Mitsubishi Electric - chlazení s vizí //
Nové 4 cestné kazetové jednotky - Eurorastr

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

02

PŘEDNOSTI //
Extrémně kompaktní design
S potřebnou montážní výškou 245 mm je umožněna instalace i do stísněných prostor.

Rozšířená výkonová řada
Rozšířená produktová řada: nyní 6,0 kW pro jednotky řady SLZ a 5,6 kW pro jednotky řady PLFY.

Vyšší energetická účinnost
Energetická účinnost A++ s vynikajícími hodnotami SEER přispívají k vyšším úsporám el. energie.

Výjimečně tichý provoz
3D-Turbo ventilátor snižuje hladinu hluku na sotva slyšitelné minimum.

Optimální proudění vzduchu
Optimální proudění vzduchu v místnosti při horizontálním nastavení výfukových žaluzií.

3D i-see senzor
Inteligentní ovládání provozu klimatizace s detekcí přítomnosti osob v místnosti.

Snadná montáž
Rychlá montáž s instalačními závěsnými háčky bez nutnosti odstraňování šroubků.
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VYNIKAJÍCÍ DESIGN
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245 mm

Nový design //

Montážní výška - nejvyšší třídou ve své kategorii
Díky své nízké montážní výšce pouhých 245 mm patří
nové 4 cestné kazetové jednotky do nejvyšší třídy
ve své kategorii. Hodí se tak do stísněných stropních
prostor. Jako takové jsou ideálním řešením pro
modernizaci stropů, které mohou být instalovány opticky
výše.
Vynikající design
S výškou dekoračního panelu pouhých 10 mm se
klimatizační jednotky harmonicky začlení do konstrukce
stropu. Jeho design získal ocenění Good-Design-Award.
Jednoduchý a funkční vzhled kazetových jednotek
dokonale zapadá do konceptů moderních kanceláří a
obchodních prostor.
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VÝKONOVÉ ŘADY
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Nové třídy výkonů //

Sortiment byl rozšířen o nové modely s vyššími výkony.
Takto je vždy 4 cestná kazetová jednotka k dispozici pro
individuální řešení dle požadavků každého zákazníka
a druhu místa instalace.

SLZ-KF
2,5 kW / 3,5 kW / 5,0 kW / 6,0 kW

PLFY-P-VFM
1,7 kW / 2,2 kW / 2,8 kW / 3,2 kW / 4,5 kW / 5,6 kW
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KOMFORT A ENERGETICKÁ EFEKTIVITA
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Chlazení s vizí //

Individuální a ambiciózní
Vysoké nároky na individuální pohodlí a ambiciózní
cíle úspor energie mohou být spojeny pouze s větší
inteligencí daného zařízení. Nové 4 cestné kazetové
jednotky řeší tyto nároky díky novému 3D i-see senzoru
s opravdovou předvídavostí.

Přednosti
• Čistě bílá barva dekoračního panelu Euro-rastr
(625 mm x 625 mm) v odstínu RAL 9010.
• Nízká montážní výška je pouhých 245 mm.
• Tichý 3D-Turbo ventilátor.
• Volitelný 3D i-see senzor pro detekci osob v místnosti.
• Šest nastavení úhlu výdechu vzduchu.
• Bezprůvanové horizontální proudění vzduchu.
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TICHÉ CHLAZENÍ
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Výjimečně tiché //
SLZ-KF // Chlazení

PLFY-VFM // Chlazení

Hladina akustického tlaku dB(A)
- při nízkých otáčkách ventilátoru

Hladina akustického tlaku dB(A)
- při nízkých otáčkách ventilátoru

32 dB(A)

33 dB(A)

30 dB(A)
29 dB(A)

30 dB(A)

29 dB(A)

29 dB(A)
28 dB(A)

29 dB(A)

28 dB(A)

28 dB(A)

27 dB(A)
26 dB(A)
25 dB(A)

2,5 kW

26 dB(A)

26 dB(A)

26 dB(A)

25 dB(A)

3,5 kW

Předchozí model

5,0 kW
Nový model

6,0 kW

1,7 kW

2,2 kW

Předchozí model

2,8 kW

3,2 kW

4,5 kW

5,6 kW

Nový model

Nový 3D-Turbo ventilátor snižuje hlučnost až o 4dB, čímž je zajištěno ještě tišší a příjemnější prostředí v interiéru.
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PROUDĚNÍ VZDUCHU

Horizontální proudění vzduchu
Díky nově navrženým výdechům je vzduch do
místnosti přiváděn vodorovně při stropu. Touto
distribucí je dosaženo perfektního klimatizování
kanceláří, restaurací apod. bez nepříjemného pocitu
průvanu.

