LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

System HVRF City Multi
Pierwszy na świecie hybrydowy system VRF do równoczesnego
chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła

Informacje o produktach dla instalatorów, projektantów i inwestorów
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Wstęp i spis treści //

Idealne połączenie
Hybrydowy system City Multi (HVRF) jest pierwszym na świecie
2-rurowym systemem do równoczesnego chłodzenia i grzania
z odzyskiem ciepła, który łączy w sobie zalety systemu z bezpośrednim wymiennikiem ciepła i systemu z cyrkulacją wody.

z urządzenia zewnętrznego R2 serii City Multi, hybrydowego
kontrolera BC oraz specjalnych urządzeń wewnętrznych, które
wyposażone są w wymiennik wodny.

Jest to możliwe dzięki hybrydowemu kontrolerowi BC (HBC).
Dokonuje on wymiany ciepła między zewnętrznym obiegiem,
w którym cyrkuluje czynnik chłodniczy, a opartym na wodzie
wewnętrznym obiegiem. Rozwiązanie to oparte jest na pompie cieplnej City Multi R2 firmy Mitsubishi Electric i składa się

Ten nowatorski system wyróżnia się wysoką efektywnością
energetyczną, indywidualnym komfortem w każdym pomieszczeniu i niewielkimi wymaganiami w obszarze planowania,
montażu i serwisowania. Radzi on sobie z mniejszą ilością
czynnika chłodniczego i przygotowany jest na rosnące wyzwania przyszłości. Prawdziwa ewolucja w klimatyzacji.

Zastosowania systemu: dla nowoczesnych budynków
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ZASTOSOWANIA SYSTEMU:

//

Dla nowoczesnych budynków
Hybrydowy system City Multi został zaprojektowany specjalnie na potrzeby nowoczesnej architektury o wysokich wymaganiach w zakresie energoefektywności i komfortu. Każde
urządzenie wewnętrzne może niezależnie od innych działać
w trybie grzania lub chłodzenia. Dzięki odzyskowi ciepło od-
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prowadzane z chłodzonych pomieszczeń wykorzystywane jest
w innych miejscach do ogrzewania. Dzięki tej efektywności
energetycznej można realizować pełne instalacje do ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody zasilane przez
odnawialne źródło energii.

// HVRF zapewnia maksymalny komfort

// HVRF zapewnia przyjemniejszy klimat

Istnieją pewne zastosowania klimatyzacji, w których komfort
odgrywa szczególną rolę. Chociażby hotele. Hybrydowe systemy VRF są tam przydatne, gdyż umożliwiają indywidualne
określanie trybu pracy (chłodzenie lub grzanie). W każdym pokoju, o dowolnej porze w ciągu doby. Z drugiej strony łagodne
temperatury nawiewanego powietrza postrzegane są jako bardzo przyjemne.

Systemy HVRF wyróżniają się nie tylko niskim zapotrzebowaniem na czynnik chłodniczy, ale także wysoką efektywnością
energetyczną. Hybrydowy system może dzięki temu przyczynić
się do spełnienia wymagań obecnych, a być może nawet przyszłych zasad nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa.
Jego zalety przydają się zarówno w Green Buildings, jak i podczas ubiegania się o certyfikaty LEED, BREEAM czy DGNB.

Na stronie 12 opisany jest system HVRF hostelu Generator
w Amsterdamie.

Na stronie 18 można przeczytać, jak technologia HVRF
sprawdza się w siedzibie głównej Mitsubishi Electric.

// HVRF zapewnia elastyczne planowanie
Hybrydowa technologia VRF zapewnia użytkownikowi ogromną elastyczność pod względem wykorzystania i podziału powierzchni oraz wyboru funkcji. Można ją też bez problemu podłączyć do nadrzędnej automatyki budynkowej. Systemy HVRF
nadają się również znakomicie do modernizacji istniejących budynków. Na przykład związanych z wymianą starych instalacji.
Więcej na ten temat można dowiedzieć się z przykładu zastosowania w Radio 7 Ulm opisanym na stronie 14.

// HVRF zapewnia niezawodne działanie
System HVRF dzieli się na część z bezpośrednim wymiennikiem ciepła od urządzenia zewnętrznego do kontrolera HBC
oraz część z cyrkulacją wody do urządzeń wewnętrznych.
W ten sposób można realizować projekty, w których nie jest
pożądane układanie instalacji chłodniczej w pomieszczeniach.
Technologia ta oparta jest na systemie 2-rurowym z odzyskiem
ciepła. Zapewnia to niezawodne i bezobsługowe działanie –
zwłaszcza w bezpośrednim porównaniu z 4-rurowymi systemami wody lodowej.
Na stronie 16 opisano system zastosowany w firmie SBB
Accountants w Loppem w Belgii.
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//
Hybrydowa technologia VRF łączy zalety systemów VRF i rozwiązań z cyrkulacją wody.

