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Mitsubishi Electric geliştirdiği yenilikçi hava temizleme cihazları ve filtre 

sistemleri ile yaşam alanlarında daha iyi bir hava kalitesine katkıda bulunuyor 

İklimlendirme devinden iç hava kalitesini 
artıran inovatif yeni ürünler 

 

İklimlendirme endüstrisinin teknoloji öncüsü olarak toplumların yaşam kalitesini artırmak 

için çalışan Mitsubishi Electric, şimdi de yeni geliştirdiği hava temizleme cihazları ve filtre 

sistemlerini piyasaya sunuyor. Yüksek performans ve verimliliği konforlu temiz hava 

deneyimine entegre eden şirket; Plasma Quad Connect ve Plasma Quad Protect hava 

temizleme cihazlarının yanı sıra V Blocking filtre ile yaşam alanlarının havasının dört 

mevsim istenilen kalitede tutulmasını sağlıyor. Popülasyonun ve insan sirkülasyonunun 

yüksek, doğal havalandırmanın ise zor olduğu kapalı alanlarda kötü hava kalitesinden 

kaynaklanan hastalık riskini azaltmaya, nem ve küf kokusu gibi sorunları ortadan 

kaldırmaya destek oluyor.   

 

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, sürdürülebilir gelecek için 

geliştirdiği çevreye duyarlı ürün gamıyla; en zorlu konut, ofis, 

otel ve endüstri uygulamalarında konforu artıran ve maksimum 

enerji verimliliği sağlayan ısıtma, soğutma ve havalandırma 

çözümleri sunuyor. Mitsubishi Electric’in iklimlendirme 

sektöründeki köklü deneyimini tüketici beklentileriyle bir araya 

getirerek tasarladığı yüksek performanslı yeni hava temizleme 

cihazları ve filtre sistemleri, hava kalitesinden ödün vermek 

istemeyenler için ideal seçenekleri bir araya getiriyor. 

 

 

Güçlü Plazma Teknolojisi 

Plazma teknolojisinden faydalanan serinin ilk ürünü olarak “Plasma Quad Connect” öne çıkıyor. 

Cihaz, elektrota 6000 voltluk bir elektrik uygulayarak oluşturduğu plazma sayesinde iç 

mekânlarda oluşan hava kirleticileri sessiz ve kokusuz bir şekilde etkisiz hale getiriyor. 

Mitsubishi Electric’in mevcut ürün gamındaki ve bazı eski serilerdeki duvar ve kanal tipi klima 

ünitelerine uyumlu olarak monte edilebilen Plasma Quad Connect hava temizleme cihazı, 

yüksek performansıyla yaşam alanlarında daha iyi bir hava kalitesine katkıda bulunuyor. Plasma 

Quad Connect ısıtma veya soğutma yapmadan sadece klimanın fan modunda da 

çalıştırılabiliyor. 
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İç ortam havasında 24 saat tam koruma 

Serinin bir diğer ürünü olan “Plasma Quad Protect” ise; klima ünitesinden ayrı, bağımsız olarak 

ister tavan ister döşeme tipi modelleriyle mekâna uygulanabiliyor. Tavan tipi modelde zeminde 

yer kaplamayan hava temizleme cihazı iç ortam havasını sirküle ederek temizliyor ve zararlı 

partikülleri etkisiz hale getiriyor. Kompakt yapısı sayesinde ortak kullanım alanlarından biri olan 

asansörlerde de uygulanabiliyor. Cihaz diğer modelde olduğu gibi Plasma Quad filtre ile plazma 

üreterek elektrikle etkinliğini sağlıyor. Plasma Quad Protect sahip olduğu koku giderici filtre ile 

de mekandaki istenmeyen kokuların önüne geçiyor. Üstün hava temizleme özelliğine sahip 

yüksek verimli bu teknolojiler, yenilikçi donanımları sayesinde klima sistemlerinin performansını 

üst noktaya çıkarıyor. 

 

V Blocking teknolojisi ile kirleticileri engelliyor 

Plasma Quad dışında geliştirilen V Blocking filtre ile klimalar, kirleticilere karşı kalkan görevi 

görüyor. Tekstil bazlı olması sayesinde, klimalara kolaylıkla monte edilebiliyor veya 

değiştirilebiliyor. Üzerine yapışan zararlıları kısa sürede etkisiz hale getiren V Blocking filtre, iç 

hava kalitesinin sağlanması için geliştirilmiş yeni ve kusursuz bir teknolojinin yaşam alanlarında 

kullanılmasını sağlıyor. 

 

2.5 mikron çapındaki çok ince partikülleri filtreleyebiliyor 

Her mevsim kapalı alanların vazgeçilmezi olan klima sistemlerinden maksimum fayda sağlamak 

için önemli olan kriterlerin başında havada bulunan viral organizmaların yayılmasında kritik rol 

oynayan filtreler geliyor. Daha steril bir ortam yaratmak için geliştirdiği yepyeni filtre teknolojisiyle 

dikkat çeken Mitsubishi Electric, kapalı mekânlarda hava kalitesinin öneminin giderek arttığı bu 

dönemlerde tatmin edici sonuçlar sunuyor. V Blocking ve Plasma Quad filtrenin virüs ve 

bakteriler üzerindeki etkilerine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının sertifikalandırma 

çalışmalarına başvuruların yapıldığı ve en kısa zamanda ilgili onay süreçlerinin 

tamamlanmasının planlandığı ürünler; 2.5 mikron çapındaki partikülleri filtreleme yapabiliyor. 

