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City Multi VRF-systemen
Een oplossing voor
vele toepassingen

Voor kantoorgebouwen
Kantoorgebouwen hebben nood aan klimatisatie.
Ze helpen om ook in stressvolle situaties het hoofd 
koel te houden. Hier zorgen de City Multi-systemen 
ervoor dat medewerkers zich elke dag comfortabel 
voelen.

Voor winkelcentra
Winkelcentra stellen speciale uitda-
gingen aan klimatisatiesystemen.
De City Multi-systemen bieden een
betrouwbare oplossing voor deze
veeleisende opdracht.
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Voor openbare gebouwen
Musea, congres- en concerthallen –
de temperatuur moet kloppen. Voor al
deze toepassingen bundelen de
City Multi VRF-systemen ervaring en
innovatie in een betrouwbare oplossing.

Voor hotels
In een hotel moet elke gast zich 
thuis voelen. Ongeacht of hij  zij n 
kamer wil verwarmen of koelen. 
Met een City Multi-systeem wordt 
aan deze eis voldaan – individueel 
en energieeffi ciënt.
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City Multi VRF staat voor systeemoplossingen die de eisen

van de markt een stap voor zij n. De huidige reeks YNW

breidt deze voorsprong nog verder uit met een nog hogere

energie-effi ciëntie, fl exibiliteit en comfort.

Voorsprong. Genomen.
City Multi VRF YNW

Een zuinig en duurzaam systeem heeft technologie nodig die meedenkt, 
de juiste signalen oppikt en automatisch stuurt. Dankzij  vele 
constructieve maatregelen zij n de nieuwe VRF-systemen nog effi ciënter 
dan hun voorgangers.

•  Tot 33 % hogere SEER- en tot 19 % hogere SCOP-waarden in vergelij king 
met het eerdere model

•  4-zij dige warmtewisselaar met verbeterde luchtgeleiding en beperkt 
drukverlies

•  Nieuwe compressor met Multi-Port klepmechanisme, verhoogd 
motorrendement en compensatie van de centrifugale kracht

•  Variabele verdampingstemperatuur voor meer comfort en verhoogde 
effi ciëntie

• Nieuw geregelde koelmiddelstroming voor verhoogd rendement

Hoge energie-effi ciëntie



Highlights

07* exclusieve functie van de R2-serie

De City Multi-serie overtuigt ook in de nieuwe
YNW-generatie door fl exibiliteit. Daarbij  speelt
de verder ontwikkelde BC-controller voor de
R2-technologie een doorslaggevende rol.

•  Zeer grote serieoverschrij dende keuze aan aansluit-
bare binnenunits

•  Tot 90 meter leidinglengte vanaf de Master BC-
controller tot de binnenunit*

•  14 % compactere afmetingen van de BC-controller 
voor een nog compactere inbouw*

•  Tot 30 % minder koelmiddel bij  gelij kblij vend 
vermogen*

•  Flexibele aanpassing en lage kosten voor leidingnet 
bij  R2-systemen door het gebruik van subcontrollers

De City Multi YNW-generatie vestigt ook inzake
comfort nieuwe maatstaven. Het systeem overtuigt
met functies die de klimatisatieregeling nog
aangenamer vormgeeft, van planning en installatie
tot gebruik.

•  Smooth-Auto-Shift-startmodus voor snel bereiken 
van de ingestelde kamertemperatuur

•  5 Low-Noise-niveaus voor een optimale aanpassing 
aan de toepassing

•  Tot 50 % van het verwarmingsvermogen blij ft behou-
den tij dens het ontdooiingsproces voor permanent 
temperatuurcomfort in binnenruimtes

•  Eenvoudig uitlezen van de installatiebedrij fsgegevens 
dankzij  de USB-aansluiting

Meer fl exibiliteit Hoger comfort

Volledig betrouwbaar

Alle installatiebedrij fsgegevens zij n, afhankelij k van de
installatiegrootte, minstens gedurende vij f dagen beschikbaar
in het intern geheugen van de buitenunit en kunnen eenvoudig
met een USB-stick worden uitgelezen. Voor een duidelij ke
vereenvoudiging van onderhoud en zoeken naar fouten.
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Uniek op de markt: 
City Multi VRF-systemen met R32
Richtlijnen zoals de F-gassenverordening stellen onze branche voor nieuwe uitdagingen. Het 

is zaak om intelligente en toekomstbestendige oplossingen te vinden. Een voorbeeld daarvan 

zijn de nieuwe buitenunits met R32. De lage GWP-waarde en de efficiënte eigenschappen van het 

 moderne koelmiddel  maken de nieuwe City Multi VRF-buitenunits tot een overtuigend systeem.
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Veelzijdig te gebruiken
De City Multi VRF-buitenunits met R32 zijn de oplossing voor 
grote ruimtes, zoals foyers, lobby’s of grote kantoren. Ingewik-
kelde veiligheidsmaatregelen in samenhang met het gebruik 
van R32 zijn normaal gesproken bij deze toepassingen niet 
noodzakelijk. 

