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Noua directivã

Noua etichetã energeticã

Directiva privind proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic (Directiva ErP) impune un cadru pentru stabi–
lirea standardelor obligatorii privind produsele ErP (Produse cu Impact Energetic) vândute în Uniunea Europeană (UE). 
Directiva ErP introduce noi ratinguri de eficiență energetică în diferite categorii de produse și afectează modul în care 
produsele precum computerele, aspiratoarele, cazanele și chiar ferestrele sunt clasificate în termeni de performanță de 
mediu.
Astfel, prezenta directivă constituie o parte dintr-un cadru juridic mai larg și, în contextul unei abordări globale, gene-
rează economii suplimentare de energie, precum și efecte benefice asupra mediului.

În temeiul Regulamentului 2011/626 / UE, care completează Directiva 2010/30 / UE, sistemele de climatizare sunt re-
cent clasificate în clase de eficiență energetică, pe baza unui nou sistem de etichetare energetică, care include trei noi 
clase: A +, A ++ și A +++.
Au fost realizate revizuiri măsurătorilor calculelor raportului sezonier de eficiență energetică (SEER) si coeficientului de 
performanță sozonier (SCOP), iar aceste modificări au condus la schimbarea modului în care sistemele de climatizare 
sunt clasificate în clasele de eficiență energetică.
În mod specific, pentru modul de răcire, sistemele de climatizare trebuie să atingă cel puțin clasa B. Pentru modul de 
încălzire, sistemele de climatizare trebuie să atingă o valoare de cel puțin 3.8 conform clasificării SCOP.
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Economie de energie

Un aparat de aer condiționat care permite economisirea energiei reprezintă o soluție sustenabilă, ajutând la diminuarea 
impactului negativ asupra mediului și la conservarea resurselor. Totodată, un astfel de aparat este extrem de eficient, 
generând economii în ceea ce privește costurile cu energia.

Acest motor inovativ funcționează pe baza forței magnetice foarte puternică, rezultând astfel  
o eficiență și o fiabilitate foarte ridicate.
Mitsubishi Electric a dezvoltat în Japonia, un motor unic, numit “Poki-Poki Motor”, care este 
fabricat folosind o tehnică de lipire unică. 

Motorul DC JOINT LAP

Acest dispozitiv de acționare este un microprocesor care transformă forma de undă convențională a curentului electric 
al motorului compresorului într-o undă sinusoidală (conductivitate de 180 °) obținând astfel o eficiență mai mare prin 
creșterea raportului de utilizare a înfășurărilor motorului și reducerea pierderii de energie.

Flux MagneticVector sinusoidal

In rotorul motorului de curent continuu sunt utilizați magneți puternici din 
neodim. Funcționarea mai eficientă este realizată de cuplul puternic pro-
dus de magneți.
Un magnet neodim (cunoscut și ca magnet NdFeB, NIB sau Neo), cel 
mai utilizat tip de magnet rar, este un magnet permanent realizat dintr-un 
aliaj de neodim, fier și bor pentru a forma structura cristalină tetragonală 
Nd2Fe14B.
Dezvoltat independent în 1982 de către General Motors și Sumitomo Spe-
cial Metals, magneții neodim sunt cei mai puternici magneti permanenți 
disponibili spre comercializare. Aceștia au înlocuit alte tipuri de magneți 
în multe aplicații ale produselor moderne care necesită magneți perma-
nenți puternici, cum ar fi dispozitivele magnetice de fixare din motoarele 
roboților industriali.

Compresor rotativ DC 

Avantaje Mitsubishi Electric
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O mai mare eficiență a fost obținută prin adăugarea unui mecanism cadrului compresorului scroll. 
Mecanismul permite mișcarea în direcția axială a cadrului care susține miscarea rotorului, reducând 
astfel foarte mult pierderile de frecare și asigurând o eficiență extrem de ridicată la toate vitezele. 

