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Toz Alerjenler Kötü kokular

[ Etki Alanı ]
Makro

BakterilerPolenler

Küf sporlar› Evcil hayvan kokular›

Yemek kokular›

Alerjenler

Çöp kokusu

Ev hayvanlar› beslemek
kötü kokular›n oluflmas›na
neden olabilir.

Piflmifl bal›k ve yemek art›klar›

Polen, küf vb. ev içinde kal›r
ve bakteriler ço¤al›r.

Yüksek yal›t›ml›, hava s›zd›rmaz alanlar, ev içinde günlük
yaflamdan kaynaklanan kokular›, polen ve küf gibi alerjenleri,
ve bakterileri hapsetme e¤ilimindedir.
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Üfleme fan› karfl›laflt›rmas›
MSZ-FD yan görünüfl

MSZ-FD'de MSZ-FA'da

Sessiz Çal›flma
FD serilerinde genifl bir üfleme fan› kullan›l›r. Bu fan daha düflük mo
tor devri ile klima kapasitesinin korunmas›na yard›mc› olurken ayn›
zamanda ses seviyesini de düflürür.

-

Yüksek Enerji Verimi
Son inverter teknolojilerimizle enerji tüketimini ›s›tma ve so¤utmada
yaklafl›k %20 düflürdük. Yüksek enerji verimlili¤i konusunda 25 mo-
delinde hem performans katsay›s›nda (COP) hem de enerji verim o-
ran›nda (EER) 5.0 de¤erinin üzerine ç›k›lm›flt›r.  

FD serisi maksimum konfor ve optimum so¤utma/›s›tma performans› için tasarlanm›flt›r. Sessiz,
enerji tasarruflu çal›flma Mitsubishi Electric'in son teknolojileri ile desteklenmifltir. I See Sensör –
s›cakl›k kontrol ve Plasma Duo – hava filtreleme ve temizleme sistemi gibi geliflmifl fonksiyonlar
odan›zdaki konfor seviyesini yeni zirvelere ç›kar›yor. 
Kirigamine Japonya’daki ünlü bir da¤l›k  bölgenin ismidir. Do¤u-bat› uzunlu¤u 10 km; kuzey-güney
uzunlu¤u 15 km. olan hassas topografik yap›s›yla seçkin bir yerdir. 
A¤ustos ay› boyunca maksimum s›cakl›k ortalamas› 24°C’dir (bu de¤er Tokyo’ daki may›s boyu ve
Ekim sonlar› s›cakl›k de¤erleri ile k›yaslanabilir). Tepeler, yüksek s›cakl›ktaki yazlar da bile serin ve rahatt›r.
Ayr›ca yaflayan kalabal›k insan toplulu¤u için bir dinlenme tesisi say›l›r. 
Müflterilerinin evlerine Kirigamine tepelerinin süper konforunu getirme arzusundan ilham alan Mitsubishi
Electric, 1967‘den günümüze Japonya’daki müflterilerine klima sat›fl› için Kirigamine ismini kullanm›flt›r.
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Mitsubishi Electric kompresör rotorlar›nda daha önce kul-
lan›lan ferrit m›knat›slar›n (demir esasl› m›knat›slar›n) yerine
yaklafl›k üç kat manyetik ak›fl yo¤unlu¤una sahip olan nadir
toprak m›knat›s›ndan yap›lan rotor kullan›l›r. Bu ham metal
m›knat›s, yüksek yo¤unluk sa¤lar ve eneji tüketimini azal-
tan manyetik gücü art›r›r.

Dıfl Ünitelerin DC Fan Motorundaki
Samaryum Mıknatıs Rotoru
D›fl ünitelerin DC motorlar›ndaki rotor m›knat›s› 
olarak ferrit yerine daha yüksek manyetik ak›fl
sa¤layan samaryum kullan›lm›flt›r. Ayr›ca daha
yüksek verim için özel flekilli kesime sahiptir.

ANAHTAR TEKNOLOJ‹LER

Kompresörde Kullanılan
Nadir Toprak Mıknatıslı Rotor 
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Genifl Aç›da Tarama

Sensör bir bafltan bir bafla zemin s›cakl›¤›n› otomatik olarak 150° 
geniflli¤inde bir aç› içinde tarar.

Geleneksel klimalar iç ortam s›cakl›¤›n› kliman›n üst k›sm›ndaki hava emi-
lim noktas›ndaki havay› izleyerek kontrol eder ve bu nedenle zemin sevi-
yesi s›cakl›¤›n› ölçmede baflar›s›z olur. Oysaki zemin s›cakl›¤› odadaki kon-
for seviyesi hakk›nda en güçlü etkiyi yarat›r. I See Sensör, tüm oda
dahilinde en uygun konforu sa¤lamak için zemin seviyesi s›cakl›¤›n› da
dikkate al›r.

IsıtırkenSo¤uturken Afl›r› so¤utmay› önlemek
için zemin seviyesi 
s›cakl›¤› kontrol edilir.

Daha fazla ›s›nmaya gerek
olup olmad›¤›n› bilmek
için zemin seviyesi s›cak-
l›¤› kontrol edilir.

So¤uk hava zemine do¤ru ilerler ve afl›r› so¤u-
maya sebep olur. I See sensör zemin seviyesin-
deki s›cakl›¤› izler ve afl›r› so¤umay› önlemek
için hava üfleme s›cakl›¤›n› düzenler.

S›cak hava tavana do¤ru ilerler, bu nedenle ze-
min seviyesini ›st›mada baflar›s›z olur. I See
sensör zemin seviyesindeki s›cakl›¤› izler ve ye-
tersiz ›s›nmay› önlemek için hava üfleme s›cak-
l›¤›n› düzenler. 

