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Het Hybrid City Multi-systeem (HVRF) is wereldwijd het eerste  
2-pijpssysteem voor gelijktijdig koelen en verwarmen met 
warmterecuperatie dat de voordelen van directe expansie en 
een waterdragend systeem combineert. 

Dat is mogelijk dankzij de Hybrid BC-controller (HBC) die uitge-
rust is met een platenwarmtewisselaar waarin de energie-uitwis-
seling tussen koelmiddel en water plaatsvindt. De technologie 
is gebaseerd op het City Multi R2-warmterecuperatie-systeem 
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Het beste uit twee werelden

Inleiding en inhoud // 

van Mitsubishi Electric en bestaat uit een R2-buitenunit, de 
Hybrid BC-controller en Mitsubishi Electric ventiloconvectoren.

Het innovatieve systeem kenmerkt zich door de hoge ener-
gie-efficiëntie, individueel comfort in elke kamer, eenvoudige 
montage en onderhoudsarme werking. Daarnaast komt het 
systeem met een lagere vulhoeveelheid koelmiddel en is het 
dus optimaal voorbereid op de strenge eisen van de toekomst. 
Een echte klimaatevolutie die het beste uit twee werelden com-
bineert.
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SYSTEEMTOEPASSINGEN

Voor gebouwen met toekomst 
Het Hybrid City Multi-systeem werd speciaal ontwikkeld voor 
moderne gebouwen met hoge eisen op het gebied van efficiën-
tie en comfort. Elke afzonderlijke binnenunit kan individueel in 
de verwarmingsmodus of koelmodus worden gebruikt. Dankzij 
de warmterecuperatie wordt warmte aan te koelen ruimtes ont-

trokken en voor de verwarming van andere ruimtes gebruikt. 
Met deze energie-efficiëntie kunnen complete installaties voor 
verwarming, koeling en warmwatervoorziening worden omge-
zet in een systeem op hernieuwbare energiebronnen.

//
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// HVRF voor flexibele planning // HVRF voor duurzaamheid

// HVRF voor maximaal comfort

De Hybrid VRF-technologie biedt de grootst mogelijke flexibi-
liteit in gebruik en indeling van ruimtes en functiekeuzes voor 
de gebruiker. Deze technologie is eenvoudig te koppelen aan 
overkoepelende gebouwbeheersystemen. De HVRF-systemen 
zijn eveneens zeer geschikt voor de renovatie van gebouwen 
en  bijvoorbeeld ook voor de vervanging van bestaande instal-
laties.

Lees hierover meer in ons praktijkvoorbeeld Radio 7 Ulm 
op pagina 14.

Het HVRF-systeem bestaat uit directe expansie vanaf de 
buiten unit tot de HBC-controller en een waterdragend systeem 
naar de binnenunits. Zo kunnen er ook projecten worden gerea-
liseerd waar koelmiddelleidingen in de ruimtes ongewenst zijn. 
De technologie is gebaseerd op een 2-pijpssysteem met warm-
terecuperatie. Hij staat voor een veilige en onderhoudsarme 
werking, vooral in directe vergelijking met een waterdragend 
systeem met 4 leidingen. 

Op pagina 16 vindt u de oplossing voor SBB Accountants 
in Loppem, België.

// HVRF voor milieuvriendelijkheid

De HVRF-systemen kenmerken zich niet alleen door hun lage 
vulhoeveelheid koelmiddel, maar ook door hun hoge energie- 
efficiëntie. Het Hybrid-systeem levert daarmee een doorslagge-
vende bijdrage aan de conformiteit met de actuele en ook even-
tuele toekomstige richtlijnen voor modern duurzaam bouwen. 
Deze voordelen zijn niet alleen in Green Buildings zichtbaar, 
maar ook bij certificering volgens LEED, BREEAM of DGNB.

Lees op pagina 18 hoe de HVRF-technologie in het hoofd-
kantoor van Mitsubishi Electric wordt toegepast.

Er zijn toepassingsgebieden waar het comfort bij klimatisatie-
regeling een zeer belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld in hotels. 
Hier hebben Hybrid VRF-systemen het voordeel dat ze de indi-
viduele instelling van de bedrijfsmodus (koelen en verwarmen) 
mogelijk maken. Per kamer en 24 uur per dag. Daarnaast wor-
den de milde uitblaastemperaturen als erg aangenaam ervaren.

Leer op pagina 12 het HVRF-systeem van Generator Hostel 
Amsterdam kennen.
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Intelligenter klimatiseren

1 // Gelijktijdig verwarmen en koelen

Verwarmen en koelen – het Hybrid City Multi-systeem biedt 
altijd de gewenste klimaatregeling. In het 2-pijpssysteem 
wordt de stroomrichting van het koelmiddel niet gewijzigd bij 
omschakeling van de koelmodus naar de verwarmingsmodus. 
De koelmiddelcompressor loopt daarom bij het omschakelen 
gewoon door, wat juist bij milde omgevingstemperaturen een 
bijzonder comfortabele klimaatregeling mogelijk maakt.

3 // Energiezuinige warmterecuperatie

Dankzij de efficiënte warmterecuperatie werkt het Hybrid City 
Multi-systeem het zuinigst wanneer de koel- en verwarmings-
functie gelijktijdig worden gebruikt. Hoe vaker het systeem 
gelijktijdig werkt, hoe groter de energiebesparing. Dankzij de 
centrale sturing en tijdgeregelde werking is het besparingspo-
tentieel nog groter. 

2 // Hoge energie-efficiëntie bij hoogste comfort

Het waterdragend systeem tussen de Hybrid BC- 
controller en de binnenunits garanderen het hoogste comfort 
bij hoge energie-efficiëntie. Dit is mogelijk dankzij inverter-
compressoren van de nieuwste generatie, de grote aluminium 
warmtewisselaar en de consequente ontwikkeling van alle in-
stallatiecomponenten voor een hoge seizoensgebonden ener-
gie-efficiëntie.