Compresor scroll curent continuu foarte eficient

Acest invertor monitorizează frecvența motorului compresorului și creează cea mai 
eficientă formă de undă pentru turația acestuia. Ca urmare, eficiența de funcționare 
la toate vitezele este îmbunătățită, se consumă mai puțină energie și costul anual 
este redus.

Vector-wave Invertor Eco

Dimensiunea invertorului a fost redusă, fiind turnat în rășină sintetică. Pentru a asigura o funcționare silențioasă, se 
utilizează un control soft PWM*
*PWM - Modularea lățimii impulsurilor este o tehnică utilizată pentru a codifica un mesaj într-un semnal de puls.

Model de unde neted

Un motor de curent continuu foarte eficient acționează ventilatorul unității exterioare.
Eficiența este mult mai mare decât în cazul unui motor de curent alternativ echivalent.

DC Fan Motor

PAM este o tehnologie care controlează forma de undă astfel încât să 
semene cu undele tensiunii de alimentare, reducând astfel pierderile 
și realizând o utilizare mai eficientă a energiei electrice. Prin controlul 
PAM, este utilizată eficient 98% din sursa de alimentare de intrare. 
In prezent și pe viitor, invertoarele vor  funcţiona după principiul modulă-
rii impulsurilor în durată (PWM) şi/sau în amplitudine (PAM).

Controlul modulatiei amplitudinii impulsurilor (PAM),
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Mitsubishi Electric a dezvoltat un circuit dublu de ventile de expansiune (LEVs) 
care optimizează performanța compresorului. Această tehnologie asigură un 
control optim ca răspuns la forma de undă de operare și temperatura exteri–
oară. Eficiența de funcționare a fost îmbunătățită prin adaptarea sistemului la 
caracteristicile agentului frigorific R410A.

Receptor de putere si Control Twin LEV
Avantaje

Avantaje Mitsubishi Electric

Econo Cool
Consum de energie scãzut

Conducte cu caneluri de înaltă performanță.
Este utilizat în schimbătoarele de căldură pentru a mări suprafața de schimb de 
căldură.

Tevi tubulare
Avantaje

Caracteristica “Econo Cool” este o caracteristică inteli-
gentă de control a temperaturii care ajustează cantitatea 
de aer îndreptată spre ambient pe baza temperaturii de 
ieșire a aerului. Temperatura de reglare poate fi ridicată 
cu până la 2 ° C, fără a pierde confortul, realizând astfel 
un câștig de 20% în eficiență energetică. 

Modificarea automatã
Confort

Aparatul de aer condiționat comută automat între modu-
rile de încălzire și răcire pentru a menține temperatura 
dorită.

Grilã orizontalã
Distributia aerului

Grila de evacuare a aerului se rotește în sus și în jos, 
astfel încât fluxul de aer să se răspândească în mod 
egal în întreaga încăpere.

Filtru de purificare a aerului
Calitatea aerului

Filtrul are o zonă mare de captare și deodorizează aerul 
circulant.

Filtru cu ioni de argint
Calitatea aerului

Captează bacteriile, polenul și alți alergeni din aer și îi 
neutralizează.

Grila verticalã
Distributia aerului

Grila de evacuare a aerului este direcționată dintr-o par-
te în alta, astfel încât fluxul de aer să acopere fiecare 
colț al camerei.

Modul automat al vitezei ventilatorului
Distributia aerului

Modul de viteză a fluxului de aer reglează viteza ventila-
torului unității interioare în mod automat, în conformitate 
cu temperatura actuală a camerei.

Temperaturã scazutã de rãcire
Confort

Controlul inteligent al vitezei ventilatorului în unitatea ex-
terioară asigură performanțe optime chiar și atunci când 
temperatura exterioară este scăzută.

Functiile aparatelor de aer conditionat

,

,
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Modul “i save“
Confort

Modul “i save” este o funcție de setare simplificată care reamintește temperatura preferată (presetată) prin apăsarea 
unui singur buton de pe telecomandă. Apăsați același buton de două ori repetat pentru a reveni la setarea anterioară a 
temperaturii. Utilizarea acestei funcții contribuie la memorarea celor mai potrivite setări ale aerului condiționat și econo-
misirea energiei atunci când, spre exemplu, părăsiți camera sau mergeți la culcare.

