


Награда “iF Design” и 
номинация за “German Design”

Дизайн от бъдещето 

Невероятната комбинация от хармонична форма и най-висок клас на 
енергийна ефективност донесе награда от журито на ’IF Design Awards’ 
през 2011г.

Ключови характеристики: 
   
   Елегантен дизайн
   Напреднала инверторна технология
   Висока енергийна ефективност
   Седмичен таймер
   Nano Platinum Filter
   Anti-аllergy Enzyme Filter
   Икономичен режим
   Изключително тиха работа
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Перфектен дизайн

Проектирани за употреба в сгради с модерна архитектура и 
стилен интериор, тези премиум устройства за високостенен 
монтаж отговарят дори и на най-високите изисквания за 
дизайн. Името на продукта Kirigamine Zen въплъщава 
комплексната природа на тази усъвършенствана 
технология: Kirigamine е японско плато, което символизира 
природа, недокосната от човешка ръка; Zen означава 
хармония, мир и благополучие. 

Небрежен в бяло, елегантен в черно или класически в 
сребристо: със своите три цветови разновидности 
премиум климатикът от серията EF се вписва хармонично 
във всеки интериорен дизайн. Впечатляващият дизайн 
олицетворява качество и усещане за лукс. Безупречната 
визия на тялото се допълва от изключително ниската 
консумация на електроенергия в комбинация с безшумен 
режим на работа.

Чист и свеж въздух

MSZ-EF е оборудван с нано-платинен филтър, който 
съдържа платинено-керамични наночастици, които 
гарантират надежден антибактериален и обезмирисяващ 
ефект. Неговото действие се допълва от мощен анти-
алергичен ензимен филтър, за да осигури здравословна 
среда.

Ключови характеристики: 

Елегантен дизайн
Напреднала инверторна технология
Висока енергийна ефективност
Седмичен таймер
Nano Platinum Filter
Anti-аllergy Enzyme Filter
Икономичен режим
Изключително тиха работа
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MSZ-EF25VEW/VEB/VES MSZ-EF35VEW/VEB/VES MSZ-EF42VEW/VEB/VES
MUZ-EF25VE MUZ-EF35VE MUZ-EF42VE

Номинална kW 2.5 3.5 4.2
�ин. � �акс. kW 1.2-3.4 1.4-4.0 0.9-4.6

�онсумирана мо�ност Номинална kW 0.545 0.910 1.280
4.59 3.85 3.28

A A A
kW 2.5 3.5 4.2

kWh/a 103 144 192
8.5 8.5 7.7

A+++ A+++ A++
Вътр. Тяло db(A) 21-23-29-36-42 21-24-29-36-42 28-31-35-39-42
Външно тяло db(A) 47 49 52
Вътр. Тяло m3/min 4-4.6-6.3-8.3-10.5 4-4.6-6.3-8.3-10.5 5.8-6.8-7.9-9.3-11
Външно тяло m3/min 32.6 33.6 44.6
�омина�на kW 3.2(+7) 4.0(+7) 5.8(+7)
�ин. � �акс. kW 1.1-4.2 1.8-5.5 1.6-7.5

�онсумирана мо�ност Номинална kW 0.700 0.955 1.565
4.57 4.19 3.71

A A A
kW 2.4(-10ºC) 2.9(-10ºC) 3.8(-10ºC)
kW 2.0(-15ºC) 2.4(-15ºC) 3.4(-15ºC)

�одишна консумация на електроенергия kWh/a 716 882 1155
4.7 4.6 4.5
A++ A++ A+

Вътр. Тяло db(A) 21-24-29-37-45 21-24-30-38-46 30-33-37-43-49
Външно тяло db(A) 48 50 51
Вътр. Тяло m3/min 4.0-4.6-6.2-8.9-11.9 4.0-4.6-6.2-8.9-12.7 5.5-6.3-7.8-9.9-12.7
Външно тяло m3/min 32.2 33.6 33.6

7.3 8.5 9.5
�онсумация Номинална kW 0.027 0.031 0.031

A 0.3 0.3 0.3
�азмери Вх�х� mm 299x895x195 299x895x195 299x895x195

kg 11.5 11.5 11.5
�азмери Вх�х� mm 550x800x285 550x800x285 880x840x330

kg 30 35 54
A 7.0 8.2 12.0
A 10 10 10

�иаметър Течна �аза / �азообразна �аза mm 6.35/9.52 6.35/9.52 6.35/9.52
�акс. �ължина Външно � вътрешно m 20 20 20
�акс. �енивелация Външно � вътрешно m 12 12 12

