LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

City Multi HVRF
Prvý VRF systém na svete pre súčasné chladenie
a vykurovanie so spätným získavaním tepla

Produktové informácie pre inštalačné firmy, projektantov a investorov
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Úvod a Obsah //

To najlepšie z oboch svetov
Hybridný City Multi systém (HVRF) je svetovo prvý 2-rúrkový
systém pre súčasné chladenie a vykurovanie s rekuperáciou
tepla, ktorý v sebe spája výhody systému s priamym tepelným
výmenníkom a systému s vodným okruhom.

R2 zo série City Multi, hybridného BC kontrolera a špeciálnych
vnútorných jednotiek, ktoré majú v sebe zabudovaný vodný
výmenník.

Je to možné vďaka špeciálnemu hybridnému BC kontroleru
(HBC). Ten sa stará o výmenu tepla medzi vonkajším chladivovým okruhom a vnútorným okruhom na báze vody. Táto technológia je založená na systéme tepelného čerpadla City Multi
R2 od firmy Mitsubishi Electric a skladá sa z vonkajšej jednotky

Tento inovatívny systém sa vyznačuje vysokou energetickou
efektivitou, individuálnym komfortom v každej miestnosti a malými požiadavkami v oblasti projektovania, montáže a údržby.
Systém má v sebe minimálne množstvo chladiva a preto je pripravený na rastúce výzvy budúcnosti. Skutočná klimaevolúcia,
ktorá v sebe spája to najlepšie z oboch svetov.
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POUŽITIE SYSTÉMU

//

Pre moderné budovy
Hybridný systém City Multi je navrhnutý špeciálne pre potreby
modernej architektúry s vysokými nárokmi na energetickú účinnosť a komfort. Každá vnútorná jednotka môže pracovať nezávisle od iných v režime vykurovania alebo chladenia. Získané
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teplo, ktoré je odvádzané z chladených miestností je použité
v iných miestnostiach na vykurovanie. Vďaka tomu môžeme
realizovať ucelené systémy pre vykurovanie, chladenie a ohrev
teplej vody na základe obnoviteľnývh zdrojov v jednom systéme.

// HVRF pre maximálny komfort
Existujú oblasti použitia, kde hrá príjemná klíma v miestnosti
veľmi dôležitú úlohu. Špeciálne nároky sú napríklad v hoteloch.
Hybridné VRF umožňuje nastaviť individuálny prevádzkový
režim (chladenie a kúrenie) v každej izbe zvlášť, kedykoľvek
počas dňa. Niekde potrebujete vykurovať a niekde je jemné
ofukovanie chladným vzduchom vnímané ako veľmi príjemné.
Na 12.strane je opísaný HVRF systém v hoteli Generator v
Amsterdame.

// HVRF pre flexibilné projektovanie
Technológia hybridného VRF systému umožňuje maximálnu
flexibilitu v distribúcií odvádzaného tepla / chladu, režimu prevádzky a vo výbere funkcií. Môžete ho ľahko pripojiť k centrálnemu riadiacemu systému budovy. HVRF systém je tiež ideálny pri modernizácii starších budov a pri výmene existujúcich
systémov.
Viac informácií o tejto téme môžete nájsť na strane 14, kde je
popísaný systém HVRF v Rádiu 7 v Ulme.

// HVRF znamená vyšší komfort
HVRF systémy sa vyznačujú nielen nízkym objemom chladiva,
ale aj vysokou energetickou účinnosťou. Hybridný systém tak
môže rozhodujúcim spôsobom prispieť k zníženiu energetického zaťaženia budovy a už dnes udáva pravidlá pre budúce moderné, udržateľné výstavby. Jeho výhody sa uplatnia v
nízkoenergetických budovách ako aj pri žiadosti o certifikáty
LEED, BREEAM alebo DGNB.
Na strane 18 si môžete prečítať, ako táto HVRF technológia
funguje v sídle spoločnosti Mitsubishi Electric.

// HVRF zaisťuje spoľahlivú prevádzku
HVRF systém je rozdelený na časť s priamym výmenníkom tepla vo vonkajšej jednotke a na vnútorný HBC kontroler s cirkulujúcou vodou, ktorá sa distribuuje ďalej do vnútorných jednotiek.
Vďaka tomu môžete realizovať projekty, kde nie je žiadúce, aby
vo vnútri budovy bolo vedené chladivo. Táto technológia je založená na 2-rúrkovom systéme s rekuperáciou tepla. Zaisťuje
spoľahlivú a bezúdržbovú prevádzku - najmä v priamom porovnaní so 4-rúrkovým systémom chillerov.
Na strane 16 je opísaný systém používaný v spoločnosti
SBB Accountants v Loppem v Belgicku.
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//
Technológia hybridného VRF spája tie najlepšie
stránky klasického VRF systému a systému s
vodným okruhom.

Inteligentná klimatizácia
// Súčasné vykurovanie a chladenie

Vykurovanie a chladenie - Hybridný systém City Multi vždy poskytuje užívateľovi požadovanú teplotu. Smer prúdenia chladiva sa v 2-rúrkovom systéme pri zmene režimu z chladenia na
vykurovanie nemení. Bez ohľadu na zmenu režimu kompresor
chladiaceho okruhu pracuje stále, čo umožňuje komfortnú klimatizáciu.

2

3

// Vysoká energetická účinnosť a komfort

Systém s cirkuláciou vody medzi hybridným BC kontrolerom a
vnútornými jednotkami zabezpečuje ten najlepší komfort pri zachovaní vysokej energetickej účinnosti. Je to vďaka najnovšej
generácii invertorových kompresorov, hliníkovému výmenníku s
veľkým povrchom a následnému vývoju všetkých systémových
komponentov pre dosiahnutie čo najvyšších sezónnych energetických účinností.