//

Hybrid VRF-technologie combineert de voor-
delen van VRF-systemen met die van waterdra-
gende oplossingen. Het resultaat is een con-
cept dat alle argumenten aan haar kant heeft.
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VOORDELEN

4 // Eenvoudige planning en montage

Het HVRF-systeem beschikt al over alle vereiste hydraulische 
componenten. Invertergeregelde pompen sturen behoeftege-
richt het vereiste koud- en warmwater naar de binnenunits. 
Door de invertertechnologie zijn buffervaten niet nodig. Voor 
gelijktijdig koelen en verwarmen zijn alleen twee leidingen met 
een erg kleine diameter nodig. Dit vereenvoudigt de planning 
en montage aanzienlijk.

6 // Conformiteit met toekomstige eisen

De wetgever stelt steeds weer hogere eisen aan de energie-effi-
ciëntie en mileuvriendelijkheid van klimatisatie-units. Zo schrijft 
de verordening betreffende F-gassen een drastische reductie 
van de gefluoreerde broeikasgassen voor tot 2030. Het  Hybrid 
VRF-systeem gebruikt een duidelijk lagere vulhoeveelheid koel-
middel en kan flexibel worden ingesteld op het gebruik van 
nieuwe alternatieve koelmiddelen.

Phase Down van F-gassen tot 2030 op 20 %

Stapsgewijze reductie van in route gebrachte hoeveelheden F-gassen  
vanaf 1 januari 2015
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5 // Communicatie via de M-Net-bus

De permanente uitwisseling van gegevens tussen alle systeem-
componenten inclusief de lokale en centrale afstandsbedienin-
gen, vindt in de Mitsubishi Electric M-NET-bus plaats. Anders 
dan bij conventionele/traditionele oplossingen met koudwater-
systemen ontstaan zo geen extra kosten door de uitbreiding 
met extra communicatietechnologie.
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HYBRID BC-CONTROLLER

Het innovatieve hart
De Hybrid BC-controller verbindt de buitenunit met de binnenunits en maakt warmte-uitwisseling 
mogelijk tussen koelmiddel in het buitencircuit en water in het binnencircuit. De geïntegreerde in-
vertergeregelde pompen leveren het water tot aan de laatste binnenunit tot een afstand van 60 m.

Aansluitingen voor het koelmiddelcircuit van buitenunits, het 
lokale expansievat en de watervoorziening 

1 // Platenwarmtewisselaar

In de platenwarmtewisselaar vindt de energie-uit-
wisseling plaats tussen het koelmiddel en het water. 
Elke Hybrid BC-controller heeft twee platenwarmte-
wisselaars die in de verwarmingsmodus warm water 
en in de koelmodus koud water aan het systeem 
toevoeren. In de gemengde modus neemt de ene 
warmtewisselaar de koelfunctie en de andere warm-
tewisselaar de verwarmingsfunctie over. 

3 // Regelkleppen

De regelkleppen bevinden zich in de HBC-controller.  
Ze zorgen ervoor dat elke binnenunit individueel 
wordt voorzien van de vereiste hoeveelheid koud- 
of warmwater.

2 // Pompen

Twee invertergeregelde pompen zorgen voor de  
toevoer van het gekoelde of verwarmde water naar 
de aangesloten binnenunits. Door het variabele 
toerental wordt de toegevoerde waterhoeveelheid 
permanent aan de actuele behoefte aangepast. De 
toegevoerde hoeveelheid van de pomp is afhanke-
lijk van de daadwerkelijke warmte- en koelbehoefte.

1

2
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HYBRID BC-CONTROLLER

Aansluiting van een slave-HBC

Toe- en afvoeraansluitingen voor het water.  
Er zijn uitvoeringen met 8 of 16 aansluitingen verkrijgbaar

HBC-overzicht

1

3

2

Koelmiddel

Koelmiddel

Verwarmen Koelen

Water naar de 
binnenunit

Water uit de binnenunit
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SYSTEEMSTRUCTUUR

Binnenunits

Koud waterKoelmiddel Warm water Retourleidingen

//

Eenvoudige montage en een onderhoudsarme, veilige en energiebesparende werking. Zo scoort 
het innovatieve 2-pijpssysteem hoog ten opzichte van gangbare waterdragende systemen voor 
gelijktijdig koelen en verwarmen met vier leidingen.

// Gangbaar 4-pijpssysteem

Productie van koud water

Productie van warm water

Vergelijking HVRF met ijswatersysteem
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SYSTEEMSTRUCTUUR

Minder is meer
De planning en installatie van het 2-pijpssysteem is flexibel 
en veel eenvoudiger dan met een waterdragend systeem en 
ventiloconvectoren met vier leidingen. Zo zijn bij een Hybrid 
City Multi-systeem bijvoorbeeld geen bijkomende pompen, 
buffervaten of omschakelkleppen nodig. Een 2-pijpssysteem 
heeft aanzienlijk minder aansluitpunten in het leidingnet, wat 
het risico op lekken vermindert en het systeem veiliger en on-
derhoudsarmer maakt.

De systeemvergelijking //

HBC Controller

Binnenunits

 City Multi-buitenunit Expansievat

// Hybrid City Multi-2-pijpssysteem
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REFERENTIE

Een Budget Design Hostel met een 
hoogwaardige klimatisatieregeling
Het Generator Hostel in Amsterdam biedt plaats aan 564 gas-
ten en heeft 168 kamers met dubbelbedden en vier bedden en 
een luxesuite. Het overtuigt door zijn buitengewone architec-

tuur. Het hostel is bovendien gecertificeerd met het keurmerk 
duurzaam bouwen van BREEAM. Doorslaggevend daarvoor 
was o. a. het geïnstalleerde Hybrid VRF-klimaatsysteem.

