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Moderní konstrukce administrativních budov, přísnější předpi-
sy ohledně jejich izolace a interní tepelné zatížení v důsledku 
počítačového vybavení, tiskáren nebo serveroven kladou zvý-
šené nároky na flexibilní a sofistikovanou techniku klimatizace, 
větrání a vytápění. Série City Multi VRF je ideální pro velké a 
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Výborné pracovní klima

Úvod a obsah // 

náročné projekty, jako jsou kancelářské budovy, hotely, nákup-
ní centra, nemocnice a veřejné budovy, které vyžadují individu-
ální řešení klimatizace. Rozmanitost modelů vnitřních jednotek 
a velký výkonový rozsah venkovních jednotek přitom zajišťují 
maximální flexibilitu při plánování a projektování.
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VÝHODY

Technologie plná výhod
Série City Multi je ideální pro velké a náročné stavby, které vy-
žadují individuální řešení klimatizace. Tyto pokrokové systémy 
VRF se vyznačují vynikajícími hodnotami v oblasti energetické 
účinnosti a maximální provozní spolehlivostí a zároveň zajišťují 
optimální a komfortní klima v kancelářských budovách, nákup-
ních centrech, hotelech, nemocnicích a veřejných budovách. 
Rozmanitost modelů vnitřních jednotek a velký výkonový roz-
sah venkovních jednotek přitom poskytuje maximální flexibilitu 
při plánování a projektování. 

Ke standardním systémům se také přidává obrovský potenciál 
dvoutrubkového rekuperačního systému klimatizace R2, který 
svými unikátními vlastnostmi umožňuje využít přebytečnou 
tepelnou energii v budově a využít ji v její jiné části. Tato tech-
nologie byla vyvinuta speciálně pro uspokojení požadavků mo-
derní architektury s důrazem na maximální efektivitu a komfort.

Pečeť kvality pro všechna klimatizační zařízení
• Nejvyšší energetická účinnost.
• Garantovaná dostupnost náhradních dílů – dodání do dvou 

pracovních týdnů, nejméně po dobu deseti let.
• Rozsáhlé školicí programy, podpora při projektování a kom-

plexní dokumentace.
• Garantovaná přesnost technických údajů v katalozích, výko-

nové parametry v souladu s normou EN 14511.

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

Naše klimatizační jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny R410A, 
R407C a R134a. Další informace najdete v příslušném návodu k obsluze.
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Zaměřeno na účinnost
Vysoká sezónní účinnost
Nové venkovní jednotky City Multi byly vyvíjeny s ohledem na 
maximální sezónní účinnost. V režimu chlazení byla účinnost 
zvýšena až o 47 % a v režimu vytápění až o 21 %. To je umož-
něno použitím inovativního hliníkového tepelného výměníku 
s plochými trubkami, který disponuje zvětšenou plochou pro 
přenos tepla a menšími tlakovými ztrátami. 

SEER a SCOP jako parametry účinnosti
V rámci evropské směrnice ErP je základním parametrem pro 
vyjádření energetické účinnosti zařízení v režimu chlazení nebo 
vytápění sezónní koeficient využitelnosti energie (SEER) příp. 
sezónní koeficient výkonnosti (SCOP) podle DIN EN14825. Po-
žadavky na energetickou účinnost platí již od roku 2013 v LOT 
10 pro klimatizační jednotky s chladicím výkonem do 12 kW. 
Od září 2015 budou SCOP/SEER povinným údajem také v LOT 
1 pro tepelná čerpadla a od roku 2017 budou tyto požadavky 
pravděpodobně zavedeny také v LOT 6 pro klimatizační jednot-
ky s chladicím výkonem nad 12 kW.

Výhody na první pohled
• Všechny komponenty řady City Multi jsou navrženy tak, aby 

se dosáhlo maximální účinnosti a vynikajících hodnot COP a 
SCOP za použití chladiva R410A.

• Venkovní jednotky s řízeným výkonem (plně invertorová tech-
nologie) v kombinaci s elektronickými expanzními ventily ve 
vnitřních jednotkách umožňují individuální výkon v jakékoli 
místnosti.

• U systému R2 se tepelná energie odebíraná z ochlazovaných 
místností používá k vytápění jiných místností v budově. Díky 
tomu zůstává teplo uvnitř budovy a nevypouští se bez užitku 
do okolí.

• Energie odebíraná z ochlazovaných místností může být využi-
ta k vytápění jiných místností nebo k ohřevu vody.

• Díky rekuperaci tepla lze u systému R2 dosáhnout hodnoty 
COP > 8.

V projekční kanceláři v Düsseldorfu bylo realizováno 
hned několik klimatizačních koncepcí současně, 
které splňovaly náročné požadavky budov. Více se 
dozvíte na straně 17.

//
Výhody kompletního řešení pomocí klimatizační 
technologie VRF jsou zřejmé na první pohled – 
úspora nákladů na energii i potřebné místo, 
menší hmotnost, vyšší komfort a nižší investič-
ní náklady.

Teplotní body pro měření energetické účinnosti dle 
směrnice ErP. 
Na rozdíl od měření koeficientu výkonnosti (COP) a 
koeficientu využitelnosti energie (EER) se měření výkonnosti 
provádí nejen v jednom teplotním bodě, nýbrž ve čtyřech 
různých měřicích bodech. Ty se ještě dále rozlišují pro režim 
chlazení a režim vytápění. Tímto způsobem lze zohlednit 
chování klimatizačního zařízení nebo tepelného čerpadla 
při částečném zatížení. Kromě toho jsou ve  výpočtech 
zohledněny rovněž další faktory, jako je například spotřeba 
v pohotovostním režimu (Standby) nebo též použité vnitřní 
jednotky.16 °C

Last 21,1 %

Last 47,4 %

Last 73,7 %

Last 100 % 
(P design C)

20 °C 25 °C 30 °C 35 °C

Chlazení

Last 35,4 %

Last 15,4 %

Last 53,8 %

Last 88,5 %

Last 100 % 
(P design H)

-10 °C -7 °C 2 °C 7 °C 12 °C 16 °C

Vytápění

VÝHODY
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//
Monovalentní vytápění a chlazení moderních 
budov pomocí technologie VRF zcela vystihuje 
současný trend.

Komfort, který se vyplácí
Přehled výhod
• Řízení vnitřních jednotek pomocí jednotlivých (kabelového 

nebo infračerveného dálkového ovládání), skupinových, sys-
témových a centrálních dálkových ovládání.

• Každou jednotlivou vnitřní jednotku lze provozovat nezávisle 
v režimu vytápění či chlazení.

• Vysoký komfort při smíšeném režimu, neboť zde nedochází 
k zastavení kompresoru při změně chladicího režimu na vy-
tápěcí režim.

• Rozměrově úsporné venkovní jednotky zjednodušují projek-
tování a pozdější montáž. 

• Vnitřní jednotky řady PEFY-P a PFFY-P umožňují ochlazení 
vnitřního prostoru na velmi nízké teploty. Místnosti tak lze 
ochladit až na teplotu 14 °C (platí u venkovních jednotek 
PUHY a PURY).

• Speciální konstrukce tepelných výměníků u venkovní jednot-
ky a ventilátor kondenzátoru řízený invertorem zaručují nízkou 
hladinu hluku venkovní jednotky (44 dB[A] ve vzdálenosti 1 m 
při nočním provozu, jednotka s výkonem 28 kW).

• Venkovní jednotky mají tepelné výměníky s povrchovou úpra-
vou (povrch Blue fin u PUHY-P YKB a PURY-P YLM, pozinko-
vaný povrch u PUHY- EP YLM a PURY-EP YLM).

Bezpečný provoz nenáročný na údržbu 
Nový systém Hybrid City Multi (HVRF) byl vyvinut  speciálně pro 
uspokojení požadavků moderní architektury s vysokými nároky 
na komfort. Je to celosvětově první dvoutrubkový systém pro 
současné chlazení a vytápění s rekuperací tepla, jenž využívá 
výhody přímého odparu a vodního chlazení. 

Podrobný popis systému naleznete na straně 32.

Automatická kontrola hladiny chladiva
Venkovní jednotky City Multi řady YLM jsou vybaveny auto-
matickou kontrolou hladiny chladiva, kterou lze při údržbě jed-
noduše spustit stisknutím tlačítka. To umožňuje jednoduše a 
rychle zkontrolovat těsnost zařízení. Kontrola množství chladi-
va trvá 60 minut.

HBC controller
Hybridní BC controller propojuje venkovní jednotku 
s vnitřními jednotkami a umožňuje výměnu tepla 
mezi chladivem a vodou. 

