Przed pierwszym uruchomieniem
Grzanie – parametry
Wydajnoœci ogrzewania (kW) zaprezentowane w katalogu
oszacowano w zgodzie z wymogami standardu ISO, tj. przy
temperaturze zewnêtrznej +7°C i temperaturze wewnêtrznej
+20°C. Gdy temperatura na zewn¹trz spada, obni¿a siê
równie¿ wydajnoœæ grzania. Jeœli temperatura na zewn¹trz
jest bardzo niska i przy tym grzanie jest nie wystarczaj¹ce,
nale¿y uruchomiæ inne urz¹dzenia grzewcze.

Wyciek czynnika ch³odniczego
Czynnik ch³odniczy (R410A) stosowany w klimatyzacji jest nie toksyczny i niepalny w warunkach normalnych.
Jednak¿e, z uwagi na mo¿liwoœæ wyst¹pienia przecieku do pomieszczenia, musz¹ byæ przeprowadzone pomiary w ma³ych pomieszczeniach, dla których móg³by byæ przekroczony próg tolerancji. Nale¿y
uwzglêdniæ te pomiary dla zastosowania odpowiednich urz¹dzeñ
wentylacyjnych, itp.

WskaŸnik poziomu dŸwiêku
Poziomy natê¿enia dŸwiêku (skala A) s¹ mierzone, zgodnie ze standardami ISO w komorze akustycznej. W przypadku rzeczywistej
instalacji, poziom ha³asu jest normalnie wiêkszy ni¿ poziom ha³asu
podany w katalogu. Wynika to z efektu odg³osów otoczenia oraz
zjawiska echa. Nale¿y wzi¹æ to pod uwagê podczas wyboru miejsca
instalowania.

Stosowanie w rejonach o du¿ych opadach œniegu
Nale¿y uwzglêdniæ poni¿sze uwagi podczas instalacji jednostki zewnêtrznej w rejonach o wystêpowaniu obfitych i czêstych opadów
œniegu.

Stosowanie w œrodowisku par oleju
Nale¿y unikaæ instalacji jednostki klimatyzatora w takim otoczeniu,
gdzie wystêpuje rozproszony w powietrzu olej, jak np.
sprê¿arkownia, hala fabryczna. Jeœli olej po³¹czy siê z wymiennikiem
ciep³a, spadnie jego sprawnoœæ, mo¿e wytworzyæ siê para a
syntetyczne czêœci klimatyzatora mog¹ ulec deformacji lub
uszkodzeniu.
Stosowanie w kwaœnym lub zasadowym œrodowisku
Jeœli jednostka klimatyzatora jest u¿ywana w otoczeniu kwaœnym lub
zasadowym, takim jak gor¹ce Ÿród³a maj¹ce wysokie stê¿enie gazów
siarkowych, miejscach gdzie wylot wymiennika ciep³a jest zablokowany lub nabrze¿ach gdzie jednostka jest poddawana wp³ywowi
bryzy morskiej, œcianka tylna lub wymiennik ciep³a, itp. skoroduj¹. W
takich miejscach nale¿y zainstalowaæ model w wersji antykorozyjnej.
Stosowanie w miejscach o wysokim suficie
Gdy wysokoœæ pomieszczenia jest znaczna dobrze jest wspomóc
dzia³anie klimatyzatora dodatkowym wentylatorem pokojowym
poprawiaj¹cym cyrkulacjê powietrza (zw³aszcza przy grzaniu).
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Obecnoœæ œniegu
Nale¿y zamontowaæ os³onê przeciwœnie¿n¹ w taki sposób, aby œnieg
nie przeszkadza³ na wlocie powietrza, nie dosta³ siê do œrodka i nie
spowodowa³ zmro¿enia jednostki zewnêtrznej.
Zwa³y œniegu
W rejonach obfitych opadów œniegu, zwa³y œniegu (zaspy) mog¹
zablokowaæ wlot powietrza. W takim przypadku, poni¿ej jednostki
zewnêtrznej musi byæ zamontowana obudowa o wysokoœci 50 cm
lub wy¿sza, chroni¹ca od przewidywanych opadów œniegu.
Automatyczne odszranianie
Gdy panuje niska temperatura i du¿a wilgotnoœæ, na wymienniku
ciep³a jednostki zewnêtrznej zbierze siê szron. Jeœli urz¹dzenie
pracuje nadal, spadnie jego sprawnoœæ grzewcza. Szron zostanie
usuniêty w procesie automatycznego odszraniania. Po grzaniu przez
ok. 3-10 min. urz¹dzenie zatrzyma siê i szron zostanie usuniêty. Po
rozmro¿eniu klimatyzator ponownie zacznie dostarczaæ ciep³e
powietrze.
Serwis klimatyzatora
Po kilku sezonach pracy w klimatyzatorze gromadzi siê brud
powoduj¹c obni¿enie wydajnoœci pracy. Oprócz regularnych obs³ug
serwisowych zalecane jest zawarcie kontraktu na us³ugi poza
serwisowe wykonywane przez specjalistê (odp³atne).

Œrodki ostro¿noœci
Zastosowania klimatyzatora
Klimatyzator opisany w katalogu jest urz¹dzeniem grzewczo/ch³odz¹cym przeznaczonym do u¿ytkowania w miejscach
przebywania ludzi.
Nie nale¿y stosowaæ go w miejscach nie zalecanych przez
producenta zgodnie z DTR. Mog³oby to spowodowaæ zmianê jakoœci
parametrów pracy, itp.
Nie nale¿y stosowaæ klimatyzatora do ch³odzenia pojazdów lub
statków. Mog¹ nast¹piæ wycieki wody lub inne uszkodzenia.

Przed u¿yciem
Przed pierwszym uruchomieniem klimatyzacji nale¿y przeczytaæ
starannie "Instrukcjê u¿ytkowania".

Instalacja
Instalacjê klimatyzacji nale¿y zawsze powierzyæ dystrybutorowi lub
specjaliœcie. Niew³aœciwe zainstalowanie mo¿e doprowadziæ do
wycieków wody, spiêæ elektrycznych, po¿aru itp.
Jako akcesoria stosowaæ nale¿y oryginalne produkty zalecane przez
producenta (MHI) takie jak oczyszczacz, nawil¿acz, dodatkowy
element grzewczy.
Miejsce instalacji
Nie nale¿y instalowaæ klimatyzatora w miejscu, gdzie mo¿e
wyciekaæ gaz palny lub gdzie mo¿e nast¹piæ iskrzenie. Instalacja w
miejscu, gdzie móg³by wytwarzaæ siê, przep³ywaæ lub gromadziæ siê
gaz palny lub te¿ w miejscu, w którym wystêpuj¹ w³ókna wêglowe,
mo¿e doprowadziæ do po¿aru.
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Energooszczêdne technologie MHI zaspokoj¹ potrzeby klimatyzacyjne budowli przysz³oœci.
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) prezentuje Nowy Inwerterowy
Multi System Serii KX4, wykorzystujący najnowocześniejsze
technologie dzisiejszych czasów. Nowa seria zapewnia najwyższy
poziom współczynników COP w przemyśle, gwarantuje wysokie
wydajności oraz niezawodność, bazując jednocześnie na wiodących
technologiach MHI wykorzystanych we wcześniejszej serii KX2;
w nowej serii zastosowano, ekologiczny czynnik chłodniczy R410A.
Zapewniając wysokie wydajności urządzeń oraz niezawodność
systemów serii KX4, MHI zaspokoi klimatyzacyjne potrzeby budowli
przyszłości.
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Jedne z najwy¿szych, przemys³owych
wspó³czynników wydajnoœci ch³odniczej COP
Chłodzenie/Ogrzewanie
Chłodzenie
Ogrzewanie

Dzięki zastosowaniu sprężarki sterowanej
inwerterem oraz wprowadzeniu nowego wymiennika ciepła udało się osiągnąć jedne z najwyższych
współczynników COP, ze średnim COP dla
chłodzenia/ ogrzewania równym 4,18 dla modelu o
wydajności 22,4 kW (równowartość 8 KM) .
Model o wydajności 28,0 kW (10 KM) zapewnia
również wysoki współczynnik COP = 3,66.
KM
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Zakres produktów
Pompa ciepła

Pompa ciepła – kombinacje

Maksymalnie

48 jednostek wewnętrznych

Zestaw trójników (Opcja) (Pompa ciepła)
Indeks wydajności

Zestaw trójników

Mniej niż 180
180 ÷ 370
371 ÷ 539
540 lub więcej
KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

Rozdzielacz wielodrogowy (Opcja) (Pompa ciepła)
Indeks wydajności

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

maksymalnie 4
maksymalnie 6
maksymalnie 8
maksymalnie 8

Uwaga (1) Rozdzielacz wielodrogowy nie może być użyty dla FDU224 i FDU280

Przed sterownikiem podziału przepływu
Indeks wydajności

Za sterownikiem podziału przepływu

Zestaw
trójników

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

Zestaw
trójników

Indeks wydajności

Mniej niż 180
180 ÷ 370
371 ÷ 539
540 lub więcej
KM

Liczba rozgałęzień

Zestaw trójników (Opcja) (Odzysk ciepła)

Odzysk ciepła – kombinacje

Odzysk ciepła

Rozdzielacz

Mniej niż 180
180 ÷ 370
371 ÷ 539
540 lub więcej

Mniej niż 180
180 ÷ 371
371 ÷ 540
540 lub więcej

KM

Sterownik podziału przepływu (Opcja) (Odzysk ciepła)
Indeks wydajności

Sterownik podziału przepływu

Liczba jednostek wewn.

Mniej niż 112
112 ÷ 179
180 ÷ 279
KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

Kombinacje: jednostka zewnętrzna – jednostki wewnętrzne
Moc KM
Liczba jednostek wewn.
Zakres wydajności

Jednostki wewnętrzne
Typ

Kasetonowy
4-o stronny

Kasetonowy
4-o stronny
600x600 mm

Kasetonowy
2-u stronny

Kasetonowy
1-o stronny

Ścienny

Podstropowy

Kasetonowy
z rozprowadzeniem
kanałowym

Kanałowy

Międzystropowy

Kanałowy
(duży spręż)

Kasetonowy
z 1-o stronnym
nawiewem

Kanałowy
(hotelowy)

Przypodłogowy
(zabudowany)

Przypodłogowy
(do zabudowy)

Międzystropowy
wymiennik
regeneracyjny

Przepływ
powietrza
(m3/h)

KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM
KM

str. 31

str. 32

str. 33

str. 34

str. 35

str. 36

str. 37

str. 39

str. 40

str. 41

str. 42

str. 43

str. 44

str. 44

str. 45
* 30 KM do 48 KM

Inwerterowy Multi System

Nowy inwerterowy Multi System KX4 charakteryzuje siê
zwart¹ budow¹ i ró¿norodnoœci¹ jednostek

Modele pojedyncze o mocach do 24 KM
Oszczędność miejsca zajmowanego przez jednostki
Możliwość podłączenia maksymalnie do 40 jednostek wewnętrznych
do pojedynczej jednostki zewnętrznej
Ograniczenie kosztów i czasu montażu instalacji

KM

KM
KM

Redukcja
powierzchni o 60%

KM

Redukcja
wagi o

48%

Zmniejszona przestrzeń instalacyjna jednostki zewnętrznej

wielkość
podstawy
jednakowa
dla urządzeń
8-24 KM

Nowy system inwerterowy KX4 wykorzystuje jeden typ obudowy dla modeli
o mocach do 24 KM, osiągając wyjątkowo zwartą budowę. Powiększona została efektywna
przestrzeń użytkowa, wyeliminowane zostały ograniczenia przestrzeni instalacyjnej.
Z uwagi na zastosowanie w urządzeniach o mocach do 24 KM takiej samej obudowy
ograniczono problemy instalacyjne. Możliwa jest zamiana jednostek zewnętrznych o różnych
wydajnościach bez zmiany zainstalowanego wyposażenia.

Najwy¿sze wspó³czynniki COP w grupie urz¹dzeñ przemys³owych

Porównanie wielkości podstaw urządzeń KX2 i KX4. Oszczędność miejsca w urządzeniach KX4.
KM

Poszukiwanie redukcji kosztów i zwiêkszania funkcjonalnoœci

jedn.

Najwyższy w kategorii urządzeń przemysłowych współczynnik COP

jedn.
Chłodzenie

Ogrzewanie

Ograniczenie przestrzeni instalacyjnej poprzez
zestawienie jednostek zewnętrznych ze sobą
Poprzez instalację urządzeń bezpośrednio obok siebie
można ograniczyć przestrzeń instalacyjną
Zestawienie jednostek bezpośrednio ze sobą zapewnia także
estetyczny i efektowny wygląd

KM

£atwa instalacja i super kompaktowa budowa
Zwarta kompaktowa budowa
jednakowa dla jednostek
o mocach do 24 KM

Gdy instalujemy więcej niż jedną jednostkę

Kolejne modele urządzeń o mocach do 24 KM
mają te same wymiary podstawy co umożliwia
swobodną wymianę urządzeń.

KM

Wielkość podstawy

Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii przestrzeń z
tyłu urządzenia została powiększona dla zapewnienia
miejsca na rurociągi.Umożliwia to łatwe poprowadzenie
rurociągów i zestawianie jednostek zewnętrznych
bezpośrednio ze sobą.

(jednostka: mm)

Przykład
Odległość

wysokość ściany
KM

Wielkość podstawy

(Przód urządzenia)

wysokość ściany

wysokość ściany

Rozwiązanie to w sposób efektywny pozwala
wykorzystać miejsce , zminimalizować gabaryty
urządzeń oraz przestrzeni instalacyjnej.

wielkość
podstawy
jednakowa
dla urządzeń
8-24 KM

wysokość ściany

Urządzenia serii KX4 mają zwartą kompaktową
budowę, wykorzystują jednakową ramę dla
jednostek o mocach do 24 KM.