Auto Restart
Confort

Funcție utilă mai ales în momentul întreruperii alimentă-
rii cu energie electrică. La revenirea curentului, unitatea 
intră în funcțiune în mod automat.

On/Off Operation Timer
Confort

Utilizați telecomanda pentru a seta ora de 
pornire / oprire a aparatului de aer condiționat.

Curãtare fãrã schimbarea tevilor
Instalare

Este posibilă reutilizarea acelorași conducte. Permite 
reînnoirea fără curățare a sistemelor de climatizare care 
utilizează agentul frigorific R22 sau R410.

Flare connection
Instalare

Este posibilă conectarea la conducta de răcire.

Auto diagnosticare
Intretinere

Codurile de verificare sunt afișate pe telecomandă sau 
pe indicatorul de funcționare pentru a informa utilizatorul 
cu privire la defecțiunile detectate.

Functia de recuperare a defectiunilor
Intretinere

Erorile de funcționare sunt înregistrate, permițând verifi-
carea atunci când este necesar.

PAR-32MAA/PAC-YT52CRA
Sistem control

Unitățile sunt compatibile pentru utilizarea cu teleco-
mandă PAR-32MAA sau PAC-YT52CRA, care au o vari-
etate de funcții de gestionare.

Control de grup
Sistem control

Aceeași telecomandă este capabilă să controleze sta–
rea de funcționare a până la 16 sisteme.

M-NET Connection
Sistem control

Unitățile pot fi conectate la controlorii de sistem MELANS 
(controlori M-NET), cum ar fi AG-150A.

MXZ Connection
Sistem control

Este posibilă conectarea la unitatea exterioară MXZ 
multi-split.

MELCloud (WiFi interface)
Sistem control

MELCloud pentru controlul și monitorizarea rapidă și ușoară a telecomenzii.
MELCloud este o soluție bazată pe Cloud pentru controlul aparatelor de aer condiționat la nivel local sau la distanță 
prin intermediul computerului, tabletei sau smartphone-ului prin Internet.Setarea și funcționarea de la distanță prin in-
termediul MELCloud este simplă și directă. Tot ce aveți nevoie este conectivitatea wireless a calculatorului în casa dvs. 
sau în clădirea în care este instalat aparatul de aer condiționat și o conexiune la Internet pe terminalul dvs. mobil sau 
fix. Pentru a configura sistemul, routerul și interfața WiFi trebuie să fie asociate și acest lucru se face simplu și rapid 
folosind butonul WPS găsit pe toate routerele. Puteți controla și verifica aparatul de aer condiționat prin MELCloud de 
oriunde aveți disponibilă o conexiune la internet. Deci, datorită MELCloud, puteți utiliza unitatea de aer condiționat mult 
mai ușor și convenabil.

,
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Față de sistemele de climatizare tradiționale cu viteză fixă (On&Off), sistemele de climatizare cu invertor, ating tempera-
tura cerută și o mențin stabilă, fără variații mari, cu avantajul confortului și al consumului redus de energie electrică.
Dimensiunile compacte și culoarea “alb pur”, diferențiază linia sistemelor de climatizare, făcându-le potrivite pentru orice 
ambient.

 Caracteristici:
  Compresor cu inverter și motor Poki Poki (inovație Mitsubishi Electric bazată pe forța magnetică generată de 

magneții Neodymium);
 Ventilatorul cu inverter cu eficiență ridicată la unitatea externă;
 Aerul este răspândit uniform, datorită mișcărilor eficiente ale paletelor;
 Conducte canelate (pentru creșterea suprafeței schimbului de căldură);
  Funcție “Econo-cool” – obținerea confortului, prin reglarea automată a fluxului de aer către corpul uman și scă-

derea consumului de energie prin creșterea temperaturii de refulare cu doar 2 0C, astfel eficiența energetică 
crește cu până la 20%;