Ouderwetse charme – nieuwste HVRF-technologie: Generator Hostel Amsterdam //



13

De uitdaging
Het gebouw uit 1916 maakte vroeger 
deel uit van de Universiteit van Amster-
dam. Bij de verbouwing tot het Design 
Hostel werd het gebouw uitgebreid met 
twee glazen verdiepingen. Om een lijn 
met het oorspronkelijke gebruik van het 
gebouw te behouden, zijn talrijke ruimtes 
met originele voorwerpen gedecoreerd 
– in tegenstelling tot het klimatisatiesy-
steem. Voor maximale behaaglijkheid, 
comfort en veiligheid hechtte de eige-
naar grote waarde aan het gebruik van 
de modernste technologie. 

De oplossing
Op het dak van het Generator Hostel zijn 14 Hybrid 
VRF-R2-buitenunits geïnstalleerd. Door de schei-
ding van water- en koelmiddelcircuits met het nieu-
we Hybrid VRF-systeem worden aanzienlijk kleinere 
hoeveelheden koelmiddel gebruikt, wat ten aanzien 
van de geldende verordening betreffende F-gassen 
een positief effect heeft. Bovendien kon ook de 
installatie eenvoudiger en flexibeler worden uitge-
voerd aangezien er in het gebouw kunststofleidin-
gen in plaats van koperleidingen tussen de Hybrid 
BC-controllers en binnenunits zijn geïnstalleerd.

Alle gastenkamers hebben een eigen kanaalunit 
waarmee de temperatuur met een bekabelde af-
standsbediening kan worden ingesteld. Elke af-
zonderlijke binnenunit kan individueel in de verwar-
mingsmodus of koelmodus worden gebruikt. Een 
mildere luchtuitvoer zorgt voor maximaal comfort. 
De grote hoeveelheid warmte en energie die door 
warmterecuperatie wordt teruggewonnen en in het 
gebouw wordt “gestoken”, zorgt ervoor dat het ge-
renoveerde gebouw het keurmerk voor duurzaam 
bouwen van BREAAM kreeg.

VOOR MAXIMAAL COMFORT

Hoe efficiënter, zuiniger en comfortabeler de klimatisatieregeling,  
hoe hoger het hostel bij BREEAM-certificering scoort. 

Naast het HVRF-systeem voldoen twee buitenunits aan de vraag van de warmteregisters van het centrale  
ventilatiesysteem. Zo wordt aan de warmte- en koelbehoefte van kamers en gemeenschappelijke ruimtes voldaan. 
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Innovatief en energie-efficiënt on air 
Radio 7 is een van de drie grote regionale radiozenders in Baden- 
Württemberg in Duitsland. De opname- en livestudio’s worden 
geklimatiseerd. Voorheen gebeurde dit door het centrale ven-
tilatiesysteem waarbij een klassieke koelinstallatie als voorzie-

ning van de warmteregister werd gebruikt. Vandaag biedt de 
Hybrid VRF-technologie van Mitsubishi Electric meer comfort 
bij lager energieverbruik.

De technologie zet de toon: HVRF-installatie Radio 7 Ulm //

REFERENTIE
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De oplossing
Bij Radio 7 wordt nu een Hybrid VRF-systeem ge-
bruikt. Er is een buitenunit van de R2-serie geïn-
stalleerd, een Hybrid BC-controller met acht aan-
sluitingen en acht kanaalunits die met speciale 
waterregisters werken. 

De buitenunit van het type PURY-EP200YLM-A met 
22,4 kW koel- en 25,0 kW verwarmingsvermogen 
overtuigt door zijn hoog rendement. Hij staat in de 
verwarmingskelder en vervangt de oude koelmachi-
ne waarbij het ozonschadelijke koelmiddel R22 werd 
gebruikt. 

De lucht wordt via een niet meer gebruikte schoor-
steen aangezogen en via een nieuw geïnstalleerd 
luchtkanaal afgevoerd. Elke kanaalunit verwarmt en 
koelt onafhankelijk van alle overige binnenunits. De 
instelling wordt op de bekabelde afstandsbediening 
PAR-31MAA uitgevoerd. 

De uitdaging
Het nieuwe klimatisatiesysteem moest 
aan drie voorwaarden voldoen: bij ge-
lijk vermogen minder energie eisen dan 
standaardsystemen; meer comfort voor 
gebruikers, vooral door een individuele 
temperatuurregeling in de verschillen-
de studio’s; de door mensen gebruikte 
ruimtes moesten koelmiddelvrij blijven. 
Daarbij dient ook te worden opgemerkt 
dat het koelmiddel R22 door het oude kli-
matisatiesysteem werd gebruikt. Even-
tuele reparaties en onderhoud konden 
op grond van het R22-verbod niet meer 
worden uitgevoerd. Er was een volledige 
vervanging nodig.

VOOR FLEXIBELE PLANNING

Het nieuwe klimatisatiesysteem van Radio 7 heeft bij gelijk vermogen minder energie nodig dan standaardsystemen. De 
temperatuur in de studio’s kan individueel worden ingesteld. De door mensen gebruikte ruimtes blijven koelmiddelvrij.

