Residential air conditioners

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. tworzy urz¹dzenia najwy¿szej klasy maj¹c wzgl¹d na zdrowie ludzi
œrodowisko naturalne
R410A
oraz przysz³oœæ ...

Debiut klimatyzatorów
œciennych MHI serii SRK-E

Nowoœæ

Nowoœæ

W nowych modelach klimatyzatorów zastosowano najnowsze technologie prze³omu wieków.
Stosujmy je dla komfortu codziennego ¿ycia.
klimatyzatory
kasetonowe

Debiut Systemu Inverter Multi-Split STM, SRRM produkcji MHI
600 x 600
Kompaktowy klimatyzator
kasetonowy systemu MULTI-SPLIT

klimatyzatory
œcienne

STM

SKM

klimatyzatory
kana³owe

SRRM
SRK-E

SRK50HE-S SRK56HE-S
SRK50CE-S SRK56CE-S

SRK-E

SRK63ZE-S SRK63HE-S SRK63CE-S
SRK71ZE-S SRK71HE-S SRK71CE-S

KLASA SPRAWNOŒCI
ENERGETYCZNEJ "A"
SRK-D

SRK-C

C
C

Komfort ch³odzenia i grzania
Klimatyzatory MHI zapewniaj¹ szybkie ch³odzenie/ogrzewanie tu¿ po starcie.
Po osi¹gniêciu zadanych temperatur, utrzymuj¹ sta³¹ temperaturê w pomieszczeniu
z najwy¿sz¹ precyzj¹.

Filtr MHI epokowe odkrycie na miarê wiod¹cych,
œwiatowych technologii !
Pierwszy tego typu filtr na œwiecie. Niszczy grzyby i bakterie wykorzystuj¹c dzia³anie.
enzymów. Zastosowanie naturalnych enzymów zapewnia czystoœæ
. powietrza i zdrowie.
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Bezszelestna praca nie zak³óca ciszy nocnej

Minimalny poziom dŸwiêku podczas funkcji ch³odzenia dla niskich obrotów wentylatora. Objaœnienia dotycz¹ klimatyzatora SRK25ZD-S
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Klasa energetyczna A.
Wysoki COP
(wspó³czynnik wydajnoœci
ch³odniczej) zapewnia
.
oszczêdnoœæ energii elektrycznej.
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SRC35ZD-S
SRK35ZD-S

More efficient

A

A
B
C
D
E
F
G
Less efficient

A
B

Annual energy consumption,
kWh in cooling mode

D
E
F
G

545

(Actual consumption will
depend on how the apliance is used
and climate)

Cooling output
Energy efficiency ratio

kW

3,5
3,21

Full load (the higher the better)

Type

C

.MHI jest pierwszym producentem na œwiecie, który zastosowa³ filtr enzymatyczny w klimatyzatorach domowego u¿ytku
.(dane z wrzeœnia 2002).

Klimatyzatory generuj¹ dŸwiêk na poziomie 22 dB, delikatniejszy ni¿ szum liœci
na drzewach. Zapewnia to spokojny sen, nie zak³ócony odg³osem pracuj¹cego
klimatyzatora.

Manufacturer
Outside unit
Inside unit

Jeden z najwy¿szych wspó³czynników wydajnoœci
ch³odniczej

C

Air-conditioner

Energy

Cooling only
Cooling + Heating
Air cooled
Water cooled

Heat output

kW

Heating performance
A: higher

4,5

A BCDEFG

G: lower

Noise

32

(dB(A) re 1 pW)

Further information is contained
in product brochures
Air-conditioner
Energy Label Directive 2002/31/EC
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Filtr MHI epokowe odkrycie na miarê wiod¹cych, œwiatowych technologii!
SZYBKOŒÆ I WYSOKA SPRAWNOŒÆ

Sprê¿arka inwerterowa DC PAM

Cicha praca

Sprê¿arki inwerterowe (o zmiennej wydajnoœci) posiadaj¹ liczne zalety w
stosunku do tradycyjnych sprê¿arek o sta³ej wydajnoœci. Sprê¿arki inwerterowe
mog¹ zapewniæ uzyskanie szybkiego efektu grzania i uzyskanie ¿¹danej
temperatury w krótkim czasie po uruchomieniu urz¹dzenia. Dziêki temu mo¿na
obni¿yæ wymagan¹ wydajnoœæ kompresora i zmniejszyæ zu¿ycie energii bez
obni¿ania warunków komfortu. Ponadto kompresor zasilany jest pr¹dem sta³ym,
przez co ma wy¿sz¹ sprawnoœæ od kompresora zasilanego pr¹dem zmiennym.

Tajemnica cichej pracy
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Sprawnoœæ silnika (%)

W urz¹dzeniach MHI oprócz systemu strumieniowego dostarczaj¹cego
jednorodny strumieñ powietrza zastosowano zoptymalizowan¹ budowê,
która zapewnia ³agodny przep³yw powietrza. Pozwala to obni¿yæ poziom
ha³asu przez zminimalizowanie reakcji (oporów przep³ywu) pomiêdzy
wentylatorem a omywaj¹cym go powietrzem.
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Ulepszenie
silnik indukcyjny

Niska

Wysoka

Prêdkoœæ obrotowa

Jedne z najlepszych

Czas

w trybie ch³odzenia
dla niskich obrotów wentylatora)

Czas

Temp. otoczenia

Temp. otoczenia

KONWENCJONALNY

Temp.
zadana
w³.

Obydwa klimatyzatory
reprezentuj¹ klasê A

wy³.

wy³.

Widoczny poziom fluktuacji
(zmian temperatury)
oraz cykli w³¹cz/wy³¹cz

Minimalne wahania
temperatury

Temp.
zadana

Sprê¿arka

Sprê¿arka

(obr./min.)

(obr./min.)

Stabilna, optymalna praca daj¹ca
oszczêdnoœæ energii i komfort u¿ytkowania

Du¿a wydajnoœæ i zmienny przep³yw

Spiralny strumieñ powietrza
i przestrzenny przep³yw powietrza
Zastosowanie wyników badañ aerodynamicznych
wykorzystywanych w technologii silników strumieniowych
do urz¹dzeñ klimatyzacyjnych
Metoda CFD wykorzystywana
do projektowania ³opatek silników
strumieniowych zosta³a zastosowana
do zaprojektowania kana³ów
powietrznych w klimatyzatorach,
do osi¹gniêcia idealnego systemu
przep³ywu powietrza (cyrkulacji
powietrza). Strumieñ powietrza
utworzony w tym systemie charakteNowy typ
Stary typ
ryzuje siê du¿¹ objêtoœci¹ i wytwo- wolno
szybko
rzony jest przy minimalnym zu¿yciu Kolory prezentuj¹ prêdkoœæ strumienia powietrza.
energii. Strumieñ powietrza jest
jednorodny, cichy i ma du¿y zasiêg.