 Comutarea funcției de pornire/oprire;
 Repornirea automată, în cazul apariției penelor de curent;
 Funcție “Self Diagnosis” - informează utilizatorul cu privire la defecțiunile detectate;
 Defecțiunile de funcționare sunt înregistrate în memorie și pot fi accesate cu ușurință;
  Reglarea inteligentă a vitezei ventilatorului, asigură performanțe optime, chiar și la temperaturi exterioare 

scăzute;
 Nivel de zgomot foarte redus;
 Filtrul cu ioni de argint oprește și neutralizează bacteriile, polenul și alti alergeni existenți în aer.
  Opțional se poate monta interfața WI-FI (produs adus pe baza de comandă) pentru controlarea aparatului de 

aer condiționat prin internet, cu aplicația MELCLOUD. Posibilitate și de conectare în sisteme MultiSplit din seria 
MXZ – DM.

Seria MSZ-HJ
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18.000, 20.000 si 24.000 Btu/h

28 dBA

Unitate internă Unitate externă
Tip Constructiv - Monosplit Monosplit Monosplit Monosplit Monosplit Monosplit
Model - MSZ-HJ50 MSZ-HJ60 MSZ-HJ71 MUZ-HJ50 MUZ-HJ60 MUZ-HJ71
Montaj - Perete Perete Perete Perete exterior Perete exterior Perete exterior
Putere nominală răcire BTU/H 17000 20000 24000 17000 20000 24000
Putere nominală încălzire BTU/H 18000 23000 28000 18000 23000 28000
Putere nominală răcire [kW] 5.0 6.1 7.1 5.0 6.1 7.1
Putere nominala încălzire [kW] 5.4 6.8 8.1 5.4 6.8 8.1
Temperatura exterioară răcire / încălzire [°C] - - - 7/35 7/35 7/35
Temperatura de funcționare pe răcire [°C] - - - -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46
Temperatura de funcționare pe încălzire [°C] - - - -10 - +24 -10 - +24 -10 - +24
Eer - 2.44 3.21 3.04 2.44 3.21 3.04
Cop - 3.64 3.45 3.32 3.64 3.45 3.32
Seer - 6.0 6.0 5.6 6.0 6.0 5.6
Scop - 4.2 4.1 4.0 4.2 4.1 4.0
Clasa de eficiență energetică răcire - A A A A A A
Clasa de eficiență energetică încălzire - A+ A+ A+ A+ A+ A+
Număr unități interne conectabile - - - - 1 1 1
Debit de aer [mc/h] 858 1194 1195 2178 2874 2958
Putere sonoră [DB] 60 65 65 64 65 66
Agent frigorific - R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Global warming potential (GWP) [KgCO2] - - - 1975 1975 1975
Cantitatea de agent frigorific [Kg] - - - 1.15 1.8 1.8
Alimentare electrică [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Putere electrică consumată la racire [kW] 2.050 1.900 2.330 2.050 1.900 2.330
Putere electrică consumată la încălzire [kW] 1.480 1.970 2.440 1.480 1.970 2.440
Racord parte de gaz [toli] 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Racord parte de lichid [toli] 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4
Înălțime unitate internă [mm] 290 305 305 - - -
Înălțime unitate externă [mm] - - - 550 880 880
Lățime unitate internă [mm] 799 923 923 - - -
Lățime unitate externă [mm] - - - 800 840 840
Adâncime unitate internă [mm] 232 250 250 - - -
Adâncime unitate externă [mm] - - - 285 330 330
Masă unitate internă [Kg] 9 13 13 - - -
Masă unitate externă [Kg] - - - 36 55 55
Cod 81ME1006 81ME1007 81ME1008 81ME1009 81ME1010 81ME1011
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Sistemul inverter este un dispozitiv electronic care permite variația eficientă a vitezei compresorului și în consecință, 
puterea livrată climatizării în scopul răcirii sau al încălzirii. Față de sistemele de climatizare tradiționale cu viteză fixă 
(On&Off), sistemele de climatizare cu inverter, ating temperatura cerută și o mențin stabilă, fără variații mari, cu avanta-
jul confortului și al consumului redus de energie electrică.
Dimensiunile compacte și culoarea “alb pur”, diferențiază linia sistemelor de climatizare, făcându-le compatibile cu orice 
tip de ambient.

