Nové nástěnné jednotky Premium
od Mitsubishi Electric

TechnikA V JEJÍ NEJHEZČÍ PODOBĚ

Technika v její nejhezčí podobě






Nové nástěnné jednotky Premium ZEN spojují skvělý design a vysokou
energetickou účinnost. Byly vyvinuty pro stylové interiéry moderních budov. Název
produktu Kirigamine Zen vyjadřuje komplexní propojení všech požadavků tohoto
nového trendu: Kirigamine je japonská náhorní plošina s nedotčenou krajinou,
Zen vyjadřuje požadavek na mimořádně tiché, komfortní a efektivní zařízení.
Mezinárodní porota letos udělila těmto jednotkám významné ocenění v oblasti
designu - cenu IF product design award. A to zejména za vynikající kombinaci
harmonického vzhledu a vysoké energetické účinnosti těchto jednotek - jednoduše
ZEN-SATION.
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USKUTEČNĚNÍ MYŠLENKY

Uskutečnění myšlenky
Lehkost v bílé, elegance v černé a klasika ve stříbrné:
Klimatizační jednotky Premium ve třech barevných provedeních se harmonicky
přizpůsobí individuálně řešeným interiérům. Výrazný design aerodynamického tvaru
odráží kvalitu a pocit luxusu. Výsledný efekt dovrší spojení velmi nízké spotřeby
elektrické energie a nízké hladiny akustického tlaku.

lesklá bílá

matná stříbrná

lesklá černá
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ZÁŘIVĚ BÍLÁ SCÉNA

Nástěnná jednotka Premium - model MSZ-EF(W) v lesklé bílé

Zářivě bílá scéna
Stylové, kompaktní zařízení se snadno přizpůsobí světlým, decentním interiérům.
Užijte si světlem zaplavenou a útulnou atmosféru. Modely ZEN vám poskytnou
tiché a komfortní vnitřní prostředí, díky velmi nízké hladině akustického tlaku, a to
pouze 21 dB.
Hladina akustického tlaku

Silniční
tunel

80dB

Auto (40km/h)

60dB

Knihovna

Šumění listí

Práh lidské
slyšitelnosti
(velmi tiché)

40dB

10dB
Pouze 21 dB
(u modelů EF22/25/35)
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AKCENT V ČERNÉ

Nástěnná jednotka Premium - model MSZ-EF(B) v lesklé černé

Akcent v černé
Elegantním, chlazeným místnostem propůjčují tyto jednotky nadčasový ráz.
Pod stylovým opláštěním skrývají vnitřní jednotky Premium také nadčasovou
technologii: Díky inverterové technologii dosahují tyto jednotky energetické
účinnosti až 4,59 a snadno tedy vyhovují požadavkům energetické třídy A.
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STŘÍBRNÁ LINIE

Nástěnná jednotka Premium - model MSZ-EF(S) v matné stříbrné

Stříbrná linie
Moderní business prostředí vyžaduje nejvyšší funkčnost a estetický tvar
instalovaných technických zařízení. Matně stříbrný finishing této modelové řady
propůjčuje těmto jednotkám nerušivý funkční styl. Příjemnou a svěží kvalitu
vnitřního vzduchu zajišťuje integrovaný vzduchový filtr. Pro klimatizování více
kanceláří je ideálním řešením multisplitový systém.
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VIDĚT A CÍTIT FUNKČNOST

Vidět a cítit funkčnost
I při provozu si jednotky zachovávají plochý, symetrický tvar. Jedinou změnou
vzhledu jednotek, které si možná všimnete jsou otevřené nabo zavřené výdechové
žaluzie.

Ke všem nástěnným jednotkám Premium přísluší designové a vysoce inteligentní
dálková ovládání. Ve funkci týdenního časovače si uložíte vaše požadavky na vnitřní
mikroklima pro jednotlivé dny a noční provoz. Tím zajistíte energeticky úsporný
provoz vašeho zařízení.
Týdenní časovač (letní provoz)

6:00

Pondělí

Úterý

v provozu 26 °C

v provozu 26 °C

Středa

Čtvrtek

v provozu 26 °C v provozu 26 °C

Pátek

Sobota

Neděle

v provozu 26 °C

v provozu 26 °C

není v provozu

není v provozu

v provozu 26 °C

7:00
8:00
10:00
12:00

není v provozu

není v provozu

14:00

není v provozu

není v provozu

není v provozu

Automaticky se vypne.

