
Living Environment Systems

City Multi
Klimatisatie- en verwarmingsoplossingen met het VRF-principe

PRODUCTCATALOGUS VOOR DE BESLISSINGNEMER



Geavanceerde klimaatsystemen zijn in moderne kantoor-

panden, hotels, winkels, banken en dergelijke al lang 

geen luxe meer. Omwille van het milieu, de stijgende 

energieprijzen en de wettelijke eisen, groeit de vraag naar 

energiezuinige en milieuvriendelijke verwarmingssystemen. 

De VRF-systemen van Mitsubishi Electric zijn uitermate 

geschikt om te worden toegepast als hoofdverwarming.

Bovendien heeft de realiteit van de interne warmtelasten 

en de vaststelling dat de eindgebruiker of klant hogere 

comforteisen stelt, de vraag naar koeling sterk doen stijgen. 

De meerwaarde van het City Multi verwarmingssysteem is 

dus ongetwijfeld de combinatie met koeling. 

Voor individuele verwarming of koeling, volledig regelbaar 

per lokaal, kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden 

van het Mitsubishi Electric City Multi VRF-systeem. Bij dit 

systeem worden op één buitenunit meerdere (tot maximum 

50) binnenunits aangesloten. Omdat het kan voorkomen dat 

slechts één van de vijftig binnenunits operationeel is, moet 

het koelmiddeldebiet kunnen variëren. 

De term VRF staat dan ook voor “Variable Refrigerant 

Flow” of variabel koelmiddeldebiet.

INLEIDING

City Multi VRF-systemen

Totaalconcept met individueel comfort
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Een gezonde leef- of werkruimte vraagt bovendien om 

een gezonde luchtkwaliteit. Mitsubishi Electric heeft 

daarvoor in zijn gamma de Lossnay ventilatiesystemen 

met warmterecuperatie. Hiermee wordt op een energetisch 

verantwoorde manier verse lucht in het pand gebracht en 

wordt de bezoedelde lokaallucht naar buiten afgevoerd. Alle 

energie, zowel latente als voelbare warmte, uit de afgevoerde 

lucht wordt hierbij eerst uitgewisseld met de verse lucht. Op 

deze manier wordt veel energie bespaard. Lossnay units 

kunnen regeltechnisch en vaak ook luchtzijdig gekoppeld 

worden aan een City Multi VRF-binnenunit.

Totaal concept met individueel comfort

Koeling, verwarming en ventilatie zijn in principe onafhan-

kelijke processen. Moderne, energiezuinige technieken 

maken het mogelijk ieder lokaal afzonderlijk op de wens 

van de gebruiker af te stemmen. Mitsubishi Electric biedt 

met haar City Multi VRF-systemen en Lossnay WTW-units 

koeling, verwarming, (sanitair warm water) en ventilatie 

als één totaalpakket waarbij ieder lokaal afzonderlijk 

regelbaar is. Ook op het gebied van centrale regelingen 

biedt Mitsubishi Electric talloze mogelijkheden.

Zeer veel referenties bewijzen dat de City Multi VRF- 

systemen van onopvallend aanwezig kunnen zijn in 

hedendaagse gebouwen.

City Multi VRF-systemen kunnen in 2 varianten aangeboden worden:

1. City Multi Y (voor koelen OF verwarmen)

2. City Multi R2 (voor gelijktijdig koelen EN verwarmen)

INLEIDING
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Y-systeem warmtepomp

Het Y-systeem is een omkeerbare warmtepomp, er kan dus 

zowel mee gekoeld als verwarmd worden. Ieder lokaal kan 

ook individueel geregeld worden; de gewenste temperatuur 

en functies (ventileren, ontvochtigen, koelen of verwarmen) 

worden per lokaal ingesteld. Echter functioneren alle units 

OF in de verwarmingsmodus OF in de koelmodus. Het is dus 

niet mogelijk om in één lokaal te koelen en tegelijkertijd in 

een andere lokaal te verwarmen. Het ontbreken van fossiele 

brandstoffen en de hoge energetische prestaties maken 

het Y-systeem een energiebesparend en concurrerend 

alternatief voor traditionele installaties. 

DE MOGELIJKHEDEN IN EEN OOGOPSLAG

T-stuk

Binnenunit
(wandmodel)

Het City Multi Y-systeem

Krachtig koelen of verwarmen

Binnenunit
(cassette met 2-zijdige uitblaas)

Energiebron Nomenclatuur Type Capaciteitsbereik

Lucht PUMY-...VKM/YKM Mini VRF 12 – 22kW

PUHY-P...Y(S)KB Standaard versie 22 – 150kW

PUHY-EP...Y(S)LM Hoge SCOP-versie 22 – 150kW

PUHY-HP...Y(S)HM Zubadan 22 – 56kW

PUHY-RP...Y(S)JM Replace Multi 22 – 101kW

Water PQHY-P...Y(S)LM Standaard versie 22 – 101kW

4 



R2-systeem warmtepomp met warmteterugwinnning

De absolute meerwaarde van het R2-systeem is de volledige 

onafhankelijkheid waarmee elk lokaal gekoeld of verwarmd 

wordt. Bij koeling onttrekken we warmte aan het lokaal. 

Het R2-systeem brengt deze geabsorbeerde warmte naar 

een verdeelbox. Via de “BC-Controller” wordt deze warmte 

vervolgens getransporteerd naar een lokaal dat verwarming 

vraagt, in plaats van naar buiten af te voeren. De te koelen 

lokalen genereren dus de warmte voor de te verwarmen 

lokalen. Wanneer de vraag naar verwarming groter is dan die 

van koeling wordt de additionele warmte uit de buitenlucht 

gehaald. Het is evident dat deze warmteterugwinning leidt 

tot forse energiebesparingen. Bij een R2-systeem voldoet 

elke binnenunit 100% individueel aan de verwachting van 

koelen, ontvochtigen, ventileren en verwarmen. Door de 

combinatie met 'medium heater' en 'booster heater' kan 

tevens warm water voor vloerverwarming en sanitair warm 

water voorzien worden. Het gepatenteerde Mitsubishi 

Electric R2-systeem is het meest energiezuinige en 

comfortabele verwarmings- en koelsysteem op de markt 

verkrijgbaar!

T-stuk

Het City Multi R2-systeem

Uniek koelen en verwarmen

Burelen
(koelen)

BC-Controller
(6 aansluitingen)

Vergaderzaal
(verwarmen)

Vergaderzaal
(koelen)

Bureel
(verwarmen) Burelen

(verwarmen)
Bureel

(verwarmen)

Administratie
(koelen)

DE MOGELIJKHEDEN IN EEN OOGOPSLAG

Energiebron Nomenclatuur Type Capaciteitsbereik

Lucht PURY-P...Y(S)LM Standaard versie 22 – 101kW

PURY-EP...Y(S)LM Hoge SCOP-versie 22 – 101kW

PURY-RP...YJM Replace Multi 22 – 33,5kW

Water PQRY-P...Y(S)LM Standaard versie 22 – 101kW
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Het City Multi systeem voor moderne architectuur

Technologie vol voordelen

VOORDELEN

Het grote aanbod aan binnenunits en het uitgebreide 
gamma aan buitenunits staan bij de planning garant voor 
een uitermate grote flexibiliteit. Het City Multi systeem is dan 
ook ideaal voor gebouwen waar individuele oplossingen 
voor klimatiseren gewenst zijn. Deze geavanceerde VRF-
systemen onderscheiden zich door hun recordwaarden 
op het vlak van energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid. 
Ze zorgen voor een optimaal klimaatcomfort in zowel 
kantoorgebouwen, winkelcentra, hotels, ziekenhuizen, 
openbare gebouwen en particuliere woningen.

Daarbij komt het zeer hoge energiepotentieel van het R2-
systeem: wereldwijd het enige 2-pijpssysteem dat simultaan 
koelt en verwarmt met warmterecuperatie. De energie 
die aan de te koelen ruimten wordt onttrokken, wordt niet 
naar de buitenlucht afgevoerd, maar wordt gebruikt voor 
de verwarming van kamers waar dat nodig is of voor de 
productie van bijvoorbeeld sanitair warm water.

Enkele algemene voordelen op een rijtje
 ◊ Individuele regeling (comfort) per lokaal.
 ◊ "Dual Setpoint": unieke functie bij Mitsubishi Electric.
 ◊ Gegarandeerde verwarming tot een buitentemperatuur 
van -20°C (bij Zubadan versie: tot -25°C).
 ◊ Geen nood aan bijverwarming.
 ◊ Maximaal 50 binnenunits op één buitenunit aan te sluiten.
 ◊ Prestatiegeregelde buitenunits in combinatie met 
elektronische expansieventielen in de binnenunits 
zorgen ervoor dat het afgegeven vermogen in elke kamer 
afzonderlijk kan worden geregeld.
 ◊ Full Inverter-technologie: het gebruik van enkel inverter 
scroll-compressoren resulteert in zeer lage startstromen.
 ◊ Maximale energie-efficiëntie: zeer grote energiebesparing 
ten opzichte van conventionele systemen.
 ◊ Ruimtebesparende buitenunits vereenvoudigen de 
planning en de latere montage.
 ◊ Als gevolg van eenvoudige montage, zowel koeltechnisch 
als elektrisch, zeer geschikt voor renovatie of uitbreiding.
 ◊ Fasering van installatie en ingebruikname mogelijk.
 ◊ Peilcontrole van het koelmiddel: bij een onderhoudsbeurt 
kan de installatie op een eenvoudige en snelle manier 
op dichtheid worden getest. De controle van het 
koelmiddelinhoud neemt minder dan een uur in beslag.
 ◊ Koppeling met verscheidene domotica- of gebouw-
beheersystemen mogelijk.
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//
De City Multi warmtepompen springen 
in het oog door een nooit geziene 
seizoensefficiëntie. Ze zijn een 
voorbeeld voor een nieuwe generatie 
VRF-systemen.

Seizoensrendement

Focus op efficiëntie
De City Multi VRF kenmerkt zich als één van de meest 
energiezuinige systemen op de markt. In tegenstelling tot 
conventionele systemen levert een VRF-systeem exact de 
capaciteit die op dat moment gevraagd wordt. Door de 
"Full Inverter"-technologie, waarbij er geen enkel aan/uit 
compressor toegepast wordt, en de fijnregeling met behulp 
van de elektronische expansieventielen per binnenunit 
bekomen we de hoogste rendementen. Dit vertaalt zich 
uiteraard in een COP-waarde. Dankzij de COP kunnen 
we achterhalen hoeveel van de door de warmtepomp 
geleverde nuttige energie afkomstig is van de opgenomen 
energie uit de buitenlucht of water. Bedraagt de COP van de 
warmtepomp bijvoorbeeld 4,20: dan bekomt men 4,20kW 
verwarming terwijl men slechts 1kWh elektriciteit zal betalen. 
Hoe hoger de COP-waarde, hoe beter de energieprestatie 
van de warmtepomp. 