Dzięki wydzieleniu w urządzeniu
przestrzeni mechanicznej rurociągi
mogą być układane w dowolnym
kierunku

Otwarta

Otwarta

Bez ograniczeń
Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń Bez ograniczeń

Tył urządzenia

Inwerterowy Multi System
Udoskonalony sposób przemieszczania i transportu urządzeń

Lepsza dystrybucja powietrza oraz
zmniejszenie oporów przypływu
poprzez zastosowanie czterostronnego wymiennika ciepła

Nie jest wymagane określenie urządzenia głównego i podrzędnego, nie jest istotna
więc kolejność transportu i instalacji urządzeń.

Zn o
r ma
lizow

Ponieważ nie przesunięto
wymiennika ciepła do niższych
partii urządzenia, zapobiega to
zalodzeniu wymiennika podczas
dużych opadów śniegu

Wysoka sprawność urządzenia
dzięki zastosowaniu sprężarki
inwerterowej zasilanej prądem
stałym.
Poprzez sterowanie inwerterowe
obu sprężarek osiągnięto
precyzyjną kontrolę temperatur,
zredukowano wielkość prądu
rozruchowego sprężarek,
zmniejszono ilość włączeń
i zatrzymań sprężarek,
wyrównano czas pracy sprężarek
(dla jednostek o mocach
równych i większych od 14 KM)

Nowe typy urządzeń posiadają te same wymiary
otworów montażowych
Biorąc pod uwagę konieczność wymiany
urządzeń, MHI od 13 lat tj. od czasów
pojawienia się pierwszej wersji systemu
KX zachowuje w tych samych
urządzeniach jednakową szerokość
urządzeń. Nowe urządzenia posiadają
odpowiednie otwory w podstawie
mocującej podobnie jak poprzednie wersje
serii KX. Instalator bez przeróbek
mocowania urządzenia może wymienić
urządzenie na nowe serii KX4.

W wyniku zmian projektowych poprzez
zastosowanie wentylatorów o pionowym
wylocie powietrza oraz zwiększenie
powierzchni wymiany ciepła osiągnięto
wyższą sprawność urządzenia przy
zachowaniu jego zwartej budowy

Poprawienie sprawności urządzenia
poprzez zastosowanie nowego typu
wentylatora o większej sprawności,
zasilanego prądem stałym

W odróżnieniu od tradycyjnego sposobu pakowania jednostki zewnętrzne MHI nie są
mocowane do drewnianych palet.
Urządzenia mogą być przesuwane bez użycia palet za pomocą podnośników
widłowych lub poprzez przesunięcie urządzenia do miejsca instalacji za pomocą
dźwigu przy zastosowaniu odpowiednich pasów.
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Poprzez przesuniecie połączenia
wymiennika ciepła z rurami z tyłu
urządzenia do przodu polepszono
dostęp serwisowy do czujników
Poprzez oddzielenie części
mechanicznej od części
wentylatorowej urządzenie może
być w łatwy sposób serwisowane
Powiększenie przestrzeni instalacyjnej z tyłu urządzenia ułatwia
prace instalacyjne

Kontrola wysokiego i niskiego
ciśnienia realizowana jest za
pomocą czujników niskiego
i wysokiego ciśnienia

Poprzez zastosowanie
odpowiedniej podstawy
wyeliminowane zostały drewniane
palety do transportu
i przemieszczania urządzeń

ow e

Przez zastosowanie przegród
mechanicznych zmniejszono
poziom dźwięku w tylnej części
urządzenia

Prosta wymiana urządzenia

KM

Praca urządzenia możliwa przy temperaturze
zewnętrznej do – 20°C

Ogrzewanie

W urządzeniach serii KX4 rozszerzony został zakres pracy temperatur
zewnętrznych w funkcji ogrzewania do – 20°C (dla modeli o mocach
większych od 8 KM).

Wiod¹ca technologia
Dopuszczalna długość instalacji 160 m
Całkowita długość rurociągów 510 m

Chłodzenie

wydajność urządzenia w niskich temperaturach podana w DTR

Redukcja ilości czynnika chłodniczego
Porównanie systemów KX2 i KX4 – przykładowe instalacje

W wyniku zastosowania cieńszych rurociągów chłodniczych oraz ograniczenia ilości czynnika
chłodniczego w układzie, dopuszczalna długość instalacji wynosi 160 m a całkowita długość rurociągów
wynosi 510 m (dla jednostek o mocach 8-24 KM). Zapewnia to większą elastyczność na etapie
projektowania systemu.

Poprzez zastosowanie nowego czynnika chłodniczego R 410A zmniejszona została ilość czynnika w układzie i ograniczone
zostały koszty instalacji.
Przykład

Różnica wysokości
pomiędzy jednostkami
zewnętrznymi do

Różnica wysokości pomiędzy
jednostkami wewnętrznymi do

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
zewnętrzna

Odległość pomiędzy
jednostką zewnętrzną
a trójnikiem jednostki
zewnętrznej do

Jednostka
zewnętrzna

KM

KM
Rurociąg gazowy
Rurociąg cieczowy

Najlepsze
w klasie urządzeń
przemysłowych

Rurociąg gazowy
Rurociąg cieczowy

Różnica
wysokości do
Długość rzeczywista

Różnica
wysokości

Rurociąg gazowy
Rurociąg cieczowy

Rurociąg gazowy
Rurociąg cieczowy
Rurociąg gazowy
Rurociąg cieczowy

Rurociąg gazowy
Rurociąg cieczowy

Długość
rurociągów
Długość równoważna
Jednostka
wewnętrzna

Długość całkowita

Jednostka
wewnętrzna
Różnica wysokości
pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi do

Razem
Ładunek fabryczny
Całkowicie

Razem
Ładunek fabryczny
Całkowicie

Mniej

Inwerterowy Multi System
Zastosowanie rurociągów chłodniczych
o mniejszych średnicach
Zastosowanie czynnika R410A
w urządzeniach KX4 umożliwiło
zastosowanie rurociągów chłodniczych o mniejszych średnicach oraz
obniżenie kosztów instalacji

rurociąg
cieczowy

Jednostka zewnętrzna
KM

Rurociąg cieczowy Rurociąg gazowy Rurociąg cieczowy Rurociąg gazowy

rurociąg
gazowy

Łatwiejsza diagnostyka usterek urządzenia
przy zastosowaniu identyfikacji błędów

Dostęp do serwisowania urządzenia
poprzez zdejmowany panel

Dzięki zastosowaniu czujnika niskiego ciśnienia identyfikacja
błędów jest ulepszona i rozszerzona. Poprzez zastosowanie
specjalnego przełącznika na płytce drukowanej jednostki zewnętrznej możliwa jest
kontrola czynnika chłodniczego krążącego w układzie.

Oddzielenie części mechanicznej od części z wymiennikiem
ciepła polepszyło w znacznym stopniu dostęp serwisowy.
Ponieważ obudowa zabezpiecza wymiennik ciepła przed
wlotem powietrza z części mechanicznej możliwe jest zdjęcie
panela do serwisowania urządzenia w każdej chwili.

Zapobieganie błędom montażowym
Przełącznik do włączania trybu testowego urządzenia zlokalizowany jest na płytce drukowanej jednostki zewnętrznej. Zapobieganie błędom montażowym realizowana jest poprzez kontrolę
zamknięcia zaworów, sprawdzenia poprawności połączeń
jednostek i sprawdzenia pracy elektronicznego zaworu
rozprężnego.

dotyczy
10 KM

Złącze RS 232C do podłączenia komputera
z jednostką zewnętrzną
rurociąg
cieczowy

Część
wentylatorowa

Część
mechaniczna

Funkcja backup jednostki zewnętrznej
w chwili wystąpienia awarii sprężarki
(dla pojedynczych instalacji o wydajnościach 14-24 KM
i dla instalacji złożonych)

rurociąg
gazowy

W przypadku, gdy jedna ze sprężarek ulega awarii, funkcja
zabezpieczająca urządzenie wykorzystująca pozostałe
sprężarki uruchamiana jest automatycznie w zależności od
ustawień na płytce drukowanej jednostki zewnętrznej
Podwyższona trwałość urządzenia podczas pracy sprężarek.

dotyczy
10 KM

Zapisywanie w pamięci urządzenia danych
operacyjnych z pracy urządzenia
na 30 minut przed wystąpieniem awarii
Obniżenie kosztów instalacji oraz oszczędność energii do 80 % w funkcji
grzania i chłodzenia

Płytka

W pamięci urządzenia zapisywane są dane operacyjne z pracy
urządzenia na 30 minut przed wystąpieniem awarii. Możliwe
jest szybkie wykrywanie i usuwanie usterek.

Uruchamianie trybu testowego
urządzenia ze sterownika

Niezawodnoœæ i udoskonalona diagnostyka serwisowa

Parametry pracy urządzenia w trybie testowym mogą być
sprawdzane na sterowniku, dzięki czemu diagnostyka i naprawa jest łatwiejsza.

Monitorowanie stanów pracy urządzenia
przy pomocy komputera

Jednostka wewnêtrzna

Po podłączeniu komputera do płytki drukowanej można
sprawdzić stan pracy urządzenia. Umożliwia to
diagnozowanie urządzenia i usuwanie usterek uwzględniając
wykorzystanie danych eksploatacyjnych.W sytuacji,
gdy wystąpi błąd można wygenerować raport z działania
urządzenia używając danych operacyjnych zapisanych
na komputerze.
Do wykorzystania tej funkcji niezbędne jest specjalne
oprogramowanie występujące jako opcjonalne
wyposażenie urządzenia

Podobnie jak w poprzednich wersjach urządzeń serii KX w urządzeniach serii KX4
wykorzystano złącze CnT
Zastosowanie złącza CnT w jednostce wewnętrznej daje możliwość wyprowadzenia sygnałów sterujących do innych elementów instalacji
Złącze CnT wyposażenie standardowe
wspólny
wyjście 1 (włączone urządzenie)
wyjście 2 (włączona funkcja grzania)
wyjście 3 (włączona sprężarka)

1.Gromadzenie danych z pracy urządzenia w trybie testowym
Automatyczne wykonywanie raportu

Źródła
sygnału

wyjście 4 (stan alarmowy)
wejście

2. Zapisywanie danych z trybu pracy podczas serwisowania urządzenia
Zapisywanie danych z trybu pracy, gdy wystąpi błąd

System
nadzoru bezprzewodowego

KX4 dane operacyjne
(Jednostka zewnętrzna)

częstotliwość
inwertera
CM1

Czas
Wykres 2

prąd pracy 1

Czas

Możliwość połączenia
z nawilżaczem

Łatwiejsza instalacja urządzenia kasetonowego FDTA

Wykres 1

PRZYKŁAD

Sterowanie urządzenia
kartą magnetyczną

Zdejmowane zaślepki inspekcyjne
zlokalizowane są w
czterech narożnikach
panela urządzenia
FDTA. Regulacja
śrub mocujących
może być wykonana
bez zdejmowania
panela.

W urządzeniach FDTA może być
zastosowany system sterowania
bezprzewodowego.
Zmiana urządzenia na
urządzenie ze sterowaniem
bezprzewodowym następuje
poprzez zastosowanie opcjonalnego zestawu sterowania.
W narożniku panela należy
zainstalować odbiornik sygnału i
zastosować sterownik bezprzewodowy.

Odbiornik
sygnału

Inwerterowy Multi System

Kompaktowa, smuk³a obudowa,
wiele ró¿norodnych funkcji

Zastosowanie nowego czynnika ch³odniczego

wyższy

Nowy czynnik R 410A
Zastosowano nowy czynnik R 410A o potencjale niszczenia ozonu ODP = 0

Najwyższa klasa współczynnika wydajności COP
Poprzez zastosowanie sprężarki inwerterowej zasilanej prądem stałym podczas
pracy urządzenia w funkcji chłodzenia osiągnięta została jedna z najwyższych
w przemyśle wartość współczynnika COP = 3,74.
KM

KM

Maksymalnie do 8 jednostek wewnêtrznych

Kompaktowe urz¹dzenie
z bocznym, poziomym
wylotem powietrza

Komunikacja za pomocą systemu SUPERLINK,
z możliwością zastosowania konsoli sterowniczej (bez adaptera)

Idealna kontrola pracy sprê¿arki inwerterowej
poprzez zastosowanie zasilania pr¹dem sta³ym
Uzyskano ponad 30% oszczędność energii w porównaniu do poprzednich modeli.
Najlepsze w swojej klasie multi systemy stosowane w przemyśle.

Fabryczny ³adunek czynnika ch³odniczego nie wymaga uzupe³nienia
Łatwa instalacja, duże oszczędności.
(do 70m ruroci¹gu)

Smuk³a obudowa

U³atwiona instalacja

Kompaktowe i l¿ejsze urz¹dzenie

Zastosowano system trójników, co pozwala na dowolną konfigurację
jednostek w układzie i prostą instalację.

Smukła i bardziej kompaktowa konstrukcja niż w urządzeniach serii KX2 o mocy 5 KM.
Redukcja wagi urządzenia ze 150 kg do 125 kg. Mniejsza powierzchnia podstawy.
Brak konieczności doładowania czynnika chłodniczego do instalacji.

70 metrowa instalacja rurowa z 30 m różnicą
wysokości bez konieczności doładowania
czynnika chłodniczego

Łatwa instalacja z zastosowaniem
rurociągów chłodniczych
o małych średnicach
Wprowadzenie czynnika R 410A spowodowało redukcję
stosowanych średnic rurociągów, co doprowadziło do
obniżenia kosztów instalacji.

Zastosowanie urządzenia o takich parametrach eliminuje błędy spowodowane niewłaściwą ilością czynnika chłodniczego w układzie.
Jednostka zewnętrzna

Ograniczenia długości rurociągów
600
mm

0.414m2

690mm

Poprzedni KX2
(wentylator z ukośnym wylotem powietrza) 5KM
H1450 X W690 X D600mm, 150kg

370
mm

Różnica wysokości
pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi do

0.3589m2

970mm

Kompaktowy KX4
(wentylator z poziomym wylotem powietrza) 5KM
H1300 X W970 X D370mm, 125kg

Niezawodne działanie
Urządzenia zaprojektowane do niezawodnej i bezpiecznej pracy również przy zastosowaniu
zasilania 1 fazowego i zabezpieczenia 30 A.

