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Systémy City Multi VRF
Řešení pro mnoho
oblastí použití

Pro kancelářské budovy
V kancelářských místnostech je klimatizace bezpochyby velmi důležitá. Napomáhá k tomu, aby si
pracující lidé i ve stresových situacích zachovali
chladnou hlavu. Systémy City Multi se zde starají
o to, aby se zaměstnanci cítili dobře po celý den.

Pro nákupní centra
Na klimatizační systémy v nákupních
centrech jsou kladeny speciální
požadavky.
Systémy City Multi nabízejí pro tyto
náročné úkoly spolehlivá řešení.
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Pro hotely
V hotelu by se měl každý host cítit
jako doma. A je jedno, zda chce
svůj pokoj momentálně vytopit nebo
ochladit. Se systémem City Multi lze
tento požadavek splnit – individuálně
a vysoce efektivně.

Pro veřejné budovy
Ať už se jedná o muzeum, úřední budovu,
kongresové centrum nebo koncertní
halu – vnitřní klima musí být v pořádku.
Systémy City Multi VRF jsou pro každou
z těchto aplikací ideálním řešením.
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Vždy o krok napřed.
City Multi VRF YNW
Systémy City Multi VRF jsou synonymem náročných
systémových řešení, která jsou vždy o krok napřed
před požadavky oboru. Aktuální modelová řada YNW
se postarala o to, že tento náskok je nyní ještě větší: je
energeticky ještě účinnější, flexibilnější a komfortnější.

Vyšší energetická
účinnost
Úsporný a vytrvalý systém vyžaduje technologie, které 
„myslí dopředu“ a zcela automaticky vysílají správné impulzy.
Díky mnoha konstruktivním opatřením jsou nejnovější
systémy VRF ještě účinnější než jejich předchůdci.
• Až o 33 % vyšší hodnota SEER a o 19 % vyšší hodnota SCOP
v porovnání s předchozím modelem;
•č
 tyřstranný výměník tepla s vylepšeným vedením vzduchu
a sníženými tlakovými ztrátami;
•n
 ový kompresor s víceportovým ventilovým mechanismem,
zvýšenou účinností motoru a kompenzací odstředivé síly;
•p
 roměnlivá odpařovací teplota pro více komfortu a vyšší účinnost;
• nově upravený tok chladiva pro vyšší stupeň účinnosti.
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Nejdůležitější vlastnosti

Maximální spolehlivost díky sběru dat
Veškerá data o provozu zařízení se bez ohledu na velikost
systému uchovávají po dobu nejméně 5 dnů v interní paměti
venkovní jednotky, takže si je lze jednoduše stáhnout na
jednotku USB Flash. To výrazně zjednodušuje údržbu i hledání
příčin potenciálních problémů.

Větší
flexibilita

Vyšší
úroveň

Řada City Multi dokáže v nejnovější generaci
YNW přesvědčit svou flexibilitou.
Přitom pro technologii R2 hraje rozhodující
roli zdokonalený BC controller.

Generace City Multi YNW nyní nastavuje nová měřítka také v oblasti komfortu. Systém p
 řesvědčuje
funkcemi, které činí klimatizaci ještě příjemnější –
počínaje plánováním, přes instalaci až po používání.

• obrovský rozsah možností této řady ohledně
připojitelných vnitřních jednotek

• spouštěcí režim Smooth-Auto-Shift umožňuje
v místnosti rychleji dosáhnout nastavené teploty

• potrubí od hlavního BC controlleru k vnitřní jednotce
s délkou až 90 metrů*

• 5 stupňů Low-Noise s nízkou hlučností pro optimální
individuální nastavení v místě instalace

• o 14 % kompaktnější rozměry BC controlleru, což
umožňuje prostorově ještě úspornější vestavbu*

• schopnost udržovat až 50 % topného výkonu
i během odmrazování, což zajišťuje ve vnitřních
prostorách nepřetržitý tepelný komfort

• až o 30 % nižší množství chladiva při zachování
výkonu*

• pohodlný odečet provozních dat zařízení díky
USB připojení

• flexibilnější možnosti adaptace a nižší náklady na
potrubní vedení u systémů R2 díky použití nových
menších controllerů

* výlučná funkce produktů řady R2
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Venkovní jednotky City Multi PQ
Vodou chlazené venkovní jednotky City Multi VRF PQ lze snadno a bez problému zapojit do již
existujících sítí chlazení či vytápění, např. do teplárenských sítí. Navíc mohou být nainstalovány ve
vnitřních technických místnostech, takže zůstávají prakticky neviditelné.

Další alternativy
Venkovní jednotky řady PQHY a PQRY dokáží přesvědčit svými kompaktními rozměry, optimálními hodnotami energetické účinnosti a nízkou hmotností. Díky vodnímu chlazení je možné je nainstalovat také uvnitř
budovy. Přitom máte jak u vzduchem chlazených venkovních jednotek VRF, tak také u vodou chlazené
varianty na výběr mezi systémy typu Y a R2.
• kompaktní rozměry pro vnitřní instalaci v technických místnostech
• větší rozmezí teploty vodního chlazení od –5 °C do +45 °C
• ideální k použití ve funkci tepelného čerpadla (typu voda nebo země)
• při připojení na vodní modul PWFY velmi vhodné pro připojení k podlahovému topení nebo chladicímu stropu
• snadná možnost zpětného získávání tepla
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Nejdůležitější vlastnosti

Venkovní jednotky City Multi PUMY
Venkovní jednotky PUMY systému City Multi VRF k chlazení nebo vytápění pro oblast nižšího
výkonu jsou energeticky velmi účinné. Ideálně se hodí k instalaci ve středně velkých kancelářských
jednotkách, obchodech nebo ordinacích.