Energie-efficiëntie conform de ErP richtlijn
In het kader van de Europese Ecodesignrichtlijn of kortweg ErP worden de "Seasonal EER" 
(SEER) en de "Seasonal COP" (SCOP) confom EN14825 als maatstaf genomen voor de 
efficiëntie in koeling en verwarming.
Sinds 2013 is het gebruik van de energielabel voor lucht/lucht-warmtepompen tot 12kW 
van kracht. In september 2015 volgt deze voor onder andere lucht/water-warmtepompen en  
vanaf 2017 de lucht/lucht-warmtepompen groter dan 12kW. Dan zullen alle VRF-systemen 
op deze norm kunnen afgetoetst worden.

In tegenstelling tot COP en EER vindt de meting van het rendement niet op één enkel 
temperatuur plaats, maar op vier verschillende temperatuurpunten. Die verschillen op hun 
beurt voor koeling en verwarming. Zo wordt de deellastverhouding van een airconditioner of 
warmtepomp meegenomen. Daarnaast wordt bij de berekeningen ook rekening gehouden 
met factoren zoals het stand-by verbruik en wordt het opgenomen vermogen van de 
aangesloten binnenunits meegeteld.

Koelen Verwarmen

Geoptimaliseerde prestatiemeting volgens de Europese ErP-richtlijn: 
bij vier meetpunten in koel- en verwarmingsmodus.
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Het koelen en verwarmen van een gebouw met een City 
Multi warmtepomp is dankzij de hoge COP-waarden 
veel energiezuiniger dan koelen en verwarmen met een 
koelmachine gecombineerd met de beste hoogrendements 
verwarmingsketel. Een ander gevolg van de hoge 
rendementen is de minimale CO2-uitstoot: deze ligt tot 70% 
lager dan bij de traditionele verwarming.

Hoge seizoensgebonden efficiëntie
De huidige generatie City Multi buitenunits worden 
ontwikkeld met focus op seizoensefficiëntie. De units 
zijn in koelmodus tot 47% efficiënter dan hun voorganger 
en behalen een SEER-waarde tot 6,52 (EER=4,31). In 
verwarmingsmodus zijn ze tot 21% efficiënter en worden 
SCOP-waarden tot 3,90 (COP=4,36) behaald.
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SYSTEEMKENMERKEN

Het City Multi-systeem

IJzersterke troeven
Comfortabel geluidsniveau
Een te hoog geluidsniveau in een leefomgeving wordt als 
zeer hinderlijk ervaren. Mitsubishi Electric besteedt dan 
ook veel zorg aan minimalisering van het geluidsniveau van 
zowel de binnen- als de buitenunits. Met een geluidsniveau 
van 20 tot 30 dB(A)1 onderscheiden de City Multi binnenunits 
zich als één van de stilste units op de markt. Daarnaast zijn 
de buitenunits voorzien van een nachtverlagingsmodus2 
waardoor ook deze onopvallend kunnen functioneren.

Geluidsniveau buitenunit PUHY-EP200YLM-A 
gemeten op 1m in vrije veld conditie.

Dag 57dB(A) Nacht 44dB(A)

1 Afhankelijk van het type binnenunit.
2 Verlaagde capaciteit bij het activeren van de nachtverlagingsmodus.

Intelligente comfortregelingen
Mitsubishi Electric, een wereldleider in elektronica, heeft 
alle know-how op het gebied van regeling in huis, waardoor 
altijd de nieuwste technologiën geïntegreerd worden in 
zijn warmtepompen. Dit maakt dat de City Multi VRF-
systemen regeltechnisch op het hoogste schavot staan. 
De instelmogelijkheden zijn perfect af te stemmen op de 
(individuele) wensen van de gebruiker. De City Multi VRF-
systemen hebben daarbij een grote keuze in lokale en 
centrale regelaars en complete beheerssystemen.

Constante binnentemperatuur
Elk City Multi VRF-systeem levert exact de capaciteit die op 
dat moment gevraagd wordt. Daarnaast zal het systeem, 
door de keuze van koeling of verwarming, onmiddellijk op 
elke wijziging van interne en externe warmtelast reageren.
Het geleverde vermogen van een City Multi VRF-binnenunit 
wordt door middel van een lineair elektronisch expansieventiel 
(Linear Expension Valve = LEV) geregeld. Afhankelijk van het 
verschil tussen gevraagde en gemeten lokaaltemperatuur 
wordt de opening van het LEV berekend. Deze opening 
bepaalt de hoeveelheid koelmiddel door de warmtewisselaar 
en hiermee ook de koel- of verwarmingscapaciteit die in het 
lokaal geleverd wordt. Bij een constante luchthoeveelheid 
wordt de inblaastemperatuur afhankelijk van de koude- of 
warmtevraag geregeld en aangepast.

//
De voordelen van een City Multi 
installatie, zoals hoger individueel 
comfort, verlaging van de energiekosten 
en lagere investeringskosten ten 
opzichte van een traditioneel systeem, 
spreken voor zich.
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Dual Setpoint
Er is een temperatuurinstelling voor de koelingsmodus en 
één voor de verwarming. Opteert men voor een automatische 
werking, dan worden beide insteltemperaturen gebruikt. 
Naast de vanzelfsprekende energiebesparing is een enorme 
comfortverhoging het ultieme resultaat.

Uitgebreide selectiemogelijkheden
Het City Multi VRF-systeem is één totaal klimatisatiepakket 
geleverd door één fabrikant. De City Multi VRF-systemen 
hebben een simpele opbouw ten opzichte van de 
conventionele systemen. Met een keuze uit maar liefst 118 
binnenunits en 125 buitenunits in verschillende uitvoeringen 
en capaciteiten, is voor elke situatie een passende 
oplossing te vinden. Voor de luchtgekoelde units is een 
technisch lokaal, een stooklokaal of een schoorsteen niet 
meer noodzakelijk.

Flexibele inrichting
Tijdens de selectie van een City Multi VRF-systeem kan 
rekening gehouden worden met de vrije indeelbaarheid 
van de werkvloer. Het aanpassen van de installatie na het 
verwijderen of plaatsen van tussenwanden blijft dan beperkt 
tot het verwijderen of plaatsen van lokale bedieningen en 
blijft de individuele regelbaarheid behouden.

Mogelijkheid tot gefaseerd uitvoeren
Een City Multi VRF-installatie kan met meerdere buitenunits 
(meerdere systemen) opgebouwd worden. Deze systemen 
zijn dan koeltechnisch gescheiden maar regeltechnisch 
wordt de installatie als één systeem beschouwd. 
Het voordeel van het toepassen van meerdere systemen is 
dat een City Multi VRF-systeem gefaseerd uitgevoerd kan 
worden.

Lange leidinglengtes
Alle componenten, inclusief de compressor, worden door 
Mitsubishi Electric zelf ontwikkeld. Hierdoor kunnen alle 
onderdelen perfect afgestemd worden op de eisen die 
gesteld worden aan een VRF-systeem. Het is dan ook 
mogelijk om lange leidinglengtes (tot 1000 meter) op het 
systeem aan te sluiten. Deze maximale afstanden maken 
het City Multi VRF-systeem voor nagenoeg elk project 
toepasbaar.

SYSTEEMKENMERKEN

Verwarmen Koelen

Evolutie 
kamertemperatuur

Verwarmen Koelen

Instel-
temperatuur
(koelen)

Instel-
temperatuur
(verwarmen)

De kamertemperatuur 
wijzigt wegens externe 
invloeden
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Inverter driven compressor
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TECHNIEK TOEGELICHT

Het City Multi systeem

Volmaakte techniek

Zubadan technologie

Super verwarming

Inverterregeling
Een koel- of verwarmingsinstallatie wordt berekend op het 
maximaal benodigde koel- of verwarmingsvermogen in een 
lokaal. Gedurende het grootste deel van zijn bedrijfstijd 
zal het systeem niet het maximale vermogen hoeven te 
leveren. Door het toepassen van een frequentieregeling is 
het mogelijk de compressor op deellast te laten draaien en 
wordt het aantal start en stops geminimaliseerd. Uiteraard 
zijn alle buitenunits van het City Multi systeem dan ook 
voorzien van deze frequentieregeling (inverterregeling). De 
inverterregeling van Mitsubishi Electric regelt in stappen 
van slechts 1Hz waardoor de regeling nagenoeg als traploos 
beschouwd kan worden. De compressorsnelheid wordt 
continu aangepast aan de koel- of verwarmingseis en het 
elektriciteitsverbruik wordt aldus geminimaliseerd.

Mitsubishi Electric heeft de verwarmingstechniek van 
zijn warmtepompen spectaculair doorontwikkeld en 
introduceert een nieuwe trendsettende serie1, die ook bij lage 
buitentemperaturen een constant verwarmingsvermogen 
levert, de ZUBADAN (Japans voor "Super Verwarming").

ZUBADAN als hoofdverwarming

Dit revolutionaire, door Mitsubishi Electric gepatenteerde, 

systeem geeft tot -15°C hetzelfde verwarmingsvermogen 

als bij positieve buitentemperaturen. De verwarming wordt 

tevens tot een buitentemperatuur van -25°C gegarandeerd. 

Het systeem kan hierdoor zonder enkel voorbehoud 

toegepast worden als hoofdverwarming.

ZUBADAN voor een sneller comfort
De binnenunits aangesloten op een Zubadan City Multi 
unit worden twee maal zo snel opgewarmd dan bij een 
traditionele warmtepomp. De Zubadan units bereiken de 
volle capaciteit reeds 20 minuten na opstart.

ZUBADAN voor een stabiel comfort
Bij een warmtepomp kan tijdens de ontdooicyclus een 
gevoel van discomfort ervaren worden. Dankzij de Zubadan 
technologie wordt er in één cyclus gedurende maximum 
250 minuten verwarmd en zijn er merkbaar minder en 
kortere ontdooicyclussen. Dit betekent dat er meer energie 
ter beschikking is voor de verwarming.

"Full Inverter"-technologie: Mitsubishi Electric is de eerste producent om over het volledige 
gamma van VRF-buitenunits enkel nog inverter-gestuurde compressoren te gebruiken.

