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PLA-RP35/50/60/71/100/125/140BA

Çekici, ‹nce Üniteler 
RP100/125/140BA modellerde 298 mm; daha küçük modellerde
258 mm olan yüksekli¤iyle göze çarpmayan, estetik montaj

Çok çeflitli uygulamalar
için uygun, sessiz çal›flan,
verimli ve dekoratif
modeller
Gelifltirilmifl Performans Katsay›lar›
PLA serisi modelleri yüksek EER ve COP de¤erleri ile tasarruflu
›s›tma - so¤utma imkan› sa¤l›yor.

72  Adet Hava Üfleme fiekli
Odalar, boyutlar›na, yerleflim flekline, kullan›m amaçlar›na ve
hatta içlerindeki eflyalara kadar bir çok yönden farkl›l›k gös-
terebilir. Bu nedenle PLA Kasetli Tavan Modelleri 72 adet
de¤iflik hava üfleme flekli ile ihtiyaçlara tam olarak cevap ve-
rebilmektedir. 72 adet flekil 2-,3-ya da 4- yön hava üfleme
fleklinin seçilmesi ve kanatlar›n ister manuel ister uzaktan
kumanda ile ayarlanmas›yla elde edilmektedir. Böylece kon-
forlu ve esnek hava üfleme flekilleri elde edilir.

KASETL‹ TAVAN T‹P‹
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Otomatik Kanat Kapan›fl› 
Klima çal›flmad›¤› zaman kanat otomatik olarak kapanarak*
hava üfleme a¤z›n› kapat›r. Böylece cihaz görüntüsü daha fl›k
hale gelir. 
*E¤er kanat sabit pozisyona ayarland› ise cihaz durdu¤u zaman aç›k kalacakt›r.

Hava Kontrol Sanat›
Mitsubishi Electric’in hava ak›fl›n› kontrol eden mekanizmas›
sayesinde so¤uk hava ilk olarak yere ulafl›r. Özel hava pasajlar›
ve kanatlar kullan›larak havan›n tam da¤›l›m› sa¤lan›rken
cereyan oluflumu ve tavan kirlenmesi engellenir. Ayn› zamanda
havan›n yönü de kontrol edilir.

S›cak Bafllama
Is›tma için dü¤meye bast›¤›n›zda cihazdan so¤uk hava
üflenecek diye korkman›za gerek yoktur. Bu serilerde s›cak
bafllama fonksiyonu bulunmakta olup, ›s›tma ifllemine
bafllarken ya da defrost s›ras›nda içeriye ›l›k hava
üflenmektedir.

Yüksek Tavanlar ‹çin Uygun
PLA Kasetli Tavan Modelleri genifl hava üfleme a¤›zlar› ile 4.5
metreye kadar yüksek tavanlarda konforlu hava da¤›l›m› sa¤-
lamaktad›r. Hava üfleme a¤›zlar›n›n boy ve en oran› daha
düzgün hava ak›m› ve daha az hava direnci elde edecek
flekilde optimize edilmifltir. 

MR.SL IM

I- See Sensör (Opsiyonel köfle paneli)
Bir insan›n s›cakl›k hissini tamamen karfl›lamak için I-See Sensör
oda s›cakl›¤› ile birlikte duvar/döfleme s›cakl›¤›n› da ölçer. I-See
Sensör 360˚lik bir aç› ile duvar ve döfleme yüzeylerinden yay›lan
k›z›lötesi ›fl›nlar› ölçerek bu ›fl›nlar› s›cakl›k de¤erine çevirerek
hesaplar. Bunun ötesinde en verimli hava debisini ayarlamak
için uzak köflelerdeki döfleme s›cakl›¤›n› ölçer.     

Yatay Hava Üfleme
Seriye eklenen “Yatay Üfleme
Fonksiyonu” ile cereyan etkisi azalt›l›r.
Yatay hava üfleme, so¤uk esintinin
vücuda do¤rudan çarpmas›n› önleyerek
afl›r› so¤umadan korur.

Çok Yönlü Drenaj Borusu
Yüksek performasl› drenaj pompas›
sayesinde drenaj suyu 850 mm’ye
kadar yükse¤e bas›labilir. 

Ola¤anüstü Sessiz Çal›flma
Hava direncinin azalt›lmas› ve yeni dizayn ser-
pantin kanatlar› PLA Serisinin endüstrideki en
sessiz çal›flan cihazlar›n bafl›nda gelmesini
sa¤lam›flt›r.

Kaliteli Hava 
Taze hava ba¤lant›s›nda, d›flar›dan emilen havan›n bakteri
ço¤almas›n› engelleyen filtrelerden geçirilerek odaya verilmesi,
küf oluflumunu engelleyen drenaj tavas› gibi özellikleri
sayesinde oda içindeki hava kalitesinin her zaman en yüksek
düzeyde oldu¤undan emin olabilirsiniz.

Otomatik Izgara Alçaltma
Fonksiyonu (PLA Serisinde)
Otomatik ›zgara alçaltma fonksiyonu ile fil-
trebak›m› art›k daha kolay. Özel kablolu-
kablosuz kumanda ile ›zgaray› alçaltarak
kliman›z›n bak›m›n› yapabilirsiniz.
Izgara 4 metre mesafeye kadar ve 8 ad›mda alçalabilir.
Filtre temizleme enerji tasarrufu için önemli bir faktördür.
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POWER INVERTER MR.SL IM



STANDART INVERTER MR.SLIM

PLZ-P SER‹S‹
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PLH-P SER‹S‹

KLAS ‹K MR.SL IM