Inteligentna klimatyzacja
// Równoczesne grzanie i chłodzenie

Grzanie i chłodzenie – hybrydowy system City Multi pracuje
zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Kierunek przepływu
czynnika chłodniczego nie zmienia się w systemie 2-rurowym
przy zmianie trybu z chłodzenia na ogrzewanie. Mimo zmiany trybu sprężarka czynnika chłodniczego pracuje nadal, co
umożliwia bardzo komfortowe klimatyzowanie, zwłaszcza
w umiarkowanych temperaturach.

2

// Wysoka efektywność energetyczna i komfort

System z cyrkulacją wody między hybrydowym kontrolerem
BC a urządzeniami wewnętrznymi gwarantuje najlepszy komfort przy zachowaniu wysokiej efektywności energetycznej.
Jest to zasługa sprężarek inwerterowych najnowszej generacji,
mikrokanałowych aluminiowych wymienników ciepła o dużej
powierzchni i konsekwentnego rozwijania wszystkich podzespołów instalacji pod kątem wysokiej sezonowej efektywności
energetycznej.
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// Energooszczędny odzysk ciepła

Dzięki efektywnemu odzyskowi ciepła hybrydowy system City
Multi działa szczególnie oszczędnie, gdy potrzebna jest równocześnie funkcja chłodzenia i ogrzewania. Im częściej system pracuje symultanicznie, tym większa oszczędność energii.
Jeszcze większe oszczędności można osiągnąć przy użyciu
centralnego sterownika i programatora czasowego.
Współczynnik wydajności (Coefficient Of Performance, COP)
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ZALETY

// Niskie wymagania dotyczące planowania i prosty

Zmniejszenie produkcji F-gazów do 20 % do 2030 r.

System HVRF zawiera wszystkie niezbędne elementy hydrauliczne. Pompy z regulacją inwerterową dostarczają do urządzeń
wewnętrznych dokładnie tyle zimnej/ciepłej wody, ile jest potrzebne. Technika inwerterowa sprawia, że zasobniki buforowe
są zbędne. Równoczesne chłodzenie i ogrzewania wymaga
tylko dwóch rur o bardzo małym przekroju. Upraszcza to zdecydowanie montaż.

80

// Komunikacja poprzez magistralę danych M-Net
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Ustawodawcy nakładają coraz wyższe wymagania dotyczące
efektywności energetycznej klimatyzatorów i ich wpływu na
środowisko. Na przykład rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych nakazuje drastyczną redukcję
zużycia częściowo fluorowanych węglowodorów (F-gazów) do
2030 r. Hybrydowy system VRF wymaga znacznie mniejszej ilości czynnika chłodniczego i w przyszłości będzie go można łatwo przystosować do alternatywnych czynników chłodniczych.
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// Spełnienie przyszłych wymogów
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Komunikacja między wszystkimi podzespołami systemu,
włącznie z pilotami i sterownikami centralnymi. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań z agregatem wody lodowej, podczas doposażania nie powstają dodatkowe koszty
związane z instalacją komunikacyjną.
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Stopniowe redukowanie ilości wprowadzanych do obiegu F-gazów od
1 stycznia 2015 r.

2015
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% średniorocznej wyprodukowanej i wprowadzonej do obiegu w EU
ilości w latach 2009–2012
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HYBRYDOWY KONTROLER BC

Główny element systemu
Hybrydowe kontrolery BC łączą urządzenie zewnętrzne z wewnętrznymi i umożliwiają wymianę
ciepła między czynnikiem chłodniczym krążącym w obiegu zewnętrznym a wodą w obiegu wewnętrznym. Wbudowane pompy z regulacją inwerterową tłoczą wodę aż do ostatniego urządzenia wewnętrznego na odległość do 60 m.

1

// Płytowy wymiennik ciepła

Wymiana energii między czynnikiem chłodniczym a
wodą odbywa się w płytowym wymienniku ciepła.
W każdym hybrydowym kontrolerze BC znajdują się
dwa komplety płytowych wymienników ciepła, które
w trybie ogrzewania zasilają system ciepłą, a w trybie chłodzenia zimną wodą. W trybie mieszanym
jeden wymiennik ciepła pełni funkcję chłodzenia, a
drugi grzania.
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// Pompy

Dwie pompy z regulacją inwerterową tłoczą schłodzoną lub podgrzaną wodę do podłączonych urządzeń wewnętrznych. Zmienna prędkość obrotowa
umożliwia tłoczenie takiej ilości wody, jaka jest
w danym momencie potrzebna. Wydajność tłoczenia pompy zależy od faktycznego zapotrzebowania
na ciepło i zimno.
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// System zaworów

W kontrolerze HBC znajduje się system zaworów.
Dostosowuje on do rzeczywistego zapotrzebowania
ilość zimnej lub ciepłej wody dostarczanej do poszczególnych urządzeń wewnętrznych.
Przyłącza obiegu czynnika chłodniczego urządzeń zewnętrznych,
własnego naczynia wyrównawczego i zasilania wodą
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HYBRYDOWY KONTROLER BC

1
2

3

Przyłącze podrzędnego HBC

Przyłącza przewodów zasilających i powrotnych do systemu wodociągowego
Dostępne są wersje z 8 lub 16 przyłączami