// Energeticky úsporná rekuperácia tepla

Vďaka účinnému spätnému získavaniu tepla funguje Hybridné City Multi v prípade súčasného chladenia a kúrenia veľmi
ekonomicky. Čím viac systém pracuje súčasne, tým sú väčšie
úspory energie. V prípade použitia centrálneho riadenia a časovača je možné dosiahnuť ešte väčšie úspory.
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VÝHODY

// Nízke nároky na projektovanie, jednoduchá montáž

Zníženie produkcie F-plynov na 20 % do roku 2030

HVRF obsahuje všetky potrebné hydraulické komponenty.
Invertorovo riadené čerpadlá riadia dodávku teplej alebo studenej vody na základe aktuálnej potreby. Vďaka inverterovej
technológií nie sú potrebné žiadne vyrovnávacie nádoby. Pre
súčasné chladenie a vykurovanie sa používajú len dve rúrky s
malým priemerom, čo značne zjednodušuje inštaláciu.
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// Komunikácia cez dátovú M-Netovú zbernicu

Komunikácia medzi všetkými súčasťami systému, vrátane lokálnych a centrálnych ovládačov prebieha cez M-Netovú dátovú zbernicu. Na rozdiel od konvenčných riešení vodných systémov, nie sú v prípade systému Mitsubishi Electric potrebné
žiadne dodatočné náklady na inštaláciu komunikácie.
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Zákonodarcovia ukladajú stále vyššie nároky na energetickú
účinnosť klimatizačných zariadení a ich vplyvu na životné prostredie. Nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch vyžadujú drastické zníženie spotreby fluórovaných uhľovodíkov
(F-plyny) do roku 2030. Hybridný VRF systém využíva podstatne menej chladiva a v budúcnosti ho možno ľahko prispôsobiť
na alternatívne chladivá.
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// Požiadavky budúcnosti
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HYBRIDNÝ BC KONTROLLER

Hlavná časť systému
Hybridné BC kontrolery umožňujú prepojenie vonkajšej jednotky s vnútornými jednotkami a taktiež výmenu energie medzi chladivovým okruhom vo vonkajšej jednotke a vodným okruhom.
Vstavané čerpadlo s inverterovou technológiou distribuuje vodu až po poslednú vnútornú jednotku, ktorej vzdialenosť od BC kontrolera môže byť až 60 m.

1

// Doskový výmenník tepla

Vo výmenníku prebieha výmena energie medzi chladivovým a vodným okruhom. V každom BC kontrolery sa nachádzajú dve sady výmenníkov tepla, ktoré v prípade vykurovania dodávajú teplú vodu a v
prípade chladenia studenú vodu. V kombinovanom
režime vyrába jeden výmenník teplú vodu a druhý
studenú.

2
1

2

// Čerpadlo

Dve inverterové vodné čerpadlá dodávajú do požadovaných vnútorných jednotiek chladnú alebo teplú
vodu. Vďaka premenlivým otáčkam dodávajú vždy
iba také množstvo vody aké je v danom momente
potrebné. Výkon čerpadla sa odvíja od skutočnej
požiadavky na teplo alebo chlad.

3

// Systém ventilov

V hybridnom BC kontrolery sa nachádza aj systém
ventilov. Tie prispôsobujú dodávané množstvo vody
do konkrétnych vnútorných jednotiek na základe ich
aktuálnej potreby.
Pripojenie k chladiacemu okruhu vonkajšej jednotky,
expanznej nádobe a plniacemu vstupu.
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HYBRIDNÝ BC KONTROLLER

1
2

3

Pripojenie podriadeného
BC kontrolera

Pripojenie vnútorných jednotiek na vodný okruh.
Je možnosť zvoliť si BC kontroler s 8 alebo 16 portami.

Schéma HBC
Voda do vnútornej
jednotky
Chladivový okruh
Kúrenie

1

2

Chladenie

3

2

1

Voda z vnútornej jednotky
Chladivový okruh
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ZLOŽENIE SYSTÉMU

Porovnanie HVRF a chillerov
//
Jednoduchá inštalácia, bezúdržbová, spoľahlivá a energeticky efektívna prevádzka. Týmto náš
inovatívny 2-rúrkový systém presahuje štandarný systém pre chladenie a kúrenie pozostávajúci
zo štyroch rúriek pre cirkuláciu vody.
// Typický 4-rúrkový systém
Chladiace zariadenie iných výrobcov

Vnútorné jednotky

Zdroje tepla iných výrobcov

Chladivový okruh
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Studená voda

Teplá voda

Spiatočka

ZLOŽENIE SYSTÉMU

// 2-rúrkový hybridný systém City Multi

Vonkajšia jednotka City Multi

Expanzná nádoba
HBC kontroler

Vnútorné jednotky

Porovnanie systémov //

Menej znamená viac
Návrhy a inštalácie 2-rúrkových systémov sú oveľa flexibilnejšie, a tým aj jednoduchšie ako u chladiacich jednotiek s prídavným zdrojom tepla a štyrmi rúrkami. Hybridný systém City Multi
napríklad nevyžaduje žiadne dodatočné čerpadlá, zásobníky
a ventily. Systém 2-rúrkových rozvodov vyžaduje oveľa menej
spojov, čo výrazne znižuje pravdepodobnosť netesností. Vďaka
tomu je 2-rúrkový systém oveľa spolahlivejší a vyžaduje menej
údržby.
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REFERENCIE

Kúzlo starých čias - moderné technológie HVRF: Hotel Generator v Amsterdame //

Moderný hotel s prvotriednou
klimatizáciou
Hotel Generator Amsterdam ponúka 564 hosťom až 168 dvojlôžkových a štvorlôžkových izieb a luxusný apartmán. Zaujme
nielen svojou neobvyklou architektúrou. Hotel sa môže po-
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chváliť takisto certifikátom BREEAM za energeticky udržateľnú
budovu. Hlavným dôvodom je tiež hybridný systém VRF od
Mitsubishi Electric.