De kanaalunits zijn in de verhoogde vloeren geïnstalleerd en voor servicerelevante werkzaamheden 
eenvoudig toegankelijk. Ze koelen of verwarmen de desbetreffende studio via axiale luchtuitgangen. 
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Op maat van de klant 
SBB Accountants & Adviseurs is een accountants- en consul-
tancybedrijf met 28 kantoren in Vlaanderen. Het kantoor biedt 
complete adviesbegeleiding op het gebied van boekhouding 
en belastingen en vragen omtrent de voorschriften van milieu-

bescherming. Voor het nieuwe kantoorgebouw in Loppem wilde  
het bedrijf een energie-efficiënt en betrouwbaar klimatisatie-
systeem. 

Een efficiënte première: SBB Accountants Loppem //

REFERENTIE
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De oplossing
Als ideale oplossing, ook ten aanzien van de eisen 
van de verordening betreffende F-gassen, viel de 
keuze op het City Multi Hybrid-systeem. Een krach-
tig alternatief voor het klassieke ijswatersysteem. 

Het systeem in Loppem bestaat uit een R2-buiten-
unit, kanaalunits en de Hybrid BC-controller. De in-
stallatie wordt bediend via een centrale sturing. De 
klimatisatieregeling van de afzonderlijke ruimtes kan 
met behulp van lokale afstandsbedieningen ook in-
dividueel worden bediend. De communicatie wordt 
via de geïntegreerde M-Net datenbus uitgevoerd.

Overige buffervaten, pompen of omschakelkleppen 
zijn niet nodig. Het systeem werkt slechts met twee 
in plaats van met de gangbare drie of vier leidingen. 
Dit vermindert niet alleen het aantal verbindingspun-
ten, maar minimaliseert ook het risico op lekken.

De uitdaging
SBB Accountants hecht zowel bij nieuw-
bouw- als renovatieprojecten grote waar-
de aan duurzaamheid en energie-effiën-
tie. Voor de nieuwe locatie in Loppem gaf 
het bedrijf nadrukkelijk aan een energie-
besparend klimatisatiesysteem voor ge-
lijktijdig koelen en verwarmen te willen, 
waarbij de temperatuur in elke ruimte 
individueel te regelen is. Een extra uitda-
ging: zonder koelmiddelleidingen in het 
gebouw. Voor de vergaderruimtes was 
een individuele sturing nodig. 

VOOR DUURZAAMHEID

SBB Accountants koos voor kanaalunits die onopvallend en esthetisch achter  
de axiale luchtuitgangen konden worden geïnstalleerd.

SBB Accountants hecht grote waarde aan duurzaamheid en energie-efficiëntie.  
De HVRF-technologie van Mitsubishi Electric overtuigde.
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Het centrum voor innovatie
Al meer dan 90 jaar produceert Mitsubishi Electric Corporation 
wereldwijd hoogwaardige producten voor de meest uiteenlo-
pende technologische sectoren. Met het startschot voor de 

bouw van het nieuwe hoofdkantoor in Duitsland was duidelijk 
dat de technische uitrusting grotendeels uit eigen huis moest 
komen – zo zeker ook de klimatisatieregeling.

Hybrid-technologie in eigen huis: Mitsubishi Electric Ratingen //

REFERENTIE
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De geïntegreerde warmterecuperatiefunctie van de VRF-R2-technologie  
maakt een energiebesparing tot 40 % mogelijk.

De lucht/lucht- en lucht/water-warmtepompen van Mitsubishi Electric voorzien het hoofdkantoor met een  
verwarmings- en koelvermogen van 2 MW. Drie vierde van de vereiste energie wordt uit de omgevingslucht gehaald.

De oplossing
Al bij de planningsfase koos Mitsubishi Electric 
naast vele andere technologieën uit eigen huis voor 
een VRF-R2-systeem voor gelijktijdig verwarmen en 
koelen met warmterecuperatie. Daarbij wordt de af-
gevoerde warmte-energie uit een te koelen ruimte 
naar een andere ruimte met warmtebehoefte geleid. 
Is er geen warmtebehoefte, dan kan deze warmte- 
energie ook voor warmwaterbereiding worden ge-
bruikt.

Voor de klimatisatieregeling van het opleidingscen-
trum wordt een HVRF-systeem gebruikt. Er werd een 
HBC-controller met 8 cassette-units PLFY-WP32 
geplaatst. In veel toepassingen leidt het gebruik 
van R2-technologie tot 40 % minder energiever-
bruik en 25 % minder investeringskosten tegen-
over vergelijkbare koudwatersystemen. Een verder 
besparingspotentieel vormt de volledige integratie 
van het klimatisatiesysteem met de multifunctionele 
bedieningssoftware TG-2000A.

De uitdaging
Het nieuwe hoofdkantoor in Ratingen,  
Duitsland, biedt vijf verdiepingen en 
16.000 m2 kantoor-, opleiding- en ten-
toonstellingsruimte. Het gebouw is ge-
schikt voor maximaal 750 medewerkers. 
Bij de planning en uitvoering van de 
nieuwbouw hechtte Mitsubishi Electric 
grote waarde aan een goede energieba-
lans en een zuinige omgang met ener-
giebronnen. Het doel was om met de 
gebruikte klimatisatietechnologieën de 
volledige verwarmings- en koelingsbe-
hoefte met hernieuwbare energiebron-
nen te dekken.

VOOR MILIEUVRIENDELIJKHEID
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Specialisten aan het werk
De afzonderlijke componenten in het Hybrid City Multi-systeem zijn optimaal op elkaar afgestemd 
en vervullen hun speciale taken met verve. 

PRODUCTEN

De buitenunits van de R2- (luchtgekoeld) en WR2-serie (water-
gekoeld) kenmerken zich door een groot vermogensbereik, 
topwaarden in energie-efficiëntie en hoge betrouwbaarheid. 
De invertergeregelde compressor van het systeem beschikt 
over een nagenoeg traploze regeling en stelt in het gebouw 
uitsluitend het effectief benodigde vermogen beschikbaar. In 
combinatie met het koelmiddel R410A worden de beste effici-
entiewaarden bereikt. De units kunnen via verschillende interfa-
ces op gebouwbeheersystemen worden aangesloten.

