
Třída

100%  účinnost

Režim

při  -30°C

energický

Oteplování

  7,2  kWEco

SMART  Eye

Topný  výkon

při  -15°C

Funkce

58 59

MIR

kW

uživatel  v  místnosti.

ke  stropu.  To  zaručuje  nejvyšší  komfort.

Vestavěný  inteligentní  senzor  přítomnosti  (SMART  
Eye)  detekuje  přítomnost  uživatele  a  přizpůsobí  se

Pokročilá  invertorová  technologie  použitá  
v  jednotce  umožňuje  efektivní  provoz  zařízení  i  v  
extrémních  povětrnostních  podmínkách.  To  
umožňuje  klimatizaci  Mirai  efektivně  pracovat  i  
při  vysoké  teplotě
venku  klesne  na  -30°C.

umožňuje  vyhnout  se  proudu  vzduchu  nebo  jej  sledovat

distribuuje  teplý  vzduch  k  zemi  a  všem

Jděte  do  toho  a  získejte  sílu!  Mirai  je  nejúčinnější  
technologie  a  nejvyšší  energetická  třída  A  +++.

rohu  místnosti  a  ochlazeným  vzduchem
na  individuální  potřeby.  Unikátní  technologie

Nemáte  zájem  o  kompromisy?

Speciální  provedení  výstupu  vzduchu

automaticky  směr  a  proudění  vzduchu

A 7,2  

Nástěnná  klimatizace
Mirai
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60 61

Topný  výkon
EKOaž  7,2  kW
Režim

při  -15°C Energetická  účinnost  A+++
Funkce Rovnoměrné  topení

SMART  Eye při  -30°C
100%  topný  výkon Nejlepší  třída

upravuje  směr  a  sílu  proudění  vzduchu.

Nízká  spotřeba  elektřiny  znamená  nižší  účty  za  elektřinu.Mirai  dosahuje  v  jiných  zařízeních  nevídané  100%  
účinnosti  při  venkovní  teplotě  -15°C.  Díky  tomu  je  
efektivní  pro  zahřívání  vašeho

V  turbo  režimu  klimatizace  dosahuje  
vysokého  topného  výkonu  až  7,2  kW,  což  umožňuje

Použitá  technologie  kompresoru  a  ventilu  EXV  
zaručuje  bezprecedentní  výkon  klimatizace  v  režimu  
topení  i  v  extrémních  povětrnostních  podmínkách.  
Kromě  funkce  klimatizace  místnosti  může  toto  
celoroční  zařízení  fungovat  jako  jediné

Zvláštní,  ekologický  způsob  provozu  způsobuje

místnosti  i  při  nízkých  teplotách.

vytopit  místnost  za  kratší  dobu.
že  klimatizace  spotřebuje  až  o  60  %  méně  
elektřiny.

Vestavěný  pohybový  senzor  detekuje  přítomnost

zdroj  tepla  v  domě,  bytě  nebo  kanceláři.

uživatel.  Klimatizace  automaticky

Machine Translated by Google



3,5  kW

Vlastnosti  zařízení

SCOP
5.30

PZH5  LET

4.  Funkce  je  dostupná  pouze  z  aplikační  úrovně

T  -  Turbo;  W  -  vysoká;  M  -  střední;  N  -  nízká;  ŚN  -  středně  nízká;  C  -  Tichý;

2.  Vyžaduje  použití  volitelného  drátového  ovladače  ZATO  3.  Není  k  dispozici  pro  systém  Multi  Split1.  Kabelový  dálkový  ovladač  je  k  dispozici  jako  volitelné  příslušenství

Mirai Technická  specifikace

SMART  WiFi

Automatická  4D  
závěrka

Stříbrný  iont  iAIR

Režim

Funkce  
nouzového  startu

Antikorozní  
pozlacené  lamely

HEPA  iAIR

Funkce

Programátor

Invertor  SKYR

Proud  vzduchu

SMART  12  °C  (3)
Zobrazení  skryté  

teploty

čas

Eco  eMOTO  (3)

1W  pohotovostní  režim  (3)

Tichý  režim
spát

Filtr EMOTO  super  tichý  
režim  (3)

SMART  Eye

Funkce  topeníSMART  port

při  nízké  venkovní  
teplotě  -30  °C  (3)

Automatické  
čištění  iAIR

4D  eMOTO

Ohřívač  pro  

odkapávací  misku

Paměť  
nastavení  žaluzie

Oteplování

IAIR  super  ionizátor

Turbo  režim  
EMOTO  (3)

Antibakteriální  filtr

Bezdrátové  dálkové  ovládání
CHYTRÝ

SMART  8  °C  (3)kabelový  

ovladač  (2)

odvod  kondenzátu

Chlazení  při  

nízké  venkovní  
teplotě  -25  °C  (3)

