LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Mr. Slim
Klimatizace a vytápění pro komerční využití

Informace o produktech pro investory, projektanty a instalační firmy
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Úvod a obsah //

Pro dobré pracovní klima
Ať už jde o kanceláře, restaurace, technické prostory nebo
prodejny – příjemné klima se postará, aby se v nich dobře cítili zákazníci i zaměstnanci. A tam, kde se lidé rádi zdržují, se
zpravidla dosahuje i většího obratu. Příjemné prostředí s vysokou kvalitou vzduchu pro Vás vytvoří výkonná, ale přitom
energeticky úsporná, mimořádně robustní klimatizační zařízení
série Mr. Slim. Plní funkci chlazení i vytápění a lze je pružně

kombinovat s větracími jednotkami Mitsubishi Electric série
Lossnay nebo s jinými systémovými komponentami. Mr. Slim
se díky množství možných kombinací výkonu a kombinací zařízení vždy optimálně přizpůsobí potřebě a dané prostorové koncepci. Na následujících stránkách se dozvíte více o oblastech
využití, výhodách a funkcích zařízení Mr. Slim.

Oblasti použití: Vždy dokonalá volba

04

Systémová řešení: Napojení na vzduchové clony u dveří

28

Příjemné klima v prostoru s mnoha výhodami

06

Napojení na větrací systémy

30

Vnitřní jednotky: Systémy, které ve všem drží krok

12

Napojení na tepelná čerpadla vzduch - voda

32

Přehled funkcí

18

Ovládání: Vše je otázka nastavení

36

Technologie: Invertorová technologie na míru

22

Technické údaje výrobků

40

Přehled venkovních a vnitřních jednotek

24

03

OBLASTI POUŽITÍ

//

Vždy dokonalá volba
Díky vysoké provozní spolehlivosti, bezpečnosti a nízké
spotřebě energie se klimatizační zařízení Mr. Slim ideálně hodí
pro obchodní, průmyslové a komerční provozy. Podle oblasti
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použití mohou být instalována jako Singlesplit klimatizace, ale
také jako Multisplit - se dvěma, třemi nebo čtyřmi vnitřními jednotkami v simultánním provozu.

// Mr. Slim pro obchody
Systémy Mr. Slim se v obchodě postarají nejen o příjemné
klima, ale také o nižší náklady na údržbu a na energii. Mohou
také spolehlivě temperovat skladovací prostory a haly.
Praktické příklady klimatizace obchodů a skladových hal najdete na stránkách 10 – 11 a 26 – 27.

// Mr. Slim pro gastronomické provozy

// Mr. Slim pro kanceláře
V kancelářských prostorách nabízejí zařízení Mr. Slim maximum
komfortu. Chladí i hřejí, umožňují inteligentní rozdělení vzduchu
v prostoru, obsluha je jednoduchá a lze je snadno začlenit do
řídicích systémů budov.
Praktický příklad začlenění centrálního řízení najdete na stránkách 34 – 35.

// Mr. Slim pro technické prostory

Zařízení Mr. Slim jsou navržena pro nepřetržitý provoz s optimálním výkonem. To platí pro velké kuchyně, ve kterých bývá
horko, stejně jako pro hostinské prostory, ve kterých má být co
nejlákavější prostředí.

Serverová technika musí fungovat hladce. Přitom je cílem:
Udržovat teplotu a vlhkost na pokud možno konstantní úrovni. Zařízení Mr. Slim dokáží těmto požadavkům přesně vyhovět
díky jejich citlivé regulaci chladicího výkonu.

Náš výrobní program s atraktivními vnitřními jednotkami Vám
představujeme od stránky 12.

Více informací k řešení klimatizace pro technické prostory
najdete na straně 9.
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VÝHODY

Příjemné klima v prostoru, s mnoha výhodami
Klimatizační zařízení Mr. Slim nejenže určují měřítka v energetické účinnosti a komfortu - umožňují
také začlenění do jakéhokoliv, i sebenáročnějšího prostředí a jejich obsluha je snadná.

// Vysoká energetická účinnost
S klimatizačními zařízeními Mr. Slim splníte Vašim zákazníkům
přání získat výkonný a vysoce účinný systém pro příjemné
klima v místnostech. Nejlepší hodnoty SEER a SCOP znamenají nízké spotřeby energie jak při chlazení, tak při vytápění.
Díky technologii šetřící energii lze výrazně snížit běžné provozní
náklady.

Další informace ke
směrnici ErP najdete na
www.my-ecodesign.com
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// Vynikající kvalita
Všechna klimatizační zařízení Split firmy Mitsubishi Electric
jsou ohodnocena pečetí kvality Odborného svazu pro klimatizaci budov (FGK). Kritériem jsou mimo jiné nejvyšší energetická
účinnost, zaručená dostupnost náhradních dílů, podpora projektování a záruka dodržení udávaných technických a výkonnostních parametrů.

Německý Odborný svaz pro klimatizace budov (FGK) udělil všem
invertorovým zařízením společnosti Mitsubishi Electric novou pečeť
kvality pro klimatizační zařízení.

// Tichý provoz

// Intuitivní obsluha

Mimořádně tiché venkovní jednotky lze bez problémů instalovat i v husté zástavbě obytných i podnikových areálů. Přídavné
tlumení hluku není potřebné, protože funkce Low-Noise snižuje
hladinu akustického tlaku o 3 dB(A). To odpovídá poklesu vnímané intenzity hluku o jednu polovinu.

// Vysoký komfort

// Snadná montáž a údržba

Ke komfortu přispívají nejen vnitřní jednotky, optimalizované z
hlediska hlučnosti, a venkovní jednotky s velmi klidným chodem. Díky funkcím jako jsou inovativní i-see senzor, individuálně nastavitelné vydechovací lamely nebo výtah filtru ve 4cestných kazetách, je používání zařízení a péče o něj tak komfortní
a nenáročné, jak jen může být.

Venkovní a vnitřní jednotky - optimalizace hlučnosti

1/2
Hladina
hluku

Obsluha klimatizačního zařízení, resp. skupiny zařízení, je maximálně jednoduchá. Kabelové dálkové ovládání PAR-32MAA se
svými 120 parametry nabízí veškeré funkce, které k tomu potřebujete. Obsluhujícího vedou jasné pokyny na displeji s podsvícením. Zvláště komfortní je obsluha prostřednictvím smartphonu, tabletu nebo PC přes aplikaci MELCloud. Je možné
také řízení přes centrální ovladač.

Noc 47 dB
(při chlazení)

Systémy Mitsubishi Electric jsou navrženy s ohledem na co
nejjednodušší montáž a údržbu. Například až do konstrukční
skupiny P140 není potřebný žádný samostatný přívodní kabel k
vnitřní jednotce. Napájení a datová komunikace mezi venkovní
a vnitřní jednotkou je realizována 4žilovým kabelem. Při použití
venkovních jednotek PUHZ-ZRP200/250YKA lze dosáhnout
délky potrubí až 100 m. Standardně jsou v rozsahu dodávky
zahrnuty mimo jiné vysoce výkonné filtry s dlouhou životností,
nebo také čerpadla kondenzátu u všech podstropních kazetových jednotek.

od 27 dB(A)

Den 50 dB
(při chlazení)
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VÝHODY

//
Systémové myšlení: Technologie konstrukční
řady Mr. Slim nekladou jen nové výkonnostní
standardy, nabízejí i větší flexibilitu.

Perfektně přizpůsobený výkon na míru.
// Větší flexibilita
Výběr výkonů pro chlazení a vytápění je velký a sahá od 3,5 kW
až do 44,0 kW. U vnitřních jednotek je možné jak použití jediné jednotky (Singlesplit), tak i paralelní uspořádání dvou, tří
nebo čtyř jednotek (paralelní Multisplit). U venkovních jednotek
s funkcí tepelného čerpadla máte rovněž možnost volby podle
požadovaného výkonu a můžete se rozhodnout pro standardní
invertor, pro vysoce výkonný invertor Power Inverter, nebo pro
invertor Zubadan, optimalizovaný pro funkci topení. Potřebujete pro Vaše zákazníky kompletní klimatizační / větrací systém?
Větrací a rekuperační jednotky Lossnay je možné bez problémů
začlenit do řídící jednotky pomocí patřičného rozhraní.
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// Chlazení a vytápění
Venkovní jednotky s funkcí tepelného čerpadla mohou v mnoha případech úplně nahradit běžné vytápěcí systémy. Hodnoty
SCOP, které jsou vysoké dokonce i při velmi nízkých venkovních teplotách, zajišťují nízkou spotřebu energie. Mimořádně
stabilní tepelný komfort nabízejí venkovní jednotky s patentovanou technologií Zubadan. Jsou vybaveny funkcí pro režim
rychlého odmrazení. Přepínání mezi režimy chlazení a vytápění
se u zařízení Mr. Slim uskutečňuje automaticky. Zimní regulace
zajišťuje, že chlazení funguje i při venkovní teplotě −15 °C (při
umístění v místě chráněném před větrem). To je zvláště důležité
u místností pro zařízení IT a u technických prostor, ze kterých je
třeba odvádět teplo po celý rok.

// Ideální pro technické prostory
Díky velkoplošným výměníkům a velkému množství dodávaného vzduchu nabízejí zařízení Mr. Slim vysoké citelné chladicí
výkony. Tím je zajištěna spolehlivá klimatizace i při nízké vlhkosti vzduchu v místnosti. Pro dosažení zvláště vysokého citelného chladicího výkonu nabízíme speciálně optimalizované
kombinace venkovních jednotek Power Inverter s nástěnnými
či podstropními jednotkami: Funkce redundance (zálohování)
zajišťuje kontinuální klimatizaci i při výpadku jednoho ze systémů. Přes externí vstupy a výstupy lze kdykoliv sledovat provozní stav zařízení.

// Rychlá a snadná přestavba: Technologie Replace
Při výměně klimatizačních zařízení je možné navzdory změně
chladiva dále používat existující síť potrubí. Naše patentovaná technologie Replace („záměna“) zaručuje bezproblémovou
přestavbu i při probíhajícím provozu obchodu. Z nákladů na instalaci odpadají náročné a nákladné práce při pokládání potrubí, včetně drahého materiálu jako jsou měděné trubky. Všechna
potrubí mohou zůstat tak, jak jsou! A možné je i dodatečné
napojení na řídicí systémy v budově.

Funkce redundance
Provozní doba
Alarm
Překročení teploty

Systém 1

PAR-32MAA

S funkcí redundance (zálohování) je i při
výpadku jednoho ze systémů zaručena
spolehlivá a bezchybná klimatizace.

Systém 2
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Spolehlivé chlazení farmaceutických surovin: Losan Pharma //

Rovnoměrná teplota
zajišťuje kvalitu
Výroba surovin pro další zpracování farmaceutických výrobků a
léčiv je náročný úkol. Pro stabilitu různých látek jsou rozhodující
mimo jiné tyto podmínky: správná vlhkost vzduchu, dodržení určitého rozsahu teplot a minimalizace zátěže prachovými
částicemi. Aby se produkty určené pro výrobu léčiv udržovaly
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v chladu a aby posílila svou konkurenceschopnost, vybavila
firma Losan Pharma své skladovací haly ve městě Neuenburg
am Rhein moderní klimatizací Mr. Slim. Zařízení navíc nahradilo
i běžné stropní vytápění.