Další možnosti instalace
Nejlepší hodnoty energetické účinnosti, nízká hladina akustického tlaku, délka vedení až 300 metrů
a k tomu velký výběr atraktivních vnitřních jednotek: všechny tyto výhody umožňují kombinovat venkovní
jednotky PUMY do velmi kompaktních instalací – volitelně v provedení s jedním nebo dvěma ventilátory.
• venkovní jednotky PUMY-P: chladicí výkon 12,5 až 22,4 kW a topný výkon 14,0 až 25,0 kW
            

• venkovní jednotky PUMY-SP: chladicí výkon 12,5 až 15,5 kW a topný výkon 14,0 až 16,5 kW
• nejlepší hodnoty energetické účinnosti v režimu chlazení i vytápění
• velmi nízká hladina hluku
• garantovaná schopnost vytápění až do venkovní teploty –20 °C
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Inovace, která se
osvědčila
Objevte sérii Y
Vedení zámeckého hotelu Montabaur se zavázalo k ekologickému a energeticky
úspornému zacházení s přírodními zdroji. Těžiště zde leží v technickém vybavení
budovy. K zajištění chlazení budovy pro hosty a kongresového centra byly
dodatečně nainstalovány energeticky úsporné klimatizační systémy VRF série Y,
optimálně integrované do koncepce budovy a jejího vybavení.

11

Série Y
Vytápění a chlazení – energeticky úsporné za všech okolností
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Vzduchem
chlazená
venkovní
jednotka

Vodou chlazená venkovní jednotka
k vnitřní instalaci (série PQ)

Produkty série Y nabízí flexibilní a výkonný klimatizační
systém, který v sobě propojuje optimální komfort klimatu
s maximální energetickou úsporností.

Dvoutrubkový systém pro střídavé chlazení a vytápění umožňuje propojit až 50 vnitřních jednotek rozdílných konstrukcí
v jediném chladicím okruhu. Velký výběr vnitřních jednotek,
rozsáhlé možnosti regulace a mnoho dalších předností činí ze
série Y obzvláště výkonné řešení pro mnoho oblastí použití:
od hotelů až po velkoplošné kanceláře.

Série Y

Nejdůležitější přednosti série Y
• vysoká sezónní energetická účinnost
• možnost individuální regulace teploty v každé vnitřní jednotce v rámci příslušného provozního režimu
• technologie Zubadan venkovních jednotek VRF, umožňující
zachovat 100 % výkonu do venkovních teplot až –15 °C
• až 50 vnitřních jednotek v jediném chladivovém okruhu
• prostorově úsporná instalace díky kompaktním rozměrům

Generace YNW pro sérii Y
Venkovní jednotky City Multi pracují s vylepšenými základními
funkcemi, nejmodernějším kompresorem a optimalizovaným
systémem odsávání vzduchu – energeticky úsporné řešení do
nejmenšího detailu.
Další informace ke generaci YNW najdete na stranách 6 a 7.

Kompresory chladiva – technologie,
na kterou spoléhá celý trh
Výrobce Mitsubishi Electric se zříká odpovědnosti
jen s velkou nevolí. Proto používáme výlučně
kompresory chladiva z vlastní produkce, které
jsou ideálně vyladěny pro všechny systémové
komponenty ze sortimentu. Synonymem našich
kompresorů je dlouhá životnost, vysoká energetická
úspornost a do detailu promyšlená technologie.
Tři rozhodující vlastnosti, které řadí Mitsubishi
Electric k nejužší světové špičce dodavatelů kompresorových technologií.

Kompresory výrobce Mitsubishi Electric splňují
maximální požadavky na kvalitu.
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Rozmanité nároky, jedna odpověď
Produkty série Y nabízejí mnoho vlastností, které umožňují vytvořit vhodné řešení pro nejrůznější
oblasti použití.
Ať už se jedná o chlazení nebo vytápění – produkty série Y
City Multi VRF dávají provozovatelům kancelářských prostor,
hotelů nebo kaváren bezpočet možností k realizaci účinných
a výkonných řešení klimatizace.

Jako správná odpověď na tyto požadavky bylo nainstalováno
po jednom systému série Y jak pro severní, tak i pro jižní část
budovy. Často se zde stane, že i když vlivem intenzivního
slunečního záření na jižní straně stále ještě trvá potřeba chlazení, na severní straně už je nutné vytápět.

Úspora energie u budovy státní banky v Essenu
Budova Baedekerhaus v Essenu je od roku 1987 pod
ochranou památkové péče. V rámci přestavby byla budova 
vybavena novou ventilační a klimatizační technologií.
Požadavkem při tom bylo nainstalovat takové systémy, které
se jednak vyznačují hospodárným provozem a zároveň je
lze také flexibilně integrovat do stávajících budov.

Díky regulačnímu softwaru, speciálně vyvinutému pro potřeby
tohoto hotelu, lze klimatizační jednotky bez námahy integrovat
do technického vybavení budovy. Tento software kromě jiného
propojuje systém Key-Card s řízením klimatizačních jednotek:
Jakmile host opustí pokoj, operační systém přepne vnitřní
jednotku do úsporného režimu. Vnitřní jednotky City Multi
jsou přes rozhraní SPS propojeny s celosvětově rozšířeným
rezervačním systémem pro hotely Fidelio.