Przestrzenny przep³yw powietrza zapewnia ruch powietrza
w ca³ym pomieszczeniu
Po³¹czenie pionowego i poziomego strumienia powietrza
zapewnia uzyskanie przestrzennego przep³ywu powietrza.
Du¿a objêtoœæ strumienia powietrza umo¿liwia uzyskanie
jednakowych parametrów powietrza w ca³ym pomieszczeniu.
Funkcje wykorzystuj¹c¹ opisane zjawiska uruchamia siê za
pomoc¹ jednego przycisku na sterowniku klimatyzatora.

Wentylator antybakteryjny
Dziêki obróbce antybakteryjnej wentylatora zahamowany
jest rozwój pleœni. Dlatego wnêtrze klimatyzatora zawsze
utrzymane jest w czystoœci, a urz¹dzenie nie nawiewa
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenia.

Antybakteryjny wentylator

Funkcja "samooczyszczania"
Proces "samooczyszczania" rozpoczyna siê od zatrzymania klimatyzatora i trwa do 2 godz.
U¿ytkownik mo¿e wybraæ czy
stosowaæ tê funkcjê czy nie.

Zatrzymanie

Praca
normalna

2 godz
Oczyszczanie

Blokada
automatyczna

Odnawialna zdolnoœæ filtra odwaniajacego

Fotokatalityczny, zmywalny filtr odwaniaj¹cy
Filtr zmywalny wod¹
Oczyszcza powietrze poprzez odwonienie
cz¹steczek powoduj¹cych nieprzyjemne
zapachy w pomieszczeniu. Zdolnoœæ
odwaniaj¹ca filtra mo¿e byæ odnawiana
poprzez p³ukanie go w czystej wodzie oraz
suszenie na s³oñcu. Po tych prostych
zabiegach filtr ponownie nadaje siê do u¿ytku.

Filtr MHI epokowe odkrycie na miarê wiod¹cych, œwiatowych technologii!
Dezaktywacja alergenów

Pierwszy
na œwiecie

System usuwaj¹cy alergeny

przyk³ady na bazie

Na obudowie klimatyzatora
znajduje siê warstwa turmalinu zapewniaj¹ca efekt
odwaniaj¹cy, sterylizuj¹cy
oraz dzia³a antybakteryjnie.
Warstwa ta emituje jony
ujemne w sposób ci¹g³y.
Nawet, gdy klimatyzator jest
wy³¹czony generuje ona tak
du¿o jonów ujemnych (25003000/cm3 ) jak las, strumieñ,
czy wodospad, bez zapotrzebowania energii elektrycznej.

Zatrzymanie alergenów na filtrze
Czujnik wilgotnoœci
Du¿a wilgotnoœæ w pomieszczeniu

Tryb ch³odzenia
Wytwarzanie skroplin

Tryb grzania
Wilgoæ osadza siê na filtrze

Przycisk funkcji ALLERGEN

Jony ujemne

Dezaktywacja alergenów
Tryb osuszania
Praca w trybie osuszania

Oczyszczanie powietrza
ORYGINALNA I JEDYNA W ŒWIECIE TECHNOLOGIA WYKORZYSTUJ¥CA TEMPERATURÊ I WILGOTNOŒÆ DO USUWANIA ALERGENÓW

Enzymy + mocznik dezaktywuj¹
alergeny i usuwaj¹ bakterie

Filtr antyalergiczny

Stopieñ dezaktywacji alergenów
na filtrze antyalergenowym
Stopieñ dezaktywacji (%)

Filtr antyalergenowy usuwa z powietrza py³ki
kwiatowe , insekty i alergeny ¿yj¹ce w
np. kociej sierœci i dezaktywuje je.
Tajemnic¹ budowy filtra jest po³¹czenie
enzymów z mocznikiem.
Filtr ten usuwa wszystkie rodzaje bakterii,
grzyby, pleœnie i wirusy.
Po przejœciu przez filtr powietrze
jest czyste i œwie¿e.

funkcje
Urz¹dzenie automatycznie dobiera tryb pracy i ustawienia temperatury
w oparciu o funkcjê logiczn¹ "Fuzzy" oraz ustawienia czêstotliwoœci
pracy sprê¿arki inwerterowej.

Enzym

RozluŸnienie struktury

Moleku³y po rozpadzie

Niszczy grzyby i bakterie, skuteczny tak¿e w walce z wirusami

Naturalny Filtr Enzymatyczny

Inwerter
bez inwertera

Filtr
antyalergenowy

Naturalny
enzymatyczny filtr

szt

Fotokatalityczny, zmywalny filtr odwaniaj¹cy
szt

szt
szt

szt
szt

Filtr enzymatyczny

bakteria

w³ókna œciana komórki
filtra

Poprzez kombinacjê czasu w³¹czenia i wy³¹czenia timera, mo¿na zaprogramowaæ dwie operacje dziennie. Zegar cyfrowy bêdzie powtarza³ w okreœlonym czasie, zgodnie z ustawieniem uruchomienie i zatrzymanie systemu.

Trzy systemy grzania (Three "HOT"system)

Tryb spania

Funkcja automatycznego
wy³¹czania urz¹dzenia

Osuszanie

Tryb ekonomiczny

Opcja ta oferuje trzy systemy grzania. "Hot start" (Gor¹cy start) umo¿liwia
natychmiastowy start urz¹dzenia. "Hot spurt" (Przegrzanie) system
szybkiego nagrzewania – podwy¿sza o dwa stopnie ustawion¹ temperaturê.
System "Hot keep" Utrzymanie ciep³a) u¿ywany jest podczas automatycznego
rozmra¿ania i zapobiega nap³ywowi zimnego powietrza.
Te trzy systemy sterowania zapewniaj¹ komfortowe i wydajne ogrzewanie.

Funkcje komfortowego przep³ywu powietrza

Obs³uga i Funkcje zabezpieczaj¹ce
Automatyczne rozmra¿anie – sterowanie mikrokomputerowe

Praca automatyczna kierownicy powietrza

Bez wzglêdu na sposób pracy, jednostka automatycznie dobiera
optymalne ustawienie k¹ta pochylenia kierownicy.
CH£ODZENIE & OSUSZANIE
Nawiew poziomy

W tym trybie urz¹dzenie automatycznie eliminuje szron na wymienniku
ciep³a i pomaga zminimalizowaæ skutki wystêpowania oszronienia.