 Caracteristici:
  Compresor cu inverter și motor Poki Poki (inovație Mitsubishi Electric bazată pe forța magnetică generată de 

magneții Neodymium);
 Ventilatorul cu inverter cu eficiență ridicată la unitatea externă;
 Aerul este răspândit uniform, datorită mișcărilor eficiente ale paletelor;
 Conducte canelate (pentru creșterea suprafeței schimbului de căldură);
  Funcție “Econo-cool” – obținerea confortului, prin reglarea automată a fluxului de aer către corpul uman și scă-

derea consumului de energie prin creșterea temperaturii de refulare cu doar 2 0C, astfel eficiența energetică 
crește cu până la 20%;

 Comutarea funcției de pornire/oprire;
 Repornirea automată, în cazul apariției penelor de curent;
 Funcție “Self Diagnosis” - informează utilizatorul cu privire la defecțiunile detectate;
 Defecțiunile de funcționare sunt înregistrate în memorie și pot fi accesate cu ușurință;
  Reglarea inteligentă a vitezei ventilatorului, asigură performanțe optime, chiar și la temperaturi exterioare 

scăzute;
 Nivel de zgomot foarte redus;
 Filtrul cu ioni de argint oprește și neutralizează bacteriile, polenul și alti alergeni existenți în aer.
  Opțional se poate monta interfața WI-FI (produs adus pe baza de comandă) pentru controlarea aparatului de 

aer condiționat prin internet, cu aplicația MELCLOUD. Posibilitate și de conectare în sisteme MultiSplit din seria 
MXZ – DM.

Seria MSZ-DM
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9.000 si 12.000 Btu/h

22 dBA

Unitate internă Unitate externă
Tip Constructiv - Monosplit Monosplit Monosplit Monosplit
Model - MSZ-DM25 MSZ-DM35 MUZ-DM25 MUZ-DM35
Montaj - Perete Perete Perete exterior Perete exterior
Putere nominală răcire BTU/H 9000 11000 9000 11000
Putere nominală încălzire BTU/H 11000 12000 11000 12000
Putere nominală răcire [kW] 2.5 3.15 2.5 3.15
Putere nominala încălzire [kW] 3.15 3.6 3.15 3.6
Temperatura exterioară răcire / încălzire [°C] - - 7/35 7/35
Temperatura de funcționare pe răcire [°C] - - -10 - +46 -10 - +46
Temperatura de funcționare pe încălzire [°C] - - -10 - +24 -10 - +24
Eer - 3.52 3.04 3.52 3.04
Cop - 3.71 3.69 3.71 3.69
Seer - 5.8 5.7 5.8 5.7
Scop - 4.1 4.1 4.1 4.1
Clasa de eficiență energetică răcire - A+ A+ A+ A+
Clasa de eficiență energetică încălzire - A+ A+ A+ A+
Număr unități interne conectabile - - - 1 1
Debit de aer [mc/h] 600 654 1890 1890
Putere sonoră [DB] 57 60 63 64
Agent frigorific - R410A R410A R410A R410A
Global warming potential (GWP) [KgCO2] - - 1975 1975
Cantitatea de agent frigorific [Kg] - - 0.7 (7m) 0.7 (7m)
Alimentare electrică [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50
Putere electrică consumată la racire [kW] 0.710 1.020 0.710 1.020
Putere electrică consumată la încălzire [kW] 0.850 0.975 0.850 0.975
Racord parte de gaz [toli] 3/8 3/8 3/8 3/8
Racord parte de lichid [toli] 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4
Înălțime unitate internă [mm] 290 290 - -
Înălțime unitate externă [mm] - - 538 538
Lățime unitate internă [mm] 799 799 - -
Lățime unitate externă [mm] - - 699 699
Adâncime unitate internă [mm] 232 232 - -
Adâncime unitate externă [mm] - - 249 249
Masă unitate internă [Kg] 9 9 - -
Masă unitate externă [Kg] - - 24 25
Cod 81ME1002 81ME1003 81ME1004 81ME1005
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Față de sistemele de climatizare tradițională cu viteză fixă (On&Off), sistemele de climatizare cu inverter, ating tempera-
tura cerută și o mențin stabilă, fără variații mari, cu avantajul confortului și al consumului redus de energie electrică.
Dimensiunile compacte și culoarea “alb pur”, diferențiază linia sistemelor de climatizare, făcându-le compatibile cu orice 
tip de ambient.