Nyní vnitřní klimatizační jednotky 22 VRF systémů zásobují
kancelářské a konferenční prostory ochlazeným nebo ohřátým
vzduchem (podle potřeby) prostřednictvím jedno-, dvounebo čtyřcestných podstropních kazetových jednotek. Jako
výkonná venkovní jednotka se zde používá řešení City Multi
s chladicím výkonem 80 kW a topným výkonem 88 kW.
Zařízení série Y se vyznačují špičkovými parametry při
vysoké energetické účinnosti a velmi vysokém stupni provozní
bezpečnosti. Jako příklad lze uvést výměníky tepla venkovních jednotek, které jsou vybaveny speciální ochrannou
vrstvou. To je výhodou obzvláště při použití ve velkých
městech s vysokou zátěží vzduchu.
Flexibilní klimatizace v hotelu Tulip Inn v Mnichově
Designové hotely pro nízkorozpočtové ubytování umožňují
cestovat flexibilně, levně, a přece komfortně. Stejné požadavky
na svůj systém klimatizace měl hotel Tulip Inn v areálu
Mnichovského výstaviště. Na základě zvláštních stavebně
technických předpokladů byla požadována maximální flexi
bilita při přepínání mezi režimem vytápění a chlazení, přičemž
provozovatel současně kladl velký důraz na maximální
efektivitu.
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Komfort na celé čáře v zámeckém hotelu Montabaur
Provozovatel luxusního hotelu se po prvním létu bez klima
tizace v pokojích rozhodl pro modernizaci. Systém série Y
nabídl nejen komfort, v nějž pro své hosty doufal: přesvědčila ho zejména také snadnost dodatečné modernizace za
běžného provozu hotelu.
V krátkém termínu bylo 76 hotelových pokojů vybaveno
novými klimatizačními jednotkami. Různé modely vnitřních
jednotek nyní umožňují pro každý hotelový pokoj najít
vhodnou variantu pro celkové příjemné klima.

Série Y

Hotel Tulip Inn, Mnichov

Státní banka, Essen

Zámecký hotel Montabaur, Montabaur
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Řešení, které nenechá
nikoho na pochybách
Vyzkoušejte sérii R2
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Městský hotel v nizozemském Woerdenu je
impozantním příkladem toho, jak lze i ve stávajících
budovách zajistit souběžné vytápění a chlazení.
Tento hotel se nachází v budově historické zbrojnice
ve zmíněném nizozemském městečku a nyní je
příkladem spojení elegantního prostředí s vysoce
moderní klimatizační technologií, která hotelovým
hostům nabízí maximální možný komfort.
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Série R2
Chlazení a vytápění –
mistrovská účinnost při souběžném provozu
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Série R2 výrobce Mitsubishi Electric je celosvětově unikátním
systémem zpětného získávání tepla, který umožňuje souběžné
chlazení a vytápění pouze pomocí dvou potrubních vedení.
Tepelná energie odebíraná z ochlazovaných místností může
být využita k vytápění jiných místností nebo k ohřevu vody.
Další plus z hlediska účinnosti: Díky nasazení speciální
jednotky Booster a jednotky tepelného výměníku lze stejným
systémem navíc zajistit ohřev pitné vody až na 70 °C.

Ústřední součástí zařízení City Multi VRF R2 je BC controller,
který je spolu s venkovní jednotkou odpovědný za správné
směrování různých skupenství chladiva a tedy i za rekuperační
funkci celého zařízení. Venkovními jednotkami pak mohou být
jak modely chlazené vzduchem, tak vodou chlazené varianty.

Vzduchem
chlazená
venkovní
jednotka

Vodou chlazená venkovní jednotka
pro vnitřní instalaci (série PQ)

Série R2

Nový BC controller
Nový hlavní BC controller generace YNW nabízí nejen vyšší
kapacitu připojení pro venkovní jednotky, ale lze jej také připojit až k 11 podřízeným BC controllerům. Prodloužení maximální délky potrubí mezi BC controllerem a vnitřními jednotkami
spolu s jeho nižší konstrukcí oproti předchozímu modelu
o 14 % – to vše činí systém R2 při instalaci ještě flexibilnější
než dosud. Další zvláštnost: až o 30 % menší množství náplně
chladiva – a to při plném zachování rozsahu služeb.

Nejdůležitější přednosti série R2
• každou jednotlivou vnitřní jednotku lze provozovat samostatně v režimu vytápění či chlazení
• vznikající energie se během procesu dále využívá
• méně spojovacích bodů, a díky tomu snížené riziko vzniku
netěsností
• žádné prostoje při přepnutí provozního režimu venkovní
jednotky, a díky tomu stabilnější provoz vnitřní jednotky
• zpětné získávání tepla s hodnotou COP vyšší než 8

Souběžný režim vytápění a chlazení
s použitím pouze dvou potrubních
vedení: Tak snadné to je.
Systémy VRF normálně využívají k souběžnému
vytápění a chlazení systém se třemi potrubními
vedeními. Kromě sacího a kapalinového potrubí
obsahuje třetí vedení chladivo ve formě horkého
plynu. Systém série City Multi VRF R2 namísto
toho využívá speciální BC controller, ve kterém
probíhá oddělovací fáze používaného chladiva.
Díky tomu si tato zařízení vystačí jen se dvěma
potrubními vedeními.

Generace YNW pro sérii R2
Také u série R2 využívají nové venkovní jednotky City Multi
naplno své silné stránky a technologickou sílu.
Další informace k tomuto systému najdete na stranách 6 a 7.

Výkonový koeficient (Coefficient of Performance, COP)
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SERO GmbH, Rohrbach

Vysoké nároky jsou od toho,
aby byly překonány
Systémy série R2 nastavují vlastní měřítka – jsou úsporné, univerzálně použitelné a nekomplikované
Tam, kde existuje souběžně potřeba vytápění i chlazení,
není nevyhnutelně nutné sáhnout po druhém systému.
Naopak – díky sérii R2 lze tento případ využít ve prospěch
všech zúčastněných stran.

že při výrobě je i v zimě nutné provádět chlazení, lze vytápění
budov z velké části obstarat díky zpětně získané energii. Díky
tomu společnost SERO šetří nejenom investované prostředky
do topného zařízení na fosilní paliva, ale také určitou část
nákladů na energie.