PRE MAXIMÁLNY KOMFORT

Požiadavky
Budova z roku 1916 patrila kedysi
Amsterdamskej univerzite. V rámci prestavby na moderný Hotel boli pribudované dve presklenené podlažia. Mnohé z
izieb sú v takmer originálnom, klasickom
štýle – netýka sa to však klimatizácie.
S ohľadom na maximálny komfort, pohodlie a bezpečnosť stavil investor na
moderné technológie.

Dve vonkajšie jednotky napájajú okrem systému HVRF aj register centrálnej vzduchotechniky.
Týmto spôsobom je pokrytý dopyt po teple a chlade v izbách a spoločenských priestoroch.

Riešenie systému
Na streche hotela Generator je nainštalovaných
dokopy 14 vonkajších hybridných VRF jednotiek s
rekuperáciou tepla. To, že v novom hybridnom VRF
systéme je vodný a chladivový okruh oddelený, výrazne znižuje množstvo chladiva. V súčasnosti, keď
prišla do platnosti nová legislatíva ohľadom F-plynov, je to veľká výhoda. Inštalácia systému je oveľa
jednoduchšia, pretože od BC kontrolerov môžete
viesť namiesto bežných medených rúrok plastové.
Každá izba má zabudovanú vlastnú kanálovú jednotku s nástenným ovládačom na nastavenie požadovanej teploty. Každá vnútorná jednotka môže
pracovať nezávisle od ostatných v režime chladenia
alebo vykurovania. Jemný prúd vzduchu zaisťuje
maximálny komfort. Vďaka rekuperácii tepla s vysokou účinnosťou nie je nevyužitá energia vypúšťaná
do životného prostredia, čo malo veľký vplyv na to,
že po rekonštrukcii budova získala certifikát kvality
BREEAM pre trvalo udržateľné stavby.

V procese certifikácie BREEAM sa získavajú body aj za to, nakoľko
je klimatizácia efektívna, energeticky účinná a komfortná.
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REFERENCIE

Inštalácia HVRF v Rádiu 7 v Ulme //

Inovácia a efektívnosť
Rádio 7 je jedna z troch najväčších regionálnych staníc v Bádensku-Württembersku. Je tu klimatizované štúdio pre živé
vysielanie ako aj nahrávacie štúdio. Predtým túto úlohu zabez-
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pečovala centrálna vzduchotechnická jednotka. Súčasná hybridná VRF technológia od firmy Mitsubishi Electric zabezpečuje
vyšší komfort pri menších energetických nákladoch.

FLEXIBILNÉ PLÁNOVANIE

Požiadavky
Nový systém klimatizácie rozhlasovej
stanice mal spĺňať tri nasledovné podmienky: po prvé, spotrebovať menej
energie ako štandardné systémy pri rovnakej účinnosti. Po druhé, zabezpečiť
vysoký komfort pre používateľa – predovšetkým prostredníctvom individuálnej
regulácie teploty. Po tretie – chladiaci
okruh viesť mimo kancelárske priestory.
Prevádzkovaná bola klimatizácia so starým chladivom R22. Kvôli zákazu chladiva R22 nebolo možné vykonávať opravy
a údržbu, preto bolo potrebné starý systém vymeniť.

Kanálové jednotky sú umiestnené v podhľade chodby a sú ľahko prístupné pre údržbu.
Chlad alebo teplo prúdia do štúdia cez výfukové mriežky.

Riešenie systému
V spoločnosti Rádio 7 sa teraz používa hybridný
VRF systém. Nainštalovaná bola vonkajšia jednotka
rady R2, BC kontroler a osem vnútorných kanálových jednotiek.
Vonkajšia jednotka typu PURY-EP200YLM-A s chladiacim výkonom 22,4 kW a 25,0 kW výkonom vykurovania sa vyznačuje vysokou účinnosťou. Je
umiestnená v kotolni a nahrádza staré zariadenie,
ktoré využívalo chladivo R22 škodlivé pre ozónovú
vrstvu.
Vzduch je nasávaný cez nevyužitý komín a jeho
prúdenie je zabezpečené novo-nainštalovanými
kanálovými jednotkami. Každá táto jednotka môže
chladiť alebo vykurovať nezávisle na ostatných vnútorných jednotkách. Nastavenie prebieha cez káblové diaľkové ovládanie PAR-31MAA.

Nový systém klimatizácie v spoločnosti Rádio 7 je rovnako účinný ako štandardný systém, avšak spotrebuje menej energie.
Teploty v štúdiách je možné nastaviť individuálne. Ďalšou výhodou je zamedzenie chladiva R22 v pracovných priestoroch.
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REFERENCIE

Efektívna premiéra: SBB Accountants, Loppem //

Práca v aure systému HVRF City Multi
SBB Accountants & Adviseurs je audítorskou a poradenskou
spoločnosťou s 28 pobočkami vo Flámsku. Ponúka komplexné
služby v oblasti účtovníctva, daní, ako aj poradenstvo týkajúce
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sa ekologických predpisov. Pre svoje nové kancelárske budovy
v Loppem, si spoločnosť vyžiadala systém klimatizácie, ktorý
bude energeticky efektívny a vysoko spoľahlivý.

ZÁRUKA BEZPEČNOSTI

Požiadavky
SBB Accountants kladie veľký dôraz na
udržateľnosť a energetickú účinnosť ako
u nových stavieb, tak aj pri renováciách.
Z tohto dôvodu spoločnosť vyslovila
jasnú požiadavku na energeticky účinný
systém klimatizácie, ktorý bude schopný
v rovnakom čase pracovať v režimoch
chladenie a kúrenie. Taktiež bola potreba individuálneho nastavenia teploty pre
každú miestnosť. Ďalšou požiadavkou
bolo vedenie chladiva mimo budovu, ako
aj samostatné ovládanie konferenčných
miestností.

