
• Energieklasse koelen: A+++ 

• Hoog seizoensrendement 

• Capaciteit: 2,0 kW (koelen) -2,7 kW (Verwarmen) 

• Lager geluidsniveau dan andere merken 

• Koudemiddel vulling: R32 

• Wi-Fi module 

De airco wordt geleverd met standaardinstallatie, tenzij 

anders vermeld of overeengekomen.  

De standaardinstallatie bevat: 

• 5m leidingwerk koelleiding  

• 5 m communicatiekabel 4 x 1,5 mm²  

• Werkschakelaar  

• 5m leidinggoot incl. toebehoren 

• Muurdoorvoer (steen of hout*) 

• Condens-afvoer**  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Bij een muurdoorvoer van beton of gewapend beton 

kan er een meerprijs ontstaan. Doorvoer door het dak 

is ook niet meegenomen in deze aanbieding. 

  

** Als de condens-afvoer niet op afschot naar buiten 

kan of op een binnen afvoer kan worden aangesloten, 

monteren wij een condens pompje tegen een kleine 

meerprijs.  

 

De SRK-ZS-airconditioner van Mitsubishi Heavy Industries biedt u een hoog seizoen rendement, comfortkoeling of -

verwarming en kan eenvoudig in uw interieur worden toegepast. Daarnaast heeft dit single-split wandmodel tal 

van opties die speciaal ontwikkeld zijn voor uw comfort. Natuurlijk wilt u ook rustig kunnen genieten van uw 

airconditioner. De Mitsubishi Heavy Industries airconditioners doen zeer geruisloos hun werk. In de laagste stand 

werken de wandunits bij een geluidsniveau vanaf slechts 19 dB(A). 

Mitsubishi Heavy Industries airconditioners staan garant voor comfort. Met een Mitsubishi Heavy Industries 

airconditioner creëert u het hele jaar door een perfect binnenklimaat. Met de standaard inverter warmtepomp 

kunt u comfortabel en snel de ruimte verwarmen. Uw airconditioner is dus niet langer alleen om te koelen maar 

het hele jaar door een echte klimaatregelaar. Altijd de gewenste temperatuur in de ruimte. U stelt éénmalig de 

temperatuur in net als bij uw cv-ketel en de airconditioner houdt de ruimte perfect op de ingestelde temperatuur 

Voor het afwerken van het systeem gebruiken wij  goten met diverse toebehoren. Daarin worden de aircoleiding, 

stroomkabel en condens-afvoer netjes weggewerkt. De buitenunit wordt met een muurbeugel aan de buitenmuur 

vastgemaakt of met balken op het dak/straatwerk geplaatst. U dient zelf voor een voeding te zorgen, voor deze 

airco kan dit in de vorm van een ongebruikt geaard stopcontact. Bij airco-units boven de 5 kW leggen wij een 

aparte groep naar de meterkast, tegen een meerprijs.    

 

 

 

Als onderneming hebben wij een STEK-certificaat. Hiermee tonen wij aan dat wij op een hoger niveau kwaliteit 

leveren dan bedrijven die alleen aan de wettelijke minima voldoen. STEK-gecertificeerde ondernemingen staan 

voor kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. 

Mitsubishi Single-split SRK-ZS 

 

 

  

Mitsubishi Single-split SRK-ZS 

Stek duurzaam gecertificeerd 