Efektivní využití odpadního tepla u společnosti SERO GmbH
V mnoha oblastech, od výroby až po kancelářské komplexy,
vzniká přebytečné teplo. Toto teplo se nesmí odvádět bez
využití. Díky promyšlené koncepci pro zpětné získávání tepla
lze toto teplo využívat například k ohřevu vody nebo jiných
místností.

Na střeše výrobní haly stojí čtyři venkovní jednotky City Multi
s různými úrovněmi výkonu. Kromě toho jsou použity dva
BC controllery, v nichž probíhá oddělování fází použitého
chladiva mezi vnitřními a venkovními jednotkami. V těchto
rozdělovačích chladiva je přebývající tepelná energie vedena
vždy podle potřeby k jedné ze čtyř jednotek výměníku
chladivo/voda (jednotek HEX). Energie je poté přes deskový
tepelný výměník přenášena z chladiva na vodu a transportována do vyrovnávací nádoby. Podle potřeby pak distribuční
stanice vede požadované teplo do příslušných tepelných
okruhů.

A právě z takové koncepce těží také společnost SERO GmbH
Rohrbach: Poskytovatel služeb ve výrobě z jižního Falcka
vytápí své provozovny systémem VRF R2 a navíc využívá koncepci zpětného získávání tepla ze zařízení. Vzhledem k tomu,
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Série R2

Městský hotel Woerden, Woerden

Analytica Alimentaria GmbH, Kleinmachnow

Pohodlné vytápění a chlazení v městském hotelu Woerden
Městský hotel nabízí na dvou podlažích 46 pokojů pro hosty
a dále také recepci s prostorným předsálím, restauraci,
otevřený kuchyňský prostor, prodejnu a stylový bar. Zvýšená
míra osvětlení, rozsáhlé technické vybavení a čilý ruch vedou
k výraznému zvýšení vnitřního tepelného zatížení. Centrální
roli ve stavebně-technické koncepci této budovy přitom má
přívod čerstvého vzduchu a regulace vzduchu v prostoru
pomocí účinného klimatizačního zařízení.

Flexibilní pomoc pro společnost Analytica Alimentaria GmbH
Existují také oblasti použití, jako jsou laboratoře nebo skladištní haly, v nichž je nutné udržovat trvale konstantní klimatické
podmínky. Pokud by přece jen mělo ojediněle dojít výpadku, je
důležitá rychlá reakce – takové podmínky panují u společnosti
Analytica Almentaria GmbH. U tohoto poskytovatele analýz
potravin platí základní předpoklad, že laboratorní prostory
jsou celoročně chlazeny na teplotu 21 °C. Když v roce 2015
došlo při – 3 °C k výpadku dosavadního systému a hledalo se
rychlé řešení, volba padla na systém VRF série R2 od výrobce
Mitsubishi Electric. Tím se vedení společnosti rozhodlo nejen
pro dlouhodobé, ale také velmi spolehlivé řešení.

Proto provozovatelé tohoto památkově chráněného hotelu
vsadili na sérii R2. Systém VRF se přitom stará nejen o komfortní vytápění a chlazení pokojů pro hosty a gastronomického
zázemí, ale navíc umožňuje připojení dalších systémových
komponent. Názorný příklad: Pomocí energeticky úsporné
funkce zpětného získávání tepla je v hotelu navíc pokryta
i příprava teplé pitné vody hotelu a také podlahové topení
v přízemním podlaží. Ohřev pitné vody pomocí modulu
tepelného výměníku zajišťuje teplotu 40 °C. K dalšímu ohřevu
pitné vody až na 80 °C se podle potřeby krátkodobě připojuje
plynový kotel. Toto řešení se přímo nabízelo - na základě 
kuchyňského vybavení byla beztak k dispozici plynová
přípojka.

Celkově se dnes o jednopodlažní firemní budovy o ploše
1000 m2 starají čtyři venkovní jednotky City Multi R2 s celkem 30 dvoucestnými podstropními kazetovými jednotkami
o různých výkonech. Jedna z laboratoří je z bezpečnostních
důvodů zapojena redundantním způsobem. K tomuto účelu
v ní jsou nainstalovány dvě jednotky, které z hlediska elektrického zapojení i z regulačně-technického hlediska pracují
vzájemně nezávisle.
Nové zařízení přináší společnosti nejen v oboru nevídanou
úroveň spolehlivosti, ale je zároveň chytrým a na uživatele
orientovaným řešením.

21

Možnosti zapojení
a komponenty
systému City Multi VRF
Od vzduchové dveřní clony až po
vyrovnávací nádobu
Při použití technologie tepelného čerpadla VRF lze nainstalovat 
kompletní zařízení pro vytápění, ochlazování, zásobování
teplou vodou a větrání zcela na bázi obnovitelných zdrojů
energie v rámci jednoho společného systému.

Venkovní jednotky VRF

1. Větrací jednotka
K významnému nárůstu vnitřního energetického zatížení
budov přispívá výkonnější osvětlení, přítomnost technických
zařízení, velké prosklené plochy a také zesílená izolace budov.
Tím důležitější je přívod čerstvého vzduchu a regulace vzduchu
v místnostech prostřednictvím účinné klimatizace.

2. Vodní moduly
Pro přípravu teplé a studené vody od 10 do 45 °C je k
dispozici modul tepelného výměníku HEX. Tento modul
tepelného výměníku je vhodný pro podlahové topení, větrací
zařízení, vzduchové dveřní clony, konvektory s ventilátorem
a mnoho dalších aplikací. Jednotka Booster pak umožňuje
dosáhnout teploty vody až 70 °C v primárním okruhu.
Tato jednotka je ideální pro ohřev teplé pitné vody do 65 °C.