KOMERČNÍ VYUŽITÍ - SINGLESPLIT

Požadavky
Chlazení a skladování polotovarů v oboru farmaceutiky klade mimořádně vysoké
nároky na hygienu a udržování rovnoměrné teploty. Ale s jakými systémy lze
celoroční temperování zajistit tak, aby
bylo současně energeticky úsporné, aby
realizace byla hospodárná a navíc - bez
větších nároků na stavební úpravy, nebo
dokonce nutnosti přerušit provoz? Dosud totiž neměly skladovací haly vlastní
chlazení, nýbrž výhradně jen přísun tepla;
byly stíněny stropními plachtami a v zimě
vytápěny běžným otopným systémem.

Malé nároky na prostor a relativně malá hmotnost venkovních jednotek umožňují jejich snadné umístění na střeše.

Řešení
Použití zařízení Singlesplit ze série Mr. Slim
umožňuje decentralizované uspořádání
klimatizačního zařízení s malými délkami
potrubí pro rychlou a nekomplikovanou
instalaci a bez nutnosti přerušení provozu.
Díky širokému modulačnímu rozsahu kompresoru lze průtok chladiva přizpůsobit požadovanému chladicímu nebo topnému výkonu tak, aby produkty byly skladovány při
přesně definované teplotě. Protože hodnoty
špičkového výkonu jsou potřebné jen při
velmi vysokých venkovních teplotách v létě,
případně při velkých mrazech v zimě, mohou venkovní jednotky po převážnou část
roku pracovat jen s částečným zatížením,
při kterém se dosahuje nejvyšších hodnot
účinnosti (SCOP).

Celkem byly novou klimatizací vybaveny tři haly - optimálně pro rozdílné podmínky skladování.
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VNITŘNÍ JEDNOTKY

//

Systémy, které drží krok
Existují oblasti použití, ve kterých jde jen o jedno: O spolehlivé
a příjemné klima. Je-li třeba, tak ve dne i v noci. Pro trvalý provoz jsou ideální systémy Mr. Slim. Jsou robustní, výkonné – a
přitom mimořádně účinné. Inteligentní funkce se starají o co
největší komfort při snížené spotřebě energie. Vnitřní jednotky
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klimatizačních systémů Mr. Slim lze díky jejich kompaktní konstrukci a střízlivému designu zakomponovat do kteréhokoliv
prostoru. Řešení je vždy chytré a hospodárné - jak ve spotřebě
energie, tak v otázkách pořizovacích nákladů či údržby.

PLA

4cestná kazetová jednotka PLA

Chytrá a energeticky úsporná
Tato velká podstropní kazetová jednotka čtvercového tvaru má
čtyři individuálně nastavitelné výdechy, díky nimž je možné i
v místnostech s nízkým stropem zajistit distribuci vzduchu bez
průvanu. K tomu přispívá mimo jiné i tzv. Coanda-Effect: Proud
vzduchu je veden podél stropu.
Senzor i-see (volitelná výbava) umožňuje ještě zvýšit úsporu
energie. Toto čidlo měří rozložení teplot v místnosti a řídí rozdělení vzduchu tak, aby byla všude zaručena rovnoměrná teplota.

Hlavní vlastnosti
• SCOP až 4,6 / SEER až 6,8
• Třída energetické účinnosti až A++ / A++
• Hladina akustického tlaku od 27 dB(A)
• Dálkové ovládání volitelně s kabelem nebo infračervené
• Přívod čerstvého vzduchu
• Volitelný senzor 3D i-see
• Volitelně s automatickým zvedákem filtru - snadná a časově
nenáročná údržba díky možnosti spuštění filtru až o 4 m níže
pomocí dálkového ovládání

Úspora energie použitím zvedáku ﬁltru
Na příkladu klimatizačního systému s chladicím výkonem 10 kW a jmenovitým příkonem 2,5 kW

Čištění filtru po roce

Čištění filtru každý týden díky spouštění filtru

Pzu

Pzu

Roční úspora energie
6.470 kWh (~1.500 EUR)
díky týdennímu čištění filtru
• Za předpokladu celoročního
plného vytížení
• Ukazuje potenciál úspor energie
v jediném příkladu. Efekt závisí na
reálných vlivech

Nárůst příkonu
vinou zanesení filtru

4,0 kW

Spotřeba energie 22000 kWh
2,5 kW

2,5 kW
Spotřeba energie 28470 kWh
0h

8 760 h

0h

8760 h
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PCA

Podstropní jednotky PCA-RP

Ideální pro náročné prostředí
Tato univerzálně použitelná podstropní jednotka je díky dobrému rozdělování vzduchu a vysokému citelnému výkonu obzvláště vhodná pro technické místnosti. K tomu účelu jsou
k dispozici kombinace s citelným výkonem až 100 %. O vysokou kvalitu vzduchu se stará filtr s dlouhou životností (volitelně
filtr s vysokou účinností).
Proud vzduchu je řízen automatickým ventilátorem (Auto-Fan)
se čtyřmi rychlostmi. Režim pro „vysoké / nízké“ stropy vede k
optimálně přizpůsobenému proudění vzduchu.
Podstropní jednotka PCA-RP HAQ má odolnou nerezovou
skříň a integrovaný filtr s odlučovačem tuků.
Podstropní jednotka PCA-RP KAQ má přesvědčivé hodnoty
dosahu výdechu a vysoký citelný chladicí výkon - je ideální pro
technické prostory s nízkou vlhkostí vzduchu.
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Hlavní vlastnosti
• SCOP až 4,4 / SEER až 6,6
• Třída energetické účinnosti až A+ / A++
• Hladina akustického tlaku od 31 dB(A)
• Čtyři rychlosti ventilátoru
• Automatický restart po výpadku proudu
• Dálkové ovládání volitelně s kabelem nebo infračervené

PKA

Nástěnná jednotka PKA-RP // PKA-RP KAL

Výkonná a spolehlivá
Tato výkonná a spolehlivá nástěnná jednotka s filtrem s dlouhou
životností umožňuje snadnou montáž a údržbu. Automatický
ventilátor Auto-Fan nebo tři různé rychlosti ventilátoru zajišťují
efektivní kontrolu proudu vzduchu. Zařízení lze pohodlně řídit
infračerveným dálkovým ovládáním (je součástí dodávky) nebo
dálkovým ovládáním po kabelu s týdenním časovačem (volitelně). Díky automatickému restartu po výpadku proudu a ve
standardu zabudované redundantní funkci je zajištěna trvale
vysoká provozní spolehlivost.

Hlavní vlastnosti
• SCOP až 4,3 / SEER až 6,5
• Třída energetické účinnosti až A+ / A++
• Klidný chod díky speciální konstrukci ventilátoru
• Volitelně čerpadlo kondenzátu s dopravní výškou až
800 mm

Čerpadlo
Jednotka
800 mm
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PEAD, PEA

Potrubní jednotka PEA(D)-RP, potrubní jednotka s vysokým tlakem, PEA-RP GAQ

Pro dlouhá vzduchová potrubí
Potrubní jednotky jsou ideální všude tam, kde je nutné dopravovat vzduch na dlouhé vzdálenosti. Vnější statický tlak až
150 Pa dovoluje použití dlouhých vzduchových kanálů. Zvláště
modely PEA-RP jsou vhodné pro velké, otevřené prostory nebo
provozní haly. Zařízení je možné úplně zabudovat, mají filtry s
dlouhou životností (Long-Life) a přípojku pro venkovní vzduch.
Pro kontrolu proudu vzduchu je k dispozici funkce Auto-Fan a u
zařízení PEAD jsou tři rychlosti ventilátoru. Množství vzduchu je
u zařízení PEAD regulovatelné napětím 0 – 10 V. Při případných
výpadcích proudu se zařízení automaticky znovu spustí. Také
funkce redundance je k dispozici již ve standardu (s venkovními
jednotkami PUHZ).

Minimální montážní výška

250 mm
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Hlavní vlastnosti
• SCOP až 4,3 / SEER až 5,6
• Třída energetické účinnosti až A+ / A+
• Hladina akustického tlaku od 23 dB(A)
• Dálkové ovládání volitelně s kabelem nebo infračervené
• Minimální vestavná výška, pouze 250 mm u PEAD
• Integrované čerpadlo kondenzátu u jednotek PEAD

PSA

Stojanová jednotka PSA-RP KA

Prostě - pevně stojí
Stojanová jednotka potřebuje díky její malé hloubce jen málo
místa a staví se rovnou na podlahu. Nejsou potřebné žádné stavební úpravy. Vedení vzduchu může být vodorovné nebo svislé,
což zajišťuje optimální distribuci vzduchu se dvěma stupni výkonu ventilátoru. Stojaté jednotky jsou vhodné obzvláště pro IT
a technické místnosti. Díky snadno přístupnému filtru je údržba
zařízení jednoduchá a díky dlouhé životnosti filtru (Long-LifeFilter) je robustní a má dlouhou životnost.
Hlavní vlastnosti
• SCOP až 4,4 / SEER až 6,3
• Třída energetické účinnosti až A+ / A++
• Hladina akustického tlaku od 40 dB(A)
• Minimální hloubka
• Snadno přístupný filtr
• Je zabudováno dálkové ovládání s týdenním časovačem
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PŘEHLED FUNKCÍ

Přehled funkcí vnitřních jednotek

4cestná kazetová jednotka
PLA-ZRP

Technika

Power
Inverter

Zubadan
Inverter

Venkovní jednotky

•

Power
Inverter

Podstropní nerezová jednotka
PCA-RP HAQ

Standardní
invertor

•
•

•

•

Zubadan Inverter

Certified
Quality

Standardní
invertor

•

Standardní invertor

Power Inverter

Podstropní jednotka
PCA-RP

Technologie Replace

•

•

•

•

•

Pečeť kvality pro jednotky Split

•

•

•

•

•

•

Provoz tepelného čerpadla

•

•

•

•

•

•

Zimní regulace

•

•

•

•

•

•

Multisplit:

•

•

•*

•

•*

•

Autorestart

•

•

•

•

•

•

Předem naplněno R410A

•

•

•

•

•

•

Kontrola stavu náplně chladiva

•

•

Redundantní funkce

•

•

•*

•

•*

•

Přívod čerstvého vzduchu

•

•

•

•

•

•

Čerpadlo kondenzátu

•

•

•

MELCloud

•

•

•

•

•

Časovač Zap/Vyp

•

•

•

•

•

Týdenní časovač

•

•

•

•

•

•

Lze připojit kabelové dálkové ovládání

•

•

•

•

•

•

Vertikální Swing

•

•

•

•

•

Automatické řízení vzduchu

•

•

•

•

•

R 410 A

Vnitřní jednotky

Venkovní jednotky

Instalace / údržba

•

•

Vnitřní jednotky

Komfort

7

Vnitřní jednotky

Kvalita vzduchu

* Jen u PUHZ.
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PŘEHLED FUNKCÍ