Distribuce vzduchu na příkladu modelu SLZ-KF60VA
Horizontální nastavení vzduchových lamel při výšce stropu 2,7m.

Rychlost vzduchu v m/s

2,7

2,0

1,0
0,5
Výška (m)

2

1

0

4

3

2

1

Vzdálenost od vnitřní jednotky (m)
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0

Optimální prostředí //
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DETEKCE OSOB
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3D i-see senzor //

Detekuje pozici lidí v prostoru
Díky inteligentnímu rozpoznávání pozice lidí
a automaticky nastavitelným výdechovým žaluziím
dochází k nezávislému nastavení každé žaluzie vnitřní
jednotky dle aktuálního požadavku uživatele. Proudění
vzduchu lze nastavit na přímé (směrem na uživatele)
nebo na nepřímé (směr mimo prostor uživatele).

Detekuje počet lidí v prostoru
3D i-see senzor rozpoznává počet lidí v prostoru a dle
toho upravuje výkon klimatizačního zařízení. Tím dochází
k automatickému úspornému provozu v místech, kde
se počet lidí často mění. Pokud se v daném prostoru
trvale nikdo nenachází, klimatizační zařízení se přepne
do režimu intenzivnější úspory energie. V závislosti
na nastavení zařízení může také dojít k jeho vypnutí.

15

DETEKCE OSOB

16

3D i-see senzor //

Detekce polohy
a počtu osob

Přesná detekce osob
Celkem osm senzorů se otáčí o 360° v tří minutových
intervalech a detekuje teplotu v trojrozměrném prostoru
v celkem 725 bodech. Inteligentní algoritmus 3D i-see
senzoru zjišťuje kromě polohy a počtu osob v prostoru
také jejich tělesnou teplotu.
360°
Rozpoznávání

8 senzorů
Detekce teploty
podlahy

2,7 m

7,2 m
1,1 m

12 m

1–8

Podlaha
Uvažovaná výška stropu: 2,7 m

17

DETEKCE OSOB

Inteligentní funkce úspory energie
3D i-see senzor detekuje počet lidí
v prostoru. Na základě toho vypočítává
míru obsazenosti do té
doby
maximálního detekovaného počtu osob
v tomto prostoru. Úspora energie je
zlepšena přepnutím napájení do režimu
intenzivnější úspory energie nebo na
automatické vypnutí (Auto-off).
Požadovaná teplota na pravém místě
3D i-see senzor měří teplotu
v bezprostřední blízkosti osob v prostoru
a nastavuje topný (chladící) výkon tak,
aby požadovaná teplota byla dosažena
na pravém místě - v blízkosti osob.

100 %

30 %

Režim úspory energie: V případě obsazenosti místnosti do 30% se výkon zařízení snižuje o 1°C.

100 %

0%

Režim úspory energie: Pokud v místnosti není po dubu 60 minut žádná osoba, výkon zařízení se snižuje o 2°C.

100 %

Pro každé nastavení je potřeba ovládání PAR-32MAA
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0%

Režim Auto-off: Pokud je místnost po určitou dobu prázdná, žařízení se zcela vypne. Nastavitelný čas: 60 až 180 minut.

3D i-see senzor //

Vlastní nastavení komfortu
Každý člověk má vlastní preference k nastavení komfortu. Pro někoho je chladný vzduch příjemný, někdo se cítí
v průvanu nepříjemně. V režimu vytápění je potřeba počítat s jinými požadavky nastavení komfortu, než jaké jsou
v režimu chlazení. Většina lidí by chtěla být v chladném období v teple od hlavy až k patě. Z tohoto důvodu musí
zůstat nastavení proudění vzduchu flexibilní.

