
Nástenné klimatizácie M-séria
2020/2021

Cenník je platný do 31.3.2021 / Uvedené ceny sú cenníkové bez DPH.
V prípade nástenných jednotiek je uvedená cena za kompletný set: vnútorná jednotka, vonkajšia kondenzačná jednotka, infra ovládanie

www.klima.sk
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Hyperheating Multisplity

// Multisplit MXZ - napojenie 2 až 6 jednotiek

od 1256€ 4,2 až 12,2kW 4,5 až 14,0kW

od 4634€ 12,5 až 22,4kW 14,0 až 25,0kW

// Multisplit PUMY - napojenie až 8 jednotiek

PAC-MK53

PAC-MK33

Príklad napojenia jednotiek MXZ

Príklad napojenia
jednotiek MXZ
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Príklad napojenia
jednotiek PUMY

PUMY-SP

MFZ-KT

MSZ-LN

MLZ-KPPAC-MK

Príklad napojenia jednotiek PUMY

Flexibilnejšia inštalácia

Vďaka menšej výške môže byť vonkajšia jednotka umiestnená aj v 
miestach, ktoré nepovoľujú priznanú jednotku - napr. v historickej zóne.

Namiesto 2 ventilátorov má iba jeden. Celková dlĺžka potrubia je do 
120 m. K jednotke sú k dispozícií rozdeľovače pre 3, alebo 5 
vnútorných jednotiek. Dokopy dokáže napojiť až 8 vnútorných 
jednotiek.

Zmenšené rozmery a váha jednotiek PUMY

ľahší transport

// Multisplit Hyperheating

od 2296€ 6,4 a 9,0kW5,3 a 8,3kW

vykurovanie 
do -25°C

Nové multisplitové jednotky s technológiou Hyperheating umožňujú 
prevádzku do vonkajšej teploty -15°C so 100%-ným výkonom. 
Garantujeme prevádzku až do vonkajšej teploty -25°C.

Technológia Hyperheating

Vonkajšie jednotky Hyperheating majú zabudovaný ohrev a odvod 
kondenzu ako štandard. Aktivuje sa na základe vonkajšej teploty. 
Ohrev sa aktivuje ak je vonkajšia teplota nižšia ako 0°C po dobu viac 
ako 5 minút.

Štandardne ohrev kondenzu

Hyperheating technológia 
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Silver-Ion -25°C 

// Nastenná jednotka do serverovní - MSY

od 1907€ 3,5 a 5,0kW

Chladenie až do vonkajšej teploty -25°C

Tieto jednotky boli vyvinuté špeciálne 
pre použitie do technických miestností 
a serverovní. Preto sú navrhnuté pre 
požiadavku chladenia až do -25° C. 

štýlový dizajnový ovládačštýlový dizajnový ovládačChladiaci faktor citeľného tepla až 90%

Nakoľko sú jednotky konštru-
o v a n é  š p e c i á l n e  p r e  
serverovne a  techn ické 
miestnosti majú chladiaci 
faktor citeľného tepla až  90%.

chladenie až do -25°C externé riadenie a
nástenný ovládač 
v cene jednotky

PUMY-SP112/140

MXZ-4F72
MXZ-6F122

MXZ-2E53VAHZ

MSY-TP35/50

SLZ-M
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biela

ciernaˇ

strieborná

Wi-Fi
Interface

Air purifying Silver-Ion

Ak je vnútorná jednotka vybavená voliteľným Wi-Fi 
adaptérom MAC-567IF, môžete všetky jej funkcie 
ovládať na diaľku prostredníctvom 
smartphone, PC, alebo tabletu.

 cez aplikáciu 

// Dizajnová nastenná jednotka MSZ-EF

od 1365€ 1,8 až 5,0kW

Zabudovaný Wi-Fi adaptér

Priamo v jednotke je zabudovaný Wi-Fi adaptér     
MAC-567IF. Jednotku môžete cez aplikáciu  
ovládať na diaľku cez smartphone, PC, alebo tablet. 
Údaje o spotrebe sa zobrazia v aplikácií MelCloud, 
ktorú môžete stiahnuť na Váš telefón. Je možne 
objednať aj verziu bez zabudovaného Wi-Fi 
adaptéra.

Ocenenie za dizajn

Naša dizajnová jednotka získala ocenenie za 
symbiózu technológie na úsporu 
energetických nákladov a minimalistického 
elegantného dizajnu.

Nano platinum filter

Špeciálny povrch Nano platinum fi ltra 
zabezpečuje extrémne vysoké čistenie vzduchu. 
Sú  eliminované pachy, baktérie aj alergény. Je 
umývateľný a opäť použiteľný.

Funkcia I-save

Ľahké uloženie a obnovenie preferovaného prevádzkového režimu a 
teploty jedným  tlačidlom. Ušetríte čas v nastavovaní funkcií.

Ovládač vo farbe jednotky

Nový ovládač v čiernom prevedení, je štandardne dodávaný k 
čiernym a strieborným jednotkám.

štýlový dizajnový ovládačEkologické chladivo R32

Jednotky pracujú s ekologickým chladivom R32, ktoré 
má malý potenciál globálneho otepľovania. Prevádzka je 
tak ekologickejšia. 

Nízka spotreba v režime Stand-by

V prípade Stand-by režimu je 
spotreba energie menej ako 
1W.

okolo 10W

menej 
ako 1W

až 90% zníženie

spotreby

bez funkcie 
“Low Stand-by”

s funkciou 
“Low Stand-by”

od 1801€ 1,8 až 6,0kW

// Prémiová nastenná jednotka MSZ-LN

Double 
Vane

3,2 až 5,8kW

3D human senzor

Human senzor je vysoko presný 
snímač, ktorý môže detekovať 
prítomnosť človeka na základe 
teplotných rozdielov v miestnosti. 
Týmto môže upraviť výkon jednotky 
na základe nastavených požiadaviek.