Inverter gestuurde scroll compressor

Buitenunit

Afstandsbediening

Binnenunit

T-stuk

Header

1 De Zubadan technologie is geïntegreerd in de City Multi Y Zubadan-reeks types PUHY-HP...Y(S)HM
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Discharge port

Normal refrigerant flow

Injection
refrigerant
flow

Suction port

INJ port

C

Flash Injection Circuit

LEV
LEV

HIC
LEV

TECHNIEK TOEGELICHT

ZUBADAN dankzij de "Flash Injection Circuit"
Eén van de sleutelfactoren bij deze technologie is de nieuw 
ontwikkelde "Flash Injection Circuit" waardoor de optimale 
hoeveelheid koelmiddel naar de compressor gestuurd 
wordt en waardoor een stabiele werking gegarandeerd blijft 
tot een buitentemperatuur van -15°C.

Het "Flash Injectie Circuit" omvat een compressor met een 
bypass circuit en een "Heat Inter Changer" (HIC). Deze 
wordt gebruikt om het omgeleide koelmiddel om te vormen 
van vloeistof naar een gas-vloeistof mengsel. Dit leidt tot 
een lagere belasting van de compressor. 
Bij de injectie wordt een mengeling van gas en vloeistof 
rechtstreeks in het compressiegedeelte ingespoten. Deze 
injectie zorgt voor een gematigde persgastemperatuur bij 
vriestemperaturen en voor een voldoende hoeveelheid 
circulerend koelmiddel. 

Injectie in de compressor
Het koelmiddel komende van de HIC wordt in de 
compressor gebracht via de injectieleiding. Door gebruik 
te maken van de twee toegangspoorten (injectie- & 
aanzuigleiding) is het mogelijk om het koelmiddelvolume te 
verhogen bij lage buitentemperaturen en bij de start van de 
verwarmingsbehoefte.

“Heat Interchange Circuit”
Een extra onderkoeling van het koelmiddel in de 
Mitsubishi Electric buitenunit maakt het mogelijk om de 
leidingsweerstand in het systeem beter te overbruggen. De 
extra energie, vereist voor deze onderkoeling, wordt dan 
teruggewonnen dankzij de hogere beschikbare capaciteiten 
van de binnenunits. Een ander positief gevolg: City Multi 
is het enige VRF-systeem op de markt waarbij standaard 
koeltechnische T-stukken gebruikt worden in plaats van 
stromingsgeleiders. Dit resulteert in een eenvoudige en 
snelle installatie.

Buitenunit

Compressor

Accumulator

Binnenunit

Condensor

Compressor

Gemiddelde temperatuur

"Supercooled"
warmtewisselaar

Verdampers

Bypass

Elektronisch expansieventiel

Elektronisch expansieventiel

Accumulator
Lage temperatuur

Hoge temperatuur
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TECHNIEK TOEGELICHT

Uniek systeem met 2 leidingen

Energie zinvol benutten
Het R2-systeem werd ontwikkeld om energiebesparende 
en milieuvriendelijke installaties te bevorderen in moderne 
gebouwen. Dichte gebouwschillen, die slechts een beperkte 
mate van luchtuitwisseling toelaten, vereisen een moderne 
en energie-efficiënte klimaatregeling.

Energieverschuiving binnen het gebouw
Met het R2-systeem verplaatsen we de warmte binnen het 
gebouw. De warmte die aan de te koelen ruimten wordt 
onttrokken, wordt niet naar de buitenlucht afgevoerd, maar 
wordt gebruikt voor de verwarming van kamers of (sanitair) 
warm water. Bij piekmomenten zijn COP-waarden van meer 
dan 8 haalbaar voor het volledige systeem.

Situatieschets bij koel- en verwarmingswerking.

Door de energieuitwisseling van een R2-systeem wordt periodiek 
zelfs een COP van 8 gehaald.

Warmtevraag ratio (%)
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  Ideale situatie met 
koelen en verwar-
men

  Gelijktijdig koelen 
en verwarmen 
waarbij hoofdzake-
lijk gekoeld wordt 

  Gelijktijdig koelen 
en verwarmen 
waarbij hoofdza-
kelijk verwarmd 
wordt 

  Niet gelijktijdig  
koelen en verwarmen 

Situatieschets bij hoofdzakelijk koelen.

Buitenunit Binnenunits

Koelen

Koelen

Koelen

Verwarmen

4-weg klep

Zuigleiding

Lagedruk zuig-
leiding

Vloeistof

Warmte-
wisselaar

2-fasige 
hoge druk 
leiding

Hogedrukgas
Lagedrukgas
2-fasige lage druk
Hogedrukvloeistof
2-fasige hoge druk

Zuigleiding

Verwarmen

Verwarmen

Koelen

Koelen

Zuigleiding

Persleidingen

Persleiding

Lage druk

Vloeistof
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Scheiding van het koelmiddel in de BC-Controller

Bij de unieke oplossing van het R2 VRF-systeem gebruiken 

we BC-controllers. De BC-controller is een centrale 

koelmiddelverdeler, die als verdeelstation tussen de buiten- 

en binnenunits wordt gezet. Hij verdeelt het koelmiddel in 

gasvormige (verwarmen) of vloeibare (koelen) toestand. 

Vloeibaar en gasvormig koelmiddel in eenzelfde leiding

Het concept van de 2-pijpstechniek is wereldwijd uniek en 

gepatenteerd. Zowel vloeibaar als gasvormig koelmiddel 

stroomt door eenzelfde leiding. Deze twee vormen van het 

koelmiddel worden in de leidingen tussen de buitenunit en 

de BC-controller mogelijk gemaakt door een constante 

druk en temperatuur. De compacte BC-controller sluit 

meerdere binnenunits op een buitenunit aan en verdeelt het 

koelmiddel op een efficiënte manier in overeenstemming 

met de verwarmingsfunctie (gasvormig koelmiddel) 

en de koelfunctie (vloeibaar koelmiddel). Wanneer de 

verwarmings- en koelfunctie van de installatie tegelijkertijd 

actief zijn, wordt een van deze twee bedrijfstoestanden 

'overwegend verwarmen' of 'overwegend koelen' 

weergegeven. Dat betekent: het merendeel van de units die 

op een gemeenschappelijke buitenunit zijn aangesloten, 

bevindt zich in de verwarmings- of koelfunctie. 

Wat is het verschil met het conventioneel 3-pijps-

systeem?

In de eerste plaats worden 3 leidingen gebruikt. Ten tweede 

gebruikt men omschakelunits die voor iedere afzonderlijke 

binnenunit moeten worden gemonteerd en die geen 

centrale taken voor meerdere installaties waarnemen. Om 

dit probleem te omzeilen, worden ze gedeeltelijk tot een 

kit samengebouwd, om ze dan in een centrale ruimte te 

installeren. Maar er moeten nog altijd drie leidingen en een 

omschakelunit per binnenunit worden gepland. Bovendien 

moet bij de omschakeling tussen de verwarmings- en 

koelfunctie het systeem worden stopgezet om pas daarna, 

met een duidelijk te merken vertraging, de vereiste warmte- 

of koelenergie beschikbaar te stellen.

Gelijktijdig koelen en verwarmen met 50 binnenunits

Er kunnen tot drie BC-controllers (1 x master, 2 x slave) 

in een koelcyclus worden geïntegreerd. Daardoor worden 

tot 50 binnenunits in één centraal koelmiddelsysteem 

geïntegreerd. Zelfs in vergelijking met een eenvoudig 

systeem met slechts vier binnenunits en een buitenunit zijn 

de voordelen van het 2-pijpssysteem duidelijk: terwijl bij een 

2-pijpssysteem met BC-controller maar 20 koeltechnische 

verbindingspunten nodig zijn, hebben 3-pijpssystemen 

met de dan ook vereiste vier omschakelboxen al 58 

verbindingspunten nodig. Bij 50 binnenunits aangesloten 

op één buitenunit moet men bij een 3-pijpssysteem reeds 

578 extra verbindingspunten verzorgen! De montage van 

een Mitsubishi Electric R2 VRF-systeem wordt daardoor 

niet alleen aanzienlijk sneller en goedkoper, maar het 

systeem is door het lager risico van lekken ook veiliger en 

onderhoudsarmer.

De BC-Controller

Energie zinvol verdelen

Vergelijking van de verbindingspunten die in het systeem 
moeten worden geïnstalleerd

= 2 verbindingspunten = 3 verbindingspunten

Verbindings-
punten

Binnenunits

Buitenunit BC-controller

3-pijpssysteem

Verbindings-
punten

Buitenunit

Omschakelboxen

Binnenunits

Merk B
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CITY MULTI EP-YLM REEKS

Meest geavanceerde VRF-systeem

Optimaal koelen en verwarmen
Gedurende vele jaren is een luchtgekoelde VRF het meest 
populaire en meest gebruikte airconditioning systeem in 
bedrijfsgebouwen. Steeds zijn voorschrijvers, installateurs 
en eigenaren van gebouwen op zoek naar meer dan zomaar 
een VRF-systeem; ze zoeken naar de juiste oplossing 
voor de comfort- en efficiëntie-eisen van hun gebouw en 
mensen. De EP-YLM is een antwoord op deze behoeften 
door het aanbieden van de marktleidende oplossing.

De ultieme oplossing voor verwarming en koeling
De EP-YLM buitenunit heeft een unieke aluminium platte buis 
warmtewisselaar, verhoogde en geautomatiseerde controle 
van de verdampingstemperatuur, geoptimaliseerde ontwerp 
van het koelcircuit en componenten en het vermogen om te 
verwarmen tijdens het ontdooien.

Verhoogde efficiëntie
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Vorige generatie

P  = Standaard versie
EP = Hogere SCOP-versie 

Huidige generatie

Verhoogde efficiëntie.
Ontworpen vanaf de eerste dag voor een seizoensgebonden 
efficiëntie zorgt de City Multi EP-YLM voor optimale 
prestaties het hele jaar door in de typische Belgische 
toepassingen. De verbeteringen bieden tot 33% jaarlijkse 
energiebesparing ten opzichte van de vorige gelijkwaardige 
City Multi-systemen.
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Het ontwerp van de EP-YLM reeks is volledig 
geoptimaliseerd, zodat het de meest efficiënte en 
effectieve VRF-systeem beschikbaar is.

Unieke platte buis aluminium warmtewisselaar
Een cruciale stap in het leveren van meer effectieve en 
efficiënte warmteoverdracht bij de City Multi EP-YLM 
modellen is er gekomen door gebruik te maken van een 
unieke platte buis aluminium microkanaal warmtewisselaar. 
Beschermd met een zinklaag is de aluminium 
warmtewisselaar geschikt voor het Belgische milieu. Door 
de vormgeving is het luchtdrukverlies lager en is deze 
warmtewisselaar minder vatbaar voor vervuiling.

