*Вътрешните тела
за високостенен
монтаж са едни от
най-тихите от този
тип.

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°С 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.

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

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

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

В режим SWING ламелата на климатика
се люлее нагоре-надолу, гарантирайки
оптимално разпределение на въздуха в
помещението.

MSZ-SF е снабден с високотехнологичен нано-платинен филтър с
антибактериално
и
обезмирисяващо
действие, който осигурява чист и свеж
въздух в помещението.

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

Климатиците
на
Mitsubishi
Electric
поддържат много ниско ниво на шумови
емисии – средно около 21 децибела.

Функцията
AUTO
VANE
осигурява
автоматично затваряне на ламелата,
когато тялото не е в работен режим.

В режим на ACO климатикът автоматично
преминава от режим на отопление към
режим на охлаждане и обратно, за да
поддържа желаната температура.

Освен за сплит употреба, MSZ-SF е подходящ за комбиниране и с мултисплит инвертори. В зависимост от нуждите на потребителя, от
две до осем вътрешни тела от различни типоразмери могат да бъдат свързани с външни тела от серия MXZ с цел климатизиране на
няколко помещения в една и съща сграда. Линейно-разширителният вентил с интерфейс за управление предлага подобрени опции,
които дават възможност за свързване към City Multi VRF системи така, че те да могат да се използват и в по-големи търговски, офис
сгради или хотели.

* Гарантирана минимална външна
температура, при която телата могат
о
да охлаждат (-10 С) и да отопляват
о
(-15 С).

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