Różnica
wysokości do

Całkowita długość
Odległość do najdalszej jednostki wewnętrznej
Długość rurociągu 9,52

do 100 m
do 70 m
do 50 m

Dopuszczalne różnice wysokości pomiędzy jednostkami
jedn. wewnętrzna poniżej jedn. zewnętrznej
jedn. wewnętrzna powyżej jedn. zewnętrznej
jednostka wewnętrzna – jednostka wewnętrzna

Długość
rzeczywista
rurociągu do
Jednostka wewnętrzna

*1 różnica wysokości do 15 m w przypadku montażu jednostki zewnętrznej
poniżej wewnętrznej

do 30 m
do 15 m
do 4 m

Inwerterowy Multi System

Urz¹dzenie o mocy do 48KM umo¿liwia jednoczesn¹ pracê
w funkcji ch³odzenia i ogrzewania
System KXR4 umożliwia jednoczesną pracę jednostek wewnętrznych
w funkcji chłodzenia i ogrzewania przy zastosowaniu jednej jednostki
zewnętrznej.
Stosowany w budynkach, gdzie konieczne jest rozdzielenie trybu
pracy urządzeń na poszczególne strefy o różnych wymaganiach dla
zapewnienia właściwego komfortu.

Poprawiona funkcja “demand”
(zapotrzebowania na moc ch³odnicz¹)
System pozwala na kontrolę zapotrzebowania na poziomach
100-80-60-40-0%

Poprawione funkcje pracy sprê¿arki
Niezawodność, wyrównanie czasu pracy sprężarek

Automatyczny backup urz¹dzenia
W przypadku wystąpienia awarii sprężarki druga sprężarka
przejmuje funkcje uszkodzonej

Mo¿liwe do pod³¹czenia do 48 jednostek
wewnêtrznych

Zaawansowana technologia i wysoka jakoœæ

Iloœæ jednostek mo¿liwych do po³¹czenia
maksymalnie 2 jednostki zewnêtrzne

KM

Sterownik podziału przepływu

Chłodzenie

Ogrzewanie Ogrzewanie Ogrzewanie

Chłodzenie

Ogrzewanie

Jednoczesne chłodzenie i ogrzewanie dla urządzeń o mocach do 48KM
możliwe do zrealizowania w pojedynczym systemie

Sterownik
podziału
przepływu

Jednostki zewnętrzne

KM do

Ilość podłączonych jednostek
wewnętrznych

Urządzenie umożliwiające jednoczesne chłodzenie i grzanie
o mocy do 48KM możliwe do zrealizowania w pojedynczym systemie

Pojedyncze urządzenie

Inwerterowy Multi System

Schemat obiegu
czynnika chłodniczego w systemie KXR4

£atwa i ekonomiczna instalacja

Jednostka zewnętrzna
Rurociąg gazowy (tłoczenie)
Rurociąg gazowy (ssanie)

Sterownik podziału
przepływu

Jednostka zewnętrzna

Dla uzyskania elastycznej i taniej instalacji, MHI wprowadziło nowy typ sterownika podziału przepływu.
Zapewnia on dużą swobodę w projektowaniu instalacji i ogranicza nakłady robót instalacyjnych.

Sprężarka
Rurociąg gazowy (tłoczenie)

Akumulator

Rurociąg gazowy (ssanie)

Jednostka
wewnętrzna
Zbiornik czynnika

Sterownik podziału
przepływu

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Głównie chłodzenie

Oszczêdna praca dziêki odzyskowi energii

Jednostka zewnętrzna
Rurociąg gazowy (tłoczenie)
Sprężarka
Rurociąg gazowy (ssanie)

Akumulator

Jednostka
wewnętrzna
Zbiornik czynnika

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Sterownik podziału
przepływu

Tylko chłodzenie

System zapewnia efektywny odzysk energii generowanej podczas funkcji chłodzenie i oddawanej w
procesie skraplania. Najbardziej efektywna oszczędność w porównaniu do tradycyjnego systemu KX4
występuje w przypadku jednoczesnej i równomiernej pracy systemu w funkcji chłodzenia i ogrzewania.
* Jednostki wewnętrzne sterowane wspólnym sterownikiem pracują w tej samej funkcji (chłodzenie lub ogrzewanie).

Sprężarka
Akumulator
Jednostka zewnętrzna
Jednostka
wewnętrzna

Rurociąg gazowy (tłoczenie)
Zbiornik czynnika

Rurociąg gazowy (ssanie)

Sterownik podziału
przepływu

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Chłodzenie i ogrzewanie

Zwiêkszenie wydajnoœci

Jednostka zewnętrzna
Rurociąg gazowy (tłoczenie)

Zasadniczy wzrost wydajności i oszczędności systemu podczas
jednoczesnej pracy w funkcji chłodzenia i ogrzewania

Rurociąg gazowy (ssanie)
Sprężarka
Akumulator

Sterownik podziału
przepływu
Jednostka
wewnętrzna

Zbiornik czynnika

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Tylko ogrzewanie

Sprężarka
Akumulator
Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Unikalna kontrola niskiego i wysokiego ciśnienia opracowana przez MHI zapewnia stabilną pracę
systemu w funkcji chłodzenia i ogrzewania w szerokim zakresie temperatur. System automatycznie i
precyzyjnie kompensuje różnice pomiędzy obciążeniem w funkcji chłodzenia i ogrzewania, dzięki
czemu osiągnięto znaczący wzrost efektywności systemu.

Głównie ogrzewanie

Zbiornik czynnika

Najwyższe współczynniki COP w zakresie modeli
od 8KM do 48KM
Uœredniony wspó³czynnik COP
dla modeli 8KM/26KM: 3,66

Uśredniony (chłodzenie-ogrzewanie) współczynnik COP
dla jednostki zewnętrznej

Chłodzenie
Jednostka zewnętrzna

Nieporównanie zwarta budowa
Najdłuższe rurociągi

Rurociąg cieczowy
Jednostka
zewnętrzna

Długość rurociągu

Najwy¿sza elestycznoœæ systemu

Różnica wysokości pomiędzy
jednostkami zewnętrznymi do
Odległość od jednostki
zewnętrznej
do trójnika do

Jednostka
zewnętrzna

Rurociąg gazowy (tłoczenie)
Rurociąg gazowy (ssanie)

Jednostka wewnętrzna
Rurociągi jednostki
wewnętrznej

Jednoczesna praca
jednostek wewnętrznych

Sterownik podziału
przepływu

Trójnik

Najlepszy
na rynku!
Poprzedni
model

Różnica
wysokości do

Elastyczna praca systemu w funkcji
chłodzenia i ogrzewania przez cały rok

Długość rzeczywista

Długość równoważna

Całkowita długość
rurociągów

Jednostka
wewnętrzna

Różnica wysokości
pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi do

Pozwala na podłączenie maksymalnie 10 jednostek wewnętrznych do jednego sterownika podziału
przepływu, w zależności od warunków instalacji i wydajności jednostek wewnętrznych.
System trójrurowy tylko na odcinku pomiędzy jednostką zewnętrzną a sterownikiem podziału
przepływu. Dwururowe połączenie sterownika podziału przepływu z jednostką wewnętrzną.

System sterowania
System SUPERLINK, zaawansowana technologia szybkiej transmisji danych oferowana przez MHI, pozwala
na połączenie w sieci do 48 jednostek. Jest to system centralnego sterowania, spełniający zróżnicowane
wymagania administratorów budynków. Dla realizacji tego celu, MHI dedykuje różnego typu sterowniki i
narzędzia do zarządzania instalacją klimatyzacji. SUPERLINK obniża również koszty instalacji i minimalizuje
ilość przewodów elektrycznych i zajmowanego przez nie miejsca, dzięki użyciu 2-u żyłowego przewodu
ekranowanego. Oferując łatwą komunikację systemu SUPERLINK z centralnym komputerem BMS, MHI może
pochwalić się również znaczną redukcją robót instalacyjnych.

Konsola ułatwia indywidualne i grupowe sterowanie nawet 144 jednostkami wewnętrznymi
NOWOŒÆ

Konsola SC-SLB3-E*

Konsola SC-SLA3-E
Łatwa, intuicyjna obsługa
Duży kolorowy wyświetlacz LCD i panel dotykowy
Sterowanie maksymalnie 144 jednostkami
(połączone trzy systemy SUPERLINK)
Udoskonalony programator czasowy

*dok³adnoœæ obliczeñ kosztów energii nie podlega gwarancji

Udoskonalona funkcja rozliczania
kosztów energii elektrycznej

NOWOŒÆ

Wzmocnione sygnały wejściowe (x8)
Dane do rozliczenia kosztów energii przekazywane
do urządzeń zewnętrznych (przez port USB)
Wybór danych wg trzech metod
(godziny pracy, przepływ czynnika, włączony termostat)

Możliwość zaprogramowania do 16 operacji
w ciągu jednego dnia

Możliwość włączenia i wyłączenia każdej funkcji
(aktywna/nieaktywna) aby sprostać wymaganiom
zarządzania systemem

Konsola SLB-3-E dokonuje obliczeń na podstawie danych
zgromadzonych wyłącznie przez SLB-3-E.
Obliczenia zużycia energii nie spełniają standardów OIML

Możliwość podłączenia 1 konsoli SC-SLA2A-E do każdego systemu

Specyfikacja

Schemat systemu
Jednostki wewnętrzne maks. 48 jednostek/SL(SUPERLINK)
Trzy systemy = maks. 144 jednostki

Temp. otoczenia podczas pracy
Zasilanie

faza

Zu¿ycie energii
Wymiary zewnêtrzne
(HxWxD)
Waga netto
Maksymalna iloœæ
jednostek wewnêtrznych
Panel dotykowy LCD

Maksymalnie 48 jednostek/system x 3 systemy = 144 jednostki

(4)(5)

Kolorowy wyœwietlacz, szerokoœæ 7 cali

Wejœcia

Sygna³ wejœciowy SL
Wejœcie watomierza

Wejœcie alarm (po¿ar)
Wejœcie "demand"

Wyjœcia

1 faza AC
100-240V
50/60Hz

Wyjście Start
Wyjście Błąd
Wejście "Demand" (bezpotencjałowe)
Wejście Stop (bezpotencjałowe)
Wejście Watomierza
(bezpotencjałowe x 8)

(2)
(2)

(2)

3 systemy
8x, 100ms lub wiêcej
1x, bezpotencja³owe
1x, bezpotencja³owe

Wyjœcie praca

1x, maks. pr¹d znamionowy 40mA, 24V

Wyjœcie b³¹d

1x, maks. pr¹d znamionowy 40mA, 24V
(6)
Normalnie zamkniête

Dane wyjściowe (SC-SLB3-E)
Wysyłanie danych na zewnątrz jest realizowane za pomocą pamięci USB. Dane mogą być edytowane za pomocą
dostępnych programów. Obliczenia kosztów są tworzone dla każdego miesiąca.
l podstawowe oprogramowanie do edycji danych jest dołączone do konsoli

Inne sterowniki centralne

Opcjonalna obudowa SLB3-BX
Uwagi
(1) Niektóre funkcje s¹ niedostêpne (w zale¿noœci od modelu)
(2) Zasilanie odbiornika DC12V (10mA)
(3) Rozliczenie kosztów energii elektrycznej dostêpne z SC-SLB3-E
(4) Trwa³oœæ LCD: ok. 32.000h (w zale¿noœci od ustawieñ)
(5)Trwa³oœæ panela dotykowego: ok. 1.000.000 za³¹czeñ
(6) Mo¿liwoœæ zmiany na normalnie otwarte
(7) Obliczenia obci¹¿enia klimatyzatora nie opieraj¹ siê na miêdzynarodowych standardach OIML.
(8) l Do ka¿dego systemu mo¿e zostaæ pod³¹czona 1 konsola SC-SLA2A-E
l Nie dozwolone ³¹czenie z konsolami SC-SLA1-E i SLA-200, CHC-M*, WEB, BACnet, LonWorks.
l Nie dozwolone pod³¹czenie w systemie wiêcej ni¿ 1 konsoli SC-SLA3-E lub SC-SLB3-E.

* W przypadku monta¿u konsoli SC-SLA3-E na œcianie konieczne zakupienie obudowy SLA3-BX

* w przypadku monta¿u konsoli SC-SLA3-E na œcianie konieczne zakupienie obudowy SLA3-BX

Nowy sieciowy interfejs komunikacyjny
Nowa technologia umożliwiająca komunikację pomiędzy dwoma niezależnymi sieciowymi płytkami klimatyzatorów i równoległe
przetwarzanie danych.

64 jednostki wewnętrzne sterowane za pomocą pojedynczego sterownika BGW
®

®

SUPERLINK BACnet interfejs komunikacyjny SC-BGW-A
Technologia gwarantująca niezawodność bez użycia twardego dysku
Dzięki rezygnacji z twardego dysku i wentylatora oraz użyciu wbudowanego procesora o niskiej mocy zapewniono niezawodną
pracę i dużą pamięć.

Standard BACnet I/P wersja 1995

NOWOŒÆ

BACnet (Building Automation Control Networks) - protokół ustanowiony przez
ASHRAE w 1995 r.
Przykład

64 jednostki sterowane przez Internet Explorera

32 jednostki

®

SUPERLINK sieciowy interfejs komunikacyjny SC-BGW-A
NOWOŒÆ

Ethernet 10
BASE-T/100BASE-XT
Protokół BACnet I/P.

1 Łatwa obsługa! Wszystko czego potrzebujesz to Internet
Explorer. Nie wymaga dodatkowego oprogramowania.
2 Realizuje prosty i tani centralny system monitoringu
dla małych instalacji.
3 Bezpieczeństwo
Funkcja filtracji adresów IP i trzypoziomowy system zabezpieczeń zapewnia
dostęp tylko dla uprawnionych użytkowników.

Oświetlenie

32 jednostki

Czujniki
alarmowe
* w przypadku, kiedy podłączone są konsole
SLA-1, SLA-2A, maksymalnie 64 jednostki (2x32)

Dostępne funkcje: start/stop, wybór trybu pracy, zmiana nastaw temperatury,
zablokowanie sterowników, itp.