Schemat HBC
Woda w urządzeniu
wewnętrznym

Czynnik chłodniczy
Ogrzewanie

1

2

Chłodzenie

3

2

1

Woda z urządzenia wewnętrznego
Czynnik chłodniczy
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STRUKTURA SYSTEMU

Porównanie HVRF i agregatu wody lodowej
//
Prosty montaż i bezobsługowe, niezawodne i energooszczędne działanie. Tym nowatorski system 2-rurowy przewyższa typowy system do równoczesnego chłodzenia i ogrzewania z czterema
rurami do cyrkulacji wody.
// Typowy system 4-rurowy
Agregaty chłodu innych producentów

Urządzenia
wewnętrzne

Generatory ciepła innych producentów

Czynnik chłodniczy

10

Zimna woda

Ciepła woda

Powrót

STRUKTURA SYSTEMU

// 2-rurowy hybrydowy system City Multi

Urządzenie zewnętrzne City Multi

Naczynie wyrównawcze
Kontroler HBC

Urządzenia
wewnętrzne

Porównanie systemów //

Mniej znaczy więcej
Planowanie i instralacja systemu 2-rurowego są o wiele bardziej elastyczne, a przez to prostsze niż agregatu wody lodowej z dodatkowym generatorem ciepła i czterema rurami. Przykładowo hybrydowy system City Multi nie wymaga żadnych
dodatkowych pomp, zbiorników i zaworów przełączających.
W sieci systemu 2-rurowego znajduje się znacznie mniej połączeń, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo nieszczelności. W efekcie system jest bardziej niezawodny i wymaga
mniej zabiegów serwisowych.
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REFERENCJE

Urok dawnych czasów – nowoczesna technologia HVRF: hostel Generator w Amsterdamie //

Designerski hotel
z pierwszorzędną klimatyzacją
Amsterdamski hostel Generator ma 564 miejsca dla gości
w 168 dwu- i czteroosobowych pokojach oraz jednym luksusowym apartamencie. Jego atutem jest jednak nie tylko ory-
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ginalna architektura. Hostel może się też pochwalić znakiem
jakości BREEAM za zrównoważone budownictwo. Przyznanie
tego certyfikatu zawdzięcza m.in hybrydowemu systemowi klimatyzacji VRF.

MAKSYMALNY KOMFORT

Wymagania
Budynek z 1916 r. należał niegdyś do Uniwersytetu Amsterdamskiego. W ramach
przebudowy na designerski hostel został
on rozbudowany o dwa przeszklone piętra. Wiele pokoi utrzymano w niemal oryginalnym, klasycznym stylu – nie dotyczy
to jednak systemu klimatyzacji. Z myślą
o jak najwyższym komforcie, wygodzie
i bezpieczeństwie inwestor postawił na
nowoczesne rozwiązania.

Dwa urządzenia zewnętrzne zasilają, oprócz systemu HVRF, także zespół grzewczy centralnej instalacji wentylacyjnej.
W ten sposób pokrywane jest podstawowe zapotrzebowanie na ciepło lub zimno w pokojach gościnnych i wspólnych
powierzchniach.

Rozwiązanie
Na dachu hostelu Generator zamontowano łącznie 14 urządzeń zewnętrznych R2 hybrydowego
systemu VRF. Rozdzielenie obiegu wody i czynnika chłodniczego w nowym hybrydowym systemie
VRF znacznie zmniejszyło zapotrzebowanie na ilość
czynnika chłodniczego, co jest dużą zaletą w obliczu obwiązującego rozporządzenia w sprawie F-gazów. Projektowanie instalacji było też o tyle prostsze
i bardziej elastyczne, że w budynku, między hybrydowymi kontrolerami BC a urządzeniami wewnętrznymi można było montować rury z tworzywa sztucznego zamiast z miedzi.
Każdy pokój gościnny dysponuje własnym urządzeniem kanałowym do zabudowy, które umożliwia
ustawienie dowolnej temperatury za pomocą na
stałe zamontowanego pilota przewodowego. Każde
urządzenie wewnętrzne może niezależnie od innych
działać w trybie ogrzewania i chłodzenia. Delikatny nawiew zapewnia maksymalny komfort. Wysoka skuteczność odzysku ciepła, która sprawia, że
niewykorzystana energia nie jest odprowadzana do
otoczenia, miała duży wpływ na to, że po przebudowie budynek otrzymał znak jakości BREEAM za
zrównoważone budownictwo.
W procesie certyfikacji BREEAM punkty uzyskuje się za to, na ile klimatyzowanie
jest efektywne, energooszczędne i komfortowe.

13

REFERENCJE

Instalacja HVRF w Radio 7 Ulm //

Innowacyjność i efektywność
Radio 7 jest jedną z trzech największych regionalnych stacji
radiowych w Badenii-Wirtembergii. Studia nagrań i studia emisyjne są klimatyzowane. Dotychczas funkcję tę pełniła centrala
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wentylacyjna, którego zespoły wodne zasilane były przez klasyczną chłodziarkę. Obecnie hybrydowa technologia VRF firmy
Mitsubishi Electric zapewnia wyższy komfort przy mniejszym
zużyciu energii.