GRZANIE
Nawiew ukoœny do przodu

Zdejmowana a¿urowa obudowa wlotu powietrza
jednostki wewnêtrznej

A¿urowy panel wlotu powietrza otwiera i zamyka siê ³atwo, przez co
³atwe jest czyszczenie filtra. Siatkê filtra mo¿na w ³atwy sposób wyj¹æ z
urz¹dzenia.
Podczas wyjmowania
a¿urowego panela wlotu
powietrza w celu oczyszczania lub innych czynnoœci, odchyl panel pod
k¹tem 65 stopni i poci¹gnij.

Spiralny nawiew powietrza (Air scroll)
Ruch kierownicy powietrza powoduje, ¿e powietrze, zanim dotrze do pod³ogi,
zawirowuje i dociera w ka¿de miejsce pomieszczenia.
CH£ODZENIE & OSUSZANIE
Gruba linia
: szybki ruch
Cienka linia
: powolny ruch

GRZANIE
Gruba linia
Cienka linia

: szybki ruch
: powolny ruch

W przypadku gdy klimatyzator dzia³a w sposób nieprawid³owy wewnêtrzny mikrokomputer urz¹dzenia ustawia je w trybie autodiagnostyki.
Sprawdzenie urz¹dzenia i jego naprawa powinna byæ przeprowadzone
przez autoryzowany serwis MHI.

Pamiêæ ustawienia kierownicy powietrza (Memory flap)
Poruszaj¹c¹ siê kierownicê mo¿na zatrzymaæ w dowolnym po³o¿eniu k¹towym.
Po wy³¹czeniu i ponownym w³¹czeniu urz¹dzenia kierownice powracaj¹
do takiego po³o¿enia, w jakim by³y w momencie wy³¹czenia.

Ruch pionowy kierownicy powietrza

enzym

enzym

Kierownice powietrza mog¹
byæ ustawione pod dowolnym k¹tem,
od poziomego do prostopad³ego po³o¿enia.

P³ynny wahad³owy ruch
kierownicy powietrza

Poziome kierownice powietrza

szt
szt

24 godzinny programator czasowy

Funkcja "Hi Power"

Funkcja autodiagnostyki

Mechanizm sterylizacji enzymatycznej
enzym

szt

Pierwszy
na œwiecie

Wysoka wydajnoœæ dezynfekcji powietrza polega na wymuszeniu przep³ywu
zanieczyszczonego powietrza przez Naturalny Filtr Enzymatyczny. Jego
funkcja ogranicza siê do zniszczenia œciany komórkowej bakterii, a co za tym
idzie – naturalnego zniszczenia ca³ej bakterii.

Przep³yw powietrza

Filtr

W tym trybie klimatyzator automatycznie dobiera sposób pracy
pomiêdzy funkcj¹ ogrzewania, ch³odzenia i osuszania.

Urz¹dzenie mo¿e pracowaæ w funkcji "Hi Power" w sposób ci¹g³y
przez 15 minut.
Funkcja pozwala odpowiednio szybko osi¹gn¹æ zadan¹ temperaturê.

Redukcja

Alergeny jako struktura bia³ka

Jednostka
wewnêtrzna

U³atwienia pracy
U³atwienia umo¿liwiaj¹ rozpocz¹æ pracê urz¹dzenia odpowiednio
wczeœnie, tak aby uzyskaæ w pomieszczeniu optymaln¹ temperaturê.
Wówczas praca jest rozpoczynana przy w³¹czonym timerze – regulatorze czasowym (urz¹dzenie pracuje w trybie ch³odzenia lub grzania)

Praca automatyczna

Mocznik

Filtr konwencjonalny

Funkcja automatycznego w³¹czenia urz¹dzenia

Funkcja automatyczna Fuzzy

Mechanizm sterylizacji

Naturalny filtr enzymatyczny

Wygoda i Funkcje oszczêdnoœciowe

Funkcje zapewniaj¹ce komfort

silny efekt sterylizacji

Kierownice poziome powoduj¹ przyjemny ruch powietrza w pomieszczeniu
wymuszony wahad³owym przesuwem kierownicy od lewej do prawej.
Kierownice mog¹ pracowaæ w sposób automatyczny lub mog¹ pozostaæ
w ¿¹danym po³o¿eniu .

Inne
W³¹cznik g³ówny
Na jednostce g³ównej znajduje siê w³¹cznik za³./wy³., przydatny
w przypadku zu¿ycia baterii, braku lub uszko dzenia sterownika
do w³¹czania/wy³¹czania klimatyzatora.

Funkcja automatycznego restartu
Funkcja polega na zapamiêtaniu statusu pracy klimatyzatora
natychmiast po jego wy³¹czeniu spowodowanym zanikiem zasilania
i jednoczeœnie automatycznie przywraca pracê do stanu
w chwili wy³¹czenia.

Zakres produktów
Wydajnoœæ ch³odnicza

SRK-D,E

Ch³odzenie
Ogrzewanie

Ch³odzenie
Ogrzewanie

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

Ch³odzenie

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

Oczyszczacz powietrza

SRK-C

Ch³odzenie
Ogrzewanie

Ch³odzenie
Ogrzewanie

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

Nawil¿acz powietrza

skutecznoœæ
filtracji
99,97%

powierzchnia
JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

Usuwa bakterie, pleœñ, wirusy

Funkcja BIO HEPA!

Ch³odzenie

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA

Epoka nowoczesnych nawil¿aczy
wykorzystuj¹cych nano-technologiê

Wysoka skutecznoœæ oczyszczania (oczyszczenie Urz¹dzenie oczyszcza powietrze z bakterii
powietrza w pom. o pow. 13m² w czasie 8 min.)
Bezpieczeñstwo
Oszczêdnoœæ energii
Odnawialny filtr fotokatalityczny
Bezobs³ugowoœæ
Poziom ha³asu 14 dB
Wymiary:

Waga:

Wymiary:

Waga:

Wiêcej informacji:

Jednostka
wewnêtrzna

INVERTER Free-multi

Klimatyzator
œcienny

2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

3 pokoje 4 pokoje

2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

3 pokoje 4 pokoje

3 pokoje 4 pokoje

2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

3 pokoje 4 pokoje

3 pokoje 4 pokoje

Jednostka
wewnêtrzna

Klimatyzator
kana³owy

2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

Jednostka
wewnêtrzna

Kompaktowy klimatyzator
Klimatyzator
kasetonowy
z nawiewem
4-stronnym

kasetonowy systemu MULTI-SPLIT

2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje

Jednostka
zewnêtrzna

2 pokoje

3 pokoje

4 pokoje

KLIMATYZATORY ŒCIENNE
D³ugoœæ ruroci¹gu
Maksymalna d³ugoœæ ruroci¹gu

Maksymalna d³ugoœæ ruroci¹gu

Maksymalna ró¿nica wysokoœci

Maksymalna ró¿nica wysokoœci

Maksymalna d³ugoœæ ruroci¹gu
Maksymalna ró¿nica wysokoœci
Dla instalacji, których d³ugoœæ
ruroci¹gu wynosi ponad 15 m,
ale nie wiêcej ni¿ 25 mb nale¿y
dodaæ czynnika ch³odniczego
R410A w iloœci 20g/m.