 Caracteristici:
  Compresor cu inverter și motor Poki Poki (inovatie Mitsubishi Electric bazatp pe forța magneticp generatp de 

magneții Neodymium);
 Există posibilitatea conectării la unitatea externă multisplit MXZ;
 Ventilatorul cu inverter cu eficiență ridicată la unitatea externă;
  Funcție “Econo-cool” – obținerea confortului, prin reglarea automată a fluxului de aer către corpul uman și scă-

derea consumului de energie prin creșterea temperaturii de refulare cu doar 2 grade C, astfel eficiența energet-
ică crește cu până la 20%;

 Funcție “Self Diagnosis” - informează utilizatorul cu privire la defecțiunile detectate;
 Defecțiunile de funcționare sunt înregistrate în memorie și pot fi accesate cu ușurință;
 Repornirea automată, în cazul apariției penelor de curent;
 Aerul este răspândit uniform, datorită mișcărilor eficiente ale paletelor;
 Distribuția jetului de aer atât pe verticală cât și pe orizontală;
 Econo-cool – obținerea confortului, prin reglarea automată a fluxului de aer și scăderea consumului de energie;
 Sistem de purificare al aerului 3D antibacterian ce reține particulele de praf și are efect dezodorizant;
 Telecomandă cu funcție de cronotermostat (Programator saptamanal);
 Conducte canelate (pentru creșterea suprafeței schimbului de căldură);
 Schimbarea automata a modului de funcționare (rece/cald), în funcție de temperatura selectată;
 Funcție simplificată, ce permite selectarea unei setări, prin intermediul unei singure taste (i save);
 Metoda de control PAM;
  Opțional se poate monta interfața WI-FI (produs adus pe baza de comandă) pentru controlarea aparatului de 

aer condiționat prin internet cu aplicația MELCLOUD;
 Posibilitate de conectare în sisteme MultiSplit din seria MXZ-PD/PE.

Seriile SF-GF
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SF  - 9.000, 12.000, 14.000 si 18.000  Btu/h