Technologie die meedenkt
R32 heeft een hogere compressie-eindtemperatuur dan R410A. 
Om het koelmiddel toch optimaal te kunnen gebruiken, wordt 
gebruik gemaakt van een speciale compressor. De geïnte-
greerde inspuiting levert tijdens de compressie vloeibaar koel-
middel aan de compressor en regelt daarmee de temperatuur 
van het verwarmingsgas. Zo is het mogelijk om het systeem 
binnen een groot temperatuurbereik te laten draaien. 

Hierdoor wordt niet alleen de hogere compressie-eindtempe-
ratuur gecompenseerd. Ook de toepassingsmogelijkheden 
van het systeem worden daarmee uitgebreid.

68% lagere GWP-waarde dankzij R32
De nieuwste generatie City Multi-buitenunits is nu ook in 
een aanvullende variant met R32 beschikbaar Dit koelmiddel 
biedt doorslaggevende voordelen voor de werking van op  
de toekomst georiënteerde VRF-systemen. De GWP-waarde 
is met 675 slechts één derde van de waarde van de R410A 
(2088). Bovendien beschikt R32 over ideale eigenschappen 
voor de veeleisende VRF-systemen en werkt efficiënter.  

Een groot vermogen voor vele toepassingen
Gebruik de nieuwe buitenunits voor het koelen of verwarmen 
in de Y serie of voor het simultaan koelen en verwarmen met 
warmteterugwinning in de R2 serie. Ze zijn verkrijgbaar in de 
series 200, 250 en 300 en dekken een vermogensbereik  van  
22,4 – 33,5 kW koelvermogen en 25 – 37,5 kW verwarmings-
vermogen. Bovendien kan tussen de standaard en de hoog-
rendementsuitvoeringworden gekozen.
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Risicomanagement in drie stappen 
met de A2L-koelmiddelcalculator.

Hoe schat u het huidige risicomanagement voor 
uw projecten in? Hoeveel koelmiddel is voor uw 
installatie toegestaan? En welke veiligheidsvoor-
zieningen zij n noodzakelij k? Binnen slechts
enkele seconden weet u het precies – dankzij  
onze berekeningstools voor A2L-koelmiddelen.

Test het nu uit:
a2l-riskmanager.mitsubishi-les.com

compressie-
kamer

ronddraaiende scroll-vij zel

zuig-
kamer

voeistof-
inspuiting

vaste scroll-vij zel
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De watergekoelde City Multi VRF PQ-units kunnen moeiteloos op bestaande koud- en warmwa-

ternetwerken worden aangesloten, zoals bij v. externe verwarming. Ze kunnen in technische

ruimtes worden opgesteld en blij ven zo onzichtbaar.

De City Multi PQ-buitenunits

De PQHY- en PQRY-units overtuigen door compacte afmetingen, beste energie-effi ciëntiewaarden
en licht gewicht. Dankzij  de waterkoeling kunnen ze ook binnenin gebouwen worden opgesteld.
Daarbij  hebt u, net zoals bij  luchtgekoelde VRF-buitenunits, ook bij  de watergekoelde variant de keuze
tussen een Y- en R2-systeem.

•  Compacte afmetingen voor de binnenopstelling in technische ruimtes

•  Groter temperatuurbereik van het koelwater van – 5 °C tot 45 °C

•   Ideaal voor het gebruik als grondwater- of stand alone-warmtepomp

•  Met de aansluiting op een PWFY-watermodule ideaal voor koppeling aan vloerverwarming en koelplafonds

• Eenvoudige warmterecuperatie mogelij k

Meer alternatieven
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De PUMY-buitenunits van het City Multi VRF-systeem voor het koelen of verwarmen van ruimtes

met een kleiner vermogen, zij n zeer energie-effi ciënt. Ze zij n ideaal voor het gebruik in middelgrote

kantoren, winkels en praktij ken.

De City Multi PUMY-buitenunits

De beste energie-effi ciëntiewaarden, een lager geluidsniveau, een leidinglengte van 300 meter en een
grote keuze uit aantrekkelij ke binnenunits: al deze voordelen verenigen de PUMY-buitenunits in een zeer
compacte constructie, desgewenst uitgevoerd met een of twee ventilatoren.