ELASTYCZNE PLANOWANIE

Wymagania
Nowa instalacja klimatyzacyjna stacji
radiowej miała spełniać trzy warunki: po
pierwsze przy takiej samej wydajności
zużywać mniej energii niż standardowe
systemy. Po drugie zapewniać wysoki
komfort użytkownikom – przede wszystkim poprzez indywidualne regulowanie
temperatury w poszczególnych studiach. Po trzecie pomieszczenia użytkowane przez ludzi miały pozostać wolne
od czynnika chłodniczego. Złożoność
tych wymagań potęgował fakt, że dawne urządzenie klimatyzacyjne zawierało
czynnik chłodniczy R22. Wykonywanie
niezbędnych napraw i przeglądów nie
było już możliwe ze względu na zakaz
R22. Konieczna była wymiana.

Urządzenia kanałowe do zabudowy zamontowane są w korytarzu w suficie podwieszanym i łatwo jest je
serwisować. Chłodzą lub ogrzewają dane studio poprzez nawiewniki wirowe.

Rozwiązanie
Radio 7 posiada obecnie hybrydowy system VRF.
Zamontowano urządzenie zewnętrzne z serii R2,
hybrydowy kontroler BC z ośmioma przyłączami
i osiem urządzeń kanałowych do zabudowy, które
to urządzenia współdziałają ze specjalnymi zespołami wodnymi.
Urządzenie zewnętrzne typu PURY-EP200YLM-A o wydajności chłodniczej 22,4 kW i grzewczej
25,0 kW wyróżnia się wysoką sprawnością. Znajduje się w kotłowni i zastępuje stary agregat, który zawierał jeszcze niszczący warstwę ozonową czynnik
chłodniczy R22.
Powietrze zasysane jest przez nieużywany już komin, a odprowadzane przez nowo wykonany kanał
powietrzny. Każde urządzenie kanałowe do zabudowy może ogrzewać lub chłodzić niezależnie od
innych urządzeń wewnętrznych. Do regulacji służy
pilot przewodowy PAR-31MAA.

Nowy system klimatyzacji w Radio 7 jest równie wydajny jak standardowe systemy, ale zużywa mniej
energii. Temperaturę w studiach można indywidualnie regulować. Pomieszczenia użytkowane przez ludzi
pozostają wolne od czynnika chłodniczego.
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REFERENCJE

Efektywna premiera: SBB Accountants Loppem //

Praca w aurze hybrydowego systemu
VRF City Multi
SBB Accountants & Adviseurs to firma audytorska i konsultingowa mająca 28 biur w całej Flandrii. Oferuje ona kompleksową
obsługę w zakresie księgowości, rachunkowości i obliczania
podatków, a także doradztwo w sprawie przepisów ochrony
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środowiska. Firma chciała, aby jej nowy biurowiec w Loppem
posiadał energooszczędny i niezawodny system klimatyzacji.

GWARANCJA NA PRZYSZŁOŚĆ

Wymagania
SBB Accountants zarówno w nowych
inwestycjach, jak i renowacjach kładzie
nacisk na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. Dlatego firma ta
zażyczyła sobie wyraźnie, aby jej nowo
budowany oddział w Loppem wyposażony był w energooszczędny system klimatyzacji, który będzie w stanie równocześnie chłodzić i ogrzewać oraz sterować
temperaturą w każdym pomieszczeniu
osobno. Kolejne wyzwanie: zakazano
kładzenia instalacji chłodniczej w budynku. Przewidziano osobny sterownik dla
sal konferencyjnych.

SBB Accountants kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. Wybrała technologię HVRF firmy
Mitsubishi Electric.

Rozwiązanie
Idealnym rozwiązaniem, także w świetle przepisów
rozporządzenia w sprawie F-gazów, okazał się hybrydowy system VRF City Multi będący wydajnym
zamiennikiem klasycznego agregatu wody lodowej.
System w Loppem składa się z urządzenia zewnętrznego R2, urządzeń kanałowych do zabudowy oraz
hybrydowego kontrolera BC. Instalacja obsługiwana
jest za pomocą centralnego sterownika. Klimatyzowaniem poszczególnych pomieszczeń można także
sterować osobno za pomocą lokalnych pilotów. Komunikacja odbywa się poprzez magistralę danych
M-Net.
Nie są potrzebne żadne dalsze zasobniki buforowe,
pompy ani zawory przełączające. Ponadto system
korzysta tylko z dwóch rur, zamiast typowych trzech
lub czterech. Dzięki temu liczba połączeń jest nie
tylko mniejsza, ale ponadto ryzyko wycieków jest
niższe.

Firma SBB Acountants zdecydowała się na urządzenia kanałowe do zabudowy,
które można estetycznie i dyskretnie montowaći.
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REFERENCJE

Technologia hybrydowa we własnej centrali: Mitsubishi Electric Ratingen //

Centrala innowacji
Od ponad 90 lat Mitsubishi Electric Corporation zaopatruje
klientów z całego świata w pierwszorzędnej jakości produkty
techniczne z różnych branż. Gdy przystępowano do budowy
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nowej centrali w Niemczech, jedno było jasne: wyposażenie
techniczne miało w jak największym stopniu być własnej
marki – w tym także klimatyzacja.

