
PríslušenstvoSLZ / MFZ
4-smerná kazetová / Parapetná jednotka 

Týždenný časovač

Možnosť ovládania cez Wi-Fi

Coanda efekt - pre kazetové jednotky SLZ

Možnosť napojiť na VRF cez LEV kit

Silent mode - tichý nočný režim

Autodiagnostika poruchy

Automatický reštart pri výpadku prúdu

3D senzor na detekciu ľudí - voliteľne pre SLZ

Horizontálne aj vertikálne nastavenie lamiel

Komfortná teplota v miestnosti je dosahovaná pomocou 
optimálnej distribúcie vzduchu.

Optimálna distribúcia vzduchu - jednotky MFZ
Coanda efekt - jednotky SLZ
S coanda efektom dosiahnete maximálne pohodlie bez pocitu 
ofukovania. Vzduch je vyfukovaný tesne pod stropom - zabraňuje 
tak pocitu prievanu. 

horizontálna distribúcia vzduchu vertikálna distribúcia vzduchu

4-smerná kazetová jednotka

* v cene jednotky je už zarátaný dekoračný panel SLP-2FALM, ktorý obsahuje IR (infra) ovládač

Parapetná jednotka

Autorizovaný predajca

SLZ-M25FA + panel* 570x570x245
1 832,-*

Typ zariadenia
Vonkajšia splitová 
jednotka

Cena
za set
[Eur]

od 2,5/3,2
SUZ-M25VA - vonk. jednotka 800x285x550

Výkon
chladenie/
kúrenie [kW]

Rozmery
ŠxHxV
[mm]

Energ. trieda
chladenie/
kúrenie 

Hlučnosť
jednotky
[dB(A)]

A++/A+
25-31

45

MFZ-KT25VG - vnút. jednotka 750x215x600
2 377,-

Typ zariadenia
Vonkajšia splitová 
jednotka

Cena
za set
[Eur]

SUZ-M25VA - vonk. jednotka 800x285x550
od 2,5/3,5

Výkon
chladenie/
kúrenie [kW]

Rozmery
ŠxHxV
[mm]

Energ. trieda
chladenie/
kúrenie 

Hlučnosť
jednotky
[dB(A)]

A++/A+
19-37

45 Ceny sú platne do 31.3.2023. Uvedené ceny sú cenníkové bez DPH.

79,40

28,50

22,30

224,35

od 3,89

35,00

20,84

34,44

44,00

Cena [Eur]Názov

Konzola na strechu, zaťaženie 70+70kg

Konzola podlahová, zaťaženie 80kg, dĺžka 470mm 

Krycia lišta 80x40x2000mm

Rothenberger náradie na kužeľové rozvalcovanie 6-18mm a 1/8"- 3/4"

Kondenzačné potrubie, biele, 16mm, 30m

Climafoam penový čistič na klimatizácie 500ml

Condibat dezinfekčný sprej na klimatizácie 500ml

Konzola na stenu, zaťaženie 70+70kg, 800x500mm

MT 630

Konzola 470

KZL000000408

222401

Cuprofrio 
Plus

EMP1630

6307

6365

Kód

MS 257

Hľadáš vyšší výkon alebo iné farebné prevedenie? Zosnímaj QR kód z prvej strany prospektu.

Náčitajte pre stiahnutie
kompletného katalógu

ks

ks
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Medená rúra 6x1, 10x1, 12x1, 16x1, podľa normy EN 12735-1,
hrúbka steny 1mm, hrúbka izolácie 9mm



MSZ LN
Prémiová nástenná jednotka 
 

Zabudovaný Wi-Fi adaptér
Priamo v jednotke je zabudovaný Wi-Fi adaptér. 
Jednotku môžete cez aplikáciu  ovládať na diaľku 
cez smartphone, PC alebo tablet. 

Vysokoefektívny filter
Externý plazmový filter vzduchu 
Plasma Quad Connect je účinný proti 
SARS-CoV-2, vírusom, baktériám, 
jemným časticiam PM2,5 a prachu. 
Je štandardne zabudovaný v  
jednotke.

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. Jednotky s touto funkciou sú 
označené VGHZ. 

-25°C -20°C -15°C -10°C

MUZ-LN VG

MUZ-LN VGHZ - Hyperheating

AS R i St -o Cr
p o j V

a - 2ý  n Úni č

MUZ-LN35VG - Vonk. jednotka 800x285x550
2 330,-

Typ zariadenia
Vonkajšia splitová 
jednotka

Cena
za set
[Eur]

3,5/4,0

MSZ-LN35VG2W - Vnút. jednotka 890x233x3073,5/4,0

MSZ AP
Kompaktná nástenná jednotka  

Flexibilné nastavenie výfuku vzduchu

Jednotka má možnosť zvoliť výfuk 
vzduchu tesne pod stropom. Vyhnete sa 
tak priamemu ofukovaniu.  Taktiež je 
možné zvoliť cez infra ovládač vertikálne 
a horizontálne nastavenie lamiel. 

Horizontálny výfuk

Strieborný iónový filter

Voliteľné príslušenstvo. 

MAC-2370 - špeciálny filter s časticami striebra dosiahne 
mimoriadne účinné čistenie vzduchu - filter odstraňuje nepríjemné 
zápachy, alergény a baktérie.

Cena za kus: 28,- Eur

Nový externý plazmový filter - MAC-100FT
Externý plazmový filter vzduchu Plasma 
Quad Connect je účinný proti 

Cena: 151,- Eur

SARS-CoV-2, vírusom, baktériám, 
jemným časticiam PM2,5 a prachu. 
Voliteľné príslušenstvo.