Conventioneel koper/aluminium warmtewisselaar

Nieuwe platte buis aluminium warmtewisselaar

30% meer koelleidingen

17% meer contact met de leidingen

26% meer contact met koelmiddel

Verhoogde warmteuitwisseling

Verbeterde doorstroming en distributie van het koelmiddel
Maximale energie-overdracht met minimale inbreng

Tot 50% lager standby-vermogen
Met behulp van inductie-verwarmde compressor

Herontworpen rooster uitblaasmond
Verminderde statische druk verliezen, het minimaliseren van 
vermogen van de nieuwe DC-ventilatormotor

Nieuwe compressor
Ontworpen voor deellast, dus hogere seizoensgebonden efficiëntie

Platte buis aluminium warmtewisselaar
Bij een identiek oppervlak is deze 10% efficiënter dan een 
conventionele koper/aluminium warmtewisselaar

WERELD-
PRIMEUR

voor een 
VRF-systeem

Verbeterde efficiëntie

Lager gewicht en kleinere afmetingen

Lagere koelmiddelinhoud

CITY MULTI EP-YLM REEKS

1

2

3

4

5
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VARIABELE VERDAMPINGSTEMPERATUUR

Variabele uitblaastemperatuur

Maximaal comfort
Het systeem kan ingesteld worden om te koelen met een 
variabele verdampingstemperatuur. 
Er zijn 2 instelmogelijkheden:
1. Automatische, dynamische regeling van de 

verdampingstemperatuur. Wanneer dan in het 
complete systeem de instelwaarde bijna wordt bereikt, 
dan verhoogt het systeem de verdampingstemperatuur 
in de binnenunits. Hierdoor ontstaan mildere 
luchtuitblaas-temperaturen en haalt men een extra 
energiebesparing van gemiddeld ongeveer 8%1. 

2. Verhoogde en vaste verdampingstemperatuur. We 
bekomen een hogere voelbare capaciteit, een hogere 
uitblaastemperatuur en hierdoor een hogere efficiëntie 
en comfort.

Variabele koelmiddeltemperatuur

Het verhogingsbereik kan in vier 
fasen worden vastgelegd.

Verschil kamertemperatuur – ingestelde kamertemperatuur
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Optie Verdampingstemperatuur Uitblaastemperatuur SHF Totale capaciteit
Systeem 
efficiëntie

Standaard 0°C 9°C 0,78 100% 100%

Hi 1 6°C 12°C 0,87 75% 105%

Hi 2 9°C 14°C 0,92 60% 110%

Hi 3 12°C 16°C 0,96 50% 115%

1 Bepaald met een representatieve installatie voor een kantoortoepassing
2 SHF=voelbare warmte factor
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Ontdooiing met heet gas

Continu verwarmen

Ontdooiingsmodus buitenunit

Binnenunits stoppen en leveren geen verwarmings-
vermogen

Binnenunits blijven in werking en stellen nog maximaal 50% 
van het verwarmingsvermogen ter beschikking

De nieuwe buitenunits van de serie YKB en YLM stellen ook tijdens 
het ontdooiingsproces maximaal 50% van het verwarmingsvermo-
gen ter beschikking. Hiervoor wordt de warmtewisselaar van de 
buitenunits achtereenvolgens in verschillende segmenten ontdooid. 
(in bepaalde werkingsmodi kan in bijzondere situaties een gangbaar 
ontdooiingsproces wordt uitgevoerd.)

Vorige generatie City Multi systemen Nieuwe City Multi systemen

Verbeterd comfort tijdens het ontdooien
Ontdooien is een integraal onderdeel van een warmtepomp 
cyclus in de winter. Het effect kan gemakkelijk worden 
beheerd met een goed ontwerp en selectie: het waarborgen 
van de capaciteit bij een lage omgevingstemperatuur, het 
toepassen van een correcte nachtverlaging en de goede 
keuze van het type binnenunit in functie van het project.

Om het ontwerp nog verder te verbeteren bieden wij nu 
de keuze tussen een standaard ontdooiproces of een "hot 
gas defrost". Bij deze laatste blijven de binnenunits warmte 
leveren tijdens deze cyclus, daar de ontdooiing met heet gas 
gebeurd.

HOT GAS DEFROST

Bij een buitenunit, bestaande uit 
één module, ontdooien de twee 
warmtewisselaars afwisselend.

Bij een buitenunit, bestaande uit 
meerdere modules, ontdooien de modules 
afwisselend.

17
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Vervangingstechnologie

Oud vervangen door nieuw
De technische en wettelijke voorschriften wijzigen in een snel 
tempo. Dit geldt vooral voor het gebruik van koelmiddelen.

Wetgeving verbiedt het koelmiddel R22
Het koelmiddel R22 werd uit de markt genomen en de 
huidige wetgeving verbiedt het gebruik ervan vanaf 2020. In 
het Brussels gewest bijvoorbeeld moeten de R22-systemen 
nu al buiten werking gesteld worden.

Ongestoord werken
R22-systemen werken met minerale olie, de R410a 
warmtepompen hebben hoogwaardige synthetische olie 
nodig. In de leidingen kunnen zich olieresten verzamelen 
en die bezinksels bevatten chloor en vocht. Dit kan bij 
synthetitsche oliën een chemische reactie veroorzaken, wat 
uiteindelijk door een onvoldoende smering de compressor 
kan beschadigen. Daarom moesten voorheen ook de 
leidingen worden vervangen of een dure reiniging ondergaan. 
Met de Replace-technologie biedt Mitsubishi Electric 
nu echter de mogelijkheid om het bestaande leidingnet 
nog verder te gebruiken, enkel de oude units moeten 
vervangen worden. Met de keuze voor de gepatenteerde 
Replace-technologie is een snelle en eenvoudige ombouw 
gegarandeerd en nauwelijks van invloed op de dagelijkse 
werking van het bedrijf. 

De Replace Multi VRF-buitenunits reinigen door middel 
van een speciale spoelfunctie alle bestaande leidingen. 
Tijdens deze spoeling wordt het tweefasige R410a door 
het leidingnet gevoerd en neemt het koelmiddel alle resten 
van minerale olie met zich mee, die vervolgens in de 
buitenunit door een spoelfilter opnieuw van het koelmiddel 
worden gescheiden. Na maximaal 2 uren kan daarna kan 
de energie-efficiënte en moderne warmtepomp in normale 
werking worden gebracht.

Zuinig van meet af aan
Dankzij de hogere rendementen van de huidige generatie 
City Multi systemen ten opzichte van de oude R22 VRF-
versies wordt aanzienlijk op de bedrijfskosten bespaard.

R22-versie
PUHY-200YMF

(1997)

R410a-versie
PUHY-RP200YJM

Vergelijking efficiëntie
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Water als energiebron

Een duurzame oplossing
WY- of WR2-systemen
Het WY- of WR2-systeem functioneert zoals het Y- of R2-
systeem. De condensingunit is echter niet luchtgekoeld, 
maar watergekoeld en ze wordt binnen opgesteld. Door het 
gebruik van water als thermische bron kent dit systeem een 
aantal bijzondere toepassingsmogelijkheden. Het unieke 
concept van Mitsubishi Electric maakt het zelfs mogelijk om 
deze te gebruiken als geothermische warmtepomp.

Watergekoelde energierecuperatie
's Werelds eerste watergekoeld warmteterugwinsysteem 
voor gelijktijdig koelen EN verwarmen beleefde in 1999 de 
Europese primeur in het hotel Kürhaus te Scheveningen 
(Nederland). De watergekoelde WR2-units werden hier 
toegepast op een acquifer. Door het gebruik van water 
als medium om capaciteit in op te slaan of om energie 
aan te onttrekken worden zeer hoge rendementen 
behaald. Het is naast de esthetische, milieutechnische en 
comforttechnische voordelen ook economisch een zeer 
goede keuze.

WATERGEKOELDE VRF

Transporteer de energie via een watercircuit, binnen 
het gebouw en tussen gebouwen om zo de efficiëntie 
van de totale installatie te optimaliseren.

Maak gebruik van aardwarmte, rivieren of meren, wijk-
verwarming, restwarmte van server-koeling of andere 
processen.

Unit gelegen binnen op elke verdieping met behoud 
van flexibiliteit in het ontwerp. Compacte en stille units 
minimaliseren de technische ruimte en maximaliseren 
de bruikbare oppervlakte.

De WR2-modellen bieden dubbele warmteterugwin-
ning, zowel koeltechnisch als waterzijdig, zonder de 
nood aan enige ontdooiingscycli.

1

2

3

4
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Luchtbehandeling

De thermische lasten in bestaande gebouwen en in nieuwe gebouwen 

zijn vandaag hoger: meer verlichting, technische uitrusting, veel 

mensen en een betere isolatie leiden tot aanzienlijk gestegen 

warmtelasten binnen. Bovendien wordt in de moderne architectuur 

met grote glasvlakken ook de externe warmtebelasting verhoogd. De 

toevoer van verse lucht en de regeling van de lucht in de ruimten via 

een efficiënte klimaatinstallatie spelen hierbij een heel belangrijke rol.

Luchtgordijnen 

Open ingangen van winkelruimtes en openbare gebouwen 

bieden ongehinderde toegang voor klanten, maar stellen 

hoge eisen aan klimaat- en verwarmingssystemen. Daarbij 

komt het erop aan om de uitwisseling van verwarmde of 

geklimatiseerde binnenlucht met de binnendringende 

buitenlucht te voorkomen. De technologie van het 

luchtgordijn, waarbij de binnen- en buitenlucht door een 

luchtstraal worden gescheiden, is bijzonder effectief.

Een overzicht van de mogelijkheden

Een systeem met de 
juiste aansluiting
Eén gemeenschappelijk systeem voor verwarmen, koelen, 

productie (sanitair) warm water en ventilatie met de R2 VRF-

warmtepomptechnologie. Door de warmterecuperatie wordt de 

overtollige warmte in de zomer bijvoorbeeld gebruikt voor de 

voorziening van sanitair warm water. Talrijke voorbeelden bewijzen 

de economische superioriteit met betrekking tot de bedrijfskosten 

van het systeem.

City Multi R2-buitenunit

Luchtgordijn

Kanaalunit

SYSTEEMOPLOSSINGEN
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70 °C

Controlesystemen

De afstandsbedieningen of sturingssystemen zijn de 

interface tussen de warmtepomp en de gebruiker. Hierbij 

gaat het niet alleen om eenvoudig in- en uitschakelen: 

met een intelligente en optimale sturing dalen het 

energieverbruik en dus ook de kosten. Mitsubishi Electric 

biedt een grote keuze besturingssystemen aan, voor de 

optimale bediening van uw warmtepomp. 

Watermodule

Voor de productie van warm en koud water van 5 tot 

45°C hebt u de keuze uit twee vermogensversies van 

de warmtewisselaarmodule. Deze module is geschikt 

voor vloerverwarmingssystemen, ventilatie-installaties, 

luchtgordijnen, ventilatorconvectoren en nog veel andere 

toepassingen. Met de boosterunit kunnen watertemperaturen 

tot 70°C in de primaire cyclus worden bereikt. Deze unit is 

perfect geschikt voor de opwarming van sanitair warm water.

