
Бързо и лесно задайте температурата на помещението преди да се 
приберете или проверете дали не сте забравили климатика включен, 
докато сте на почивка. WiFi адаптерът също така може да бъде 
настроен да сигнализира за грешки в работата на климатичната 
система, а в близко бъдеще ще служи дори и за дистанционна 
диагностика и профилактика на филтрите. Устройството се 
комбинира с климатични системи въздух-въздух и термопомпени 
системи въздух-вода, WiFi адаптерът е идеално допълнение както 
към новите модели от М серията, така и към по-стари модели. 

Новият WiFi адаптер на Mitsubishi Electric 
вече Ви дава възможността да управлявате 
климата в своя дом или офис по всяко време 
и от всяка точка с помощта на мобилен 
телефон, таблет или преносим компютър. 

Приложението МELCloud е ново поколение управление на климатични 
системи Mitsubishi Electric и термопомпени системи Ecodan, базирано 
на платформа за съхранение на данни (Cloud). MELCloud предоставя 
улеснен контрол върху климатичните Ви устройства, без значение дали 
се намирате в дома си или извън него. MELCloud дава възможност на 
потребителя за управление на климатичната система в реално време,

С приложението получавате и персонализирана информация 
като прогноза за времето в населеното място, в което се 
намирате, както и данни за контакт с най-близкия екип 
поддръжка.  MELCloud променя изгледа и подредбата си спрямо 
големината на екрана на Вашия смартфон, като по този начин 
осигурява пълна функционалност на приложението, независимо 
от устройството, на което се използва. За да свържете MELCloud 
с климатичната си инсталация, Ви е необходим оригиналният 
WiFi адаптер на Mitsubishi Electric, който се поставя във 
вътрешното тяло.

както и за употреба на Седмичен таймер (Weekly Timer). По този начин имате възможност 
за постоянен контрол върху някои от климатиците на Mitsubishi Electric и отоплителните 
системи Ecodan директно от Вашето мобилно устройство. Когато възникне грешка в 
климатичната Ви система, MELCloud Ви уведомява чрез съобщение.



... където и да сте
Приложението MELCloud
Нашето приложение MELCloud се адаптира автоматично към 
всяко мобилно устройство: смартфон, таблет или лаптоп.
Където и да сте, независимо къде Вашето устройство е 
свързано с интернет, достъпът до инсталацията Ви никога не 
е бил толкова лесен.

Управлявайте Вашия комфорт и консумацията на енергия от смартфон, таблет или лаптоп...
Седмичен Таймeр
Намалете автоматично температурата в стаята след 22:00 
часа; изключвайте телата в помещенията докато сте на работа 
и ги пускайте отново всеки ден след 18:00 часа. MELCloud 
предоставя множество от функции, които Ви позволяват 
да достигнете желания комфорт, като в същото време 
оптимизирате разхода на електроенергия.

Защита от замръзване
Нагласете температурен праг, при който Вашият климатик ще 
се включва в режим на отопление, за да поддържа минимална 
температура в помещението дори и във Ваше отсъствие. Тази 
функция Ви предпазва от неблагоприятен климат вследствие 
на изненадващи промени във времето.

 Режим „Ваканция“
Благодарение на режим „Ваканция“, не се налага да 
изключвате всички вътрешни тела едно по едно, когато отивате 
на почивка. Чрез тази функция можете да въведете датите на 
заминаване/пристигане и системата автоматично ще включи/
изключи всички предварително избрани тела.

Персонализирано управление от разстояние...
Персонализирайте Вашия интерфейс
Вие можете да управлявате всички регистрирани от Вас 
места, независимо къде се намирате в дадения момент. 
Направете снимка със смартфон или таблет,  интегрирайте я 
в приложението и с нейна помощ определяйте мястото, което 
искате да контролирате.

Известие за повреда
При възникнала повреда в системата, получавате автоматичен 
имейл с информация за състоянието на засегнатото тяло, 
както и кратко описание на проблема. Информативен имейл 
ще получите и в случай, че интерфейсът загуби връзка със 
сървъра на Mitsubishi Electric.

Сигурен дистанционен достъп до Вашата климатична инсталация...
Сигурна връзка
WiFi адаптерът MAC-557IF-E се свързва единствено с нашия 
сървър MELCloud, създаден и защитен от MITSUBISHI ELEC-
TRIC. Никой няма да има достъп до Вашата инсталация без 
Вашето разрешение.

Интуитивно меню с ясни икони
Благодарение на ясното и изчистено меню, Вие можете да следите и контролирате Вашата климатична система. Основните 
характеристики са представени в отделни полета, подредени на един екран върху Вашия таблет, лаптоп или смартфон.

Лесен за употреба интерфейс...

Опция „ Поканени ”
Решавате да дадете жилището си на приятели - поканете 
ги в приложението MELCloud! Можете да им дадете достъп 
„поканени“, което ще им позволи да контролират Вашата 
климатична система от собствените си смартфони или таблети 
за период от време, който Вие сте избрали, и за местата, които 
сте посочили в приложението.
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