Nástěnná jednotka PKA-RP HAL
Power
Inverter

Zubadan
Inverter

Standardní
invertor

Nástěnná jednotka PKA-RP KAL
Power
Inverter

Zubadan
Inverter

•
•

Standardní
invertor

Stojanová jednotka PSA-RP KA
Power
Inverter

•
•

•

Standardní
invertor

Potrubní jednotka PEAD-RP JAQ
Power
Inverter

Zubadan
Inverter

•
•

Standardní
invertor

Potrubní jednotka, vysoký tlak,
PEA-RP GAQ
Power
Inverter

•
•

•

Standardní
invertor

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•*

•

•

•*

•

•*

•

•

•*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•*

•

•

•

•

•

•

•

•*

•

•
•*

•

•*

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

integrováno

integrováno

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Podrobný popis symbolů funkcí a technické informace najdete v našem kompletním katalogu online: www.mitsubishi-les.com
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Předběžná úprava čerstvého vzduchu na hvězdné úrovni : Hotel Steigenberger v Berlíně //

I v energetické účinnosti prvotřídní
Hotel Steigenberger v Berlíně patří v hlavním městě Německa
k nejlepším adresám. Spojuje klasické prostředí s moderním
prostředím prvotřídního hotelu a s vysokými nároky na ochranu životního prostředí, stejně jako na trvalou správu a údržbu
budovy. Z pohledu klimatizační techniky by se měla používat
výkonná, ale také zvláště energeticky úsporná klimatizační zařízení.
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V systému pro hotel Steigenberger bylo instalováno celkem 44
venkovních jednotek Zubadan série Mr. Slim, celkovým chladicím výkonem 550 kW a topným výkonem 720 kW. Pomocí
venkovních jednotek se tepelně upravuje čerstvý vzduch pro
hotelové pokoje. Navíc se přes větrací zařízení dodává vzduch
i do haly, do kuchyně, do restaurace a do prostorů wellness.

POUŽITÍ S VĚTRACÍM SYSTÉMEM

Požadavky
Už ve fázi projektu platily pro budovu vysoké nároky a cíle z hlediska výkonnosti.
Zaměřovaly se na systém vyhodnocování Německé společnosti pro trvale udržitelné stavby (DGNB). Snahou bylo získat
pro budovu zlatý certifikát DGNB. Také
klimatizační zařízení byla důležitým stavebním kamenem pro energetickou účinnost, o kterou se usilovalo. Měla chladit
různé prostory hotelu, ale také krýt velkou část spotřeby tepla.

44 venkovních jednotek série Mr. Slim zajišťuje chlad či
teplo pro vzduch ve větracím systému - podle potřeby.

Řešení
Použité klimatizační jednotky Mr. Slim mohou fungovat jako tepelná čerpadla a umožňují podle volby buď chlazení, nebo vytápění.
Technologie Zubadan přispívá podstatným
dílem k vysoké energetické účinnosti klimatizačních zařízení, protože umožňuje bezpečné fungování i při nízkých venkovních
teplotách až do −25 °C. Na základě jejich
topného výkonu, který je konstantní až do
−15 °C, není nutné venkovní jednotky předimenzovávat, což je časté u tepelných
čerpadel s běžnou technologií. Přepínání
mezi režimy provozu chlazení / vytápění se
uskutečňuje přes přípojnou sadu PAC-IF a
umožňuje tak velmi komfortní provoz. Využitím téhož výměníku ve větracím systému jak
pro funkci chlazení, tak pro vytápění vznikají
úspory místa i investičních nákladů.
Jednoduché napojení větracích zařízení:
více vizstrana 31.

Hotel Steigenberger v ulici Am Kanzleramt v Berlíně byl nakonec vyznamenán zlatou pečetí kvality DGNB.
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TECHNOLOGIE
STANDARD
INVERTER

//

Invertorová technologie na míru
Mitsubishi Electric nastavuje měřítka v invertorové technologii. Otáčky kompresoru se přesně přizpůsobují momentálně
potřebnému chladicímu výkonu. Tato spojitá regulace a výkon
poskytovaný podle skutečné potřeby umožňují energeticky
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úsporný provoz s nejvyšším stupněm účinnosti a vylučuje režim
nespojité regulace (Stop-and-go), který je drahý. Provoz s rovnoměrným zatížením navíc prodlužuje životnost klimatizačního
zařízení.

//
Mitsubishi Electric určuje měřítka v oblasti invertorových
technologií a je v tomto odvětví celosvětovým lídrem.

// Vstupte: Standardní invertor
Kompaktní venkovní jednotky standardních invertorových systémů série Mr. Slim nabízejí atraktivní vstup do světa invertorových technologií. Díky regulaci výkonu je vždy k dispozici právě
takový výkon, jaký je aktuálně potřebný. Venkovní jednotky se
dodávají v provedení 230 V, 50 Hz a 400 V, 50 Hz.

• Délka chladivového vedení až 70 m
• Převýšení až 30 m
• Všechna zařízení velikostí 100 – 140 jsou v jednofázovém nebo
třífázovém provedení
• Technologie pro výměnu (Replace) dovoluje jednoduchou
výměnu systémů R22 bez výměny potrubí.

// Mimořádně energeticky úsporné: Power Inverter
Systémy Power Inverter ze série Mr. Slim zajišťují obzvláště
úsporný provoz. Díky použití speciálních modulů Power Receiver k podchlazení chladiva a dvou individuálně nastavitelných
expanzních ventilů pracují tato zařízení při každém provozním
stavu v optimálním rozsahu. Podle připojené vnitřní jednotky se
pro vytápění a chlazení dosahuje zařazení do energetické třídy
až A++. Navíc zajišťují díky nízké hladině hluku a značné délce
vedení až 120 m flexibilní možnosti instalace.
• Funkce redundance s automatickým přepínáním v případě
chyby či poruchy a pro vyrovnání doby chodu
• Technologie pro výměnu (Replace) dovoluje jednoduchou
výměnu systémů R22 bez výměny potrubí.
• Funkce Snadná údržba (Easy-Maintenance) a automatická
kontrola stavu náplně chladiva
• Třída energetické účinnosti až do A++ v režimech vytápění a
chlazení
• Chladicí okruh s Power Receiver pro podchlazení kapaliny
• Velké délky potrubí (do 120 m)
• Povrchová úprava výměníku BlueFin

Cyklus invertorové jednotky Power Inverter

// Velký výkon vytápění: Invertor Zubadan
S patentovanou invertorovou technologií Zubadan je i při velmi
nízkých venkovních teplotách k dispozici dostatečný topný výkon. Až do −15 °C se ještě dodává plný výkon, rozsah použití
sahá dokonce až do −28 °C. To umožňuje monovalentní způsob provozu, další zdroj tepla není potřebný. Tato zařízení navíc
přesvědčují svým optimalizovaným chováním při odmrazování.
Mezi jednotlivými odmrazovacími cykly lze nyní nastavit interval až 180 minut, přičemž trvání jednoho odmrazovacího cyklu
bylo v porovnání se stávajícími zařízeními zkráceno o 50 %.
• Konstantní topný výkon až do −15 °C
• Nepřetržitý provoz mezi jednotlivými odmrazovacími cykly až
180 min
• Záruka provozu tepelného čerpadla až do venkovní teploty
−28 °C
• Rychlý náběh vytápění po odmrazovací fázi

Výkon Zubadan
Invertor Zubadan od Mitsubishi Electric
100 %

Kompresor
Výměník tepla

Power
Receiver

75 %
Topný výkon

Výměník tepla

LEV2

Power Receiver a dva expanzní ventily zajišťují nejvyšší možnou účinnost.

adlo

é čerp

tepeln

ční in

n
Konve

50 %
25 %
0%

LEV1

ové
vertor

−25 °C

−20 °C

−15 °C

−10 °C

−5 °C

0 °C

+7 °C

Venkovní teplota (ºC)
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PŘEHLED VNITŘNÍCH JEDNOTEK

Přehled vnitřních a venkovních
jednotek série Mr. Slim
Kód výkonu

35

50

60

71

100

125

140

200

250

400

500

Chladicí výkon (kW)

3,5

5,0

6,0

7,1

10,0

12,5

14,0

19,0

22,0

38,0

44,0

Topný výkon (kW)

4,0

4,5

7,0

8,0

11,0

14,0

16,0

22,4

27,0

44,8

54,0

4cestná kazetová jednotka
PLA-RP BA

4cestná kazetová jednotka
PLA-ZRP BA

Podstropní jednotka
PCA-RP KAQ

Podstropní jednotka, nerezová
PCA-RP HAQ

Nástěnná jednotka
PKA-RP HAL

Nástěnná jednotka
PKA-RP KAL

Stojanová jednotka
PSA-RP KA

Potrubní jednotka
PEAD-RP JAQ

Potrubní jednotka, vysoký tlak,
PEA-RP GAQ
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PŘEHLED VENKOVNÍCH JEDNOTEK

Kód výkonu

35

50

60

71

100

125

140

200

250

Chladicí výkon (kW)

3,5

5,0

6,0

7,1

10,0

12,5

14,0

19,0

22,0

Topný výkon (kW)

4,0

4,5

7,0

8,0

11,0

14,0

16,0

22,4

27,0

Standardní invertor
SUZ-KA35VA

SUZ-KA50/60/71VA

PUHZ-P100VHA/YHA

PUHZ-P125/140VHA/YHA
PUHZ-P200/250YHA

Power Inverter
PUHZ-ZRP35/50VKA

PUHZ-ZRP60/71VHA
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Klimatizační a větrací systémy
Single a multisplitové systémy, (H)VRF a Lossnay 2016/2017

PUHZ-ZRP100/125/140YKA
PUHZ-ZRP200/250YKA

Kompletní katalog 2016/2017

Zubadan Inverter
PUHZ-SHW112VHA-A
PUHZ-SHW112/140YHA-A

Technické podrobnosti ke všem
vnitřním a venkovním jednotkám
naleznete v kapitole „Mr. Slim“
v aktuálním katalogu Klimatizace a
větrání v sekci ke stažení na stránkách
www.mitsubishi-les.com.

VHA: 230 V, 1fázový, 50 Hz/YHA: 400 V, 3fázový, 50 Hz

25

Klimatizace obchodu, která odpovídá trendu: Gerry Weber //

Módní salon
s energeticky účinnou klimatizací
Podnik Fashion- und Lifestyle Gerry Weber International
AG provozuje módní salony ve více než 62 zemích. Jeden z
nich se nachází na pěší zóně v Ratingenu. Světlé a příjem-
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né prodejní prostory v nově otevřené pobočce Vás okouzlí
příjemným mikroklimatem, které zde vytváří moderní a vysoce
účinné klimatizační zařízení VRF.