Dla instalacji, których d³ugoœæ
ruroci¹gu wynosi ponad 20 m,
ale nie wiêcej ni¿ 30 mb nale¿y
dodaæ czynnika ch³odniczego
R410A w iloœci 20g/m.

FUNKCJE
Komfort

Wygoda i ekonomia

Dystrybucja powietrza

Inne

Serwis

Ch³odzenie
Ogrzewanie

SPECYFIKACJA
(Jedn. wew./jedn.zew.)

Zasilanie
Wydajnoœæ ch³odzenia
Wydajnoœæ ogrzewania
Moc elektr. (ch³odzenie)
Moc elektr. (ogrzewanie)
Klasa energet. (ch³odzenie)
Klasa energet. (ogrzewanie)
Wspó³czynnik wydaj. ch³odz.
Wspó³czynnik wydaj.ogrzew.
Pr¹d pracy (ch³odzenie)
Pr¹d pracy (ogrzewanie)
Ch³odzenie (jed.w./jed.z.)
Poziom mocy akustycznej
Ogrzewanie (jed.w./jed.z.)
Poziom ciœnienia
Ch³odzenie (jedn.wew.)
akustycznego
Ogrzewanie (jedn.wew.)
Wymiary (HXWXD)
Waga netto
Przy³¹cza rurowe
Rodzaj po³¹czenia

œæ
Nowo

Czynnik ch³odniczy
Filtr powietrza

Faza

Ciecz

z
Po³¹czenia kielichowe

FUNKCJE
Komfort

Wygoda i ekonomia

Dystrybucja powietrza

Serwis

Inne

Ch³odzenie
Ogrzewanie

SPECYFIKACJA
(Jedn. wew./jedn.zew.)

Wentylator o dzia³aniu antybakteryjnym, powstrzymuj¹cy zarazki, bakterie i pleœñ czyni przep³ywaj¹ce
powietrze czystym i bezpiecznym. Nieprzyjemne
zapachy, zarazki, bakterie, które mog¹ wystêpowaæ
w tradycyjnych, funkcjonuj¹cych systemach powiet- ¯ywotnoœæ bakterii w teœcie iloœciowym
rznych przez klimatyzatory MHI s¹ usuwane.
Bakterie uk³adu pokarmowego
Gronkowiec z³ocisty

z

Naturalny enzymatyczny
Zmywalny, fotokatalityczny, odwadniaj¹cy

œæ
Nowo

rozwoju bakterii
W³aœciwoœci antybakteryjne zapewniaj¹ czystoœæ i bezpieczeñstwo Porównanie
na powierzchni wentylatora

Ciecz

Zabezpieczone przed korozj¹

Odporne na
dzia³anie soli
Lamele wymiennika ciep³a
zabezpieczone warstw¹ zapobiegaj¹c¹ korozji, odporne s¹ tak¿e
na dzia³anie soli.
Wyd³u¿a to ¿ywotnoœæ
urz¹dzenia.

Zasilanie
Wydajnoœæ ch³odzenia
Wydajnoœæ ogrzewania
Moc elektr. (ch³odzenie)
Moc elektr. (ogrzewanie)
Klasa energet. (ch³odzenie)
Klasa energet. (ogrzewanie)
Wspó³czynnik wydaj. ch³odz.
Wspó³czynnik wydaj.ogrzew.
Pr¹d pracy (ch³odzenie)
Pr¹d pracy (ogrzewanie)
Ch³odzenie (jed.w./jed.z.)
Poziom mocy akustycznej
Ogrzewanie (jed.w./jed.z.)
Ch³odzenie (jedn.wew.)
Poziom ciœnienia
akustycznego
Ogrzewanie (jedn.wew.)
Wymiary (HXWXD)
Waga netto
Rodzaj po³¹czenia
Przy³¹cza rurowe
Czynnik ch³odniczy
Filtr powietrza

Antyalergiczny
Zmywalny, fotokatalityczny, odwadniaj¹cy

Faza

Ciecz

z
Po³¹czenia kielichowe

KLIMATYZATORY ŒCIENNE
D³ugoœæ ruroci¹gu

D³ugoœæ ruroci¹gu
Maksymalna d³ugoœæ ruroci¹gu

Maksymalna d³ugoœæ ruroci¹gu

Maksymalna d³ugoœæ ruroci¹gu

Maksymalna d³ugoœæ ruroci¹gu

Maksymalna ró¿nica wysokoœci

Maksymalna ró¿nica wysokoœci

Maksymalna ró¿nica wysokoœci

Maksymalna ró¿nica wysokoœci

FUNKCJE
Komfort

Wygoda i ekonomia

Dla instalacji, których d³ugoœæ
ruroci¹gu wynosi ponad 15 m,
ale nie wiêcej ni¿ 25 mb nale¿y
dodaæ czynnika ch³odniczego
R410A w iloœci 20g/m. (25g/m. 71CE-S)

Dla instalacji, których d³ugoœæ
ruroci¹gu wynosi ponad 15 m,
ale nie wiêcej ni¿ 25 mb nale¿y
dodaæ czynnika ch³odniczego
R410A w iloœci 20g/m. (25g/m. 71HE-S)

FUNKCJE

Dystrybucja powietrza

Komfort

Inne

Serwis

Wygoda i ekonomia

Ch³odzenie
Ogrzewanie

SPECYFIKACJA

Inne

Serwis

Ch³odzenie

SPECYFIKACJA

(Jedn. wew./jedn.zew.)

