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SPIS TREŚCI

Spis treści

Seria M 04
Mr. Slim 10
City Multi VRF 14
Hybrid City Multi VRF 20
Lossnay 24
Mr. Slim+ i Ecodan 28
Jet Towel 34
Sterowniki 36
MELCloud (adapter WiFi) 47

Można wykorzystać zakładkę na tylnej stro-
nie, aby zaznaczyć ważne miejsce w niniej-
szym katalogu. Po stronie wewnętrznej za-
kładki znajdują się opisy funkcji naszych 
urządzeń.



Produkty Serii M nadają się do ekonomiczne-
go chłodzenia lub ogrzewania małych i śred-
nich pomieszczeń. Urządzenia te są na tyle 
nowoczesne, że mogą być montowane jako 
rozwiązania typu Single lub Multi Split 
w mieszkaniach, małych  biurach lub gabine-
tach. Wszystkie urządzenia są wyposażone 
w funkcję pompy ciepła. Dzięki nowym 
zestawom przyłączeniowym LEV można 
po raz pierwszy podłączać urządzenia 
we-wnętrzne Serii M do urządzeń 
zewnętrznych serii City Multi VRF. Seria M to 
urządzenia o wydajności od 2,5 do 15,5 kW. 

SERIA M
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SERIA M // MSZ-FH

Zaawansowany technologicznie klimatyzator MSZ-FH łączy 
wysokie wymagania w zakresie stylistyki, cichej pracy i wyso-
kiej wydajności energetycznej z  myślą o  energooszczędnej 
eksploatacji zarówno w wersji Single, jak i Multi Split. Specjal-
ne funkcje dodatkowe definiują na nowo indywidualny kom-
fort klimatyzacji: 3D isee-Sensor z ośmioma czujnikami dzieli 
pomieszczenie trójwymiarowo na 752 pola i  je skanuje. Po-
przez pomiar źródeł ciepła ustala obecność osób w pomiesz-
czeniu. Inteligentny 3D isee-Sensor umożliwia lokalne dopa-

Klimatyzacja w wersji Deluxe
Urządzenie ścienne Deluxe z czujnikiem 3D isee

sowanie klimatyzacji do liczby osób w  pomieszczeniu. 
Powietrze może być kierowane na obecne w pomieszczeniu 
osoby lub może przepływać obok nich. Gdy pomieszczenie 
jest puste, automatycznie włącza się tryb oszczędzania 
 energii.

Obszary zastosowań
Mieszkania, małe pomieszczenia biurowe i gabinety. 

Dane techniczne MSZ-FH25/35/50

SEER / SCOP do 9,1 / 5,1 

Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie A+++ / A+++

Moc chłodnicza (kW) 2,5 – 5,0

Moc grzewcza (kW) 3,2 – 6,0

Wymiary urządzenia wewnętrznego W / S / G (mm) 305 / 925 / 234

Całkowita długość instalacji (m) 20 / 30 (przy modelu 50)

Maksymalna różnica wysokości (m) 12 / 15 (przy modelu 50)

Wydatek powietrza podczas chłodzenia (m3/h) 234 – 606

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego (dB[A]) 20 – 27
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SERIA M // MSZ-EF

Nowe urządzenia ścienne Premium łączą najwyższe estetycz-
ne wymagania z  innowacyjną technologią klimatyzacji. 
 Dostępne w  sześciu wersjach wydajności mogą być 
 stosowane w  pomieszczeniach o  prawie każdej wielkości. 
Smukły kształt i trzy dostępne kolory (błyszcząca biel, czerń 
i  matowy srebrny) dodatkowo umożliwiają harmonijną inte-
grację z wystrojem wnętrza. Harmonię tworzy  również cicha 
praca – pozwala na zastosowanie w wymagających ciszy po-
mieszczeniach mieszkalnych i roboczych. Dodatkowo, dzięki 

zastosowaniu innowacyjnej technologii inwerterowej urzą-
dzenia ścienne Premium są wyjątkowo energooszczędne.

Obszary zastosowań
Mieszkania, agencje, gabinety lekarskie, kancelarie itp.

Widoczna jakość klimatyzacji
Nowe urządzenia ścienne Premium Design

ErP EcoDesign
Shaping the future

NOWOŚĆ

Dane techniczne MSZ-EF18/22/25/35/42/50* VE2 W/B/S

SEER / SCOP do 8,5 / 4,7

Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie A+++ / A++

Moc chłodnicza (kW) 1,8 – 5,0

Moc grzewcza (kW) 3,2 – 5,8

Wymiary urządzenia wewnętrznego W / S / G (mm) 299 / 895 / 195

Całkowita długość instalacji (m) 20 / 30 (przy rozmiarze 50)

Maksymalna różnica wysokości (m) 12 / 15 (przy rozmiarze 50)

Wydatek powietrza podczas chłodzenia (m3/h) 240 – 558

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego (dB[A]) 21 – 30 

* MSZ-EF18 / 22 do trybu Multi-Split
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SERIA M // MSZ-EF

Do energooszczędnego klimatyzowania małych pomieszczeń 
optymalnie nadają się kompaktowe modele ścienne, dostęp-
ne w sześciu wersjach o wydajności chłodniczej od 1,5 kW do 
5,0 kW. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom harmonijnie 
integrują się z wystrojem pomieszczeń. Ich cicha praca nie 
zakłóca odpoczynku, bądź pracy osób przebywających 
w pomieszczeniu. Dzięki opatentowanemu wylotowi 
powietrza z Dual Air Guide górne i dolne żaluzje powietrzne 
są wyposa-żone w silniki, co pozwala na ich niezależne 
ustawianie. W trybie chłodzenia powietrze wydostaje się 
poziomo, dzięki czemu nie uderza bezpośrednio w osoby, 
znajdujące się w jego zasięgu. W trybie ogrzewania strumień 
powietrza jest skierowany poziomo w dół, przez co dociera 
aż do podłogi. 

Split i Multi Split
Nowoczesne moduły ścienne zostały skonstruowane również 
do pracy Multi Split. Do urządzeń zewnętrznych MXZ można 
podłączyć nawet osiem modeli wewnętrznych o  różnej wy-
dajności, aby zapewnić dopasowaną do potrzeb klimatyzację 
w wielu pomieszczeniach budynku. Rozszerzone możliwości 
oferuje nowy zestaw LEV. Pozwala on na podłączanie kom-
paktowych urządzeń wewnętrznych do systemów City Multi 
VRF, dzięki czemu mogą one być używane także w większych 
 budynkach warsztatowych, biurowych lub hotelowych.

Obszary zastosowań
Mieszkania, pomieszczenia biurowe, gabinety lekarskie, kan-
celarie itp.

Po pierwsze – dyskrecja
Kompaktowe urządzenie ścienne

ErP EcoDesign
Shaping the future

Dane techniczne MSZ-SF15/20/25/35/42/50*

SEER / SCOP do 7,6 / 4,4

Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie A++ / A+

Moc chłodnicza (kW) 1,5 – 5,0

Moc grzewcza (kW) 1,7 – 5,8

Wymiary urządzenia wewnętrznego W / S / G (mm) 250 / 760 / 168 i 299 / 798 / 195

Całkowita długość instalacji (m) 20 / 30 (przy modelu 50)

Maksymalna różnica wysokości (m) 12 / 15 (przy modelu 50)

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego w trybie 
chłodzenia (dB[A])

21 – 30

* MSZ-SF15 / 20 do trybu Multi-Split

SeweryniakD
Notatka
Marked ustawione przez SeweryniakD

SeweryniakD
Notatka
Marked ustawione przez SeweryniakD
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Nowe urządzenie przypodłogowe MFZ-KJ o  nowoczesnym 
i  eleganckim wyglądzie optymalnie integruje się w  różnych 
pomieszczeniach. Kompaktowa wersja zapewnia możliwość 
elastycznego i  dyskretnego montażu. Najnowsza generacja 
urządzeń przypodłogowych MFZ-KJ jest niezwykle energo-
oszczędna dzięki nowoczesnej technologii inwerterowej 
i  osiąga wysoką klasę efektywności energetycznej, zgodnie 
z wytycznymi ekologicznymi. Głośność pracującego urządze-
nia jest na bardzo niskim poziomie, tj. 19 dB. Urządzenia wy-
posażone są w zmodyfikowany wylot powietrza, który umoż-
liwia podział strumienia powietrza na dwa kierunki w  celu 
optymalnego rozprowadzenia powietrza w  pomieszczeniu. 