GF - 20.000 si 24.000  Btu/h

Unitate internă Unitate externă
Tip Constructiv - Monosplit Monosplit Monosplit Monosplit Monosplit Monosplit Monosplit Monosplit
Model - MSZ-SF25 MSZ-SF35 MSZ-SF42 MSZ-SF50 MUZ-SF25 MUZ-SF35 MUZ-SF42 MUZ-SF50
Montaj - Perete Perete exterior
Putere nominala racire BTU/H 9000 12000 14000 17000 9000 12000 14000 17000
Putere nominala incalzire BTU/H 11000 14000 18000 20000 11000 14000 18000 20000
Putere nominala racire [kW] 2.5 3.5 4.2 5 2.5 3.5 4.2 5
Putere nominala incalzire [kW] 3.2 4.0 5.4 5.8 3.2 4.0 5.4 5.8
Temperatura exterioara racire / incalzire [°C] - - - - 7/35 7/35 7/35 7/35
Temperatura de functionare pe racire [°C] - - - - -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46 -10 - +46
Temperatura de functionare pe incalzire [°C] - - - - -10 - +24 -10 - +24 -10 - +24 -10 - +24
Eer - 4.17 3.24 3.13 3.01 4.17 3.24 3.13 3.01
Cop - 4.1 3.9 3.42 3.4 4.1 3.9 3.42 3.4
Seer - 7.6 7.2 7.5 7.2 7.6 7.2 7.5 7.2
Scop - 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
Clasa de eficienta energetica racire - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Clasa de eficienta energetica incalzire - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Numar unitati interne conectabile - - - - - 1 1 1 1
Debit de aer [mc/h] 618 660 684 720 1866 2154 2112 2676
Putere sonora [DB] 57 57 57 58 58 62 63 65
Agent frigorific - R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Global warming potential (GWP) [KgCO2] - - - - 1975 1975 1975 1975
Cantitatea de agent frigorific [Kg] - - - - 0.7 0.8 (7m) - 1.55 (7m)
Alimentare electrica [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Putere electrica consumata la racire [kW] 0.600 1.080 1.340 1.660 0.600 1.080 1.340 1.660
Putere electrica consumata la incalzire [kW] 0.780 1.030 1.580 1.700 0.780 1.030 1.580 1.700
Racord parte de gaz [toli] 3/8 3/8 3/8 1 / 2 3/8 3/8 3/8 1 / 2
Racord parte de lichid [toli] 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4 1 / 4
Inaltime unitate interna [mm] 299 299 299 299 - - - -
Inaltime unitate externa  [mm] - - - - 550 550 550 880
Latime unitate interna [mm] 798 798 798 798 - - - -
Latime unitate externa [mm] - - - - 800 800 800 840
Adancime unitate interna [mm] 195 195 195 195 - - - -
Adancime unitate externa [mm] - - - - 285 285 285 330
Masa unitate interna [Kg] 10 10 10 10 - - - -
Masa unitate externa [Kg] - - - - 31 31 35 55
Cod 81ME1012 81ME1013 81ME1014 81ME1015 81ME1018 81ME1019 81ME1020 81ME1021

Unitate internă Unitate externă
Tip Constructiv - Monosplit Monosplit Monosplit Monosplit
Model - MSZ-GF60 MSZ-GF71 MUZ-GF60 MUZ-GF71
Montaj - Perete Perete exterior
Putere nominală răcire BTU/H 21000 24000 21000 24000
Putere nominală încălzire BTU/H 23000 28000 23000 28000
Putere nominală răcire [kW] 6.1 7.1 6.1 7.1
Putere nominala încălzire [kW] 6.8 8.1 6.8 8.1
Temperatura exterioară răcire / încălzire [°C] - - 7/35 7/35
Temperatura de funcționare pe răcire [°C] - - -10 - +46 -10 - +46
Temperatura de funcționare pe încălzire [°C] - - -10 - +24 -10 - +24
Eer - 3.41 3.33 3.41 3.33
Cop - 3.8 3.6 3.8 3.6
Seer - 6.8 6.8 6.8 6.8
Scop - 4.3 4.2 4.3 4.2
Clasa de eficiență energetică răcire - A++ A++ A++ A++
Clasa de eficiență energetică încălzire - A+ A+ A+ A+
Număr unități interne conectabile - - - 1 1
Debit de aer [mc/h] 1098 1068 2952 3006
Putere sonoră [DB] 65 65 65 65
Agent frigorific - R410A R410A R410A R410A
Global warming potential (GWP) [KgCO2] - - 1975 1975
Cantitatea de agent frigorific [Kg] - - 1.55 (10m) 1.90 (10m)
Alimentare electrică [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50
Putere electrică consumată la racire [kW] 1.790 2.130 1.790 2.130
Putere electrică consumată la încălzire [kW] 1.810 2.230 1.810 2.230
Racord parte de gaz [toli] 5/8 5/8 5/8 5/8
Racord parte de lichid [toli] 1 / 4 3/8 1 / 4 3/8
Înălțime unitate internă [mm] 325 325 - -
Înălțime unitate externă [mm] - - 880 880
Lățime unitate internă [mm] 1100 1100 - -
Lățime unitate externă [mm] - - 840 840
Adâncime unitate internă [mm] 238 238 - -
Adâncime unitate externă [mm] - - 330 330
Masă unitate internă [Kg] 16 16 - -
Masă unitate externă [Kg] - - 50 53
Cod 81ME1016 81ME1017 81ME1022 81ME1023
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Seria MSZ-FH

