STIILNE DISAIN,
ERAKORDNE
EFEKTIIVSUS
Mitsubishi Electric MSZ-LN
Uue põlvkonna õhk-õhk-soojuspump Mitsubishi Electric MSZ-LN
rabab esmajoones oma moodsa disaniga. Enam pole soojuspumba
sisemoodul ilmetu kumerate seintega plastkast, mida on piinlik
seinale kinnitada, vaid eeskujulikult disainitud seade, mis sobib ka
kõige stiilsema sisekujundusega ruumi.

KÕRVALDAB ÕHUST ALLERGEENID JA TOLMU

VÄRV VASTAVALT
INTERJÖÖRILE
Mitsubishi Electric MSZ-LN sisemoodul on saadaval neljas värvitoonis - valida on kaht tooni valge, musta ja punase vahel. See
võimaldab leida sobiliku lahenduse iga interjööri tarvis. Valitud
värvilahendusega sobitub ka vastavat tooni digitaalne juhtpult.

Uus Plasma Quad Plus tehnoloogia kõrvaldab õhust tolmu,
allergeenid, hallituse jm lendlevad mikroosakesed, muutes
ruumi õhu puhtamaks ja tervislikumaks.

INFRAPUNASENSOR
3D i-see infrapunasensor tuvastab ruumis inimese tema kehatemperatuuri järgi ning suunab õhuvoo tema suunas. Kaks
autonoomselt töötavat õhusuunajat võimaldavad suunata
õhuvoogusid ruumi eri osades paiknevatele isikutele.

KÜTAB SENISEST VEELGI EFEKTIIVSEMALT
Mitsubishi Electric MSZ-LN kütab ka karmis põhjamaises talves
ja lumise ilmaga. -25°C juures on uus soojuspump 35% efektiivsem kui senine FH seeria. Paranenud on ka seadme energiatõhususe klass, mis on nüüd A+++.

KAUGJUHTIMINE
Uus integreeritud Wi-Fi süsteem ja internetirakendus MELCloud
võimaldavad juhtida distantsilt ruumi temperatuuri ja monitoorida soojuspumba energiatarvet kasutades selleks nutitelefoni
või tahvelarvutit. Digitaalne tagantvalgusega juhtpult võimaldab lihtsalt talletada individuaalseid seadistusi.

ÖÖREŽIIM
Ühe nupulevajutusega saate soojuspumba lülitada öörežiimile,
mis vähendab seadme niigi madalat mürataset 3 dB võrra, elimineerides ka kõik piiksud ja mahendades märgutulesid, et Teil
oleks mõnusam uinuda.

Mitsubishi Electric MSZ-LN
TEHNILISED ANDMED ning
PÕHIOMADUSED:
• Engergiaklass A+++
• 35% efektiivsem kui eelmine mudel
• SCOP 5,2 (MSZ-LN25)

• Saadaval neljas värvitoonis
• Digitaalne juhtpult
• Ruumitemperatuuri seadistusvahemik +10 °C
kuni +31 °C
• 3D i-see infrapunasensor
• Integreeritud Wi-Fi süsteem ja
internetirakendus MELCloud
• Öörežiim, mis vähendab seadme
niigi madalat mürataset 3 dB võrra
• Efektiivne kütmine garanteeritud kuni -25 °C

KERGE PUHASTADA
Soojuspumba sisemooduli soojusvaheti ja ventilaatori spetsiaalne pinnatöötlus takistab tolmu- ja rasvaosakestel kinnituda, mis teeb seadme puhastamise lihtsaks ja hoiab kokku
hoolduskulusid.

KIIRE PAIGALDUS JA TASUTA
KONSULTATSIOON
Kliimaseade OÜ on Mitsubishi Electric
soojuspumpade volitatud müüja ja paigaldaja. Firmal on üle 20 aasta pikkused kogemused soojuspumpade paigaldamisel ja
hooldamisel.
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Kui te otsite oma kodule efektiivset ja stiilset küttelahendust, mida
saab kiiresti paigaldada ja mis ei koorma liigselt rahakotti, siis
võtke ühendust Kliimaseade OÜ esindusega kas telefoni või e-kirja
teel või astuge läbi meie kontoritest. Me hindame teie majapidamise küttevajadust ning kalkuleerime, kui suurt säästu võiks
moodne soojuspump Teile kütmisel anda, müüme ja paigaldame
Teile vajalikud seadmed ning võtame enda hooleks ka nende hoolduse. Teeme kõik selleks, et Teie kodus oleks alati mõnusalt soe
või jahe, sõltuvalt sellest, kuidas Te parasjagu soovite.
Stiilne ja efektiivne uue põlvkonna soojuspump säästab
oluliselt küttekulusid ja teeb Teie elamise hubasemaks!
Ning nüüd ka ilusamaks!

SÄÄSTLIK HÄÄLESTATAV KÜTTEREŽIIM
Soojuspumba saab seadistada säästlikule kütterežiimile alates
+10°C ja häälestada seda ühe kraadi haaval tempeartuurini
+31°C. Nii saate Te äraolekul hoida ruumi säästurežiimil, kuid
just Teile sobiva temperatuuri juures.

PROJEKTEERIMINE
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