VÝHODY
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Neomezené možnosti použití
Kromě připojení větracích zařízení pomocí příslušných připo-
jovacích sad lze prostřednictvím systému City Multi v budo-
vě zajistit přípravu teplé a studené vody. Modul teplovodního 
výměníku je vhodný pro podlahové topení, větrací zařízení, 
vzduchové dveřní clony, fancoily a mnoho dalších aplikací. Díky 
vysoké flexibilitě jsou možnosti použití takřka neomezené. 

Nově možnost připojení k vnitřním jednotkám série M
Nová sada LEV-Kit výrobce Mitsubishi Electric nyní umožňu-
je připojení vnitřních jednotek série M do systémů City Multi. 
Vnitřní jednotky jsou pomocí sady LEV-Kit doplněny o externí 
elektronický expanzní ventil, který je zapotřebí pro provoz se 
zařízeními VRF. Výhodou pro uživatele je mnohem větší výběr 
vnitřních jednotek, které lze použít. Kromě toho již nemusejí být 
venkovní jednotky zbytečně předimenzovány, protože lze po-
žadovanému výkonu chlazení nebo topnému výkonu optimálně 
přizpůsobit i malé hodnoty výkonu. 

Přehled výhod
• Široký rozsah výkonu venkovních jednotek: Chladicí výkon 

22,4 až 101,0 kW a topný výkon 25,0 až 113,0 kW.
• Potrubí o celkové délce 1000 m a až 2000 centrálně řízených 

vnitřních jednotek umožňuje velkou flexibilitu při plánování 
systému ve velkých budovách.

• Pouze dvě trubky pro distribuci chladiva snižují náklady.
• Široká škála připojitelných modelů vnitřních jednotek.
• Série R2 se současných provozem chlazení i topení.
• V režimu vytápění je zařízení použitelné od +15,5 °C do 

−20 °C. Proto lze monovalentní systémy City Multi používat 
ve velmi chladných oblastech.

• Připojení k regulačnímu systému budovy je možné přes 
všechny běžné systémy sběrnic jako LonWorks®, BACnet®, 
systém Modbus, systém EIB (TP), vlastní datovou sběrnici 
City Multi M-NET a připojení MICROS-Fidelio.

• Pomocí speciálních jednotek pro ohřev vody – Booster PW-
FY-P100-BU může systém R2 ohřát vodu až na 70 °C. S 
teplovodním modulem PWFY-P100/200-AU lze produkovat 
teplou vodu do 45 °C a studenou vodou už od 5 °C.

Flexibilita jako přidaná hodnota

Nástěnná jednotka Premium se dodává v barvách
černá, stříbrná a bílá.

VÝHODY
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PŘEHLED MOŽNOSTÍ

Série Y

Výkonná: 
Vytápění nebo chlazení
Série Y představuje flexibilitu a maximálně komfortní klima. 
Dvoutrubkový systém pro chlazení a vytápění kombinuje až 50 
vnitřních jednotek rozdílných konstrukcí v jediném chladicím 
okruhu. Široká škála vnitřních jednotek ve spojení s prakticky 
neomezenými možnostmi ovládání poskytuje řešení pro jaké-
koliv použití.

• Vysoká sezónní energetická účinnost.
• Možnost individuální regulace teploty v každé vnitřní jednotce.
• Technologie Zubadan pro venkovní jednotky VRF: 100 % vý-

kon až do −15 °C.

Princip fungování komfortní  
série Y pro chlazení nebo vytápění. 
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Technologie R2

Technologie R2 je jediným systémem s rekuperací tepla na svě-
tě, který umožňuje chlazení a vytápění v paralelním provozu 
pouze se dvěma trubkami. Energie odebíraná z ochlazovaných 
místností může být využita k vytápění jiných místností nebo 
k ohřevu vody. Speciální jednotky Booster a výměníky tepla 
mohou být připojeny k systému R2 pro ohřev pitné vody až na 
70 °C. 

• Vysoký komfort a velká flexibilita.
• Každou jednotlivou vnitřní jednotku lze provozovat nezávisle 

v režimu vytápění či chlazení.
• Vysoký komfort při smíšeném režimu, neboť zde nedochází 

k zastavení kompresoru při změně chladicího režimu na vy-
tápěcí režim.

Unikátní:  
Vytápění a chlazení současně

Princip fungování ekonomického dvoutrubkového systému 
s rekuperací tepla pro současné chlazení a vytápění.

PŘEHLED MOŽNOSTÍ
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PŘEHLED MOŽNOSTÍ

Trvale otevřené vchody do obchodů nebo veřejných budov na-
bízejí snadný přístup pro zákazníky, ale na druhé straně kladou 
vysoké nároky na techniku klimatizace. Je proto důležité za-
bránit výměně ohřátého nebo upraveného vzduchu ve vnitřním 
prostředí s pronikajícím venkovním vzduchem a vytápění. Jako 
obzvlášť účinné řešení se osvědčily technologie vzduchových 
dveřních clon, kde vystupující proudy vzduchu oddělují vnitřní 
a venkovní prostředí.

Systémové řešení

Správně připojený  
systém

// Externí systémy

Tepelná zátěž ve stávajících budovách, ale i v novostavbách 
je dnes vyšší: K významnému nárůstu vnitřního energetické-
ho zatížení budov přispívá výkonnější osvětlení, přítomnost 
technických zařízení, množství osob a také lepší izolace bu-
dov. U moderní architektury s velkou plochou prosklených stěn 
k tomu navíc přispívá také tepelné zatížení zvnějšku v podobě 
slunečního záření. Rozhodující roli přitom hraje přívod čers-
tvého vzduchu a úprava vzduchu v prostoru pomocí účinného 
klimatizačního zařízení.

// Větrací jednotky

Při použití technologie tepelného čerpadla VRF lze nainstalovat kompletní 
zařízení pro vytápění, ochlazování, zásobování teplou vodou a větrání plně 
na bázi obnovitelných zdrojů energie v rámci jediného společného systé-
mu. Rekuperací tepla pomocí patentované technologie R2 lze odpadní 
teplo z ochlazovaných prostor použít například k zásobování teplou  vodou. 
Ekonomickou výhodnost tohoto systému z hlediska provozních nákladů 
lze doložit na mnoha příkladech. Udělejte si vlastní názor na základě rea-
lizovaného projektu Prizeotelu v Hamburku od strany 25.

Venkovní jednotky VRF

Vzduchové dveřní clony

Vestavná kanálová jednotka
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Dálková ovládání a centrální řídicí systémy jsou rozhraním mezi 
klimatizačním zařízením a jeho uživatelem. Přitom nejde jen o 
pouhé zapnutí a vypnutí: S inteligentním a optimálně nastave-
ným řízením se snižuje spotřeba energie a náklady. Mitsubishi 
Electric nabízí širokou škálu dálkových ovladačů a kontrolních 
systémů pro optimální řízení vašich klimatizačních systémů. 

Pro přípravu teplé a studené vody od 10 do 45 °C jsou k dispo-
zici hydroboxy o výkonech 10 a 20 kW. Tyto moduly jsou vhod-
né pro podlahové topení, větrací zařízení, vzduchové dveřní 
clony, fancoily a mnoho dalších aplikací. Booster modul pak 
umožňuje dosáhnout až 70 °C v primárním okruhu. Tato jednot-
ka je ideální pro ohřev teplé pitné vody do 65 °C. 

// Řídicí systémy

// Vodní moduly

Centrální řízení

Booster modul

Vyrovnávací zásobník

Vodou plněné systémy 
pro vytápění místností 
nebo ohřev TUV

Dvoucestné kazetové jednotky

Centrální rozdělovač chladiva
BC controller

Čerpadlo 

Větrací jednotka

PŘEHLED MOŽNOSTÍ
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//
Systém City Multi VRF je rozdělen do tří řad, které jsou optimálně přizpůsobeny konkrétním přípa-
dům použití, čímž systém pokrývá celou škálu požadavků na klimatizace a vytápění v moderních 
a komplexních budovách.

Důsledně správné řešení
Série a technologie

SYSTÉM PUMY A Y

PŘEHLED MOŽNOSTÍ

Maximálně komfortní klima
Série PUMY a Y pro chlazení nebo vytápění byly vyvíjeny především s ohledem na vysokou energetickou účinnost 
a optimální komfort. Široká škála vnitřních jednotek a možností vám nabízí maximální flexibilitu při projektování a 
instalaci.

