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Nová DeLuxe jednotka
Kirigamine FH

Novinka roka 2013



RAC Deluxe  nástenná jednotka

���� New MSZ-FH 

• Jednotka v efektivite
− No. 1 for SEER (A+++)
− No. 1 for SCOP (A+++)

• Nový “Human sensor” pre lepší komfort
− Efektívna distribúcia dvojitou žalúziou
− “Nepriame " prúdenie vzduchu 

• Nový štýlový dizajn
• Nový plazmový filter – Plazma Quad
• Nové rôzne funkcie

M-Serie

• Nové rôzne funkcie
− Natural flow, hyper heating...



Výkonová rada



Final Specs of FH series size 25 & 35 

A+++ for cooling

M-Serie
Energia je využívaná efektívne

Od 1. januára 2013 vošlo do platnosti nové nariadenie EÚ "smernica ErP 2009/125/EG" 
pre bytové klimatizačné jednotky do 12 kW chladiaceho výkonu. Na základe nových 
meracích kritérií dosiahla nástenná jednotka deluxe najlepšie úrovne energetickej účinnosti a v 
režimoch chladenie aj vykurovanie dosahuje najvyššej energetickej triedy A + + +.

Najvyššia energetická efektivita

A+++ for heating

Only 20dB(A) in size 25



Vysoký výkon aj pri nízkych teplotách – “Hyper Heating“



Vlastnosti vonkajších jednotiek



Final Specs of FH series size 25 & 35 

A+++ for cooling

M-Serie
Energia je využívaná efektívne

Jednotky Kirigamine FH si zachovávajú vysoký faktor COP aj pri nízkych vonkajších teplotách.

Výkonové parametre vonkajšej jednotky

Parametre pri nominálnej frekvencií

A+++ for heating

Frekvenčný rozsah kompresorov  
štandardnej a nordickej jednotky



Korekčné grafy

Závislosť výkonu 
od vonkajšej teploty

MUZ-FH..VE

Závislosť príkonu 
od vonkajšej teploty

MUZ-FH..VE



Korekcia výkonu od vonkajšej teploty

Nordická verzia



Kirigamine FH sa stalo víťazom testu tep. čerpadiel v Škandinávskych krajinách. 

www.forbrukerradet.no

Test sa vykonával v  SP Technical Research Institute - švédskej 
agentúry pre energiu

Pri jednotke Kirigamine FH 35 ide o vôbec najvyššie zaznamenaný výkon v histórií 
švédskou energetickou agentúrou, ktorá testovala 42 tepelných čerpadiel. 



Výsledky testu



Funkcie vnútornej jednotky MSZ-FH



Human sensor Human sensor 

(Termokamera) 

sleduje miestnosť s 8 

otočnými elementami.

■ 3D I3D I--See Sensor See Sensor s “Human sensor“ funkciou.

M-Serie

15

8 elementov

Human sensor Human sensor môže

detekovať 752 plôch v 3 

dimenziách

94 
divisions 

752 
plôch



■ 3D I3D I--See See SensorSensor sníma aj pohybujúcich sa ľudí

M-Serie

Senzor sníma aj viacerých ľudí naraz
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Senzor sníma aj viacerých ľudí naraz



■ Human sensorHuman sensor nereaguje na pohyby zvierat.

Pet Human

M-Serie
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Pet Human

Dokáže rozoznávať 

zvieratá od ľudí na 

základe teploty 

pokožky



■ Dvojitá žalúziaDvojitá žalúzia: : Nezávislé riadenie dvoch žalúzí

• Hore – Dole
• Vľavo -Vpravo

M-Serie



V závislosti na nastavení užívateľom môžu byť prúdy upraveného 
vzduchu presne mierené na pohybujúcu sa osobu alebo naopak, 
vzduchový prúd sa „vyhýba“ človeku a to aj vtedy ak sa 
v miestnosti premiestňuje. 

Human sensorHuman sensor

Už žiadne ofukovanie chladným vzduchomUž žiadne ofukovanie chladným vzduchom



RozbočenieRozbočenie vyfukovanéhovyfukovaného

vzduchuvzduchu

Priame ofukovanie

Nepriame ofukovanie



Technika, ktorá je stále v strehu

Využitie technológie infračerveného senzora nám rýchlo ukáže nasledujúci príklad. Ak niekto 
vstúpi do miestnosti, senzor automaticky prepne jednotky zo stand-by režimu do príslušného 
predom zvoleného chladiaceho alebo vykurovacieho režimu. 

Human sensorHuman sensor

Ak senzor detekuje neprítomnosť človeka, automaticky môže prepnúť jednotku do 
útlmového režimu.



Dokonalá filtrácia vnútorného vzduchuDokonalá filtrácia vnútorného vzduchu

Prach



Výsledky filtrácie po testochVýsledky filtrácie po testoch

Plazma filterPlazma filter



Potvrdenie výsledkov testu nezávislým Japonským skúšobným ústavom



NaturalNatural FlowFlow

Jednotka Kirigamine FH vyfukuje vzduch s dynamicky sa meniacou rýchlosťou
prúdenia na základe merania zmien rýchlostí prirodzeného vetra v prírode.



NaturalNatural FlowFlow

Kirigamine  FH vyfukuje dynamický sa meniaci prúd vzduchu, ktorý napodobňuje 
prirodzený vánok. 

Vyhneme sa nepríjemnému konštantnému ofukovaniu chladným vzduchom



Vzdialené ovládanie klimatizačných jednotiek



Zobrazenie užívateľského ovládania
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