64 jednostki połączone w otwartej sieci. Centralne sterowanie przez LonWorks®
®

Przykład

®

SUPERLINK LonWorks interfejs komunikacyjny SC-LGW-A
Największa liczba jednostek

NOWOŒÆ

Podłączenie do komputera BMS kompatybilnego z LON pozwoli na konwersję
do systemu sterowania i monitoringu SUPERLINK.

32 jednostki

Przykład
System SUPERLINK nr 1

Sieć LonWorks (FTT-10)

32 jednostki

* wymagania sprzętowe: Windows 2000 lub XP, rozdzielczość 1024x768
* przeglądarka internetowa: Internet Explorer 6.0 lub nowsza

Porównanie sterowników centralnych
Maks.liczba jedn.wewn.
Użycie PC
Sterowanie
Włącz/wyłącz
Wybór funkcji
Nastawy temperatury
Prędkość wentylatora
Kierunek nawiewu
Reset filtra
Blokowanie sterownika
Zatrzymanie systemu
Włącz/wyłącz system
Zależy od administratora
Tylko SLB-3
Maks. 96 jednostek, jeśli nie ma konsoli SLA

Monitoring
Włącz/wyłącz
Funkcja
Nastawy
Nastawy temperatury
Prędkość wentylatora
Kierunek nawiewu
Kody błędów
Czystość filtra
Programator roczny
Funkcja "Demand"
Wejście awaryjne: stop
Rozliczenie kosztów
energii

System SUPERLINK nr 2

Oświetlenie

32 jednostki

Czujniki
alarmowe
* w przypadku, kiedy podłączone są konsole
SLA-1, SLA-2A, maksymalnie 64 jednostki (2x32)

Interfejsy komunikacyjne SUPERLINK®
Model
Wymiary
Zasilanie
Jednostki wewnętrzne: 64*, jednostki zewnętrzne: 12

Liczba jednostek

*96 jednostek, kiedy w systemie
nie ma konsol SLA-1, SLA-2A

Warunki pracy

Temperatura otoczenia od 0 do 40°C, wilgotność względna do 85% (bez wykraplania wilgoci)

Kolor

Czarny

Funkcje

Niebieski

Kremowy

Sterowanie: Włącz/wyłącz, wybór trybu pracy, temperatura, prędkość wentylatora, reset filtra, blokowanie sterownika, system stop
Monitoring: Włącz/wyłącz, alarm, kody błędów, tryb pracy, prędkość wentylatora, temperatura, czystość filtra, status

Nowy sterownik przewodowy zapewnia najwy¿sz¹ precyzjê
i wygodn¹ obs³ugê
Zintegrowane sterowanie centralne
Wskaźnik programatora
tygodniowego

Wskaźnik funkcji wentylacji

Czujnik temepratury

Konsola SC-SLA1-E

Przykład zastosowania SC-SLA1-E

Grupowe lub indywidualne włączenie/wyłączenie maksymalnie 16 jednostek

Wskaźnik
sterowania centralnego

Wskaźnik
regulatora czasowego

SLA1-E to jedna z opcji wspomagających system SUPERLINK z
użyciem 2-u żyłowego przewodu sterującego (nie istotna
polaryzacja). Umożliwia włączenie/wyłączenie i monitoring 16
jednostek wewnętrznych za pomocą 16 klawiszy funkcyjnych na
klawiaturze konsoli. Na wyświetlaczu widoczne są adresy jednostek
pracujących oraz zatrzymanych z powodu awarii (błędu).
Standardowa funkcja restartu zapewnia automatyczne uruchomienie urządzeń po przerwie w zasilaniu z zadanymi wcześniej
nastawami.

Wskaźnik
prędkości wentylatora

Wskaźnik
regulatora czasowego

Wskaźnik trybu pracy
Wskaźnik zadanej temperatury
Lampka kontrolna
Przycisk ustawienia temperatury
Przycisk ON/OFF

Przycisk ustawienia
regulatora czasowego

l Przyciski umożliwiające włączenie i wyłączenie wszystkich jednostek jednocześnie
l Maksymalnie 6 konsol można podłączyć do sieci SUPERLINK
(składającej się z maksymalnie 48 jednostek)
l Konsole można podłączyć do portów A i B w dowolnym punkcie sieci SUPERLINK. Ponieważ nie
wymagają dodatkowych przewodów pomiędzy jednostkami, użycie konsoli jako sterowników
centralnych ogranicza koszty instalacji.

Wymiary zewnętrzne [HxWxD]: 120x120x15+50

Przycisk wyboru trybu pracy

Przykład zastosowania SC-SLA2A-E

Konsola SC-SLA2A-E

Przycisk opuszczania panela

Centralne sterowanie grupą
maksymalnie 48 jednostek

Przycisk wyboru
prędkości wentylatora
Przycisk wyboru
kierunku nawiewu

Umożliwia współpracę z zewnętrznymi programatorami tygodniowymi bez konieczności użycia
dodatkowych interfejsów komunikacyjnych.
Posiada również nową funkcję umożliwiającą
aktywację/dezaktywację sterowników indywidualnych.

Przycisk
zatwierdzający ustawienia

Oprócz możliwości jednoczesnego włączenia/ wyłączenia i monitoringu 48 jednostek podzielonych na
maksymalnie 16 grup, konsola pozwala również na włączenie/wyłączenie, zmianę tryby pracy i nastaw
pojedynczych jednostek lub grup jednostek oraz posiada funkcję restartu (wszystkie jednostki, grupy
lub pojedyncze jednostki).

Przycisk adresu jednostki

Przycisk serwisowy
Przycisk trybu testowego

Przycisk resetu

Liczba konsol w sieci SUPERLINK

Programator
tygodniowy

Wymiary zewnętrzne [HxWxD]: 120x180x16+50

Czytelne wskazania i łatwa obsługa
Duży wyświetlacz LCD
Nowy typ sterownika z czytelnym wyświetlaczem LCD, znakomicie ułatwiającym
obserwację ustawień, funkcji i występujących błędów.

Gumowe przyciski sterownika dla zwiększenia komfortu
użytkowania

Kontrola maksymalnie 48 jednostek w systemie
Programator tygodniowy SCA-WT-E
Umożliwia proste zaprogramowanie dziennych i tygodniowych
operacji
l Akceptuje maksymalnie 3 operacje ON/OFF w ciągu minuty.
Możliwe podanie tylko czasu wyłączenia, aby zapobiec
pozostawieniu włączonego urządzenia.
l Możliwe tymczasowe zawieszenie zaprogramowanych operacji
przez zmianę statusu (z dzień powszedni na święto)
l Aktualny czas, dni tygodnia i zaprogramowane operacje
prezentowane są w cyklu 24-o godzinnym

l

Dalsza poprawa funkcjonalności
Programator tygodniowy dostępny jako standard
Standardowe wyposażenie sterownika w funkcję programatora tygodniowego
umożliwia zaprogramowanie pracy urządzenia na 7 dni. Dozwolone są
maksymalnie 4 operacje start/stop w ciągu doby. Programator umożliwia również
zaprogramowanie zmian temperatury. Pracuje w cyklu 12-o godzinnym (przed
południem i po południu).
Działanie programatora
Czas
Program-1

Temperatura w pomieszczeniu kontrolowana przez
czujnik umieszczony w sterowniku
Czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu umieszczony
jest w górnej części obudowy sterownika.
Rozwiązanie to zapewnia dużą czułość czujnika, a co za tym
idzie precyzyjną kontrolę parametrów pracy urządzenia.

(Przykład)

Przerwa w zasilaniu

Zmienny zakres temperatur pracy
Program-2

Program-3

Program-4

START

Licznik czasu pracy dla ułatwienia prac serwisowych
Sterownik zapamiętuje najważniejsze parametry pracy urządzenia, dzięki czemu
możliwe jest ich odtworzenie w przypadku wystąpienia awarii.
Zlicza również ilość godzin pracy urządzenia po przeprowadzeniu konserwacji.

Umożliwia oddzielne zadanie dolnej i górnej
temperatury granicznej. Zmieniając zakres
temperatur, zapewniamy oszczędną pracę
urządzenia przez uniknięcie zbyt intensywnego
ogrzewania lub chłodzenia.

Zmienny zakres
Górna
granica

(dla funkcji
ogrzewania)

Dolna
granica

(dla funkcji innych
niż ogrzewanie)

Opcjonalne ustawienia sterownika
Za pomocą przełączników na płytce sterownika dostępne są jego dodatkowe
funkcje, np. zmiana prędkości wentylatora, włączenie/wyłączenie sygnalizacji
czystości filtra, włączenie/wyłączenie czujnika temperatury w sterowniku.

W kombinacji z konsolą SC-SLA2A-E umożliwia
programowanie pracy grup jednostek
l

Pojedynczy programator może obsłużyć do 48 jednostek. W połączeniu z konsolą SC-SLA2A-E
możliwe jest programowanie pracy nie tylko indywidualnych jednostek ale również ich grup (do 16 grup)

Funkcja automatycznego restartu
l Sygnał

wysyłany do urządzenia po włączeniu zasilania dla ustawień programatora pokazanych na rysunku:

1 STOP (zadany status programatora w momencie włączenia zasilania: OFF)
2 START (zadany status programatora w momencie włączenia zasilania: ON)

Specyfikacja i wymiary
Sterowanie centralne klimatyzatorów PAC za pomocą LonWorks®
Interfejs komunikacyjny SC-LIF-E
Pompa ciepła
Układy pojedyncze
SC-LIF-E umożliwia konwersję danych z LonWorks do sieci
SUPERLINK i odwrotnie

Moc nominalna

KM

Zasilanie

Maksymalnie 16 jednostek w sieci.
Dostępne 3 metody instalacji (w zależności od dostępności miejsca, interfejs może być
ustawiony w pozycji pionowej, poziomej lub na płasko).

KM

KM

KM

KM

Faza

Wydajność
nominalna

KM

KM

KM

KM

KM

Fazy

Chłodzenie
Ogrzewanie
Prąd rozruchu

Dane
elektryczne

Pobór mocy

Chłodzenie
Ogrzewanie

Prąd pracy

Chłodzenie
Ogrzewanie

Wymiary zewnętrzne
Waga netto

Lista funkcji

Zawór rozprężny i rurka kapilarna

Element rozprężny
Silnik sprężarki

®

LonWorks to system komunikacji BMS rozwinięty
przez amerykańską firmę Echelon Corp., obecnie
w trakcie uzyskiwania międzynarodowej akceptacji.
®

LonWorks jest znakiem firmowym zastrzeżonym
przez Echelon Corp.
Adapter MHI dla LonWorks® to: SC-ADL.

Kontrola

Monitoring

1. Start/Stop
2. Wybór trybu pracy
3. Zmiana nastaw temperatury
(co 1°C, w zakresie od 18 do 30°C)
4. Dezaktywacja sterowników indywidualnych
5. Reset filtra
6. Wyłączenie całego systemu

1. Start/Stop
2. Tryb pracy
3. Nastawy temperatury
4. Czystość filtra
5. Błąd lub awaria
6. Temperatura w pomieszczeniu
7. Status operacji (ON lub OFF)
8. Komunikacja pomiędzy jednostkami

Produkcja na zamówienie (czas dostawy 3
miesiące).

Wenty
lator

Elektroniczny zawór rozprężny

ilość

Przepływ powietrza (chłodz./ogrz.)
Ciśnienie statyczne

Ilość czynnika chłodniczego
Poziom ciśnienia akustycznego (chł./ogrz.)
Przyłącza
rurowe

Rurociąg cieczowy
Rurociąg gazowy*

Kontrola wydajności

Pompa ciepła – kombinacje

Oznaczenie MHI to: SC-LIF-E.

Układy złożone
Specyfikacja
Uwagi

Specyfikacja
Wymiary zewnętrzne
Waga

Zasilanie
Warunki pracy

Biały polar (Munsell 2.5Y8.5/1)

Mocowanie

4 śruby

Napięcie

1 faza

Podłącz. przewodów

Terminal

Zużycie energii

Podłączenie
przewodów
Port serwisowy

Interfejs

Terminal

Układy złożone
Moc nominalna

KM

KM

KM

KM

KM

Zasilanie

Sieć LonWorks

Stal galwanizowana (t1.2)

Kolor wykończenia

Uwagi

Wilgotność względna poniżej 85%
Wilgotność otoczenia
(brak kondensacji)

Około 2.6 kg

Materiał obudowy

Budowa

Specyfikacja

Wymiary nominalne

Oznaczenie terminali: 1, 2

KM

KM

KM

KM

KM

Fazy

Wydajność
nominalna

Dowolna topologia

Chłodzenie
Ogrzewanie
Prąd rozruchu

Na przednim panelu,
1 dla węzła, łącznie 4

Główny wyłącznik i dioda na panelu

Wbudowany przełącznik LED
Dane
elektryczne

Sieć SUPERLINK

Oznaczenie: LN
Podłączenie
przewodów
Liczba jednostek

maks. 5W

Temp. otoczenia

Terminal
Maks. 16 jednostek wewnętrznych

Pobór mocy

Ogrzewanie
Prąd pracy

Oznaczenie terminali: A, B

Chłodzenie

Chłodzenie
Ogrzewanie

Wymiary zewnętrzne
Waga netto
Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny

Interfejs

Silnik sprężarki

SC-LIF- schemat systemu
SUPERLINK

po stronie administratora BMS

po stronie MHI

Wenty
lator

ilość

Przepływ powietrza (chłodz./ogrz.)
Ciśnienie statyczne

Ilość czynnika chłodniczego
Przyłącza
rurowe

Komputer
monitorujący

Rurociąg cieczowy
Rurociąg gazowy*

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg. standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.
Uwaga 3) Zabezpieczenia
l Zabezpieczenia mikrokomputerowe
l Czujnik braku połączenia
l Zabezpieczenie zaniku fazy
l Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe inwertera
l Wyłącznik wysokiego ciśnienia
l Zabezpieczenie nadmiarowo prądowe silnika wentylatora
l Zabezpieczenie nadmiernego wzrostu temperatury tłoczenia
l Zabezpieczenie wystąpienia błędów transmisji
l Zabezpieczenie termiczne transformatora
l Zabezpieczenie uszkodzenia mikrokomputera
l Zabezpieczenie termiczne silnika wentylatora
l Ochrona niskonapięciowa

Interfejs

Uwaga 4) *( ) Wymiary rurociągów dla rynku europejskiego

Zestaw rozdzielaczy do podłączenia jednostek zewnętrznych
Inne urządzenia (oświetlenie, alarm, itp..)