Ciepłe powietrze doprowadzane jest także w dół, zapewnia-
jąc ogrzewanie tej części pomieszczenia. Obsługa jest pro-
sta, a ustawienie ułatwiają umieszczone na pilocie czytelne 
symbole. Do wyposażenia standardowego należy filtr z enzy-
mem antyalergicznym o niezwykle wysokim stopniu filtracji. 
Filtr przechwytuje nawet najmniejsze cząstki o rozmiarze 0,01 
mikrometrów; oprócz tego filtry są powleczone enzymem, 
który unieszkodliwia alergeny. Trzy biegi wentylatora oraz do-
datkowy bieg Super-High w trybie automatycznym zapewnia-
ją szybkie chłodzenie i nagrzewanie pomieszczenia.

Obszary zastosowań
Pomieszczenia mieszkalne, biura, pomieszczenia komercyjne. 

Stały klimat pomieszczenia
Stylowe urządzenia przypodłogowe

SERIA M // MFZ-KJ

Dane techniczne MFZ-KJ25/35/50VA

SEER / SCOP do 8,5 / 4,5

Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie A+++ / A+

Moc chłodnicza (kW) 2,5 – 5,0

Moc grzewcza (kW) 3,4 – 6,0

Całkowita długość instalacji (m) 20 / 30 (przy rozmiarze 50)

Maksymalna różnica wysokości (m) 12 / 15 (przy rozmiarze 50)

Wymiary urządzenia wewnętrznego W / S / G (mm) 600 / 750 / 215

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego (dB[A]) 19 – 29

NOWOŚĆ
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Urządzenia zewnętrzne Multi Split serii MXZ pozwalają reali-
zować różnorodne rozwiązania w zakresie klimatyzacji i pomp 
ciepła. Nowoczesna technika inwerterowa zapewnia energo-
oszczędną pracę i  niskie koszty eksploatacji. Dzięki funkcji 
pompy ciepła i  zakresowi zastosowania do temperatury 
 zewnętrznej -15 °C możliwy jest też energooszczędny tryb 
ogrzewania. Duży wybór urządzeń w zakresie mocy chłodni-
czej / grzewczej od 3,3 do 14,0 kW pozwala na dostosowane 
do potrzeb projektowanie instalacji z podłączonymi indywidu-
alnie regulowanymi modelami urządzeń wewnętrznych (ich 
liczba może wynosić od dwóch do sześciu).

Swobodne planowanie
Urządzenia zewnętrzne Multi Split

Obszary zastosowań
Pomieszczenia mieszkalne, biura, pomieszczenia komercyj-
ne. 

SERIA M // MXZ-3D/6C

Dane techniczne MXZ-2D33VA – 6C122VA

SEER / SCOP do 7,1 / 4,2

Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie A++ / A+

Moc chłodnicza (kW) 3,3 – 12,2

Moc grzewcza (kW) 4,0 – 14,0

Całkowita długość instalacji (m) do 80

Maksymalna różnica wysokości (m) 15

Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba) 2 – 6

Poziom hałasu (dB[A]) 46 – 57



Klimatyzatory z serii Mr. Slim idealnie nadają się 
do pomieszczeń średniej wielkości i mogą być 
montowane w  układach równoległych Single 
Split lub Multi Split. Do serii Mr. Slim należą 
szczególnie energooszczędne i wydajne klima-
tyzatory, które można bez problemu zintegro-
wać z wymagającym otoczeniem. 
Seria Mr. Slim oferuje do chłodzenia i ogrzewa-
nia urządzenia o wydajności od 3,5 do 44,0 kW.

MR. SLIM

10
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Power Inverter

Urządzenia zewnętrzne Power Inverter ustanawiają standardy 
w  zakresie wydajności energetycznej klimatyzatorów do 
 zastosowań komercyjnych. Poprzez zastosowanie specjalne-
go odbiornika Power Receiver do przechładzania czynnika 
chłodniczego i  dwóch osobno sterowanych zaworów roz-
prężnych urządzenia pracują w optymalnym zakresie nieza-
leżnie od stanu roboczego. Zależnie od podłączonych 

 urządzeń wewnętrznych możliwe jest osiągnięcie klasy 
 efektywności energetycznej nawet A++ w  trybie grzania i 
chłodzenia. Inwertery można łączyć ze wszystkimi urządze-
niami wewnętrznymi serii Mr. Slim i ponadto są przygotowane 
także do podłączania do zewnętrznych wymienników przez 
PAC-IF012B-E.

Obszary zastosowań
Wielokopowierzchniowe biura, sklepy, pomieszczenia tech-
niczne i serwerownie.

Technika klimatyzacji spełniająca 
najwyższe wymagania

MR. SLIM // PUHZ-ZRP

W połączeniu z 4-stronnym urządzeniem kasetonowym

Dane techniczne PUHZ-ZRP35/50/60/71/100/125/140/200/250VHA

SEER / SCOP do 6,8 / 4,6

Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / 
grzanie

A++ / A++

Moc chłodnicza (kW) 3,6 – 22,0

Moc grzewcza (kW) 4,1 – 25,0

Całkowita długość instalacji (m) 50 / 75 (przy modelach 100/125/140)

Maksymalna różnica wysokości (m) 30

Poziom hałasu (dB[A]) 44 – 59



1,2 m

2,0 m

2,8 m

4,0 m
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MR. SLIM // PLA-ZRP

ErP EcoDesign
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w  pomieszczeniu był możliwie najbardziej równomierny. 
 Dodatkowo zapobiega to niepotrzebnemu przegrzaniu. W ten 
sposób można zmniejszyć zużycie energii oraz znacząco 
podnieść komfort. Automatycznie opuszczany grill, może 
być  wysuwany nawet do 4 m. Funkcja ta ułatwia okresowe 
czynności serwisowe i czyszczenie.

Obszary zastosowań
Biura i sklepy.

Kwadratowy kaseton o  rozmiarze 840 mm (maskownica 
950  mm x 950  mm) zawiera cztery wyloty powietrza, które 
zapewniają rozdział powietrza bez przeciągów nawet przy 
bardzo niskiej wysokości stropu. Ustawienie każdej żaluzji 
powietrznej można regulować osobno za pomocą pilota prze-
wodowego. Opcjonalny czujnik i-see mierzy temperatury pa-
nujące w pomieszczeniu za pomocą czujników na podczer-
wień i kieruje strumień powietrza tak, aby rozkład temperatur 

4-stronna jednostka kasetowa z automatycznie opuszczanym grillem

Wygoda użycia

Dane techniczne PLA-ZRP35-140BA

SEER / SCOP do 6,7 / 4,5

Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie A++ / A+

Moc chłodnicza (kW) 3,6 – 13,4

Moc grzewcza (kW) 4,1 – 16,0

Wymiary S / G/ W (mm) 840 / 298 / 840

Całkowita długość instalacji (m) do 75

Maksymalna różnica wysokości (m) 30

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego (dB[A]) 27 – 36
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MR. SLIM // PCA-RP
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ności chłodniczej od 3,6 do 13,4 kW w siedmiu rozmiarach. 
W specjalnych kombinacjach dla  pomieszczeń technicznych 
osiągane jest do 95 % mocy.

Obszary zastosowań
Pomieszczenia techniczne i serwerownie, sklepy.

Urządzenie podstropowe PCA-RP35KAQ to jednostka, któ-
ra  nadaje się idealnie do stosowania w  pomieszczeniach 
technicznych oraz serwerowniach przy zapotrzebowaniu na 
moc chłodniczą do 3,6  kW. W połączeniu z  urządzeniami 
 zewnętrznymi serii Power Inverter osiągana jest wysoka 
 wydajność. Ta kompletna seria obejmuje urządzenia o wydaj-

Wyznacza standardy
Urządzenie podstropowe PCA-RP

Dane techniczne PCA-RP35-140KAQ

SEER / SCOP do 6,1 / 4,1

Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie A++ / A+

Moc chłodnicza (kW) 3,6 – 13,4

Moc grzewcza (kW) 4,1 – 16,0

Wymiary S / G/ W (mm) 960 – 1600 / 680 / 230

Całkowita długość instalacji (m) do 75

Maksymalna różnica wysokości (m) 30

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego (dB[A]) 31 – 48



CITY MULTI VRF
Seria City Multi przeznaczona jest do dużych 
i wymagających budynków, w których koniecz-
ne są indywidualne rozwiązania techniki klimaty-
zacyjnej. Różnorodność modeli urządzeń we-
wnętrznych oraz duży zakres mocy urządzeń 
zewnętrznych gwarantują maksymalną elastycz-
ność podczas planowania i wymiarowania.
Seria City Multi charakteryzuje się szerokim za-
kresem wydajności urządzeń zewnętrznych: 
11,2 / 12,5 do 140,0 / 156,5 kW w trybie chłodze-
nia/grzania.