PRZYJEMNY KLIMAT

Wymagania
Nowa niemiecka centrala w Ratingen-Ost
posiada na pięciu piętrach 16 000 m2 powierzchni biurowej, szkoleniowej i wystawienniczej dostatecznie dużo miejsca na
stworzenie nowoczesnego środowiska
biurowego i komunikacyjnego. Jest przewidziana na 750 pracowników. Podczas
planowania i realizacji nowego budynku
firma Mitsubishi Electric przywiązywała
wagę do dobrego bilansu energetycznego i dbałości o zasoby. Za cel postawiono sobie pokrycie całości zapotrzebowania na ciepło i zimno z odnawialnych
źródeł energii poprzez zastosowanie odpowiednich technik klimatyzacji.

Pompy ciepła powietrze-woda i powietrze-powietrze firmy Mitsubishi Electric dostarczają do siedziby przedsiębiorstwa
2 MW ciepła i 2 MW zimna. Aż trzy czwarte zużywanej energii może być pozyskiwane z otaczającego powietrza.

Rozwiązanie
Już w fazie planowania firma Mitsubishi Electric zdecydowała się, oprócz wielu innych własnych technologii, także na system VRF R2 do równoczesnego
ogrzewania i chłodzenia z odzyskiem ciepła. Oznacza to odprowadzanie energii cieplnej z chłodzonego pomieszczenia do innego pomieszczenia, gdzie
występuje zapotrzebowanie na ciepło. W przypadku
braku zapotrzebowania na ciepło ta energia cieplna
może być alternatywnie spożytkowana do przygotowania CWU.
Centrum szkoleniowe klimatyzowane jest przy
użyciu systemu HVRF. Zamontowano kontroler
HBC z 8 urządzeniami kasetonowymi PLFY-WP32.
W wielu przypadkach zastosowanie technologii
R2 skutkuje zmniejszeniem zużycia energii nawet
o 40 % i obniżeniem kosztów inwestycji nawet
o 25 % w stosunku do porównywalnych systemów
wody lodowej. Jeszcze większe oszczędności można uzyskać poprzez pełną integrację instalacji klimatyzacyjnej z wielofunkcyjnym oprogramowaniem
sterującym TG-2000A.

Wbudowana w urządzeniach VRF R2 funkcja odzysku ciepła pozwala zaoszczędzić do 40 % energii.
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PRODUKTY

Specjaliści w swoich dziedzinach
Poszczególne podzespoły hybrydowego systemu City Multi są optymalnie do siebie dopasowane i wywiązują się ze swoich zadań w sposób skuteczny i efektywny.

a

Chłodzona powietrzem wersja
R2 do ustawienia na zewnątrz
lub

Instalacja chłodnicza R410A

Chłodzona wodą wersja WR2
do ustawienia wewnątrz

Czynnik chłodniczy

Zimna woda

// Urządzenia zewnętrzne

// Kontroler hybrydowy BC Master HVRF

Urządzenia zewnętrzne serii R2 (chłodzone powietrzem) i WR2
(chłodzone wodą) wyróżniają się zarazem dużym zakresem
mocy i wysokimi wartościami szczytowymi, jak i efektywnością
energetyczną i wysoką niezawodnością działania. Sprężarka
regulowana jest przez inwerter prawie bezstopniowo i udostępnia tylko tyle mocy, ile faktycznie potrzebuje budynek. W połączeniu z czynnikiem chłodniczym R410a pozwala to osiągnąć
najlepsze parametry efektywności. Urządzenie można podłączyć do systemu zarządzania budynkiem za pomocą różnych
interfejsów.

Rolę nośnika energii między urządzeniem zewnętrznym a hybrydowym kontrolerem BC pełni czynnik chłodniczy R410a.
Hybrydowy kontroler BC przenosi energię z obiegu czynnika
chłodniczego do zamkniętego obiegu wody urządzeń wewnętrznych. Do każdego systemu mogą być podłączone dwa
kontrolery Master z 8 lub 16 portami do podłączenia urządzeń
wewnętrznych. Pozwala to na elastyczne planowanie klimatyzacji i dopasowanie jej do indywidualnych wymagań.

• Serie urządzeń PURY-EP, PURY-P i PQRY-P
• Indeksy mocy o wydajności chłodniczej 22,4 kW – 56,0
kW i wydajności grzewczej 25,0 kW – 63,0 kW
• Komunikacja między urządzeniem zewnętrznym a wewnętrznymi odbywa się poprzez magistralę danych M-Net
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• Połączenie z urządzeniem zewnętrznym poprzez instalację
chłodniczą
• Do jednego urządzenia zewnętrznego mogą być podłączone
2 kontrolery Master
• Wersja z 8 lub 16 portami do podłączenia urządzeń
wewnętrznych