Spoločnosť SBB Accountants prikladá veľký význam udržateľnosti a energetickej účinnosti. Práve preto si vybrala HVRF
technológiu od spoločnosti Mitsubishi Electric.

Riešenie systému
Ako ideálne riešenie, a to aj s ohľadom na požiadavky nariadenia o F-plynoch, sa ukázal hybridný systém VRF City Multi, ktorý je efektívnou alternatívou
k tradičnému vodnému chladeniu.
Systém v Loppem sa skladá z R2 vonkajšej jednotky, vnútorných kanálových jednotiek a hybridného BC kontrolera. Tento systém je prevádzkovaný
prostredníctvom centrálneho riadenia. Klimatizáciu
v každej miestnosti možno ovládať samostatne pomocou lokálnych ovládačov. Komunikácia prebieha
pomocou integrovanej dátovej zbernice M-Net.
Nie sú potrebné žiadne ďalšie zásobníky, čerpadlá
alebo ventily. Okrem toho, systém využíva iba dve
rúrky, namiesto zvyčajných troch alebo štyroch. V
dôsledku toho je počet spojov menší, čo vedie k zníženiu rizika úniku.

Spoločnosť SBB Accountants sa rozhodla pre skrytie kanálových jednotiek do podhľadu.
Viditeľná je estetická špirálová mriežka.
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REFERENCIE

Hybridná technológia vo svojom vlastnom sídle: Mitsubishi Electric Ratingen //

Centrum pre inovácie
Už viac ako 90 rokov Mitsubishi Electric Corporation dodáva
zákazníkom z celého sveta kvalitné produkty z rôznych technologických oblastí. So začatím výstavby nového sídla v Nemec-
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ku bolo jasné, že technické vybavenie by malo byť z veľkej časti
pokryté vlastnou značkou – vrátane klimatizácie.

PRÍJEMNÁ KLÍMA

Požiadavky
Nové nemecké riaditeľstvo v RatingenOst má päť poschodí – 16 000 m2 kancelárskych priestorov, výstavných plôch
a priestorov pre školenia. Vyznačuje sa
dostatkom priestoru pre vytvorenie moderného kancelárskeho a komunikačného prostredia. Tento priestor je určený
až pre 750 zamestnancov. Pri plánovaní a realizácii novej budovy M
 itsubishi
Electric kladie veľký dôraz na dobrú energetickú bilanciu a šetrné využívanie zdrojov. Cieľom bolo pokryť všetku potrebu
tepla a chladu z obnoviteľných zdrojov
energie využívaním vhodných techník
klimatizácie.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda a vzduch-vzduch od spoločnosti Mitsubishi Electric poskytujú centrálne až 2 MW tepla a 2
MW chladu. Až tri štvrtiny potrebnej energie možno získať z okolitého vzduchu.

Riešenie systému
Už vo fáze plánovania sa spoločnosť Mitsubishi
Electric rozhodla pre mnohé iné vlastné technológie, medzi nimi aj systém VRF R2 pre súčasné vykurovanie a chladenie s rekuperáciou tepla. To znamená odobratie tepla z chladenej miestnosti do inej
miestnosti, kde je požiadavka na teplo. Pokiaľ nie
je žiadna požiadavka na teplo, táto tepelná energia
môže byť alternatívne použitá na výrobu teplej vody.
Školiace stredisko používa systém HVRF. Inštalovaný je HBC kontroler s 8 vnútornými kazetovými jednotkami PLFY-WP32. V mnohých prípadoch využitie
technológie R2 vedie až ku 40 % zníženiu spotreby
energie a k zníženiu investičných nákladov až o 25
% v porovnaní s podobnými systémami. Ešte väčšie úspory možno dosiahnuť riadením klimatizačného systému s využitím multifunkčného obslužného
softvéru TG-2000A.

Funkcia spätného získavania tepla s technológiou VRF R2 umožňuje úsporu energie až o 40 %.
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PRODUKTY

Špecialisti vo svojom odbore
Jednotlivé komponenty hybridného systému City multi sú dokonale zladené a plnia svoje špecifické úlohy perfektne a efektívne.

a

Verzia R2 systém chladený
vzduchom určený pre
vonkajšiu inštaláciu
Chladiaci systém R410A

alebo

verzia WR2 systém chladený
vodou v prevedení pre
vnútornú inštaláciu

Chladiaci okruh

Voda

// Vonkajšie jednotky

// BC Master-Kontroler HVRF

Vonkajšie jednotky R2 (vzduchom chladené) a WR2 (vodou
chladené) sa vyznačujú širokou škálou výkonov, špičkovými
hodnotami energetickej účinnosti a vysokou prevádzkovou
spoľahlivosťou. Kompresor je riadený inverterom a poskytuje
iba toľko energie, koľko budova skutočne potrebuje. V kombinácii s chladivom R410A sa dosahujú najlepšie hodnoty účinnosti. Zariadenie je možné pripojiť k systému riadenia budovy
prostredníctvom rôznych rozhraní.

Ako nosič energie medzi vonkajšou jednotkou a BC kontrolerom je chladivo R410A. BC kontroler prenáša energiu z chladivového okruhu do uzavretého vodného okruhu vnútorných
jednotiek. Každý systém môže byť pripojený k dvom Master
kontrolerom s 8 alebo 16 portami pre pripojenie vnútorných
jednotiek. Toto umožňuje, aby sa klimatizácia veľmi flexibilne
prispôsobila individuálnym požiadavkám klienta.