Hyperheating - vykurovanie až do -25°C

Jednotky z tejto rady dokážu efektívne vykurovať až do extrémne 
nízkych teplôt ako je  -25°C. Vonkajšie jednotky s touto funkciou sú 
označené na konci názvu písmenami VGHZ. 

-25°C -20°C

Možnosť zvoliť smerovanie výfuku IR ovládačom

Jednotka má možnosť zvoliť výfuk vzduchu tesne pod stropom. 
Vyhnete sa tak priamemu ofukovaniu. Taktiež je možné zvoliť vertikálne 
a horizontálne nastavenie lamiel, všetko prostredníctvom IR ovládača. 

Hore a Dolu

Flexibilná kontrola výfuku

Vľavo a Vpravo

štýlový dizajnový ovládačOptimálna distribúcia vzduchu

Dvojitá žalúzia slúži na optimálnú 
distribúciu vzduchu. Jednotka 
dokáže vytvoriť dva nezávislé 
v zduchové  p rúdy.  Vďaka  
teplotnému 3D snímaču môže 
jednotka upraviť prúdenie tak, aby 
vzduch ľudí neofukoval, alebo ich 
naopak vyhľadával.

MSZ-HR25-50

MSZ-AP15-71

Údaje o spotrebe a ovládanie cez smartphone

Voliteľné 
príslušenstvo

Voliteľné 
príslušenstvo

Voliteľné 
príslušenstvo

Voliteľné 
príslušenstvo

Voliteľné 
príslušenstvo

MSZ-EF18-50VGKB

MSZ-EF18-50VGKW

MSZ-EF18-50VGKS

Voliteľné príslušenstvo Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné 
príslušenstvo Voliteľné príslušenstvo Voliteľné príslušenstvo

Human

// Nástenná jednotka MSZ-HR
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Silver-Ion Wi-Fi
Interface

štýlový dizajnový ovládačEkologické chladivo R32

Jednotky pracujú s ekologickým chladivom R32, ktoré 
má malý potenciál globálneho otepľovania. Prevádzka 
jednotky je tak ekologickejšia. 

od 700€ 2,5 až 5,0kW 3,1 až 5,4kW 3,3 až 6,8kW

prírodná
biela

rubínovo 
červená

perleťovo 
biela

onyxovo 
čierna

Wi-Fi
Interface

Zabudovaný Wi-Fi adaptér

Priamo v jednotke je zabudovaný Wi-Fi adaptér     
MAC-567IF. Jednotku môžete cez aplikáciu  
ovládať na diaľku cez smartphone, PC, alebo tablet. 
Údaje o spotrebe sa zobrazia v aplikácií MelCloud, 
ktorú môžete stiahnuť na Váš telefón. 

Vysokoefektívny plazmový filter

Vysokoefektívny kompresor

Kompresor je srdcom každej klimatizácie. 
Patentovaný Poki-Poki motor so 
špeciálnym vinutím výrazne znižuje 
spotrebu zariadenia a zvyšuje jeho 
životnosť. Energetická trieda je A+++.

Plazma Quad f i l ter vytvorí  
elektrickú bariéru, ktorá čistí 
vzduch. Eliminuje baktérie, vírusy, 
alergény, zabraňuje tvorbe prachu a 
plesní. 

-15°C -10°C

MUZ-LN VG

MUZ-LN VGHZ - Hyperheating

štýlový dizajnový ovládačEkologické chladivo R32

Jednotky pracujú s ekologickým chladivom R32, ktoré 
má malý potenciál globálneho otepľovania. Prevádzka je 
tak ekologickejšia. Jednotky s výkonom 2,5kW a 3,5kW 
sa dajú pripájať aj na vybrané typy multisplitových 
jednotiek. 

vykurovanie 
do -25°C

Optimalizované vykurovanie až do -20 C°

Jednotky s výkonom 3,5kW a 5,0kW 
sa vyrábajú aj v prevedení s 
optimalizovaným vykurovaním až 
do vonkajšej teploty -20°C. Platí 
pre jednotky s označením VGH na 
konci názvu.

Silver Ion filter

Vďaka špeciálnemu filtru s časticami striebra 
dosiahnete mimoriadne účinné čistenie vzduchu 
- filter odstraňuje nepríjemné zápachy, alergény 
a baktérie. Filter je voliteľné príslušenstvo.

Horizontálny výfuk

Air purifying Silver-Ion

Wi-Fi
Interface Iba pre modely 25/35/42/50

// Kompaktná nástenná jednotka MSZ-AP

od 1113€ 1,5 až 7,1kW 1,7 až 8,1kW

Voliteľné 
príslušenstvo

Voliteľné príslušenstvo

Voliteľné 
príslušenstvo

Voliteľné 
príslušenstvo

MSZ-LN18-60VGR

MSZ-LN18-60VGV

MSZ-LN18-60VGB

MSZ-LN18-60VGW

Iba pre MSZ-LN25/35

Voliteľné 
príslušenstvo

80dB

Nízka hlučnosť

Jednotky sú počas celej prevádzky takmer nepočuteľné. Pri 
jednotkách MSZ-EF18/22/25 je hladina akustického tlaku v režime 
chladenia iba 19dB(A).

iba 19dB v chladení

60dB

pre EF18/22/25

40dB 10dB

Hluk 
v metre

Interiér v
tichom aute 
(40km/h)

Hluk 
v knižnici

Hluk 
padajúceho 
lístia

Hranica 
počutelnosti
ľudského
ucha

vykurovanie 
do -20°C