Série Y od strany 17
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TECHNOLOGIE R2

Smysluplné využití energie
Technologie R2 je světově unikátní dvoutrubkový systém k souběžné-
mu chlazení i vytápění s rekuperací tepla. Energie odebíraná z ochla-
zovaných místností se neodevzdává do okolí, ale využívá se k vytápění 
místností, kde je teplo potřeba. 

Technologie R2 od strany 25

TECHNOLOGIE REPLACE

Snadná výměna starých systémů R22 nebo R407C
Výměna stávajícího starého zařízení za moderní systém R410A nevyža-
duje žádné rozsáhlé stavební práce. Již instalované potrubí v budově 
lze použít znovu, vymění se pouze vnitřní a venkovní jednotky.

Technologie Replace od strany 35

PŘEHLED MOŽNOSTÍ

© by Prize Management Group, design by Karim Rashid Inc. & photo by Eric Laignel
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PŘEHLED MOŽNOSTÍ

//
Velký výběr technicky i designově vyspělých vnitřních jednotek umožňuje jejich bezproblémové 
začlenění do jakéhokoliv prostoru. Při projektování se proto nabízí řada možností, což umožňuje 
reagovat na specifika interiérové architektury.

Specialisté na design a technologii
Přehled vnitřních jednotek

Nástěnné jednotky

Nástěnná jednotka 
Premium

1- cestná kazetová 
jednotka

2-cestná kazetová 
jednotka

4-cestná kazetová 
jednotka Eurorastr

4-cestná kazetová
jednotka s Coanda 
efektem

Nástěnná jednotka 
Deluxe
s čidlem 3D isee 
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Kompletní sortiment vnitřních jednotek a všechny venkovní 
jednotky a jejich kombinace naleznete v našem aktuálním 
katalogu klimatizačních a větracích jednotek na 
vrf.mitsubishi-les.com.

PŘEHLED MOŽNOSTÍ

Potrubní jednotka
extra plochá konstrukce 

Potrubní jednotka
s přívodem čerstvého 
vzduchu

Potrubní jednotka
horizontální proudění 
vysoký statický tlak

Potrubní jednotka
variabilní proudění, 
střední statický tlak 

Tichá potrubní
jednotka
pro hotelová zařízení

Parapetní jednotka 
Design

Parapetní jednotka
s opláštěním a bez něj

Podstropní jednotka
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Modulární klimatizační systém  
pro optimální workflow

Série Y: Projekční kancelář v Düsseldorfu // 

Flexibilní kancelářské, konferenční a společenské místnosti 
umožňují v projekční kanceláři moderní přístup. Koncepce s 
časově a prostorově flexibilní použitelností pronajímaných ob-
jektů jsou na trhu velmi žádány.

Příjemné klima 
Systém VRF se přizpůsobuje individuálním potřebám jednotli-
vých uživatelů i majiteli budovy. Každému člověku je příjemné 
jiné klima a klimatizační systém, který toto zohledňuje a zároveň 
pracuje s vysokou účinností, je zajímavý nejen pro samotné 
uživatele, ale i pro investory a projektanty.

Modulární klimatizační systém
Další výzvou tohoto projektu byla pozdější sanace resp.   
dokončení komplexu budov. Rozšiřitelný klimatizační systém 
VRF umožňuje postupnou instalaci klimatizace, což je dále 
podporováno kvalitou a spolehlivostí jednotlivých komponent 
systému. 

Flexibilní projektování 
Tým odborníků vytvořil tři různá koncepční řešení ušitá na míru 
velikosti a architektonickému uspořádání flexibilně rozdělených 
prostor pro jejich optimální klimatizaci. Vysoký počet připoji-
telných jednotek nabídl řešení pro nejrůznější prostorové kon-
cepce.

Celou instalaci lze dokončit jednorázovou investicí do centrál-
ního řídicího systému s rozpočítáváním nákladů na energie.
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SÉRIE Y

Dvoutrubkový systém pro chlazení nebo vytápění kombinuje až 
50 vnitřních jednotek rozdílných konstrukcí v jediném chladicím 
okruhu. Široká škála vnitřních jednotek ve spojení s prakticky 
neomezenými možnostmi ovládání poskytuje řešení pro všech-
ny aplikace.

Klima podle vlastního přání
Díky individuálním nastavením teploty na každé vnitřní jednotce 
si může každý uživatel nastavit příjemné klima v místnosti tak, 
jak mu vyhovuje.

Široký výkonový rozsah pro velké úkoly
Venkovní jednotky série Y mají chladicí výkon od 11,2 do 
150,0 kW. Výkonový rozsah všech připojených vnitřních jedno-
tek se může pohybovat mezi 50 % a 130 %. Pro speciální 
projekty je na vyžádání k dispozici index připojení 200 %. 
Nabídku završují vodou chlazené venkovní jednotky WY.

Kompaktní rozměry 
Standardní provedení venkovních jednotek VRF vyžaduje pou-
ze minimální instalační plochu. 

Ideální hodnoty
Venkovní jednotky dosahují v režimu chlazení sezónního 
koeficientu účinnosti (SEER) až 6,52 (EER 4,31). V režimu 
vytápění dosahuje sezónní koeficient účinnosti (SCOP) až 3,90 
(COP 4,36).

Invertorová technologie zajišťuje efektivní provoz
Kompresor mění svou frekvenci v závislosti na potřebách jed-
notlivých vnitřních jednotek a produkuje jen tolik energie, kolik 
je skutečně potřeba. 

Technologie Zubadan pro venkovní jednotky VRF:   
100 % výkon až do −15 °C
Po úspěšném zavedení unikátní technologie Zubadan u ven-
kovních jednotek Mr. Slim nyní nabízíme speciální sérii VRF se 
všemi výhodami Zubadan ve výkonovém rozsahu 22,4 až 
63,0 kW. Díky inovativní technologii je dosažen konstantní 
topný výkon do −15 °C a rozšiřuje se oblast použití v režimu 
vytápění až do −25 °C. Tím je dosažen 100 % topný výkon i při 
velmi nepříznivých podmínkách.

Nejvyšší komfort
Chlazení nebo vytápění
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K venkovním jednotkám City Multi Zubadan lze připojit všechny 
dostupné vnitřní jednotky City Multi. K venkovní jednotce typu 
PUHY-HP500 lze připojit až 50 vnitřních jednotek.

Přehled výhod
• 50 vnitřních jednotek v rámci jediného okruhu.
• Široká nabídka připojitelných modelů vnitřních jednotek.
• Chladicí výkon od 11,2 do 150,0 kW.
• Prostorově úsporná instalace díky kompaktním rozměrům.
• Vysoká energetická účinnost.

Volitelný software TG-2000A otevírá dveře vašemu centrálnímu dálkovému ovládání 
AE-200E nebo EB 50GU-J do komplexních systémů řízení budov.

SÉRIE Y

Rozpočítávání nákladů na energii
Ústav pro klimatizační a chladicí technologie (ILK) v Drážďanech ověřil přesnost 
a shodu systému pro rozpočítávání nákladů v systému TG-2000A. ILK potvrzuje, 
že použitý způsob vyúčtování lze podle německé vyhlášky o topných nákladech 
považovat za správný. Další informace o softwaru najdete na straně 43.
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Nová generace venkovních jednotek City Multi YLM
Nová řada produktů YLM přesvědčí díky svému značnému ná-
růstu účinnosti, zvýšenému komfortu v režimu vytápění a také 
vysokou flexibilitou při projektování. Výhody přitom přináší 
nový kompresor, nový hliníkový tepelný výměník s plochým 
potrubím, inovovaný chladicí okruh a větší povolené délky 
vedení chladiva. 

Vysoká sezónní účinnost
Nové venkovní jednotky City Multi byly vyvinuty s ohledem na 
vysokou účinnost během celého roku. V režimu chlazení byla 
účinnost zvýšena až o 47 % a v režimu vytápění až o 21 %. 
To je umožněno použitím inovativního hliníkového tepelného 
výměníku s plochými trubkami, který disponuje zvětšenou plo-
chou pro přenos tepla a menšími tlakovými ztrátami. Výrobce 
Mitsubishi Electric vybavil systém VRF touto technologií jako 
první na světě. Nový je také vysoce účinný kompresor, jehož 
charakteristika byla rovněž optimalizována pro efektivnější pro-
voz a pro vysokou sezónní účinnost. 

Použitím nejnovějšího kompresoru a motorových technologií se zvýšila zejména účinnost 
při provozu s částečnou zátěží.

YJM
Zvýšení SCOP

Výkon

Nejmodernější technologie kompresorů

Stupeň účinnosti

YLM

Významné zvýšení účinnosti zajišťuje hliníkový tepelný výměník 
s plochými trubkami, který byl použit jako první na světě.