14
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Podczas projektowania nowych urządzeń zewnętrznych 
PUMY systemu City Multi VRF do chłodzenia lub ogrzewania 
firma Mitsubishi Electric specjalną uwagę skupiła na zwięk-
szeniu efektywności energetycznej. W swojej klasie nowe 
urządzenia zewnętrzne PUMY uzyskują najwyższe wartości 
EER i COP, stając się w ten sposób wzorem do naśladowania.
Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, długości instalacji chłod-
niczej 300 m oraz różnorodnym możliwościom podłączenia, 
urządzenia zewnętrzne PUMY oferują idealną podstawę dla 
optymalnego komfortu klimatyzacji.

NEU

Jedno urządzenie zewnętrzne dla 33 różnych typów urzą-
dzeń wewnętrznych
Dzięki nowemu rozdzielaczowi chłodniczemu PAC-MK możli-
we jest teraz podłączanie wszystkich urządzeń wewnętrznych 
Serii M. Rozdzielacze są dostępne z trzema i pięcioma przy-
łączami, umożliwiając podłączenie aż ośmiu urządzeń Serii M 
w  jednym systemie PUMY. Urządzenia serii M przekonują 
 wyjątkowo niskim poziomem hałasu, kompaktowymi wymia-
rami i odpowiednim designem.

Obszary zastosowań
Biura, sklepy, gabinety lekarskie.

Zastrzyk energii dla rozwiązań 
klimatyzacyjnych

Urządzenie zewnętrzne PUMY

CITY MULTI VRF // PUMY-P // PAC-MK

Dane techniczne PUMY-P112/125/140YKM

EER / COP do 4,4 / 4,6

Moc chłodnicza (kW) 12,5 – 15,5

Moc grzewcza (kW) 14,0 – 18,0

Całkowita długość instalacji (m, pojedyncza) 300

Maksymalna różnica wysokości (m) 50

Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba) 12

Poziom hałasu (dB[A]) 49 – 53

Rozdzielacze chłodnicze M-Net PAC-MK30BC PAC-MK50BC

Możliwości podłączenia urządzeń 
wewnętrznych (liczba)

3 5

Podłączane indeksy wydajności Serii M 15 – 71 15 – 71

NOWOŚĆ
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CITY MULTI VRF // PUHY-EP // PAC-LV

Nowe urządzenia zewnętrzne City Multi typoszeregu YLM zo-
stały skonstruowana pod kątem efektywności sezonowej. 
Dzięki temu w  trybie chłodzenia można ją zwiększyć aż o 
47 %, a w trybie grzania o 21 %. Wynika to z zastosowania 
nowatorskiego płaskorurowego wymiennika z aluminium o 
większej powierzchni transferu ciepła i  mniejszej stracie 
 ciśnienia. Mitsubishi Electric jest pierwszym producentem na 
świecie, który stosuje system VRF z tą technologią. Nowością 
jest także wysokosprawna sprężarka, której charakterystyka 
sprężania także zoptymalizowana została pod kątem wyso-
kiej efektywności sezonowej. Urządzenie zewnętrzne posiada 
zmienną temperaturę odparowania czynnika chłodniczego. 
Oznacza to, że gdy temperatura pomieszczenia zbliży się do 
ustawionej wartości zadanej, następuje zwiększenie tempe-
ratury odparowania. Aby moc grzewcza dostępna była także 
podczas odszraniania, realizowane jest ono na zmianę 
w  dwóch sekcjach na które podzielony jest wymiennik 
 („Comfort Heating”). Dla uproszczenia konfiguracji ustawienia 
 funkcji mogą zostać wybrane za pomocą narzędzia Mainte-
nance Tool.

Zestaw LEV
Nowy zestaw LEV firmy Mitsubishi Electric umożliwia teraz 
także podłączanie kompaktowych urządzeń wewnętrznych 
Serii M do instalacji City Multi. Wraz z zestawem LEV kom-
paktowe urządzenia wewnętrzne otrzymują zewnętrzny elek-
troniczny zawór rozprężny, który jest niezbędny do pracy z in-
stalacjami VRF. Zaletą dla użytkownika jest wyraźnie większy 
wybór możliwych urządzeń wewnętrznych. Ponadto zamiast 
przewymiarowywać urządzenia zewnętrzne, użytkownik 
może precyzyjnie zaspokajać zapotrzebowanie na chłodze-
nie/grzanie przy użyciu mniejszych mocy. Eleganckie urzą-
dzenia wewnętrzne Premium z  serii MSZ-EF i  kompaktowe 
modele MSZ-SF mogą być łączone z zestawem LEV. 

Obszary zastosowań
Biura, sklepy i inne pomieszczenia komercyjne.

Wszystko jest możliwe
Nowe urządzenia zewnętrzne City Multi serii Y i R2

Dane techniczne PUHY-EP250YLM-A

Moc chłodnicza (kW) 22,4 – 140,0

Moc grzewcza (kW) 25,0 – 156,0

Całkowita długość instalacji (m, pojedyncza) 1 000

Maksymalna różnica wysokości (m) 50 (90 opcjonalnie)

Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba) 1 – 50 / 15 – 250

Dane techniczne Zestaw LEV PAC-LV11M-J

Maksymalna odległość zestawu  
LEV od urządzenia wewnętrznego (m)

15

Wymiary S / G / W (mm) 180 / 210 / 140

Napięcie zasilania (V, Hz) 220 – 240, 50

NOWOŚĆ
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CITY MULTI VRF // PURY-EP // CMB-P

Seria R2 to jedyny na świecie system dwururowy do równo-
czesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła. Energia 
zabierana z chłodzonych pomieszczeń nie jest odprowadza-
na do powietrza zewnętrznego, lecz zużywana do ogrzewania 
pomieszczeń z zapotrzebowaniem na ciepło. W budynkach, 
w których znajdują się serwerownie i pomieszczenia tech-
niczne, istnieje całoroczne zapotrzebowanie na chłodzenie. 
Do tego świetnie nadaje się technika R2. Każde urządzenie 
wewnętrzne może działać niezależnie od pozostałych, tak w 
trybie grzania, jak i chłodzenia.

Kontroler BC
Centralnym elementem systemu jest kontroler BC, który roz-
dziela czynnik chłodniczy. Poprzez kontroler BC możliwe jest 
połączenie do 50 urządzeń wewnętrznych z jednym urządze-
niem zewnętrznym, przy zastosowaniu tylko dwóch rur. 
 Zakres prac montażowych przy systemie dwururowym jest 
znacznie mniejszy, ponieważ wymagana jest mniejsza liczba 
miejsc lutowania. Mniejsza liczba punktów łączenia 
w  systemie oznacza mniejsze ryzyko przecieków. System R2 
umożliwia montaż do 950 m instalacji i pozwala na centralne 
 sterowanie maksymalnie 2  000 urządzeń wewnętrznych. 
W przypadku chłodzonych wodą systemów R2 odzyskiwane 
ciepło jest przekazywane do instalacji wodnej i  może być 
w razie potrzeby magazynowane.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki, centra handlowe, 
zakłady produkcyjne, studia fitness.

Najlepsza technika razy dwa
Technika R2

Dane techniczne PURY-EP250YLM-A

Moc chłodnicza (kW) 22,4 – 101,0

Moc grzewcza (kW) 25,0 – 113,0

Całkowita długość instalacji (m, pojedyncza) 950

Maksymalna różnica wysokości (m) 90

Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba) 2 – 50

Dane techniczne Kontroler BC CMB-P108V-G1

Wymiary S / G / W (mm) 180 / 210 / 140

Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba) 8

NOWOŚĆ



18

Urządzenia podstropowe są na tyle kompaktowe i estetycz-
ne, że pasują do każdego wnętrza. Automatyczna żaluzja 
powietrzna zapewnia równomierne rozdzielanie powietrza. 
Dzięki temu, że konstrukcja zawiera tylko jeden wylot po-
wietrza, żaluzja powietrzna służy jako zaślepka, gdy urzą-
dzenie jest wyłączone. Podczas pracy żaluzja wahadłowo 
zmienia położenie, dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu 
rozprowadzane jest równomiernie. Zoptymalizowane syste-
my prowadzenia powietrza i  wysokiej klasy obudowa ze 
specjalnego tworzywa sztucznego o  wysokiej zdolności 
 tłumienia dźwięku przekładają się na bardzo niski poziom 
hałasu we wszystkich urządzeniach.