Zasilanie
Wydajnoœæ ch³odzenia
Wydajnoœæ ogrzewania
Moc elektr. (ch³odzenie)
Moc elektr. (ogrzewanie)
Klasa energet. (ch³odzenie)
Klasa energet. (ogrzewanie)
Wspó³czynnik wydaj. ch³odz.
Wspó³czynnik wydaj.ogrzew.
Pr¹d pracy (ch³odzenie)
Pr¹d pracy (ogrzewanie)
Ch³odzenie (jed.w./jed.z.)
Poziom mocy akustycznej
Ogrzewanie (jed.w./jed.z.)
Ch³odzenie (jedn.wew.)
Poziom ciœnienia
akustycznego
Ogrzewanie (jedn.wew.)
Wymiary (HXWXD)
Waga netto
Przy³¹cza rurowe
Rodzaj po³¹czenia
Czynnik ch³odniczy
Naturalny enzymatyczny
Filtr powietrza
Zmywalny, fotokatalityczny, odwadniaj¹cy

Dystrybucja powietrza

(Jedn. wew./jedn.zew.)

Faza

Ciecz

z
Po³¹czenia kielichowe

Zasilanie
Wydajnoœæ ch³odzenia
Wydajnoœæ ogrzewania
Moc elektr. (ch³odzenie)
Moc elektr. (ogrzewanie)
Klasa energet. (ch³odzenie)
Klasa energet. (ogrzewanie)
Wspó³czynnik wydaj. ch³odz.
Wspó³czynnik wydaj.ogrzew.
Pr¹d pracy (ch³odzenie)
Pr¹d pracy (ogrzewanie)
Ch³odzenie (jed.w./jed.z.)
Poziom mocy akustycznej
Ogrzewanie (jed.w./jed.z.)
Poziom ciœnienia
Ch³odzenie (jedn.wew.)
akustycznego
Ogrzewanie (jedn.wew.)
Wymiary (HXWXD)
Waga netto
Przy³¹cza rurowe
Rodzaj po³¹czenia
Czynnik ch³odniczy
Naturalny enzymatyczny
Filtr powietrza
Zmywalny, fotokatalityczny, odwadniaj¹cy

z

Ciecz

FUNKCJE
Komfort

Wygoda i ekonomia

Komfort

Inne

Wygoda i ekonomia

Ch³odzenie
Ogrzewanie

SPECYFIKACJA

z

Ciecz

z

Po³¹czenia kielichowe

Dystrybucja powietrza

Serwis

Inne

Ch³odzenie

SPECYFIKACJA
(Jedn. wew./jedn.zew.)

(Jedn. wew./jedn.zew.)

Zasilanie
Wydajnoœæ ch³odzenia
Wydajnoœæ ogrzewania
Moc elektr. (ch³odzenie)
Moc elektr. (ogrzewanie)
Klasa energet. (ch³odzenie)
Klasa energet. (ogrzewanie)
Wspó³czynnik wydaj. ch³odz.
Wspó³czynnik wydaj.ogrzew.
Pr¹d pracy (ch³odzenie)
Pr¹d pracy (ogrzewanie)
Ch³odzenie (jed.w./jed.z.)
Poziom mocy akustycznej
Ogrzewanie (jed.w./jed.z.)
Poziom ciœnienia
Ch³odzenie (jedn.wew.)
akustycznego
Ogrzewanie (jedn.wew.)
Wymiary (HXWXD)
Waga netto
Przy³¹cza rurowe
Rodzaj po³¹czenia
Czynnik ch³odniczy
Naturalny enzymatyczny
Filtr powietrza
Zmywalny, fotokatalityczny, odwadniaj¹cy

Ciecz

FUNKCJE

Dystrybucja powietrza

Serwis

Faza

Faza

Ciecz

z
Po³¹czenia kielichowe

Ciecz

z

Zasilanie
Wydajnoœæ ch³odzenia
Wydajnoœæ ogrzewania
Moc elektr. (ch³odzenie)
Moc elektr. (ogrzewanie)
Klasa energet. (ch³odzenie)
Klasa energet. (ogrzewanie)
Wspó³czynnik wydaj. ch³odz.
Wspó³czynnik wydaj.ogrzew.
Pr¹d pracy (ch³odzenie)
Pr¹d pracy (ogrzewanie)
Ch³odzenie (jed.w./jed.z.)
Poziom mocy akustycznej
Ogrzewanie (jed.w./jed.z.)
Poziom ciœnienia
Ch³odzenie (jedn.wew.)
akustycznego
Ogrzewanie (jedn.wew.)
Wymiary (HXWXD)
Waga netto
Przy³¹cza rurowe
Rodzaj po³¹czenia
Czynnik ch³odniczy
Naturalny enzymatyczny
Filtr powietrza
Zmywalny, fotokatalityczny, odwadniaj¹cy

Faza

Ciecz

z

Po³¹czenia kielichowe

Ciecz

z

Klimatyzatory œcienne
D³ugoœæ ruroci¹gu
Maksymalna d³ugoœæ ruroci¹gu

Maksymalna d³ugoœæ ruroci¹gu

Maksymalna ró¿nica wysokoœci

Maksymalna ró¿nica wysokoœci

Dla instalacji, których d³ugoœæ ruroci¹gu
wynosi ponad 15 m, ale nie wiêcej ni¿
25 mb nale¿y dodaæ czynnika
ch³odniczego R410A w iloœci 20g/m.

FUNKCJE
Komfort

Dystrybucja powietrza

Wygoda i ekonomia

Serwis

Inne

Ch³odzenie
Ogrzewanie

SPECYFIKACJA
Model (Jedn.wew./Jedn.zew.)
Zasilanie
Wydajnoœæ ch³odnicza
ISO-T1(JIS)
kW
Wydajnoœæ ogrzewania
ISO-T1(JIS)
kW
Moc elektr. (ch³odzenie)
kW
Moc elektr. (ogrzewanie)
kW
Klasa energet. (ch³odzenie)
Klasa energet. (ogrzewanie)
Wspó³czynnik wydaj. ch³odz.
Wspó³czynnik wydaj. ogrzew.
Pr¹d pracy (ch³odzenie)
A
Pr¹d pracy (ogrzewanie)
A
Poziom mocy akustycznej
Ch³odzenie (jed.w./jed.z.) dB(A)
Ogrzewanie (jed.w./jed.z.) dB(A)
Poziom ciœnienia
dB(A)
Ch³odzenie (jedn.wew.)
akustycznego
dB(A)
Ogrzewanie (jedn.wew.)
Wymiary (HXWXD)
mm
Waga netto
kg
Przy³¹cza rurowe
mm(in)
Rodzaj po³¹czenia
Czynnik ch³odniczy
Filtr powietrza

Dystrybucja powietrza

Wygoda i ekonomia

Serwis

Komfort

Ch³odzenie
Ogrzewanie
Model (Jedn. wew./jedn.zew.)