Potrubní jednotky

3. Řídicí systémy
Dálková ovládání a řídicí systémy jsou rozhraním mezi
klimatizačním zařízením a jeho uživatelem. Přitom nejde jen o
pouhé zapnutí a vypnutí: S inteligentním a optimálně nastaveným řízením se zároveň snižuje spotřeba energie a náklady.
Mitsubishi Electric nabízí širokou škálu dálkových ovladačů
a regulačních systémů pro optimální řízení vašich klimatizačních systémů.

Dveřní vzduchová clona

4
4. Externí systémy
Trvale otevřené vchody do obchodů nebo veřejných budov
nabízejí snadný přístup pro zákazníky, ale na druhé straně
zároveň kladou vysoké nároky na techniku klimatizace a
vytápění. Zde je proto důležité zabránit výměně ohřátého
nebo ochlazeného vzduchu ve vnitřním prostředí s pronikajícím venkovním vzduchem. Jako obzvlášť účinné řešení
se osvědčily technologie vzduchových dveřních clon, které
oddělují vnitřní a venkovní prostředí proudem vzduchu.

22

Série R2

Centrální řízení

3

Čtyřcestná podstropní kazetová jednotka

Centrální BC controller

Vyrovnávací nádoba

2

Vodou plněné systémy
pro vytápění místností
nebo ohřev TUV

Booster
70 °C

Větrací jednotka

1

Čerpadlo
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To nejlepší ze dvou oborů
Seznamte se s
hybridním systémem VRF
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Hostel Generator v Amsterdamu sází v plné míře
na hybridní systém VRF. Pro provozovatele tohoto
stylového hotelu pro mladé i duchem nestárnoucí
návštěvníky bylo zejména důležité, aby jeho klimatizační technika byla orientována na budoucnost
a energetickou účinnost. Z tohoto důvodu pro něj
byl dokonalou volbou hybridní systém, v němž jako
nosič energie slouží chladivo a voda.
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City Multi Hybrid VRF
Dva nosiče energie v jednom systému – díky inovativní hybridní technologii
Systém City Multi Hybrid VRF (nebo zkráceně jen Hybrid VRF) je celosvětově prvním dvoutrubkovým systémem
ks
 ouběžnému chlazení i vytápění s rekuperací tepla, který v sobě kombinuje výhody systému s přímým vypařováním
a systému s vodními rozvody. To je možné díky speciálnímu hybridnímu BC controlleru (HBC), který zajišťuje výměnu tepla
mezi c
 hladivem naplněným venkovním okruhem a vnitřním okruhem pracujícím na bázi vody. Opravdová k
 limatická
revoluce, která v sobě spojuje to nejlepší z obou světů a je ideálně připravena na klimatizačně-technické požadavky
budoucnosti.

HBC controller
Expanzní nádoba

Venkovní jednotky

Studená voda
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Teplá voda

Chladivo

Zpětné vedení

Hybridní technologie VRF

HBC controller
Jádrem hybridního systému VRF je tzv. hybridní BC controller.
Je vybaven deskovými výměníky, v nichž probíhá výměna
tepelné energie mezi chladivem a vodou. Chladivo přitom
slouží zároveň jako nosič energie mezi venkovní jednotkou
a hybridním BC controllerem (HBC); tepelně upravená voda je
pak z HBC controlleru vedena do vnitřních jednotek. Úsporná
čerpadla řízená invertorem dopravují vodu do té nejposlednější
vnitřní jednotky až do vzdálenosti 60 metrů.

Hlavní přednosti hybridních systémů VRF
• Výměna energie mezi chladivem a vodou probíhá přes
deskový tepelný výměník v HBC controlleru.
• Od HBC controlleru dále se v budově používá výlučně voda
• Nové hybridní systémy VRF lze volitelně provozovat
s osvědčeným chladivem R410A nebo modernějším R32.
• Až o 40 % vyšší energetická účinnost díky využití odpadního
tepla v porovnání se studenovodním systémem.
• Snadná montáž, údržba a spolehlivý provoz dvoutrubkového
systému v porovnání se systémem se třemi potrubími nebo
se systémem studené vody se čtyřmi potrubími.

Voda jako alternativní chladivo
Jako ekologické alternativní chladivo můžete zvolit vodu.
V hybridních systémech City Multi Hybrid VRF se chladivo
využívá jen v malé míře – k ochlazení vody na požadovanou
teplotu. Díky tomu jsou naše systémy obzvláště ekologické,
bezpečné a účinné.

Venkovní jednotky City Multi nyní také
s chladivem R32 pro hybridní systémy VRF
Nejnovější generace venkovních jednotek City Multi pro
hybridní systémy VRF je k dispozici nejen s chladivem
R410A, ale také s chladivem R32. Chladivo R32 má
v porovnání s chladivem R410A podstatně nižší GWP
s hodnotou 675. Zároveň pracuje účinněji a umožňuje
používat menší průřezy potrubí. Tímto způsobem lze
také dále snižovat celkové množství chladiva.

Již dnes připraveni na budoucnost
Hybridní systémy VRF s chladivem R32
Snížený potenciál globálního oteplování díky hybridní technologii VRF s chladivem R32

Postupná redukce v souladu s nařízením o F-plynech

Potenciál globálního oteplování / GWP

100 %
93 %

Hybridní
technologie
VRF
100 %

90 %
80 %
70 %

40 % nižší
potenciál globálního
oteplování díky
menšímu množství
chladiva

63 %

R32

60 %

nižší
hodnota GWP

50 %

45 %

40 %
31 %

30 %

60 %

24 %

20 %

19 %

21 %

10 %
0%

Systém VRF
s chladivem
R410A
(GWP 2088)

Hybridní
systém VRF
s chladivem
R410A

Hybridní
systém VRF
s chladivem
R32 (GWP 675)

Díky nasazení hybridního systému VRF s chladivem R32 lze již dnes dosáhnout
ekvivalentních hodnot CO2, které předpisy EU požadují pro rok 2030.

