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Tyliausias rinkoje

MFZ-KT-VG serijos šilumos siurblio kompaktiškas 
dizainas yra vienas iš pagrindinių privalumų. 
Grindinis modelis elegantiškai įsilieja į bet kokio 
stiliaus interjerą. 

Šio šilumos siurblio konstrukcija taip pat suteikia 
keletą funkcinių privalumų: patobulintos 
ventiliatoriaus mentės ypač efektyviai paskirsto šilto 
ar vėsaus oro srautus, o veikimas praktiškai 

negirdimas - triukšmo lygis vos nuo 19dB(A)!
Patogus valdymas

Šilumos siurblys  MFZ-KT-VG valdomas  
nuotolinio valdymo pulteliu. Lengvai pasirinksite 
pageidaujamą darbo režimą, nustatysite temperatūrą, 
ventiliatoriaus greitį, oro srauto kryptį ir kitus 
parametrus. Įrenginio darbą galėsite nesudėtingai 
suprogramuoti visai savaitei. Siekdami taupyti, 
nustaty-kite mažesnę temperatūrą tuo metu, kol 
esate išvykę, ir automatiškai sukelkite ją, kad grįžę 
vėl jaustumėtės komfortiškai.

Komfortiškas patalpų mikroklimatas ištisus 
metus

MFZ-KT-VG efektyviai šildys Jūsų namus net ir 
šalčiausiomis žiemos dienomis. Tuo tarpu karštą 
vasarą šis šilumos siurblys taps nepamainomu oro 
kondicionieriumi ir atvėsins patalpų orą iki 
pageidaujamos temperatūros. Be to, yra įdiegta vien 
tik ventiliatoriaus funkcija. Naudodamiesi šia 
funkcija, galėsite lengvai išsklaidyti židinio ar kito 
šaltinio šilumą po visus namus.
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Darbams ir įrangai suteikiama 5 metų garantija (išskyrus vidinių įrenginių filtrų sistemas). 
Gamintojas įsipareigoja tiekti atsargines detales 10 metų po įrangos gamybos nutraukimo. 

WiFi per Mitsubishi Electric MELCloud 
programėlę leidžia jums pilnai 
kontroliuoti šilumos siurblio darbą 
nesvarbu, kur bebūtumėte – ar 
gulėtumėte namuose ant sofos, ar 
keliautumėte toli nuo namų.
*Papildomas priedas

WiFi* 

MFZ-KT
VIDINIS 5RENGINYS MFZ-KT25VG MFZ-KT35VG
Išmatavimai  - I x A x G mm 750 x 600 x 215
Svoris kg 14,5 14,5
Oro srautas (Min. - Maks.) m³ / min 3,5 - 4 - 5,6 - 7,3 - 9,7 3,5 - 4 - 5,6 - 7,3 - 9,7
Triukšmo lygis (SPL)(Min.-Maks.) dB(A) 19 - 23 - 30 - 37 - 44 19 - 23 - 30 - 37 - 44
Triukšmo lygis (PWL) dB(A) 54 54

Techninės specifikacijos

MXZ- Multisplit

IŠORINIAI ĮRENGINIAI
MXZ - MULTISPLIT SUZ-M 

MXZ-2F53VFHZ SUZ-M25VA

MXZ-2F33VF3 SUZ-M35VA

MXZ-2F42VF3

MXZ-2F53VFH3

MXZ-3F54VF3

MXZ-4F72VF3

MXZ-5F102VF

MXZ-5FMXZ-2F53VFHZ MXZ-2F MXZ-3F / MXZ-4F

SUZ-M 

SUZ-M25-35VA