16:00
18:00
20:00
zavřené

otevřené

v provozu 26 °C

v provozu 26 °C

22:00
22:00 –
6:00
(během noci)
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Automticky se vypne

v provozu 26 °C v provozu 26 °C

v provozu 26 °C

v provozu 26 °C

v provozu 26 °C

v provozu 28 °C

v provozu 28 °C

Automaticky se zapne a synchronizuje se s nastavením.

v provozu 28 °C

v provozu 28 °C

v provozu 28 °C v provozu 28 °C

v provozu 28 °C

Pro úsporu elektrické energie v průběhu noci se automaticky sníží výkon.

PŘEHLED sÉrie Prémium

Vnitřní jednotky

Technické parametry
Označení vnitřní jednotky

MSZ-EF22VE W/B/S

Chladicí výkon (kW)
Topný výkon (kW)
SEER
SCOP
Energetická třída chlazení/topení
Objemový průtok vzduchu v chladicím režimu (m3/h)
Hladina akustického tlaku dB(A)*

2,2
3,3
chlazení –
topení
–
–
nízký
240
vysoký 498
nízká
21
vysoká 36
895
šířka
hloubka 195
299
výška
11,5
0,14
220 – 240, 1, 50

Rozměry (mm)

Hmotnost (kg)
Provozní el. proud (A)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)

MSZ-EF25VE W/B/S

MSZ-EF35VE W/B/S

MSZ-EF42VE W/B/S

MSZ-EF50VE W/B/S

2,5 (1,2 – 3,4)
3,2 (1,1 – 4,2)
8,50
4,70
A+++/A++
240
498
21
36
895
195
299
11,5
0,14
220 – 240, 1, 50

3,5 (1,4 – 4,0)
4,0 (1,8 – 5,5)
8,50
4,60
A+++/A++
240
498
21
36
895
195
299
11,5
0,14
220 – 240, 1, 50

4,2 (0,9 – 4,6)
5,4 (1,4 – 6,3)
7,70
4,60
A ++/A++
240
534
28
39
895
195
299
11,5
0,14
220 – 240, 1, 50

5,0 (1,4 – 5,4)
5,8 (1,6 – 7,5)
7,20
4,50
A++/A+
240
558
30
40
895
195
299
11,5
0,18
220 – 240, 1, 50

MSZ-EF22-50VEW / lesklá bílá

Dálkové ovládání

MSZ-EF22-50VES / matná stříbrná

MSZ-EF22-50VEB / lesklá černá

Venkovní jednotky / kombinace Single Split

* měřeno ve vzdálenosti 1 m

Venk. jedn. Připojitelná k
Vnitř. jedn.

MXZ-2D33VA

MXZ-2D40VA

MXZ-2D53VA

MXZ-3D54VA

MXZ-3D68VA

MXZ-4D72VA

MXZ-4D83VA

MXZ-5D102VA

MXZ-6D122VA

MSZ-EF22VE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

MSZ-EF25VE
MSZ-EF35VE
MSZ-EF42VE
MSZ-EF50VE

•
–
–
–

•
•
–
–

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
MUZ-EF25, MUZ-35VE(H), MUZ-42VE

5*

MUZ-EF50VE

195

71

299

252

Venkovní jednotky / Kombinace Multi Split

47
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59

678

158

MXZ-2D33VA, MXZ-2D40VA, MXZ-2D53VA
pro 2 vnitřní jednotky

MXZ-3D54VA, MXZ-3D68VA, MXZ-4D72VA
pro 3 až 4 vnitřní jednotky

MXZ-4D83VA, MXZ-5D102VA
pro 4 až 5 vnitřních jednotek

MXZ-6D122VA
pro 6 vnitřních jednotek

Zobrazení jednotek na přední a zadní straně této brožury neodpovídá skutečným rozměrům
reálného zařízení.
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