Niewielka wysokość zabudowy sprawia, że idealnie nadaje 
się do umieszczenia w suficie podwieszanym. Montaż uła-
twia także prosta konstrukcja urządzenia. Seria PLFY wyróż-
nia się bardzo cichą pracą — tylko 27 dB(A) w przypadku ty-
pów od P20 do P50. Tak niski poziom hałasu urządzenia 
zawdzięczają turbowentylatorowi o  dużej średnicy. Istotną 
rolę w  tłumieniu hałasu odgrywają także aerodynamiczne 
 łopatki. Specjalne sterowanie wentylatorem, które w razie 
włączenia termostatu lub trybu odwilżania bezstopniowo 
podnosi prędkość obrotową, zapobiega nagłym emisjom ha-
łasu. Ta seria jest teraz rozszerzana o dwa kolejne rozmiary 
z 2,2 kW (P20) i 2,8 kW (P25).

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki, centra handlowe, 
zakłady produkcyjne, studia fitness.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki, centra handlowe, 
zakłady produkcyjne, studia fitness.

Estetyczny wygląd i smukła 
konstrukcja

Kompaktowe i ciche

Urządzenie podstropowe

4-stronne urządzenie kasetonowe

CITY MULTI VRF // PCFY-P // PLFY-P

Dane techniczne PCFY-P125VKM-E

Moc chłodnicza (kW) 14,0

Moc grzewcza (kW) 16,0

Wymiary S / G/ W (mm) 1600 / 680 / 230

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego (dB[A]) 36 / 44

Dane techniczne PLFY-P25VBM-E

Moc chłodnicza (kW) 2,5

Moc grzewcza (kW) 16,0

Wymiary S / G/ W (mm) 840 / 840 / 298

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego (dB[A]) 27 / 31
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Dzięki opcjonalnej konstrukcji bez zewnętrznej obudowy 
można prawie niezauważalnie zintegrować najnowocześniej-
sze klimatyzatory w  każdym wnętrzu. Mające zaledwie 
220  mm głębokości urządzenia można łatwo zamontować 
w  peryferyjnych strefach pomieszczeń, bez uszczerbku dla 
ich najwyższej mocy.
Ponadto urządzenia przypodłogowe dysponują funkcją od-
wilżania służącą do stabilizacji poziomu wilgotności przy 
zmiennej temperaturze we wnętrzu. Zapobiega to dalszemu 
wychładzaniu, a powietrze pozostaje świeże i ożywcze. Tylko 
27 dB(A) przy rozmiarze 32 zapewnia wyjątkowo cichą pracę.

Moduł Booster umożliwia osiągnięcie temperatury wody do 
70 °C w obiegu pierwotnym. Jest to idealne rozwiązanie do 
nagrzewania CWU do temperatury 65 °C. Dzięki systemowi 
R2 ciepło z  chłodzonych pomieszczeń jest odzyskiwane 
i  wykorzystywane do przygotowania CWU. 
Moduł wymiennika ciepła umożliwia osiągnięcie temperatury
wody nawet 45 °C w trybie grzania. Jest to idealne rozwiąza-
nia do zasilania ogrzewania podłogowego lub klimakonwek-
torów. Minimalna temperatura wody w  trybie chłodzenia 
 wynosi 10 °C. Podłączenie do systemu R2 umożliwia odzysk 
ciepła z chłodzonych pomieszczeń lub procesów i spożytko-
wanie go do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki, centra handlowe, 
zakłady produkcyjne, studia fitness.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki, centra handlowe, 
zakłady produkcyjne, studia fitness.

Optymalne zagospodarowanie 
powierzchni

Urządzenie przypodłogowe, bez obudowy, wysoki spręż

Od gorącego po zimny
Moduł Booster

CITY MULTI VRF // PFFY-P // PWFY-P

Dane techniczne PFFY-P25VLRMM-E

Moc chłodnicza (kW) 2,8 

Moc grzewcza (kW) 3,2

Wymiary S / G/ W (mm) 886 / 220 / 639

Spręż statyczny (Pa) 20 / 40 / 60

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50

Poziom hałasu (dB[A]) 31 / 40

Dane techniczne PWFY-P100VM-E-BU PWFY-P200VM-E-AU

Moc chłodnicza (kW) – 22,4

Moc grzewcza (kW) 12,5 25,0

Wymiary S / G / W (mm) 450 / 300 / 800 450 / 300 / 800

Temperatura wejściowa wody (°C) 10 – 70 10 – 40

Temperatura zasilania (°C) do 70 5 – 45

Poziom hałasu (dB[A]) 44 29
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HYBRID  
CITY MULTI VRF
Nowy system Hybrid City Multi (HVRF) jest 
pierwszym na świecie 2-rurowym systemem 
do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzy-
skiem ciepła, który łączy w sobie zalety systemu 
z bezpośrednim wymiennikiem ciepła i systemu 
z cyrkulacją wody.
Seria HVRF oferuje do chłodzenia i ogrzewania 
urządzenia o wydajności od 22,4 do 31,5 kW.



Zimna woda

Ciepła woda

Czynnik chłodniczy

Przewody powrotne

Urządzenia wewnętrzne

Budowa systemu Hybrid City Multi

Kontroler HBC

Urządzenie zewnętrzne

Naczynie wzbiorcze
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HYBRID CITY MULTI VRF // CMB-WP

Hybrydowy kontroler BC (HBC) jest głównym elementem sys-
temu Hybrid City Multi, łącząc urządzenie zewnętrzne VRF R2 
z urządzeniami wewnętrznymi. Posiada on płytowy wymien-
nik ciepła, w którym zachodzi wymiana ciepła między 
czynnikiem chłodniczym a  wodą. Rolę nośnika energii 
między  jednostką zewnętrzną a hybrydowym kontrolerem 
HBC pełni czynnik chłodniczy. Z kontrolera HBC 
kondycjonowana woda rozprowadzana jest do urządzeń 
wewnętrznych. Energo-oszczędne, regulowane inwerterem 
pompy są zintegrowane 

i  tłoczą wodę aż do ostatniego urządzenia wewnętrznego – 
do 60  m. Wysoka wydajność energetyczna, prosty montaż 
oraz skuteczne i  prawie bezobsługowe działanie systemu 
dwururowego w  porównaniu z  systemem trójrurowym lub 
systemem wody lodowej z czterema rurami stanowi uzupeł-
nienie specyfikacji produktu.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele i szpitale.

Ewolucja klimatyzacji
Hybrydowy kontroler BC

Dane techniczne CMB-WP108V-G

Możliwość podłączania urządzeń wewnętrznych 8

Wymiary S / G/ W (mm) 1 600 / 540 / 300

Napięcie zasilania (V) 220 – 230 – 240

Poziom hałasu (dB[A]) 41
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Możliwość wyboru konstrukcji bez zewnętrznej obudowy po-
zwala prawie niezauważalnie „wtopić” najnowocześniejsze 
klimatyzatory w  każdym wnętrzu. Kompaktowe urządzenia 
stojące można łatwo zamontować w peryferyjnych strefach 
pomieszczeń, bez uszczerbku dla ich najwyższej mocy. 
 Ponadto posiadają one funkcję odwilżania, służącą do stabi-
lizacji poziomu wilgotności przy zmiennej temperaturze we 
wnętrzu. Zapobiega to dalszemu wychładzaniu, a powietrze 
pozostaje świeże i ożywcze. 

Urządzenie zewnętrzne Hybrid City Multi z regulowaną inwer-
terem sprężarką czynnika chłodniczego zapewnia maksymal-
ną wydajność energetyczną. Dzięki płynnej regulacji udostęp-
nia tylko tyle mocy, ile faktycznie jest potrzebne w budynku. 
Technika inwerterowa umożliwia działanie bez zasobnika.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki, centra handlowe, 
zakłady produkcyjne, studia fitness.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki, centra handlowe, 
zakłady produkcyjne, studia fitness.

