
Aanwezigheidsmelder
Bespaar energie en geniet van comfort

Automatisch aangepast
Aanwezigheidsmelders herkennen beweging in de ruimte en passen de instellingen 
van de binnenunit daarop aan. Voor nog meer comfort en een efficiënte, 
energiebesparende werking.

Tijdens het koelen:
Als er weinig beweging in de ruimte is, schakelt de unit over op 
een minder krachtige werking.

Er zit beweging in
Uitgerust met een aanwezigheidsmelder worden de binnenunits van Mitsubishi Heavy Industries nog slimmer: het koel- en 
verwarmingsvermogen wordt automatisch aangepast op basis van bewegingen en activiteiten in de ruimte. Voor meer comfort 
zonder dat individuele bijsturing of configuratie nodig is.

Tijdens het verwarmen:
De unit verwarmt minder krachtig wanneer er veel activiteit in 
de ruimte is.

Stand-by of uit
Als de aanwezigheidsmelder detecteert dat er niemand in 
de ruimte is, schakelt de unit na een uur automatisch over op 
stand-by. Zodra de ruimte opnieuw wordt betreden, keert 
de unit terug naar de laatst uitgevoerde modus. Als er binnen 
12 uur geen beweging wordt geregistreerd, schakelt de unit 
volledig uit. Dit maakt energiebesparing eenvoudig en volledig 
automatisch.

Een kleine extraatje 
met een groot effect
Aanwezigheidsmelders zijn optioneel 
verkrijgbaar voor veel Mitsubishi Heavy 
Industries binnenunits. Zij zijn ofwel 
rechtstreeks geïntegreerd 
in de behuizing of buiten de unit 
geïnstalleerd.



Automatische aanpassing
Voor een optimaal klimaat past de 
aanwezigheidsmelder het vermogen 
automatisch aan het actuele gebruik van de 
ruimte aan. 

Auto-Off

>12u

Stand-By

vanaf 1u

Hoog comfort

1 sensor, 3 functies

De aanwezigheidsmelder maakt het mogelijk drie verschillende 
functies van de  airconditioning unit te regelen:

Toezicht op de prestaties: Meer comfort enerzijds en 
energiebesparing anderzijds door de temperatuur aan te 
passen aan de activiteit in de ruimte.

Standby: Automatisch in- en uitschakelen 
en stand-by functie als er niemand in de ruimte is.  

Uit: Als er gedurende langere tijd geen activiteit wordt 
geregistreerd, schakelt de unit automatisch uit.

Model LB-T-5BW-E  
geïntegreerd

LB-TC-5W-E  
geïntegreerd

LB-E  
geïntegreerd

LB-KIT2  
buiten de unit

Cassetteunit FDT

Euroraster-Cassetteunit FDTC

Cassetteunit FDTW

Cassetteunit FDTS

Cassetteunit FDTQ

Wandunit FDK

Kanaalunit FDU

Kanaalunit FDUT

Kanaalunit FDUH

Kanaalunit FDUM

Vloerunit FDFL

Inbouw vloerunit FDFU

Plafondunit FDE *

*niet samen met infrarood afstandsbediening
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