SÉRIE Y

//
Nové venkovní jednotky Mitsubishi Electric 
jsou příkladem nové generace systémů VRF 
a přesvědčují svou vysokou celoroční sezónní 
energetickou účinností.



21

Komfortní výkon
U venkovní jednotky lze nastavit různou výparnou teplotu. Jak-
mile se teplota v místnosti přiblíží k požadované hodnotě, sys-
tém zvýší teplotu chladiva ve vnitřních jednotkách. To má za ná-
sledek mírnější teploty vzduchu vystupujícího z výdechů a další 
úsporu energie přibližně o 8 %*. Aby byl i při odmrazování stále 
k dispozici výkon pro vytápění, probíhá odmrazování výmění-
ku postupně - vždy v jeho jedné polovině („Comfort Heating“). 
Druhá část výměníku je nadále používána pro vytápění. Pro 
snadnější konfiguraci lze nastavování funkcí provádět pomocí 
nástroje Maintainance Tool Software.

Flexibilita při plánování a projektování
S rozšířeným výkonovým rozsahem, celkovou délkou potrubí 
až 1000 m a minimálním množstvím předplněného chladiva 
umožňuje nová venkovní jednotka YLM maximální flexibilitu při 
plánování, projektování a instalaci. Díky tomu mohou být snad-
no vybaveny i složitější budovy. 

Další výhody nových zařízení
• Variabilní výparná teplota.
• Více možností potrubního vedení (90 m odprvní odbočky, 30 m 

převýšení).
* Vypočteno pro jedno reprezentativní zařízení a konkrétní kancelářskou instalaci. 

Režim odmrazování 
venkovní jednotky

Režim odmrazování 
venkovní jednotky

Vnitřní jednotky se zastaví a nedodávají žádný topný výkon. Vnitřní jednotky zůstávají v chodu a stále poskytují až 50 % topného výkonu.

Nové venkovní jednotky sérií YKB a YLM poskytují také během odmrazovacích 
cyklů až 50 % topného výkonu. K tomu účelu se odmrazování provádí postup-
ně ve více segmentech tepelného výměníku venkovní jednotky (za určitých 
provozních podmínek zařízení a ve speciálních případech může dojít k tomu, 
že se odmrazování provádí obvyklým způsobem).

Tradiční systém Nové systémy City Multi YKB/YLM

SÉRIE Y
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4-cestná kazetová jednotka
s Coanda efektem

Potrubní jednotka s přívodem
čerstvého vzduchu 
horizontální proudění, vysoký statický tlak

Lehkost v bílé, elegance v černé nebo klasika ve stříbrné barvě: 
design nástěnných jednotek Premium propůjčuje elegantním, 
chladně atraktivním prostorám nadčasovou krásu. Pod stylo-
vým povrchem skrývají vnitřní jednotky Premium nejmodernější 
technologii.
• Energetická třída A +++.
• Hlučnost pouze 21 dB(A).
• Dokonalé začlenění do jakéhokoliv prostoru.

Poprvé připojitelné k venkovním jednotkám City Multi
Nová sada LEV-Kit od Mitsubishi Electric nyní umožňuje připo-
jení vnitřních jednotek série M k jednotkám City Multi.

4-cestná kazetová jednotka ve tvaru čtverce o délce strany 
840 mm (panel 950 mm x 950 mm) má čtyři vzduchové výstu-
py, které zajišťují optimální bezprůvanovou distribuci vzduchu 
i v místnostech s nízkým stropem. Individuálně nastavitelné 
klapky vzduchového výstupu lze pohodlně řídit pomocí kabe-
lového dálkového ovládání.
• Bez průvanu díky Coanda efektu.
• Rovnoměrné rozložení teploty zajišťuje senzor i-see.
• Filter Lift pro snadnou údržbu.

Dokonalá technologie Uživatelsky vstřícná
Nástěnná jednotka Premium MSZ-EF Čtyřcestná kazetová jednotka PLFY

Pro dlouhá vzduchotechnická potrubí se ideálně hodí potrubní 
jednotky typu PEFY-VMH se statickým tlakem 50 až 260 Pa. 
• Vysoce flexibilní vzhledem k 10 modelům s chladicím výko-

nem od 4,5 do 28 kW.
• Bezproblémová údržba díky snadno přístupnému reviznímu 

otvoru.
• Volitelné čerpadlo kondenzátu.

Nenápadně působivá
Potrubní jednotka PEFY

PŘÍKLADY VNITŘNÍCH JEDNOTEK

Nástěnné jednotky Premium 
v lesklém černé, matném stříbrném a lesklém bílém provedení lze nyní 
poprvé připojit pomocí sady LEV-kit k venkovním jednotkám City Multi. 

Sada PAC-LV11M-J LEV
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PŘEHLED VÝKONOVÝCH TŘÍD

Chladicí výkon (kW)

Kód výkonu

Topný výkon (kW)

Chlazení nebo vytápění

Kompaktní PUMY-P

ZUBADAN 
Série Y PUHY-HP

série Y PUHY-P YKB

Série Y, vysoká 
sezónní účinnost 
PUHY-EP YLM

Série WY PQHY-P
(do 101 kW) 

Série Y, vysoká sezónní 
účinnost PUHY-EP YLM

Série Y PUHY-P YKB

Chladicí výkon (kW)

Kód výkonu

Topný výkon (kW)
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Ušetřete provozní náklady  
rekuperací tepla
Na mnoha místech vznikají nové budovy se vzrušujícím poje-
tím hotelových zařízení. Například Prizeotel, designové prostře-
dí v kombinaci se šarmem soukromého hotelu, přitom spojuje 
ušlechtilý design s nízkými cenami ubytování, a vytváří tak jed-
notnou a důslednou koncepci.

Trvale udržitelné vytápění a klimatizace
Stejně důsledný je investor po technologické strán-
ce. Uplatnění zde nalézají tepelná čerpadla VRF R2, 
která využívají přebytečnou energii v budově k úspor-
nému a ekologickému vytápění a přípravě teplé vody. Kom-
binace komfortu a ekonomičnosti má pro majitele hotelo-
vé značky zaměřené na úspornost a design velký význam. 

Technické zařízení budov, například topení a klimatizace, je 
dnes důležitým faktorem pro ekonomicky udržitelné a zdravé 
pojetí stavebního objektu. Cílem je trvale snižovat celkovou 
spotřebu energií v budově a dosáhnout tak nižších provozních 
nákladů. 

Smysluplná využití tepelné zátěže
Při instalaci moderního klimatizačního systému VRF s funkcí re-
kuperace tepla využívá Prizeotel k vytápění hotelových pokojů 
tepelnou energii, získávanou z prostor, které vyžadují chlazení. 
Příkladem toho je jídelna nebo serverovna, kde dochází téměř 
nepřetržitě k odvádění tepelné zátěže.

Pro zajištění maximální spolehlivosti je zde využit systém dál-
kové údržby a dálkového monitorování, a to aktivací nástroje 
údržby Maintenance-Tool Advance.

Technologie R2 Prizeotel v Hamburku // 
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TECHNOLOGIE R2

Technologie R2, jediný VRF systém rekuperace tepla na trhu 
s pouze dvěma trubkami, byl vyvinut na podporu energeticky 
úsporných zařízení šetrných k životnímu prostředí pro použití v 
moderních budovách. Obvodové pláště budov, které umožňují 
pouze minimální výměnu vzduchu, vyžadují moderní a energe-
ticky efektivní klimatizaci. 

Pohyb energie v budově 
S technologií R2 se teplo, odebírané z ochlazovaných prostor, 
nevypouští bez užitku do okolí, nýbrž se používá k vytápění 
místností, kde je teplo potřeba, nebo k ohřevu teplé pitné vody. 
Díky rekuperaci tepla lze v závislosti na potřebě ochlazování 
a vytápění snížit náklady na energie až o 50 %. Optimálně na-
vržené systémy umožňují dosažení koeficientu účinnosti (COP) 
vyšší než 8. 

Současné chlazení a vytápění
Technologie R2 je jediný systém rekuperace tepla na světě, kte-
rý umožňuje chlazení a vytápění v paralelním provozu pouze s 
dvěma trubkami. Zejména u systémů WR2 chlazených vodou 
se odpadní teplo předává do vodovodní sítě a ukládá se zde, 
nebo. se používá jinde v kombinaci s dalšími systémy WR2. 

Srdce systému
Centrálním prvkem každého systému R2 je BC controller, cent-
rální rozdělovač chladiva, který spolu s venkovní jednotkou tvo-
ří chladicí a regulační celek, který umožňuje rekuperaci tepla. 