2015 2016

2018

2021

2024

2027

2030

Rok

Výchozí hodnotou je roční průměr celkového množství (ekvivalent CO2),
které bylo na trh EU dáno do oběhu mezi lety 2009 a 2012.
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Hostel Generator, Amsterdam

Budoucnost klimatizační techniky:
realizována již dnes
Hybridní systém VRF propojuje špičkovou technologii s maximálními ohledy na životní prostředí
v rámci jedinečného řešení.
Hybridní systémy VRF jsou silnou odpovědí v diskusi o chladivech – kombinují v sobě dva nosiče energie do jedné
směrodatné technologie. Díky tomu, že jednak využívá chladivo
mezi venkovní jednotkou a hybridním BC controllerem a jednak
také vodu jako alternativní chladivo a přenašeč energie uvnitř
budov, je hybridní systém VRF nejen inovativní, ale také
naprosto jedinečný na trhu.

Perspektiva pro budoucnost realizovaná
už dnes
Systém Hybrid City Multi byl vyvinut speciálně pro uspokojení požadavků moderní architektury s vysokými nároky
na efektivitu a komfort. Ale i zákonodárci kladou na oblast
klimatizace stále nové a nové požadavky. Tak například
nařízení o F-plynech předepisuje do roku 2030 drasticky
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Pohodlné řešení pro hotel RiKu v Ulmu
V hotelu RiKu v Ulmu se hosté i návštěvníci cítí velmi příjemně. Tento pocit posiluje nejen odpovídající prostředí, ale
také moderní klimatizační systém. Každý host se může zcela
individuálně rozhodnout, zda má jeho vnitřní jednotka vytápět,
nebo chladit. Obzvláště tichá zařízení s šetrným výdechovým
systémem lze řídit prostřednictvím intuitivního dálkového
ovládání a starají se o maximální komfort v každé místnosti.

snížit ve všech produktech obsah částečně fluorovaných
uhlovodíků. Na splnění tohoto požadavku jsme připraveni již dnes: Hybridní systém VRF pracuje s podstatně
sníženým množstvím chladiva a kdykoli v budoucnu jej lze
ﬂexibilně přebudovat na alternativní chladivo. Navíc díky
použití vody jako nosiče tepla se na jednotlivé místnosti
nevztahuje norma DIN EN 378 – což je zjevná výhoda
především při navrhování systémů pro klimatizaci hotelů.

Hybridní technologie VRF

nobilia GmbH, Verl

Hostel Generator, Amsterdam

Také v oblasti provozních nákladů se může hybridní systém
VRF postarat o větší úspory, než je v oblasti hotelového provozu běžné. Díky malému množství chladiva a účinné funkci
zpětného získávání tepla při ochlazování poskytuje důležitý
příspěvek k optimalizaci nákladů na energie, údržbu a servis.

ního dálkového ovládání PAR-32MAA. Větší místnosti disponují
dvěma vnitřními jednotkami, které lze propojit do skupiny. Díky
tomu je hybridní systém VRF bezkonkurenčně ﬂexibilní a představuje investici budoucnosti – ekologickou a účinnou.

Flexibilní a originální smýšlení výrobce kuchyní nobilia
Pro největšího evropského výrobce vestavných kuchyní –
společnost nobilia z Verlu – je důraz na kvalitu, ekologii
a správu energií ústřední součástí podnikové politiky. Při
dodatečné modernizaci jedné z administrativních budov
a jejím dovybavení klimatizací se proto obzvláště dbalo na
ekologické a energeticky úsporné technologie, které by
dokázaly vyjít s co nejmenším množstvím chladiva.
Dalším argumentem byla jednoduchost dodatečného vybavení
budovy v porovnání s jinými systémy. Vzhledem k poměrně
malým průřezům trubek ve srovnání s jinými systémy pracujícími s vodou mohla být veškerá potrubí vedoucí k vnitřním
jednotkám pohodlně uložena ve stropě.
Venkovní jednotky PURY-P250YLM-A1 na ploché střeše dvoupodlažní kancelářské budovy mají chladicí a topný výkon 28,0,
resp. 31,5 kW a zásobují po jednom hybridním BC controlleru
na každém podlaží. Tyto controllery jsou nainstalovány ve falešném stropě chodby, takže jsou snadno přístupné pro údržbu,
aniž by došlo k narušení každodenního chodu kanceláří.
Všechny kanceláře a zasedací místnosti mají vlastní vnitřní jednotku, pro kterou lze teplotu nastavit individuálně pomocí lokál-