Zasilanie
ISO-T1(JIS)
Wydajnoœæ ch³odnicza
ISO-T1(JIS)
Wydajnoœæ ogrzewania
Moc elektr. (ch³odzenie)
Moc elektr. (ogrzewanie)
Klasa energet. (ch³odzenie)
Klasa energet. (ogrzewanie)
Wspó³czynnik wydaj. ch³odz.
Wspó³czynnik wydaj.ogrzew.
Pr¹d pracy (ch³odzenie)
Pr¹d pracy (ogrzewanie)
Ch³odzenie (jed.w./jed.z.)
Poziom mocy akustycznej
Ogrzewanie (jed.w./jed.z.)
Ch³odzenie (jedn.wew.)
Poziom ciœnienia
akustycznego
Ogrzewanie (jedn.wew.)
Wymiary (HXWXD)
Waga netto
Przy³¹cza rurowe
Rodzaj po³¹czenia
Czynnik ch³odniczy
Filtr powietrza

SRK25ZC-S/SRC25ZC-S

SRK35ZC-S/SRC35ZC-S

2.5(0.5~3.0)

3.5(0.5~3.9)

5.0(0.6~5.3)

3.4(0.5~4.8)

4.5(0.5~5.1)

6.3(0.6~7.9)

0.62(0.1~0.97)

1.09(0.10~1.22)

1.66(0.12~2.10)

0.94(0.09~1.30)

1.24(0.09~1.32)

1.96(0.11~2.71)

A

B

A

C

4.03

A
A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
mm
kg
mm(in)

3.21

3.01

3.62

3.63

3.21

3.1/3.0/2.9

5.4/5.2/5.0

7.6/7.3/7.0

4.5/4.3/4.1

5.9/5.7/5.4

9.0/8.6/8.2

53/58

58/62

61/61

55/61

59/64

62/64

Hi:37 Me:30 Lo:22

Hi:41 Me:32 Lo:23

Hi:48 Me:42 Lo:26

Hi:39 Me:33 Lo:26

Hi:45 Me:36 Lo:27

Hi:46 Me:40 Lo:34

250X815X247/540X720X290

250X815X247/640X850X290

9/32
Ciecz:

6.35 (1/4")

9/35
Gaz:

9.52 (3/8")

Po³¹czenia kielichowe
R410A

Naturalny enzymatyczny
Zmywalny, fotokatalityczny, odwadniaj¹cy

SRK50ZC-S/SRC50ZC-S

Dystrybucja powietrza

X2

---

A

3.6
4.0
1.12
1.16
B

3.21
3.61
3.1/3.0/2.9
3.0/2.9/2.8
52/60
52/60
Hi:34 Me:28 Lo:26
Hi:34 Me:31 Lo:27
250X815X247/540X720X290
9/32
Ciecz: 6.35(1/4")

Wygoda i ekonomia

3.42
5.3/5.1/4.9
5.5/5.3/5.1
56/63
57/64
Hi:40 Me:38 Lo:34
Hi:41 Me:38 Lo:34
250X815X247/640X850X290
9/41
Ciecz: 6.35(1/4")
Gaz: 12.7(1/2")

3.9/3.7/3.5
3.7/3.5/3.3
55/60
56/60
Hi:39 Me:33 Lo:30
Hi:40 Me:33 Lo:29

Gaz: 9.52(3/8")
Po³¹czenia kielichowe
R410A
X2
---

9/43
Ciecz: 6.35 (1/4")

Gaz: 12.7 (1/2")

Serwis

Inne

Ch³odzenie

SPECYFIKACJA
Model (Jedn.wewn./Jedn.zewn.)

1 Faza, 220/230/240V, 50Hz
kW
kW
kW
kW

1 Faza, 220/230/240V, 50Hz
2.55
2.8
0.79
0.77
A

FUNKCJE

Inne

SPECYFIKACJA

2.05
2.2
0.63
0.6

Naturalny enzymatyczny
Zmywalny, fotokatalityczny, odwadniaj¹cy

FUNKCJE
Komfort

SRK20HC-S1/SRC20HC-S1 SRK28HC-S1/SRC28HC-S1 SRK40HC-S1/SRC40HC-S1

Zasilanie
ISO-T1(JIS)
Wydajnoœæ ch³odnicza
ISO-T1(JIS)
Wydajnoœæ ogrzewania
Moc elektr. (ch³odzenie)
Moc elektr. (ogrzewanie)
Klasa energet. (ch³odzenie)
Wspó³czynnik wydaj.ch³odz.
Wspó³czynnik wydaj.ogrzew.
Pr¹d pracy (ch³odzenie)
Pr¹d pracy (ogrzewanie)
Poziom mocy akustycznej
Ch³odzenie (jed.w./jed.z.)
Ogrzewanie (jed.w./jed.z.)
Poziom ciœnienia
Ch³odzenie (jedn.wew.)
akustycznego
Ogrzewanie (jedn.wew.)
Wymiary (HXWXD)
Waga netto
Przy³¹cza rurowe
Rodzaj po³¹czenia
Czynnik ch³odniczy
Filtr powietrza
Naturalny enzymatyczny
Zmywalny, fotokatalityczny, odwadniaj¹cy

SRK20CC-S/SRC20CC-S

kW
kW
kW
kW

2.05

A
A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
mm
kg
mm(in)

3.1/3.0/2.9

0.63

52/60
Hi:34 Me:28 Lo:26
250X815X247/540X720X290
9/32
Ciecz: 6.35(1/4")

SRK28CC-S/SRC28CC-S
1 Faza 220/230/240V, 50Hz
2.55
--0.79
--A
3.21
--3.9/3.7/3.5
--55/60
--Hi:39 Me:33 Lo:30
---

Gaz: 9.52(3/8")
Po³¹czenia kielichowe
R410A
X2
---

SRK40CC-S/SRC40CC-S
3.6
1.12

5.3/5.1/4.9
56/63
Hi:40 Me:38 Lo:34
250X815X247/640X850X290
9/41
Ciecz: 6.35(1/4")
Gaz: 12.7(1/2")

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA
System multi-split umo¿liwia pojedynczej jednostce
zewnêtrznej obs³ugê do czterech jednostek wewnêtrznych
w zakresie od 7,0 kW do 13,5 kW.