Inovativní invertorová technologie
Kompresor ve venkovní jednotce lze díky nejnovější invertorové 
technologii snížit až na frekvenci 15 Hz. Výkonový rozsah všech 
připojených vnitřních jednotek se může pohybovat mezi 50 % a 
130 %. Pro speciální projekty je na vyžádání k dispozici index 
připojení 200 %.

Individuální řízení
Díky integrovanému řízení s fuzzy logikou lze nastavit po-
kojovou teplotu u všech vnitřních jednotek přesně dle po-
žadavků jednotlivých uživatelů. V automatickém režimu   
se chlazení / vytápění přepíná automaticky dle individuálně zvo-
lené teploty – snadná obsluha umožňující příjemnější prostředí.

Smysluplné využití energie
Jedinečný dvoutrubkový systém
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Přehled výhod
• Unikátní: Pouze dvoutrubkový rozvod pro současné chlazení 

a vytápění s rekuperací tepla.
• Vyšší komfort: Možnost současného nezávislého využívání 

každé jednotlivé vnitřní jednotky v režimu vytápění či chlazení.
• Energetická účinnost: Díky rekuperaci tepla lze v závislosti na 

potřebě ochlazování a vytápění snížit náklady na energie až 
o 50 %. 

• Velký výkonový rozsah : Až 101 kW chladicího výkonu umož-
ňuje ještě širší spektrum použití.

50% úspora
díky rekuperace 

tepla

Série R2 Série Y

Chlazení a vytápění

Chlazení nebo vytápění

Porovnání nákladů na energii – kancelářská budova o rozloze 10.000 m²

TECHNOLOGIE R2

Stavební certifikace
Energeticky velmi vysoký potenciál technologie R2 přispívá k dosažení cílů 
stanovených v rámci certifikace budov. Tato technika byla vyvinuta speciálně pro 
uspokojení požadavků moderní architektury s důrazem na maximální efektivitu 
využití dostupné chladicí a tepelné energie.
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TECHNOLOGIE R2

Nezabírají místo: BC controllery pro distribuci energie dle konkrétní potřeby byly namontovány zcela jednoduše pod stropem prádelny.

Oddělování fází chladiva v BC controlleru
Součástí jedinečného řešení systému VRF R2 jsou separační 
jednotky, tzv. BC controllery, v nichž se provádí oddělování fází 
použitého chladiva v jediném centrálním uzlu celého zařízení. 
BC controller je tedy centrálním oddělovačem chladiva, který 
slouží jako společný přepojovací uzel mezi venkovními a vnitř-
ními jednotkami. Toto zařízení odděluje fáze chladiva podle ak-
tuálních požadavků: plynné skupenství pro vytápění a kapalné 
skupenství pro chlazení. 

Chladivo v kapalné i plynné fázi ve společném potrubním 
vedení
Koncepce dvoutrubkové technologie je celosvětově jedinečná 
a patentovaná. Možné jsou také instalace s pohybem chladiva 
v kapalné i plynné fázi ve společném potrubním vedení. Pří-
tomnost obou těchto fází chladiva v propojovacím potrubí mezi 
venkovní jednotkou a BC controllerem je umožněna udržová-
ním přesných hodnot tlaku a teploty. 

Srdce technologie R2
Kompaktní BC controller umožňuje připojit více vnitřních jed-
notek k venkovní jednotce a efektivně distribuuje chladivo pro 
účely vytápění (plynná fáze) a chlazení (kapalná fáze).

Převládající režim
V režimu se souběžným vytápěním i chlazením se proto podle 
obou provozních stavů zařízení rozlišuje mezi režimy „s převlá-
dajícím vytápěním“ a režimem „s převládajícím chlazením“. To 
znamená následující: Většina jednotek připojených ke společné 
venkovní jednotce se nachází v režimu vytápění nebo chlazení. 

Jak se od toho odlišuje obvyklá technologie se třemi po-
trubími?
Za prvé musí být v každém případě použita tři potrubí. Za druhé 
se použijí přepínací boxy, které musí být nainstalovány před ka-
ždou jednotlivou vnitřní jednotkou a nemohou provádět žádné 
centrální úkoly pro více klimatizačních jednotek. Aby se bylo 
možné vyhnout problému této decentralizované struktury vy-
sokého počtu přepínacích boxů na mnoha místech v budově, 
spojí se tyto boxy částečně dohromady a poté se nainstalují 
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TECHNOLOGIE R2

do centrální místnosti. Stejně jako dříve však musí být pláno-
vána tři potrubí a jeden přepínací box na jednu vnitřní jednotku. 
Kromě toho je při přepínání mezi režimem vytápění a chlazení 
nutné vypnutí systému a až poté se znatelnou časovou pro-
dlevou může systém poskytovat požadovanou tepelnou nebo 
chladicí energii.

Současné chlazení a vytápění s 50 vnitřními jednotkami
V chladicím okruhu mohou být integrovány až tři BC controllery (1x 
hlavní /master/, 2x podřadné /slave/). Díky tomu může být až 50 
vnitřních jednotek začleněno do centrálního chladicího systému. 
Již ze srovnání jednoduchého systému s pouhými čtyřmi vnitřní-
mi jednotkami jasně vyplývají výhody dvoutrubkového systému: 
Zatímco dvoutrubkový systém s centrálně použitým BC contro-
llerem vyžaduje pouze 20 spojů, je u běžných systémů se třemi 
trubkami a s nezbytnými přepínacími boxy nutných již 58 spojů. 

Instalace je jednak mnohem rychlejší a levnější a zároveň vzhle-
dem k menšímu potenciálnímu riziku netěsností také bezpeč-
nější a vyžaduje menší údržbu.

Srovnání vytvořených spojů v systému

CITY MULTI R2

spojů

MITSUBISHI ELECTRIC

Vnitřní  
jednotky

Venkovní 
jednotka

BC controller

20

= 2 spoje = 3 spoje

Třítrubkový systém 
konkurenčních firem

spojů
58

Venkovní jednotka

Přepínací boxy

Vnitřní jednotky

Konkurenční systémy

BC controller v režimu převažujícího chlazení

Venkovní jednotka Vnitřní jednotky

Chlazení

Chlazení

Chlazení

Vytápění

Čtyřcestný 
ventil Sací

potrubí

Nízkotlaké
sací potrubí

Kapalina

Tepelný
výměník

Vysokotlaký plyn
Nízkotlaký plyn
Vysokotlaká kapalina
Dvoufázový vysoký tlak

BC controller v režimu chlazení a vytápění s rekuperací tepla

Sací
potrubí

Vytápění

Vytápění

Chlazení

Chlazení

Sací potrubí

Dvoufázo-
vý vysoký 
tlak 
potrubí

Nízký tlak

Venkovní jednotka Vnitřní jednotky

Kapalina

Čtyřcestný ventil

Vysokotlaký plyn
Nízkotlaký plyn
Vysokotlaká kapalina
Dvoufázový vysoký tlak

Dvoufázový
vysoký tlak
potrubí
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Univerzální řešení
Vše z jednoho zdroje

Jednotka Booster umožňuje dosáhnout teploty vody až 70 °C 
v primárním okruhu. To je ideální pro ohřev teplé pitné vody na 
max. 65 °C. Systémem R2 se získává teplo z ochlazovaných 
místností a používá se k ohřevu teplé pitné vody. 

Přehled výhod
• Teplá voda až do teploty 70 °C.
• Invertorem řízený kompresor.
• Rekuperace tepla.
• COP vyšší než 5.
• Externí ovládání.

Díky vodnímu modulu AU lze v režimu vytápění dosáhnout tep-
loty vody až 45 °C – ideální pro podlahové topení nebo fancoily.

V režimu chlazení je nastavitelná teplota vody minimálních 
10 °C. Při připojení k systému R2 lze teplo zpětně získávat z 
chlazených místností nebo chladicích procesů a využít je k 
ohřevu vody.

Přehled výhod
• Příprava teplé vody až do teploty 45 °C.
• Příprava studené vody už od teploty 10 °C.
• Rekuperace tepla.
• Čtyři režimy.
• Režim ECO.
• Externí ovládání.
• Lze připojit k City Multi Y a systémům R2.

Od horké po studenou: Jednotka Booster 
umožňuje dosáhnout teploty vody až 70 °C 
v primárním okruhu.

