
 

Функции и екстри касетъчен климатик Midea MCD1-HRFNX-QRD0W/MOX430U-HFN8-QRD0W 

 * 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 

 * 360° въздушен поток - Режимът осигурява изключително лек и мек въздушен поток , който циркулира през 
цялото пространство на помещението и осигурява равномерно разпределение на температурата . 

 * Сензор за човешка активност (опционално) - Сензорът за човешка активност следи за присъствие на хора в 
помещението и съобразява отдаваната мощност на системата , за да осигури перфектен комфорт. 

 * Порт за алармена система - При откриване на неизправност в системата на климатика се задейства външна 
алармена система , която сигнализира за грешка и автоматично спира работата ѝ . 

 * Twin система - Вътрешните тела могат да бъдат инсталирани в Twin система , което представлява монтаж на 
две вътрешни тела с различна мощност от една серия към едно външно тяло . 

 * 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. 

* Вход за свеж въздух - Външният въздух може да бъде доставен чрез допълнителен вентилационен канал.   
Това осигурява пречистен и свеж въздух в климатизираното помещение. 

* 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. 

* Вградена кондензна помпа - Вградената кондензна помпа позволява издигане на конденза до максимум 750 
mm. 

 * Централно управление (опционално) - Централното управление е многофункционално устройство , което 
може да контролира до 64 вътрешни тела с максимална дължина на връзката до 1200 метра.                                                                   
* Кабелно дистанционно управление (опционално) - За разлика от обикновеното инфрачервено дистанционно 
управление кабелният контролер може да бъде фиксиран върху стената. Използва се често в големи търговски обекти 
за лесно и удобно управление . 

 

 



 

 * Ефект Breezeless - Иновативният ефект Breezeless осигурява равномерно разпределение на въздуха , като по 
този начин се избягва прякото въздействие върху хората в стаята. Това елиминира усещането за въздушно течение от 
климатичната система. 

 

 * Wi-Fi Ready - Климатиците от тази серия разполагат с възможност за инсталиране на Wi-Fi модул , който 
позволява климатикът да бъде управляван отвсякъде и по всяко време през мобилно приложение , инсталирано на 
Вашия смартфон или таблет. 

 

 

  

 

 

 

 