POUŽITÍ V PRODEJNĚ

Požadavky
Nezávisle na ročním období má být
v obchodech této módní značky stálá
a příjemná teplota vzduchu. Klimatizační
zařízení má za úkol vytápět nebo chladit
prostory prodejny i kanceláře téměř neslyšně a bez znatelného průvanu. Protože budova byla rozsáhle rekonstruována
(mj. izolace obvodového pláště budovy)
a pro obchodní prostory bylo upuštěno od klasického vytápěcího systému,
je systém klimatizace navržen a dimenzován tak, aby zaručoval hospodárný
a energeticky úsporný provoz vytápění.

Dvě 4cestné kazetové jednotky se starají o útulné vnitřní
klima.

Řešení
Je použita paralelní kombinace Multisplit
série Mr. Slim. I při teplotách pod bodem
mrazu je pro nakupování zaručena příjemná
a stabilní teplota. Použitá technologie Zubadan totiž disponuje funkcí rychlého odmrazování, která zkracuje dobu přerušení funkce vytápění na minimum.
V prodejně zajišťují příjemné klima dvě
4cestné kazetové jednotky. Velké čtvercové podstropní kazetové jednotky mají po
čtyřech výdeších vzduchu, což zajišťuje
bezprůvanovou klimatizaci s vodorovným
prouděním podél stropu. Mimořádně jednoduchou a časově nenáročnou údržbu vnitřních jednotek umožňuje dálkově ovládané
spouštění filtru až o 4 m.

4cestná kazetová jednotka je vybavena filtrem, který lze pomocí dálkového ovládání spustit až o 4 metry
níže. To umožňuje bezproblémovou, rychlou a bezpečnou - a hlavně častou - údržbu filtru.

27

VZDUCHOVÉ DVEŘNÍ CLONY

//
Úspora energie hned ve vchodu do prodejen a
do veřejných budov? Vzduchové clony od sebe
oddělují vzduch v místnosti a venkovní vzduch,
který se snaží vniknout dovnitř.

Energeticky účinné oddělení
klimatu ve vstupních prostorách
Mimořádně účinná technologie: Dveřní clona
Prostory otevřených vstupů do prodejních prostor a do veřejných budov kladou vysoké požadavky na techniku klimatizace a vytápění, protože je nutné zabránit vzájemné výměně
ohřátého nebo ochlazeného vnitřního vzduchu a venkovního
vzduchu, který se snaží do místnosti vniknout. Jako obzvlášť
účinné řešení se osvědčila technologie vzduchových dveřních
clon, kde od sebe vnitřní a venkovní prostředí odděluje příčný
proud vzduchu.
Proto Mitsubishi Electric a společnost Thermoscreens, která
je předním výrobcem vzduchových dveřních clon, nabízí energeticky účinné, spolehlivé a komfortní kompletní systémy. Ve
srovnání s běžnými vzduchovými dveřními clonami mají dveřní
clony HP DXE speciální výměník tepla, který je pomocí tepelného čerpadla ohříván horkým plynem. Tento speciální výměník je
zásobován venkovní jednotkou Mr. Slim.

// Patentovaný výdechový systém
Speciálně konstruovaný sběrač vzduchu zajišťuje rovnoměrný
rozvod vzduchu po celé šířce dveřní clony. Vzduch je až z 92 %
homogenizován, takže se snižuje jeho víření a indukce.
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Vzduchová clona
Dveřní clona

Ovladač
Jednotka

// Rychlá montáž a jednoduchá údržba
Díky technologii Plug & Play je systém možné rychle a snadno nainstalovat. Je ideálním řešením při rekonstrukcích nebo
dovybavení. Konstrukce usnadňující servis umožňuje jednoduchou údržbu.

Atraktivní vzhled, flexibilní montáž
Nově vyvinutá dveřní vzduchová clona HX2 s kovovým obvodovým rámem ve třech odstínech RAL má nezaměnitelný design. Kovový obvodový rám lze namontovat otvorem nahoru
nebo dolů, takže pokud je stropní prostor pro nasávání vzduchu
nedostačující, lze zařízení instalovat do prostoru nad podhledem. Vzduch se pak nasává zespodu.
Proud vzduchu pro celý otvor dveří
Inovativní flexibilně konstruované boční konce výfukové mřížky
nyní umožňují uzavřít celý dveřní otvor oddělovacím proudem
vzduchu. Díky tomu je vzduchová dveřní clona ještě efektivnější. Nové ventilátory EC splňují požadavky směrnice pro ekologickou konstrukci, zajišťují větší účinnost a snižují hladinu hluku

// Rozsáhlý výběr systémů
Jsou k dispozici modely pro volné zavěšení nebo pro zabudování do stropu a v různých délkách (1 m, 1,5 m a 2 m) a výkonových stupních (od 5 do 25,7 kW).

až o 7 dB (A). Potřebu údržby filtru indikují LED. Pro údržbu
filtru jsou na spodní straně jednotky umístěny posuvné kluzáky,
které umožňují rychlou výměnu filtru bez použití nářadí.
S návazností na budoucnost
V HX2 je ve standardu integrováno rozhraní Modbus pro napojení na rozvody v budově (BMS) a karta Mitsubishi Electric
Platine, volitelně pro Mr. Slim nebo pro City Multi VRF. Nové
modely se dodávají s vanou na kondenzát pro provoz s chlazením a integrovaným elektrickým ohřevem pro odmrazování
venkovní jednotky.

// Oblasti použití
Vzduchové dveřní clony lze flexibilně uplatnit v nákupních centrech a veřejných budovách. Výška výdechu je od 2 m do 3,8 m.
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NAPOJENÍ NA VĚTRACÍ SYSTÉMY

Ideální tým:
Klimatizace a větrání
Tepelná zatížení ve stávajících budovách i v novostavbách jsou
vysoká: K významnému nárůstu vnitřního energetického zatížení budov přispívá výkonnější osvětlení, rozsáhlé technické
vybavení a také lepší izolace budov. Moderní architektura s
velkoplošným prosklením fasády navíc zvyšuje i vnější tepelnou zátěž osluněním. Pro zvládnutí takto zvýšených požadavků hraje důležitou roli zavedení čerstvého vzduchu, stejně jako
regulace stavu vnitřního vzduchu účinným klimatizačním systémem.

Nárůst výkonnosti
Odpovídající množství čerstvého vzduchu v uzavřených prostorách nejen předepisují normy DIN a VDI, nýbrž jsou skutečně
nezbytné, aby si lidé zachovali či zvýšili výkonnost. V kancelářích, obchodech, divadlech či nemocnicích a všude tam, kde
buď nejsou okna, nebo jimi nelze pravidelně větrat, přebírá tuto
funkci mechanická větrací technika. Vzhledem k tomu, že tuto
činnost je nutné provádět celoročně, je úprava přiváděného
čerstvého vzduchu nezbytná. Ideálně se k tomu hodí invertor
Singlesplit ze série Mr. Slim.

Příklad - obchod:
Ve většině obchodů není možné větrat okny - a
proto je nezbytné regulovat přívod čerstvého
vzduchu. Pro optimální pohodu zákazníků i
prodavačů a také pro prodloužení doby, po
kterou se zákazníci v obchodě zdrží, se nabízí
řešení kombinované z klimatizace a větracího
systému s integrovanou rekuperací tepla. Energie získaná z odváděného vzduchu se znovu
využívá a snižuje náklady na klimatizaci.
Náš příklad systému:
Klimatizační zařízení Mr. Slim + větrací zařízení
Lossnay LGH RX5
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NAPOJENÍ NA VĚTRACÍ SYSTÉMY

4

3

Použití připojovací sady s větracím zařízením

1
5

2

1
2
3
4
5

P řipojovací sada PAC-IF012/13
V ětrací zařízení
R
 egulace větracího zařízení
Venkovní jednotka Mr. Slim
Výměník tepla (zajišťuje investor)

6
7
8
9

S ací potrubí
K apalinové potrubí / vstřikovací potrubí
Teplotní čidlo vstřikovacího potrubí
Teplotní čidlo vratný vzduch /
vzduch v místnosti (volitelné)

8
6

7

9

Výkon venkovní jednotky

Rozhraní pro napojení větracích zařízení
100 %
Nastavení výkonu v 11 krocích (10 + OFF)
Rozhraní PAC-IF013B-E pro napojení větracích zařízení nabízí
kaskádovou funkci pro max. 6 venkovních jednotek. Výkon lze
nastavit v 10 krocích v rozsahu 20 - 100 % pomocí signálu
0-10 V nebo protokolu Modbus. Prostřednictvím automatické kompenzace doby běhu je zajištěna stejná provozní doba
u všech venkovních jednotek. Systém poskytuje velmi vysoký stupeň provozní spolehlivosti, protože v případě poruchy
jednoho zařízení převezme automaticky provoz jiná jednotka.
Prostřednictvím integrovaného slotu pro SD karty je možné za- 0 %
znamenávat provozní data zařízení a ta následně vyhodnotit
0V
Vstup signálu
1V
pro účely údržby a servisu.
4 mA
0 kΩ

10 V
5V
20 mA
10 kΩ

PAC-IF013B-E – rozhraní pro připojení větracích jednotek

Ovladač

Vstupní signál
• 0 – 10 V
• Modbus

PAC-IFO13 master

PAC-IFO13 slave

PAC-IFO13 slave

PAC-IFO13 slave

PAC-IFO13 slave

PAC-IFO13 slave

Venkovní jednotky 1 – 6

Chladicí výkon až 150 kW
Topný výkon až 162 kW

31

NAPOJENÍ NA TČ VZDUCH - VODA

Plus – rozšíření možností
Čerpání tepla a klimatizace
U nového systému Mr. Slim+ je název programem: Produkt
kombinuje energeticky účinné parametry tepelného čerpadla
vzduch - voda s přednostmi klimatizačního zařízení a nabízí
uživateli výrazné výhody pro každodenní použití.
Dvě aplikace s pouze jednou venkovní jednotkou
Ať už v kadeřnickém salonu, nebo vedle v pekařství - potřeba
klimatizace a současné přípravy teplé vody existuje v nejrůznějších oborech. Mr. Slim+ nabízí možnost krýt tuto potřebu hned
a s pouze jednou venkovní jednotkou.
Teplý vzduch se mění na teplou vodu.
Systém v létě využívá tepelnou energii, odebranou z místností
klimatizačním zařízením, k ohřevu teplé vody. Když je zapojen
do bivalentního topného systému, Mr. Slim+ navíc umožňuje
mimořádně efektivní vytápění v přechodných obdobích.

