
Inverter Packaged Air-Conditioners



Elk moment het meest 
klantvriendelijke klimaat in 
uw bedrijf.
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• Comfortabel
• Energiezuinig
• Fluisterstil

Voordelen van Mitsubishi Heavy 
Industries airconditioner?
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Functies
Kosten Timer

Inverter Technologie
Inverterbesturingstechnologie werkt met 
hoge efficiëntie met een soepele werking van 
hoge snelheid tot lage snelheid. Een soepele 
sinusspanningsgolf wordt bereikt.

Energie besparend
Omdat de capaciteit automatisch wordt 
geregeld op basis van de buitentemperatuur, 
kan energie worden bespaard zonder verlies 
van comfort.

Home Leave Operation
Deze functie zorgt ervoor dat wanneer de kamer 
gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, de unit 
een gematigde binnentemperatuur zal handhaven, 
waardoor extreem hoge of lage temperaturen 
worden vermeden.

Slaaptimer
Met deze functie kunt u een vooraf ingestelde 
hoeveelheid tijd instellen tussen 30 en 240 minuten 
waarop uw unit zal werken voordat deze wordt 
uitgeschakeld.

Piektimer
Met deze functie kunt u de capaciteitslimiet 
instellen gedurende bepaalde perioden van de dag, 
waardoor het energieverbruik tijdens piektijden 
tot een minimum wordt beperkt, waardoor de 
bedrijfskosten worden verlaagd.

Favoriete instelling
Bedrijfsmodus, ingestelde temperatuur, 
ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting worden 
automatisch aangepast aan de geprogrammeerde 
favoriete instelling.

Sun deodorizing filter
Met de zeven beschikbare functies op het apparaat 
kunt u met deze functie twee functies instellen om 
automatisch te werken.

Weektimer
Stel uw eenheid in om automatisch wekelijks 
aan en uit te schakelen om aan uw gebruikelijke 
kamergebruik op elke dag te voldoen.

Temperatuur automatisch terugzetten
Met deze functie kunt u een gewenste 
ingestelde temperatuur programmeren 
waarnaar het apparaat elke keer dat het wordt 
gebruikt zal terugkeren.

Comfort

Automatische bediening
Deze functie selecteert automatisch de vereiste 
verwarmings- of koelfunctie op basis van de 
huidige kameromstandigheden.

Stille werking
Met deze functie kunt u perioden 
programmeren waar het apparaat zal werken 
met minder geluidsniveaus, perfect voor 's 
nachts en een ononderbroken slaap.

Bewegingssensor
Deze sensor detecteert menselijke activiteit en 
verschuift de temperatuurinstelling op basis 
van de hoeveelheid activiteit in de kamer.

High Power Operation
Gebruik de krachtige functie om snel uw optimale 
temperatuurniveau te bereiken wanneer u het 
apparaat voor het eerst inschakelt. Deze functie zal 
maximaal 15 minuten werken voordat ze terugkeert 
naar de normale werking.

Omhoog / Omlaag Louver Swing
De uitblaaslamellen bewegen automatisch op 
en neer ten behoeve van een natuurlijke en 
comfortabele luchtstroming. Deze kunnen ook 
naar wens individueel worden ingesteld.

Rechts / Links Louver Swing
De uitblaaslamellen bewegen automatisch van 
rechts naar links ten behoeve van een natuurlijke 
en comfortabele luchtstroming. Deze kunnen 
ook naar wens individueel worden ingesteld.

Anti-tocht instelling
De instelling Draft-preventie biedt een comfortabele 
luchtstroom zonder tochtgevoel. Of u nu een kamer 
wilt koelen of verwarmen, de afstandsbediening 
kan worden gebruikt om warme of koele tocht 
onmiddellijk te onderdrukken. Dit helpt nauwkeurig 
hoe de luchtstroom uit de binnenunit wordt geleid.

Automatische blaassnelheid
De ingebouwde microcomputer van het apparaat 
controleert continu de luchttemperatuur van de 
kamer en past de luchtstroom automatisch aan.

Taal selectie
Stel de taal in die op de afstandsbediening moet 
worden weergegeven.

Lucht filter
Het luchtfilter in het apparaat houdt de stofdeeltjes 
in de lucht en andere allergenen tegen en verwijdert 
deze om u een schone luchtfunctie te bieden.

Filter melding
Deze waarschuwing waarschuwt u wanneer het fi 
lter moet worden gereinigd.

Zelfdiagnose
De interne microcomputer voert automatisch een 
diagnose van het systeem uit in het geval van een 
storing. Dit stelt uw geautoriseerde dealer in staat 
problemen te isoleren en te repareren.

Verbeterd onderhoudsgemak
De ventilatorunit (bestaande uit waaier en motor) is 
eenvoudig toegankelijk vanaf de zijkant of onderkant 
van de unit en kan worden uitgeschoven voor 
eenvoudig onderhoud.

Buitenluchtinlaat
Deze functie zorgt voor schone frisse lucht in de 
kamer via de externe luchtinlaat, waardoor een 
constante recycling van de interne lucht wordt 
vermeden.

Ingebouwde afvoerpomp

De ingebouwde afvoerpomp zorgt voor meer 
flexibiliteit bij de installatie en biedt een geweldige 
oplossing voor toepassingen met beperkte ruimte.

Optimale luchtstroom functies

Gemak

Overige
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Binnendelen
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FDTC

6



FDT
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FDUM

8



FDU
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FDE
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FDF
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Bedieningen
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Buitendelen
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Productoverzicht
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Vanwege ons beleid van constante verbetering, behouden wij ons het recht om wijzigingen aan te brengen in 
alle specificaties zonder u daarvan voorafgaand over in kennis te stellen.  

Coolmark BV • Postbus 393 • 2990 AJ Barendrecht • Tel: 0180 751300 • info@coolmark.nl • www.coolmark.nl

Coolmark B.V. is de officiële importeur van Nederland voor Mitsubishi Heavy Industries ltd. airconditioningsystemen.