PRODUKTY

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Steuerungen
Lokale und zentrale Fernbedienungen für intelligente Kontrollsysteme

a

b

Odległość do 60 m od kontrolera Master

Produktinformation für Fachhandwerker, Fachplaner und Entscheider

Inne sterowniki
Przegląd wszystkich możliwości obsługi
i sterowania instalacjami klimatyzacyjnymi
znajduje się w aktualnej broszurze „Sterowniki – lokalne i centralne piloty inteligentnych systemów sterowania”.

b

Rury wodne (2x DN20)

Odległość do 60 m od
kontrolera Master

// Kontroler hybrydowy BC Slave HVRF

// Urządzenia wewnętrzne

Do każdego kontrolera Master można podłączyć jeden kontroler Slave z dalszymi 8 lub 16 przyłączami. Dzięki kontrolerom Slave można nie tylko rozszerzyć system o następnych
16 urządzeń wewnętrznych. W ten sposób nawet duże i skomplikowane inwestycje mogą być wyposażone w hybrydowy
system City Multi.

Dzięki szerokiemu wyborowi urządzeń wewnętrznych za pomocą systemu City Multi można klimatyzować pomieszczenia dowolnego rodzaju. Zarówno urządzenia kasetonowe 4-stronne,
jak i urządzenia kanałowe do zabudowy czy urządzenia przypodłogowe wyróżniają się niewielkimi wymiarami, co pozwala
na ich dopasowanie do najróżniejszych warunków zabudowy.
Ponadto poprzez cichą pracę, wysoki spręż statyczny i zmienną regulację strumienia powietrza, a także wiele dodatkowych
funkcji przyczyniają się one skutecznie do budowy komfortowego, energooszczędnego i niezawodnego systemu.

• Połączenie z kontrolerem Master poprzez instalację wodną
• Do każdego kontrolera Master można podłączyć jeden
kontroler Slave
• Wersja z 8 lub 16 portami do podłączenia urządzeń
wewnętrznych

• Cicha praca
• Przyjemna atmosfera
• Możliwość dopasowania do każdego wnętrza
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DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

Urządzenia
zewnętrzne
PURY-EP200-500YLM-A1
Sezonowa efektywność / HVRF / Chłodzenie i ogrzewanie
Nazwa urządzenia
Chłodzenie

Grzanie

Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER
Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

Wydatek powietrza (m3 / h)
Poziom hałasu (dB[A])*
Wymiary (mm)**
Masa (kg)

S/G/W

PURY-EP200YLM-A

PUHY-EP250YLM-A

PURY-EP300YLM-A

PURY-EP350YLM-A

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

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

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

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

11100
59,0
920 / 740 / 1710
202

11100
60,0
920 / 740 / 1710
202

13800
62,5
1220 / 740 / 1710
244

13800
62,5
1220 / 740 / 1710
244

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

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

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

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

380 – 15, 3+N, 50
10,5 / 11,6
25
1 – 20 / WP15 – WP50

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

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

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

Parametry instalacji chłodniczej
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)***
Maks. różnica wysokości (m)
Ilość / typ czynnika chłodniczego (kg) / GWP**** / ekwiwalent CO2 (t)
fl.
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)
s.
Parametry instalacji elektrycznej
Zasilanie (V, faza, Hz)
Prąd pracy przy chłodzeniu / ogrzewaniu (A)
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)
Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba/typ)

* Poziom hałasu mierzony na wysokości 1 m i 1 m przed urządzeniem
** Zdemontowanie regulowanych nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1650 mm
*** Długość instalacji wypełnionej czynnikiem chłodniczym w jednym kierunku
**** GWP = potencjał cieplarniany zastosowanego czynnika chłodniczego

Nazwa urządzenia
Chłodzenie

Grzanie

Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER
Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

Wydatek powietrza (m3 / h)
Poziom hałasu (dB[A])*
Wymiary (mm)**
Masa (kg)

S/G/W

PURY-EP400YLM-A

PURY-EP450YLM-A1

PURY-EP500YLM-A1

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

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

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

19200
62,5
1750 / 740 / 1710
315

19200
62,5
1750 / 740 / 1710
336

22800
63,5
1750 / 740 / 1710
349

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

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

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

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

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

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

Parametry instalacji chłodniczej
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)***
Maks. różnica wysokości (m)
Ilość / typ czynnika chłodniczego (kg) / GWP**** / ekwiwalent CO2 (t)
fl.
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)
s.
Parametry instalacji elektrycznej
Zasilanie (V, faza, Hz)
Prąd pracy przy chłodzeniu / ogrzewaniu (A)
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)
Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba/typ)

* Poziom hałasu mierzony na wysokości 1 m i 1 m przed urządzeniem
** Zdemontowanie regulowanych nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1650 mm
*** Długość instalacji wypełnionej czynnikiem chłodniczym w jednym kierunku
**** GWP = potencjał cieplarniany zastosowanego czynnika chłodniczego
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DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

PURY-P200-500YLM-A1
HVRF / chłodzenie i ogrzewanie
Nazwa urządzenia
Chłodzenie

Grzanie

Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER
Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

Wydatek powietrza (m3 / h)
Poziom hałasu (dB[A])*
Wymiary (mm)**
Masa (kg)