• Jednotky série PURY-EP, PURY-P a PQRY-P
• Jednotky s chladiacim výkonom 22,4 kW – 56,0 kW a
vykurovacím výkonom 25,0 kW – 63,0 kW
• Komunikácia medzi vonkajšou jednotkou a vnútornými
jednotkami sa vykonáva pomocou dátovej zbernice M-Net
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• Pripojenie k vonkajšej jednotke pomocou chladiaceho
systému
• Na jednu vonkajšiu jednotku je možné pripojiť až dva
BC kontrolery
• Dve verzie s 8 alebo 16 portami pre pripojenie vnútorných
jednotiek

PRODUKTY

a

b

Vzdialenosť do 60 m od BC Master-Kontroler

b

Vodné potrubie (2x DN20)

Vzdialenosť do 60 m od
BC Master-Kontroler

// BC Slave-Kontroler HVRF

// Vnútorné jednotky

Ku každému Master-kontroleru môže byť pripojený podriadený Slave-kontroler s ďalšími 8 alebo 16 prípojkami. Cez Slave
kontroler je možné do systému integrovať až o 16 vnútorných
jednotiek viac. Týmto spôsobom je možné zastrešiť prostredníctvom systému HVRF City Multi aj veľké a zložité inštalácie .

Vďaka širokej škále vnútorných jednotiek môže byť akýkoľvek
priestor pokrytý s klimatizačným systémom HVRF City Multi.
Jednotky rôznych druhov ako kazetové, kanálové a stacionárne sa vyznačujú menšou veľkosťou, čo umožňuje ich zabudovanie do rôznych stavebných situácií. Okrem toho prinášajú
mnoho funkcií ako tichá prevádzka, vysoký statický tlak a variabilné nastavenie prúdenia vzduchu ako aj množstvo ďalších
funkcií, ktoré prispievajú k vytvoreniu pohodlného, energeticky
úsporného a spoľahlivého systému.

• Spojenie s Master-kontrolerom rúrkami s vodou
• Ku každému Master-kontroleru môže byť pripojený jeden
Slave-kontroler
• Dve verzie s 8 alebo 16 portami pre pripojenie vnútorných
jednotiek

• Tichá prevádzka
• Príjemná atmosféra
• Adaptabilná do každého interiéru

21

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Vonkajšie jednotky
PURY-EP200-500YLM-A1
Sezónna účinnosť / HVRF / Chladenie a vykurovanie
Označenie jednotiek
Chladenie

Vykurovanie

Chladiaci výkon (kW)
Príkon (kW)
EER
Vykurovací výkon (kW)
Príkon (kW)
COP

Objemový prietok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku (dB[A])*
Rozmery (mm)**
Hmotnosť (kg)

Š/H/V

PURY-EP200YLM-A

PURY-EP250YLM-A

PURY-EP300YLM-A

PURY-EP350YLM-A

22,4
6,27
3,57
25,0
6,92
3,61

28,0
8,77
3,19
31,5
9,84
3,20

33,5
12,05
2,78
37,5
11,71
3,20

40,0
17,16
2,33
45,0
15,38
2,92

11100
59,0
920 / 740 / 1710
202

11100
60,0
920 / 740 / 1710
202

13800
62,5
1220 / 740 / 1710
244

13800
62,5
1220 / 740 / 1710
244

110
50
R410A / 6,0 / 2088 / 12,5
16
18

110
50
R410A / 6,0 / 2088 / 12,5
18
22

110
50
R410A / 8,0 / 2088 / 16,7
18
22

110
50
R410A / 8,0 / 2088 / 16,7
18
28

380 – 415, 3+N, 50
10,5 / 11,6
25
1 – 20 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
14,8 / 16,6
25
1 – 25 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
20,3 / 19,7
32
1 – 30 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
28,9 / 25,9
40
1 – 35 / WP15 – WP50

Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia (m)***
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / GWP**** / Ekvivalent CO2 (t)
kvap.
Priemer pripojenia chladiva Ø (mm)
plyn
Elektrické parametre
Napájanie (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd chladenie/vykurovanie (A)
Odporúčaná veľkosť istenia (A)
Pripojiteľné vnútorné jednotky (počet/typ)

* Hladina akustického tlaku meraná vo vzdialenosti 1 m od jednotky vo výške 1 m
** Odstránením stojanov môže byť základná výška znížená na 1650 mm
*** Jedna trasa vedenia
**** GWP = Index vplyvu na globálne otepľovanie

Označenie jednotiek
Chladenie

Vykurovanie

Chladiaci výkon (kW)
Príkon (kW)
EER
Vykurovací výkon (kW)
Príkon (kW)
COP

Objemový prietok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku (dB[A])*
Rozmery (mm)**
Hmotnosť (kg)

Š/H/V

PURY-EP400YLM-A

PURY-EP450YLM-A1

PURY-EP500YLM-A1

45,0
13,88
3,24
50,0
14,12
3,54

50,0
16,83
2,97
56,0
16,86
3,32

56,0
21,22
2,63
63,0
21,67
2,90

19200
62,5
1750 / 740 / 1710
315

19200
62,5
1750 / 740 / 1710
336

22800
63,5
1750 / 740 / 1710
349

110
50
R410A / 10,5 / 2088 / 21,9
22
28

110
50
R410A / 11,8 / 2088 / 24,6
22
28

110
50
R410A / 11,8 / 2088 / 24,6
22
28

380 – 415, 3+N, 50
23,4 / 23,8
63
1 – 40 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
28,4 / 28,4
63
1 – 45 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
35,8 / 36,5
63
1 – 50 / WP15 – WP50

Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia (m)***
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / GWP**** / Ekvivalent CO2 (t)
kvap.
Priemer pripojenia chladiva Ø (mm)
plyn
Elektrické parametre
Napájanie (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd chladenie/vykurovanie (A)
Odporúčaná veľkosť istenia (A)
Pripojiteľné vnútorné jednotky (počet/typ)

* Hladina akustického tlaku meraná vo vzdialenosti 1 m od jednotky vo výške 1 m
** Odstránením stojanov môže byť základná výška znížená na 1650 mm
*** Jedna trasa vedenia
**** GWP = Index vplyvu na globálne otepľovanie
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PURY-P200-500YLM-A1
HVRF / Chladenie a vykurovanie
Označenie jednotiek
Chladenie