Nepřímé proudění vzduchu
Při nastavení směru proudění vzduchu na “nepřímý” bude vzduch
z jednotky distribuován horizontálně pod stropem. Tímto dojde k
úplnému zamezení vzniku nepříjemného pocitu průvanu.
Pro každé nastavení je potřeba ovládání PAR-32MAA

Měnící se proudění vzduchu
V režimu vytápění vyfukují kazetové jednotky ohřátý vzduch nejprve
přímo do místnosti. Jakmile je dosaženo požadované teploty,
přepne se směr proudění vzduchu do horizontální polohy. Tím dojde
k prohřívání pohybem teplého vzduchu z úrovně stropu do úrovně,
kde jsou lidé.
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SNADNÁ MONTÁŽ
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Snadná montáž //

Rohový panel

Jedna osoba pro montáž
Nové kazetové 4-cestné jednotky byly vybaveny
dočasnými závěsnými háčky pro snadnou montáž
dekoračních panelů. Tím se stává montáž rychlou
a bezpečnou. Zkrácením montážního času dochází
zároveň ke zvýšení efektivity práce.

Kryt řídící elektroniky

Žádné šroubky se neztratí
Při demontáži krytu řídící elektroniky nemusejí být
demontovány žádné šroubky, kryt lze jednoduše
uvolnit. To eliminuje riziko ztráty šroubků. Takže
instalace probíhá ještě rychleji. Rohové panely jsou
proti pádu zabezpečeny záchytnou šňůrkou.
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OVLÁDÁNÍ
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Malé a krásné //

Dálkové ovládání PAR-SL100A-E
Mnoho praktických funkcí, kterými jsou 4-cestné kazetové
jednotky vybaveny, lze snadno ovládat pomocí nového
dálkového ovládání PAR-SL100A-E od Mitsubishi Electric.
Uživatel tak může nastavit požadovanou teplotu, otáčky
ventilátoru, směr vyfukovaného vzduchu z jednotky,
časovač a jiné automatické funkce. Na velkém displeji
ovladače jsou veškeré informace snadno čitelné.
Pro většinu důležitých funkcí jsou na ovládání označená
tlačítka. Díky podsvícenému displeji jsou veškeré
informace ve tmě jasně viditelné.

Přednosti
• Jedním ovladačem lze řídit jednu vnitřní jednotku nebo
ovládát skupinu až 16 vnitřních jednotek.
• Elegantní a praktický plochý design.
• Snadno čitelný displej.
• Automaticky spínané podsvícení displeje.
• Funkce týdenního časovače.
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OVLÁDÁNÍ
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Aplikace pro klimatizaci //

MELCloud-Technologie
Pomocí bezplatné aplikace MELCloud lze kazetové
jednotky pohodlně ovládat chytrým telefonem, tabletem
nebo počítačem přes internet. K dispozici zůstávají
i všechny inteligentní funkce řízení, jako je např. týdenní
časovač. Veškeré důležité provozní informace mohou
být přijímány prostřednictvím e-mailu.

Přednosti
• Dálkové řízení a monitoring zařízení.
• Zasílání upozornění e-mailem.
• Kontrola chybových stavů a jejich záznam.
• Bezdrátové připojení přes router.
• Programování časovače.

MELCloud umožňuje snadné sledování více systémů
z jednoho koncového zařízení, což ulehčuje správcům
daných objektů jejich práci. Jediné příslušenství, které je
nutné pro používání aplikace MELCloud, je WiFi adaptér
od Mitsubishi Electric. WiFi adaptér zaručuje bezpečné
připojení k internetu přes router.
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TECHNICKÁ DATA

SLZ 4-cestné kazetové jednotky (Eurorastr) pro single-splitové a multi-splitové aplikace

Temporary hanging hook
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Rozměrová schémata //
PLFY 4-cestné kazetové jednotky (Eurorastr) pro systémy řady City Multi VRF
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TECHNICKÁ DATA