• PUMY-P buitenunits: 12,5 tot 22,4 kW koelvermogen en 14,0 tot 25,0 kW verwarmingsvermogen

• PUMY-SP buitenunits: 12,5 tot 15,5 kW koelvermogen en 14,0 tot 16,5 kW verwarmingsvermogen 

• Beste energie-effi ciëntiewaarden voor koelen en verwarmen

• Zeer laag geluidsniveau

• Gegarandeerde verwarming tot een buitentemperatuur van – 20 °C

Meer toepassingsmogelij kheden
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Beproefde innovatie
Ontdek de Y-serie
Het Hotel Schloss Montabaur heeft zich geangageerd voor een milieuvriendelij ke

en energiebesparende omgang met natuurlij ke bronnen. De nadruk ligt op de

gebouwtechniek. Om het gastenverblij f en het vergadercentrum te koelen zij n

energie-effi ciënte VRF-systemen van de Y-serie geïnstalleerd die optimaal in 

het concept werden geïntegreerd.



14

De Y-serie is een fl exibel en krachtig klimatisatiesysteem dat
het hoogste comfort met grootst mogelij ke energie-effi ciëntie
combineert. 

Het 2-pij pssysteem voor afwisselende koel- of verwarmings-
modus kan tot 50 binnenunits van verschillende uitvoeringen
combineren in één enkel koelcircuit. Een grote keuze aan
uitgebreide besturingsmogelij kheden en vele andere voorde-
len maken van de Y-serie een bij zonder krachtige oplossing 
voor toepassingen gaande van grote kantoren tot hotels.

Luchtgekoelde
buitenunit

Watergekoelde buitenunit
voor binnenopstelling (PQ-serie)

De Y-serie
Verwarmen of koelen – altij d energie-effi ciënt



Y-serie
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Compressoren van Mitsubishi Electric voldoen
aan de hoogste kwaliteitseisen.

Highlights van de Y-serie
• Hoge seizoensgebonden energie-effi ciëntie
•  Individuele temperatuurregeling op elke binnenunit binnen 

dezelfde bedrij fsmodus
•  Zubadan-technologie van VRF-buitenunits voor 100 % 

 vermogen bij  buitentemperaturen tot – 15 °C
•  Tot 50 binnenunits kunnen op slechts één koelcircuitworden 

geïntegreerd
• Ruimtebesparende installatie dankzij  compacte afmetingen

De YNW-generatie voor de Y-serie
De City Multi-buitenunits beschikken over verbeterde
basisfuncties, modernste compressor en geoptimaliseerd
luchtaanzuigsysteem – energiebesparend tot in het detail.
Meer informatie over de YNW-generatie vindt u op
pagina 6 en 7.

Koelmiddelcompressor – technolo-
gie waarop de markt vertrouwt

Mitsubishi Electric gebruikt uitsluitend zelfgepro-
duceerde koelmiddelcompressoren, die perfect 
op alle systeemcomponenten zij n afgestemd. 
Onze compressoren staan voor lange levens-
duur, hoge energie-effi ciëntie en uitgekiende 
technologie tot in het detail. Drie overtuigende 
eigenschappen die Mitsubishi Electric tot een 
internationale marktleider in compressortechno-
logie maakt.
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Koelen of verwarmen – de City Multi VRF Y-serie biedt exploi-
tanten van kantoren, hotels en warenhuizen talrijke mogelijk-
heden om efficiënte en krachtige klimatisatieoplossingen te
realiseren. 

Energie besparen bij de National-Bank Essen
Het Baedeker-huis in Essen staat sinds 1987 op de monu-
mentenlijst. In het kader van de renovatie werd het gebouw
uitgerust met een nieuw ventilatie- en klimatisatiesysteem.
De uitdaging daarbij was het gebruik van systemen die zich
door hun zuinige werking onderscheiden en flexibel in het
gebouw konden worden geïntegreerd.

Nu wordt de koeling of verwarming van kantoorruimtes en
vergaderzalen verzorgd door 22 VRF-binnenunits via 1-, 2- en
4-weg cassette-units. Als krachtige buitenunit wordt een City
Multi-buitenunit gebruikt met een koelvermogen van 80 kW  
en verwarmingsvermogen van 88 kW.

De units van de Y-serie worden gekenmerkt door topwaarden
in energie-efficiëntie en een zeer hoge bedrijfsveiligheid.
Zo beschikken de warmtewisselaars van de buitenunits over
een speciale coating. Dit is vooral een voordeel bij het gebruik
in grote steden met een hogere luchtverontreiniging.