Vykurovanie

Chladiaci výkon (kW)
Príkon (kW)
EER
Vykurovací výkon (kW)
Príkon (kW)
COP

Objemový prietok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku (dB[A])*
Rozmery (mm)**
Hmotnosť (kg)

Š/H/V

PURY-P200YLM-A1

PURY-P250YLM-A1

PURY-P300YLM-A1

PURY-P350YLM-A1

22,4
7,00
3,20
25,0
7,08
3,53

28,0
9,92
2,82
31,5
10,06
3,13

33,5
13,34
2,51
37,5
12,71
2,95

40,0
17,93
2,23
45,0
15,51
2,90

11100
59,0
920 / 740 / 1710
205

11100
60,0
920 / 740 / 1710
205

13800
62,5
1220 / 740 / 1710
248

13800
62,5
1220 / 740 / 1710
248

110
50
R410A / 9,5 / 2088 / 19,8
16
18

110
50
R410A / 9,5 / 2088 / 19,8
18
22

110
50
R410A / 10,3 / 2088 / 21,5
18
22

110
50
R410A / 10,3 / 2088 / 21,5
18
28

380 – 415, 3+N, 50
11,8 / 11,9
25
1 – 20 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
16,7 / 16,9
32
1 – 25 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
22,5 / 21,4
32
1 – 35 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
30,2 / 26,1
40
1 – 35 / WP15 – WP50

Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia (m)***
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / GWP**** / Ekvivalent CO2 (t)
Priemer pripojenia chladiva Ø (mm) kvap.
plyn
Elektrické parametre
Napájanie (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd chladenie/vykurovanie (A)
Odporúčaná veľkosť istenia (A)
Pripojiteľné vnútorné jednotky (počet/typ)

* Hladina akustického tlaku meraná vo vzdialenosti 1 m od jednotky vo výške 1 m
** Odstránením stojanov môže byť základná výška znížená na 1650 mm
*** Jedna trasa vedenia
**** GWP = Index vplyvu na globálne otepľovanie

Označenie jednotiek
Chladenie

Vykurovanie

Chladiaci výkon (kW)
Príkon (kW)
EER
Vykurovací výkon (kW)
Príkon (kW)
COP

Objemový prietok vzduchu (m3/h)
Hladina akustického tlaku (dB[A])*
Rozmery (mm)**
Hmotnosť (kg)

Š/H/V

PURY-P400YLM-A1

PURY-P450YLM-A1

PURY-P500YLM-A1

45,0
16,65
2,70
45,0
13,39
3,36

50,0
17,92
2,79
56,0
17,39
3,22

56,0
22,67
2,47
58,0
17,53
3,30

13800
62,5
1220 / 740 / 1710
246

19200
62,5
1750 / 740 / 1710
321

22800
63,5
1750 / 740 / 1710
321

110
50
R410A / 10,3 / 2088 / 21,5
22
28

110
50
R410A / 11,8 / 2088 / 24,6
22
28

110
50
R410A / 11,8 / 2088 / 24,6
22
28

380 – 415, 3+N, 50
28,1 / 22,6
63
1 – 40 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
30,2 / 29,3
63
1 – 45 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
38,2 / 29,5
63
1 – 50 / WP15 – WP50

Údaje o chladive
Celková dĺžka vedenia (m)***
Max. výškový rozdiel (m)
Typ chladiva / množstvo (kg) / GWP**** / Ekvivalent CO2 (t)
Priemer pripojenia chladiva Ø (mm) kvap.
plyn
Elektrické parametre
Napájanie (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd chladenie/vykurovanie (A)
Odporúčaná veľkosť istenia (A)
Pripojiteľné vnútorné jednotky (počet/typ)

* Hladina akustického tlaku meraná vo vzdialenosti 1 m od jednotky vo výške 1 m
** Odstránením stojanov môže byť základná výška znížená na 1650 mm
*** Jedna trasa vedenia
**** GWP = Index vplyvu na globálne otepľovanie
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PQRY-P200-500YLM-A
Systémy s vodným chladením / HVRF / Chladenie a vykurovanie
Označenie jednotiek
Chladenie

Vykurovanie

Chladiaci výkon (kW)
Príkon (kW)
EER
Vykurovací výkon (kW)
Príkon (kW)
COP

Objemový prietok chladiacej vody (m3/h)
Tlaková strata (chladiacej vody) (kPa)
Hladina akustického tlaku (dB[A])*
Rozmery (mm)**
Š/H/V
Hmotnosť (kg)

PQRY-P200YLM-A

PQRY-P250YLM-A

PQRY-P300YLM-A

PQRY-P350YLM-A

22,4
3,97
5,64
25,0
4,04
6,18

28,0
5,44
5,14
31,5
5,41
5,82

33,5
7,55
4,43
37,5
7,13
5,25

40,0
9,98
4,00
45,0
8,87
5,07

5,76
24
46
880 / 550 / 1100
172

5,76
24
48
880 / 550 / 1100
172

5,76
24
54
880 / 550 / 1100
172

7,20
44
52
880 / 550 / 1450
216

R410A / 5,0 / 2088 / 10,4
16
18

R410A / 5,0 / 2088 / 10,4
18
22

R410A / 5,0 / 2088 / 10,4
18
22

R410A / 6,0 / 2088 / 12,5
22
28

380 – 415, 3+N, 50
6,3
50 – 150
25
2 – 20 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
8,7
50 – 150
25
3 – 25 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
12,1
50 – 150
25
3 – 30 / WP15 – WP50