600 x 600
Kompaktowy klimatyzator

kasetonowy systemu MULTI-SPLIT

PO£¥CZENIA RUROWE
klimatyzator kana³owy

klimatyzator kasetonowy
z nawiewem 4-stronnym

Ograniczenia
Maksymalna dopuszczalna d³ugoœæ ruroci¹gu dla poszczególnych jednostek zewnêtrznych oraz maksymalna
dozwolona ró¿nica wysokoœci dla jednostek zewnêtrznych pokazane s¹ w tabeli poni¿ej.
d³ugoœæ ruroci¹gu dla jednej jednostki wewnêtrznej
ca³kowita d³ugoœæ ruroci¹gu
dla najni¿. punktu instalacji jednostki wewn. jak w uk³adzie A
ró¿nica
dla najni¿. punktu instalacji jednostki wewn.jak w uk³adzie B
wysokoœci
maksym. ró¿nica wysokoœci pomiêdzy jedn. wewn. jak w uk³adzie C
d³ugoœæ ruroci¹gu bez koniecznoœci do³adowania czynnika ch³.

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

do
do
do
do
do

SPECYFIKACJA JEDNOSTEK ZEWNÊTRZNYCH
Dla dwóch pokoi

Dla trzech pokoi
Faza

Zasilanie
Wydajnoœæ ch³odnicza
Wydajnoœæ ogrzewania
Klasa energetyczna (ch³odzenie)
Klasa energetyczna (ogrzewanie)
Wspó³czynnik wydajnoœci ch³od.
Wspó³czynnik wydajnoœci grzew.

klimatyzator œcienny

Poziom mocy akustycznej

Ch³odzenie
Grzanie

Poziom ciœnienia akustycznego

Ch³odzenie
Grzanie

Wymiary
Waga netto
Typ kompresora
Czynnik ch³odniczy
Jednostki wewnêtrzne
Maksymalna wydajnoœæ jednostki wewnêtrznej
£¹czna d³ugoœæ ruroci¹gu
D³ugoœæ rur dla 1 jedn. wewn.
Jeœli jedn. wewn. jest powy¿ej zewn.
Ró¿nica wysokoœci
miêdzy j.wewn. i j.zewn. Jeœli jedn. wewn. jest poni¿ej zewn.
Ró¿nica wysokoœci miêdzy jedn. wewnêtrznymi

Rotacyjna "twin"

Dla czterech pokoi

JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

œæ
Nowo

Klimatyzator kana³owy

FUNKCJE
Komfort

Wygoda i ekonomia

Serwis

Inne

SPECYFIKACJA

Wydajnoœæ ch³odnicza
Wydajnoœæ ogrzewania
Poziom mocy akustycznej

Ch³odzenie
Ogrzewanie

Poziom ciœnienia
akustycznego

Ch³odzenie
Ogrzewanie

Przep³yw powietrza (Hi)

Ch³odzenie
Ogrzewanie

Wymiary (HXWXD)
Waga netto
Przy³¹cza rurowe
KOMBINACJE JEDNOSTEK ZEWNÊTRZNYCH

Ciecz

Gaz

Ciecz

Gaz

AKCESORIA DODATKOWE DO KLIMATYZATORÓW KANA£OWYCH
Filtr powietrza

Klimatyzator kasetonowy
z nawiewem 4-stronnym

œæ
Nowo

Kratka wlotu powietrza

Dyfuzor

Pompka skroplin

Klimatyzator œcienny

600 x 600
Kompaktowy klimatyzator
kasetonowy systemu MULTI-SPLIT

FUNKCJE
Komfort

FUNKCJE
Dystrybucja powietrza

Wygoda i ekonomia

Serwis

Inne

Komfort

Dystrybucja powietrza

Wygoda i ekonomia

Serwis

Inne

SPECYFIKACJA
SPECYFIKACJA

Wydajnoœæ ch³odnicza
Wydajnoœæ ogrzewania
Poziom mocy akustycznej

Wydajnoœæ ch³odnicza
Wydajnoœæ ogrzewania
Ch³odzenie
Ogrzewanie

Poziom ciœnienia
akustycznego

Ch³odzenie
Ogrzewanie

Przep³yw powietrza (Hi)

Ch³odzenie
Ogrzewanie

Wymiary (HXWXD)

Jednostka wewnêtrzna
Panel dekoracyjny

Waga netto

Jednostka wewnêtrzna
Panel dekoracyjny

Przy³¹cza rurowe
KOMBINACJE JEDNOSTEK ZEWNÊTRZNYCH

Poziom mocy akustycznej

Ch³odzenie
Ogrzewanie

Poziom ciœnienia
akustycznego

Ch³odzenie
Ogrzewanie

Przep³yw powietrza (Hi)

Ch³odzenie
Ogrzewanie

Wymiary (HXWXD)
Waga netto
Filtr powietrza
Przy³¹cza rurowe

Ciecz

Gaz

Ciecz

Gaz

KOMBINACJE JEDNOSTEK ZEWNÊTRZNYCH

Naturalny enzymatyczny X 1

Ciecz

Zmywalny fotokatalityczny, odwaniaj¹cy X 1
Ciecz
Gaz
Gaz

Kombinacje

Kombinacje
(Ogrzewanie)

(Ogrzewanie)
Wydajnoœæ ogrzewania (kW)
Kombinacje jednostek
Wydajnoœæ ca³kowita (kW)
Wydajnoœæ ogrzewania w pomieszczeniach (kW)
wewnêtrznych
pokój

Pobór mocy (W)

Pobór pr¹du (A)

Wydajnoœæ ogrzewania (kW)
Kombinacje jednostek
Wydajnoœæ ogrzewania w pomieszczeniach (kW) Wydajnoœæ ca³kowita (kW)
wewnêtrznych
pokój

pokój

pokój

Pobór mocy (W)

Pobór pr¹du (A)

Pobór mocy (W)

Pobór pr¹du (A)

pokój

pokój

pokoje
pokoje

(Ch³odzenie)
Wydajnoœæ ch³odnicza (kW)
Kombinacje jednostek
Wydajnoœæ ca³kowita (kW)
Wydajnoœæ ch³odnicza w pomieszczeniach (kW)
wewnêtrznych
pokój

Pobór mocy (W)

Pobór pr¹du (A)

(Ch³odzenie)

pokój

Wydajnoœæ ch³odnicza (kW)
Kombinacje jednostek
Wydajnoœæ ca³kowita (kW)
Wydajnoœæ ch³odnicza w pomieszczeniach (kW)
wewnêtrznych

pokój

pokój

pokój

pokoje

(Ogrzewanie)
Wydajnoœæ ogrzewania (kW)
Kombinacje jednostek
Wydajnoœæ ca³kowita (kW)
Wydajnoœæ ogrzewania w pomieszczeniach (kW)
wewnêtrznych
pokój

pokój

pokój

Pobór mocy (W)