S/G/W

PURY-P200YLM-A1

PURY-P250YLM-A1

PURY-P300YLM-A1

PURY-P350YLM-A1

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

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

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

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

11100
59,0
920 / 740 / 1710
205

11100
60,0
920 / 740 / 1710
205

13800
62,5
1220 / 740 / 1710
248

13800
62,5
1220 / 740 / 1710
248

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

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

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

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

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

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

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

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

Parametry instalacji chłodniczej
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)***
Maks. różnica wysokości (m)
Ilość / typ czynnika chłodniczego (kg) / GWP**** / ekwiwalent CO2 (t)
fl.
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)
s.
Parametry instalacji elektrycznej
Zasilanie (V, faza, Hz)
Prąd pracy przy chłodzeniu / ogrzewaniu (A)
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)
Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba/typ)

* Poziom hałasu mierzony na wysokości 1 m i 1 m przed urządzeniem
** Zdemontowanie regulowanych nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1650 mm
*** Długość instalacji wypełnionej czynnikiem chłodniczym w jednym kierunku
**** GWP = potencjał cieplarniany zastosowanego czynnika chłodniczego

Nazwa urządzenia
Chłodzenie

Grzanie

Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER
Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

Wydatek powietrza (m3 / h)
Poziom hałasu (dB[A])*
Wymiary (mm)**
Masa (kg)

S/G/W

PURY-P400YLM-A1

PURY-P450YLM-A1

PURY-P500YLM-A1

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

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

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

13800
62,5
1220 / 740 / 1710
246

19200
62,5
1750 / 740 / 1710
321

22800
63,5
1750 / 740 / 1710
321

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

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

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

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

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

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

Parametry instalacji chłodniczej
Całkowita długość instalacji chłodniczej (m)***
Maks. różnica wysokości (m)
Ilość / typ czynnika chłodniczego (kg) / GWP**** / ekwiwalent CO2 (t)
fl.
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)
s.
Parametry instalacji elektrycznej
Zasilanie (V, faza, Hz)
Prąd pracy przy chłodzeniu / ogrzewaniu (A)
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)
Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba/typ)

* Poziom hałasu mierzony na wysokości 1 m i 1 m przed urządzeniem
** Zdemontowanie regulowanych nóżek umożliwia zmniejszenie wysokości do 1650 mm
*** Długość instalacji wypełnionej czynnikiem chłodniczym w jednym kierunku
**** GWP = potencjał cieplarniany zastosowanego czynnika chłodniczego
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DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

PQRY-P200-500YLM-A
Systemy chłodzone wodą / HVRF / Chłodzenie i ogrzewanie
Nazwa urządzenia
Chłodzenie

Grzanie

Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER
Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

Wydajność (obieg wodny) (m3/h)
Spadek ciśnienia (woda chłodząca) (kPa)
Poziom hałasu (dB[A])*
Wymiary (mm)
S/G/W
Masa (kg)

PQRY-P200YLM-A

PQRY-P250YLM-A

PQRY-P300YLM-A

PQRY-P350YLM-A

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

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

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

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

5,76
24
46
880 / 550 / 1100
172

5,76
24
48
880 / 550 / 1100
172

5,76
24
54
880 / 550 / 1100
172

7,20
44
52
880 / 550 / 1450
216

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

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

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

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

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

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

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

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

Parametry instalacji chłodniczej
Ilość / typ czynnika chłodniczego (kg) / GWP** / ekwiwalent CO2 (t)
fl.
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)
s.
Parametry instalacji elektrycznej
Zasilanie (V, faza, Hz)
Prąd pracy (A)
Maks. moc urządzeń wewnętrznych (%)
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)
Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba/typ)
* Poziom hałasu mierzony na wysokości 1 m przed urządzeniem
** GWP = potencjał cieplarniany zastosowanego czynnika chłodniczego

Nazwa urządzenia
Chłodzenie

Grzanie

Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
EER
Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
COP

Wydajność (obieg wodny) (m3 / h)
Spadek ciśnienia (woda chłodząca) (kPa)
Poziom hałasu (dB[A])*
Wymiary (mm)
S/G/W
Masa (kg)

PQRY-P400YLM-A

PQRY-P450YLM-A

PQRY-P500YLM-A

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

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

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

7,20
44
52
880 / 550 / 1450
216

7,20
44
54
880 / 550 / 1450
216

7,20
44
54
880 / 550 / 1450
216

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

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

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

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

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

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

Parametry instalacji chłodniczej
Ilość / typ czynnika chłodniczego (kg) / GWP** / ekwiwalent CO2 (t)
fl.
Przyłącza chłodnicze Ø (mm)
s.
Parametry instalacji elektrycznej
Zasilanie (V, faza, Hz)
Prąd pracy (A)
Maks. moc urządzeń wewnętrznych (%)
Zalecana wielkość bezpiecznika (A)
Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba/typ)
* Poziom hałasu mierzony na wysokości 1 m przed urządzeniem
** GWP = potencjał cieplarniany zastosowanego czynnika chłodniczego
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DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