Zabudovaný Wi-Fi adaptér
Priamo v jednotke je zabudovaný Wi-Fi adaptér. 
Jednotku môžete cez aplikáciu  ovládať na diaľku 
cez smartphone, PC alebo tablet. 

MSZ HR
Nástenná jednotka 

Jednoduché ovládanie
Jednoduché a ľahké ovládanie jednotky zabezpečí 
užívateľovi vysoký komfort pri nastavovaní funkcií. 

MSZ-HR25VF + IR ovládač

MUZ-HR25VF - vonk. jedn.

MSZ-HR35VF + IR ovládač

MUZ-HR35VF - vonk. jedn.

MSZ-HR50VF + IR ovládač

2,5/3,15

3,4/3,6

MUZ-HR50VF - vonk. jedn.
5,0/5,4

Možnosť ovládania aj cez Wi-Fi
Ak je vnútorná jednotka vybavená voliteľným Wi-
Fi adaptérom MAC-587IF, môžete všetky jej 
funkcie ovládať na diaľku cez aplikáciu 
prostredníctvom smartphone, PC alebo tabletu.
Cena: 74,- Eur

538x699x249

A++/A+

A++/A+

538x699x249

280x838x228

A++/A+
550x800x285

787,-

913,-

1 138,-

280x838x228

280x838x228

Úspora nákladov
Vďaka inverterovej technológií dokáže jednotka plynulo riadiť 
otáčky kompresora v závislosti na momentálnej požiadavke 
výkonu. Zariadenie má tak dlhšiu životnosť a menšiu spotrebu 
energie. Všetky jednotky z rady MSZ-HR dosahujú energetickú 
triedu A++ v chladení  a A+ v kúrení.

Typ zariadenia
Vnútorná jednotka
Vonkajšia jednotka

Výkon
chladenie/
kúrenie [kW]

Energ. trieda 
chladenie/
kúrenie

Rozmery
jednotky
[mm]

Cena
za komplet

[Eur]

51

50

21-43

50

22-46

28-45

Hlučnosť
jednotky
[dB(A)]

Nový externý plazmový filter - MAC-100FT
Externý plazmový filter vzduchu Plasma 
Quad Connect je účinný proti 

Cena: 151,- Eur

SARS-CoV-2, vírusom, baktériám, 
jemným časticiam PM2,5 a prachu. 
Voliteľné príslušenstvo.

MXZ-3F54VF - Vonkajšia jedn. 840x330x710

3 103,-

Typ zariadenia
Vonkajšia multisplitová 
jednotka

Cena
za set
[Eur]

5,4/7,0

Výkon
chladenie/
kúrenie [kW]

MSZ-AP25VGK - Vnútorná jedn. 798x219x299

2,5/3,2

Set 3

MSZ-AP25VGK - Vnútorná jedn.

2,5/3,2

Rozmery
ŠxHxV
[mm]

798x219x299

MXZ-2F42VF - Vonkajšia jedn. 800x285x550

2 073,-

Typ zariadenia
Vonkajšia multisplitová 
jednotka

Cena
za set
[Eur]

4,2/4,5

Výkon
chladenie/
kúrenie [kW]

MSZ-AP25VGK - Vnútorná jedn. 798x219x299

2,5/3,2

Set 2

MSZ-AP25VGK - Vnútorná jedn.

2,5/3,2

Rozmery
ŠxHxV
[mm]

798x219x299

3,5/4,0MSZ-AP35VGK - Vnútorná jedn. 798x219x299

Týždenný časovač

Zabudovaný Wi-Fi adaptér

Plasma Quad Filter

Možnosť napojiť na VRF cez LEV kit

Silent mode - tichý nočný režim

Autodiagnostika poruchy

Automatický reštart pri výpadku prúdu

3D senzor na detekciu ľudí

Horizontálne aj vertikálne nastavenie lamiel

Týždenný časovač

Zabudovaný Wi-Fi adaptér

Možnosť napojiť na VRF cez LEV kit

Silent mode - tichý nočný režim

Autodiagnostika poruchy

Automatický reštart pri výpadku prúdu

Nano platinum filter

Vertikálne nastavenie lamiel Týždenný časovač

Možnosť ovládania cez Wi-Fi

Silent mode - tichý nočný režim

Autodiagnostika poruchy

Automatický reštart pri výpadku prúdu

Energ. trieda
chladenie/
kúrenie 

Energ. trieda
chladenie/
kúrenie 

46

19-36

19-36

46

Hlučnosť
jednotky
[dB(A)]

19-36

19-36

19-36

Hlučnosť
jednotky
[dB(A)]

Výkon
chladenie/
kúrenie [kW]

Rozmery
ŠxHxV
[mm]

Energ. trieda
chladenie/
kúrenie 

Hlučnosť
jednotky
[dB(A)]

Výkon
chladenie/
kúrenie [kW]

Rozmery
ŠxHxV
[mm]

Energ. trieda
chladenie/
kúrenie 

Hlučnosť
jednotky
[dB(A)]

A+++/A+++
49

19-36

A+++/A++

A+++/A++

Hľadáš vyšší výkon alebo iné farebné prevedenie? Zosnímaj QR kód z prvej strany prospektu. Hľadáš vyšší výkon alebo iné farebné prevedenie? Zosnímaj QR kód z prvej strany prospektu. Hľadáš vyšší výkon alebo iné farebné prevedenie? Zosnímaj QR kód z prvej strany prospektu.