Jednostki wewnętrzne: maks. 16 grup
(na jeden system SUPERLINK)

Jednostka zewnętrzna
Dla dwóch urządzeń
Uwaga (1) konieczny dla układów złożonych

Zestaw rozdzielaczy

KM

KM

Specyfikacja i wymiary
Wymiary
KM (jednostka: mm)

KM (jednostka: mm)
(najniższy)

Tył

Wlot

Wymiary połączeń
rurociągów chłodniczych

Wlot

Wlot
Wlot

Wysokość
ściany

Wylot

(Przestrzeń
serwisowa)

Wysokość
ściany H4
Przestrzeń
serwisowa Wlot

Minimalna przestrzeń montażowa

Wysokość
ściany H1

Przestrzeń montażowa

Śruba mocująca - poz. I

Wlot

Wysokość
ściany

Śruba mocująca - poz. F

Blok przyłączeniowy
zasilania

Wlot
powietrza

Uwagi:
1. Ściany (przeszkody) wokół jednostki nie mogą
występować z czterech stron.
2. Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących. Śruby nie powinny wystawać więcej niż 15mm.
3. W przypadku montażu jednostki w miejscu narażonym na
silne podmuchy wiatru, należy ustawić ją prostopadle do
przeważającego kierunku wiatru.
4. Należy pozostawić minimum 1m wolnej przestrzeni nad
jednostką.
5. Ściana (przeszkoda) występująca przed jednostką nie
może przekraczać jej wysokości.
6. Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym
rogu panelu frontowego.
Oznaczenie

Rurka
odpływu

Otwór inspekcyjny
do wyświetlacza

Wylot skroplin
Otwór śruby mocującej
Przyłącza kablowe i rurowe

(z prawej)

Tabliczka
informacyjna

(z lewej)
Blok przyłączeniowy
zasilania

(z prawej)

(przód)

Uwagi:
1. Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących.
2. Należy pozostawić minimum 2m wolnej przestrzeni nad jednostką.
3. Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu frontowego.
4. Podłączenie rurociągów chłodniczych należy wykonać w miejscu instalacji.
5. Otwory (podejścia) na rurociągi i przewody elektryczne są zamaskowane zaślepkami. Zaślepki należy zdjąć z używanych
podejść.
6. Do podłączenia rurociągów należy użyć portu 88 mm.
7. Otwory na śruby kotwiące oznaczone "L J" (4 otwory na śruby M10) są przeznaczone do ponownej instalacji urządzenia.
8. W przypadku systemu "Kombinacje” należy połączyć jednostki zewnętrzne rurociągiem wyrównania oleju.

KM (jednostka: mm)

(tył)

(przód)

Blok przyłączeniowy
przewodów
sygnałowych

W przypadku instalacji więcej niż jednej jednostki
Wysokość ściany

(najniższy)
(jednostka: mm)

Ozn.

Wysokość
ściany

Wysokość
ściany H4
Przestrzeń
serwisowa Wlot

Wysokość
ściany H1

Przestrzeń montażowa

Śruba mocująca - poz. I

Wlot

Wlot

Śruba mocująca - poz. F

Wymiary połączeń
rurociągów chłodniczych

Tył

Wysokość
ściany

Wlot

Wlot
powietrza

Wyświetlacz

(z prawej)

Blok przyłączeniowy
zasilania

Tabliczka
informacyjna

(z prawej)

(przód)

Uwagi:
1. Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących.
2. Należy pozostawić minimum 2m wolnej przestrzeni nad jednostką.
3. Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu frontowego.
4. Podłączenie rurociągów chłodniczych należy wykonać w miejscu instalacji.
5. Otwory (podejścia) na rurociągi i przewody elektryczne są zamaskowane zaślepkami. Zaślepki należy zdjąć z używanych
podejść.
6. Do podłączenia rurociągów należy użyć portu 88 mm.
7. Otwory na śruby kotwiące oznaczone "L J" (4 otwory na śruby M10) są przeznaczone do ponownej instalacji urządzenia.
8. W przypadku systemu "Kombinacje” należy połączyć jednostki zewnętrzne rurociągiem wyrównania oleju (tylko dla 14-16KM).

W przypadku instalacji więcej niż jednej jednostki
Wysokość ściany

(jednostka: mm)

Ozn.

Nazwa
Przyłącze rurociągu gazowego
Patrz DTR
Przyłącze rurociągu cieczowego
Podejście rurociągu
Podejście przyłączy kablowych
Otwór śruby mocującej
Otwór węża spustowego
Wylot skroplin
Połączenie rurki wyrównawczej oleju
(kielich)
Uchwyt transportowy

* Tylko model 14-16KM

Przykład
instalacji

(Przód jednostki)

Wysokość ściany

(z lewej)

(tył)

(przód)

Blok przyłączeniowy
przewodów
sygnałowych

Wysokość ściany

Rurka
odpływu

Wysokość ściany

Wymiary

Otwarte

(jednostka: mm)
Przykład
instalacji

Otwarte
Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń

Przykład
instalacji

Wymiary

Wymiary

Otwarte

Otwarte

Bez ograniczeń
Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń Bez ograniczeń

Nazwa
Przyłącze rurociągu gazowego
Przyłącze rurociągu cieczowego
Podejście rurociągu
Podejście przyłączy kablowych
Otwór śruby mocującej
Otwór węża spustowego
Wylot skroplin
Połączenie rurki wyrównawczej oleju
Uchwyt transportowy

Przykład
instalacji

Patrz DTR

(Przód jednostki)
Wysokość ściany

Wymiary

Otwarte

(jednostka: mm)
Przykład
instalacji

Otwarte

(kielich)

Wysokość ściany

(kielich)
(kielich)

Wysokość ściany

Przyłącze rurociągu gazowego
Przyłącze rurociągu cieczowego
Podejścia przyłączy kabl. i rurowych

Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń

Przykład
instalacji

Wymiary

Wymiary

Otwarte

Otwarte

Bez ograniczeń
Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń Bez ograniczeń

Specyfikacja i wymiary
Wymiary
KM (jednostka: mm)
(najniższy)

Odzysk ciepła

Wlot

Wlot
Wysokość
ściany

Moc nominalna

KM

KM

KM

KM

Zasilanie

KM

KM

KM

KM

KM

Fazy

Wysokość
ściany H1

Przestrzeń montażowa

Chłodzenie

Wydajność
nominalna

Wysokość
ściany H4
Przestrzeń
serwisowa Wlot

Śruba mocująca - poz. I

Wymiary połączeń
rurociągów chłodniczych (plan)

Śruba mocująca - poz. F

Tył

Układy pojedyncze

Wysokość
ściany H3

Wlot

Wlot
powietrza

Ogrzewanie
Prąd rozruchu
Pobór mocy

Dane
elektryczne

Chłodzenie
Ogrzewanie

Prąd pracy

Chłodzenie
Ogrzewanie

Wymiary zewnętrzne H x W x D
Waga netto
Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny
Silnik sprężarki
Wenty
lator

ilość
Rurka
odpływu

Przepływ powietrza (chłodz./ogrz.)
Ciśnienie statyczne

Wyświetlacz

Ilość czynnika chłodniczego
Poziom ciśnienia akustycznego (chł./ogrz.)
Rurociąg cieczowy

Przyłącza
rurowe

(z prawej)

(z lewej)

Rurociąg gazowy - tłoczenie

Blok przyłączeniowy
zasilania

Rurociąg gazowy - ssanie

(tył)

(przód)

Blok przyłączeniowy
przewodów
sygnałowych
Płyta
z instrukcją

(z prawej)

(przód)
(jednostka: mm)

Kontrola wydajności

Uwagi:
1. Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących.
2. Należy pozostawić minimum 2m wolnej przestrzeni nad jednostką.
3. Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu frontowego.
4. Podłączenie rurociągów chłodniczych należy wykonać w miejscu instalacji.
5. Otwory (podejścia) na rurociągi i przewody elektryczne są zamaskowane zaślepkami. Zaślepki należy zdjąć
z używanych podejść.
6. Do podłączenia rurociągów należy użyć portu 88 mm.
7. Otwory na śruby kotwiące oznaczone "L J" (4 otwory na śruby M10) są przeznaczone do ponownej instalacji
urządzenia.
8. W przypadku systemu "Kombinacje” należy połączyć jednostki zewnętrzne rurociągiem wyrównania oleju
(tylko dla 14-16KM).

Odzysk ciepła – kombinacje
Układy złożone

Ozn.

Nazwa
Przyłącze rurociągu gazowego
Patrz DTR
Przyłącze rurociągu cieczowego
Podejście rurociągu
Podejście przyłączy kablowych
Otwór śruby mocującej
Otwór węża spustowego
Wylot skroplin
Połączenie rurki wyrównawczej oleju
(kielich)
Uchwyt transportowy

Przykład
instala-

Wymiary cji

Otwarte

Otwarte
Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń

* Tylko model 14-16KM

Układy złożone
Moc nominalna

KM

KM

KM

Zasilanie

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM

KM (jednostka: mm)

KM

Fazy
Chłodzenie

(najniższy)

Ogrzewanie
Tył

Chłodzenie

Wymiary połączeń
rurociągów chłodniczych (plan)

Prąd pracy

Wysokość
ściany

Chłodzenie

HxWxD

Wysokość
ściany H1

Przestrzeń montażowa

Waga netto

Wlot
powietrza

Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny
Silnik sprężarki
Wenty
lator

Wysokość
ściany H4
Przestrzeń
serwisowa Wlot

Ogrzewanie
Wymiary zewnętrzne

Wlot

Wlot

Ogrzewanie

Śruba mocująca - poz. I

Prąd rozruchu
Pobór mocy

Dane
elektryczne

Wysokość
ściany H3

Wlot

Śruba mocująca - poz. F

Wydajność
nominalna

ilość

Przepływ powietrza (chłodz./ogrz.)
Ciśnienie statyczne

Ilość czynnika chłodniczego
Rurociąg cieczowy
Przyłącza
rurowe

Rurociąg gazowy - tłoczenie
Rurociąg gazowy - ssanie

Zestaw rozdzielaczy do podłączenia jednostek
zewnętrznych dla serii KXR4
Jednostka zewnętrzna
Dla dwóch urządzeń

dla

Rurka
odpływu

Wyświetlacz

(z prawej)

Blok przyłączeniowy
przewodów
sygnałowych

Zestaw rozdzielaczy
(z lewej)

Blok przyłączeniowy
zasilania

(tył)

(przód)

Tabliczka
informacyjna

(z prawej)

(przód)

Uwaga (1) konieczny dla układów złożonych
(jednostka: mm)

Uwagi:
1. Jednostka powinna być mocowana za pomocą śrub kotwiących.
2. Należy pozostawić minimum 2m wolnej przestrzeni nad jednostką.
3. Tabliczka znamionowa znajduje się w prawym dolnym rogu panelu frontowego.
4. Podłączenie rurociągów chłodniczych należy wykonać w miejscu instalacji.
5. Otwory (podejścia) na rurociągi i przewody elektryczne są zamaskowane zaślepkami. Zaślepki należy zdjąć
z używanych podejść.
6. Do podłączenia rurociągów należy użyć portu 88 mm.
7. Otwory na śruby kotwiące oznaczone "L J" (4 otwory na śruby M10) są przeznaczone do ponownej instalacji
urządzenia.
8. W przypadku systemu "Kombinacje" należy połączyć jednostki zewnętrzne rurociągiem wyrównania oleju.

Ozn.

Nazwa
Przyłącze rurociągu gazowego
Przyłącze rurociągu cieczowego
Podejście rurociągu
Podejście przyłączy kablowych
Otwór śruby mocującej
Otwór węża spustowego
Wylot skroplin
Połączenie rurki wyrównawczej oleju
Uchwyt transportowy

Patrz DTR

Przykład
instalaWymiary cji

Otwarte

Otwarte

(kielich)

Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Bez ograniczeń
Bez ograniczeń

Specyfikacja i wymiary
Sterownik podziału przepływu – wymiary
(jednostka: mm)

Konektor

Rozmieszczenie śrub mocujących
Przestrzeń
serwisowa

Port przyłączeniowy rurociągów
chłodniczych jednostki zewnętrznej
∅ 12,7 kielich

Konektor

Dla przyłącza o ∅ 9,52 należy
zastosować złączkę C.

Góra

min.

Niższy 250 lub większa
przy zastosowaniu
złączek

Dla przyłącza o ∅ 19,05
należy zastosować
złączkę A.
Dla przyłącza o ∅22,22
należy zastosować
złączkę B.

Uwagi
1. Nie uruchamiać urządzenia gdy nie jest
ono podłączone do sterownika podziału
przepływu.
2. Sterowniki podziału przepływu powinny
być zainstalowane na jednakowej
wysokości.
3. Przewody połączeniowe powinny być
wyprowadzone z urządzenia poprzez
otwór rewizyjny.
4. Należy zabezpieczyć przestrzeń
serwisową do obsługi urządzenia
(rys. z prawej strony powyżej).
5. W przypadku podłączenia kilku
urządzeń wewnętrznych do jednego
sterownika podziału przepływu należy
zastosować jeden sterownik (pilot) do
obsługi współpracujących ze sobą
jednostek wewnętrznych. Należy
wówczas aktywować czujnik temperatury umieszczony w sterowniku (pilocie).

Złączki
Dla rurociągów ssawnych jednostki zewnętrznej Dla rurociągów tłocznych
dla rurociągów gazowych jednostki wewnetrznej jednostki zewnętrznej
szt.

szt.