Pobór pr¹du (A)
pokoje

pokój

pokoje

pokoje

pokoje

pokój

pokój

Kombinacje

Kombinacje

(Ogrzewanie)
Kombinacje jednostek
wewnêtrznych

Wydajnoœæ ogrzewania (kW)
Wydajnoœæ ca³kowita (kW)
Wydajnoœæ ogrzewania w pomieszczeniach (kW)
pokój

pokój

pokój

pokój

Pobór mocy (W)

(Ogrzewanie)

Pobór pr¹du (A)

Kombinacje jednostek
wewnêtrznych

Wydajnoœæ ogrzewania (kW)
Wydajnoœæ ca³kowita (kW)
Wydajnoœæ ogrzewania w pomieszczeniach (kW)
pokój

pokój

pokój

Pobór mocy (W)

Pobór pr¹du (A)

Pobór mocy (W)

Pobór pr¹du (A)

pokój

pokój

pokoje

pokoje

(Ch³odzenie)
Kombinacje jednostek
wewnêtrznych

pokoje
pokój

pokoje

pokoje

pokoje

Wydajnoœæ ch³odnicza (kW)
Wydajnoœæ ca³kowita (kW)
Wydajnoœæ ch³odnicza w pomieszczeniach (kW)
pokój

pokój

pokój

pokój

Zaawansowany System
Sterowania Klimatyzacj¹

(Ch³odzenie)
Kombinacje jednostek
wewnêtrznych

Wydajnoœæ ch³odnicza (kW)
Wydajnoœæ ca³kowita (kW)
Wydajnoœæ ch³odnicza w pomieszczeniach (kW)
pokój

pokój

pokój

pokój

Pobór mocy (W)

Pobór pr¹du (A)

System sterowania

Trójprzewodowy system komunikacji pomiêdzy jednostkami
wewnêtrznymi i zewnêtrznymi. Dodatkowo u¿ycie adoptera do
sieci SUPERLINK umo¿liwia po³¹czenie maksymalnie 48 jednostek
wewnêtrznych.

Dotyczy modeli

Mo¿liwe po³¹czenie z sieci¹ "Super Link"
przyk³ad 1
Sterowanie jak dla PAC
pokoje

przyk³ad 2
Sterowanie jak dla PAC

W tym przypadku sterowanie
bezprzewodowe niedopuszczalne
Typ sterownika musi byæ zmieniony

Mo¿liwe u¿ycie sterownika przewodowego
przyk³ad 1

przyk³ad 2

pokoje

W tym przypadku sterowanie
bezprzewodowe niedopuszczalne
Typ sterownika musi byæ zmieniony

Wyposa¿ony w z³¹cze CnT
wspólne
wyjœcie 1 (praca)
wyjœcie 2 (ogrzewanie)
wyjœcie 3 (w³¹cz.sprê¿.)
wyjœcie 4 (alarm)
wejœcie

Zasilanie

Przes³anie sygna³u do urz¹dzeñ zewnêtrznych
Zewnêtrzne w³¹czanie/wy³¹czanie klimatyzatora

Wymiary
JEDNOSTKA WEWNÊTRZNA

Klimatyzator kana³owy
Terminal
przy³¹czeniowy

670 (Rozstaw œrub mocuj¹cych)

515 (Rozstaw œrub mocuj¹cych)

Klimatyzator œcienny
K

Wylot powietrza

Otwór na rury
prawy

Otwór na rury
prawy (lewy)

Œruby mocuj¹ce

Wlot powietrza

Odp³yw skroplin

Ozn

Opis
Model
Przy³¹cze rurowe (gaz)
Przy³¹cze rurowe (ciecz)

(Kielich)

(Kielich)
(Kielich)

JEDNOSTKA ZEWNÊTRZNA
Terminal
przy³¹czeniowy

Odp³yw skroplin
Odp³yw skroplin

Otwory mocuj¹ce
Terminal
przy³¹czeniowy

Terminal
przy³¹czeniowy

Zawór serwisowy (ciecz)
Po³¹czenie kielichowe
Uziemienie

Otwór na rury
prawy (lewy)

Otwór na rury
prawy (lewy)

Zawór serwisowy (ciecz)
Zawór serwisowy (gaz)
Po³¹czenie kielichowe

Zawór serwisowy (gaz)
Po³¹czenie kielichowe

Terminal
przy³¹czeniowy

Terminal
przy³¹czeniowy

Odp³yw skroplin

Odp³yw skroplin

Otwór

Terminal
przy³¹czeniowy

Terminal
przy³¹czeniowy

Klimatyzator kasetonowy z nawiewem 4-stronnym
Zawór serwisowy (ciecz)

Zawór serwisowy (gaz)
jedn.

jedn.

Zawór serwisowy (ciecz)

Zawór serwisowy (ciecz)

jedn.

Kielich

Zawór serwisowy (gaz)

Panel sufitowy q660

jedn.

Zawór serwisowy (ciecz)
jedn.

Rozstaw œrub mocuj¹cych 530

Uziemienie

Zawór serwisowy (gaz)

Zawór serwisowy (gaz)

jedn.

lub
wiêcej

Rozstaw œrub mocuj¹cych 530

Kielich

Terminal
przy³¹czeniowy

Ozn

Wylot powietrza
Skrzynka
elektryczna
W¹¿ spustowy (akcesoria)

Wlot powietrza

Opis
Model
Przy³¹cze rurowe (gaz)
Przy³¹cze rurowe (ciecz)
Przy³¹cze rury spustowej
Zasilanie
Œruby mocuj¹ce

Otwory mocuj¹ce

Odp³ywy skroplin

(Kielich)

(Kielich)
(Kielich)

lub

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).

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.

Poniewa¿ preferujemy politykê ci¹g³ego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
IMPORTER
DYSTRYBUTOR EKSKLUZYWNY

DYSTRYBUTOR

TECHNIKA CH£ODNICZA
K L I M AT Y Z A C J A

81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3
tel.: (0-58) 6633-300
fax : (0-58) 6630 -140

02-884 Warszawa, ul. Pu³awska 538
tel.: (0-22) 644-18-81
fax : (0-22) 644-26-13

e-mail:marketing@elektronika-sa.com.pl
http:// ww w.elektronika-sa.com.pl
Lipiec 2005 r.

Drukowano w Polsce