• Reeks PURY-EP, PURY-P en PQRY-P
• Bouwgrootte van 22,4 kW – 56,0 kW koelvermogen en  

25,0 kW – 63,0 kW verwarmingsvermogen
• De communicatie tussen buitenunit en binnenunits wordt via 

de M-Net databus uitgevoerd.

Het koelmiddel R410A doet dienst als energiedrager tussen de 
buitenunit en de Hybrid BC-controller. De Hybrid BC-controller  
draagt de energie van het koelmiddelcircuit over aan het geslo-
ten watercircuit van de binnenunits. Per systeem kunnen twee 
Master-controllers, elk met 8 of 16 poorten, voor binnen units 
worden aangesloten. Hierdoor is het mogelijk om de klimatisa-
tieregeling flexibel uit te voeren en aan te passen aan individu-
ele eisen.

• Verbinding naar de buitenunit via de koelmiddelleiding
• Tot 2 Master-controllers op een buitenunit aansluitbaar
• Versie met 8 of 16 poorten voor de aansluiting van binnen-

units

// BC Master-Controller HVRF// Buitenunits

of Koelmiddelleiding R410A

luchtgekoelde R2-uitvoering 
voor buitenopstelling

watergekoelde WR2-uitvoering 
voor binnenopstelling

Koud waterKoelmiddel



Beheersystemen
Lokale en centrale bedieningen voor kleine tot grote installaties

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Productinformatie
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PRODUCTEN

// Binnenunits

Dankzij het grote aanbod binnenunits is het mogelijk om de 
meest uiteenlopende ruimtes met Hybrid City Multi-systeem 
te klimatiseren. Zowel de 4-weg cassette-units als de kanaal- 
en vloerunits kenmerken zich door hun compacte afmetingen 
en eenvoudige integratie met de meest uiteenlopende inbouw-
situaties. Daarnaast brengen ze met hun stille werking, hoge 
statische druk, variabele luchtstroomregelingen en vele andere 
functies alles wat een comfortabel, energie-efficiënt en be-
trouwbaar systeem nodig heeft.

• Fluisterstille werking
• Hoog comfortgevoel
• Integratie met verschillende architectonische concepten

Op elke Master-controller kan een Slave-controller met 8 of 16  
overige aansluitingen worden aangesloten. Dankzij de Slave- 
controller kunnen 16 extra binnenunits in het systeem worden 
geïntegreerd.

• Verbinding naar de Master-controller via de waterleidingen
• Alleen één Slave-controller is aan één Master-controller 

aansluitbaar
• Versie met 8 of 16 poorten voor de aansluiting van binnenunits

// BC Slave-Controller HVRF

Tot een afstand van 60 m van 
de Master-controller

Verbindingsleiding water (2x DN20)

Tot een afstand van 60 m van de Master-controller

Overige sturingen
Een overzicht van alle bedienings- en sturings-
mogelijkheden van klimatisatiesystemen vindt 
u in de actuele brochure “Beheersystemen –  
lokale en centrale bedieningen voor kleine 
tot grote installaties”.
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Buitenunits

TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS

PURY-EP200-500YLM-A1
High COP / HVRF / koelen en verwarmen

Modelnaam PURY-EP200YLM-A PURY-EP250YLM-A PURY-EP300YLM-A PURY-EP350YLM-A

Koelen Koelvermogen (kW) 22,4 28,0 33,5 40,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 6,27 8,77 12,05 17,16

EER 3,57 3,19 2,78 2,33

Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 6,92 9,84 11,71 15,38

COP 3,61 3,20 3,20 2,92

Luchtdebiet (m3/u) 11100 11100 13800 13800

Geluidsniveau (dB[A])* 59,0 60,0 62,5 62,5

Afmetingen (mm)** B/D/H 920 / 740 / 1710 920 / 740 / 1710 1220 / 740 / 1710 1220 / 740 / 1710

Gewicht (kg) 202 202 244 244

Koeltechnische gegevens

Maximale leidinglengte (m)*** 110 110 110 110

Max. hoogteverschil (m) 50 50 50 50

Koelmiddeltype/-hoeveelheid (kg) / GWP**** / CO2-equivalent (t) R410A / 6,0 / 2088 / 12,5 R410A / 6,0 / 2088 / 12,5 R410A / 8,0 / 2088 / 16,7 R410A / 8,0 / 2088 / 16,7

Koeltechnische aansluitingen Ø (") vloeistofleiding 5 / 8 3 / 4 3 / 4 3 / 4

gasleiding 3 / 4 7 / 8 7 / 8 1 1 / 8

Elektrische gegevens

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 380 – 15, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Nominale stroom koelen/verwarmen (A) 10,5 / 11,6 14,8 / 16,6 20,3 / 19,7 28,9 / 25,9

Aanbevolen afzekering (A) 25 25 32 40

Aansluitbare binnenunits (aantal/type) 1 – 20 / WP15 – WP50 1 – 25 / WP15 – WP50 1 – 30 / WP15 – WP50 1 – 35 / WP15 – WP50

* Geluidsniveau gemeten op 1 m afstand en op 1 m hoogte voor de unit
** Door het verwijderen van de voetsteunen kan de hoogte worden teruggebracht tot 1650 mm
*** Enkelvoudige leidinglengte voor koelmiddelleidingen
**** GWP = aardopwarmingspotentieel van het gebruikte koelmiddel

Modelnaam PURY-EP400YLM-A PURY-EP450YLM-A1 PURY-EP500YLM-A1

Koelen Koelvermogen (kW) 45,0 50,0 56,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 13,88 16,83 21,22