380 – 415, 3+N, 50
16,0
50 – 150
25
4 – 35 / WP15 – WP50

Údaje o chladive
Typ chladiva / množstvo (kg) / GWP** / Ekvivalent CO2 (t)
kvap.
Priemer pripojenia chladiva Ø (mm)
plyn
Elektrické parametre
Napájanie (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd (A)
Max. výkon vnútorných jednotiek (%)
Odporúčaná veľkosť istenia (A)
Pripojiteľné vnútorné jednotky (počet/typ)

* Hladina akustického tlaku meraná vo vzdialenosti 1 m od jednotky vo výške 1 m
** GWP = Index vplyvu na globálne otepľovanie

Označenie jednotiek
Chladenie

Vykurovanie

Chladiaci výkon (kW)
Príkon (kW)
EER
Vykurovací výkon (kW)
Príkon (kW)
COP

Objemový prietok chladiacej vody (m3 / h)
Tlaková strata (chladiacej vody) (kPa)
Hladina akustického tlaku (dB[A])*
Rozmery (mm)**
Š/H/V
Hmotnosť (kg)

PQRY-P400YLM-A

PQRY-P450YLM-A

PQRY-P500YLM-A

45,0
10,05
4,47
50,0
9,45
5,29

50,0
12,05
4,14
56,0
11,11
5,04

56,0
14,58
3,84
63,0
13,07
4,82

7,20
44
52
880 / 550 / 1450
216

7,20
44
54
880 / 550 / 1450
216

7,20
44
54
880 / 550 / 1450
216

R410A / 6,0 / 2088 / 12,5
22
28

R410A / 6,0 / 2088 / 12,5
22
28

R410A / 6,0 / 2088 / 12,5
22
28

380 – 415, 3+N, 50
16,1
50 – 150
32
4 – 40 / WP15 – 50

380 – 415, 3+N, 50
19,3
50 – 150
40
5 – 45 / WP15 – 50

380 – 415, 3+N, 50
23,3
50 – 150
40
5 – 50 / WP15 – 50

Údaje o chladive
Typ chladiva / množstvo (kg) / GWP** / Ekvivalent CO2 (t)
kvap.
Priemer pripojenia chladiva Ø (mm)
plyn
Elektrické parametre
Napájanie (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd (A)
Max. výkon vnútorných jednotiek (%)
Odporúčaná veľkosť istenia (A)
Pripojiteľné vnútorné jednotky (počet/typ)

* Hladina akustického tlaku meraná vo vzdialenosti 1 m od jednotky vo výške 1 m
** GWP = Index vplyvu na globálne otepľovanie
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HBC-Controller
CMB-WP108-1016V-GA1
BC Master-Kontroler HVRF
Označenie jednotiek

CMB-WP108V-GA1

CMB-WP1016V-GA1

Rozmery (mm)
Š/H/V
Hmotnosť (kg)
Napájanie (V, fáza, Hz)
Max. el. príkon (kW)
Prevádzkový el. prúd (A)
Max. výkon vnútorných jednotiek (kW)
Pripojiteľné vnútorné jednotky (počet/typ)

1520 / 30 / 300
85
220 – 240, 1, 50
0,46
2,83
40
8 / ≤ P80

1800 / 630 / 300
97
220 – 240, 1, 50
0,46
2,83
40
16 / ≤ P80

Označenie jednotiek

CMB-WP108V-GB1

CMB-WP1016V-GB1

Rozmery (mm)
Hmotnosť (kg)
Napájanie (V, fáza, Hz)
Max. el. príkon (kW)
Prevádzkový el. prúd (A)
Pripojiteľné vnútorné jednotky (počet/typ)

1520 / 630 / 300
43
220 – 240, 1, 50
0,01
0,05
8 / ≤ P80

1520 / 630 / 300
51
220 – 240, 1, 50
0,01
0,05
16 / ≤ P80

CMB-WP108-1016V-GA1
BC Slave-kontroler HVRF
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Vnútorné jednotky
PLFY-WP32–50VBM-E
PLFY 4-cestné kazetové jednotky
Označenie jednotiek

PLFY-WP32VBM-E

PLFY-WP40VBM-E

PLFY-WP50VBM-E

Dekoračný panel

PLP-6BA

PLP-6BA

PLP-6BA

Chladiaci výkon (kW)
Príkon (kW)
Vykurovanie
Vykurovací výkon (kW)
Objemový prietok vzduchu (m3/h) N / M1 / M2 / H
Hladina akustického tlaku (dB[A])* N / M1 / M2 / H
Šírka
Rozmery (mm)**
Hĺbka
Výška
Hmotnosť (kg)
Pripojenie vodného potrubia, Ø (")
Napájanie (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd (A)

3,6
0,04
4,0
780 / 840 / 900 / 960
27 / 29 / 30 / 31
840 (950)
840 (950)
258 (35)
22 (3)
3/4
220 – 240, 1, 50
0,35

4,5
0,04
5,0
780 / 840 / 900 / 960
27 / 29 / 30 / 31
840 (950)
840 (950)
258 (35)
22 (3)
3/4
220 – 240, 1, 50
0,35

5,6
0,05
6,3
780 / 900 / 1020 / 1140
27 / 30 / 32 / 34
840 (950)
840 (950)
258 (35)
22 (3)
3/4
220 – 240, 1, 50
0,45

Chladenie

* Hladina akustického tlaku meraná vo vzdialenosti 1,5 m pod dekoračným panelom
** Požadovaná montážna výška, hodnoty v zátvorkách zodpovedajú viditeľnej výške dekoračného panelu

PEFY-WP20–50VMA-E
PEFY Kanálové jednotky, stredný statický tlak
Označenie jednotiek
Chladenie
Vykurovanie
Objemový prietok vzduchu (m3/h)
Statický tlak (Pa)
Hladina akustického tlaku dB(A)*
Rozmery (mm)

Hmotnosť (kg)
Pripojenie vodného potrubia, Ø (")
Napájanie (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd (A)