Mr. Slim+ je ideálním řešením pro:
• Plnohodnotnou klimatizaci se současnou integrovanou
přípravou teplé vody
• Energeticky účinnou přípravu teplé vody pomocí rekuperace
tepla
• Komfortní vytápění místností v přechodných obdobích
Mr. Slim+ nabízí:
• Jednoduché napojení na stávající vytápěcí zařízení jako bivalentní topný systém
• Alternativu k solárním kolektorům při přípravě teplé vody
• Alternativu ke standardnímu tepelnému čerpadlu pro ohřev
vody
Vnitřní jednotky série Mr. Slim jsou ideální pro klimatizaci prostorů střední velikosti a lze je instalovat v systému Mr. Slim+
jako Singlesplit nebo v paralelní kombinaci 2 jednotek Multisplit.
Výkonná klimatizační zařízení lze bez námahy začlenit do náročného prostředí. S jejich tichým provozem, vysokou provozní
spolehlivostí a nízkou spotřebou energie jsou vhodné především pro komerční využití.
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ČERPÁNÍ TEPLA
+ KLIMATIZACE
MR. SLIM+

//
U systému Mr. Slim+ je název programem:
Produkt kombinuje výhody tepelného čerpadla
vzduch-voda s výhodami klimatizačního zařízení.

Tepelné čerpadlo plus klimatizační zařízení
Dva systémy spojené v jednom: Nový systém Mr. Slim+ spojuje
výhody tepelného čerpadla vzduch-voda s výhodami klimatizačního
zařízení v jediném systému.

Nástěnná jednotka Mr. Slim PKA-RP71
Lze připojit veškeré vnitřní jednotky Mr. Slim
velikosti 71. Je možný i provoz dvou vnitřních
jednotek velikosti 35 v simultánním provozu.

Topná tělesa nebo
podlahové topení

TUV
Hydromodul
Ecodan

Venkovní jednotka Mr. Slim+
(PUHZ-FRP71)

Zásobník TUV
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Inteligentní řízení a začlenění do řídicích systémů budovy: Prodejna LUX118 Schlafraumkonzepte v Hürth //

Perfektně řízený zážitek při nákupu
Obchody jsou světem zážitků, který je potřebné klimatizovat
- individuálně a efektivně z hlediska energie. Projektování, dimenzování a provoz vyžadují vysokou míru flexibility jak u klimatizační techniky, tak i při jejím řízení.
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Odborná prodejna postelí LUX118 byla v rámci rekonstrukce
vybavena klimatizačním zařízením Split. Jako elegantní řešení
se využívají stojatá („sloupová“) klimatizační zařízení, která díky
velkému dosahu výdechu a energeticky úsporné invertorové
technologii zajišťují příjemné teploty - a tím i správné klima pro
pohodový prodej.

POUŽITÍ S CENTRÁLNÍM ŘÍZENÍM

Požadavky
Aby se vysoké tepelné zátěže vyvolané osluněním, osvětlovacími systémy a
přítomností osob vyvedly ven z budovy,
mělo by se nainstalovat klimatizační zařízení. Vedení podniku přitom kladlo vysoké nároky na design; klimatizační zařízení mělo pro perfektní zážitek z nákupu
zcela ustoupit do pozadí. Navíc měly
být všechny prvky systému ovládány z
jediného centrálního obslužného místa –
nejlépe tak jednoduše a intuitivně, aby i
personál prodejny mohl zařízení řídit bez
obsáhlé instruktáže.

Vysoké stropy místností měly z architektonických důvodů
zůstat viditelné a volné. Pro efektivní chlazení vzduchu se
proto využívají stojatá („sloupová“) klimatizační zařízení.

Řešení
Elegantní a decentní sloupová klimatizační
zařízení série Mr. Slim bodují jak svým designem, tak i výkonností při chlazení. Díky
velkému dosahu výdechu vzduchu – až 16
m – jsou schopny dodávat upravený vzduch
i do nejvzdálenějších koutů místnosti. Je-li
třeba, sloupové jednotky pokryjí i většinu
potřeby tepla. Komunikace mezi venkovními a vnitřními jednotkami probíhá přes centrální řídicí systém AT-50B. Režimy provozu
se předem programují podle otvírací doby,
pomocí týdenního časovače a automatického nočního poklesu. Požadované hodnoty
pro provoz chlazení a vytápění jsou předem
zadány, takže manuální nastavení je nutné
jen výjimečně.
Bližší informace k rozsahu funkcí jednotky
AT-50B najdete na straně 39.

Čtyři venkovní jednotky Mr. Slim a jedna jednotka City Multi VRF zabezpečují komfort v komerčním objektu u Kolína.

35

ŘÍZENÍ

//

Vše je otázka nastavení
Dálkové ovládání představuje rozhraní mezi uživatelem a technikou. Kontrolní a řídicí systémy musejí být tak jednoduše
ovladatelné, aby uživatel dokázal stisknutím tlačítka nastavit
klima, v němž se bude cítit dobře. A musejí být dostatečně
chytré, aby inteligentním řízením šetřily energii a snižovaly ná-
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klady. Mitsubishi Electric nabízí dálková ovládání pro jakýkoli
účel použití, pro malá a velká zařízení, pro soukromé uživatele
i manažery budov. Cítit se dobře a šetřit energii nikdy nebylo
snadnější.

ŘÍZENÍ

Technologie MELCloud

Aplikace pro klima
Pomocí bezplatné aplikace MELCloud můžete své klimatizační
zařízení pohodlně řídit chytrým telefonem, tabletem nebo PC
prostřednictvím internetu. A je jedno, kde právě jste. Přitom
jsou vám k dispozici všechny inteligentní funkce Vaší klimatizace, jako je například týdenní časovač. Monitorujte a řiďte svou
klimatizaci online a nechte si emailem zasílat důležitá hlášení
o jejím stavu.

Hlavní vlastnosti
• Sledování a ovládání zařízení na dálku
• Funkce alarmu emailem
• Protokolování a zaznamenávání chyb
• Bezdrátové spojení pomocí routeru
• Programování časovače
• Připojení adaptéru WiFi k příslušné vnitřní jednotce

MELCloud umožňuje snadný monitoring více zařízení na dálku,
z jednoho koncového zařízení. Usnadňuje tím práci správcům
budov. K používání aplikace MELCloud je zapotřebí pouze oficiální adaptér WiFi od společnosti Mitsubishi Electric, který zaručuje bezpečné spojení přes internet. S vaším routerem bude
spojen bezdrátově.
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ŘÍZENÍ

Lokální dálkové ovládání PAR-32MAA

Lokální dálkové ovládání PAC-YT52CRA

Elegantní řešení

Jednoduše kompaktní

PAR-32MAA je ideální volbou pro všechny uživatele, kteří umějí
ocenit jednoduché a pohodlné řízení v decentním moderním
designu. Spojuje v sobě přehledně veškeré funkce v nejmenším
možném prostoru. Displej s vysokým rozlišením a podsvícením
je dobře čitelný za všech světelných podmínek. S plochou skříní z kvalitního plastu pro montáž na stěnu je dálkové ovládání
elegantním prvkem, který upoutá pohled.

Kompaktní dálkové ovládání PAC-YT52CRA bylo vyvinuto speciálně pro případy použití, v nichž má být ovládání na dálku co
nejjednodušší. Důležité základní funkce jsou přehledně připraveny. Jsou možné další individuální funkce. Aby bylo možné
použít dálkové ovládání všude tam, kde je budou obsluhovat
různé a často se střídající osoby, nebo tam, kde není žádoucí
rozsáhlé ruční řízení.

Funkce

Funkce

ZAP / VYP

•

Časovač

•

ZAP / VYP

•

Časovač

–

Volba režimu provozu
Zadání teploty
Zobrazení teploty v místnosti
Nastavení otáček ventilátoru
Nastavení směru proudění vzduchu svisle
Nastavení směru proudění vzduchu vodorovně
Povolení / Zákaz lokálního provozu
Zákaz / povolení zvláštního druhu provozu
Nastavení mezního rozsahu teplot
Blokování tlačítek
Testovací režim

•
•
•
•
•
•
–
–
•
•
•

Denní plánování
Týdenní plánování
Roční plánování
Provoz na Lossnay (připojeno)
Provoz na Lossnay (nezávisle)
Provoz větrání
Externí vstup
Externí výstup
Zobrazení chyb
Historie chyb

•
•
–
•
•
–
–
–
•
•

Volba režimu provozu
Zadání teploty
Zobrazení teploty v místnosti
Nastavení otáček ventilátoru
Nastavení směru proudění vzduchu svisle
Nastavení směru proudění vzduchu vodorovně
Povolení / Zákaz lokálního provozu
Zákaz / povolení zvláštního druhu provozu
Nastavení meze rozsahu teplot
Blokování tlačítek
Testovací provoz

•
•
•
•
•
–
–
–
•
•
•

Denní plánování
Týdenní plánování
Roční plánování
Provoz na Lossnay (připojeno)
Provoz na Lossnay (nezávisle)
Provoz větrání
Externí vstup
Externí výstup
Zobrazení chyb
Historie chyb

–
–
–
•
–
–
–
–
•
–

Integrace do techniky v budově

Nejlépe v síti
// Systém Modbus: Otevřený průmyslový standard

// Rozhraní BACnet: Automatizace v budovách

Otevřený protokol Modbus se vyvinul ve faktický průmyslový
standard. Pracuje přes sériová rozhraní nebo přes Ethernet. Pro
integraci klimatizačních zařízení Mr. Slim do systému Modbus
stačí připojit modul rozhraní Modbus ME-AC-MBS-1 k vnitřní
jednotce.

BACnet je síťový protokol pro automatizaci v budovách, certifikovaný podle ISO. Klimatizační systémy Mr. Slim od firmy
Mitsubishi Electric podporují tento protokol přes modul rozhraní ME-AC-BAC-1.
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ŘÍZENÍ

Centrální dálkové ovládání AT-50B

Manažer klimatizace
Inteligentní řízení klimatu na úrovni poschodí nebo v menších
objektech – to umožňuje centrální dálkové ovládání AT-50B. S
ním můžete řídit až 50 vnitřních jednotek z barevného 5palcového dotykového monitoru. Podsvícení obrazovky se po
ukončení obsluhy automaticky vypíná. Při případných chybách
a poruchách v systému se obrazovka rozsvítí. Ovládání AT-50B
je navrženo pro sérii City Multi a větrací systémy Lossnay. Zaří-

zení série M a Mr. Slim lze připojit přes adaptér. Lokální dálková
ovládání a zařízení od cizích živností lze bez problémů integrovat s moduly I/O.

Funkce
ZAP / VYP

•

Časovač

–

Volba režimu provozu
Zadání teploty
Zobrazení teploty v místnosti
Nastavení otáček ventilátoru
Nastavení směru proudění vzduchu svisle
Nastavení směru proudění vzduchu vodorovně
Povolení / Zákaz lokálního provozu
Zákaz / povolení zvláštního druhu provozu
Nastavení meze rozsahu teplot
Blokování tlačítek
Testovací provoz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Denní plánování
Týdenní plánování
Roční plánování
Provoz na Lossnay (připojeno)
Provoz na Lossnay (nezávisle)
Provoz větrání
Externí vstup
Externí výstup
Zobrazení chyb
Historie chyb

–
•
–
•
•
•
•
•
•
•

// Rozhraní LonWorks®: Napojení na budoucnost

// Rozhraní KNX: „bezešvá“ integrace

LonWorks® je sběrnice Feldbus pro automatizaci v budovách,
certifikovaná podle ISO; lze přes ni napojit klimatizační zařízení
Mr. Slim na nejmodernější řídicí systémy budov. Napojení se
uskutečňuje přes rozhraní LonWorks® ME-AC LON1.