7. Dźwięk emitowany przez sterownik przepływu może
być wywołany kontrolą przepływu czynnika podczas
działania i zatrzymania jednostki wewnętrznej.
W przypadku zainstalowania sterownika podziału
przepływu na suficie (w przestrzeni międzystropowej)
należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie
akustyczne.

Złączki
Dla rurociągów ssawnych jednostki zewnętrznej Dla rurociągów tłocznych
dla rurociągów gazowych jednostki wewnętrznej jednostki zewnętrznej
szt.

Przestrzeń
serwisowa
Panel rewizyjny

Złącze
3P, białe
Konektory
przyłączeniowe

Rozmieszczenie
śrub mocujących
M10 x 4 śruby

100 lub więcej

Port przyłączeniowy
rurociągów chłodniczych
jednostki wewnętrznej
∅ 15,88 kielich

Góra

Port przyłączeniowy
rurociągów chłodniczych
jednostki zewnętrznej
∅ 12,7 kielich
min.

min.

Niższy

Przestrzeń serwisowa
Uwagi
1. Nie uruchamiać urządzenia gdy nie jest ono podłączone do sterownika podziału przepływu.
2. Sterowniki podziału przepływu powinny być zainstalowane na jednakowej wysokości.
3. Przewody połączeniowe powinny być wyprowadzone z urządzenia poprzez otwór rewizyjny.
4. Należy zabezpieczyć przestrzeń serwisową do obsługi urządzenia (rys. z prawej strony powyżej).
5. W przypadku podłączenia kilku urządzeń wewnętrznych do jednego sterownika podziału przepływu
należy zastosować jeden sterownik (pilot) do obsługi współpracujących ze sobą jednostek
wewnętrznych. Należy wówczas aktywować czujnik temperatury umieszczony w sterowniku
(pilocie).
6. Dźwięk emitowany przez sterownik podziału przepływu może być wywołany kontrolą przepływu
czynnika podczas działania i zatrzymania jednostki wewnętrznej.
W przypadku zainstalowania sterownika podziału przepływu na suficie (w przestrzeni
międzystropowej) należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie akustyczne.

szt.

szt.

7. Dźwięk emitowany przez sterownik podziału przepływu
może być wywołany kontrolą przepływu czynnika
podczas działania i zatrzymania jednostki wewnętrznej.
W przypadku zainstalowania sterownika podziału
przepływu na suficie (w przestrzeni międzystropowej)
należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie
akustyczne.

6P, niebieskie
Port przyłączeniowy
rurociągów chłodniczych
jednostki zewnętrznej
∅ 15,88 kielich

250 lub większa
przy zastosowaniu
złączek

6. Do połączeń należy stosować złączki lutowane o odpowiednich średnicach (wg poniższej tabeli).

Złącze
Do jednostki wewnętrznej
(2000mm)

min.

Niższy

Przestrzeń serwisowa

Zestaw złączy do sterownika podziału przepływu

(jednostka: mm)

Konektor

Góra

250 lub większa
przy zastosowaniu
złączek

Port przyłączeniowy rurociągów
chłodniczych jednostki zewnętrznej
∅ 15,88 kielich
Dla przyłącza o ∅ 19,05 należy
zastosować złączkę C.

6. Do połączeń należy stosować złączki lutowane o odpowiednich średnicach (wg poniższej tabeli).

szt.

Panel rewizyjny

min.

Przestrzeń serwisowa

Uwagi
1. Nie uruchamiać urządzenia gdy nie jest
ono podłączone do sterownika podziału
przepływu.
2. Sterowniki podziału przepływu powinny
być zainstalowane na jednakowej
wysokości.
3. Przewody połączeniowe powinny być
wyprowadzone z urządzenia poprzez
otwór rewizyjny.
4. Należy zabezpieczyć przestrzeń
serwisową do obsługi urządzenia
(rys. z prawej strony powyżej).
5. W przypadku podłączenia kilku
urządzeń wewnętrznych do jednego
sterownika podziału przepływu należy
zastosować jeden sterownik (pilot) do
obsługi współpracujących ze sobą
jednostek wewnętrznych. Należy
wówczas aktywować czujnik temperatury umieszczony w sterowniku (pilocie).

Przestrzeń
serwisowa

Port przyłączeniowy
rurociągów chłodniczych
jednostki wewnętrznej
∅ 15,88 kielich
min.

250 lub większa
przy zastosowaniu
złączek

Port przyłączeniowy rurociągów
chłodniczych jednostki zewnętrznej
∅ 15,88 kielich
Dla przyłącza o ∅ 19,05 należy
zastosować złączkę A.
Dla przyłącza o ∅22,22 należy
zastosować złączkę B.

Do jednostki wewnętrznej
(2000mm)

Panel rewizyjny

100 lub więcej

Port przyłączeniowy
rurociągów chłodniczych
jednostki wewnętrznej
∅ 15,88 kielich
Dla przyłącza o ∅ 9,52
należy zastosować
złączkę A.
Dla przyłącza o ∅12,7
należy zastosować
złączkę B.
Rozmieszczenie
śrub mocujących
M10 x 4 śruby

Port przyłączeniowy rurociągów
chłodniczych jednostki zewnętrznej
∅ 15,88 kielich
Dla przyłącza o ∅ 9,52 należy
zastosować złączkę A.
Dla przyłącza o ∅12,7 należy
zastosować złączkę B.

100 lub więcej

Do jednostki wewnętrznej
(2000mm)

(jednostka: mm)

Kasetonowy 4-o stronny

Kasetonowy 4-o stronny

600 mm x 600 mm
Kaseta z nawiewem 4-o stronnym dla sufitów
z panelami 600x600mm
Wysokość tylko 248mm
Kompatybilne z systemem KXR4

Nowy panel dekoracyjny. Połączenie estetyki i funkcjonalności.
Nie zabrudza sufitu
Kompatybilne z systemem KXR4

Super
kompaktowy

Nowy wzór

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

Wydajność chłodnicza

Wydajność chłodnicza

Wydajność grzewcza

Wydajność grzewcza

Zasilanie

Zasilanie

Faza

Poziom ciśnienia
akustyczego

Faza

Poziom ciśnienia
akustyczego

Jednostka:

Wymiary zewnętrzne
Wys. x Szer. x Głęb.

Jednostka:

Jednostka:

Waga netto

Jednostka:

Jednostka:

Jednostka:

Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny

Wymiary zewnętrzne
Wys. x Szer. x Głęb.

Jedn.:

Waga netto

Jedn.:

Jedn.:
Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny

Silnik wentylatora

Silnik wentylatora

Przepływ powietrza

Przepływ powietrza

Wlot świeżego pow.

Wlot świeżego pow.

Możliwy
Filtr o dużej żywotności

Filtr powietrza

(Zmywalny)

Możliwy
Filtr o dużej żywotności

Filtr powietrza

Panel

(Zmywalny)

Panel

Kontrola pracy
Sterowanie

Kontrola pracy
Sterowanie

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Ciecz:
Przyłącza rurowe

Ciecz:

Gaz:

Gaz:

Ciecz:

Gaz:

Ciecz:

Gaz:

Zestaw montażowy, przewód odpływowy

Akcesoria

Panel dekoracyjny

Wyposażenie dodat.

Gaz:

Ciecz:

Przyłącza rurowe

Zestaw montażowy, przewód odpływowy

Akcesoria

Panel dekoracyjny

Wyposażenie dodat.

Pompa skroplin

Pompa skroplin

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Schemat ogólny (jednostka: mm)
(Wielkość otworu sufitowego)

Schemat ogólny (jednostka: mm)
Otwory do
połączenia wkrętami

Panel dekoracyjny

Otwory

Wyjście
kanału powietrza zużytego

Otwory

WIDOK B

WIDOK A

Otwory do
połączenia wkrętami

Panel dekoracyjny

(Rozstaw śrub mocujących)

Skrzynka
elektryczna

675 (Rozstaw śrub mocujących)

Otwory do
połączenia wkrętami

Rozstaw śrub mocujących

(Rozstaw śrub mocujących)

Wejście
kanału powietrza
świeżego

WIDOK A

Przestrzeń montażowa i serwisowa

WIDOK M

Przeszkoda
Odprowadzenie
skroplin VP25 mm

Śruby mocujące

45 lub więcej

Uchwyt do
podwieszenia

Skrzynka
elektryczna

700 lub mniej

Odprowadzenie skroplin
VP25 mm

Otwór na
przewody

WIDOK N

(Maksymalna wysokość
podnoszenia pompy)

Odprowadzenie
skroplin VP25 mm

Tabela wymiarowa

Rurociąg cieczowy

Odprowadzenie
skroplin VP25 mm

Rurociąg gazowy

Śruby mocujące

Uchwyt do podwieszenia

Kratka
wlotu powietrza

1000 lub więcej

Kratka
wlotu powietrza

Przeszkoda
Podejście przewodów
elektrycznych

600 lub mniej
(Maks. wysokość
podnoszenia pompy)

Rurociąg gazowy

Wylot
powietrza

Wylot
powietrza

Skrzynka
elektryczna

1000
lub więcej

45 lub więcej

Rurociąg cieczowy

2500 lub więcej

Przestrzeń montażowa i serwisowa

1000
lub więcej

Kasetonowy 2-u stronny

Kasetonowy 1-o stronny
Wysokość tylko 285mm (najmniejsza na rynku)
Całkowicie nowy projekt
Najniższy poziom hałasu
Kompatybilne z KXR4

Zwarty klimatyzator do montażu w sufitach podwieszanych
(pomieszczenia standardowe i wysokie)
Wysokość tylko 194 mm
Silny nawiew powietrza zapewniający komfort
w najodleglejszych zakątkach pomieszczenia
Kompatybilne z KXR4

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

Wydajność chłodnicza

Wydajność chłodnicza

Wydajność grzewcza

Wydajność grzewcza
Faza

Zasilanie

Zasilanie

Poziom ciśnienia
akustyczego

Faza

Poziom ciśnienia
akustyczego

Wymiary zewnętrzne
Wys. x Szer. x Głęb.

Jedn.:

Jedn.:

Waga netto

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Wymiary zewnętrzne

Jedn.:

Element rozprężny

Jedn.:

Wys. x Szer. x Głęb.

Jedn.:

Elektroniczny zawór rozprężny

Jedn.:
Jedn.:

Waga netto

Jedn.:
Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny

Silnik wentylatora
Przepływ powietrza

Silnik wentylatora

Wlot świeżego pow.

Możliwy

Filtr powietrza

Filtr o dużej żywotności

Przepływ powietrza
Filtr o dużej żywotności x

(Zmywalny)

Kontrola pracy

(Zmywalny)

Wlot świeżego pow.

Możliwy

Filtr powietrza

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Sterowanie

Filtr o dużej żywotności

Kontrola pracy
Ciecz:

Przyłącza rurowe

Gaz:

Ciecz:

Gaz:

Ciecz:
Zestaw montażowy, przewód odpływowy

Akcesoria

Przyłącza rurowe

Ciecz:

Gaz:

Akcesoria

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Gaz:

Skrzynka
elektryczna
Środek
panela
Uchwyt do
podwieszenia

Wprowadzenie kanału
powietrza świeżego

Skrzynka
elektryczna
Środek
panela

WIDOK A

750 lub mniej
Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Rurociąg gazowy

Otwór

Otwór na przewody
Odprowadzenie
skroplin VP20 mm

Wyjście kanału
powietrza zużytego

Otwory do
połączenia wkrętami

Wyjście kanału
powietrza zużytego

Wyjście kanału
powietrza zużytego
Otwory do
połączenia wkrętami

Wyjście kanału
powietrza świeżego

(Wielkość otworu sufitowego)
(Rozstaw śrub mocujących)

Wyjście kanału
powietrza świeżego

Otwory do połączenia wkrętami
szt.
Kratka
wlotu powietrza

Środek panela

WIDOK A
Odprowadzenie skroplin

Śruby mocujące

Dolna część
jednostki

Otwór

750 lub mniej
Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Odprowadzenie
skroplin VP25 mm

Dolna część
jednostki

Dolna część
jednostki

Otwór Otwór

750 lub mniej
Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Rurociąg cieczowy

Wylot powietrza
Wyjście kanału
powietrza świeżego

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Rozstaw śrub

Schemat ogólny (jednostka: mm)
Odprowadzenie
skroplin VP25 mm

Panel dekoracyjny

Rurociąg cieczowy

Maks. 600

Otwory do
połączenia wkrętami

(Rozstaw śrub mocujących)

(Wielkość otworu sufitowego)
(Rozstaw śrub mocujących)

(Wielkość otworu sufitowego)
Odprowadzenie
skroplin VP25 mm

(Rozstaw śrub mocujących)

(Rozstaw śrub mocujących)

(Rozstaw śrub mocujących)

(Rozstaw śrub mocujących)

Środek
panela

(Wielkość otworu sufitowego)

Skrzynka
elektryczna

Panel dekoracyjny

Wyposażenie dodat.

(Wielkość otworu sufitowego)

(Wielkość otworu sufitowego)

Odprowadzenie
skroplin VP25 mm

(Rozstaw śrub mocujących)

(Wielkość otworu sufitowego)

(Wielkość otworu sufitowego)

Zestaw montażowy, przewód odpływowy

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg. standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Schemat ogólny (jednostka: mm)

Otwory do
połączenia wkrętami

Ciecz:

Panel dekoracyjny

Wyposażenie dodat.

Otwór Otwór

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Sterowanie

Gaz:

(Zmywalny)

Doprowadzenie powietrza zewnętrznego
(Do usunięcia)

Panel dekoracyjny

100
100
lub więcej lub więcej

Tabela wymiarowa
1500
lub więcej

Odpływ D=25 mm

Rurociąg gazowy
Przestrzeń montażowa i serwisowa

1500
lub więcej

Otwory do
połączenia wkrętami

Przeszkoda

WIDOK B

100 lub
więcej

1000 lub więcej

Wlot
powietrza

1000 lub więcej

Przestrzeń montażowa i serwisowa
Wylot
powietrza

100 lub
więcej

Przeszkoda

Otwór na przewody

Tabela wymiarowa
100 lub więcej

WIDOK C

Podstropowy

Œcienny

Stylowy wygląd
Wysokość tylko 210mm
Kompatybilne z KXR4

Kompaktowa obudowa zapewniająca łatwą instalację
Optymalne rozwiązanie nawiewu powietrza
Ułatwione prace serwisowe
Kompatybilne z KXR4

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

Wydajność chłodnicza

Wydajność chłodnicza
Wydajność grzewcza

Wydajność grzewcza

Zasilanie

Faza

Zasilanie
Poziom ciśnienia
akustyczego

Faza

Poziom ciśnienia
akustyczego

Wymiary zewnętrzne

Wymiary zewnętrzne

Wys. x Szer. x Głęb.