EER 3,24 2,97 2,63

Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW) 50,0 56,0 63,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 14,12 16,86 21,67

COP 3,54 3,32 2,90

Luchtdebiet (m3/u) 19200 19200 22800

Geluidsniveau (dB[A])* 62,5 62,5 63,5

Afmetingen (mm)** B/D/H 1750 / 740 / 1710 1750 / 740 / 1710 1750 / 740 / 1710

Gewicht (kg) 315 336 349

Koeltechnische gegevens

Maximale leidinglengte (m)*** 110 110 110

Max. hoogteverschil (m) 50 50 50

Koelmiddeltype/-hoeveelheid (kg) / GWP****  / CO2-equivalent (t) R410A / 10,5 / 2088 / 21,9 R410A / 11,8 / 2088 / 24,6 R410A / 11,8 / 2088 / 24,6

Koeltechnische aansluitingen Ø (") vloeistofleiding 7 / 8 7 / 8 7 / 8

gasleiding 1 1 / 8 1 1 / 8 1 1 / 8

Elektrische gegevens

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Nominale stroom koelen/verwarmen (A) 23,4 / 23,8 28,4 / 28,4 35,8 / 36,5

Aanbevolen afzekering (A) 63 63 63

Aansluitbare binnenunits (aantal/type) 1 – 40 / WP15 – WP50 1 – 45 / WP15 – WP50 1 – 50 / WP15 – WP50

* Geluidsniveau gemeten op 1 m afstand en op 1 m hoogte voor de unit
** Door het verwijderen van de voetsteunen kan de hoogte worden teruggebracht tot 1650 mm
*** Enkelvoudige leidinglengte voor koelmiddelleidingen
**** GWP = aardopwarmingspotentieel van het gebruikte koelmiddel
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TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS

PURY-P200-500YLM-A1
HVRF/koelen en verwarmen

Modelnaam PURY-P200YLM-A1 PURY-P250YLM-A1 PURY-P300YLM-A1 PURY-P350YLM-A1

Koelen Koelvermogen (kW) 22,4 28,0 33,5 40,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 7,00 9,92 13,34 17,93

EER 3,20 2,82 2,51 2,23

Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 7,08 10,06 12,71 15,51

COP 3,53 3,13 2,95 2,90

Luchtdebiet (m3/u) 11100 11100 13800 13800

Geluidsniveau (dB[A])* 59,0 60,0 62,5 62,5

Afmetingen (mm)** B/D/H 920 / 740 / 1710 920 / 740 / 1710 1220 / 740 / 1710 1220 / 740 / 1710

Gewicht (kg) 205 205 248 248

Koeltechnische gegevens

Maximale leidinglengte (m)*** 110 110 110 110

Max. hoogteverschil (m) 50 50 50 50

Koelmiddeltype/-hoeveelheid (kg) / GWP**** / CO2-equivalent (t) R410A / 9,5 / 2088 / 19,8 R410A / 9,5 / 2088 / 19,8 R410A / 10,3 / 2088 / 21,5 R410A / 10,3 / 2088 / 21,5

Koeltechnische aansluitingen Ø (") vloeistofleiding 5 / 8 3 / 4 3 / 4 3 / 4

gasleiding 3 / 4 7 / 8 7 / 8 1 1 / 8

Elektrische gegevens

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Nominale stroom koelen/verwarmen (A) 11,8 / 11,9 16,7 / 16,9 22,5 / 21,4 30,2 / 26,1

Aanbevolen afzekering (A) 25 32 32 40

Aansluitbare binnenunits (aantal/type) 1 – 20 / WP15 – WP50 1 – 25 / WP15 – WP50 1 – 35 / WP15 – WP50 1 – 35 / WP15 – WP50

* Geluidsniveau gemeten op 1 m afstand en op 1 m hoogte voor de unit
** Door het verwijderen van de voetsteunen kan de hoogte worden teruggebracht tot 1650 mm
*** Enkelvoudige leidinglengte voor koelmiddelleidingen
**** GWP = aardopwarmingspotentieel van het gebruikte koelmiddel

Modelnaam PURY-P400YLM-A1 PURY-P450YLM-A1 PURY-P500YLM-A1

Koelen Koelvermogen (kW) 45,0 50,0 56,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 16,65 17,92 22,67

EER 2,70 2,79 2,47

Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW) 45,0 56,0 58,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 13,39 17,39 17,53

COP 3,36 3,22 3,30

Luchtdebiet (m3/u) 13800 19200 22800

Geluidsniveau (dB[A])* 62,5 62,5 63,5

Afmetingen (mm)** B/D/H 1220 / 740 / 1710 1750 / 740 / 1710 1750 / 740 / 1710

Gewicht (kg) 246 321 321

Koeltechnische gegevens

Maximale leidinglengte (m)*** 110 110 110

Max. hoogteverschil (m) 50 50 50

Koelmiddeltype/-hoeveelheid (kg) / GWP**** / CO2-equivalent (t) R410A / 10,3 / 2088 / 21,5 R410A / 11,8 / 2088 / 24,6 R410A / 11,8 / 2088 / 24,6

Koeltechnische aansluitingen Ø (") vloeistofleiding 7 / 8 7 / 8 7 / 8

gasleiding 1 1 / 8 1 1 / 8 1 1 / 8

Elektrische gegevens

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Nominale stroom koelen/verwarmen (A) 28,1 / 22,6 30,2 / 29,3 38,2 / 29,5

Aanbevolen afzekering (A) 63 63 63

Aansluitbare binnenunits (aantal/type) 1 – 40 / WP15 – WP50 1 – 45 / WP15 – WP50 1 – 50 / WP15 – WP50