VODNÍ MODUL
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P 200 P 250 P 300 P 350 P 400 P 450 P 500 P 550 P 600 P 650 P 700 P 750 P 800 P850 P900

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

Chladicí výkon (kW)

Kód výkonu

Topný výkon (kW)

Série WR2 
PQRY-P

Série R2 
Sezónní účinnost 
PURY-EP

Série R2 
PURY-P

Chlazení a vytápění současně

PŘEHLED VÝKONOVÝCH TŘÍD
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Více než součet jeho částí

Klimatizační evoluce
Nový systém Hybrid City Multi využívá k rekuperaci tepla 
osvědčenou technologii souběžného chlazení a topení R2 a je 
celosvětově prvním dvoutrubkovým systémem pro současné 
chlazení a vytápění s rekuperací tepla, který  v sobě kombinuje 
výhody systému s přímým vypařováním a systému s vodním 
vedením. 

Méně je někdy více
Plánování a instalace dvoutrubkového systému je v porovnání 
chladnovodními systémy a čtyřtrubkovými systémy velmi flexi-
bilní a podstatně jednodušší. U systémů Hybrid City Multi ne-
jsou například zapotřebí žádná přídavná čerpadla, nádrže ani 
přepojovací ventily. U našeho dvoutrubkového systému se v 
potrubní síti nachází mnohem méně spojů, což nakonec ome-
zuje riziko náhodných netěsností a činí celý systém spolehlivěj-
ším a méně náročným na údržbu.

S nejlepšími doporučeními
Ať už se jedná o použití v administrativních nebo v hotelových 
budovách, systém Hybrid City Multi byl speciálně vyvinut pro 
moderní architektonické objekty s vysokými nároky na účinnost 
a komfort. 

Systém Hybrid City Multi nabízí díky své speciální konstrukci 
obzvlášť přívětivé výfukové teploty vzduchu vnitřních jednotek, 
což ještě zvyšuje poskytovaný komfort. Vzhledem k tomu, že 
vnitřními jednotkami proudí voda, jsou problémy v důsledku 
omezení množství provozních kapalin, jako například u sys-
témů s přímým vypařováním, i v těch nejmenších prostorách 
vyloučeny.

Další informace o systému HVRF získáte online na   
hvrf.mitsubishi-les.com.

Venkovní jednotka 
Invertorem řízený kompresor ve 
venkovní jednotce je vybaven 
téměř plynulou regulací výkonu 
a dává k dispozici pouze takový 
výkon, který je v budově skutečně 
zapotřebí. Invertorová technologie 
umožňuje provoz bez zásobníku.

Struktura systému Hybrid City Multi

HBC controller
Čerpadla integrovaná v HBC controlleru   
a řízená invertorem individuálně 
přizpůsobují množství cirkulující vody 
vždy aktuální potřebě výkonu.

Expanzní nádoba

Teplá voda Chladivo Zpětné vedení

HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

Studená voda
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HYBRIDNÍ TECHNOLOGIE

Hybridní BC controller (HBC) je vybaven deskovými vý-
měníky, v nichž probíhá výměna energie mezi chladivem 
a vodou.

Snadná montáž 
a bezúdržbový a spolehlivý provoz dvoutrubko-
vého systému v porovnání s trojtrubkovými nebo 
čtyřtrubkovými systémy.

Chladivo slouží jako transportní médium energie 
mezi venkovní jednotkou a hybridním controlle-
rem HBC (Hybrid BC Controller). Z HBC je upra-
vená voda vedena k vnitřním jednotkám.

Vyšší energetická účinnost 
díky využití odpadního tepla v porovnání se stude-
novodním systémem. Úspora energie může dosáh-
nout až 40 %.
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Nové za staré bez  
výměny potrubí
Aktuální technické požadavky a předpisy se neustále mění. To 
platí zejména pro použité chladivo. Právní požadavky a ekono-
mické úvahy motivují provozovatele datového centra k aktivním 
jednání. 

Legislativa zakazuje chladiva R22
Starší chladiva, jako je například R22, jsou postupně stahována 
z trhu a nesmí být nadále používána. Současná legislativa za-
kazuje používání neekologického chladiva R22 od roku 2020. 
Místo, aby se zastaralé klimatizace musely v krajních případech 
odstavovat z provozu, mohou být nyní modernizovány. 

Současné rozšíření klimatizačního zařízení
Vzhledem k tomu, že zastaralá klimatizace využívající chladivo 
R22 vykazovala v průběhu let stále častější poruchy a opravy, 
měla být stávající zařízení vyměněna, a to jak z ekonomických 
důvodů, tak i z důvodu zastaralosti. Místo „záplatování“ trhlin a 
tím také podstupování velkého rizika z hlediska bezpečnosti se 
centrum DZR ve Stuttgartu rozhodlo pro moderní, energeticky 
úspornou a ekologickou technologii ve vlastní firmě, která sou-
časně zvyšuje požadavek chladicího výkonu na 106 kW.

Nerušený pracovní den
Technologie Replace je ideální k nahrazení systému R22 VRF a 
zajištění profesionálního a energeticky úsporného provozu 
zařízení v souladu s veškerými normami. Výměna stávajícího 
potrubního systému má obvykle za důsledek vysoké náklady a 
komplikace, které znemožňují zachování každodenního provo-
zu v místě instalace. U moderní, energeticky úsporné a ekolo-
gické technologie Replace stačí jen vyměnit stará zařízení a 
stávající potrubní systém může být v budově zachován.

Lepší systém za nižší cenu
Další výhodou je mnohem vyšší energetická účinnost, což vede 
k výraznému snížení spotřeby energie a tím i provozních ná-
kladů. 

Chytré plánování se vyplatí
Montáž probíhala v pěti po sobě jdoucích krocích. Výměna 
venkovní jednotky trvala pouhé dvě a půl hodiny. Díky dobrému 
naplánování se nová venkovní jednotka vždy dopravila na 
střechu a během chvíle nahradila jednotku starou.

Technologie Replace: Německé stomatologické datové centrum ve Stuttgartu //



Velké množství oleje
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Správné rozhodnutí 
pro budoucnost

Správný okamžik

Pokud se rozhodnete pro patentovanou technologii Replace, 
máte zajištěnu rychlou a snadnou výměnu, která takřka neo-
vlivní běžný provoz ve firmě. 

Ekonomické řešení od samého počátku
U instalačních nákladů odpadne nákladné pokládání potru-
bí a také drahé materiály, jako jsou měděné trubky, protože 
všechna potrubí a vedení – od komunikačních vedení přes   
elektrická vedení až po chladivová potrubí – mohou zůstat za-
chována a mohou se nadále používat. Díky tomu nevznikají 
další náklady na suchou stavbu, malování, stěnové a stropní 
průrazy nebo protipožární opatření.

Finanční užitek představuje rovněž úspora provozních nákladů, 
které lze dosáhnout díky vysoké účinnosti a energetické 
účinnosti třídy A. Pokročilá invertorová technologie v kombina-
ci s chladivem R410A bez CFC činí jednotky firmy  Mitsubishi 
Electric nejen velmi účinnými, ale zajišťuje rovněž chlazení a 

vytápění odpovídající konkrétním potřebám. Ušetřit lze až 50 % 
provozních nákladů ročně.

Komfortní pro člověka a ekologické
Důležitým rysem klimatizačního systému je vyšší komfort: 
Nároky na tichou, diskrétní a pohodlnou klimatizaci lze hravě 
splnit. Inteligentní řídicí systémy doplňují hlavní techniku s 
cílem zajistit rovnováhu mezi energeticky úsporným a individu-
álním provozem.

I následné připojení klimatizačních celků do systémů řízení bu-
dov (BMS) je možné – za pomoci modulů od Mitsubishi Electric 
pro systémy LON, BACnet, EIB a OPC.

Výhody
• potrubí chladiva zůstanou zachována.
• žádné nákladné přestavby.
• rychlá výměna, dokonce za víkend.
• úspora až 50 % provozních nákladů.

Průplach potrubí u venkovních jednotek Replace

Spuštění proplachování
Minerální olej se odvádí pomocí dvoufázové  
směsi na kapalinovém filmu.

Na konci proplachování
Kapky oleje na vnitřních stěnách jsou dopravovány  
plynným chladivem k venkovní jednotce.