Centrale besturing

Booster 
Heater

Bufferreservoir

Radiator

2-weg cassette-unit

Koelmiddelverdeler
BC-controller

Luchtbehandelingskast

Pomp 

City Multi binnenunits

Het City Multi VRF-systeem heeft een breed assortiment binnenunits 

beschikbaar zodat voor iedere situatie een passende klimaatoplossing 

beschikbaar is. Naast kwaliteit en duurzaamheid zijn functie en 

comfort bepalend voor de individuele klimaatbeleving. Onze systemen 

zijn uitgerust met een reeks aan opties en functies waarmee u uw 

binnenklimaat eenvoudig aan uw individuele eisen kan laten voldoen.

SYSTEEMOPLOSSINGEN
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Principetekening met 2 aanzuig- en 2 uitblaasroosters

Kanaalunits worden geheel uit het zicht - boven een 
verlaagd plafond, in een aanpalend lokaal of een verhoogde 
vloer - gemonteerd. Door middel van luchtroosters en/of 
luchtslangen wordt de geconditioneerde lucht op diverse 
plaatsen in het lokaal gebracht. De posities van de roosters 
worden naar wens en mogelijkheden geplaatst. Tevens kiest 
men de roosters in de kleur en stijl van het desbetreffende 
interieur.

Op een kanaalunit is aansluiting van verse luchttoevoer 
mogelijk waardoor een optimaal binnenklimaat gerealiseerd 
wordt.

Kenmerken van de kanaalunit type VMS

• Inbouwhoogte = 200mm

• Instelbare opvoerhoogte: 5, 15, 35 of 50 Pa

• Standaard hoogwaardige condenspomp ingebouwd 

(op projectbasis beschikbaar zonder)

• DC ventilator motor

• Zeer geluidsarm; vanaf 22 dB(A)

• Een type 15 beschikbaar

Kenmerken van de kanaalunit type VMH

• Instelbare opvoerhoogte: 100, 150 of 200 Pa 

(160 of 230 Pa bij de types 200 en 250)

PEFY-P VMS: kanaalunit met lage inbouwhoogte (20cm)
Kanaalunit in hoteluitvoering met toevoerrooster

PEFY-P VMH: kanaalunit met hoge statische opvoerhoogte
Kanaalunit met textielkanalen

OVERZICHT BINNENUNITS

22 



Kenmerken van deze kanaalunit

• Zeer stille units; vanaf 23 dB(A)

• Inbouwhoogte = 250mm

• Instelbare opvoerhoogte: 35, 50, 70, 100 of 150 Pa

• Externe aanstuurbare ventilatormotor

• Standaard hoogwaardige condenspomp ingebouwd 

(op projectbasis beschikbaar zonder)

• DC-ventilatormotor

PEFY-P VMA: kanaalunit met gemiddelde statische opvoerhoogte (H=25cm)
Kanaalunits aangesloten op lijnroosters

PEFY-P VMH-E-F: kanaalunit voor 100% verse lucht
Ideale mix van verse lucht en klimatisatie

Deze kanaalunit is beschikbaar in een model type 20 tot 
en met een type 140. Een unicum in de VRF-markt is de 
beschikbaarheid van een type 71.

Optioneel kan men met behulp van een 0 tot 10V-signaal 
de ventilatorsnelheid van deze units regelen. Zo wordt de 
ventilator van een type 125 in 10 stappen aangestuurd. 
Daardoor kunnen deze units perfect geïntegreerd worden 
in VAV-systemen.

De warmtewisselaar van deze binnenunit is zo opgebouwd 
dat bij vriestemperaturen de aangezogen verse lucht nog 
voldoende opgewarmd wordt, zodat de uitblaaslucht geen 
koude tocht veroorzaakt. 

PEFY-P VMR: ultrastille kanaalunit

Mitsubishi Electric is onder andere bekend om zijn stille 
units. Met deze versie van kanaalunits hebben we een 
record gebroken: een geluidsniveau van 20dB(A) en dit op 1 
meter onder de unit gemeten!
Deze units hebben een statische opvoerhoogte van 5 Pa.

OVERZICHT BINNENUNITS

23



4 3 2 1 0 1 2 3 4

2,7

2

1

0

1,0 1,0

0,5 0,5
0,25 0,250,1 0,1

4 3 2 1 0 1 2 3 4

2,7

2

1

0

2,0 2,00,5 0,5
0,3 0,30,1 0,1

PMFY-P VBM: 1-weg cassette
Hotelkamer

De cassetteunits zijn speciaal ontworpen voor situaties 
waar een warmtepomp onopvallend aanwezig dient te zijn. 
Voor hotelkamers, kantoren, meeting rooms, restaurants en 
winkels is deze unit een prima toepassing. De cassetteunit 
wordt grotendeels in het plafond geïntegreerd. Het gedeelte 
dat zichtbaar is heeft een slanke en moderne vormgeving.

De cassettes met 2-zijdige uitblaas bieden met hun 
uitstekende uitblaaspatroon een hoge mate van comfort.

Vloerafstand (m)

Luchtsnelheid (m/s)

Luchtsnelheid (m/s)
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 (m
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Kenmerken van de 1-weg cassette unit

• Zeer stil; vanaf 27 dB(A)

• Geringe inbouwhoogte: 23 cm

• Reinigbare ‘longlife’ filter

• 4 ventilatorsnelheden in te stellen

• Verse luchttoevoer mogelijk

• Standaard ingebouwde hoogwaardige condenspomp

Kenmerken van de 2-weg cassette unit

• Zeer stil; vanaf 28 dB(A)

• Reinigbare ‘longlife’ filter

• 3 ventilatorsnelheden in te stellen

• Verse luchttoevoer mogelijk

• Standaard ingebouwde hoogwaardige condenspomp

• Extra uitblaasmogelijkheid voor een aangrenzend 

lokaaltje

PLFY-P VLMD: 2-weg cassette unit
Directiekantoor: combinatie van stilte en comfort dankzij zijn uitblaaspatroon

OVERZICHT BINNENUNITS



sensing

Een meting gedurende 
5 seconden

Een meting gedurende 
5 seconden

Een meting gedurende 
5 seconden

Een meting gedurende 
5 seconden

90° rotatie 90° rotatie 90° rotatie

Kenmerken van de 4-weg cassette unit

• Zeer stil; vanaf 26 dB(A)

• Reinigbare ‘longlife’ filter

• 4 ventilatorsnelheden in te stellen

• Standaard verse lucht aansluiting

• Extra uitblaasmogelijkheid voor een aangrenzend 

lokaaltje

PLFY-P VBM: 4-weg cassette unit
Men bespaart 30% in energieverbruik door toepassing van de "I-see" sensor

PLFY-P VFM: 4-weg cassette unit
Past perfect in het stramien van een tegelplafond

De "I-see" sensor, een optioneel toebehoren voor de 
4-weg cassettes, maakt het mogelijk om een volledig 
lokaal - 360° rond - te scannen op zoek naar eventuele 
temperatuursgradaties.
Deze technologie doet een beroep op warmtereceptoren 
die vooral de stralingstemperatuur van muren, vloeren, 
beglazing, enzovoort in aanmerking nemen. Ze laten toe 
op deze manier de lucht op een meer efficiënte manier te 
bewaken en de lokaallucht te uniformiseren, gelijkmatig over 
het volledig lokaal. Dit alles ten behoeve van uw comfort.

Een constante en uniforme temperatuur
De nieuwe ”I-see sensor”-functie scant het lokaal op zoek 
naar eventuele temperatuurverschillen veroorzaakt door 
warmte/koude straling van vaste materialen (koude wanden, 
warme lichamen).
Het systeem waarborgt hierdoor een homogene 
temperatuur in het lokaal door de temperaturen van muren, 
ramen, vloeren, ... in rekening te brengen.

Thermografisch beeld in verwarming bij 
een cassette zonder "I-see" sensor en 
bij een insteltemperatuur van 23°C.

Thermografisch beeld in verwarming bij 
een cassette met "I-see" sensor en bij 
een insteltemperatuur van 20°C.

2.7m

11.5m

360°
sensingwaarneming

OVERZICHT BINNENUNITS
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Vloerunits worden veelal toegepast wanneer montage in 
een verlaagd plafond niet mogelijk is of onder het plafond 
niet gewenst is. Tevens bieden vloerunits een uitermate 
geschikte oplossing voor matig geïsoleerde gevels en/of 
glasoppervlakken. 

Deze units zijn verkrijgbaar met of zonder omkasting. De 
units met omkasting worden direct aan de wand (op de 
vloer) geplaatst en de units zonder omkasting worden in 
een lambrisering of onder een vensterbank ingebouwd.

De vloermodellen bieden zowel klimaattechnisch als 
esthetisch een uitstekende oplossing.

Kenmerken van de vloerunit

• Zeer geluidsarm; vanaf 27 dB(A)

• Standaard voorzien van een reinigbare ‘longlife’ filter

• PFFY-P VLRM of PFFY-P VLEM: slechts 22cm diep

• PFFY-P VKM: compacte afmetingen

Nog beschikbaar
PFFY-P VLEM: vloerunit met omkasting
PFFY-P VLRMM: vloerunit met opvoerhoogte tot 60Pa

Installatietekening van een vloerunit in een lambrisering onder een venster

PFFY-P VKM: compacte vloerunit
Comfortabele verwarming door de uitblaas langs zowel de vloer als via de 
bovenzijde van het apparaat.

PFFY-P VLRM: vloerunit zonder omkasting
Dankzij de projectomkasting geïntegreerd in een hotelkamer

OVERZICHT BINNENUNITS
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De plafondonderbouwunits zijn bedoeld voor bevestiging 
tegen het plafond. De installatie ervan vergt dus geen 
enkele wijziging van het bestaande interieur. Ze worden 
veelal geplaatst in lokalen zonder verlaagd plafond.
Eén van de belangrijkste voordelen van dit type binnenunit 
is het grote luchtbereik; de lucht wordt immers langs het 
plafond geblazen en “kleeft” er werkelijk aan, hetgeen zorgt 
voor een optimale verdeling van de geklimatiseerde lucht in 
het lokaal.

Mitsubishi Electric heeft een gamma binnenunits met 
sobere belijning met respect voor het bestaande interieur 
en met het accent op elegantie. Ze worden hoog aan de 
wand gemonteerd en vragen geen speciale bouwkundige 
aanpassingen. Door de horizontale en verticale 
uitblaaslamellen is een goede luchtverdeling gewaarborgd.