İnsan saç telinin ortalama kalınlığının 70 mikron olduğu düşünüldüğünde filtrenin ne kadar küçük 

parçacıkları filtreleyebildiği anlaşılabilir. Filtre sistemleri aynı zamanda küf, toz ve alerjenlerin de 

filtrelenmesini sağlayarak tüketicilere üst düzey bir iç hava kalitesi sunuyor.  

 

Mitsubishi Electric, Plasma Quad Connect hava temizleme cihazı, Plasma Quad Protect ve  

V Blocking filtre sistemini Eylül 2021 tarihinden itibaren tüketicilerin kullanımına sunacak. 

 

Mitsubishi Electric Corporation Hakkında 
Güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler üretmek konusunda 100 yıllık deneyime sahip olan Mitsubishi Electric Corporation; 
bilgi işlem ve iletişim sistemleri, uzay geliştirme ve uydu iletişimleri, tüketici elektroniği cihazları, sanayi teknolojiler i, 
enerji, nakliye ve inşaat makinelerinde kullanılan elektrikli ve elektronik donanımların üretimi, pazarlaması ve 
satışında bilinen bir dünya lideridir. Mitsubishi Electric, “Changes for the Better” (Daha İyisi İçin Değişim) ruhuyla 
toplumu teknolojileriyle zenginleştirmektedir. Şirket 31 Mart 2021’de sona eren mali yılda 4.191,4 milyar yen* (37,8 
milyar dolar) konsolide grup satışı gerçekleştirmiştir. 
Ayrıntılı bilgi için; www.MitsubishiElectric.com  

* Tokyo Döviz Borsası’nın 31 Mart 2021’de ilan ettiği 1 USD=111 yen kambiyo kurundan hesaplanmıştır. 

 

Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki Faaliyetleri Hakkında 
“Evden uzaya” kadar pek çok farklı sektörde ileri teknoloji çözümleri ile öne çıkan Mitsubishi Electric’in Türkiye’deki 
ana faaliyet alanları; klima sistemleri, endüstriyel otomasyon sistemleri, ileri robot teknolojileri, CNC mekatronik 
sistemler ile asansör ve yürüyen merdiven sistemlerinden oluşuyor. Potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’yi 
önemli bir üretim üssü olarak konumlandıran Mitsubishi Electric, markanın Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma 
özelliğini taşıyan Manisa’daki dijital fabrikasında Türkiye ve Avrupa için yüksek enerji tasarruflu ve çevre dostu 
klimalar üretiyor. Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyonu için çalışan Mitsubishi Electric, 
otomasyon teknolojileri ile dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip Marmaray projesinde de dikkat çekiyor. 
Türkiye’de otomotiv ekipmanları, yarı iletken cihazlar, ulaştırma ve enerji sistemleri gibi pek çok farklı kulvarda da rol  

http://www.mitsubishielectric.com/


                                     
 
alan Mitsubishi Electric, kamu sistemleri alanındaki faaliyetleri kapsamında uçak ve uçuş güvenliğini artırmak 
amacıyla havalimanları için geliştirdiği radar teknolojisini Antalya Havalimanı’nda da uyguluyor. Uzay araştırma ve 
geliştirme sistemleri alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden Mitsubishi Electric, Türkiye’nin ve komşu ülkelerin 
iletişim ve yayıncılık altyapısına katkıda bulunan Türksat 4A ve 4B uydularının da üreticisi konumunda. Ayrıntılı bilgi 
için; tr.mitsubishielectric.com  
 
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Hakkında  
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri; ev-ofis klimaları, ticari tip klimalar, City Multi VRF merkezi sistem 
klimalar, ısı pompası sistemleri, havalandırma sistemleri, kontrol sistemleri ve el kurutma sistemleri ile ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve sıcak su temini konularında satış ve satış sonrası hizmeti veriyor. Isıtma ve 
soğutmada Sezonsal Verimlilik Kriterleri’ne göre A, A+, A++ veya A+++ enerji sınıfında yer alan ürünleri, klimanın 
internet üzerinden kontrolünü sağlayan bulut tabanlı çözümü “MELCloud”, mekâna uygun klima ve klimaya en uygun 
yeri tespit eden teknolojik keşif hizmeti “Keşfetteam” ile öne çıkıyor.  

  
Mitsubishi Electric Türkiye Sosyal Medya Hesapları 
linkedin.com/company/mitsubishi-electric-turkey 
facebook.com/MitsubishiElectricTurkeyA.S/ 
twitter.com/MitsubishiE_TR 
instagram.com/mitsubishielectricturkey/ 
 

Sosyal Medya İçin Hashtag  
@MitsubishiE_TR 
 #MitsubishiElectric 
#MitsubishiElectricTurkey 
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