
MITSUBISHI ELECTRIC YENİ KİRİGAMİNE
MSZ-FH SERİSİ



Sağlıklı nefes alın, 
sağlıklı ve konforlu 

yaşayın
Yeni Kirigamine ile 

tanışın…



Mitsubishi Electric Klimalar tüm dünyada kusursuz konfor sağlayan 
yüksek enerji verimliliğine sahip cihazlardır.

Yüksek enerji verimliliği ve kusursuz konfor arayışımızın bir sonucu 
olarak geliştirilen yeni Kirigamine’yi sunmaktan gurur duyuyoruz. 



Konfor odaklı geliştirilmiş teknolojisiyle öne çıkan Yeni Kirigamine Serisi, Türkiye’de de 1 
Ocak 2014 tarihinde uygulanmaya başlanan yeni tebliğlerle belirlenen Sezonsal Verimlilik 

kriterlerine göre;

hem ısıtmada hem soğutmada A+++ enerji sınıfındadır.
Yeni Kirigamine, ısıtma modunda 5.1 SCOP (Sezonsal Isıtma Performans Katsayısı) değerlerine ulaşırken, 

soğutma modunda 9.1 SEER (Sezonsal Soğutma Performans Katsayısı) değerlerine ulaşmaktadır.

Bu değerler ile Mitsubishi Electric sektörde en yüksek enerji verim değerine ulaşmaktadır. 
Böylece, sektörün standartlarını belirlemekte öncü rol üstlendiğini bir kez daha 

kanıtlamaktadır.

Yeni Kirigamine
Hem Isıtmada Hem Soğutmada A+++   Enerji Sınıfında

Az enerji ile çok iş yapan, sağlığınız ve konforunuz için birçok özellikle 
donatılmış yeni Kirigamine Serisi klima teknolojisinde zirveyi 

göstermektedir.
*5.1 SCOP ve 9.1 SEER değerleri 

MSZ-FH25VE için geçerlidir.



Yeni Kirigamine
Hem Isıtmada Hem Soğutmada A+++   Enerji Sınıfında

Yeni Kirigamine’de kullanılan en yeni inverter teknolojisi sayesinde,
soğutma ve ısıtma modlarındaki enerji tüketimleri azaltılmıştır.

2,5 kW kapasiteli MSZ-FH Serisi, hem SCOP, hem de SEER değerleriyle,

A sınıfı cihaz limitlerinin çok üzerinde, belirlenen en üst verimlilik değerleri olan A+++ enerji sınıfındadır.



Kişiye özel konfor ihtiyacına önem veren Mitsubishi Electric MSZ-FH serisinin ileri düzeyde 
enerji tasarrufunu destekleyen ve sağlıklı ortamlar yaratan özelliği, uzak noktalardaki 
sıcaklığı 3 boyutlu olarak ölçen ve kızıl ötesi ışınlarla tarayan 3D i-see Sensör’dür.

Odada hiç kimse olmadığında klimanız otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer ve 
güç tüketimi 10 dakika sonra %10, 60 dakika sonra da %20 azaltılır.

Herkese Her Yerde Aynı Anda Konfor Sunan Özellik
3D i-see Sensör



Sensördeki 8 adet dikey olarak konumlandırılmış göz,
odayı 3 boyutlu olarak analiz ederek insanların odada nerede bulunduklarını belirler.

Bu sayede, hava akımının insanlara doğrudan çarpması engellenerek, bulunduğu yerin haricinde yönlendirilmesi mümkün olur.
Ya da tercihe göre hava akımı doğrudan insanların bulunduğu yere yönlendirilir.

Dolaylı Hava akımı (Indirect Airflow) 
Hava akımının çok kuvvetli veya doğrudan hissedildiği durumlarda, 

dolaylı hava akımı ayarı kullanılabilir.
Örneğin soğutma esnasında hava akımının yönünü değiştirerek üşümeyi 

engeller. Doğrudan Hava Akımı (Direct Airflow)
Bu ayar, sıcak (soğuk) bir günde içeri girildiğinde hızlı konfor sağlamak 

amacıyla, hava akımını doğrudan insanlara yöneltmek için kullanılır.



Sağlıklı bir ortam sağlamayı destekleyen diğer üstün özellik
Natural Flow yani Doğal Hava Esintisi’dir.

Geleneksel klimalar hava akımını devamlı ve sabit hava akımı 
sağladıklarından,

ortamın aşırı soğumasına veya yorgunluk hissine sebep olabilir.
Yeni Kirigamine bu sorunu doğal esinti ile çözer.