Kenmerken van de plafondonderbouwunit

• Geluidsarm; vanaf 29 dB(A)

• Reinigbare ‘longlife’ filter

• Goede luchtverdeling dankzij een automatische 

swingklep

Kenmerken van de wandunit

• Geluidsarm; vanaf 29 dB(A)

• Reinigbare ‘longlife’ filter

• Zeer compacte unit

Nog beschikbaar
PKFY-P VHM & PKFY-P VKM: wandunits met groter vermogen

PCFY-P VKM: plafondonderbouwunit
Elke vergadering bij een comfortabele temperatuur

PKFY-P VBM: wandunit
Hoog aan de wand in een nis op een slaapkamer

OVERZICHT BINNENUNITS
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De nieuwe aansluitingskits maken het mogelijk de 
binnenunits uit de "Serie M" reeks te combineren1 met City 
Multi VRF-buitenunits. Het voordeel voor de gebruiker ligt 
in een aanzienlijk grotere keuze aan mogelijke binnenunits. 
De nieuwe vloerunits, de elegante premium wandunits 
type MSZ-EF, de compacte MSZ-SF en de deluxe MSZ-FH 
modellen kunnen voortaan geïntegreerd worden.

LEV-kit
Op deze kit wordt telkens één binnenunit aangesloten. De 
kit kan tot op een afstand van 15 meter van de binnenunit 
gemonteerd worden.

Branch boxen
Voor mini-VRF-systemen heeft Mitsubishi Electric 
branch boxen ontwikkeld. Ze zijn beschikbaar met drie 
of vijf aansluitingen en maken integratie van acht units op 
één PUMY-systeem mogelijk. Tevens is het mogelijk om 
naast de branch boxen rechtstreeks binnenunits van de 
City Multi reeks op de buitenunit te koppelen.

Aansluitingskits
Verhoogde flexibiliteit

OVERZICHT BINNENUNITS

1 Contacteer ons voor meer informatie omtrent de uitgebreide combinatiemogelijkheden.
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1 2 3

Aanpassen aan uw inrichting
Dit type vloermodel kan op drie verschillende manieren 
worden geïnstalleerd en zich op die manier aan de inrichting 
van uw lokaal en aan uw voorkeuren aanpassen.

Meer comfort dankzij de oriëntatie van de luchtstromen
In de verwarmingsmodus is de oriëntatie van de 
luchtstromen geoptimaliseerd waardoor deze vloerunit 
u een perfect comfort biedt. Daarbij wordt de lucht in de 
kamer gelijktijdig naar boven en naar onderen verspreid. 
Door die verspreiding ontstaat een homogene temperatuur 
in de volledige kamer.
Met behulp van de snelle verwarmingsmodus kan de 
temperatuur van de kamer versneld worden opgevoerd. 
De vloerunit past bij het opstarten de stand van zijn 
blaaskleppen aan om een deel van zijn uitgeblazen lucht 
opnieuw op te warmen. Zo zorgt deze unieke functie ervoor 
dat de uitgeblazen lucht sneller een hogere temperatuur 
bereikt. Dus kan de kamer veel sneller worden verwarmd.
In de koelmodus blaast de vloerunit alleen naar boven. 
Doordat frisse lucht van nature uit 'zwaarder' is dan de 
omgevingslucht, zakt de uitgeblazen lucht en vermengt ze 
zich op die manier. Die verspreiding leidt tot een aangename 
en efficiënte afkoeling.

MFZ-KJ: compacte vloerunit
"Flat panel"-ontwerp met flexibele installatiemogelijkheden

OVERZICHT BINNENUNITS

Aanpassen aan uw inrichting

Verwarmingsmodus

Koelmodus

Snelle verwarmingsmodus

vanaf

20dB(A)
=

de stilste vloerunit
op de markt!

1  Op de vloer (dankzij flexibele voet)             2  Aan de muur, niet ingebouwd 
3  Aan de muur, ingebouwd (-7cm diepte)
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"Double vane"-functie
De tweevoudige uitblaaslamellen sturen verschillende 
luchtstromen aan, in twee richtingen. Iedere uitblaas werkt 
afzonderlijk, waardoor een betere verspreiding van de lucht 
mogelijk is of waardoor één toestel twee verschillende 
zones kan opwarmen.

Energie besparen dankzij de aanwezigheidsdetector
Het toestel is voortdurend op zoek naar de aanwezigheid 
van personen in de ruimte en kan deze ook lokaliseren. 
Het toestel laat energiebesparing toe door de ingestelde 
temperatuur automatisch aan te passen zodra niemand 
meer gedecteerd wordt in de ruimte (+/- 2°C). Wanneer 
iemand de kamer terug binnenkomt, wordt de basis 
ingestelde temperatuur opnieuw aangenomen.

Plasma Quad filter
Deze filterfunctie werkt als een elektrisch gordijn dat 
door ontlading de bacteriën en virussen in de vervuilde 
omgevingslucht onschadelijk maakt.

3D "I-see" sensor
De 3D "I-see" sensor deelt elke kamer op in acht niveaus die 
telkens in 94 segmenten worden opgesplitst. Zo meet deze 
wandunit unit telkens 752 temperatuurpunten en reageert 
ze op elke verandering. Met deze nauwkeurige informatie 
stuurt deze bijvoorbeeld de uitblaaslamellen bij om naar 
wens de luchtstroom te richten op een aanwezige persoon 
of indirect te laten blazen zonder tocht.

MSZ-FH : Deluxe wandunit
"Double Vane", "3D I-see sensor" en "Plasma Quad filter"

OVERZICHT BINNENUNITS

n  Bacteriën
In een testruimte van 25 m3 elimineerde 
de Plasma Quad filter na 115 minuten 
ongeveer 99% van alle bacteriën.
(Test Nº) KRCES-Bio, Test Report N° 23-0311

n  Allergenen
In een testruimte van 25 m3 elimineerde de 
Plasma Quad filter 94 % van het kattenhaar 
en 98% van de aanwezige pollen.
(Test Nº) ITEA Nº 12M-RPTFEBO22

n  Virussen
In een testruimte van 25 m3 elimineerde de 
Plasma Quad filter na 65 minuten ongeveer 
99% van alle virussen.

(Test Nº) VRC-Center, SMC N° 23-002

n  Stof
In een testruimte van 25 m3 elimineerde 
de Plasma Quad filter 88,6% van de 
schimmelsporen en stofdeeltjes die in de 
ingeademde lucht zitten.
(Test Nº) ITEA Nº 12M-RPTFEBO22

I-see sensor met
8 elementen

De sensor tast de 
ruimte van rechts 

naar links af De ruimte is verdeeld in 752 (8 x 94) zones

Testresultaten

vanaf

20dB(A)
=

de stilste wandunit
voor VRF op de 

markt!
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Deze stijlvolle wandunits werden ontworpen voor moderne 
architectuur en idem interieur. De productnaam "Kirigamine 
Zen" belichaamt de holistische benadering van deze 
innovatieve toestellen. Kirigamine is een hoogvlakte in 
Japan die synoniem staat met ongerepte natuur. Zen 
staat voor harmonie, rust en welzijn. En omdat ze in drie 
kleuren verkrijgbaar zijn, vormen ze steeds een harmonieus 
geheel met de ruimte waarin ze zijn opgesteld. Een MSZ-
EF binnenunit in werking behoudt zijn uitzonderlijk slanke 
vorm. De enige verandering die wordt waargenomen is de 
beweging van de variabele uitblaasopening.

Briljant in wit
De Zen White-versie past perfect bij een lichtgekleurd 
interieur. Het slanke stijlvolle design straalt onmiskenbaar 
verfijnde elegantie uit.

Zwart accent
De Zen Black-versie is de meest geschikte oplossing voor 
klimaatregeling in een donkerkleurig interieur. De luxueuze 
zwarte afwerking lijkt op die van een moderne audiovisuele 
uitrusting, wat een sterk gevoel van kwaliteit en comfort 
geeft.

Zilveren klasse
De Zen Silver-versie is het resultaat van een zeer geavanceerd 
productieproces, waarbij er tijdens de fabrieksafwerking 
een speciale film wordt aangebracht die voor een stijlvolle 
moderne look zorgt. De binnenunit is slank, compact en 
vormt een aangenaam accent in om het even welk interieur.

De MSZ-SF dient perfect voor de klimatisatie van kleinere 
ruimtes want ze is ook verkrijgbaar met een koelvermogen 
vanaf 1,5kW. Met hun compacte afmetingen integreren 
deze binnenunits zich naadloos in het interieur. Ook omdat 
ze extreem stil werken, vallen ze nauwelijks op.

MSZ-EF: premium wandunits "Kirigamine Zen"
Een stijlvolle collectie voor een modern interieur

MSZ-SF: compacte wandunits
Klein en fijn

OVERZICHT BINNENUNITS

De gepatenteerde luchtuitlaat met Dual Air Guide 
garandeert dat de lucht tochtvrij wordt uitgeblazen tijdens 
het koelen en dat de lucht optimaal wordt verspreid 
tijdens het verwarmen. De bovenste en onderste 
luchtuitblaaskleppen zijn uitgerust met een motor. De 
kleppen kunnen zo individueel ingesteld worden voor de 
ideale uitblaasrichting.

n  Koeling
Bij koeling is er een horizontale luchtstroom 
en wordt direct contact met aanwezige 
personen vermeden.

n  Verwarming
Bij verwarming is er een verticaal naar 
beneden gerichte luchtstroom en worden 
zo ook de voeten bereikt.

Dual Air Guide
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Comp.R134a

R410A

LEV

LEV

De unieke Mitsubishi Electric "Booster Heater" is speciaal ontwikkeld 
voor productie van sanitair warm water. Deze unit kan alleen 
aangesloten worden op het City Multi R2-systeem. Hierdoor wordt 
energie onttrokken uit de buitenlucht of gerecupereerd uit de te koelen 
lokalen. 
De booster heater is voorzien van een tweede koelmiddeltrap 
(R134a) waardoor 70°C warm water bereikt kan worden. 
De booster heater is uitermate geschikt voor toepassing in villa's, 
hotels, sportcentra en restaurants.

//
Naast de uitwisseling van energie tussen te 
koelen en te verwarmen lokalen is het ook 
mogelijk om combinaties te maken met 
andere installatieonderdelen. Door deze 
combinatie ontstaat een uniek totaalconcept 
waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt 
van het uitwisselen van energie tussen de 
verschillende componenten.