Dyskretna moc

Płynna wydajność
Urządzenie zewnętrzne Hybrid City Multi

HYBRID CITY MULTI VRF // PURY-WP // PFFY-WP

Urządzenie przypodłogowe, bez obudowy, wysoki spręż

Dane techniczne PURY-WP250YJM-A

COP do 4,0

Moc chłodnicza (kW) 28,0

Moc grzewcza (kW) 31,5

Wymiary S / G/ W (mm) 1 220 / 760 / 1 710

Poziom hałasu (dB[A]) 60

Dane techniczne PFFY-WP20VLRMM-E

Moc chłodnicza (kW) 2,2

Moc grzewcza (kW) 2,5

Wymiary S / G/ W (mm) 886 / 220 / 639

Spręż statyczny (Pa) 20 / 40 / 60

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50

Poziom hałasu (dB[A]) 31 / 40

NOWOŚĆ
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Niewielka wysokość zabudowy sprawia, że idealnie nadaje 
się do umieszczenia w suficie podwieszanym. Montaż ułatwia 
także prosta konstrukcja urządzenia. Seria PLFY wyróżnia się 
bardzo cichą pracą — tylko 27 dB(A) w przypadku indeksów 
wydajności od P32 do P50. Tak niski poziom hałasu urządze-
nia zawdzięczają turbowentylatorowi o dużej średnicy. Istotną 
rolę w tłumieniu hałasu odgrywają także aerodynamiczne ło-
patki. Specjalne sterowanie wentylatorem, które w razie 
 włączenia termostatu lub trybu odwilżania bezstopniowo 
podnosi prędkość obrotową, zapobiega nagłym emisjom 
 hałasu.

Superpłaskie urządzenie kanałowe o wysokości 200 mm po-
siada zintegrowaną pompkę skroplin o wysokości tłoczenia 
500 mm i zewnętrzny spręż do 50 Pa. Jednostki te sprawdzą 
się zwłaszcza wówczas, gdy wysokość miejsca przeznaczo-
nego na montaż w suficie podwieszanym, jest niewielka.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele i szpitale.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele i szpitale.

Superpłaskie

Kompaktowa i niezwykle cicha

Urządzenie do montażu kanałowego

4-stronna jednostka kasetonowa

HYBRID CITY MULTI VRF // PLFY-WP // PEFY-WP

Dane techniczne PEFY-WP-VMS1-E

Moc chłodnicza (kW) 1,7 – 2,8

Moc grzewcza (kW) 1,9 – 3,2

Wymiary S / G/ W (mm) 790 /700 / 200

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 230 – 240, 1, 50/60

Poziom hałasu (dB[A]) 22 – 30

Dane techniczne PLFY-WP32VBM-E

Moc chłodnicza (kW) 3,6

Moc grzewcza (kW) 4,0

Wymiary S / G/ W (mm) 840 / 840 / 258

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 220 – 240, 1, 50

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego (dB[A]) 27 / 31

SeweryniakD
Przekreślenie
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LOSSNAY
Urządzenia wentylujące Lossnay to idealne roz-
wiązanie do zapewniania wymaganej ilości 
świeżego powietrza w  klimatyzowanych po-
mieszczeniach. Posiadają funkcję odzyskiwania 
ciepła. Oferują one techniczne innowacje i inte-
resujące rozwiązania, zwiększając komfort 
w nowoczesnych budynkach i redukując koszty 
energii.
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Zaawansowane rekuperatory Lossnay korzystają z wydajne-
go systemu odzysku ciepła. Z pomieszczenia wyciągane jest 
zużyte powietrze i równocześnie doprowadzane jest do niego 
świeże powietrze. Oznacza to oszczędność nawet do 70 % 
energii, ponieważ podczas wymiany na świeże powietrze wy-
korzystywana jest prawie całość energii chłodniczej /grzew-
czej. W połączeniu z systemem Mr. Slim lub City Multi, dzięki 
wysokiemu poziomowi wydajności i odzyskiwania ciepła do 
prawie 88 %, możliwe jest zastosowanie urządzenia klimaty-

zacyjnego o dwukrotnie niższym indeksie wydajności. Papie-
rowy krzyżowy wymiennik ciepła o wyjątkowej konstrukcji jest 
bardzo cienki, umożliwiając wymianę jawnej i  ukrytej mocy 
cieplnej oraz przekazanie jej do świeżego powietrza, aby do-
prowadzić je do pomieszczenia po wstępnym kondycjonowa-
niu. Podnosi to komfort i znacznie zmniejsza zużycie energii.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, muzea, teatry, uniwersytety, szpita-
le, centra handlowe, zakłady przemysłowe.

Korzystny duet
Przemyślana kombinacja: klimatyzacja i wentylacja 

LOSSNAY // LGF

Baumuster
hcan tfürpeg 

VDI 6022* 
Bei Einhaltung der entsprechenden 
Rahmenbedingungen unter 
www.mitsubishi-les.de/Lossnay

*

Dane techniczne LGF-100GX-E

Wydatek powietrza (m3/h) 785 – 995

Spręż statyczny (Pa) 119 – 200

Poziom hałasu (dB[A]) Niski
Wysoki

44
49

Sprawność (%) 81 – 80

Wymiary S / G / W (mm) 1760 / 674 / 1055

Masa (kg) 164

Duża średnica przyłącza (Ø mm) 300
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LOSSNAY // VL

Także w  mniejszych pomieszczeniach można skorzystać 
z zalet wentylacji z odzyskiem ciepła. Nowe urządzenie ścien-
ne VL-100EU5-E o nowoczesnym wyglądzie i kolorze jasnej 
bieli wyróżnia się niskim poziomem hałasu. Cechuje je także 
wysoka sprawność do 80% podczas wymiany temperatury 
pomiędzy odprowadzanym powietrzem z pomieszczenia a 
doprowadzanym powietrzem świeżym.

Szybka wentylacja
Nowe urządzenie ścienne

Obszary zastosowań
Małe pomieszczenia, np. pojedyncze biura, pomieszczenia 
mieszkalne.

NOWOŚĆ

Dane techniczne VL-100EU5-E

Wydatek powietrza (m3/h) 60 / 105

Pobór mocy (W) 15 / 31

Poziom hałasu (dB[A]) Niski
Wysoki

25
37

Sprawność (%) 73 / 80

Wymiary S / G / W (mm) 620 / 265 / 200

Masa (kg) 7,5

Mała średnica przyłącza (Ø mm) 2 x 75
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LOSSNAY // LGH

Nowe urządzenia serii RVX dzięki swoim kompaktowym wy-
miarom idealnie nadają się do instalacji w suficie podwiesza-
nym. Są one wyposażone w  nowoczesne wentylatory EC, 
które zapewniają wyjątkowo niskie zużycie energii. Przez 
 specjalny entalpiczny krzyżowy wymiennik ciepła możliwe 
jest odzyskiwanie zarówno energii cieplnej, jak i wilgoci. Dzię-
ki wysokiemu poziomowi odzysku ciepła koszty inwestycji 
pozostają niskie, ponieważ w pomieszczeniu zostaje zmniej-
szone zapotrzebowanie na chłodzenie i grzanie. Nowe reku-

Świeże powietrze
Nowe urządzenie kanałowe RVX

peratory Lossnay serii RVX są wyposażone w cztery biegi 
wentylatora i pokrywają zakres od 25 do 100 % wydatku 
 powietrza. W ten sposób ilość świeżego powietrza można 
dokładnie dopasować do potrzeb. Urządzenia można w łatwy 
sposób podłączyć do automatyki budynkowej. Może ona 
 sterować biegiem wentylatora za pomocą sygnału 0 –10 V. 
Urządzenia RVX mogą współpracować z systemami klimaty-
zacji Mitsubishi Electric – Mr. Slim i City Multi VRF. Komunika-
cja między systemami może odbywać się po wewnętrznym 
protokole M-NET lub po zewnętrznych systemach BMS. 

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, muzea, teatry, uniwersytety, szpita-
le, centra handlowe, zakłady przemysłowe.

PZ-61DR-E
Nowy sterownik z podświetlanym wyświetlaczem  
zapewnia łatwą obsługę i konfigurację.

Dane techniczne LGH-80RVX

Wydatek powietrza (m3/h) 200 – 800

Pobór mocy (W) 18 – 335

Poziom hałasu (dB[A]) Niski
Wysoki

18
34,5

Sprawność, temperatura / entalpia (%) 85 / 81

Wymiary S / G / W (mm) 1131 / 1051 / 404

Masa (kg) 48

Duża średnica przyłącza (Ø mm) 250

NOWOŚĆ
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MR. SLIM+ 
I ECODAN
Nowy system Mr. Slim+: produkt łączy 
energooszczędne cechy pompy ciepła 
powietrze / woda z zaletami klimatyzacji. 
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Pompy ciepła to nowoczesne i ekologiczne rozwiązanie 
umożliwiające ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.

Nowy system Mr. Slim+ łączy zalety pompy ciepła powietrze /
woda z  zaletami klimatyzacji powietrze /powietrze. Cechą 
szczególną tego systemu jest jednoczesne podłączenie we-
wnętrznej jednostki klimatyzacyjnej oraz wewnętrznego mo-
dułu pompy ciepła (z wbudowanym zasobnikiem CWU lub 
bez wbudowanego zasobnika CWU) do urządzenia zewnętrz-
nego. Dodatkowo system ten jest niezwykle wydajny. W okre-
sie letnim dzięki odzyskowi energii z klimatyzowanych po-
mieszczeń, możliwe jest ekonomiczne podgrzewanie CWU.