Standard KNX certifikovaný podle ISO je nástupcem Evropské
instalační sběrnice (EIB). Přes moduly rozhraní ME-AC/KNX1
lze začleňovat klimatizační zařízení Mr. Slim do řídicích systémů budov založených na KNX.
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TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKŮ

4cestná kazetová jednotka
Singlesplit / standardní invertor / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PLA-RP35BA

PLA-RP50BA

PLA-RP60BA

PLA-RP71BA

PLA-ZRP100BA

PLA-ZRP125BA

PLA-ZRP140BA

Označení venkovních jednotek 230 V

SUZ-KA35VA

SUZ-KA50VA

SUZ-KA60VA

SUZ-KA71VA

PUHZ-P100VHA

PUHZ-P125VHA

PUHZ-P140VHA

Označení venkovních jednotek 400 V

–

–

–

–

PUHZ-P100YHA

PUHZ-P125YHA

PUHZ-P140YHA

3,6 (1,4 – 3,9)
1,090
6,0
A+
−10 ~ +46
4,1 (1,7 – 5,0)
1,040
4,2
A+
−10 ~ +24

5,5 (2,3 – 5,6)
1,660
6,0
A+
–15 ~ +46
6,0 (1,7 – 7,2)
1,750
4,0
A+
−10 ~ +24

6,1 (2,3 – 6,3)
1,840
6,0
A+
–15 ~ +46
6,9 (2,5 – 8,0)
1,970
4,1
A+
−10 ~ +24

7,1 (2,8 – 8,1)
2,100
5,8
A+
–15 ~ +46
8,0 (2,6 – 10,2)
2,247
4,3
A+
−10 ~ +24

9,4 (4,9 – 11,2)
3,082
5,4
A
–15 ~ +46
11,2 (4,5 – 12,5)
3,137
4,0
A+
–15 ~ +21

12,3 (5,5 – 14,0)
4,020
–
–
–15 ~ +46
14,0 (5,0 – 16,0)
3,989
–
–
–15 ~ +21

13,6 (5,5 – 15,0)
5,171
–
–
–15 ~ +46
16,0 (5,0 – 18,0)
4,938
–
–
–15 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

Označení vnitřních jednotek
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (panel) v (mm)*

N/V
Šířka
Hloubka
Výška

PLA-RP35BA

PLA-RP50BA

PLA-RP60BA

PLA-RP71BA

PLA-ZRP100BA

PLA-ZRP125BA

PLA-ZRP140BA

27 / 31
840 (950)
840 (950)
258 (35)

28 / 32
840 (950)
840 (950)
258 (35)

28 / 32
840 (950)
840 (950)
258 (35)

28 / 34
840 (950)
840 (950)
258 (35)

32 / 40
840 (950)
840 (950)
298 (35)

34 / 41
840 (950)
840 (950)
298 (35)

36 / 44
840 (950)
840 (950)
298 (35)

Označení venkovních jednotek

SUZ-KA35VA

SUZ-KA50VA

SUZ-KA60VA

SUZ-KA71VA

PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125VHA/YHA PUHZ-P140VHA/YHA

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

49 / 50
800 / 285 / 550

52 / 52
840 / 330 / 880

55 / 55
840 / 330 / 880

55 / 55
840 / 330 / 880

50 / 54
950 / 330 / 943

* Viditelná výška krycího panelu.

51 / 55
950 / 330 / 1350

52 / 56
950 / 330 / 1350

Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená uprostřed ve vzdálenosti 1,5 m pod zařízením.

4cestná kazetová jednotka
Singlesplit / Power Inverter / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PLA-ZRP35BA

PLA-ZRP50BA

PLA-ZRP60BA

PLA-ZRP71BA

PLA-ZRP100BA

PLA-ZRP125BA

Označení venkovních jednotek

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP50VKA

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100YKA

PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140YKA

3,6 (1,6 – 4,5)
0,79
6,8
A++
−15 ~ +46
4,1 (1,6 – 5,2)
0,86
4,6
A++
−11 ~ +21

5,0 (2,3 – 5,6)
1,43
6,4
A++
−15 ~ +46
6,0 (2,5 – 7,3)
1,57
4,6
A++
−11 ~ +21

6,1 (2,7 – 6,5)
1,78
6,1
A++
−15 ~ +46
7,0 (2,8 – 8,2)
2,04
4,2
A+
−20 ~ +21

7,1 (3,3 – 8,1)
1,77
6,7
A++
−15 ~ +46
8,0 (3,5 – 10,2)
1,99
4,5
A+
−20 ~ +21

9,5 (4,9 – 11,4)
2,16
6,8
A++
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 14,0)
2,60
4,6
A++
−20 ~ +21

12,5 (5,5 – 14,0)
3,87
6,3
–
−15 ~ +46
14,0 (5,0 – 16,0)
3,67
4,1
–
−20 ~ +21

13,4 (6,2 – 15,0)
4,37
6,0
–
−15 ~ +46
16,0 (5,7 – 18,0)
4,70
4,5
–
−20 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

Označení vnitřních jednotek
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (panel) v (mm)*

N/V
Šířka
Hloubka
Výška

PLA-ZRP140BA

PLA-ZRP35BA

PLA-ZRP50BA

PLA-ZRP60BA

PLA-ZRP71BA

PLA-ZRP100BA

PLA-ZRP125BA

PLA-ZRP140BA

27 / 31
840 (950)
840 (950)
258 (35)

28 / 32
840 (950)
840 (950)
258 (35)

28 / 32
840 (950)
840 (950)
258 (35)

28 / 36
840 (950)
840 (950)
298 (35)

32 / 40
840 (950)
840 (950)
298 (35)

34 / 41
840 (950)
840 (950)
298 (35)

36 / 44
840 (950)
840 (950)
298 (35)

Označení venkovních jednotek

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP50VKA

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100YKA

PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140YKA

Hladina akustického tlaku chlazení/vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

44 / 46
809 / 300 / 630

44 / 46
809 / 300 / 630

47 / 48
950 / 330 / 943

47 / 48
950 / 330 / 943

49 / 51
1050 / 330 / 1338

50 / 52
1050 / 330 / 1338

50 / 52
1050 / 330 / 1338

* Viditelná výška krycího panelu.
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Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená uprostřed ve vzdálenosti 1,5 m pod zařízením.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKŮ

4cestná kazetová jednotka
Singlesplit / invertor Zubadan / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PLA-ZRP100BA

PLA-ZRP100BA

Označení venkovních jednotek

PUHZ-SHW112VHA-A

PUHZ-SHW112YHA-A

PUHZ-SHW140YHA-A

10,0 (4,9 – 11,4)
2,786
5,5
A
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 14,0)
2,667
4,0
A+
−25 ~ +21

10,0 (4,9 – 11,4)
2,786
5,5
A
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 14,0)
2,667
4,0
A+
−25 ~ +21

12,5 (5,5 – 14,0)
4,449
5,1
–
−15 ~ +46
14,0 (5,0 – 16,0)
3,879
3,5
–
−25 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

Označení vnitřních jednotek
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (panel) v (mm)*

N/V
Šířka
Hloubka
Výška

PLA-ZRP125BA

PLA-ZRP100BA

PLA-ZRP100BA

PLA-ZRP125BA

32 / 40
840 (950)
840 (950)
298 (35)

32 / 40
840 (950)
840 (950)
298 (35)

34 / 41
840 (950)
840 (950)
298 (35)

Označení venkovních jednotek

PUHZ-SHW112VHA-A

PUHZ-SHW112YHA-A

PUHZ-SHW140YHA-A

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

51 / 52

51 / 52

51 / 52

950 / 330 / 1350

950 / 330 / 1350

* Viditelná výška krycího panelu.

950 / 330 / 1350
Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená ve vzdálenosti 1,5 m pod zařízením.
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TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKŮ

Podstropní jednotka
Singlesplit / standardní invertor / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PCA-RP35KAQ

PCA-RP50KAQ

PCA-RP60KAQ

PCA-RP71KAQ

PCA-RP100KAQ

PCA-RP125KAQ

PCA-RP140KAQ

Označení venkovních jednotek 230 V

SUZ-KA35VA

SUZ-KA50VA

SUZ-KA60VA

SUZ-KA71VA

PUHZ-P100VHA

PUHZ-P125VHA

PUHZ-P140VHA

Označení venkovních jednotek 400 V

–

–

–

–

PUHZ-P100YHA

PUHZ-P125YHA

PUHZ-P140YHA

3,6 (1,4 – 3,9)
1,05
5,9
A+
−10 ~ +46
4,1 (1,7 – 5,0)
1,13
4,1
A+
−10 ~ +24

5,0 (2,3 – 5,6)
1,55
5,7
A+
−15 ~ +46
5,5 (1,7 – 6,6)
1,52
4,0
A+
−10 ~ +24

5,7 (2,3 – 6,3)
1,72
6,0
A+
−15 ~ +46
6,9 (2,5 – 8,0)
1,91
4,0
A+
−10 ~ +24

7,1 (2,8 – 8,1)
2,06
6,0
A+
−15 ~ +46
7,9 (2,6 – 10,2)
2,18
4,0
A+
−10 ~ +24

9,4 (4,9 – 11,2)
3,13
5,1
A
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 12,5)
3,28
3,8
A
−15 ~ +21

12,3 (5,5 – 14,0)
4,09
–
–
−15 ~ +46
14,0 (5,0 – 16,0)
4,12
–
–
−15 ~ +21

13,6 (5,5 – 15,0)
4,84
–
–
−15 ~ +46
16,0 (5,0 – 18,0)
4,69
–
–
−15 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

PCA-RP35KAQ

PCA-RP50KAQ

PCA-RP60KAQ

PCA-RP71KAQ

PCA-RP100KAQ

PCA-RP125KAQ

PCA-RP140KAQ

Hladina akustického tlaku dB(A)

Označení vnitřních jednotek
N/V

31 / 39

32 / 40

33 / 40

35 / 41

37 / 43

39 / 45

41 / 48

Rozměry (mm)

Š/H/V

1600 / 680 / 230

1600 / 680 / 230

960 / 680 / 230

960 / 680 / 230

1280 / 680 / 230

1280 / 680 / 230

1600 / 680 / 230

Označení venkovních jednotek

SUZ-KA35VA

SUZ-KA50VA

SUZ-KA60VA

SUZ-KA71VA

PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125VHA/YHA PUHZ-P140VHA/YHA

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

49 / 50
800 / 285 / 550

52 / 52
840 / 330 / 880

55 / 55
840 / 330 / 880

55 / 55
840 / 330 / 880

50 / 54
950 / 330 / 943

51 / 55
950 / 330 / 1350

52 / 56
950 / 330 / 1350

PCA-RP140KAQ

PCA-RP71HAQ

Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená 1 m před a 1 m pod zařízením.