Kenmerken van de booster heater

• SWW tot 70°C zonder elektrische 

hulpweerstand

• Gelijktijdig koelen, verwarmen EN 

productie van sanitair warm water 

met één systeem, één installatie

• Energie-uitwisseling mogelijk

• Zeer hoge COP-waarden

• Geen gasaansluiting meer vereist

OVERZICHT BINNENUNITS

Binnenunit
City Multi R2-buitenunit

BC-Controller

Buffervat

Platenwisselaar

Platenwisselaar

Booster heater

Pomp

Gesloten ringleiding

PWFY-P VM-E-BU: "booster heater"
Verwarmen van water tot 70°C
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R410A

LEV

De "Medium Heater" is ontwikkeld om toe te passen bij lage 
temperatuursverwarming of bij koeling. Deze unit, uitgerust met 
een platenwarmtewisselaar, produceert warm water tot 45°C in 
verwarmingsstand of tot 5°C in koelstand. 
De combinatie van bijvoorbeeld vloer- & luchtverwarming resulteert in 
een zeer comfortabel systeem waarin de stralingswarmte van de vloer 
wordt gecombineerd met de snelheid van luchtverwarming. Hoge 
lokalen kunnen zo op een perfecte manier geconditioneerd worden.

Kenmerken van de Medium heater

• Warm water tot 45°C

• Koud water tot 5°C

• Gelijktijdig koelen, verwarmen EN 

productie van warm of koud water 

met één systeem, één installatie in 

het geval van aansluiting op een R2-

installatie

• Energie-uitwisseling mogelijk

• Zeer hoge COP-waarden

• Geen gasaansluiting meer vereist

• Ook toepasbaar op een City Multi 

Y-systeem

OVERZICHT BINNENUNITS

BinnenunitCity Multi Y- of R2-buitenunit

BC-Controller
(enkel vereist in combinatie 
met het R2-systeem)

Platenwisselaar

Medium heater

Pomp

Gesloten ringleiding

Vloerverwarming

PWFY-P VM-E-AU: "medium heater"
Warm- en koudwaterproductie
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Mitsubishi Electric heeft voor het koelen van computerruimtes 
de PFD "close control downflow" unit ontwikkeld. Deze 
serie computerkoelsystemen onderscheidt zich door: 
betrouwbaarheid, energiebesparende  technologie, 
eenvoudige installatie en gering onderhoud.

Inverterregeling voor vraaggestuurd koelvermogen
De afgegeven warmte van de servers/patchkasten is 
afhankelijk van het gebruik van de  server. Indien meerdere 
gebruikers ook meerdere processen op de server uitvoeren 
wordt de intensiviteit van de server groter en zal de 
geproduceerde warmte toenemen. Een aan/uit geregeld 
computerkoelsysteem zal het afgegeven vermogen hier niet 
op kunnen aanpassen en zal vermoedelijk gaan pendelen. 
Een aan/uit geregelde compressor functioneert met een 
vast toerental. De compressor levert indien deze in bedrijf is 
een constant koelvermogen. 

Temperatuurfluctuatie
Waardevolle gegevens en communicatiebeschikbaarheid 
lopen gevaar door fluctuerende temperatuur- en 
vochtigheidsniveaus. De meest voorkomende storingen 
aan computer apparatuur worden veroorzaakt door te snelle 
temperatuurveranderingen in de computerruimte. 
Hierdoor kan permanente schade ontstaan aan elektronische 

componenten en printplaten. Vaak is een hogere temperatuur 
niet het probleem, maar het te snel stijgen of dalen van de 
temperatuur en of relatieve vochtigheid. Computerkoeling 
dient het comfort in de ruimte binnen zeer kleine toleranties 
24 uur per dag, 365 dagen per jaar te garanderen. 

Zoals eerder genoemd zal de geproduceerde warmte 
van de servers variëren met de belasting van de server. 
Om een gelijkmatige temperatuur te kunnen garanderen 
moet het computerkoelsysteem het koelvermogen kunnen 
aanpassen aan de vraag. Door toegepaste invertertechniek 
kan op elk moment exact het gevraagde koelvermogen 
geleverd worden, waardoor er een nauwkeurig geregeld 
klimaat ontstaat met een temperatuurgradiënt van +/- 1˚C.

OVERZICHT BINNENUNITS

PFD-P VM: "close control" unit
Unieke combinatie van VRF met koeling voor serverlokalen

Tijd

Koeling

Aa
nz
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gt

em
pe

ra
tu

ur

AAN/UIT geregelde airco

PFD met inverterregeling
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Hogere vermogens
Deze units zijn ideaal voor toepassingen met hogere 
koel- en/of warmtelasten. Deze units kunnen uitsluitend 
in een 1:1 combinatie met een respectievelijke buitenunit 
worden gebruikt. De combinatie van deze units met andere 
binnenunits in één systeem is dus niet mogelijk.

Hoge statische opvoerhoogte mogelijk
Door het aanpassen van de riemoverbrenging kan een 
externe statische druk tot 800 Pa worden bereikt. Zo kunnen 
ook uitgebreide kanaalnetwerken van geconditioneerde 
lucht worden voorzien.

100% verse lucht
Er zijn 3 units waarop 100% verse lucht kan toegevoerd 
worden.

PFAV-P VM: industriële klimaatkasten
Hoge vermogens met opwaartse luchtuitblaas

OVERZICHT BINNENUNITS

Toepassingsvoorbeelden
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Thermoscreens
Mitsubishi Electric heeft in samenwerking met 
Thermoscreens een luchtgordijn ontwikkeld speciaal voor 
het City Multi VRF-systeem.
Het luchtgordijn is uitgevoerd met een DX-warmtewisselaar 
waardoor de condensatiewarmte vanuit het City Multi 
systeem direct aan de lucht wordt afgegeven. Het 
luchtgordijn kan indien gewenst voorzien worden van 
additionele elektrische verwarming voor continuering 
van verwarming ten tijde van de ontdooiicyclus van de 
buitenunit. Bij aansluiting van een luchtgordijn op een R2-
systeem kan energie uit de winkel, waar gekoeld wordt, 
onttrokken worden om het luchtgordijn te voorzien van 
verwarming.

Kenmerken van de luchtgordijn

• Hergebruik van energie, waardoor zeer efficiënt

• Eén systeem voor koelen en verwarmen

• Geen gasaansluiting meer vereist

• Zeer hoge COP-waarden

• Toepasbaar op City Multi Y en R2

OVERZICHT BINNENUNITS
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Aansluiting op een luchtbehandelingskast

Mitsubishi Electric maakt het mogelijk om een City Multi 

VRF-systeem op een luchtbehandelingskast aan te sluiten. 

Hierdoor kan de geavanceerdere invertertechniek van 

Mitsubishi Electric toegepast worden om een luchtgroep te 

voorzien van koeling of verwarming. 

De capaciteit van het VRF-systeem wordt op het 

verdamperblok geregeld door middel van een elektronisch 

expansieventiel. De compressor kan in de laagste 

frequentiestap opstarten zodat de startstroom van de 

compressor onder de nominale stroom ligt. De afzekerwaarde 

is dus laag, wat een groot voordeel is voor het inpassen 

van koeling in een bestaande installatie. Mitsubishi Electric 

levert een City Multi buitenunit en een LBK-regeling welke 

direct aangesloten kan worden op een door derden geleverd 

DX-verdamperblok in de luchtbehandelingskast. Het 

toepassen van een DX-koeling in een luchtbehandelingskast 

is een eenvoudige en financieel interessante oplossing. 

Het installatiewerk beperkt zich tot het monteren van het 

leidingwerk en regeltechnisch aansluiten van de buitenunit 

en de LBK-regeling door middel van één communicatiekabel 

en het plaatsen van verschillende voelers. Regeltechnisch 

hoeven er verder geen externe componenten opgenomen te 

worden. Desgewenst kan het systeem vrijgegeven worden 

op basis van een extern contact of kan een inbedrijfs- of 

storingsmelding extern uitgelezen worden. De installatie 

wordt aangesloten zonder het gebruik van gekoeld water. Er 

wordt op basis van inblaas-, uitblaas- of ruimtetemperatuur 

geregeld.

Het toepassen van een City Multi systeem is een energiezuinige en 
comforttechnisch interessante oplossing, mede door de regeling op de 
uitblaastemperatuur.

OVERZICHT BINNENUNITS

PAC-AH M: aansluitingskit voor externe DX-warmtewisselaar
Oneindige combinatiemogelijkheden voor warmterecuperatie
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PAR-31MAA PAR-U02MEDA

Lokale bedieningen zijn klimaatregelaars die de gebruiker 
de mogelijkheid geven het klimaat op lokaal niveau te 
regelen. De lokale bedieningen worden over het algemeen 
in het vertrek geplaatst waarvan de temperatuur  geregeld 
dient te worden. Alle lokale bedieningen zijn voorzien van 
een duidelijk  afleesbaar display en eenvoudig te bedienen 
knoppen. Lokale bedieningen zijn verkrijgbaar als bedrade 
bediening of als infrarood bediening.

Lokaal 1 Lokaal 2

Scenario 1

Optimale regelbaarheid in een kantoor
Een goede werkomgeving beïnvloedt de prestaties van 
de werknemers. Elke werk nemer heeft, afhankelijk van 
verschillende factoren, een eigen voorkeur voor zijn/haar 
klimaat. Wanneer in elke ruimte van het kantoorgebouw een 
bediening wordt  gemonteerd, kan iedere gebruiker zijn eigen 
gewenste klimaat instellen.  Afhankelijk van het gekozen 
klimaatsysteem kan per ruimte de gewenste temperatuur, 
 ventilatorstand, uitblaaspatroon en ontvochtiging 
ingesteld worden. Op een over zichtelijk display worden de 
verschillende instellingen weergegeven.

Scenario 2

Bedieningsgemak in een hotel
Speciaal voor hoteltoepassingen heeft Mitsubishi Electric 
een vereenvoudigde bediening ontwikkeld. Deze kent 
slechts de primaire functies: aan/uit, temperatuur instelling 
en bijhorende mode, ventilatorstand en uitblaasrichting. 
Hotelgasten verblijven immers veelal maar kort in een hotel 
en hebben geen interesse en tijd om zich uitgebreid te 
verdiepen in de bediening. Met slechts enkele knoppen en 
duidelijke iconen wordt een perfect klimaat in de hotelkamer 
verkregen. Uiteraard is de vereenvoudigde bediening ook 
voor andere toepassingen te gebruiken.

OVERZICHT BEDIENINGEN

Lokale bedieningen

Individuele controle
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PAR-31MAA PAR-U02MEDA

Centrale bedieningen

Collectieve controle
Met een centrale bediening worden de lokale bedieningen 
per stuk of per groep  geregeld worden. De centrale regelaar 
neemt hierbij de individuele regelaars over. Zo is het 
bijvoorbeeld mogelijk om de totale installatie door middel 
van een weektimer aan/uit te schakelen, waardoor onnodige 
draaiuren voorkomen worden. Centrale bedieningen zijn er 
in verschillende uitvoeringen leverbaar, met eenvoudige tot 
zeer uitgebreide mogelijkheden.