Także w przejściowych porach roku nowy system Mitsubishi 
Electric pozwala na ograniczenie zużycia energii do przygoto-
wania CWU. Odzysk ciepła możliwy jest bowiem w szerokim 
zakresie temperatur – aż do 7 °C (na zewnątrz). 

Obszary zastosowań
Obiekty komercyjne, jak np. kawiarnie, piekarnie, gabinety 
 lekarskie, salony fryzjerskie i  stacje paliw z  zapotrzebowa-
niem na klimatyzację i ciepłą wodę. Domy jednorodzinne, lo-
kale w starych kamienicach.

Racjonalne wykorzystanie energii
Dwa systemy łączą się w jeden

 MR. SLIM+ // ECODAN

Mogą być podłączane wszystkie 
urządzenia wewnętrzne Mr. Slim 
o indeksie mocy 71. Możliwe jest 
też używanie dwóch urządzeń 
wewnętrznych o indeksie mocy 
35 w trybie symultanicznym.

Grzejnik lub  
ogrzewanie 
podłogowe

Ecodan – moduł 
wewnętrzny bez 
wbudowanego 
 zasobnika CWU

Zasobnik ciepłej 
wody użytkowej

Urządzenie zewnętrzne
Mr. Slim+ (PUHZ-FRP71) 

CWU



30

Urządzenia wewnętrzne serii Mr. Slim idealnie nadają się do 
klimatyzowania pomieszczeń średniej wielkości i  mogą być 
instalowane w systemie Mr. Slim jako kombinacja Single Split 
lub w podwójnej kombinacji równoległej Multi Split. Wydajne 
klimatyzatory można bez problemów integrować w wymaga-
jących środowiskach. Dzięki wysokiemu poziomowi bezpie-
czeństwa i niskiemu zużyciu energii w szczególności nadają 
się do zastosowań komercyjnych.

Urządzenie ścienne

Gracz zespołowy

MR. SLIM+ // ECODAN // PKA-RP // PUHZ-FRP

Nowy system Mr. Slim+: produkt łączy energooszczędne ce-
chy pompy ciepła powietrze / woda z zaletami klimatyzacji. W 
salonie fryzjerskim, w gabinecie dentystycznym czy też w pie-
karni – wszędzie tam istnieje zapotrzebowanie na CWU oraz 
klimatyzację. Mr. Slim+ spełnia obie te role – przy użyciu tylko 
jednego urządzenia zewnętrznego.

Urządzenie zewnętrzne Mr. Slim+

Ogrzewanie i chłodzenie

 POMPA CIEPŁA  
+ KLIMATYZOWANIE
 MR. SLIM+

Dane techniczne PKA-RP35HAL

SEER / SCOP do 5,7 / 3,9

Klasa efektywności energetycznej chłodzenie / grzanie A+ / A

Moc chłodnicza (kW) 3,6

Moc grzewcza (kW) 4,1

Wymiary urządzenia wewnętrznego W / S / G (mm) 295 / 898 / 249

Całkowita długość instalacji (m) 30

Poziom hałasu urządzenia wewnętrznego (dB[A]) 36 – 43

Dane techniczne PUHZ-FRP71VHA

EER / COP odzyskiwanie ciepła 3,41 / do 8,0

Moc chłodnicza (kW) 7,1

Moc grzewcza (kW) 7,5

Całkowita długość instalacji (m, pojedyncza) 60, 30 przy 2 urządzeniach wewnętrznych

Maksymalna różnica wysokości (m) 20

Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba) 2 lub 3

Poziom hałasu (dB[A]) 48
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Także moduł wewnętrzny z wbudowanym zasobnikiem CWU  
Ecodan to idealny partner dla urządzenia zewnętrznego 
Mr. Slim+. Kompaktowe urządzenie stojące posiada zintegro-
wany 200-litrowy (netto) zasobnik CWU ze stali nierdzewnej 
oraz wydajny układ wielofunkcyjnej regulacji. Latem do przy-
gotowania CWU system wykorzystuje pobieraną z pomiesz-
czenia przez klimatyzację energię cieplną. Także w przejścio-
wych porach roku możliwe jest ograniczenie zużycia energii  
do przygotowania CWU. Odzysk ciepła może odbywać się 
bowiem w szerokim zakresie temperatur – aż do 7 °C (na ze-
wnątrz).

Za pomocą interfejsu komunikacyjnego możliwe jest podłą-
czenie systemów Ecodan do automatyki budynkowej. Podłą-
czenie odbywa się poprzez moduł wewnętrzny z wbudowa-
nym zasobnikiem CWU lub moduł wewnętrzny bez 
wbudowanego zasobnika CWU. Zakres działania zależy od 
projektu. 

Moduł wewnętrzny z wbudowanym zasobnikiem CWU Ecodan

MODBUS

Zimne powietrze zmienia się w ciepłą wodę

Umiejętność komunikacji

MR. SLIM+ // ECODAN // EHST20C-VM6EB // MODBUS

Dane techniczne EHST20C-VM6EB

Wersja Split

Tryb pracy Grzanie

Pojemność zasobnika CWU (l [netto]) 200

Wymiary W / S / G (mm) 1600 / 595 / 680

Masa (kg) 122

Maksymalna temperatura zasilania (°C) 60

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 230, 1, 50

Grzałka elektryczna (kW) 2 / 4 / 6
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MR. SLIM+ // ECODAN // ERSC-VM2B // PUHZ-SHW

Urządzenia zewnętrzne systemu pompy ciepła powietrze /
woda Ecodan odgrywają kluczową rolę w wytwarzaniu ciepła. 
W  zależności od indywidualnych wymagań budynku i  jego 
użytkowników można tu wybierać pomiędzy dwiema różnymi 
technologiami sprężania. Dzięki opatentowanej technologii 
Zubadan Inverter pełna moc grzewcza jest dostępna nawet 
przy najniższych temperaturach zewnętrznych, sięgających 
do -15 °C. Zakres zastosowania możliwy jest nawet do -28 °C.

Moduł zewnętrzny Ecodan

Ciepło z powietrza

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU Eco-
dan do prostego montażu ściennego idealnie rozdziela cie-
pło. Wyposażony we wszystkie komponenty do efektywnego 
rozdzielania ciepła uzupełnia kompletny system do różnorod-
nych zastosowań. Nagrzewanie wody odbywa się tu przez 
pośrednio nagrzewany zasobnik wody użytkowej pompy cie-
pła.

Moduł wewnętrzny bez wbudowanego zasobnika CWU Ecodan

Nowoczesne urządzenia naścienne

Dane techniczne PUHZ-SHW112YHA

Moc grzewcza (kW) (A2 / W35) 11,91 / 3,54

Moc grzewcza (kW) (A7 / W35) 11,23 / 4,71

Maksymalna temperatura zasilania (°C) 60

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 400, 3, 50

Masa (kg) 134

Poziom hałasu (dB[A]) 52

Dane techniczne ERSC-VM2B

Wersja Split

Tryb pracy Grzanie

Wymiary W / S / G (mm) 800 / 530 / 360

Masa (kg) 49

Maksymalna temperatura zasilania (°C) 60

Napięcie zasilania (V, faza, Hz) 230, 1, 50

Grzałka (kW) 3 / 6 / 9
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 ECODAN // PAR-WT50R-E // PAR-WR51R-E // PAC-WF010-E

Cyfrowy sterownik z czujnikiem temperatury pomieszczenia 
umożliwia wygodne wyświetlanie danych i sterowanie trybem 
ogrzewania. Przejmuje on ustawienia zadanych temperatur 
w pomieszczeniu. Ponadto można przełączać pomiędzy try-
bem grzania, urlopowym i przygotowania CWU. W połącze-
niu z regulatorem pompy ciepła można go używać dla dwóch 
obiegów grzewczych. Sterownik ten, poprzez zależną od 
temperatury pomieszczenia regulację grzania, zapewnia wy-
soki komfort cieplny.

Odbiornik bezprzewodowy jest stosowany w połączeniu z pi-
lotem bezprzewodowym. Może być instalowany w odległości 
do 30 m od niego. W sumie można podłączyć do ośmiu pilo-
tów. 

Dzięki adapterowi WiFi, aplikacji MELCLoud i  mobilnemu 
urządzeniu, jak np. smartfon lub tablet, można komfortowo 
sterować i monitorować instalację pompy ciepła. W tym celu 
konieczna jest odpowiednia sieć WLAN, aby możliwe było 
nawiązanie połączenia pomiędzy aplikacją MELCloud a ada-
pterem WiFi. 

