
ФУНКЦИИ И ЕКСТРИ НА ИНВЕРТОРНИЯ КЛИМАТИК MIDEA XTREME HEAT NORDIC 

 
High Density филтър - В сравнение с обикновенните филтри за прах high density филтърът с висока плътност улавя най-фините 

прахови частици във въздуха и осигурява до 80% по-чист и здравословен въздух. 
 

Фотокаталитичен филтър - Фотокаталитичният филтър елиминира формалдехид и други летливи органични съединения (ЛОС), 

както и вредни газове и миризми. 
 

Филтър със сребърни йони - Филтърът ефективно отстранява бактерии и вируси чрез действието на сребърните йони върху тяхната 

клетъчна структура и разрушава клетъчната им стена. 
 

Bio филтър (HEPA) - Bio филтърът се състои от специален биологичен ензим и HEPA филтър. HEPA филтърът улавя много малките 
частици прах, бактерии, гъбички и микроби. Биологичният ензим убива бактериите чрез разграждане на клетъчната им стена, като по 
този начин елиминира проблема с повторно замърсяване. 
 

i-Clean - Функцията за самопочистване i-Clean използва подобрен алгоритъм, надграждайки стандартното самопочистване. iClean 
редува режим охлаждане и отопление, за да обледи и обезскрежи топлообменника на вътрешното тяло, кaто по този начин постига 
много по-добро почистване и елиминира повече вредни организми. Функцията i-Clean се изпълнява двойно по-дълго време от 
обикновеното самопочистване - около 30-35 минути. 
 

Нагревател на дъното на външното тяло - Електрически нагревател на дъното на външното тяло с мощност 120W предпазва от 

замръзване на конденза при отрицателни температури. Нагревателят се включва и работи 5 минути на всеки 25 минути работа на 
климатика в режим отопление, ако външната температура е под 3°C. 
 

Нагревател на компресора - Електрическият нагревател на компресора с мощност 20W осигурява по-лесно стартиране на системата 

в студените дни. Нагревателят се включва 1 час след спиране на компресора или при захранване на климатичната система от 
електрическата мрежа, ако външната температура е под 1°C. 
 

Golden Fin покритие на топлообменника - Покритието Golden Fin е по-устойчиво на окисляване и корозия от обикновеното Blue Fin 

покритие. Golden Fin ефективно предотвратява размножаването и разпространението на бактерии и подобрява устойчивостта към 
корозивни елементи. 
 

Отчитане на изтичане на фреон - Вътрешното тяло на климатика засича код за грешка “EC”, който ще се визуализира и ще спре 

автоматично работа при отчитане на изтичане на фреон. Така компресорът на климатика ще се предпази от повреда, причинена от 
висока температура при изтичането на хладилния агент. Функцията е налична само в режим охлаждане. 
 

8°C отопление - В режим 8°C отопление се поддържа тази константна температура, като по този начин предпазвате дома от 

прекомерно изстиване през зимата или замръзване на тръби и домашни растения. Режимът е особено подходящ при дълго отсъствие 
на обитателите на дома. 
 

Функция “Follow Me” - Дистанционното управление е с вграден сензор за температура, който автоматично регулира работата на 

климатика в зависимост от измерената температура в областта, в която се намира. 
 

Работа в авариен режим - При повечето климатици, когато възникне грешка в температурния сензор, системата спира работа. При 

Midea вътрешното тяло отчита код за грешка, но системата продължава да работи в авариен режим. 
 

ECO режим - Този икономичен режим интегрира в себе си нова иновативна ECO технология на енергоспестяване. Когато бутонът 

“ECO” е активиран, климатикът намалява консумацията на енергия с 60% в рамките на 8 часа при непрекъсната работа. 
 

24-часов таймер - Възможност за настройване на 24-часов таймер за включване и изключване на климатичната система в рамките на 

24 часа. 
 

Wi-Fi управление - Wi-Fi управлението позволява лесен контрол над  климатичната система чрез смарт устройства -  смартфон или 

таблет. Управлението на климатика може да се осъществи отдалечено от всяка точка на света. 
 

Breeze Away - С едно натискане на бутона посоката на въздушния поток се регулира автоматично до максималния ъгъл, за да се 
предотврати директно въздушно течение. 
 

Gear Shift - Възможност за настройка на работната мощност на компресора на 50%, 75% или 100%, което позволява директно 

регулиране консумацията на електроенергия. Функция Gear Change е налична само в режим на охлаждане. 

 