Chladiaci výkon (kW)
Príkon (kW)
Vykurovací výkon (kW)
Príkon (kW)
N/M/H
N/M/H
Šírka
Hĺbka
Výška

PEFY-WP20-VMA-E

PEFY-WP25-VMA-E

PEFY-WP32-VMA-E

PEFY-WP40-VMA-E

PEFY-WP50-VMA-E

2,2
0,06
2,5
0,04
450 / 540 / 630
35 / 50 / 70 / 100 / 150
23 / 26 / 29
700
732
250
21
3/4
220 – 240, 1, 50
0,44

2,8
0,06
3,2
0,04
600 / 720 / 840
35 / 50 / 70 / 100 / 150
23 / 27 / 30
900
732
250
26
3/4
220 – 240, 1, 50
0,53

3,6
0,07
4,0
0,05
720 / 870 / 1020
35 / 50 / 70 / 100 / 150
25 / 29 / 32
900
732
250
26
3/4
220 – 240, 1, 50
0,63

4,5
0,09
5,0
0,07
870 / 1080 / 1260
35 / 50 / 70 / 100 / 150
26 / 29 / 34
1100
732
250
31
3/4
220 – 240, 1, 50
1,04

5,6
0,11
6,3
0,09
870 / 1080 / 1260
35 / 50 / 70 / 100 / 150
26 / 29 / 34
1100
732
250
31
3/4
220 – 240, 1, 50
1,04

* Hladina akustického tlaku meraná vo vzdialenosti 1,5 m pod dekoračným panelom
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

PEFY-WP15–50VMS1-E
PEFY Kanálové jednotky, plochá konštrukcia
Označenie jednotiek
Chladenie
Vykurovanie

Chladiaci výkon (kW)
Príkon (kW)
Vykurovací výkon (kW)
Príkon (kW)
N/M/H

Objemový prietok vzduchu (m3/h)
Statický tlak (Pa)
Hladina akustického tlaku (dB[A])* N / M / H
Šírka
Rozmery (mm)
Hĺbka
Výška
Hmotnosť (kg)
Pripojenie vodného potrubia, Ø (")
Napájanie (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd (A)

PEFY-WP15VMS1-E

PEFY-WP20VMS1-E

PEFY-WP25VMS1-E

PEFY-WP32VMS1-E

PEFY-WP40VMS1-E

PEFY-WP50VMS1-E

1,7
0,05
1,9
0,03
300 / 360 / 420
5 / 15 / 35 / 50
22 / 24 / 28
790
700
200
19
3/4
220 – 240, 1, 50
0,33

2,2
0,05
2,5
0,03
300 / 390 / 480
5 / 15 / 35 / 50
23 / 25 / 29
790
700
200
20
3/4
220 – 240, 1, 50
0,38

2,8
0,06
3,2
0,04
330 / 420 / 540
5 / 15 / 35 / 50
23 / 26 / 30
790
700
200
20
3/4
220 – 240, 1, 50
0,40

3,6
0,07
4,0
0,05
480 / 540 / 660
5 / 15 / 35 / 50
28 / 30 / 33
990
700
200
25
3/4
220 – 240, 1, 50
0,50

4,5
0,07
5,0
0,05
570 / 660 / 780
5 / 15 / 35 / 50
30 / 32 / 35
990
700
200
25
3/4
220 – 240, 1, 50
0,62

5,6
0,09
6,3
0,07
720 / 840 / 990
5 / 15 / 35 / 50
30 / 33 / 36
1190
700
200
27
3/4
220 – 240, 1, 50
0,66

* Hladina akustického tlaku meraná vo vzdialenosti 1,5 m pod dekoračným panelom

PFFY-WP20–50VLRMM-E
PFFY Parapetné jednotky bez opláštenia
Označenie jednotiek
Chladenie
Vykurovanie

Chladiaci výkon (kW)
Príkon (kW)
Vykurovací výkon (kW)
Príkon (kW)
N/M/H

Objemový prietok vzduchu (m3/h)
Statický tlak (Pa)
Hladina akustického tlaku (dB[A])* N / M / H
Šírka
Rozmery (mm)
Hĺbka
Výška
Hmotnosť (kg)
Pripojenie vodného potrubia, Ø (")
Napájanie (V, fáza, Hz)
Prevádzkový el. prúd (A)

PFFY-WP20VLRMM-E

PFFY-WP25VLRMM-E

PFFY-WP32VLRMM-E

PFFY-WP40VLRMM-E

PFFY-WP50VLRMM-E

2,2
0,04
2,5
0,04
270 / 300 / 360
20 / 40 / 60
31 / 33 / 38
886
220
639
22
3/4
220 – 240, 1, 50
0,35

2,8
0,04
3,2
0,04
360 / 420 / 480
20 / 40 / 60
31 / 33 / 38
1006
220
639
25
3/4
220 – 240, 1, 50
0,35

3,6
0,05
4,0
0,04
450 / 540 / 630
20 / 40 / 60
31 / 35 / 38
1006
220
639
25
3/4
220 – 240, 1, 50
0,47

4,5
0,05
5,0
0,05
480 / 600 / 690
20 / 40 / 60
34 / 37 / 40
1246
220
639
29
3/4
220 – 240, 1, 50
0,47

5,6
0,07
6,3
0,05
630 / 780 / 900
20 / 40 / 60
37 / 42 / 45
1246
220
639
29
3/4
220 – 240, 1, 50
0,65

* Hladina akustického tlaku meraná vo vzdialenosti 1,5 m pod dekoračným panelom
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CS-MTRADE, s.r.o.
Průmyslová 526
530 03 Pardubice
Tel.: +420 466750311
Fax: +420 466750311
www.csmtrade.cz

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

Naše klimatizačné zariadenia a tepelné čerpadlá obsahujú fluorované skleníkové plyny R410A, R407C a R134a.
Ďalšie informácie získate v príšlušnom návode na obsluhu.
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