Bezprzewodowy komfort – wysyłanie

Bezprzewodowy komfort – odbieranie

Sterowanie na odległość

Pilot bezprzewodowy

Odbiornik bezprzewodowy

Adapter WiFi pomp ciepła

33

Dane techniczne PAR-WR51R-E

Typ Odbiornik bezprzewodowy 

Napięcie zasilania przez moduł wewnętrzny z wbudowanym 
zasobnikiem CWU lub moduł wewnętrzny 
bez wbudowanego zasobnika CWU

Dane techniczne PAC-WF010-E

Typ Adapter WiFi pomp ciepła  

Napięcie zasilania przez moduł wewnętrzny z wbudowanym 
zasobnikiem CWU lub moduł wewnętrzny 
bez wbudowanego zasobnika CWU

Dane techniczne PAR-WT50R-E

Typ Pilot bezprzewodowy

Napięcie zasilania (V, DC) 12



JET TOWEL
W łazienkach i toaletach, z których korzysta wielu użyt-
kowników, zwykłe rolki tekstylne lub ręczniki papierowe 
szybko przestają spełniać swoją rolę. Nowoczesną alter-
natywą jest suszarka do rąk Jet Towel. Idealnie nadaje się 
ona do zapewnienia maksymalnego poziomu higieny, 
komfortu i trwałości. 

34
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Suszenie rąk nigdy nie było prostsze. Dzięki zastosowaniu 
suszarek Jet Towel woda jest zdmuchiwana z dłoni z maksy-
malną prędkością, a do tego pracują one zdecydowanie 
 ciszej niż inne urządzenia tego typu. Wszystkie elementy 
 suszarki Jet Towel pokryte są antybakteryjną powłoką, co 
sprawia, że urządzenie utrzymywane jest w higienicznej czy-
stości. 

Jet Towel jest dostępny w dwóch wersjach. Jet Towel Slim 
można montować do ściany na wysokości umywalki lub 
opcjonalnie na stojaku. To zapewnia komfort obsługi bez 
ograniczeń i pozwala na korzystanie z suszarki przez dzieci. 
Do instalacji we wnękach i  mniejszych pomieszczeniach 
 nadaje się wersja Jet Towel Mini o wąskiej i lekkiej budowie.

Obszary zastosowań
Hotele, restauracje, stacje paliw, budynki publiczne, przy-
chodnie, laboratoria.

Suche ręce w kilka sekund
Jet Towel

JET TOWEL // JT-SB216JSH // JT-MC206GS-W-E MINI

Specyfikacje techniczne JT-SB216JSH-(W/H)-E JT-MC206GS-W-E Mini

Technika suszenia Technika podwójnego nawiewu
poprzez dysze falowe

Technika podwójnego nawiewu 
poprzez dysze falowe

Czas suszenia (s) 9 – 15 13 – 27

Prędkość strumienia 
powietrza (m/s)

98 – 106 90 – 150

Wydatek powietrza (m3/h) 2,8 – 3,1 0,8 – 1,3

Poziom hałasu (dB[A]) 58 – 61 52 – 64

Pobór mocy (W) 
Ogrzewanie Wł./Wył.

550 – 1240 175 – 825

Napięcie zasilania
(V, faza, Hz)

220 – 240,1, 50 – 60 220 – 240,1, 50 – 60

Wymiary W / S / G (mm) 670 / 300 / 219 480 / 250 / 170

Masa (kg) 11 5

Rodzaj silnika Bezszczotkowy silnik na prąd stały Silnik na prąd stały

Zbiornik na wodę (l) 0,8 0,6

Komponenty bezpieczeństwa Zabezpieczenie termiczne, 
zabezpieczenie przeciążeniowe

Zabezpieczenie termiczne, 
zabezpieczenie przeciążeniowe



STEROWNIKI
Sterowniki i  klimatyzatory muszą idealnie ze 
sobą współgrać. Każdy projekt, od sklepów 
przez biura po wielkie hotele, wymaga indywidu-
alnie dopasowanego sterownika.

36
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STEROWNIKI POJEDYNCZE // PAR-31MAA // PAR-U02MEDA-J // PAC-YT52CRA

Pilot MA PAR-31MAA na niewielkiej powierzchni oferuje 
wszystkie funkcje sterujące wymagane do lokalnej obsługi 
klimatyzatora lub grupy klimatyzatorów. Pilot MA wyznacza 
także nowe standardy w aspekcie estetyki. Jest wyposażony 
w podświetlany wyświetlacz, który zapewnia prostą i szybką 
obsługę.

Nowy pilot przewodowy ME PAR-U02MEDA-J podłączany 
jest do magistrali danych M-NET City Multi. Przyporządkowa-
nie pilota do urządzenia wewnętrznego odbywa sie za pomo-
cą adresów urządzeń. Za pomocą adresowania można także 
utworzyć grupę ze sterowanych urządzeń wewnętrznych. 
Przejrzysty wyświetlacz dotykowy zapewnia prostotę obsługi. 
Pilot pozwala na ustawienie temperatury z dokładnością do 
0,5 °C. Wbudowany czujnik ruchu pozwala na korzystanie z 
wielu funkcji służących oszczędności energii. Istnieje np.

W celu ułatwienia obsługi systemu, w szczególności w hote-
lach, możliwości regulacji tego pilota zostały ograniczone do 
funkcji podstawowych. W pilocie zamontowany jest czujnik 
temperatury pomieszczenia. Przeznaczony jest do sterowa-
nia pojedynczym urządzeniem wewnętrznym lub maksymal-
nie 16 urządzeniami wewnętrznymi w grupie.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki, centra handlowe, 
zakłady produkcyjne, studia fitness.

możliwość automatycznego przestawiania urządzenia we-
wnętrznego na tryb energooszczędny lub całkowitego jego 
wyłączenia, gdy w pomieszczeniu nikt nie przebywa. 

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki, centra handlowe, 
zakłady produkcyjne, studia fitness.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele.

Pilot w nowej odsłonie

Sprytny i przejrzysty

Pilot w wersji kompakt

Stylowy pilot przewodowy

Nowy pilot przewodowy M-NET

Pilot kompaktowy

Dane techniczne PAR-31MAA

Typ Pilot przewodowy MA

Wymiary S / W / G (mm) 120 / 120 / 19

Dane techniczne PAR-U02MEDA-J

Typ Pilot przewodowy M-NET

Wymiary S / W / G (mm) 140 / 120 / 25

Dane techniczne PAC-YT52CRA

Typ Pilot przewodowy MA

Wymiary S / W / G (mm) 70 / 120 / 14,5

NOWOŚĆ
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STEROWNIKI // AT-50B STEROWNIK SYSTEMOWY // AE-200E

Mając zaledwie trzy przyciski i dotykowy ekran LCD, sterow-
nik grupowy AT-50B zapewnia najwyższy komfort obsługi, 
zajmując przy tym mało miejsca. Wszystkie funkcje sterowa-
nia maksymalnie 50 grupami urządzeń można wygodnie ob-
sługiwać na 5-calowym, kolorowym ekranie. W komplecie 
znajduje się programator tygodniowy, oferowane są także, 
funkcje oszczędzania energii i tryb nocny. Możliwe jest rów-
nież blokowanie i odblokowywanie lokalnych sterowników 
oraz podłączanie urządzeń z instalacji innych producentów 
poprzez moduły wejść/wyjść. Ekran jest automatycznie pod-
świetlany. W przypadku wystąpienia usterki ekran pozostaje 
podświetlony, dopóki nie zostanie ona usunięta. Sterownik 
grupowy AT-50B powstał z myślą o instalacjach City Multi. 

Można jednak podłączać do niego także systemy Mr. Slim i 
Serii M, korzystając z adaptera. Sterownik grupowy AT-50B 
obsługuje także rekuperatory, zarówno działające autono-
micznie, jak i w powiązaniu z urządzeniami wewnętrznymi.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele.

Sterowanie dotykowe
Sterownik grupowy z ekranem dotykowym

Wszystko pod kontrolą
Sterownik typu all-in-one

Sterownik z możliwością wizualizacji instalacji AE-200E może 
sterować i monitorować do 50 urządzeń (z modułem rozsze-
rzenia do 200). Na ekranie dotykowym o rozmiarze 10,4-cala 
widoczne są urządzenia wewnętrzne na rzucie poziomym 
 budynku. Sterownik pozwala na rejestrację zużycia energii 
i wizualizację poszczególnych jednostek oraz porównywanie 
aktualnych danych zużycia energii z historycznymi – tak w 
odniesieniu do poszczególnych urządzeń, jak i grup. Dane 

zużycia energii można dodatkowo sprawdzać w przeglądarce 
lub na tablecie. Sterownik jest wyposażony w  zasilacz 
i   posiada certyfikat  wydajności zgodny z niemiecką ustawą 
o odnawialnych źródłach energii (EEWärmeG).