Flexibele klimatisatieregeling in Tulip Inn München
Budget Design-hotels staan voor flexibel, prijsgericht en com-
fortabel reizen. Dezelfde eisen stelde het Tulip Inn Hotel in
München ook aan zijn klimatisatiesysteem. Door de bijzondere
gebouwtechnische voorwaarden werd de hoogste efficiëntie
en de hoogste flexibiliteit in omschakeling tussen verwar-
mingsmodus en de koelmodus gevraagd.

Om het juiste antwoord op deze eisen te geven, werden twee
systemen van de Y-serie geïnstalleerd, een voor de zuidzijde
en een voor de noordzijde. Zelfs wanneer er aan de zuidzijde
van het gebouw, op grond van de hoge zonnestraling, een
koelbehoefte ontstaat, kan er aan de noordzijde nog worden
verwarmd.

Dankzij de speciaal voor het hotelwezen ontwikkelde rege-
lingssoftware kunnen de klimatisatieunits moeiteloos in het
gebouwbeheersysteem worden geïntegreerd. De software
verbindt o.a. het Key-Card-systeem met de besturing van de
klimatisatie: als de gast de kamer verlaat, activeert het sys-
teem de besparingsmodus. De City Multi-binnenunits zijn via
een PLC-interface verbonden met het wereldwijd bekende
hotelreserveringssysteem Fidelio. 

Comfort over de hele lijn in Hotel Schloss Montabaur
Na de eerste zomer zonder klimatisatie in de kamers van  
het luxehotel besloot de exploitant tot verdere uitbreiding.  
De Y-serie zorgde niet alleen voor het comfort dat gasten 
zochten: vooral de eenvoudige installatie en uitrusting terwijl 
het hotel gewoon open bleef, maakte indruk.

In korte tijd werden 76 hotelkamers met nieuwe klimatisatieu-
nits uitgerust. Dankzij de verschillende binnenunits kon voor
elke hotelkamer een geschikte variant voor een aangenaam
binnenklimaat worden gekozen. 

Verschillende eisen,  
één antwoord
De Y-serie biedt talrijke eigenschappen die de serie tot een geschikte oplossing voor verschillende

toepassingsgebieden maakt.



Y-serie
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Tulip Inn Hotel, München

National-Bank, Essen

Hotel Schloss Montabaur, Montabaur
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Een oplossing, 
die uniform overtuigt:
Ontdek de R2-serie
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Het stadshotel in het Nederlandse Woerden illustreert 
dat gelij ktij dig verwarmen en koelen ook mogelij k is 
in bestaande gebouwen. Het hotel bevindt zich in 
het historische wapenarsenaal van het Nederlandse 
stadje en combineert een elegante sfeer met ultramo-
derne klimatisatietechnologie die de hotelgasten een 
hoog comfort biedt.
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De R2-serie van Mitsubishi Electric is wereldwijd het enige
warmterecuperatiesysteem dat gelijktijdig koelen en 
verwarmen met slechts twee leidingen mogelijk maakt.  
De warmte-energie die bij koelen wordt onttrokken aan een
kamer kan voor verwarming van andere kamers of van sanitair
water worden gebruikt. Een extra plus aan efficiëntie: door
het gebruik van speciale booster-units kan het sanitair warm
water in hetzelfde systeem tot 70 °C worden verwarmd.
 

Het hart van elke City Multi VRF R2-installatie is de
BC-controller die als koelmiddelverdeler met de buitenunit
een koelings- en regelingstechnische eenheid vormt voor
warmterecuperatie.

De R2-serie 
Koelen en verwarmen – meester in gelijktijdige werking

Luchtgekoelde
buitenunit

Watergekoelde buitenunit
voor binnenopstelling (PQ-serie)
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De nieuwe BC-controller
De nieuwe Main-BC-controller van de YNW-generatie biedt
niet alleen een hogere aansluitingscapaciteit voor buitenunits,
maar kan ook met 11 BC-subcontrollers worden verbonden.
Door de grotere maximale leidinglengte tussen BC-controllers
en binnenunits en de 14 % kleinere constructie in vergelij king
met het eerdere model is het R2-systeem nog fl exibeler dan
ooit. Hetzelfde geldt voor de keuze van het koelmiddel, omdat 
de Bc-controller met R410A of R32 werkt. Een extra bij zon-
derheid: tot 30 % minder koelmiddel bij  dezelfde prestaties.