Podstropní jednotka
Singlesplit / Power Inverter / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PCA-RP35KAQ

PCA-RP50KAQ

PCA-RP60KAQ

PCA-RP71KAQ

PCA-RP100KAQ

Označení venkovních jednotek

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP50VKA

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

PUHZ-ZRP71VHA

3,6 (1,6 – 4,5)
0,86
6,1
A++
−15 ~ +46
4,1 (1,6 – 5,2)
1,02
4,1
A+
−11 ~ +21

5,0 (2,3 – 5,6)
1,34
6,0
A+
−15 ~ +46
5,5 (2,5 – 6,6)
1,45
4,2
A+
−11 ~ +21

6,1 (2,7 – 6,7)
1,66
6,2
A++
−15 ~ +46
7,0 (2,8 – 8,2)
1,93
4,3
A+
−20 ~ +21

7,1 (3,3 – 8,1)
1,82
6,6
A++
−15 ~ +46
8,0 (3,5 – 10,2)
2,20
4,3
A+
−20 ~ +21

9,5 (4,9 – 11,4)
2,42
5,9
A+
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 14,0)
3,04
3,9
A
−20 ~ +21

7,1 (3,3 – 8,1)
2,17
5,6
A+
−15 ~ +46
7,6 (3,5 – 10,2)
2,35
3,8
A
−20 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

Označení vnitřních jednotek
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (mm)
Označení venkovních jednotek

N/V
Š/H/V

12,5 (5,5 – 14,0)
3,98
5,2
–
−15 ~ +46
14,0 (5,0 – 16,0)
3,80
4,2
–
−20 ~ +21

13,4 (6,2 – 15)
3,95
5,2
–
−15 ~ +46
16,0 (5,7 – 18,0)
4,57
4,4
–
−20 ~ +21

PCA-RP35KAQ

PCA-RP50KAQ

PCA-RP60KAQ

PCA-RP71KAQ

PCA-RP100KAQ

PCA-RP125KAQ

PCA-RP140KAQ

PCA-RP71HAQ

31 / 39
960 / 680 / 230

32 / 40
960 / 680 / 230

33 / 40
1280 / 680 / 230

35 / 41
1280 / 680 / 230

37 / 43
1600 / 680 / 230

39 / 45
1600 / 680 / 230

41 / 48
1600 / 680 / 230

34 / 38

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP50VKA

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100YKA PUHZ-ZRP125YKA PUHZ-ZRP140YKA

PUHZ-ZRP71VHA

44 / 46
809 / 300 / 630

47 / 48
950 / 330 / 943

47 / 48
950 / 330 / 943

49 / 51
1050 / 330 / 1338

47 / 48
950 / 330 / 943

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A) 44 / 46
Š/H/V
Rozměry (mm)
809 / 300 / 630

Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená 1 m před a 1 m pod zařízením.
Podstropní nerezová jednotka se dodává jako PCA-RP71HAQ.
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PCA-RP125KAQ

50 / 52
1050 / 330 / 1338

50 / 52
1050 / 330 / 1338

1136 / 650 / 280

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKŮ

Nástěnné jednotky

Nástěnné jednotky

Singlesplit / standardní invertor / chlazení a vytápění

Singlesplit / invertor Zubadan / chlazení a vytápění

Označení vnitřních jednotek

PKA-RP100KAL

Označení vnitřních jednotek

PKA-RP100KAL

Označení venkovních jednotek 230 V

PUHZ-P100VHA

Označení venkovních jednotek

PUHZ-SHW112VHA-A

PUHZ-SHW112YHA-A

Označení venkovních jednotek 400 V

PUHZ-P100YHA

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

10,0 (4,9 – 11,4)
2,924
5,2
A
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 14,0)
3,103
3,8
A
−25 ~ +21

10,0 (4,9 – 11,4)
2,924
5,2
A
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 14,0)
3,103
3,8
A
−25 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

9,4 (4,9 – 11,2)
3,12
4,8
B
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 12,5)
3,49
3,8
A
−15 ~ +21

Označení vnitřních jednotek

PKA-RP100KAL

PUHZ-P100VHA/YHA

Označení vnitřních jednotek

PKA-RP100KAL

PKA-RP100KAL

Hladina akustického tlaku dB(A)

N/V

41 / 49

Hladina akustického tlaku dB(A)

N/V

41 / 49

41 / 49

Rozměry (mm)

Š/H/V

Š/H/V

1170 / 295 / 365

1170 / 295 / 365

1170 / 295 / 365

Rozměry (mm)

Označení venkovních jednotek

PUHZ-ZRP71VHA

Označení venkovních jednotek

PUHZ-SHW112VHA-A

PUHZ-ZRP50VKA

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

50 / 54
950 / 330 / 943

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

51 / 52
950 / 330 / 1350

51 / 52
950 / 330 / 1350

Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená 1 m před a 1 m pod zařízením.

Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená 1 m před a 1 m pod zařízením.

Nástěnné jednotky
Singlesplit / Power Inverter / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PKA-RP35HAL

PKA-RP50HAL

PKA-RP60KAL

PKA-RP71KAL

PKA-RP100KAL

Označení venkovních jednotek

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP50VKA

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100YKA

3,6 (1,6 – 4,5)
0,94
5,7
A+
−15 ~ +46
4,1 (1,6 – 5,2)
1,07
3,9
A
−11 ~ +21

4,6 (2,3 – 5,6)
1,41
5,3
A
−15 ~ +46
5,0 (2,5 – 7,3)
1,50
4,0
A+
−11 ~ +21

6,1 (2,7 – 6,7)
1,60
6,3
A++
−15 ~ +46
7,0 (2,8 – 8,2)
1,96
4,2
A+
−20 ~ +21

7,1 (3,3 – 8,1)
1,80
6,5
A++
−15 ~ +46
8,0 (3,5 – 10,2)
2,19
4,3
A+
−20 ~ +21

9,5 (4,9 – 11,4)
2,40
6,1
A++
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 14,0)
3,04
4,1
A+
−20 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

PKA-RP35HAL

PKA-RP50HAL

PKA-RP60KAL

PKA-RP71KAL

PKA-RP100KAL

Hladina akustického tlaku dB(A)

Označení vnitřních jednotek
N/V

36 / 43

36 / 43

39 / 45

39 / 45

41 / 49

Rozměry (mm)

Š/H/V

898 / 249 / 295

898 / 249 / 295

1170 / 295 / 365

1170 / 295 / 365

1170 / 295 / 365

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP50VKA

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100YKA

44 / 46
809 / 300 / 630

47 / 48
950 / 330 / 943

47 / 48
950 / 330 / 943

49 / 51
1050 / 330 / 1338

Označení venkovních jednotek

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A) 44 / 46
Š/H/V
Rozměry (mm)
809 / 300 / 630
Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená 1 m před a 1 m pod zařízením.
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Stojanové jednotky
Singlesplit / standardní invertor / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PSA-RP100KA

PSA-RP125KA

PSA-RP140KA

Označení venkovních jednotek 230 V

PUHZ-P100VHA

PUHZ-P125VHA

PUHZ-P140VHA

Označení venkovních jednotek 400 V
Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

Označení vnitřních jednotek

PUHZ-P100YHA

PUHZ-P125YHA

PUHZ-P140YHA

9,4 (4,9 – 11,2)
3,12
4,6
B
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 12,5)
3,28
3,8
A
−15 ~ +21

12,3 (5,5 – 14,0)
4,38
–
–
−15 ~ +46
14,0 (5,0 – 16,0)
4,98
–
–
−15 ~ +21

13,6 (5,5 – 15,0)
5,64
–
–
−15 ~ +46
16,0 (5,0 – 18,0)
5,69
–
–
−15 ~ +21

PSA-RP100KA

PSA-RP125KA

PSA-RP140KA

Hladina akustického tlaku dB(A)

N/V

45 / 51

45 / 51

45 / 51

Rozměry (mm)

Š/H/V

600 / 360 / 1900

600 / 360 / 1900

600 / 360 / 1900

Označení venkovních jednotek

PUHZ-P100VHA/YHA

PUHZ-P125VHA/YHA

PUHZ-P140VHA/YHA

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

50 / 54
950 / 330 / 943

51 / 55
950 / 330 / 1350

52 / 56
950 / 330 / 1350

Hladina akustického tlaku měřená ve výšce 1 m a 1 m před jednotkou.

Stojanové jednotky
Singlesplit / Power Inverter / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PSA-RP71KA

PSA-RP100KA

PSA-RP125KA

Označení venkovních jednotek

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100YKA

PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140YKA

7,1 (3,3 – 8,1)
1,89
6,3
A++
−15 ~ +21
7,6 (3,5 – 10,2)
2,21
4,0
A+
−20 ~ +21

9,5 (4,9 – 11,4)
2,50
5,5
A
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 14,0)
3,08
4,0
A+
−20 ~ +21

12,5 (5,5 – 14,0)
4,09
4,9
–
−15 ~ +46
14,0 (5,0 – 16,0)
4,24
4,0
–
−20 ~ +21

13,4 (6,2 – 15,0)
4,06
5,3
–
−15 ~ +46
16,0 (5,7 – 18,0)
4,79
4,4
–
−20 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

Označení vnitřních jednotek

PSA-RP140KA

PSA-RP71KA

PSA-RP100KA

PSA-RP125KA

PSA-RP140KA

Hladina akustického tlaku dB(A)

N/V

40 / 44

45 / 51

45 / 51

45 / 51

Rozměry (mm)

Š/H/V

600 / 360 / 1900

600 / 360 / 1900

600 / 360 / 1900

600 / 360 / 1900

Označení venkovních jednotek

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100YKA

PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140YKA

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

47 / 48
950 / 330 / 943

49 / 51
1050 / 330 / 1338

50 / 52
1050 / 330 / 1338

50 / 52
1050 / 330 / 1338

Hladina akustického tlaku měřená ve výšce 1 m a 1 m před jednotkou.
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Potrubní jednotky
Singlesplit / Power Inverter / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PEAD-RP35JAQ

PEAD-RP50JAQ

PEAD-RP60JAQ

PEAD-RP71JAQ

PEAD-RP100JAQ

PEAD-RP125JAQ

Označení venkovních jednotek

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP50VKA

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100YKA

PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140YKA

3,6 (1,6 – 4,5)
0,89
5,6
A+
−15 ~ +46
4,1 (1,6 – 5,2)
0,95
4,0
A+
−11 ~ +21

5,0 (2,3 – 5,6)
1,44
5,5
A
−15 ~ +46
6,0 (2,5 – 7,3)
1,50
4,3
A+
−11 ~ +21

6,1 (2,7 – 6,7)
1,65
5,8
A+
−15 ~ +46
7,0 (2,8 – 8,2)
1,79
4,1
A+
−20 ~ +21

7,1 (3,3 – 8,1)
2,01
5,6
A+
−15 ~ +46
8,0 (3,5 – 10,2)
2,03
3,9
A
−20 ~ +21

9,5 (4,9 – 11,4)
2,43
5,5
A
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 14,0)
2,60
4,2
A+
−20 ~ +21

