
 
Sieninis oro kondicionierius - šilumos siurblys oras oras 

gamykliškai pritaikytas atšiauriam klimatui 
Mitsubishi Electric šilumos siurblys oras oras MSZ-SF25VEH, MSZ-SF35VEH ir galingesnis 
komplektas MFZ-KJ35VEHZ. Komplekte lauko blokas, vidaus blokas ir distancinis valdymo 
pultas. 

 



2 UAB „Anaga“, daugiau informacijos www.anaga.lt  

 

 

 



3 UAB „Anaga“, daugiau informacijos www.anaga.lt  

 

Kompaktiškas dizainas 
MSZ-SF-VEH serijos modelio vidaus blokai itin kompaktiški - storis vos 195 mm. Baltos spalvos 
vidiniai įrenginiai lengvai pritaikomi įvairiuose interjeruose. 

 

Komfortiškas patalpų mikroklimatas ištisus metus 
Dėka Hyper Heating technologijos, MFZ-KJ-VEHZ efektyviai šildys Jūsų namus net ir 
šalčiausiomis žiemos dienomis. Tuo tarpu karštą vasarą šis šilumos siurblys taps nepamainomu oro 
kondicionieriumis 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. 

Patogus valdymas, savaitinis programavimas 
Šilumos siurblys valdomas nuotolinio valdymo pulteliu, kuris turi savaitinio programavimo 
galimybę. Galite susiprogramuoti 4 skirtingus darbo režimus per parą. Nustatykite žemesnę 
temperatūrą, kol nebūnate namuose, ir automatiškai sukelkite ją, kad grįžę jaustumėtės 
komfortiškai. 

Pasirinkus energijos taupymo "I-save" funkciją šildymo režime, galėsite patalpose palaikyti 
minimalią 10C temperatūrą. Tai ypač aktualu vasarnamiams, poilsio namams, sodo nameliams ar 
kitoms patalpoms, kuriose pastoviai negyvenama ar nedirbama. 
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Tylus veikimas 
Vidinė dalis dirba itin tyliai - tik nuo 21 dB. Pasirinkę begarsį režimą, galėsite komfortiškai ilsėtis 
ar dirbti. Taip pat galite nustatyti vieną iš šešių ventiliatoriaus greičių. 
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Nepertraukiamas darbas 
Dėl įdiegtos "Auto restart" funkcijos, net ir po elektros tiekimo trukdžių, įrenginys vėl pradeda 
automatiškai veikti pagal nustatytus parametrus. 

 Švarus patalpų oras 
MSZ-SF-VEH vidiniame įrenginyje įdiegta nano platininių filtrų sistema, kuri efektyviai valo orą 
nuo dulkių ir kitų kietųjų dalelių. Siekiant dar labiau pagerinti oro kokybę, galima papildomai 
įsigyti priešalerginį elektrostatinį plazminį filtrą (filtro kodas MAC-2320FT). 

 

  
Jei Mitsubishi Electric šilumos siurbliai oras oras sumontuoti sertifikuotų montuotojų pagal 
gamintojo reikalavimus, įrangai (išskyrus filtrų sistemą) suteikiama net 5 metų garantija! 
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