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki.

Dane techniczne AT-50B

Typ Sterownik systemowy

Wymiary S / W / G (mm) 180 / 120 / 30

NOWOŚĆ
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STEROWNIKI // STEROWNIKI CENTRALNE // AG-150A // EB-50GU-J

Za pomocą sterownika centralnego AG-150A możliwe jest 
sterowanie nawet 50 urządzeniami wewnętrznymi lub grupa-
mi. A przy użyciu opcjonalnie dostępnych modułów rozsze-
rzeń można kontrolować nawet 150 jednostek /grup. Pod-
świetlany wyświetlacz LCD ułatwia obsługę podłączonych 
klimatyzatorów także w  zaciemnionych pomieszczeniach. 
Dzięki czytelnym symbolom w łatwy sposób można rozpo-
znać status klimatyzatora. AG-150A wyposażono w 9-calo-
wy, sterowany dotykowo ekran. Posiada on także złącze 
USB, poprzez które można wczytać utworzony wcześniej plik 
konfiguracyjny. Standardowo sterownik jest przeznaczony do 

Centralny sterownik systemowy EB-50GU-J idealnie nadaje 
się do małych i dużych instalacji, ponieważ może obsługiwać 
do 50 klimatyzatorów. Dodatkowo do jednego systemu moż-
na podłączyć maksymalnie 40 centralnych sterowników sys-
temowych, aby w dużych obiektach sterować i monitorować 
nawet 2000 urządzeń wewnętrznych. W ten sposób zagwa-
rantowana jest łatwa i centralna obsługa kompleksowych in-
stalacji. Istnieje możliwość zapisywania i przedstawiania war-
tości zużycia energii przez poszczególne urządzenia. Możliwe 
jest też porównywanie aktualnych wartości zużycia z warto-
ściami historycznymi urządzeń i/lub grup. Klimatyzatory są 
wygodnie obsługiwane z poziomu komputera poprzez prze-

montażu ściennego; przy użyciu opcjonalnej obudowy możli-
wy jest również montaż natynkowy.
 
Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele.

glądarkę internetową Microsoft Internet Explorer (od wersji 5). 
Ten sterownik posiada certyfikat wydajności zgodny z  nie-
miecką ustawą o odnawialnych źródłach energii (EEWärmeG).

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele.

Sterowanie na wyświetlaczu

Sterowanie za kulisami

Centralne sterowanie systemem

Centralny sterownik systemowy z funkcją połączenia internetowego

Dane techniczne AG-150A

Typ Sterownik centralny

Wymiary S / W / G (mm) 300 / 175 / 62

Dane techniczne EB-50GU-J

Typ Centralny sterownik z funkcją podłączenia do internetu 
wraz z zasilaczem PAC-SC51KUA

Wymiary S / W / G (mm) 250 x 217 x 97
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Moduł wejść impulsowych PAC-YG60MCA-J rozszerza 
 sterowniki centralne EB-50GU-J oraz AG-150A o  funkcję 
 rejestracji różnych rodzajów liczników: prądu, gazu, wody lub 
ciepła. Możliwa jest też rejestracja stanów liczników impulso-
wych oraz rejestracja zużycia energii i  rozliczanie pojedyn-
czych kosztów.

Moduł wejść analogowych PAC-YG63MCA-J rozszerza ste-
rowniki centralne EB-50GU-J i AG-150A o funkcje rejestracji 
i zapisywania zmierzonych wartości temperatury i wilgotno-
ści. Wyjście poza wyznaczony zakres generuje alarm w po-
staci styku bezpotencjałowego. Również możliwe jest auto-
matyczne wysyłane zarejestrowanych danych przez e-mail. 
Moduł ten posiada dwa wejścia, z których jedno przeznaczo-
ne jest do bezpośredniego podłączenia czujnika temperatury 
PT100.

Moduł wejść/wyjść cyfrowych PAC-YG66DCA-J rozszerza 
sterowniki centralne  EB-50GU-J i AG-150A o funkcje kontroli 
urządzeń innych producentów (wł./wył., praca/alarm), takich 
jak: oświetlenie, żaluzje, instalacje wentylacyjne, zewnętrzne 
wentylatory, pompy itp. Każdy moduł obsługuje maksymalnie 
6 wyjść i 6 wejść.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki.

Integracja cyfrowa

Integracja analogowa

Współpraca z innymi urządzeniami

Moduł wejść impulsowych

Moduł wejść analogowych

Moduł wejść/wyjść cyfrowych

STEROWNIKI // PAC-YG60MCA // PAC-YG63MCA // PAC-YG66DCA

Dane techniczne PAC-YG63MCA

Typ Moduł wejść analogowych

Wymiary S / W / G (mm) 200 / 120 / 45

Dane techniczne PAC-YG60MCA

Typ Moduł wejść impulsowych

Wymiary S / W / G (mm) 200 / 120 / 45

Dane techniczne PAC-YG66DCA

Typ Moduł wejść/wyjść cyfrowych

Wymiary S / W / G (mm) 200 / 120 / 45
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Moduły komunikacyjne EIB ME-AC/KNX15 oraz ME-AC/
KNX100 w połączeniu ze sterownikami centralnymi AG-150A 
i EB-50GU-J umożliwiają podłączenie maks. 100 urządzeń w 
budynku. (100 dla ME-AC/KNX100; 15 dla ME-AC/KNX15)

Interfejs LonWorks® LMAP04-E umożliwia prostą integrację 
systemów City Multi do automatyki budynkowej. Jeden inter-
fejs LonWorks® obsługuje maksymalnie 50 urządzeń we-
wnętrznych.

Interfejs BAC-HD150 przeznaczony jest do sterowania mak-
symalnie 50 urządzeniami wewnętrznymi (za pomocą kontro-
lerów rozszerzających PAY-YG50ECA można sterować 150 
urządzeniami wewnętrznymi). Wszystkimi funkcjami jedno-
stek wewnętrznych można sterować za pomocą protokołu 
BACnet™. Podawane są wszystkie istotne parametry instala-
cji, takie jak stan roboczy i tryb pracy.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki.

Integracja EIB

Integracja LonWorks®

Współpraca z innymi urządzeniami Integracja BACnet™

Moduł komunikacyjny EIB/KNX

Interfejs LonWorks®

Interfejs BACnet™

STEROWNIKI // ME-AC/KNX15/100 // LMAP04-E // BAC-HD150

Dane techniczne LMAP04-E

Typ Interfejs LonWorks®

Wymiary S / W / G (mm) 340 / 360 / 60

Dane techniczne ME-AC/KNX15/100

Typ Moduł komunikacyjny EIB

Wymiary S / W / G (mm) 107 / 105 / 58

Dane techniczne BAC-HD150

Typ Interfejs BACnet™

Wymiary S / W / G (mm) 266 / 250 / 97
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Integracja M-NET-Bus

Sterowanie myszką 

Kontroler AHC

Wielofunkcyjne oprogramowanie TG2000

Kontroler AHC umożliwia rozszerzoną kontrolę w  magistrali 
danych M-NET. Możliwe jest wykorzystanie czujników pilota 
PAR-U02MEDA, aby przenieść je na system klimatyzacji lub 
zewnętrzne komponenty.

Opcjonalne oprogramowanie TG-2000 w  połączeniu z  cen-
tralnym zdalnym sterownikiem AG-150A lub EB-50GU-J 
umożliwia współpracę z istniejącymi systemami zarządzania 
budynkiem. Dzięki możliwości eksportu danych sterownik 
AG-150A lub EB-50GU-J może zostać bez problemów podłą-
czony do istniejącego systemu zarządzania budynkiem. Róż-
ne możliwości ustawiania i  kontroli w  centralnym systemie 
zarządzania klimatyzacją TG2000 pomagają oszczędzać 

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki.

energię oraz regularnie rozliczać koszty energii. Także wiele 
innych, współpracujących z klimatyzacją, instalacji systemu 
zarządzania budynkiem, jak np. oświetlenie, może być zarzą-
dzanych z poziomu oprogramowania i tym samym uwzględ-
niane przy rozliczaniu zużycia energii.

Obszary zastosowań
Budynki biurowe, hotele, szpitale, banki.

STEROWNIKI // KONTROLER AHC // TG2000




