
Schone lucht
Reinigingsfuncties en speciale filtertechnologie
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Het ontwerp - Voor een schone en veilige werking
De modellen SRK-ZSX, SRK-ZR en SRK-ZS hebben elk een allergeenfilter en een fotokatalysatiefilter. De impeller is behandeld 
met een antimicrobiëel middel om schimmel en virussen te weerstaan. Zo blĳft het systeem schoon en veilig.

Altĳd frisse en schone lucht
De binnenunits van de Mitsubishi Heavy Industries SRK-serie 
bevatten een unieke filtertechnologie, waarmee de 
doorstromende lucht hygiënisch wordt gereinigd. 

Daarnaast beschikken de single-split units over zelfreinigende 
functies die schimmelvorming in de units voorkomen.

Fotokatalyse filter
Dit wasbare filter ont geurt 
geurvormende moleculen. 
De werking kan worden hersteld 
door wassen en het drogen van 
het filter. Het kan daarom meerdere keren worden gebruikt.

Allergenenfilter
Het allergeenfilter deactiveert allergenen en bacteriën met 
behulp van een enzym-ureumverbinding. De actieve 
ingrediënten splitsen allergenen van pollen, luizen en 
dierenharen, evenals alle soorten bacteriën, schimmels en 
virussen. 
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Allergeenreiniging

De allergeenreiniging neutraliseert alle deeltjes die zich op het oppervlak van het anti-allergiefilter hebben opgehoopt door 
een complex samenspel van temperatuur- en vochtigheidsregeling. De functie kan worden geactiveerd via de "allergeen" -knop 
op de afstandsbediening. Het duurt 90 minuten en stopt daarna automatisch.

Allergenen 
verzamelen 
zich op het filter

Koelmodus om 
condens water 
te generen

Verwarmings-modus 
om het filter te 
bevochtigen en 
allergenen te deactiveren-

Zelfreinigend om 
de binnenuit te drogen 

Zelfreinigend

De zelfreiniging start nadat de unit is gestopt met normaal gebruik en schakelt automatisch uit na twee uur. De binnenunit 
wordt gedroogd, waardoor schimmelgroei wordt voorkomen. Gebruikers kunnen instellen of deze functie wordt uitgevoerd of niet.

Einde van de operatie Schakel na 
2 uur uit

Normaal bedrĳf Reiniging


