
Zorg

°ClimateCare van Mitsubishi Electric. Je voelt het verschil.

mitsubishi-climatecare.nl



Passende oplossing
Voor iedere situatie heeft Mitsubishi  Electric 

een passende binnenunit. Zowel voor de 

manier waarop het systeem in uw pand 

 geïntegreerd kan worden, als voor uw functio-

nele wensen in koelen, verwarmen, ventileren 

en ontvochtigen. Daarom hebben wij 6 series 

met verschillende modellen, capaciteiten en 

mogelijkheden. Allen met een hoge efficiëntie, 

laag energieverbruik, ideale  uitblaaspatronen 

en een laag geluidsniveau. Naast op- en 

 onderbouwoplossingen ook leverbaar in 

 geïntegreerde systemen.

Controle & gemak 
Met Mitsubishi Electric Cooling & 

Heating-systemen regelt u uw binnen-

klimaat eenvoudig. Dat kan in elke 

kamer door de bewoner individueel of 

centraal vanaf de receptie. Met onze 

webbased-oplossingen regelt u vrijwel 

alles vanuit iedere wenselijke locatie.

Ideaal klimaat
In uw keuken loopt de temperatuur 

vaak op tot het kookpunt. Onze RVS 

onderbouwunit zorgt voor een ideaal 

klimaat in uw keuken. De unit van 

 Mitsubishi Electric is speciaal ont-

wikkelt om in een omgeving met vocht, 

vet en hitte goed te functioneren. 

Bijkomend voordeel is dat de unit 

makkelijk schoon te maken is.

Alles is mogelijk
Mitsubishi Electric heeft diverse typen 

warmtepompen voor alle wenselijke 

klimaatoplossingen. Hoofdverwarming, 

warmte-uitwisseling of alleen koelen? 

Alles is mogelijk. Dankzij de continue 

ontwikkeling van de systemen lopen 

de rendementen op tot wel 800%.

Geen verspilling
Slim omgaan met uw overtollige energie? 

Met onze klimaatsystemen verspilt u niets. 

De energie die u wegkoelt in de kamers of 

het restaurant slaat u op en gebruikt u voor 

bijvoorbeeld uw warmwatervoorziening.  

Zo gaat energie nooit verloren en verhoogt u 

het rendement van uw warmwatervoorziening.

Juist CO2-niveau
De ventilatiesystemen van Mitsubishi Electric zorgen voor gewenste 

verse lucht. Ons systeem meet het CO2-niveau en regelt aan de hand 

hiervan de ventilatiebehoefte. Zo heeft u altijd het juiste CO2-niveau 

in uw gebouw. Door de warmte-uitwisseling ervaart u nooit koude 

lucht en verhoogt u de efficiency, omdat onnodige warmte nooit 

naar buiten ontsnapt. Onze ventilatiesystemen en klimaatsystemen 

kunnen we integreren, zodat u een totaaloplossing heeft voor al uw 

klimaatbehoeften.

Uitleg klimaatsysteem

Een zorgeloos 
 binnenklimaat
Een comfortabel binnenklimaat in uw zorginstelling is 

belangrijk, sterker nog het is van levensbelang. Want een 

warme zomer en koude winter hebben een sterk effect op 

uw bewoners. De klimaatsystemen van Mitsubishi Electric 

koelen, verwarmen, filteren en ventileren en zorgen hier-

door voor een ideaal binnenklimaat.

Comfort met °ClimateCare
In een handomdraai koelt u op warme zomerdagen en  

’s winters zorgt u voor een aangename temperatuur. Naast 

koelen en verwarmen, filteren en ontvochtigen de klimaat-

systemen van Mitsubishi Electric moeiteloos uw zorg-

instelling. Op iedere kamer naar eigen wens afgestemd, 

zodat het klimaat te allen tijde prettig aanvoelt. Dat noemen 

wij °ClimateCare.

Zuinig met energie
Een gezond en evenwichtig milieu vinden wij net zo belang-

rijk als een comfortabel binnenklimaat. Daarom zijn onze 

klimaatsystemen fluisterstil en zuinig met energie. Dankzij 

de inverter-warmtepomptechnologie behoren de systemen 

tot de meest efficiënte klimaatoplossingen. U beperkt 

uw CO2-uitstoot met 50 tot wel 100% in vergelijking met 

conventionele klimaatsystemen. En dat is niet alleen goed 

voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Benieuwd 

hoeveel u bespaart met onze systemen? Wij rekenen het 

graag voor u uit. 

Zorg

Ventilatie

Grootkeuken

Buitenunits

LTV & tapwater

Binnenunits

Regeling

Bekijk in 4:24 minuten de totaal oplossing 
voor een zorgeloos binnenklimaat

Mitsubishi-climatecare.nl/onze-oplossingen/gezondheidszorg



Referentie

Totale controle over uw gebouw
Zorghotel De Palatijn in Alkmaar is een 4-sterrenhotel dat luxe faciliteiten verbindt aan een uniek pakket aan 

verblijfsmogelijkheden. In 2010 werd het City Multi Y-systeem van Mitsubishi Electric geïnstalleerd. Het hotel is 

 gevestigd in een modern pand dat van alle gemakken is voorzien. Dicht bij het Alkmaars stads centrum is het hotel 

de uitgelezen plek om te ontspannen. De 57 één- en tweepersoonskamers zijn ruim van opzet en compleet ingericht.

Zorg

Individueel koelen en verwarmen
Het City Multi Y-systeem maakt het mogelijk ruimtes 

 individueel te koelen, verwarmen en ontvochtigen.  

Het is echter niet mogelijk om in één lokaal te  koelen 

en tegelijkertijd in een ander lokaal te verwarmen. 

Het Y-systeem kan worden gecombineerd met lucht-

verversing en alle mogelijke centrale bedieningen. Doordat 

de montage van de installatie zowel koel technisch als 

 elektrisch eenvoudig is, is het zeer geschikt voor renovatie 

of uitbreiding. En doordat de installatie energiezuinig is, 

kan ook gebruik worden gemaakt van de EIA-subsidie-

mogelijkheid. 

Comfortverhogend
Mirelle Schoon, General Manager Zorghotel Palatijn:  

‘Het comfort voor onze gasten is belangrijk. Zij willen hun 

binnenklimaat graag individueel kunnen beïnvloeden en 

dat kan door de installatie van het City Multi Y-systeem. 

De installatie van het systeem vond bovendien plaats 

 zonder overlast voor onze gasten. Wij zijn erg tevreden 

over het functioneren van het City Multi Y-systeem.’  

mitsubishi-climatecare.nl

Mitsubishi-climatecare.nlBekijk meer toepassingen en referenties 
op onze uitgebreide website

B800.001