Designový hotel pro nízkorozpočtové ubytování, disponující
vynikající klimatizací
Hostel Generator v Amsterdamu nabízí ubytování s celkovou
kapacitou pro 564 hostů ve 168 dvojlůžkových a čtyřlůžkových pokojích a jednom luxusním apartmánu. Tato budova
postavená v roce 1916 byla dříve součástí areálu Amsterdamské univerzity. V rámci přeměny na designový hostel
byla doplněna o dvě prosklená podlaží. S ohledem na co
největší pohodu, komfort a bezpečnost klimatizace klade
provozovatel velký důraz na nejmodernější technologie.
Na střeše hostelu Generator je tak nainstalováno celkem
14 venkovních jednotek VRF R2. Všechny pokoje pro hosty
jsou vybaveny vlastní potrubní vestavnou jednotkou, s jejíž
pomocí lze udržovat požadovanou teplotu, nastavenou
prostřednictvím napevno nainstalovaného kabelového
dálkového ovládání. Každou jednotlivou vnitřní jednotku lze
provozovat nezávisle v režimu vytápění či chlazení.
Vysoká míra zpětného získávání tepla, při němž se nespotřebovaná energie nevypouští do okolí, ale podle potřeby
„přesouvá“ uvnitř budovy, má velkou zásluhu na tom, že tato
budova byla po přestavbě certifikována symbolickou pečetí
kvality pro udržitelnou výstavbu podle metody BREEAM.
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Vhodné pro každý projekt
Přehled všech sérií a výkonů
Každý jednotlivý projekt má v oblasti chlazení a vytápění vlastní požadavky. Výrobce Mitsubishi Electric proto nabízí mnoho
produktů a různých sérií s různě odstupňovaným výkonem, které se hodí pro všechny požadavky. Všechny splňují tytéž vysoké
nároky na kvalitu. Jinými slovy: Pro všechny platí naše zásada „Knowledge at work”.

Chlazení nebo vytápění
S Modul S, šířka 920 mm

Kód výkonu

L Modul L, šířka 1280 mm

Chladicí výkon (kW)

12,5

14,0

15,5

22,4

28,0

33,5

40,0

45,0

50,0

56,0

63,0

69,0

73,0

80,0

XL Modul XL, šířka 1750 mm

Topný výkon (kW)

14,0

16,0

18,0

25,0

31,5

37,5

45,0

50,0

56,0

63,0

69,0

76,5

81,5

88,0

S

S

S

L

S

S

S

L

L

L

XL

S

S

L

L

S

S

S

L

S

S

S

L

L

L

XL

S

S

L

L

S

S

S

S

L

L

P 112 P 125 P 140 P 200 P 250 P 300 P 350 P 400 P 450 P 500 P 550 P 600 P 650 P 700

Kompaktní PUMY-P

Kompaktní PUMY-SP
Série Y
vysoká sezónní
účinnost
PUHY-EP

Série Y
PUHY-P

Zubadan
Série Y PUHY-HP

S

S

S

S

L

Série WY PQHY-P

S

L

L

L

L

L

Chlazení a vytápění
Kód výkonu

P 200

P 250

P 300

P 350

P 400

P 450

P 500

P 550

P 600

P 650

Chladicí výkon (kW)

22,4

28,0

33,5

40,0

45,0

50,0

56,0

63,0

69,0

73,0

80,0

Topný výkon (kW)

25,0

31,5

37,5

45,0

50,0

56,0

63,0

69,0

76,5

81,5

88,0

S

S

L

S

S

S

L

L

L

XL

XL

S

L

L

S

S

L

S

S

S

L

L

L

XL

XL

S

L

L

S

S

S

L

L

L

L

L

L

Série R2
vysoká sezónní
účinnost
PURY-EP

Série R2
PURY-P

Série WR2
PQRY-P
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P 700

L
L

Přehled sérií a výkonů

Chlazení nebo vytápění
P 750 P 800 P 850 P 900 P 950 P 1000 P 1050 P 1100 P 1150 P 1200 P 1250 P 1300 P1350
85,0

90,0

96,0 101,0 108,0 113,0 118,0 124,0 130,0 136,0 140,0 146,0 150,0

95,0 100,0 108,0 113,0 119,5 127,0 132,0 140,0 145,0 150,0 156,5 163,0 168,0

S

S

S

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

S

S

S

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Kód výkonu
Chladicí výkon (kW)
Topný výkon (kW)

Série Y
vysoká sezónní
účinnost
PUHY-EP

Série Y
PUHY-P

Série WY
PQHY-P

Chlazení a vytápění
P 750 P 800 P 850 P 900 P 950 P 1000 P 1050 P 1100 P 1150 P 1200 P 1250 P 1300 P1350
85,0

90,0

96,0 101,0 108,0 113,0 118,0 124,0 130,0 136,0 140,0 146,0 150,0

95,0 100,0 108,0 113,0 119,5 127,0 132,0 140,0 145,0 150,0 156,5 163,0 168,0

L

L

L

L

L

XL

XL

XL

L

L

L

L

XL

XL

XL

XL

L

L

L

L

XL

XL

XL

XL

L

L

L

L

L

XL

XL

XL

L

L

L

L

L

L

L

L

Kód výkonu
Chladicí výkon (kW)
Topný výkon (kW)

Série R2
vysoká sezónní
účinnost
PURY-EP

Série R2
PURY-P

Série WR2
PQRY-P
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Vnitřní jednotky pro všechna použití
Široký výběr – velká vzhledová rozmanitost
Vnitřní jednotky výrobce Mitsubishi Electric přesvědčí stylovým zevnějškem a dokonalou funkčností. Navíc nabízíme modely
pro nejrozmanitější oblasti použití, takže se dokážeme postarat o správné klima u každého projektu. Kompletní sortiment
vnitřních a venkovních jednotek spolu s nejrůznějšími možnostmi kombinace najdete v našem aktuálním přehledu katalogu
pro klimatizaci a větrání.

Nástěnná jednotka

Nástěnná jednotka Deluxe
se senzorem 3D i-see

Nástěnná jednotka Diamond

Nástěnná jednotka Premium

Jednocestná podstropní
kazetová jednotka

Dvoucestná podstropní
kazetová jednotka

Čtyřcestná podstropní
kazetová jednotka
v měřítku Eurorastr

Čtyřcestná podstropní
kazetová jednotka
s Coanda efektem
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Vnitřní jednotky

Někdy je široký výběr zkrátka nutností. To platí například u vnitřních jednotek. Sada LEV-Kit výrobce Mitsubishi Electric
slouží jako externí elektronický expanzní ventil, který vnitřní jednotky vyžadují pro připojení k systémům VRF. Pomocí této
součásti lze propojit téměř všechny vnitřní jednotky série M a Mr. Slim se zařízeními City Multi VRF.