* Geluidsniveau gemeten op 1 m afstand en op 1 m hoogte voor de unit
** Door het verwijderen van de voetsteunen kan de hoogte worden teruggebracht tot 1650 mm
*** Enkelvoudige leidinglengte voor koelmiddelleidingen
**** GWP = aardopwarmingspotentieel van het gebruikte koelmiddel
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PQRY-P200-500YLM-A
Watergekoelde systemen / HVRF / koelen en verwarmen

Modelnaam PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A PQRY-P350YLM-A

Koelen Koelvermogen (kW) 22,4 28,0 33,5 40,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 3,97 5,44 7,55 9,98

EER 5,64 5,14 4,43 4,00

Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 4,04 5,41 7,13 8,87

COP 6,18 5,82 5,25 5,07

Bronwaterdebiet (m3/u) 5,76 5,76 5,76 7,20

Drukverlies (bronwater) (kPa) 24 24 24 44

Geluidsniveau (dB[A])* 46 48 54 52

Afmetingen (mm) B/D/H 880 / 550 / 1100 880 / 550 / 1100 880 / 550 / 1100 880 / 550 / 1450

Gewicht (kg) 172 172 172 216

Koeltechnische gegevens

Koelmiddeltype/-hoeveelheid (kg) / GWP** / CO2-equivalent (t) R410A / 5,0 / 2088 / 10,4 R410A / 5,0 / 2088 / 10,4 R410A / 5,0 / 2088 / 10,4 R410A / 6,0 / 2088 / 12,5

Koeltechnische aansluitingen Ø (") vloeistofleiding 5 / 8 3 / 4 3 / 4 3 / 4

gasleiding 3 / 4 7 / 8 7 / 8 7 / 8

Elektrische gegevens

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Nominale stroom (A) 6,3 8,7 12,1 16,0

Max. vermogen binnenunits 50 – 150 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Aanbevolen afzekering (A) 25 25 25 25

Aansluitbare binnenunits (aantal/type) 2 – 20 / WP15 – WP50 3 – 25 / WP15 – WP50 3 – 30 / WP15 – WP50 4 – 35 / WP15 – WP50

* Geluidsniveau gemeten op 1 m hoogte voor de unit
** GWP = aardopwarmingspotentieel van het gebruikte koelmiddel

Modelnaam PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A

Koelen Koelvermogen (kW) 45,0 50,0 56,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 10,05 12,05 14,58

EER 4,47 4,14 3,84

Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW) 50,0 56,0 63,0

Totaal opgenomen vermogen (kW) 9,45 11,11 13,07

COP 5,29 5,04 4,82

Bronwaterdebiet (m3/u) 7,20 7,20 7,20

Drukverlies (bronwater) (kPa) 44 44 44

Geluidsniveau (dB[A])* 52 54 54

Afmetingen (mm) B/D/H 880 / 550 / 1450 880 / 550 / 1450 880 / 550 / 1450

Gewicht (kg) 216 216 216

Koeltechnische gegevens

Koelmiddeltype/-hoeveelheid (kg) / GWP**  / CO2-equivalent (t) R410A / 6,0 / 2088 / 12,5 R410A / 6,0 / 2088 / 12,5 R410A / 6,0 / 2088 / 12,5

Koeltechnische aansluitingen Ø (") vloeistofleiding 7 / 8 7 / 8 7 / 8

gasleiding 1 1 / 8 1 1 / 8 1 1 / 8

Elektrische gegevens

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Nominale stroom (A) 16,1 19,3 23,3

Max. vermogen binnenunits 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Aanbevolen afzekering (A) 32 40 40

Aansluitbare binnenunits (aantal/type) 4 – 40 / WP15 – 50 5 – 45 / WP15 – 50 5 – 50 / WP15 – 50

* Geluidsniveau gemeten op 1 m hoogte voor de unit
** GWP = aardopwarmingspotentieel van het gebruikte koelmiddel

TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS
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HBC-controller

Modelnaam CMB-WP108V-GA1 CMB-WP1016V-GA1

Afmetingen (mm) B/D/H 1520 / 30 / 300 1800 / 630 / 300

Gewicht (kg) 85 97

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Max. opgenomen vermogen (kW) 0,46 0,46

Nominale stroom (A) 2,83 2,83

Max. vermogen binnenunits (kW) 40 40

Aansluitbare binnenunits (aantal/type) 8 / ≤ P80 16 / ≤ P80

Modelnaam CMB-WP108V-GB1 CMB-WP1016V-GB1

Afmetingen (mm) B/D/H 1520 / 630 / 300 1520 / 630 / 300

Gewicht (kg) 43 51

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Max. opgenomen vermogen (kW) 0,01 0,01

Nominale stroom (A) 0,05 0,05

Aansluitbare binnenunits (aantal/type) 8 / ≤ P80 16 / ≤ P80

CMB-WP108-1016V-GA1
BC Master-Controller HVRF

CMB-WP108-1016V-GB1
BC Slave-Controller HVRF

TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS
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Binnenunits

PLFY-WP32–50VBM-E
PLFY 4-weg cassette units

Modelnaam PLFY-WP32VBM-E PLFY-WP40VBM-E PLFY-WP50VBM-E

Rooster PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA

Koelen Koelvermogen (kW) 3,6 4,5 5,6

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,04 0,04 0,05

Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW) 4,0 5,0 6,3

Luchtdebiet (m3/u) L / G1 / G2 / H 780 / 840 / 900 / 960 780 / 840 / 900 / 960 780 / 900 / 1020 / 1140

Geluidsniveau (dB[A])* L / G1 / G2 / H 27 / 29 / 30 / 31 27 / 29 / 30 / 31 27 / 30 / 32 / 34

Afmetingen (rooster) (mm)** Breedte 840 (950) 840 (950) 840 (950)