DC  motory  SKYR

Ohřívač  klikové  skříně  

kompresoru

elektrostatický

Senzor  
vlhkosti  (4)

Filtr

Systém  regulace  
průtoku  vzduchu  

EMOTO

Signalizace  
úniku  chladiva

Kabelový  

ovladač  (1)
Zapnuto  

vypnuto  SMART  
displej  na  panelu

Funkce  
autodiagnostiky

2-stranný

Digitální  DC

Funkce  topení

EMOTO  široký  
úhel  proudění  vzduchu

Auto-
restart  paměti

HD  iAIR

Funkce

Režim  SMART  Follow

Funkce

SINGL MULTI

TCO2ekv

62 63

1:1 1:  X

Rychlost  ventilátoru

°C

v

45/40/36/30/23/21

-25  ~  50 /  -30  ~  30

A

g/m

16

kg

0,90

Čisté  rozměry

Hladina  akustického  tlaku  Y /  W /  M /  N /  MN /  C  dB  (A)

Typ  reverzibilního  tepelného  čerpadla

3.5

Rotační  DC

Hladina  akustického  tlaku

mm

kW

kW

Typ  napájení  venkovní  jednotky

620

hlína.  ×  mm²

590/530/450/360/300/230

1:  X  MULTI

16  ~  32/0  ~  30

Maximální  proudění  vzduchu

kWh /  a

1:2  DUAL

mm

l/h

13 /  17.1

A

Typ  kompresoru

vzduch  do  vzduchu

Mirai  3,5  kW

Š  ×  H

56

Proud  vzduchu

Oteplování

Ovládací  a  napájecí  kabely:  mimo  -  vnitřní

A  +++

10

675

A

Maximální  pracovní  proud

Jmen.  (min.  –  max.)

Jmen.  (min.  –  max.)

Typ

Množství  (až  5m)

Hladina  akustického  výkonu

Chladicí  zátěž

V-Hz,  Ø

750  (102-1955)

805  ×  330  ×  554

C10

Čisté  rozměry

Třída  energetické  účinnosti  -  chlazení

Rozsah  vnitřního  provozu  (Chlazení /  Topení)

2950

m

Třída  energetické  účinnosti  -  vytápění

50

ot./min

Výkon

m³/h

A

m

3517  (1031-4816)

60

Maximální  spotřeba  energie

Výkon

mm  (palce)

W /  W

1.2

Ovládací  a  napájecí  kabely:  Jednotka  Hiro  -  vnitřní  hlína.  ×  mm²

9.2

0,61

mm

Hrubé  rozměry

Kapalina /  plyn

59

W /  Ś /  N

220-240  ~  50,  1f

Hladina  akustického  výkonu

W /  W

Spotřeba  energie

Chlazení

Jmen.  (min.  –  max.)

Připojení  potrubí

4250  (752-7200)

511  ×  317

Odvod  kondenzátu

Roční  spotřeba  energie  -  chlazení

A

12.8

133

kg

Φ6,35 /  Φ9,52

Rozsah  venkovního  provozu  (Chlazení /  Topení)

dB  (A)

Š  ×  H  ×  V

Odvodnění

895  ×  248  ×  298

M35Xo

Y/W/M/N/MN/C  ot./min

°C

Spotřeba  energie

Chladivo

Spotřeba  energie

3,3  (0,4–8,5)

Množství  (nad  5m)

915  ×  370  ×  615

mm

Vnitřní  jednotka

A  +++

(mm)

12

Čistá  hmotnost /  Hrubá  hmotnost

dB  (A)

VIDÍCÍ

Ochranka

Roční  spotřeba  energie  -  vytápění

0,2

3  ×  1,5

Hrubé  rozměry

Jmen.  (min.  –  max.)

GWP

m³/h

Š  ×  H  ×  V

Rychlost  ventilátoru

SCOP

1:1  SINGLE

hlína.  ×  mm²

5.3

25

kWh /  a

985  ×  370  ×  345

1250/1120/1050/690/630/580

4  ×  1,5

Čistá  hmotnost /  Hrubá  hmotnost

Modelka

2350

Y/W/M/N/ŚN/C

Jmen.  (min.  –  max.)

R32

Pracovní  proud

Jmen.  (min.  –  max.) 4,1  (0,4-11,4)

Š  ×  H  ×  V

Maximální  rozdíl  úrovní

2.2

(1/4  "/  3/8")

28,4 /  31

v

Napájecí  kabely:  venkovní  jednotka

M35Xi

5  ×  1,5

Montážní  rozteč

Venkovní  jednotka

Tepelná  zátěž  (Tbiv  -7  °C)

Kompatibilita  se  systémy

Pracovní  proud

kg

dB  (A)

mm

Pracovní  proud

Maximální  délka  instalace

924  (104-2625)

Š  ×  H  ×  V

850/750/450

VOLBA

ZÁRUKA OSVĚDČENÍ
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