Plynné chladivo Plynné chladivo

Minerální olej

Směr toku Směr toku

Kapky oleje

Kapalné chladivo R410A Kapalné chladivo R410A

TECHNOLOGIE REPLACE

Ochrana životního prostředí
Bezfreonové chladivo R410A je ekologické a zvyšuje energetickou účinnost 
moderních klimatizací. Emise CO2 moderních klimatizačních systémů  
Mitsubishi Electric jsou sníženy na minimum.
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Replace 
Série Y 
PUHY-RP 

Replace 
Série R2 
PURY-RP

Chlazení a vytápění
současně

Chlazení nebo vytápění RP 200 RP 250 RP 300 RP 350 RP 400 RP 450 RP 500 RP 550 RP 600 RP 650 RP 700 RP 750 RP 800 RP 850 RP 900

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

Kód výkonu

Chladicí výkon (kW)

Topný výkon (kW)

Série Y Replace

Série R2 Replace

PŘEHLED VÝKONOVÝCH TŘÍD
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Flexibilita funkcí i připojením
V závislosti na příslušném systému klimatizace lze pro kaž-
dou místnost nastavit kromě požadované teploty také stupeň 
otáček ventilátoru, směr proudu vzduchu a funkce odvlhčení. 
Funkce časovače poskytuje další automatizaci spínání, např. 
přizpůsobení klimatizační jednotky pracovním dobám v klima-
tizovaných prostorách. Spouštění nebo společné řízení jinými 
pracovními oblastmi systému řízení budov je také možné.

Dohromady nebo zvlášť?
Potřebná energie může být evidována pro každou místnost 
samostatně, což umožňuje vyúčtovat náklady pro příslušné 
místnosti jednotlivě.

Abyste si správně vybrali, uvedli jsme na následující straně 
některé příklady jako vodítko.

Mitsubishi Electric nabízí prostřednictvím regulačních a řídicích 
systémů jednotek City Multi inovativní technologie, které lze 
snadno integrovat do systémů řízení budov všech předních 
výrobců, jako jsou LonWorks®, BACnet®, MODBUS, EIB (TP).

Dálková ovládání nebo dotykové panely jsou rozhraním mezi 
klimatizačním zařízením a jeho uživatelem. Přitom nejde jen o 
pouhé zapnutí a vypnutí: S inteligentním a optimálně nastave-
ným řízením se snižuje spotřeba energie a náklady. 

Mitsubishi Electric nabízí širokou škálu dálkových ovladačů pro 
optimální řízení vašich klimatizačních systémů. 

Očividně dobré
Dálkové ovladače mají dobře čitelné displeje a dají se jednodu-
še ovládat pomocí tlačítek, dotykové obrazovky nebo pracovní 
plochy Windows.

Stejně variabilní jako požadavky
Každý typ dálkového ovládání může převzít funkce řízení a mo-
nitorování pro skupinu vnitřních jednotek. Díky tomu se systém 
automaticky přizpůsobuje měnícím se podmínkám ve vnitřních 
prostorách a v okolním prostředí, čímž šetří energii a náklady.

ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Systém řízení a klimatizace musí vzájemně spo-
lupracovat. Od obchodů přes úřady až po velké 
hotely, každý projekt vyžaduje individuální řídicí 
systém.

Vše je otázka nastavení

//
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Lokální dálková ovládání Skupinové dálkové ovládání Centrální řízení Poznámky

PAC-YT52CRA AT-50B AE-200E
EB-50GU-J
TG-2000A
MICROS-Fidelio-
Mitsubishi Electric  
PLC rozhraní

Hotelové aplikace vyžadují rozhraní ke klíčovým systémům a 
okenním kontaktům. MICROS-Fidelio®-PLC rozhraní Mitsubishi 
Electric bylo vyvinuto pro řízení vnitřních jednotek City Multi a lze 
je kombinovat s hotelovým účetním systémem MICROS-Fidelio®*.

*  Hotelový software Fidelio® má celosvětově vedoucí postavení a používá se prakticky ve všech větších hotelech.  
Bezproblémovou komunikaci klimatizačního systému se softwarem Fidelio® od Mitsubishi Electric umožňuje PLC s přímým rozhraním FIAS 
(MICROS Fidelio® Interface Protocol and Application Specification).

Hotely

Lokální dálková ovládání Skupinové dálkové ovládání Centrální řízení Poznámky

PAR-31MAA
PAR-U02MEDA-J
PAC-YT52CRA

AT-50B TG-2000A
AE-200E
EB-50GU-J

Pro systémy s nízkou a střední náročností řízení se nabízí  
platforma PAR. V případě rozsáhlejšího použití v kancelářích 
obsluhují klimatizační zařízení většinou příslušní pracovníci, 
takže zde ovládací prvky jednoduše musí být. K tomuto účelu 
jsou pro uživatele ideální ovládací panely AE-200E nebo AT-50B 
s barevným dotykovým displejem nebo speciální počítačový 
software se systémem TG-2000A, který má grafické zobrazení 
klimatizačního systému.

Kancelářské budovy

Lokální dálková ovládání Skupinové dálkové ovládání Centrální řízení Poznámky

PAR 31MAA
PAR-U02MEDA-J
PAC-YT52CRA

AT-50B TG-2000A
ISDN router
AE-200E
EB-50GU-J

Prodejny maloobchodních řetězců jsou obvykle řízeny jednotně  
z centrály nebo prostřednictvím poskytovatele řídicích služeb.  
Zde má dálkový přístup ke klimatizačnímu systému mimořádný 
význam. Rovněž u dalších oblastí řízení budovy musí být možnost 
kombinovat tyto s klimatizací.

Maloobchodní řetězce

Lokální dálková ovládání Skupinové dálkové ovládání Centrální řízení Poznámky

PAR-31MAA
PAR-U02MEDA-J

AT-50B AE-200E
EB-50GU-J
TG-2000A

Pro systémy s nízkou a střední náročností řízení se nabízí  
platforma AT-50B, aplikace se zvýšenou složitostí lze nejlépe 
realizovat ovládacím panelem AE-200E nebo TG-2000A na  
bázi softwaru PC.

Rekreační zařízení

ŘÍDICÍ SYSTÉMY
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ŘÍDICÍ SYSTÉMY

MA dálkové ovládání PAR-31MAA poskytuje na minimálním 
prostoru všechny ovládací funkce, které k místnímu ovládání 
klimatizace nebo skupiny potřebujete. Rovněž z hlediska vzhle-
du nastavuje MA dálkové ovládání nové standardy. Má podsví-
cený displej, který umožňuje snadnou a přehlednou obsluhu.

Jednoduše strukturovaný displej ukazuje stav klimatizačního 
zařízení jasně a zřetelně velkými, dobře čitelnými znaky. Veš-
kerá zadání do dálkového ovládání se provádí pomocí několika 
tlačítek z menu, nejdůležitější tlačítka jsou zvětšená, aby se za-
bránilo případnému chybnému ovládání.

Hlavní body
• MA dálkové ovládání je připojeno přímo k vnitřní jednotce, 

skupina se vytvoří propojením vnitřních jednotek.
• Moderní design, ploché provedení pro montáž na stěnu.
• Zadání se provádí pomocí čtyř funkčních tlačítek umístěných 

pod plně grafickým displej s podsvícením.
• Díky třem dalším tlačítkům pro nejdůležitější funkce je obsluha 

jednoduchá a rychlá. Tlačítkem ZAP/VYP spustíte a vypnete 
klimatizační jednotku s naposledy zvolenými nastaveními.

• Funkce Dual Setpoint pro individuální nastavení teploty v 
režimu chlazení a vytápění.

Inteligentní dotykové dálkové ovládání ME PAR-U02MEDA-J je 
připojeno k City Multi M-Netové datové sběrnici. Pomocí ad-
resy zařízení se k sobě spárují dálková ovládání a vnitřní jed-
notky. Seskupení řízených vnitřních jednotek lze provést také 
adresováním. Přehledný dotykový displej zajišťuje jednoduché 
ovládání.

Pomocí integrovaného snímače přítomnosti osob může být 
realizována řada energeticky úsporných funkcí. Díky tomu se 
vnitřní jednotka automaticky přepne do režimu úspory energie 
nebo se zcela vypne, pokud lidé místnost nevyužívají.

Hlavní body
• Řízení samostatné vnitřní jednotky nebo skupiny obsahující 

až 16 vnitřních jednotek.
• Snadno čitelný dotykový displej.
• Týdenní časovač s velkou kapacitou umožňuje naprogramo-

vat až 8 spínacích operací pro každý den v týdnu. 
• Volba teploty po 0,5 °C.
• LED barevně indikuje aktuální provozní režim.
• Čidlo jasu pro automatické noční snížení/denní zvýšení.
• Indikace relativní vzdušné vlhkosti.
• Lze kombinovat s AHC regulátorem PAC-IF01 pro rozšířené 

možnosti ovládání.
• Funkce Dual Setpoint pro individuální nastavení požadova-

ných hodnot v režimu vytápění a chlazení

Přehledné Úsporné
Lokální dálkové ovládání PAR-31MAA Lokální dálkové ovládání PAR-U02MEDA-J
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Nové kompaktní dálkové ovládání PAC-YT52CRA je vybaveno 
klávesnicí pro snadné ovládání zredukovanou na nejdůležitější 
základní funkce. Díky tomu se toto dálkové ovládání ideálně 
hodí pro místa, kde se střídají obsluhující osoby – například v 
hotelových pokojích. Nové pohodlné dálkové ovládání s pod-
svícením je koncipováno jako nástěnná jednotka a umožňuje 
individuální zablokování funkcí.