Recomandat pentru :
 - cei care au alergie la praf
 - cei care au alergie la fân
 - sugari și copii mici
 - persoane în vârstă
 - fumători
 - pentru cei interesați de un aer curat și sănătos

Ce este un filtru cu plasma?
Este în mod cert cea mai eficientă metodă de filtrare a aerului. A fost dezvoltat inițial pentru spitale, pentru a minimaliza 
riscurile de îmbolnăvire și alergii. Purifică aerul prin reținerea bacteriilor și virușilor din aerul interior folosind două ca–
racteristici principale ale acestuia:
 - filtre extrem de dense
 - capacitate mare de reținere indiferent de viteza aerului.
Filtrul cu plasmă este încorporat în unitatea internă și nu necesită schimbare pe întreaga perioadă de viață a acesteia.

Filtrul cu plasmă poate reține bacteriile și virusii?
Da, acesta este scopul pentru care au fost concepute. Bacteriile și virușii au dimensini microscopice și sunt cu sutele. 
Un filtru fără plasmă este ineficient.

Produce un filtru cu plasmă ioni?
Filtrele cu plasmă folosesc câmpuri electrice și emit ioni care distrug bacteriile și virușii.
Testele de laborator au confirmat că PLASMA QUAD neutralizează 99% din bacterii în 115 minute dintr-un volum de 25 
metri cubi.
PLASMA QUAD este funcția datorită căreia testele de laborator au confirmat neutralizarea a 99% din viruși în 65 minute 
dintr-un volum de 25 metri cubi.
De asemenea, la testare, PLASMA QUAD a demonstrat că neutralizează 94% din părul de pisică și 98% din polen, 
pecum și faptul că reține 88,6% din praful și capușele existente.

Beneficii Filtru PLASMA QUAD

Produs pe baza 

de comanda
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Debit indirect de aer

Se poate seta funcția DEBIT INDIRECT DE AER, reorientând jetul, pentru a nu se răci excesiv.

Debit direct de aer

Dacă se dorește o răcire rapidă se folosește funcția DEBIT DIRECT.

Senzor de detectie 3D i-see

Detectează automat absența persoanelor din cameră, comutând automat pe regimul de funcționare economică.

Senzorul 3D i-see, după 10 minute de absență a persoanelor din încăpere, reduce funcționarea cu 10% și apoi cu 20% 
dupa o oră.

Senzorul 3D i-see are opt elemente care sesizeză mișcările la stânga și dreapta ale persoanei din cameră.

Natural flow

Ca să creeze un aer “sănătos” cel mai important aspect este ca debitul de aer să fie simțit ca fiind natural. 
Soluția Mitsubitsi Electric este NATURAL FLOW, singura tehnologie care permite controlul liber și flexibil al debitului de 
aer. In caz contrar s-ar crea senzația de răcire a picioarelor.

Double vane

Funcția DOUBLE VANE, oferă posibilitatea de a răci două spații independente, cum ar fi două spații alăturate sau pe 
nivele diferite.

Pornirea acestei funcții simulează senzația de briză naturală, evitând disconfortul expunerii directe la debitul de aer.

,
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Cumpãrãturi în rate, online si în toate magazinele Romstal!
6 rate fara dobanda cu Card Avantaj 18, 24 sau 36 rate* cu Optimo Card

* rate cu dobanda avantajoasa, fara costuri suplimentare 
(ZERO lei taxa de emitere si ZERO lei taxa de administrare card)

A�a preturile actualizate si detalii despre produsele din catalog 
cu cea mai tare aplicatie  Romstal!

Descarca sau actualizeaza aplicatia Romstal pentru telefonul tau

Scaneaza codul de bare si a�a imediat INFORMATII DESPRE PRODUS, COMPARA-L cu produse similare sau ADAUGA-L direct in cos.


