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Stanovený cíl

Nástěnné jednotky Deluxe jsou zaměřeny na Vaše pohodlí. A to 
proto, že 3D isee-Sensor vidí, co má v klimatizovaném prostoru 
udělat. Bytové klimatizační jednotky pro single nebo multispli-
tové aplikace v sobě kombinují technický pokrok s maximálním 
komfortem. Počínaje tichým provozem, nejvyšší energetickou 
třídou až po nové inovativní funkce. Tyto jednotky se mohou 
pochlubit nejlepší technologií ve stylovém a kompaktním de-
signu.

3D isee-Sensor
3D isee-Sensor otevírá novu dimenzi klimatizování. Vysoce 
citlivý teplotní senzor rozdělí klimatizovanou místnost do osmi 
úrovní, které dále rozdělí na dalších 94 segmentů. Senzor troj-
rozměrně změří celou místnost celkem ve 752 bodech a poté 
reaguje na změny teplot v jednotlivých bodech. V systému této 
přesné senzorové technologie je i řídicí centrum pro dvoudílnou 
výdechovou žaluzii. Prostřednictvím jejich interakce mohou být 
proudy upraveného vzduchu přesně namířeny na pohybující se 
osobu nebo osoby v dané místnosti. A to buď přímo nebo ne-
přímo, kdy vzduchové proudy nemíří přímo na osoby, ale mimo 
ně (klimatizování bez průvanu). 

Komfort, přináší čerstvý vítr do vašeho života
Funkce „Natural Flow Breeze” přináší kus skutečné přírody 
přímo do vašeho pokoje. Prostřednictvím přesně regulované-
ho množství vzduchu a preciznímu řízení vzduchových proudů 
bude tato komfortní funkce skutečně vnímána jako příjemné 
proudění čerstvého venkovního vzduchu.

Technika, která je stále ve střehu
Využití technologie infračerveného senzoru nám rychle ukáže 
následující příklad. Pokud někdo vstoupí do místnosti, senzor 
automaticky přepne jednotky ze stand-by režimu do přísluš-
ného předem zvoleného chladicího nebo topného režimu. U 
domácích zvířat , jako jsou například psi, setrvává nástěnná 
Deluxe jednotka dále ve stand-by režimu, protože trojrozměrný 
senzor rozpozná rozdílné teploty povrchů těla člověka a zvířete. 

Funkce dvoudílné výdechové žaluzie
Díky inovované dvoudílné žaluzii, přinášejí Deluxe nástěnné 
jednotky dvojitý komfort do klimatizované místnosti. Pomocí 
zdvojené výdechové žaluzie mohou být  řízeny rozdílné vzdu-
chové proudy. Představte si dvě osoby v místnosti, kde každá 
z nich chce mít svou individuální zónu komfortu. Toto lze s naší 
jednotkou realizovat a to i v případě, že se tyto osoby v míst-
nosti pohybují. 

Příjemné klima díky perfektní úpravě vzduchu
Čtyřfázový plazmový filtr odstraní 99 % všech virů v místnosti 
o ploše 25 m2 do 65 minut a během pouhých 115 minut zre-
dukuje množství bakterií o 99 %. V  interiéru tento čtyřfázový 
plazmový filtr účinkuje jako elektrický závěs zneškodňující viry 
a bakterie, které se nacházejí v kontaminovaném vzduchu.

Další informace o nástěnné jednotce Deluxe naleznete na  
innovations.mitsubishi-les.com

Senzor snímá prostor v osmi 
úrovních zprava doleva.

3D isee-Sensor Nástěnná jednotka s filtračním systémem Deluxe

Každá úroveň je měřena v 94 bodech.

MSZ-FH

Nástěnná jednotka Deluxe zvítězila 
v nezávislém testu klimatizačních 
zařízení pořádaném německou 
spotřebitelskou Stiftung Warentest.
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Nástěnné jednotky Deluxe
Split-Inverter / chlazení nebo topení

MUZ-FH50VE MSZ-FH25-50VEMUZ-FH25-35VE

Invertorové nástěnné jednotky MSZ-FH, chlazení / topení
Označení vnitřní jednotky MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE MSZ-FH50VE

Chladicí výkon (kW) 2,5 (1,4 - 3,5) 3,5 (0,8 - 4,0) 5,0 (1,9 - 6,0)

Topný výkon (kW) 3,2 (1,8 - 5,5) 4,0 (1,0 - 6,3) 6,0 (1,7 - 8,7)

SEER chlazení 9,1 8,9 7,2

SCOP topení 5,1 5,1 4,6

Energetická třída chlazení/topení A+++ / A+++ A+++ / A+++ A++ / A++

Objemový průtok vzduchu v chla-
dicím režimu (m3/h)

nízký
střední
vysoký

234
378
516

234
378
516

384
516
606

Hladina akustického tlaku dB(A) nízký
vysoký

20
36

21
36

27
39

Rozměry (mm) šířka
hloubka
výška

925
234
305(+17)

925
234
305(+17)

925
234
305(+17)

Hmotnost (kg) 13,5 13,5 13,5

Hladina akustického tlaku naměřena ve vzdálenosti 1 m před a 0,8 m pod vnitřní jednotkou v režimu chlazení.* Předplněno chladivem pro délku vedení 7 m, větší délky viz strana 45.

Označení venkovní jednotky MUZ-FH25VE MUZ-FH35VE MUZ-FH50VE

Příkon včetně vnitřní jednotky (kW) chlazení
topení

0,485
0,580

0,820
0,800

1,38
1,48

Objemový průtok vzduchu (m3/h) 1878 2016 2928

Hladina akustického tlaku dB(A) chlazení/topení 46 / 49 49 / 50 51 / 54

Rozměry (mm) šířka
hloubka
výška

800
285
550

800
285
550

840
330
880

Hmotnost (kg) 37 37 55

Celková délka vedení (m) 20 20 30

Max. výškový rozdíl (m) 12 12 15

Množství chladiva (kg)* 1,15 1,15 1,55

Průměr připojení chladiva Ø (mm) kap.
plyn

6
10

6
10

6
12

Zdroj napětí (V, fáze, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240,1,50

Provozní el. proud (A) chlazení
topení

2,6
2,9

3,9
3,8

6,7
6,9

Doporučená velikost jištění (A) 10 10 16

Rozsah použití chlazení °C -10~+46 -10~+46 -10~+46

Rozsah použití vytápění °C -15~+24 -15~+24 -15~+24

Invertorové venkovní jednotky MUZ-FH, chlazení / topení

MSZ-FH

Wired 
Remote Control

Econo Cool Weekly

7
I SAVE Silent Low-heating

Set Point

10 °C

3D
3D isee-Sensor Horizontal Swing Vertical Swing Plasma-Duo Auto RestartLow-temperature

Heating

Certified
Quality

Low-temperature
Cooling

Auto

Pre-charged

R 410 A

WiFi
MELCloud

Příslušenství
Typové označení Popis Množství

MAC-2330FT-E Antialergenní enzymový filtr (náhradní filtr) 10

MAC-3000FT-E Plazmový protizápachový filtr (náhradní filtr) 10