SLZ 4-cestné kazetové jednotky (Eurorastr) pro single-splitové a multi-splitové aplikace

Venkovní jednotky:
SUZ-KA25VA5 - SUZ-KA60VA5

Označení vnitřní jednotky

SLZ-KF25VA

SLZ-KF35VA

SLZ-KF50VA

SLZ-KF60VA

Dekorační panel včetně infračerveného ovladače

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

Označení venkovní jednotky

SUZ-KA25VA5

SUZ-KA35VA5

SUZ-KA50VA5

SUZ-KA60VA5

Chlazení

2,6 (1,5 – 3,2)
0,68
6,3
A++
-10~+46
3,2 (1,3 – 4,2)
0,89
4,3
A+
-10~+24

3,5 (1,4 – 3,9)
0,97
6,5
A++
-10~+46
4,0 (1,7 – 5,0)
1,11
4,3
A+
-10~+24

4,6 (2,3 – 5,2)
1,39
6,3
A++
-15~+46
5,0 (1,7 – 6,0)
1,56
4,3
A+
-10~+24

5,6 (2,3 – 6,5)
1,77
6,2
A++
-15~+46
6,4 (2,5 – 7,4)
2,28
4,1
A+
-10~+24

Výtápění

Chladicí výkon (kW)
Příkon (kW)
SEER
Třída energetické účinnosti
Provozní rozsah (°C)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)
SCOP
Třída energetické účinnosti
Provozní rozsah (°C)

Příslušenství: 3D i-see senzor PAC-SF1ME-E
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Technická data //
Označení vnitřní jednotky

SLZ-KF25VA

SLZ-KF35VA

SLZ-KF50VA

SLZ-KF60VA

Hmotnost (včetně panelu) (kg)

390 / 450 / 510
25 / 31
570
570
245
625
625
10
15,0 (18,0)

390 / 480 / 570
25 / 34
570
570
245
625
625
10
15,0 (18,0)

420 / 540 / 690
27 / 39
570
570
245
625
625
10
15,0 (18,0)

450 / 690 / 780
32 / 43
570
570
245
625
625
10
15,0 (18,0)

Označení venkovní jednotky

SUZ-KA25VA5

SUZ-KA35VA5

SUZ-KA50VA5

SUZ-KA60VA5

Objemový průtok vzduchu (m3/h)

1956
47 / 48
800 / 285 / 550
30

2178
49 / 50
800 / 285 / 550
35

2676
52 / 52
840 / 330 / 880
54

2454
55 / 55
840 / 330 / 880
50

20
12
0,8 / R410A
7
30
6
10

20
12
1,15 / R410A
7
30
6
10

30
30
1,6 / R410A
7
20
6
12

30
30
1,6 / R410A
7
20
6
16

Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Provozní el. proud (A)
Doporučený průřez vodiče
– přívod venkovní jednotky (mm²)

220 – 240, 1, 50
3,5
3 x 1,5

220 – 240, 1, 50
4,9
3 x 1,5

220 – 240, 1, 50
5,58
3 x 2,5

220 – 240, 1, 50
9,0
3 x 2,5

Doporučený průřez vodiče
– vnitřní jednotka / venkovní jednotka (mm²)

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

4 x 1,5

Doporučená velikost jištění (A)

10

10

20

20

Proud vzduchu v režimu chlazení (m3/h)
Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (mm)*

Rozměry dekoračního panelu (mm)**

Hladina akustického tlaku dB(A)
Rozměry (mm)
Hmotnost (kg)

N/S/V
N/V
šířka
hloubka
výška
šířka
hloubka
výška

chlazení / vytápění
Š/H/V

Technická specifikace
Celková délka vedení chladiva (m)
Maximální výškový rozdíl (m)
Množství předplněného chladiva (kg) / typ
Množství předplněného chladiva pro (m)
Množství doplněného chladiva (g / m)
Průměr připojení chladiva Ø (mm)

kapalina
plyn

Elektrické parametry

Hladina akustického tlaku naměřena ve vzdálenosti 1,5m od středu vnitřní jednotky v režimu chlazení.
* Minimální požadovaná montážní výška.
** Viditelná výška dekoračního panelu.