Diepte 840 (950) 840 (950) 840 (950)

Hoogte 258 (35) 258 (35) 258 (35)

Gewicht (kg) 22 (3) 22 (3) 22 (3)

Wateraansluitingen Ø (") 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Nominale stroom (A) 0,35 0,35 0,45

* Geluidsniveau gemeten in het midden op 1,5 m onder het rooster
** Vereiste inbouwhoogte: de waarde tussen haakjes komt overeen met de zichtbare roosterhoogte

PEFY-WP20–50VMA-E
PEFY kanaalunits, gemiddelde statische opvoerhoogte

Modelnaam PEFY-WP20-VMA-E PEFY-WP25-VMA-E PEFY-WP32-VMA-E PEFY-WP40-VMA-E PEFY-WP50-VMA-E

Koelen Koelvermogen (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,06 0,06 0,07 0,09 0,11

Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,04 0,04 0,05 0,07 0,09

Luchtdebiet (m3/u) L / G / H 450 / 540 / 630 600 / 720 / 840 720 / 870 / 1020 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260

Externe statische druk (Pa) 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150

Geluidsniveau (dB[A])* L / G / H 23 / 26 / 29 23 / 27 / 30 25 / 29 / 32 26 / 29 / 34 26 / 29 / 34

Afmetingen (mm) 
 

Breedte 700 900 900 1100 1100

Diepte 732 732 732 732 732

Hoogte 250 250 250 250 250

Gewicht (kg) 21 26 26 31 31

Wateraansluitingen Ø (") 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Nominale stroom (A) 0,44 0,53 0,63 1,04 1,04

* Geluidsniveau gemeten in het midden op 1,5 m onder de unit

TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS
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PEFY-WP15–50VMS1-E
PEFY kanaalunits met lage inbouwhoogte

PFFY-WP20–50VLRMM-E
PFFY vloerunits zonder omkasting, kanaliseerbaar

Modelnaam PFFY-WP20VLRMM-E PFFY-WP25VLRMM-E PFFY-WP32VLRMM-E PFFY-WP40VLRMM-E PFFY-WP50VLRMM-E

Koelen Koelvermogen (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07

Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Luchtdebiet (m3/u) L / G / H 270 / 300 / 360 360 / 420 / 480 450 / 540 / 630 480 / 600 / 690 630 / 780 / 900

Externe statische druk (Pa) 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60

Geluidsniveau (dB[A])* L / G / H 31 / 33 / 38 31 / 33 / 38 31 / 35 / 38 34 / 37 / 40 37 / 42 / 45

Afmetingen (mm) Breedte 886 1006 1006 1246 1246

Diepte 220 220 220 220 220

Hoogte 639 639 639 639 639

Gewicht (kg) 22 25 25 29 29

Wateraansluitingen Ø (") 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Nominale stroom (A) 0,35 0,35 0,47 0,47 0,65

* Geluidsniveau gemeten in het midden op 1,5 m onder de unit

Modelnaam PEFY-WP15VMS1-E PEFY-WP20VMS1-E PEFY-WP25VMS1-E PEFY-WP32VMS1-E PEFY-WP40VMS1-E PEFY-WP50VMS1-E

Koelen Koelvermogen (kW) 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09

Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW) 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Totaal opgenomen vermogen (kW) 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07

Luchtdebiet (m3/u) L / G / H 300 / 360 / 420 300 / 390 / 480 330 / 420 / 540 480 / 540 / 660 570 / 660 / 780 720 / 840 / 990

Externe statische druk (Pa) 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50

Geluidsniveau (dB[A])* L / G / H 22 / 24 / 28 23 / 25 / 29 23 / 26 / 30 28 / 30 / 33 30 / 32 / 35 30 / 33 / 36

Afmetingen (mm) 
 

Breedte 790 790 790 990 990 1.190

Diepte 700 700 700 700 700 700

Hoogte 200 200 200 200 200 200

Gewicht (kg) 19 20 20 25 25 27

Wateraansluitingen Ø (") 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Voedingsspanning (V, fase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Nominale stroom (A) 0,33 0,38 0,40 0,50 0,62 0,66

* Geluidsniveau gemeten in het midden op 1,5 m onder de unit

TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS
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Onze klimaatsystemen en warmtepompen bevatten de gefluoreerde broeikasgassen R410A, R407C en R134a.
Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.

Mitsubishi Electric is uitgegroeid tot een vooraanstaand medespeler op de Belgische markt betreffende klimatisatie.

Enerzijds hebben wij het engagement om een permanent logistieke, commerciële en technische ondersteuning 
aan ons uitgebreid installateursnet te bieden. 

Wij verzorgen bovendien de permanente vorming en opleiding van de erkende installateurs. Daarmee garanderen 
we zowel de kwaliteit van het materiaal als de kwaliteit van de montage. De professionele aanpak van deze part-
ners vertaalt zich ook in de talrijke referenties. 

Anderzijds zijn we een vertrouwenspartner geworden voor studiebureaus, architecten, energieleveranciers, over-
heidsinstanties, bouwondernemingen, particulieren …

Door deze samenwerking komen we, zowel technisch als budgettair, steeds tot een evenwichtige oplossing. Ons 
ervaren team van specialisten is er steeds om u een merkelijke meerwaarde voor uw klimatisatie aan te bieden. 
Dankzij een ruim gamma technische oplossingen, garanderen we steeds de beste verhouding investerings-/uitba-
tingskosten, zonder afbreuk te doen aan het gebruikscomfort van de consument. 

Neem contact met ons op voor projectgerichte informatie:

Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium 
Living Environment Systems
Autobaan 2
8210 Loppem
T +32 (0)50 40 48 48
F +32 (0)50 39 26 04
info@mitsubishi-electric.be