Natural Flow (Doğal Hava Esintisi)

Çift Kanat Teknolojisiyle Her Yerde Konfor 
Yeni Kirigamine’nin çift kanat teknolojisi ile sağ ve sol flaplarını ayrı ayrı hareket ettirerek hava 

akımını odanın geniş bir alanına yönlendirebilir.
Böylece iki farklı yerde oturan kişiye aynı anda konforlu bir ortam sağlar. 



Temiz hava, insanlar için sağlıklı alanlar oluşturulmasında hayati bir rol oynar.
Bu nedenle, Mitsubishi Electric klimalara özel filtre sistemleri geliştirilmiştir.

Yeni Kirigamine Serisi’nde bulunan Plasma Quad Filtre Sistemi, güçlü bir perdeye benzeyen elektriksel alanı kullanarak 
hava girişi boyunca bakteri ve virüsleri nötralize eder.

Alanın standart yuvarlak formu, daha yassı bir forma dönüştürülerek tüm yüzey kontrol altına alınır.

Plasma Quad Filtre Sistemi



Institute of Tokyo Environmental Allergy, ITEA, Inc. ve Kitasato Research Centre for Environmental Science isimli bağımsız 
bilim ve araştırma kurumlarının yapmış olduğu testler sonucunda Plasma Quad filtre sistemi, 25m3 test alanı içinde 

115dakikada bakterilerin %99’unu; 65dakikada virüslerin %99’unu nötrleştirmiştir. Filtreden geçirilen tozlu hava %88.6 
oranında temizlenmiştir. Kedi tüyü ve polen içeren havada kedi tüylerinin %94’ü, polenlerin %96’sı nötrleştirilmiştir.

Üstün filtreleme sistemi Plasma Quad dört farklı tür hava kirletici madde üzerinde etkilidir; 
bakteri, virüs, alerjen ve tozları etkisiz hale getirerek, sağlıklı alanların oluşmasına çok önemli 

bir katkı sağlar.

Plasma Quad Filtre Sistemi



Üstün Isıtma Performansı, aşırı soğuk havalarda dahi güçlü ısıtma sağlamak üzere geliştirilmiştir.
Soğuk bölgelerdeki kullanıcılar bile tüm ısıtma ihtiyaçları için

MSZ-FH Serisine güvenebilirler.

Üstün Isıtma Performansı

-25°C Dış Ortam Sıcaklığında Çalışma Garantisi
MUZ-FH VEHZ, -25°C’ye kadar düşük dış ortam sıcaklıklarında da çalışmaya devam eder. 

-15°C Dış Ortam Sıcaklığında Değişmeyen Nominal Kapasite
MUZ-FH VEHZ Serisi Klimalarımız, -15°C’ye kadar düşük dış ortam şartlarında bile 

nominal kapasitesinden ödün vermeden konforlu bir ortam sunabilmektedir.

Donma Önleyen Isıtıcı Donanımı Standart (VEHZ)
Bu standart donanım, drenaj tavasının donmasından kaynaklanan kapasite 

düşümünü ve defrost kesintilerini önler.



Çevredeki gürültü konfor standartlarımızı olumsuz yönde etkiler.
Gürültülü ortamlarda yaşam kalitesinden ve konfordan söz etmek mümkün değildir.

Yaşam alanlarındaki cihazların ses seviyeleri de bu kapsamda değerlendirilir.

Özellikle evlerde yatak odalarında, sessiz çalışan klimalar tercih edilir.
Yeni Kirigamine insan kulağının neredeyse algılayamayacağı bir ses seviyesi ile yıl boyunca ideal bir iklimlendirme sağlar.

Konforunuz için Geliştirilmiş Sessiz Çalışma



Yeniden Kullanılabilir Boru Teknolojisi 

Yeni Kirigamine Serisi var olan klima tesisatınıza uyum sağlayan teknolojiye sahiptir.

Sektörde bir öncü olan yeniden kullanılabilir boru teknolojisi sayesinde R22 soğutucu akışkan ile çalışan bir tesisata bile
R410A (Yeni Nesil Soğutucu Akışkan) ile çalışan klimalar adapte edilebilir.

Böylece evinizin dekorasyonuna önemli ölçüde müdahalede bulunmadan, montaj maliyetlerinde avantaj sağlamak mümkün 
olmaktadır.



Kolay Kullanılabilir Kumanda ve Hayatı Kolaylaştıran Fonksiyonlar 
Mitsubishi Electric’in kullanıcı dostu kumandaları ile klimanızın çalışma fonksiyonlarını kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.