Kontroler HBC
CMB-WP108-1016V-GA1
Kontroler BC Master
Nazwa urządzenia

CMB-WP108V-GA1

CMB-WP1016V-GA1

Wymiary (mm)
S/G/W
Masa (kg)
Zasilanie (V, faza, Hz)
Maks. pobór mocy (kW)
Prąd pracy (A)
Maks. moc urządzeń wewnętrznych (kW)
Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba/typ)

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

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

Nazwa urządzenia

CMB-WP108V-GB1

CMB-WP1016V-GB1

Wymiary (mm)
Masa (kg)
Zasilanie (V, faza, Hz)
Maks. pobór mocy (kW)
Prąd pracy (A)
Możliwości podłączenia urządzeń wewnętrznych (liczba/typ)

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

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

CMB-WP108-1016V-GA1
Kontroler BC Slave

25

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

Urządzenia wewnętrzne
PLFY-WP32–50VBM-E
Urządzenie kasetonowe 4-stronne PLFY
Nazwa urządzenia

PLFY-WP32VBM-E

PLFY-WP40VBM-E

PLFY-WP50VBM-E

Maskownica

PLP-6BA

PLP-6BA

PLP-6BA

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

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

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

Chłodzenie
Grzanie
Wydatek powietrza (m3 / h)
Poziom hałasu (dB[A])*
Wymiary (mm)**

Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
Moc grzewcza (kW)
N / M1 / M2 / H
N / M1 / M2 / H
Szerokość
Głębokość
Wysokość

Masa (kg)
Przyłącza wody Ø (")
Zasilanie (V, faza, Hz)
Prąd pracy przy chłodzeniu / ogrzewaniu (A)

* Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod maskownicą
** Zalecana wysokość do zabudowy, wartość w nawiasach oznacza widoczną wysokość maskownicy

PEFY-WP20–50VMA-E
Urządzenia kanałowe do zabudowy PEFY, średni spręż statyczny
Nazwa urządzenia
Chłodzenie
Grzanie
Wydatek powietrza (m3 / h)
Spręż statyczny (Pa)
Poziom hałasu dB[A]*
Wymiary (mm)

Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
N/M/H
N/M/H
Szerokość
Głębokość
Wysokość

Masa (kg)
Przyłącza wody Ø (")
Zasilanie (V, faza, Hz)
Prąd pracy przy chłodzeniu/ogrzewaniu (A)
* Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod maskownicą
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PEFY-WP20-VMA-E

PEFY-WP25-VMA-E

PEFY-WP32-VMA-E

PEFY-WP40-VMA-E

PEFY-WP50-VMA-E

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

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

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

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

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

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

PEFY-WP15–50VMS1-E
Urządzenia kanałowe do zabudowy, płaska konstrukcja
Nazwa urządzenia
Chłodzenie
Grzanie
Wydatek powietrza (m3 / h)
Spręż statyczny (Pa)
Poziom hałasu (dB[A])*
Wymiary (mm)

Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)
N/M/H
N/M/H
Szerokość
Głębokość
Wysokość

Masa (kg)
Przyłącza wody Ø (")
Zasilanie (V, faza, Hz)
Prąd pracy przy chłodzeniu/ogrzewaniu (A)

PEFY-WP15VMS1-E

PEFY-WP20VMS1-E

PEFY-WP25VMS1-E

PEFY-WP32VMS1-E

PEFY-WP40VMS1-E

PEFY-WP50VMS1-E

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

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

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

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

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

5,6
0,09
6,3
0,07
720 / 840 / 990
5 / 15 / 35 / 50
30 / 33 / 36
1 190
700
200
27
3/4
220 – 240, 1, 50
0,66

* Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod maskownicą

PFFY-WP20–50VLRMM-E
Urządzenia przypodłogowe PFFY bez obudowy
Nazwa urządzenia
Chłodzenie
Grzanie
Wydatek powietrza (m3 / h)
Spręż statyczny (Pa)
Poziom hałasu (dB[A])*
Wymiary (mm)

PFFY-WP20VLRMM-E

PFFY-WP25VLRMM-E

PFFY-WP32VLRMM-E

PFFY-WP40VLRMM-E

PFFY-WP50VLRMM-E

Moc chłodnicza (kW)
Pobór mocy (kW)
Moc grzewcza (kW)
Pobór mocy (kW)

2,2
0,04
2,5
0,04

2,8
0,04
3,2
0,04

3,6
0,05
4,0
0,04

4,5
0,05
5,0
0,05

5,6
0,07
6,3
0,05

N/M/H

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

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

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

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

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

N/M/H
Szerokość
Głębokość
Wysokość

Masa (kg)
Przyłącza wody Ø (")
Zasilanie (V, faza, Hz)
Prąd pracy przy chłodzeniu/ogrzewaniu (A)
* Poziom hałasu mierzony centralnie w odległości 1,5 m pod maskownicą
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Mitsubishi Electric
Kontakt
Mitsubishi Electric
Europe B.V.
(Sp. z o.o.) Oddział w
Polsce
Living Environment Systems
ul. Łopuszańska 38C
02-232 Warszawa

Nasze instalacje klimatyzacyjne i pompy ciepła zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A, R407C i R134a.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi.
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