�хлаждане �� -10 ~ +46 -10 ~ +46 -10 ~ +46
�топление �� -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24

�то��ите�на мо�ност �ри минима�на в�н�на тем�ерат�ра 

�а�отен ток �макс��

�арантиран ра�отен �иа�а�он 
�В�н�на тем�ерат�ра�

Външно (�/Фаза/��)
�а�ранване

�о�ност

В�тре�но ���о �аботен ток (макс)

Тегло

�то��ите�на мо�ност �ри в�н�на тем�ерат�ра �1���

�о�ност

�езонен кое�ициент на енергийна е�ективност (�EE�)
Енергиен клас (�EE�)

�умово ниво (���)

�ебит

В�н�но т��о

�нверторна термопомпа стенен тип�и�
В�тре�но т��о
В�н�но т��о

�зточник

Тегло
�аботен ток (макс)
�азмер на прекъсвача

В�н�ен 
тр��о�рово�

���а��ане

�езонен кое�ициент на транс�ормация (����)
Енергиен клас (����)

�умово ниво (���)

�ебит на въздуха

�роектна мо�ност
�одишна консумация на електроенергия

�ое�ициент на транс�ормация (���)

�ое�ициент на енергийна е�ективност (EE�)

Енергиен клас (���)

Енергиен клас (EE�)

�то��ение

10dB40dB60dB80dB

Subway car
interior 

Quiet passenger
car interior (40km/h) Library interior

Human
hearing limits
(Extremely quiet) 

Sound of
rustling leaves

Ниво на шум

Само 21dB
(за EF25/35 модели)

Висока енергийна 
ефективност и 

комфорт

Всички ZEN вътрешни тела са снабдени със 
седмичен таймер и се предлагат с 
дистанционно управление като стандартно 
оборудване. Настройките на седмичния таймер 
се въвеждат от дистанционното управление.

Функцията “Silent Mode” на Mitsubishi Еlectric за 
настройки на скоростта на вентилатора 
предлага супер тих режим на работа, едва 
21dB за моделите на EF25/35. Тази уникална 
опция прави серията Kirigamine ZEN идеална 
за използване в почти всякакви ситуации. 

Всички модели от серията са постигнали клас на енергийна ефективност А+++ и 
допринасят за намаляване потреблението на енергия в жилища, офиси и други видове 
помещения. Моделите се предлагат в различни мощности  и  монтажни решения, 
широката им приложимост ги прави универсално решение за всякакви нужди.   



1 - port

MUZ - FH25/35VE/VEHZ
MUZ - SF25-42VE
MUZ - EF25/35VE

Вътрешни тела MSZ

1 - port

MUZ - FH50VE/VEHZ
MUZ - SF50VE
MUZ - EF50VE

Външни тела MUZ

WiFi адаптер за мобилна връзка
с вашия климатик 

Новият WiFi адаптер на Mitsubishi Electric вече Ви дава възможността да управлявате климата в своя дом или офис 
по всяко време и от всяка точка с помощта на мобилен телефон, таблет или преносим компютър. Бързо и лесно 
задайте температурата на помещението преди да се приберете или проверете дали не сте забравили климатика 
включен, докато сте на почивка. WiFi адаптерът също така може да бъде настроен да сигнализира за грешки в 
работата на климатичната система, а в близко бъдеще ще служи дори и за дистанционна диагностика и 
профилактика на филтрите. Към момента устройството се комбинира единствено с климатичните системи 
въздух-въздух на Mitsubishi Electric, но скоро и собствениците на термопомпени системи въздух-вода ще имат 
възможност да се възползват от тази иновативната технология. WiFi адаптерът е идеално допълнение както към 

новите модели от М серията, така и към по-стари модели.  

Smart PhoneБезжичен рутер

1. Локална връзка чрез рутер
(User mode)

1.2. През интернет

В жилището Извън жилищетоSmart PhoneLaptop

IT Terminal

♦ Перфектен контрол
♦ Функция за сигнал при проблем в системата
♦ В бъдеще ще служи за диагностика и профилактика
♦ Идеален както за нови, така и за по-стари системи на

Mitsubishi Electric