Naše klimatizační jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové
plyny - R410A. Další informace naleznete v příslušné uživatelské příručce.
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TECHNICKÁ DATA

PLFY 4-cestné kazetové jednotky (Eurorastr) pro systémy řady City Multi VRF

Označení vnitřní jednotky

PLFY-P15VFM-E

PLFY-P20VFM-E

PLFY-P25VFM-E

PLFY-P32VFM-E

PLFY-P40VFM-E

PLFY-P50VFM-E

Dekorační panel pro kabelové dálkové ovládání

SLP-2FA

SLP-2FA

SLP-2FA

SLP-2FA

SLP-2FA

SLP-2FA

Dekorační panel včetně infračerveného ovladače

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

1,7

2,2

2,8

3,6

4,5

5,6

0,02
1,9
0,02

0,02
2,5
0,02

0,02
3,2
0,02

0,02
4,0
0,02

0,03
5,0
0,03

0,04
6,3
0,04

Chlazení
Vytápění

Chladicí výkon (kW)
Příkon (kW)
Topný výkon (kW)
Příkon (kW)

Označení vnitřní jednotky

PLFY-P15VFM-E

PLFY-P20VFM-E

PLFY-P25VFM-E

PLFY-P32VFM-E

PLFY-P40VFM-E

PLFY-P50VFM-E

Dekorační panel pro kabelové dálkové ovládání

SLP-2FA

SLP-2FA

SLP-2FA

SLP-2FA

SLP-2FA

SLP-2FA

Dekorační panel včetně infračerveného ovladače

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

SLP-2FALM

Proud vzduchu (m3/h)

390 / 450 / 480
26 / 28 / 30
570 (625)
570 (625)
245 (10)
14 (3)
6
12
220 – 240, 1, 50
0,19 / 0,14

390 / 450 / 510
26 / 29 / 31
570 (625)
570 (625)
245 (10)
14 (3)
6
12
220 – 240, 1, 50
0,21 / 0,16

390 / 480 / 540
26 / 30 / 33
570 (625)
570 (625)
245 (10)
14 (3)
6
12
220 – 240, 1, 50
0,22 / 0,17

420 / 480 / 570
26 / 30 / 34
570 (625)
570 (625)
245 (10)
15 (3)
6
12
220 – 240, 1, 50
0,23 / 0,18

450 / 540 / 660
28 / 33 / 39
570 (625)
570 (625)
245 (10)
15 (3)
6
12
220 – 240, 1, 50
0,28 / 0,23

540 / 660 / 780
33 / 39 / 43
570 (625)
570 (625)
245 (10)
15 (3)
6
12
220 – 240, 1, 50
0,40 / 0,35

Hladina akustického tlaku dB(A)*
Rozměry (dekorační panel) (mm)**

Hmotnost (dekorační panel) (kg)
Průměr připojení chladiva Ø (mm)
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)
Provozní el. proud chlazení / vytápění (A)

N/S/V
N/S/V
šířka
hloubka
výška
kapalina
plyn

* Hladina akustického tlaku naměřena ve vzdálenosti 1,5m pod dekoračním panelem.
** Minimální požadovaná montážní výška, hodnoty v závorkách odpovídají dekoračnímu panelu.

30

Naše klimatizační jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové
plyny - R410A. Další informace naleznete v příslušné uživatelské příručce.

Technická data //
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CS-MTRADE, s.r.o.

CS-MTRADE Slovensko s.r.o.

Průmyslová 526
Pardubice
530 03
Tel:+420 466 750 311
Fax:+420 466 750 311
E-mail:info@csmtrade.cz
Web:www.csmtrade.cz

Vajanského 58
Piešťany
921 01
Tel:+421 (0) 33 7742 760
Fax:+421 (0) 33 7735 144
E-mail:klimatizacia@csmtrade.sk
Web:www.csmtrade.sk

- autorizovaný dealer Mitsubishi Electric

- organizačná složka

Naše klimatizační jednoptky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny - R410A.
Pro více informací si pročtěte uživatelský manuál daného zařízení.
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