Küf Yok Edici
MFZ-FD serisi küf sporlar›n›n oluflmas›n› önlemek için tasarlanm›fl "Küf -
Yok Edici” fonksiyonu ile donat›lm›flt›r. Filtre sistemi içinde yer alan
Plazma Elektrot Ünitesinin üretti¤i ozon (O³) küf sporlar›na sald›r›r ve
bunlar›n geliflme h›z›n› yaklafl›k %20 oran›nda azalt›r. 

1. Aflama

Küf Yok Edici Mekanizmas›

So¤utma çal›flmas›ndan sonra
Plazma Elektrot Ünitesi iç ünite-
nin içini ozonla doldurur.

2. Aflama
Serpantin fan›n yaklafl›k
25 dk çal›flmas›yla
kurutulur.

Ozon sald›r›s›ndan önce

Küf sporlar›

Ozon
Hücre
zar›

çekirdek

Ozonla y›kama

Ozon gaz› hücre
zar›na sald›r›r

Ozon sald›r›s›ndan sonra

Küf sporlar› yok edilir

Ölü küf sporlar›

Oksijen Yüksek voltaj Ozon Oksijen Ham Oksijen

Ozon Nedir ?
Ozon çok karars›z bir moleküldür ve kendisini oksijen (O²) ve ham
oksijen (O)'e kadar yavaflça dönüfltürür. Ham oksijenin parçalanmas›,
sterilizasyon ve kötü koku giderme etkisi sa¤layan oksitlenme özelli¤i
oluflturur.

Ozonla yıkama sırasında üretilen ozon miktarı güvenli
seviyededir

‹ç ünitenin iç k›sm›nda 0,1 ppm
Çalflma alanlar›ndaki kabul edilebilir ozon gaz› yo¤unlu¤u üst
limiti içinde
[Japon Mesleki Hastal›klar Derne¤i taraf›ndan tavsiye edilen güvenlik limiti]

Odada 0,01 ppm ya da daha düflük
K›y› kesimlerde ve ormanl›k alanlarda var olan ortalama ozon
yo¤unlu¤undan daha düflüktür.

F i l t r e  S i s t e m i

NanoPartikül boyutu

Güçlü Isıtma Kapasitesi
VABH modelleri, so¤uk bölgelerde kullan›lmak amac›yla mühendislik
çal›flmalar› yap›larak tasarlanan ve ›s›tma kapasitesinde önemli bir
ilerleme sa¤layan güçlü bir kompresörle donat›lm›flt›r. Dondurucu
so¤uklarda odan›zdaki konforu korumak için ›s›tma kapasitesi FA se-
risine göre %10 kadar yükseltilmifltir.

6.6 7.8

8.2

MSZ-FD klimalar›, bir ön filtre ve iki adet plazma esasl› filtreleme
mekanizmas› (Plazma Duo) içeren en geliflkin teknolojiye sahip
hava temizleme sistemi ile donat›lm›flt›r. Bu teknoloji havadaki
kötü kokular› neredeyse tamamen yok eder ve havay› temizler.

Evcil Hayvan Kokuları Balık kokusu

Ön filtre Plazma Hava Temizleyici
Filtre

Plazma Koku Giderici
Filtre

Standart filtreler havadaki
tozu yakalar fakat daha
küçük partikülleri
yakalayamaz.

MSZ-FD serisi çift filtreli (hava temizleyici
ve koku giderici) bir plazma esaslı sisteme
sahiptir. Bu sistem, standart filtrelerin ya-
kalayamadığı küçük partikülleri yakalar ve
iç ortam havasının temiz kalmasını sağlar.

Plazma Elektrot Ünitesi
Ürünün içinde bir Plazma Elektrot Ünitesi
mevcuttur. Ozon ve Plazma oluflurmak için 
elektro-boflaltma sistemi kullan›l›r. Ozon ve
Plazma ile, iki özel filtre aras›ndaki iflbirli¤i di-
namik bir plazma hava temizleme fonksiyonu
oluflturur.

Plazma Koku Giderici Filtre
Nanometre boyutunda gözeneklere sahip bir platin
katalizör koku giderici filtre havadaki koku yapan par-
tikülleri yakalar. Bunlar önce hapsedilir, partiküller par-
çalan›r ve kokular plazma elektrot taraf›ndan üretilen
ozon taraf›ndan yok edilir.

Plazma Koku Giderici Filtre

Platin
katalizörlü
filtre

Plazma
elektrot

Kirli hava

Temiz hava

Koku giderme h›z›
yaklafl›k iki katt›r

(FA serisine göre)

Plazma elektrot ünitesi ozon üretir.
Koku yayan madde parçac›klar absorbe edilir.
Koku yayan madde parçac›klar› ozon taraf›ndan parçalan›r.

Plazma elektrot ünitesi plazma üretir.
Küçük parçac›klar plazma taraf›ndan
negatif yükle yüklenir.
Negatif yükle yüklenen küçük parça-
c›klar elektrikli filitrenin pozitif taraf›na
toplan›r ve enzimler taraf›ndan etkisiz
hale getirilir.

Plazma Hava Temizleme Filtresi

Temiz hava

Kirli hava

Elektrikli
anti-alerjik
enzim filtresi

Plazma
elektrot

2

Plazma Hava Temizleyicisi
Anti alerjik enzim filtresi eklenmifltir. Filtreye
doldurulan statik elektrik ve plazma elektrik
ünitesinde oluflturulan plazma ile bakteri,po-
len ve havadaki di¤er alerjenler yakalan›r, bun-
lar daha sonra filtredeki enzimle etkisiz hale
getirilir.

Plazma Elektrot Ünitesi
bu bölüm içindedir. 

n

Not: De¤erler Eurovent standartlarına göre verilmifltir.


