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Свежест и чистота

Mitsubishi Electric e първият
производител
в
света,
който
използва
Plasma
Quad филтър в своите нови
модели климатични тела.
Този филтър неутрализира
до 99% от съдържанието на
бактерии, вируси, алергени,
мухъл и прах във въздуха.

Plasma

Quad филтърът
беше подложен на тестове в
независимия изследователски
център Китасато в Япония.
Тестовете, за които беше
използван жив вирус на
инфлуенца,
показват,
че
Plasma
Quad
филтърът
нарушава
клетъчната
структура на вирусите и
бактериите, в следствие на
което те стават безвредни за
хората.

Филтър за пречистване
на въздуха

Бактерии
Резултатите показват, че Plasma Quad неутрализира 99% от бактериите за 115 минути в пространство
с размери 25м³.
Вируси
Резултатите показват, че Plasma Quad неутрализира 99% от вирусите за 65 минути в пространство с
размери 25м³.
Алергени
По време на тестовете, котешка козина и полени бяха разпръснати срещу почистващото устройство
при ниска скорост на въздушния поток. Измерванията, направени преди и след теста, показват, че
Plasma Quad неутрализира 94% от козината и 98% от полените.

Econo Cool е функция за интелигентен
температурен контрол, която регулира
количеството на въздушния поток, насочен
към тялото, въз основа на температурата
на изходящия въздух. Температурната
настройка може да бъде повишена с
2°C без никаква загуба на комфорт,
следователно осъществявайки повишаване
на енергийната ефективност с 20%.

Режим “i-save” е опростена функция, която
възвръща
предишната
температурна
настройка на климатика с натискане
само на един бутон на дистанционното.
Тази функция допринася за комфортна и
енергоспестяваща употреба като намалява
излишния разход на електроенергия,
когато например напускате помещението
или по време на сън.

Седмичен таймер - лесна настройка на
желаната температура и часа на включване
и изключване на климатика в съответствие с
Вашия начин на живот.

В режим на вентилация AUTO настройката
на силата на въздушния поток регулира
автоматично скоростта на вентилация на
вътрешното тяло спрямо температурните
условия в помещението.

В режим SWING ламелата на климатика се
движи във вертикална посока, гарантирайки
оптимално разпределение на въздуха в
помещението.

Безшумен режим на работа
Функцията Silent намалява значително
шума в работен режим, например през
нощта.

WiFi адаптерът осигурява дистанционно
управление на климатичната система
с помощта на смартфони, таблети или
преносими компютри.

Минималната температура в режим
на отопление е 10оC. Това гарантира
икономична работа при употреба за рядко
обитавани помещения, жилища или къщи.

MUZ-FH VEHZ

Прах
При тестовете напрашен въздух беше насочен към устройството. Измерванията, направени преди и
след теста, показват, че Plasma Quad премахва 88,6% от прахта.

Natural Flow
Natural Flow
(Естествен полъх)

Директен поток в
нормален режим

Умереният
въздушен поток
предотвратява
свръхохлаждане.

Краката стават
твърде студени.

Double Vane Двойната ламела на Mitsubishi
Electric разделя въздушния поток
на ляв и десен, за да се предостави
климатизиран въздух не само в
средата на помещението, но и
до двама души с две различни
местоположения едновременно.

За да се създаде приятен въздушен
поток, най-важното е той да се усеща
като “естествен”. Решението на Mitsubishi Electric за това е Natural Flow, което е
възможно благодарение на технологията,
която свободно и гъвкаво контролира
изходящия въздух. Създавайки въздушен
поток, наподобяващ естествен бриз, ние
предотвратихме неприятното чувство на
неестествена, постоянна въздушна струя.

Интелигентна технология
Mitsubishi
Electric
използва
сензор,
който
триизмерно сканира 752 различни точки в едно
помещение и по този начин съставя постоянна
картина на стаята, която ще се климатизира.
Чрез термография новият 3D i-see сензор улавя и
човешко присъствие. Интелигентната технология
предоставя възможност за локално регулиране
на въздуха спрямо местоположението на хората в
помещението.
сензор с 8
елемента

*сензорът сканира
помещението чрез
движение наляво
и надясно

VEHZ

Високоефективно
външно
тяло
с
гарантирано топлопроизводство дори при
външна температура -25°C.

Хипер отопление (Hyper Heating)
Функцията хипер отопление е създадена, за да генерира голяма отоплителна мощност, дори и при много сурови условия.
Потребителите в студените региони могат да разчитат, че серията MSZ-FH ще отговори на отоплителните им нужди.

Гарантирано действие при
външна температура ( -25˚С).

Номинална мощност при
външна температура (-15˚С ).

Оборудван с нагревател,
предпазващ от замръзване.

Външното
тяло
MUZ-FH
VEHZ
осигурява ефективно отопление дори
и при изключително ниски външни
температури до -25°С, гарантирайки
спокойствието на потребителя.

Със
своята
гарантирана
номинална
мощност при външни температури до -15°C,
климатиците от серията FH са надеждно
средство за отопление на Вашия дом дори
и в случаи на тежко застудяване.

Незамръзващият
нагревател
предотвратява загубата на мощността,
причинена
от
замръзване
на
тръбопровода,
и
възпрепятства
нежеланото изключване на системата.
замръзнало
дъно

Директен
въздушен
поток - тази настройка

може да се използва за
бързо приспособяване към
температурата, когато човек
влиза в помещението през
горещ (студен) ден.

дъното не замръзва

Индиректен въздушен
поток - използва се, ако

въздушната струя е прекалено
силна или насочена към човека.
Помещението се охлажда без
телесната температура да се
понижава прекалено много.

Улавяне на отсъствие с цел
енергоспестяване - сензорът улавя
отсъствието на хора в помещението. Когато
стаята е празна, климатикът автоматично
преминава в икономичен режим. 3D i-see
сензорът засича човешкото отсъствие
и енергийната консумация се намалява
автоматично с приблизително 10% за 10
минути и с 20% след 50 минути.

С незамръзващ
Без незамръзващ
нагревател
нагревател
В кои случаи да изберем модел с нагревател с противозамръзващо действие
В региони със следните условия, е възможно водата, получена в резултат от кондензацията във външното тяло по време на отопление, да замръзне,
вместо да изтече от тялото.
1) Ниски външни температури (температурата през целия ден е под 0°С).
2) Райони, в които често се образува роса (в планини, долини, заобиколени от планини, в близост до гори, реки, езера, горещи извори), или райони
с чест снеговалеж. За да се предотврати замръзването на водата в машината, е препоръчително да се закупи тяло с вграден нагревател. Моля,
консултирайте се с вашия дилър за това кой е най-подходящият за вас модел.

REPLACE

TECHNOLOGY

позволява смяна на съществуваща
стара климатична система, като
се използват вече инсталираните
тръбопроводи и се заменят само
вътрешните и външните тела.