Wys. x Szer. x Głęb.

Waga netto

Waga netto
Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny

Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny

Silnik wentylatora

Silnik wentylatora

Przepływ powietrza

Przepływ powietrza

Wlot świeżego pow.

Wlot świeżego pow.

Niemożliwy

Filtr powietrza

Polipropylenowy x 2 (Zmywalny)

Kontrola pracy

Polipropylenowy x 3 (Zmywalny)

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Sterowanie

Niemożliwy

Filtr powietrza

Polipropylenowy x 2 (Zmywalny)

Kontrola pracy

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Sterowanie
Ciecz:

Przyłącza rurowe

Ciecz:

Gaz:

Ciecz:

Gaz:

Przyłącza rurowe

Gaz:

Zestaw montażowy, przewód odpływowy

Akcesoria

Ciecz:

Gaz:

Akcesoria

Ciecz:

Gaz:

Zestaw montażowy, przewód odpływowy

Wyposażenie dodat.

Wyposażenie dodat.

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Schemat ogólny (jednostka: mm)

Schemat ogólny (jednostka: mm)
(Rozstaw śrub mocujących)

Otwory montażowe
M8 do M10 x 4

(Rozstaw śrub mocujących)
Schemat montażowy

Rurociąg cieczowy

Przestrzeń
serwisowa

(Długi otwór)

Płyta montażowa Jednostka Przestrzeń
serwisowa
Przestrzeń
serwisowa

Rurociąg gazowy

Wyjście
przewodów
elektrycznych

Wyjście rurociągów
(na obie strony)

(1)
Odprowadzenie
skroplin VP20 mm

Przestrzeń
serwisowa

Rurociąg
cieczowy

Rurociąg
gazowy

Płyta montażowa

Otwory w ścianie
do podłączenia z
tyłu urządzenia

50
lub
więcej

100
lub
więcej

Otwory w ścianie do
podłączenia
z tyłu urządzenia

Rurociąg gazowy
Rurociąg cieczowy

Przewód
odpływ

Przestrzeń montażowa i serwisowa

Podłączenie urządzenia (tył)

100
lub
więcej

Przestrzeń montażowa i serwisowa

WIDOK A (tył)

200
lub więcej

40
lub więcej

Wyjście rurociągów

Wyjście rurociągów
(na obie strony)

Uwaga (1) Spadek odprowadzenia
skroplin 10 mm

Szczegóły płyty montażowej

Przestrzeń montażowa i serwisowa

15
lub
więcej

(Prawy)
(Lewy)

Otwory w płycie
montażowej

Wyjście
przewodów
elektrycznych

Kratka wlotu
powietrza

150
lub
więcej

200
lub
więcej

300 lub więcej

Otwory w ścianie do
podłączenia
z tyłu urządzenia
Przewód
odpływ

150
lub
więcej

Przeszkoda

(1)
Odprowadzenie
skroplin VP20 mm

Rurociąg cieczowy
Rurociąg gazowy
Kratka wlotu
powietrza
(1)
Odprowadzenie
skroplin VP20 mm

Tabela wymiarowa

5 lub
więcej

Kasetonowy z rozprowadzeniem kana³owym
Panel cichy

Panel płócienny

(Wielkość otworu sufitowego)
Odprowadzenie
skroplin

Środek
panela

(Wielkość otworu sufitowego)

(Rozstaw śrub mocujących)

(Rozstaw śrub mocujących)

Skrzynka
elektryczna

(Rozstaw śrub mocujących)

(Wielkość otworu sufitowego)

(Rozstaw śrub mocujących)

Skrzynka
elektryczna
Środek
panela

Rurociąg cieczowy

Rurociąg gazowy

Kanał powietrza
nawiewanego

Kanał powietrza
nawiewanego
Rurociąg gazowy

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Duża swoboda w projektowaniu instalacji rozprowadzenia powietrza
Dwa typy paneli
Wbudowana pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia
Kompatybilne z KXR4

Odprowadzenie
skroplin

(Wielkość otworu sufitowego)

Rurociąg cieczowy
Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Śruby mocujące

600 lub mniej

(Odpływ
D=25 mm)

650 lub mniej

Śruby mocujące

Odprowadzenie
skroplin VP25

Otwór na
przewody

Kanał płócienny
(Wyposażenie dodatkowe)

Odprowadzenie
skroplin VP20

Otwór na
przewody

Odprowadzenie
skroplin VP20

Panel cichy

Panel płócienny

(Wielkość otworu sufitowego)
Odprowadzenie
skroplin

Panel cichy

Panel płócienny

Panel cichy

Panel płócienny

Panel cichy

Panel płócienny

Panel cichy

Panel płócienny

Panel cichy

Panel płócienny

Panel cichy Panel płócienny
Skrzynka
elektryczna

Wydajność chłodnicza
Środek
panela

Wydajność grzewcza
Zasilanie

Faza

Poziom ciśnienia
akustyczego

Kanał powietrza
nawiewanego

Jedn.:

Wymiary zewnętrzne

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:
Śruby mocujące

Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Jedn.:

Waga netto

Przepływ powietrza
Z boku lub z tyłu

Wlot świeżego pow.
Filtr powietrza

Filtr o dużej żywotności

(Zmywalny)

Filtr o dużej żywotności

Ciecz:

Gaz:

Ciecz:

Gaz:

Ciecz:

Otwór na
przewody

Gaz:

Panel płócienny

Panel cichy
Akcesoria

Zestaw montażowy, przewód odpływowy
(Wielkość otworu sufitowego)
Odprowadzenie
skroplin

(Rozstaw śrub mocujących)

Środek
panela

Kanał płócienny
(Rozstaw śrub mocujących)

Skrzynka
elektryczna
Środek
panela

Rurociąg
cieczowy

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Rurociąg
gazowy

Rurociąg cieczowy

Kanał powietrza
nawiewanego

Rurociąg gazowy

Rurociąg
cieczowy

Rurociąg
gazowy

Śruby mocujące
(Odpływ
D=25 mm)

650 lub mniej

Rurociąg gazowy

Śruby mocujące
Kanał powietrza
nawiewanego

Śruby mocujące

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Środek
panela

(Wielkość otworu sufitowego)
(Rozstaw śrub mocujących)

(Rozstaw śrub mocujących)

(Wielkość otworu sufitowego)

Skrzynka
elektryczna

Odprowadzenie
skroplin

Odprowadzenie
skroplin VP 25

Otwór na
przewody

Otwór na
przewody
Odprowadzenie
skroplin VP20

Wlot powietrza
Wlot powietrza
Kanał płócienny
(Wyposażenie dodatkowe)

Odprowadzenie
skroplin VP 20

Odprowadzenie
skroplin VP25

Kanał płócienny
(Wyposażenie dodatkowe)

Odprowadzenie
skroplin VP20

Odprowadzenie
skroplin VP25

Rurociąg cieczowy

Kanał powietrza
nawiewanego

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

(Wielkość otworu sufitowego)
Odprowadzenie
skroplin

Kanał powietrza
nawiewanego

Skrzynka
elektryczna
Środek
panela

600 lub mniej

Panel cichy

(Wielkość otworu sufitowego)
(Rozstaw śrub mocujących)

Skrzynka
elektryczna

Schemat ogólny (jednostka: mm)
(Wielkość otworu sufitowego)
(Rozstaw śrub mocujących)

(Rozstaw śrub mocujących)

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

(Wielkość otworu sufitowego)

Pompa skroplin

Odprowadzenie
skroplin

(Rozstaw śrub mocujących)

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Panel cichy, panel płócienny, kanał płócienny

Otwory do
połączenia wkrętami

Otwór na
przewody

Przestrzeń montażowa i serwisowa

100 lub
więcej

100 lub
więcej

Wyposażenie dodat.

(Wielkość otworu sufitowego)

Ciśnienie statyczne

Śruby mocujące

Otwór na
przewody

Odprowadzenie
skroplin VP20

Kanał płócienny
(Wyposażenie dodatkowe)

Odprowadzenie
skroplin VP20

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Przyłącza rurowe

(Odpływ
D=25 mm)

Odprowadzenie
skroplin VP25

(Zmywalny)

Kontrola pracy
Sterowanie

Rurociąg gazowy

Śruby mocujące

650 lub mniej

Silnik wentylatora

Rurociąg cieczowy

Kanał powietrza
nawiewanego

Rurociąg
cieczowy

Rurociąg
gazowy

Wys. x Szer. x Głęb.

Skrzynka
elektryczna
Środek
panela

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Panel płócienny

600 lub mniej

Panel cichy

(Wielkość otworu sufitowego)

Panel płócienny

Model panela (opcja)

Odprowadzenie
skroplin

(Wielkość otworu sufitowego)
(Rozstaw śrub mocujących)

(Rozstaw śrub mocujących)

Panel cichy

(Rozstaw śrub mocujących)

SPECYFIKACJA

(Wielkość otworu sufitowego)

(Rozstaw śrub mocujących)

Odprowadzenie
powietrza zewnętrznego
(Do usunięcia)

100 lub
więcej
50 lub więcej

Przeszkoda
Odprowadzenie
skroplin VP25 mm

Otwór na
przewody

Tabela wymiarowa
Wlot powietrza

WIDOK A

Wlot powietrza

WIDOK B

Odprowadzenie
powietrza zewn.
(Do usunięcia)

Wylot powietrza (możliwość podłączenia do kanału)
(Do usunięcia)

WIDOK C

WIDOK D

Miêdzystropowy

Kana³owy

Spręż dyspozycyjny do 130Pa
Precyzyjna kontrola temperatury i dystrybucji powietrza w pomieszczeniu
Niezawodna praca
Sterowanie bezprzewodowe dostępne jako opcja
Wbudowana pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia
Kompatybilne z KXR4

Łatwa instalacja
Duża swoboda w projektowaniu instalacji rozprowadzenia powietrza
Wysokość tylko 299 mm (modele 45-90)
Niski poziom hałasu
Kompatybilne z KXR4

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

Wydajność chłodnicza

Wydajność chłodnicza

Wydajność grzewcza

Wydajność grzewcza

Zasilanie

Zasilanie

Faza

Faza

Poziom ciśnienia
akustyczego

Poziom ciśnienia
akustyczego

Wymiary zewnętrzne
Wys. x Szer. x Głęb.

Wymiary zewnętrzne
Wys. x Szer. x Głęb.

Waga netto

Waga netto
Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny

Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny

Silnik wentylatora

Silnik wentylatora

Przepływ powietrza

Przepływ powietrza
Z boku

Wlot świeżego pow.
Polipropylenowy x 1 (zmywalny)

Filtr powietrza

Filtr powietrza

Kontrola pracy

Kontrola pracy

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Sterowanie
Przyłącza rurowe

Ciecz:

Sterownik (Dodatkowo: RCD-E1)

Gaz:

Akcesoria

Ciecz:

Przyłącza rurowe

Gaz:

Ciecz:

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Sterowanie

Wyposażenie dodat.

Ciśnienie statyczne

Ciśnienie statyczne

Pompa skroplin

Pompa skroplin

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg. standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Panel cichy, złączka

Schemat ogólny (jednostka: mm)

Schemat ogólny (jednostka: mm)

Kanał wlotu powietrza
(Rozstaw śrub mocujących)

(Rozstaw śrub mocujących)

Wymiary kanału

(Położenie uchwytów
mocujących)

(Rozstaw śrub mocujących)

Rurociąg gazowy

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Rurociąg gazowy
Kanał powietrza
nawiewanego

Kanał powietrza
nawiewanego

Odprowadzenie
skroplin VP 25

Śruby mocujące

600 lub mniej

600 lub mniej

Śruby mocujące

Odprowadzenie
skroplin VP20
Otwory do
połączenia wkrętami

Odprowadzenie
skroplin VP20

Otwór na przewody

Odprowadzenie skroplin

Wylot powietrza

Rurociąg cieczowy

Rurociąg gazowy

Kanał powietrza
nawiewanego

(Rozstaw śrub mocujących)
(Wymiary kanału)

(Rozstaw śrub mocujących)

Odprowadzenie
skroplin
Rurociąg cieczowy

Śruby mocujące

Odprowadzenie
skroplin

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Rurociąg cieczowy

Skrzynka
elektryczna

Odprowadzenie
skroplin VP20

Kanał wylotu
powietrza
Rurociąg
cieczowy

Odprowadzenie
skroplin VP20

Przestrzeń montażowa i serwisowa

Przestrzeń montażowa i serwisowa

Tabela wymiarowa

Tabela wymiarowa

Przestrzeń
rewizyjna

Odprowadzenie
powietrza zewn.
(Do usunięcia)

Wylot powietrza (możliwość podłą- Otwory do
czenia do kanału) (Do usunięcia) połączenia wkrętami

WIDOK A

WIDOK B

Powietrze powrotne

Otwór inspekcyjny

Powierzchnia sufitu

Odprowadzenie
skroplin VP25

Rurociąg
gazowy

600 lub mniej

Odprowadzenie
skroplin

Skrzynka
elektryczna

(Rozstaw śrub mocujących)

(Rozstaw śrub mocujących)

Skrzynka
elektryczna
Skrzynka
elektryczna

(Rozstaw śrub mocujących)

Gaz:

Zestaw montażowy, przewód odpływowy

Wyposażenie dodat.

Śruby mocujące

Ciecz:

Gaz:

Akcesoria

Zestaw montażowy, przewód odpływowy

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Wlot świeżego pow.