Pro zjednodušení fungování systému, zejména při použití v 
hotelech, byly u tohoto dálkového ovládání omezeny možnos-
ti ovládání na nejdůležitější základní funkce. Model PAC YT-
52CRA má také tlačítka pro volbu režimu a řízení vzduchových 
klapek. Čidlo pokojové teploty je u tohoto dálkového ovladače 
již integrováno.

Hlavní body
• Hotelové dálkové ovládání umožňuje ovládat všechny typy 

vnitřních jednotek Mitsubishi Electric.
• Řízení samostatné vnitřní jednotky nebo skupiny obsahující 

až 16 vnitřních jednotek.
• MA dálkové ovládání; ruční seskupování prokabelováním.

Tvarově atraktivní dálkové ovládání s plochým designem má 
přehledný, snadno čitelný LCD displej a odolná gumová tlačít-
ka. K vybavení klimatizačního zařízení infračerveným dálkovým 
ovládáním je zapotřebí dálkové ovládání PAR FL32MA a odpo-
vídající přijímač PAR-FA32MA nebo PAR-SA9FA-E u čtyřcest-
ných kazetových jednotek

Hlavní body
• K řízení samostatné vnitřní jednotky nebo skupiny obsahující 

až 16 vnitřních jednotek.
• MA provedení: Vytvoření skupiny je možné pomocí kabelové-

ho propojení mezi vnitřními jednotkami.
• S praktickým držákem pro montáž na stěnu.

Přijímač infračerveného dálkového ovládání PAR-FA32MA 
s indikátorem režimu
Infračervený přijímač pro povrchovou montáž je vhodný pro 
všechny typy vnitřních jednotek City Multi. 

Hlavní body
• Poruchová hlášení se zobrazí blikáním na jednotce přijímače.
• Připojovací kabel a montážní materiál jsou součástí balení.

Individuální Ideální do ruky
Kompaktní dálkové kabelové ovládání PAC-YT52CRA Infračervené dálkové ovládání PAR-FL32MA
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Se systémovým dálkovým ovládáním AT-50B lze prostřednic-
tvím snadno ovladatelného 5" dotykového displeje jednotlivě 
ovládat až 50 vnitřních jednotek. Dálkové ovládání má již stan-
dardně několik speciálních funkcí, jako například výkonný tý-
denní časovač, noční útlum a omezení nastavitelného rozsahu 
požadovaných teplot u jednotlivých vnitřních jednotek. Kvůli 
zjednodušení údržby lze kontrolu hladiny chladiva aktivovat na 
dálkovém ovládání. Nové systémové dálkové ovládání AT-50B 
pouze se třemi tlačítky a barevným dotykovým displejem přináší 
nejvyšší komfort ovládání klimatizace na minimálním prostoru.

Hlavní body
• Dálkové ovládání Mitsubishi Electric pro zapojení do datové 

sběrnice M-NET.
• Vizualizace objektu na plně grafickém barevném displeji.
• Snadná obsluha díky integrované dotykové obrazovce a 

dvěma programovatelným funkčním tlačítkům navíc.
• Ploché provedení a moderní design.
• Jednoznačné symboly v kontrastních barvách.
• Nastavitelné hodiny pro řadu funkcí časovače, včetně přepí-

nání letního a zimního času, zadání pohyblivých svátků nebo 
provozních přestávek.

• Montáž na omítku. 
• Externí vstupy/výstupy.
• Individuálně řízení až 50 vnitřních jednotek.

Citlivé
Skupinové ovládání s dotykovou obrazovkou AT-50B

Hlavní menu
Přehledná hlavní nabídka Vás logicky navede ke všem funkcím. 
Naleznete zde menu pro nastavení omezení jednotlivých jedno-
tek, ovládací panely, správu systému i další nastavení. V menu 
naleznete i tlačítko pro funkci čištění displeje a další nastavení 
a funkce.

Domovská obrazovka
Stačí jeden pohled, abyste získali informace o všech relevant-
ních provozních podmínkách vašeho klimatizačního zařízení, 
které jsou zde rozděleny dle místností. Každá ikona představuje 
jednu klimatizační jednotku nebo skupinu a může být opatřena 
názvem.
Modré ikony ukazují, že je klimatizační zařízení zapnuté. Kromě 
toho se zobrazuje teplota a provozní režim. Rovněž se zobra-
zuje stav vzduchového filtru, ovládání časovače a připojení jed-
notky Lossnay. Poruchy jsou označeny žlutě a pokud je 
klimatizace vypnutá, je ikona šedá. 

Ovládací menu pro klimatizační jednotky
Toto menu se vztahuje k místnímu dálkovému ovládání. Zde 
můžete provést nastavení režimů a funkcí klimatizačního zaří-
zení nebo skupin klimatizačních zařízení. Pro zapnutí/vypnutí, 
nastavení teploty v místnosti, režim a směry proudění vzduchu 
stačí jen klepnout prstem na tlačítka, dokud se nezobrazí po-
žadované nastavení. Pro připojenou větrací jednotku Lossnay 
jsou k dispozici samostatná ovládací tlačítka na spodní liště.

ŘÍDICÍ SYSTÉMY
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Volitelný software TG-2000A otevírá dveře vašemu centrálnímu 
dálkovému ovládání AE-200E nebo EB 50GU-J do stávajících 
systémů řízení budov. Díky dalším užitečným funkcím a 
možnosti exportu dat lze dálkové ovládání AE-200E nebo EB 
50GU-J snadno integrovat do stávajícího systému řízení bu-
dovy. Vše, co potřebujete, je standardní PC firmy MELCO, síť 
LAN popř. telefonní linku.

Úspora energie je snadná
Pro omezení špičkového zatížení mohou být jednotlivé vnitřní 
jednotky nebo skupiny naprogramovány tak, aby se optima-
lizovala spotřeba energie. To lze provést změnou nastavené 
hodnoty, změnou režimu nebo vypnutím zařízení. Pro časy s 
menším návštěvnickým provozem nastavte noční útlumový 
režim.

Auditované vyúčtování provozních nákladů prostřednict-
vím řídicího softwaru TG-2000A
Ústav pro klimatizace a chlazení (ILK) v Drážďanech ověřil 
přesnost a shodu systému vyúčtování provozních nákladů TG-
2000. ILK potvrzuje, že použitý způsob vyúčtování lze podle 
německé vyhlášky o topných nákladech považovat za správný.

2 000 vnitřních jednotek? Žádný problém!
Software TG-2000A umožňuje integrovat do jedné sítě až 40 
dálkových ovládání EB-50GU-J nebo AE-200E, z nichž každé 
může mít až 50 vnitřních jednotek. To znamená, že z jediného 
počítače můžete prostřednictvím několika kliknutí myší poho-
dlně ovládat 2000 klimatizačních jednotek.

Integrace dalších technologií
Pomocí TG-2000A lze spravovat mnoho dalších technolo-
gických systémů v budově, které spolupracují s klimatizací, 
například osvětlení. Jejich příslušná spotřeba energie může být 
zahrnuta do rozpočítávání provozních nákladů.

Standardně lze řídit až 50 vnitřních jednotek nebo skupin. S 
maximálně třemi volitelnými rozšiřujícími moduly lze pomocí 
centrálního řídicího systému AE-200E kontrolovat až 200 je-
dnotek.

Hlavní body
• Atraktivní kryt pro montáž na stěnu.
• Moderní design s lesklou povrchovou úpravou.
• Plně grafický 10,4" dotykový panel s barevným displejem.
• Podsvícený displej z tekutých krystalů
• Snadno srozumitelné symboly zobrazují přehledně stav 

zařízení.
• Prostřednictvím M-NET, ethernetového a USB rozhraní a 

svorek pro externí signály je zařízení připravené na jakoukoliv 
integraci.

• Grafické rozhraní podporuje použití reálných půdorysů bu-
dovy pro lepší orientaci.

• Plné ovládání připojených jednotek včetně podrobného mo-
nitorování.  

Rozvodná centrála Správce budovy
Centrální řízení AE-200E / EW-50E Multifunkční ovládací software TG-2000A
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