Lokaal 1 Lokaal 2

Centrale bediening type AT-50B

Scenario 3

Flexibel overwerken door overwerktimer
Een centrale regelaar schakelt het totale systeem uit of 
op ‘nachtstand’, na bijvoorbeeld 17.00 uur. In een bepaald 
kantoor wordt overgewerkt en de werknemer activeert het 
systeem weer met de lokale regelaar, waardoor, alleen in dat 
kantoor, het klimaat weer volledig geregeld kan worden. Na 
bijvoorbeeld 2 uur (instelbaar) schakelt de centrale regelaar 
het systeem weer uit of in nachtstand. Op deze manier 
wordt voorkomen dat de werknemer het systeem vergeet 
uit te zetten en onnodig energie wordt gebruikt.

Scenario 4

Eenvoudige bediening voor invoeren uitzonderlijk 
openingstijden
In de retail wordt gebruik gemaakt van verschillende 
openingstijden. Zo zijn de openingstijden tijdens werkdagen 
anders dan in het weekend. Ook een koopavond vormt 
een uitzondering. Door het toepassen van een centrale 
bediening met weektimer kan per dag van de week een ander 
programna ingesteld worden. Zo zal het klimaatsysteem 
ook op koopavond tot sluitingstijd in bedrijf blijven zonder 
dat instellingen versteld hoeven te worden. 
De centrale regelaar met weektimer regelt de temperatuur, 
ventilatorstand en uitblaas patroon per unit, of van het totale 
systeem ineens, op vooraf geprogrammeerde  tijdstippen.

OVERZICHT BEDIENINGEN
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Centrale regelaars worden vaak onterecht benoemd 
als timers. Uiteraard zijn de centrale regelaars van 
Mitsubishi Electric voorzien van verschillende timers zoals 
geoptimaliseerde timer, seizoensweektimers en jaartimers 
maar daarnaast zijn ze tevens voorzien van verschillende 
energiebesparende mogelijkheden. De centrale regelaars 
zijn webbased, dat wil zeggen dat deze benaderbaar is door 

middel van een pc en desgewenst ook op afstand. 
De pc wordt alleen gebruikt om de gegevens van de 
regelaar te visualiseren, alle gegevens worden bewaard 
op de centrale regelaar, dit verhoogt de betrouwbaarheid. 
Deze energiebesparende functies kunnen per gebruiker 
of groep van gebruikers ingesteld worden, voor sommige 
functies zijn aanvullende pakketten benodigd.

Klimaatbeheersystemen

Alomvattende controle

Lokaal 1 Lokaal 3Lokaal 2 Lokaal 4

Centrale bediening type AT-50B

Klimaatbeheersysteem type AE-200E
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Scenario 5

Regeling in een kantoor
Een kantoorpand van meerdere bouwlagen kent veel 
lokalen waarin meerdere huurders  gehuisvest zijn. Het 
kantoorpand is voorzien van een City Multi VRF-systeem met  
140 binnenunits ten behoeven van verwarming, ontvochtigen, 
koeling en ventilatie. Voor de gemeenschappelijke ingang 
is het VRF-systeem aangesloten op een vloerverwarming-
systeem. Ieder kantoor is volledig individueel te regelen.
Het gehele systeem wordt geregeld door een klimaat-
beheersysteem welke is aangesloten op een PC met het  
TG-2000 software pakket.
Ieder kantoor is voorzien van een individuele regelaar. Het 
systeem is ‘vrij indeelbaar opgebouwd’, hetgeen inhoudt dat 
na verwijdering van een systeemwand en een  regelaar het 
nieuw kantoor met 2 binnenunits op 1 regeling functioneert.
De beheerder heeft toegang via het TG-2000-systeem. 
Hierin wordt het pand per verdieping visueel weergegeven 
middels de bouwkundige plattegronden. Per kantoor wordt 
door middel van een of meerdere iconen de te regelen 
apparatuur zichtbaar gemaakt. De gebouwbeheerder kan 
via een muisklik per apparaat, per verdieping, per blok of 
zelfs het gehele systeem ineens bedienen en visualiseren.

Scenario 6

Regeling in een hotel
Een hotel is voorzien van een City Multi VRF-systeem 
waarmee alle hotelkamers  worden verwarmd en gekoeld. 
Het restaurant en de  algemene ruimten worden verwarmd, 
gekoeld en geventileerd met Mr. Slim systemen in 
combinatie met Lossnay ventilatie-units met "Warmte Terug 
Winning" (WTW).
De hotelkamers zijn voorzien van vereenvoudigde 
bedieningen en de algemene ruimten  worden enkel 
aangestuurd via het klimaatbeheersysteem aan de receptie.
De hotelkamers zijn voorzien van een kaartlezer welke de 
aanwezigheid van de gast op de kamer registreert. De 
kaartlezer is aangesloten op een speciale aansluiting op 
de binnenunit zodat het signaal via de reeds aanwezige 
buslijn van het City Multi systeem naar de centrale regeling 
wordt gevoerd. Het systeem is zo geprogrammeerd dat 
bij aanwezigheid de laatst ingestelde temperatuur wordt 
ingesteld en bij afwezigheid een minimale temperatuur van 
bijvoorbeeld 15°C wordt gehandhaafd. 
Tevens bestaat de mogelijkheid het klimaatbeheerssysteem 
te koppelen aan een reservatiesysteem zoals Micros 
Fideleo®. Hierdoor kan het inchecken gekoppeld worden 
aan het vrijgeven van de bedieningen.
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Bedrade lokale bediening met alle 
basisfuncties om het comfort in te stellen. 
Inclusief een weekklok waarbij tot 8 
schakelmomenten per dag kunnen geprogrammeerd 
worden.

Deze centrale bediening omvat een 
5" aanraakscherm en 3 sneltoetsen.
Met één AT-50B kunnen tot 50 
binnenunits aangestuurd en beheerd worden:
• aan/uit, temperatuurinstelling
• werkingsmode: koelen, verwarmen, auto, ventileren of 

ontvochtigen
• ventilatiesnelheid- en richting
• blokkeren van bepaalde functies op de lokale bedieningen
• weekklok met maximaal 16 instellingen per dag
• nachtverlaging

De bedrade bediening met 
aanraakscherm biedt naast de 
basisfuncties een weekklokfunctie 
aan en is voorzien van vier ingebouwde sensoren 
(temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid, helderheid). 
Dit maakt een integrale regeling van een HVAC-systeem 
mogelijk, inclusief eventuele bevochtigers en ventilatie-
eenheden verbonden met deze bediening via een "Advanced 
HVAC-Controller". Wanneer bijvoorbeeld de ingebouwde 
aanwezigheidsdetector vaststelt dat er niemand 
aanwezig is, kan men de controller zo configureren om de 
kamertemperatuur aan te passen en zo het energieverbruik 
te verminderen.

Met de compacte, vereenvoudigde bediening 
kunnen enkel de basisfuncties ingesteld worden: 
aan/uit, temperatuur, ventilatiesnelheid en -richting alsook 
de werkingsmode. Net als de hierboven beschreven 
bedieningen bevat ze standaard een geïntegreerde 
afstandsvoeler voor een acurate temperatuursmeting 
op leefhoogte. Indien een weekklok vereist is, dan is een 
centrale bediening vereist.

Bij renovatie of bepaalde toepassingen kan een 
draadloze bediening vereist zijn. Voor de 4-weg 
cassettes en de plafondonderbouw is een optionele in te 
bouwen ontvanger beschikbaar. Bij de wandunit is deze 
standaard reeds voorzien. Voor alle andere binnenunits is 
een opbouwdoos met ontvanger vereist.

Smart ME afstandsbediening
PAR-U02MEDA

Vereenvoudigde MA afstandsbediening
PAC-YT52CRA

Draadloze afstandsbediening
PAR-FL32MA

MA afstandsbediening
PAR-32MAA

"Advanced Touch" bediening
AT-50B

Schermvoorbeelden AT-50B
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Op het 10,4" HD-touchscreen 
bedient u uw installatie met 
de vingertop. Standaard 
kunnen tot 50 binnenunits 
gekoppeld worden, mits 
uitbreidingsmodules, types AE-50E of EW-50E, kunnen we 
tot 200 units bedienen. 
• visualisatie van de units op een grondplan
• aan/uit, temperatuurinstelling
• werkingsmode: koelen, verwarmen, auto, ventileren of 

ontvochtigen
• ventilatiesnelheid- en richting
• blokkeren van bepaalde functies op de lokale bedieningen
• weekklok met maximaal 24 instellingen per dag en jaarklok
• mogelijk om de installatie aan te sturen via een webbrowser
• diverse uitbreidingsmogelijkheden zoals "Charging", 

"Peak-Cut", "Energy saving"
• Aansturen en monitoren van externe in- en uitgangen op 

een Mitsubishi Electric PLC type alpha-controller

De City Multi installatie wordt via verschillende type 
interfaces gekoppeld met de meeste gangbare 
gebouwbeheersystemen. We hebben namelijk interfaces 
om de typische Mitsubishi Electric datacommunicatie om 
te vormen naar:
• LonWorks®

• BACnet®

• Modbus
• KNX®

Via deze interface worden tot 50 
binnenunits gekoppeld en gestuurd 
via een webbrowser op pc. Deze 
interface wordt alleenstaand 
toegepast of dient als uitbreidingsmodule voor de AE-200E.

Alle functies van de centrale regelaar en 
de bedieningen kunnen gevisualiseerd 
worden door middel van deze software. 
Dit visualisatiepakket geeft het City Multi VRF-systeem 
overzichtelijk weer op een grafische bouwkundige 
onderlegger van het pand. Op deze manier wordt de 
overzichtelijkheid en gebruiksgemak verhoogd. Het is 
mogelijk middels dit pakket het energiegebruik van het VRF-
systeem inzichtelijk te maken, hiermee kan een verdeling van 
energieverbruik per gebruiker of groep bepaald worden. Er 
kan op deze manier een afrekenfunctie gerealiseerd worden 
voor een gebouw met meerdere gebruikers.

Netwerkcompatibele bediening
AE-200E

Gebouwbeheersystemen of externe aansturing
Interfaces

Netwerkcompatibele interface
EW-50E

Bedieningssoftware
TG-2000A

Schermvoorbeelden webbrowser

//
Contacteer ons voor gedetailleerde informatie omtrent de uitgebreide 
controlemogelijkheden. We werken graag een gepersonaliseerde oplossing uit.
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Mitsubishi Electric Europe B.V. levert voortdurend de nodige inspanningen om zijn producten verder te ontwikkelen en te verbeteren. 
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