Designová parapetní
jednotka

Volně stojící jednotka
s opláštěním a bez něj

Podstropní jednotka

Potrubní jednotka
horizontální průtok,
vysoký statický tlak

Potrubní jednotka
variabilní průtok,
střední statický tlak

Potrubní jednotka
tichý chod, ideální pro
použití v hotelových
zařízeních

Potrubní jednotka
mimořádně plochá
konstrukce

Potrubní jednotka
pro přívod čerstvého
vzduchu
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Rozhraní mezi
uživatelem a systémem
Intuitivní ovládací prvky pro každou oblast použití

Řídicí a klimatizační jednotky musejí být v dokonalém souladu
a plně odpovídat požadovanému účelu. Mitsubishi Electric
kromě toho nabízí obzvláště široký výběr zařízení dálkového
ovládání pro specifické potřeby – od obchodů a kanceláří až
po velké hotely.
Integrované komfortní ovládání
Ovládání klimatizačního systému musí být především jednoduché. Výrobce Mitsubishi Electric proto u všech ovládacích
panelů sází na intuitivní rozvržení ovládacích prvků – ať už jde
o malý nástěnný dálkový ovladač klimatizace nebo komplexní
rozhraní celého systému. Systémy se ovládají prostřednictvím
tlačítek, dotykové obrazovky nebo plochy systému Windows.
Přehledný a dobře čitelný displej výrazně usnadňuje zadávání
parametrů.
Užitečné funkce
Ovládací prvky systémů Mitsubishi Electric nabízejí mnoho
možností přizpůsobení. Kromě požadované teploty lze na
ovládací jednotce navolit také stupeň otáček ventilátoru, směr
proudění vzduchu a funkce odvlhčení. Funkce časovače
poskytuje další automatizaci spínání, např. přizpůsobení
klimatizační jednotky pracovním dobám v klimatizovaných
prostorách. Kromě toho lze mnohé řídicí systémy hladce
začlenit do systémů řízení budov se všemi běžnými protokoly,
jako je například LonWorks®, BACnet, Modbus nebo KNX.

Rozmanitá nabídka řídicích a ovládacích prvků
•L
 okální dálková ovládání PAR-33MAA,
dálkové ovládání M-Net PAR-U02MEDA
Jednoduché, ale efektivní: Lokální dálková ovládání
umožňují realizovat vysoký komfort ovládání v rámci minimalistického designu. Výsledkem je stejně tak funkční jako
decentní ovládání, které je díky tomu vhodné pro mnoho
oblastí použití.
•P
 AR-CT01MAA
Toto dálkové ovládání lze pohodlně konfigurovat prostřednictvím aplikace (verze s Bluetooth), na displeji lze nastavit
více než 180 barevných variant a provázání s grafikou navíc
umožňuje i branding dálkového ovládání (verze s Bluetooth).
•C
 entrální dálkové ovládání AT-50
Maximální míra funkčnosti zaručena: díky centrálnímu
dálkovému ovládání AT-50 máte vždy přehled a plnou
kontrolu nad všemi procesy chlazení a vytápění a prostřednictvím jediného displeje můžete ovládat až 50 vnitřních
jednotek.
•V
 izuální systém řízení AE 200 s rozšiřovacím
modulem EW-50E
Systém AE 200 je vybaven 10,4" dotykovým displejem
s podsvícením, jehož prostřednictvím můžete na grafické
obrazovce centrálně ovládat všechny připojené vnitřní
jednotky. Podle potřeby zde můžete zobrazit také půdorys
budovy.
•S
 ystém RMI s využitím cloudu
Systém RMI přeměňuje údaje o spotřebě na optimalizační
strategie, v jejichž rámci monitoruje řídicí systémy připojených objektů, zaznamenává spotřebu a provozní data
a převádí je do graficky přehledné podoby. Tak lze brzy
rozpoznat různé trendy a slabiny.
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Řídicí systémy

Projděte si náš katalog řídicích systémů a ovládacích prvků:
innovations.mitsubishi-les.com/de/steuerungen

Další informace o naší rozsáhlé
nabídce řídicích modulů:
innovations.mitsubishi-les.com/de/steuerungen

RMI – intuitivní technologie řízení na každém zařízení
Ideální pro správce nemovitostí, provozovatele hotelů a administrátory.
Ať už se nacházíte neustále na cestách, anebo sídlíte v centrále
koncernu: systém RMI umožňuje snadnou správu klimatizačních
systémů bez ohledu na aktuální polohu. Všechny důležité parametry
a systémová data jsou zobrazena přehledně a čitelně na první pohled.
Také správa více stanovišť je nanejvýš intuitivní a snadná. Systém RMI
kromě toho nabízí bezpočet pomůcek, jako jsou časové programy
nebo provozní indexy, díky nimž lze maximalizovat potenciál úspor.
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Mitsubishi Electric
je tu pro vás
CS-MTRADE, s.r.o.
Průmyslová 526
530 03 Pardubice
Tel.:
+420 466750311
Email:
info@csmtrade.cz
Web:
www.csmtrade.cz

CS-MTRADE Slovensko, s.r.o.
Vajanského 58
921 01 Piešťany
Tel.:
+421 (0)337742760
Email:
klimatizacia@csmtrade.sk
Web:
www.vykuruj.sk

Naše klimatizační jednotky a tepelná čerpadla obsahují fluorizované skleníkové plyny R410A, R407C, R134a, R32.
Další informace najdete v příslušném návodu k obsluze.
Všechny údaje a vyobrazení bez záruky. Všechny výrobky nejsou dostupné ve všech zemích.
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