12,5 (5,5 – 14,0)
3,86
4,9
–
−15 ~ +46
14,0 (5,0 – 16,0)
3,51
3,9
–
−20 ~ +21

13,4 (6,2 – 15,3)
4,32
4,7
–
−15 ~ +46
16,0 (5,7 – 18,0)
4,07
4,0
–
−20 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

Označení vnitřních jednotek

PEAD-RP140JAQ

PEAD-RP35JAQ

PEAD-RP50JAQ

PEAD-RP60JAQ

PEAD-RP71JAQ

PEAD-RP100JAQ

PEAD-RP125JAQ

PEAD-RP140JAQ

Hladina akustického tlaku dB(A)

N/V

23 / 30

26 / 35

25 / 33

26 / 34

29 / 38

33 / 40

34 / 43

Rozměry (mm)

Š/H/V

1600 / 732 / 250

900 / 732 / 250

900 / 732 / 250

1100 / 732 / 250

1100 / 732 / 250

1400 / 732 / 250

1400 / 732 / 250

Označení venkovních jednotek

PUHZ-ZRP35VKA

PUHZ-ZRP50VKA

PUHZ-ZRP60VHA

PUHZ-ZRP71VHA

PUHZ-ZRP100YKA

PUHZ-ZRP125YKA

PUHZ-ZRP140YKA

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

44 / 46
809 / 300 / 630

44 / 46
809 / 300 / 630

47 / 48
950 / 330 / 943

47 / 48
950 / 330 / 943

49 / 51
1050 / 330 / 1338

50 / 52
1050 / 330 / 1338

50 / 52
1050 / 330 / 1338

Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená 1 m před a 1 m pod zařízením.
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TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKŮ

Potrubní jednotky
Singlesplit / standardní invertor / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PEAD-RP35JAQ

PEAD-RP50JAQ

PEAD-RP60JAQ

PEAD-RP71JAQ

PEAD-RP100JAQ

PEAD-RP125JAQ

PEAD-RP140JAQ

Označení venkovních jednotek 230 V

SUZ-KA35VA

SUZ-KA50VA

SUZ-KA60VA

SUZ-KA71VA

PUHZ-P100VHA

PUHZ-P125VHA

PUHZ-P140VHA

Označení venkovních jednotek 400 V

–

–

–

–

PUHZ-P100YHA

PUHZ-P125YHA

PUHZ-P140YHA

3,6 (1,6 – 4,5)
1,05
5,5
A+
−10 ~ +46
4,1 (1,6 – 5,2)
1,110
4,0
A+
−10 ~ +24

4,9 (2,3 – 5,6)
1,48
5,4
A
−15 ~ +46
5,9 (1,7 – 7,2)
1,620
4,2
A+
−10 ~ +24

5,7 (2,3 – 6,3)
1,67
5,6
A+
−15 ~ +46
7,0 (2,5 – 8,0)
1,930
4,0
A+
−10 ~ +24

7,1 (2,8 – 8,1)
2,08
5,8
A+
−15 ~ +46
8,0 (2,6 – 10,2)
2,040
3,9
A
−10 ~ +24

9,4 (4,9 – 11,2)
3,12
4,6
B
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 12,5)
3,103
3,8
A
−15 ~ +21

12,3 (5,5 – 14,0)
4,22
–
–
−15 ~ +46
14,0 (5,0 – 16,0)
3,870
–
–
−15 ~ +21

13,6 (5,5 – 15,0)
4,52
–
–
−15 ~ +46
16,0 (5,0 – 18,0)
4,430
–
–
−15 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

PEAD-RP35JAQ

PEAD-RP50JAQ

PEAD-RP60JAQ

PEAD-RP71JAQ

PEAD-RP100JAQ

PEAD-RP125JAQ

PEAD-RP140JAQ

Hladina akustického tlaku dB(A)

Označení vnitřních jednotek
N/V

23 / 30

26 / 35

25 / 33

26 / 34

29 / 38

33 / 40

34 / 43

Rozměry (mm)

Š/H/V

1400 / 732 / 250

1600 / 732 / 250

900 / 732 / 250

900 / 732 / 250

1100 / 732 / 250

1100 / 732 / 250

1400 / 732 / 250

Označení venkovních jednotek

SUZ-KA35VA

SUZ-KA50VA

SUZ-KA60VA

SUZ-KA71VA

PUHZ-P100VHA/YHA PUHZ-P125VHA/YHA PUHZ-P140VHA/YHA

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

49 / 50
800 / 285 / 550

52 / 52
840 / 330 / 880

55 / 55
840 / 330 / 880

55 / 55
840 / 330 / 880

50 / 54
950 / 330 / 943

51 / 55
950 / 330 / 1350

Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená 1 m před a 1 m pod zařízením.

Potrubní jednotky
Singlesplit / invertor Zubadan / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PEAD-RP100JAQ

PEAD-RP100JAQ

PEAD-RP125JAQ

Označení venkovních jednotek 230 V

PUHZ-SHW112VHA-A

PUHZ-SHW112YHA-A

PUHZ-SHW140YHA-A

Označení venkovních jednotek 400 V
Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

Označení vnitřních jednotek

–

–

–

10,0 (4,9 – 11,4)
3,059
4,8
B
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 14,0)
3,103
3,8
A
−25 ~ +21

10,0 (4,9 – 11,4)
3,059
4,8
B
−15 ~ +46
11,2 (4,5 – 14,0)
3,103
3,8
A
−25 ~ +21

12,5 (5,5 – 14,0)
3,895
4,8
–
−15 ~ +46
14,0 (5,0 – 16,0)
3,879
3,6
–
−25 ~ +21

PEAD-RP100JAQ

PEAD-RP100JAQ

PEAD-RP125JAQ

Hladina akustického tlaku dB(A)

N/V

29 / 38

29 / 38

33 / 40

Rozměry (mm)

Š/H/V

1400 / 732 / 250

1400 / 732 / 250

1400 / 732 / 250

Označení venkovních jednotek

PUHZ-SHW112VHA-A

PUHZ-SHW112YHA-A

PUHZ-SHW140YHA-A

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

51 / 52
950 / 330 / 1350

51 / 52
950 / 330 / 1350

51 / 52
950 / 330 / 1350

Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená 1 m před a 1 m pod zařízením.
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52 / 56
950 / 330 / 1350

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKŮ

Potrubní jednotka, vysoký tlak
Singlesplit / standardní invertor / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PEA-RP200GAQ

PEA-RP250GAQ

PEA-RP400GAQ

Označení venkovních jednotek

PUHZ-P200YKA

PUHZ-P250YKA

PUHZ-P200YKA x 2

PUHZ-P250YKA x 2

19,0 (9,0 – 22,4)
6,21 + 1,0
5,38
–
−15 ~ +46
22,4 (9,0 – 25,0)
6,36 + 1,0
3,59
–
−20 ~ +21

22,0 (11,2 – 28,0)
7,26 + 1,18
5,30
–
−15 ~ +46
27,0 (12,5 – 31,5)
7,29 + 1,18
3,65
–
−20 ~ +21

38,0 (18,0 – 44,8)
6,21 x 2 + 1,55
5,55
–
−15 ~ +46
44,8 (18,0 – 50,0)
6,36 x 2 + 1,55
3,71
–
−20 ~ +21

44,0 (22,4 – 56,0)
7,26 x 2 + 2,84
5,16
–
−15 ~ +46
54,0 (25,0 – 63,0)
7,29 x 2 + 2,84
3,56
–
−20 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

PEA-RP500GAQ

Označení vnitřních jednotek

PEA-RP200GAQ

PEA-RP250GAQ

PEA-RP400GAQ

PEA-RP500GAQ

Statický tlak (Pa)
Hladina akustického tlaku dB(A)

N/V

150
48 / 51

150
49 / 52

150
52

150
53

Rozměry (mm)

Š/H/V

1947 / 764 / 595

1400 / 634 / 400

1600 / 634 / 400

1947 / 764 / 595

Označení venkovních jednotek

PUHZ-P200YKA

PUHZ-P250YKA

PUHZ-P200YKA x 2

PUHZ-P250YKA x 2

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

58 / 60
1050 / 330 + 40 / 1338

59 / 62
1050 / 330 + 40 / 1338

58 / 60
1050 x 2 / 330 + 40 / 1338

59 / 62
1050 x 2 / 330 + 40 / 1338

PEA-RP500GAQ

Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená ve vzdálenosti 1,5 m pod zařízením.

Potrubní jednotka, vysoký tlak
Singlesplit / Power Inverter / chlazení a vytápění
Označení vnitřních jednotek

PEA-RP200GAQ

PEA-RP250GAQ

PEA-RP400GAQ

Označení venkovních jednotek

PUHZ-ZRP200YKA

PUHZ-ZRP250YKA

PUHZ-ZRP200YKA x 2

PUHZ-ZRP250YKA x 2

19,0 (9,0 – 22,4)
5,7 + 1,0
5,52
–
−15 ~ +46
22,4 (9,0 – 25,0)
5,5 + 1,0
3,68
–
−20 ~ +21

22,0 (11,2 – 28,0)
7,16 + 1,18
5,40
–
−15 ~ +46
27,0 (12,5 – 31,5)
7,02 + 1,18
3,75
–
−20 ~ +21

38,0 (18,0 – 44,8)
5,70 x 2 + 1,55
5,71
–
−15 ~ +46
44,8 (18,0 – 50,0)
5,50 x 2 + 1,55
3,80
–
-20 ~ +21

44,0 (22,4 – 56,0)
7,16 x 2 + 2,84
5,26
–
−15 ~ +46
54,0 (25,0 – 63,0)
7,02 x 2 + 2,84
3,65
–
-20 ~ +21

Chlazení

Chladicí výkon (kW)

Vytápění

Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Oblast použití (°C)

Označení vnitřních jednotek

PEA-RP200GAQ

PEA-RP250GAQ

PEA-RP400GAQ

PEA-RP500GAQ

Statický tlak (Pa)
Hladina akustického tlaku dB(A)

N/V

150
48 – 51

150
49 – 52

150
52

150
53

Rozměry (mm)

Š/H/V

1947 / 764 / 595

1400 / 634 / 400

1600 / 634 / 400

1947 / 764 / 595

Označení venkovních jednotek

PUHZ-ZRP200YKA

PUHZ-ZRP250YKA

PUHZ-ZRP200YKA x 2

PUHZ-ZRP250YKA x 2

Hladina akustického tlaku chlazení vytápění dB(A)
Š/H/V
Rozměry (mm)

58 / 59
1050 / 330 / 1338

58 / 59
1050 / 330 / 1338

58 / 59
1050 x 2 / 330 / 1338

58 / 59
1050 x 2 / 330 / 1338

Hladina akustického tlaku u vnitřní jednotky, měřená 1 m před a 1 m pod zařízením.
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CS-MTRADE, s.r.o.
Průmyslová 526
530 03 Pardubice
Tel.: +420 466750311
Fax: +420 466750311

CS-MTRADE Slovensko, s.r.o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
Tel.: +421 (0)337742760
Fax: +421 (0)337735144

Naše klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny R410A, R407C a R134a.
Další informace získáte v příslušném provozním návodu.
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