Kasetonowy z 1-o stronnym nawiewem

Kana³owy (du¿y sprê¿)

2 sposoby montażu
Skuteczna dystrybucja powietrza
Kompatybilne z KXR4

Wysokośc tylko 360mm (dla obu wydajności)
Łatwa instalacja
Kompatybilne z KXR4

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA
Panel nawiewny

Wydajność chłodnicza

Nazwa panela

Wydajność grzewcza

Model panela (Opcje)

Zasilanie

Panel kanałowy

Panel nawiewny

Panel kanałowy

Panel nawiewny

Panel kanałowy

Wydajność chłodnicza

Faza

Poziom ciśnienia
akustyczego

Wydajność grzewcza
Zasilanie

Wymiary zewnętrzne
Wys. x Szer. x Głęb.

Faza

Poziom ciśnienia
akustyczego

Wymiary zewnętrzne

Waga netto
Element rozprężny
Silnik wentylatora

Waga netto

Przepływ powietrza

Element rozprężny
Dostępny

Wlot świeżego pow.

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Jedn.:

Elektroniczny zawór rozprężny

Silnik wentylatora

Zakup lokalny

Filtr powietrza

Jedn.:

Wys. x Szer. x Głęb.

Elektroniczny zawór rozprężny + rurka kapilarna

Przepływ powietrza
Wlot świeżego pow.

Kontrola pracy

Możliwy

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Sterowanie

Filtr powietrza
Ciecz:

Przyłącza rurowe

Kontrola pracy

Ciecz:
Gaz:

Gaz:

Akcesoria

(Zmywalny)

Filtr o dużej żywotności

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Sterowanie

Zestaw monatażowy

Ciśnienie statyczne

Akcesoria

Pompa skroplin

Wyposażenie dodat.

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Pompa skroplin

Zestaw monatażowy, przewód odpływowy
Panel dekoracyjny 4

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg. standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Schemat ogólny (jednostka: mm)

Schemat ogólny (jednostka: mm)

(Rozstaw śrub mocujących)

Panel nawiewny

Otwory do połączenia
wkrętami

Wejście kanału
powietrza świeżego

x

Odrowadzenie
skroplin

Przestrzeń na rurociągi
(Przestrzeń serwisowa
(Przestrzeń serwisowa)
wentylatora)

Panel nawiewny
Panel kanałowy
(Rozstaw śrub mocujących)

Skrzynka Środek
elektryczna panela

Odrowadzenie
skroplin

Panel kanałowy
Panel kanałowy
Wylot
powietrza

x

200
lub więcej

Śruby mocujące
Otwory do
połączenia wkrętami
x

Rurociąg
gazowy

Rurociąg
cieczowy
100
lub więcej

Sufit
podwieszany

(Wymiary kanału)

Skrzynka Środek
elektryczna panela

Odpływ
(Odpływ
D=25 mm)
Otwory do połączenia
wkrętami x

Kratka
wlotu powietrza

WIDOK A

Do otwarcia na
wyjście przewodów

WIDOK B

Panel nawiewny
Panel nawiewny
Wejście kanału
powietrza świeżego

Wejście kanału
powietrza świeżego

Przestrzeń montażowa i serwisowa
Wejście kanału
powietrza
świeżego

Strop

Panel kanałowy
Panel kanałowy

Panel nawiewny
Panel nawiewny
(Wielkość otworu sufitowego)
(Rozstaw śrub mocujących)

80 lub więcej

Panel nawiewny
Panel kanałowy

Przestrzeń
serwisowa
Otwór inspekcyjny 400 lub więcej

300
lub więcej

(Wymiary kanału)

Otwór do
połączenia wkrętem Powietrze
nawiewane

100 lub więcej
Przestrzeń
montażowa

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Otwór rewizyjny

600 lub mniej

900 lub więcej

1000
lub więcej

Przestrzeń
serwisowa

WIDOK A
Śruby
mocujące

106 (Uchwyt mocujący)

Otwory do połączenia
wkrętami

Wejście kanału
powietrza świeżego

(Rozstaw śrub mocujących)

(Wymiary kanału)

Odprowadzenie
skroplin VP25

x

(Wielkość otworu sufitowego)

Powietrze
powrotne

Otwór rewizyjny

Otwór na
przewody

x

Panel kanałowy

Panel kanałowy
Otwory do połączenia
wkrętami

Wejście kanału
powietrza świeżego

Przestrzeń montażowa i serwisowa
Otwory do
połączenia wkrętami

900 lub więcej

Skrzynka
elektryczna
Rurociąg gazowy

Panel nawiewny
Otwory do połączenia
wkrętami

(Rozstaw śrub mocujących)

(Wymiary kanału)

(Rozstaw śrub mocujących)

Wejście kanału
powietrza świeżego

Rurociąg cieczowy

Gaz:

Ciecz:

Gaz:

Ciecz:

Przyłącza rurowe

Wyposażenie dodat.

100
lub więcej

Przeszkoda

1500
lub więcej

100
lub więcej

Otwory do
połączenia wkrętami
x

Tabela wymiarowa
Panel nawiewny
Panel kanałowy
Panel nawiewny
Panel kanałowy

Klimatyzatory kana³owe o œrednim sprê¿u (hotelowe)

Klimatyzatory przypod³ogowe zabudowane i do zabudowy

Kompaktowe jednostki do klimatyzacji pokojów hotelowych
i małych pomieszczeń biurowych
Wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia do
600 mm
Kompatybilne z systemem KXR4

Dostępna wersja w obudowie i bez obudowy
Wysokość tylko 630mm
Dobra dystrybucja powietrza w pomieszczeniu
Kompatybilne z systemem KXR4

zabudowany

do zabudowy

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA

Wydajność chłodnicza

Wydajność chłodnicza

Wydajność grzewcza

Wydajność grzewcza

Zasilanie

Zasilanie

Faza

Poziom ciśnienia
akustyczego

Poziom ciśnienia
akustyczego

Wymiary zewnętrzne
Wys. x Szer. x Głęb.

Wymiary zewnętrzne
Wys. x Szer. x Głęb.

Waga netto

Faza

Waga netto
Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny

Elektroniczny zawór rozprężny

Element rozprężny

Silnik wentylatora

Silnik wentylatora

Przepływ powietrza

Przepływ powietrza
Z boku

Wlot świeżego pow.

Niemożliwy

Wlot świeżego pow.
Filtr powietrza

Filtr powietrza
Kontrola pracy

Kontrola pracy

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Sterowanie
Ciecz:

Przyłącza rurowe

Sterownik (Dodatkowo: RC-E1)

Sterowanie
Ciecz:

Gaz:

Akcesoria

Polipropylenowy x 2 (Zmywalny)

Gaz:

Przyłącza rurowe

Zestaw montażowy, przewód odpływowy

Ciecz:

Ciecz:

Ciecz:

Ciecz:

Gaz:

Gaz:

Gaz:

Gaz:

Wyposażenie dodat.

Ciśnienie statyczne

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Pompa skroplin
Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg. standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Schemat ogólny (jednostka: mm)

Schemat ogólny (jednostka: mm)

Uwaga (1) Wartość w (...) dotyczy modelu 71

x

Uwaga (1) Wartość w (...) dotyczy modelu 71
Przestrzeń na
rurociągi przy podłodze
Otwór do montażu na ścianie

Otwór do montażu na ścianie

Otwory do
połączenia wkrętami

(Rozstaw śrub mocujących)

Rurociąg
cieczowy
Odprowadzenie
skroplin

Odprowadzenie
skroplin VP25

Skrzynka
elektryczna

(Rozstaw śrub mocujących)

Rurociąg gazowy

Kanał powietrza
nawiewanego

Wejście kanału
świeżego
powietrza

Otwory do
połączenia
wkrętami

Część montażowa
sterownika

x

Skrzynka
elektryczna

Maks. wysokość
podnoszenia pompy

Skrzynka
zaworu rozprężnego

Skrzynka zaworu rozprężnego

Skrzynka
elektryczna

Elastyczna rura odpływowa
Wkręty

WIDOK A

Elastyczna
rura odpływowa
Wkręty
Filtr powietrza

Śruba regulacji
położenia
Uchwyt montażowy
(Akcesoria)
Podłużny otwór

Śruby mocujące

Filtr powietrza

Rurociąg gazowy (Akcesoria)

Rurociąg gazowy (Akcesoria)
Rurociąg cieczowy

Uchwyt montażowy
(Akcesoria)
Podłużny otwór

Przestrzeń montażowa i serwisowa

600 lub mniej

Przestrzeń montażowa i serwisowa

x

150 więcej

Przestrzeń montażowa i serwisowa

600 więcej

1000 więcej

Otwory do
połączenia wkrętami

150 więcej

Otwór
rewizyjny
92 lub mniej

Podejście przewodów
elektrycznych
Powietrze
powrotne

Gaz:

Zestaw montażowy, przewód odpływowy

Akcesoria

Wyposażenie dodat.

Ciecz:

Gaz:

Ciecz:

Ażur

600 więcej
Śruba regulacji
położenia

Ażur

Rurociąg cieczowy

Wyposa¿enie dodatkowe

Miêdzystropowy wymiennik regeneracyjny

Naturalny Filtr Enzymatyczny

Efektywna wymiana ciepła
100% powietrza świeżego

Wykorzystanie enzymów związanych chemicznie z filtrem
Do budowy filtrów używa się naturalnych enzymów
litycznych. Enzymy lityczne atakują ściany komórkowe
mikroorganizmów uwięzionych na filtrze i w ten sposób
niszczą je, działając sterylizująco i obniżając liczbę
bakterii.
Dzięki istnieniu enzymów filtr jest czysty i higieniczny.
Strumień powietrza po przeniknięciu przez taki filtr jest
czysty i bezpieczny dla ludzi.

Przepływ powietrza w zakresie 250-1000m3/h
Kompaktowa budowa nie wymagająca dużej przestrzeni instalacyjnej. Optymalny dobór klimatyzatora w oparciu o indywidualne
wymagania. Wysoka wydajność i spręż dyspozycyjny.
Wymienniki MHI zapewniają wysoką jakość powietrza, ochronę
środowiska i oszczędność energii

Przepływ powietrza

Filtr konwencjonalny
SPECYFIKACJA
Zasilanie

Faza

Faza

Faza

Wymiary zewnętrzne
Wys. x Szer. x Głęb.
Blacha stalowa galwanizowana

Wykończenie
Dane Pobór energii
elektryPrąd pracy
czne

Filtr enzymatyczny

Wsp.odzysku
temperatury [%]

Wsp.od- Chłodzenie
zysku entalpii [%] Ogrzewanie

Powietrze
zanieczyszczone

Wsp.odzysku
temperatury [%]

Wsp.od- Chłodzenie
zysku entalpii [%] Ogrzewanie

Epokowe
odkrycie

Wsp.odzysku
temperatury [%]

Naturalne enzymy
na filtrze zabijają
i niszczą bakterie

Przepływ powietrza

Wydajność

Wsp.od- Chłodzenie
zysku entalpii [%] Ogrzewanie

Moc silnika/ilość
Wyposażenie opcjonalne
Typ wentylatora x ilość

Wentylator osiowy x 2

Przepływ
powietrza

Mechanizm sterylizacji enzymatycznej

Ciśnienie
statyczne
Zasilanie
Filtr
powietrza Wylot powietrza

Enzym

Zabezpieczenie dla PS400 (zmywalny)

Bakteria

Enzym

Enzym

Uwaga 1) Wartości wydajności chłodniczej i grzewczej urządzeń podane przy podłączonych i pracujących jednostkach wewnętrznych o wydajnościach nominalnych mierzonych wg standardu ISO TI.
Uwaga 2) Poziom ciśnienia akustycznego pracy klimatyzatora jest zgodny z standardami ISO i są to wartości przeliczone z wartości w komorze bezechowej. Pomiar stanu aktualnego jest wartością
większą niż podana w tabeli z powodu głośności otoczenia oraz echa.

Schemat ogólny (jednostka: mm)

(Wylot
powietrza)

(Powietrze
zewnętrzne)

(Powietrze
wewnętrzne)

(Powietrze
nawiewane)

Włókna
filtra

(Wylot
powietrza)

(Do filtra, wymiennika, silnika, tłumika)

Filtr enzymatyczny

Filtr konwencjonalny

Włókno
enzymu

(Powietrze
nawiewane)

Otwór owalny
Przrestrzeń
serwisowa

Otwór inspekcyjny
(Do filtra, wymiennika, silnika, tłumika)

Otwór owalny
Przrestrzeń
serwisowa
Schemat połączeń

Schemat połączeń

Uziemienie

Tabela wymiarowa

Efekt działania na pleśń

(Powietrze
wewnętrzne)

(Powietrze
nawiewane)

(Powietrze
zewnętrzne)

(Powietrze
zewnętrzne)

Otwór inspekcyjny

Silny efekt sterylizacji

Efekt działania na bakterię
(Powietrze
wewnętrzne)

(Wylot
powietrza)

Otwór owalny
Przrestrzeń
serwisowa

Ściana
komórki

Otwór inspekcyjny
(Do filtra, wymiennika, silnika, tłumika)

Uziemienie

Żywe bakterie

Sterylizacja

Niszczona
bakteria

Pleśń

Hodowla na filtrze nie istnieje

Hodowla na filtrze i wokół niego

Filtr z bakteriami umieszczony na żelatynie i hodowany przez siedem dni
Ilość
Nr Nazwa
Materiał
Stal ocynkowana
Ramka
Żywica ABS
Łącznik
Skrzynka elektr.
Stal ocynkowana
Skrzynka rewizyjna
Żywica ABS
Wentylator

Uwagi

Uwaga 1 Konieczne zapewnienie dostępu do otworu inspekcyjnego
do czyszczenia wymiennika ciepła i filtra powietrza (1-2 razy w roku)

Nr Nazwa
Uwagi
Ilość
Materiał
Silnik
Papier+plastik opóźn.proces spalania Cały wymiennik ciepła
Element wym. ciepła
Filtr
Przepustnica
Silnik przepustnicy
Stal ocynkowana
Element do podwiesz.

Zastosowanie filtrów enzymatycznych

W jednostkach wewnętrznych Kasetonowa 4-ro stronna FDTA,
Podstropowa FDEA