Highlights van de R2-serie
•  Elke binnenunit kan individueel in de koel- of verwarmings-

modus worden gebruikt
•  De gerecupereerde energie wordt in het proces verder 

gebruikt
•  Minder aansluitpunten en daarmee een verlaagd lekkage-

potentieel 
•  Geen stilstandtij den bij  de wisseling van bedrij fsmodi van 

de buitenunit en daardoor een stabielere werking van de 
binnenunits

• Warmterecuperatie met een systeem-COP hoger dan 8

De YNW-generatie voor de R2-serie
Ook de R2-serie benut de technologische voordelen van de
nieuwe City Multi-buitenunits ten volle.
Meer informatie hierover vindt u op pagina 6 en 7.

Gelij ktij dig verwarmen en koelen met 
slechts twee leidingen: zo werkt het.

Gangbare VRF-systemen gebruiken voor gelij k-
tij dig verwarmen en koelen een 3-pij pssysteem.
Bij  de City Multi VRF R2-serie stroomt zowel 
vloeibaar als gasvormig koelmiddel door 
eenzelfde leiding. Daarom heeft deze installatie 
slechts twee leidingen.

Ideale koel- en
verwarmingssituatie

Niet gelij ktij dig
koelen en verwarmen

Gelij ktij dig koelen en
verwarmen, waarbij 
voornamelij k wordt
gekoeld

Gelij ktij dig koelen en
verwarmen, waarbij 
voornamelij k wordt
verwarmdPr
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Waar gelijktijdig verwarmings- en koelingsbehoefte bestaan,
moet niet noodzakelijk een tweede systeem te worden
geïnstalleerd. Integendeel, de R2-serie is in dergelijke toepas-
singen vaak de beste oplossing met voordelen voor alle
betrokkenen.

Verlieswarmte bij SERO GmbH efficiënt gebruiken
In vele toepassingen, van productiehallen tot kantoorgebou-
wen, wordt overtollige warmte gegenereerd. Deze hoeft niet
ongebruikt te worden afgevoerd. Met een doordacht concept
voor warmterecuperatie kan deze verlieswarmte efficiënt
voor verwarming worden ingezet. 

Ook SERO GmbH Rohrbach profiteert van een dergelijk
concept: een VRF R2-systeem voor verwarming en de
warmterecuperatie van de installatie. Aangezien de koeling

van de productie ook in de winter nodig is, kan het gebouw 
voornamelijk met teruggewonnen energie worden voorzien. 
Hierdoor bespaart SERO niet alleen op de investering in  
een fossiele verwarmingsinstallatie, maar ook op heel wat 
energiekosten.

Op het dak van de productiehal staan vier City Multi-buiten-
units van verschillende vermogens. Daarnaast worden twee 
BC-controllers gebruikt waarin de fasescheiding van het 
gebruikte koelmiddel tussen binnen- en buitenunits plaats-
vindt. In deze koelmiddelverdelers wordt de overtollige 
 warmte-energie naargelang de behoefte naar een van de zes 
waterwarmtewisselaar-units (HEX-Units) gestuurd. Via een 
platenwarmtewisselaar wordt de energie van het koelmiddel 
vervolgens overgedragen aan het water en naar een buffer-
tank geleid. Naargelang de behoefte voert een verdeelstation 
de vereiste warmte naar de desbetreffende circuits. 

Hoge ambities zijn er  
om te worden overtroffen
De R2-serie vestigt een nieuwe maatstaf – zuinigheid, universele inzetbaarheid en eenvoud

SERO GmbH, Rohrbach
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Aangenaam verwarmen en koelen in het stadshotel Woerden
Het stadshotel beschikt over 46 gastenkamers op twee ver-
diepingen, een receptie met ruime foyer, een restaurant, een 
open keuken, een winkel en een stijlvolle bar. Meer verlichting, 
een uitgebreide technische installatie en een drukkere  
bezetting leiden tot aanzienlijk gestegen interne warmtelasten.
De toevoer van verse lucht en de regeling van de kamerlucht
via een efficiënt klimatisatiesysteem waren noodzakelijk.

Daarom kozen de exploitanten van het hotel dat op de momu-
mentenlijst staat, voor de R2-serie. Het VRF-systeem wordt
daarbij niet alleen gebruikt voor het comfortabel verwarmen
en koelen van de gastenkamers en het restaurant, maar kan
met overige systemen worden uitgebreid. Een goed voor-
beeld: met behulp van de energiebesparende warmterecupe-
ratiefunctie worden ook de SWW-bereiding van het hotel en
de vloerverwarming van de begane grond gegarandeerd.
De SWW-verwarming door de warmtewisselaarmodule bereikt
een temperatuur van 40 °C. Om het sanitair warm water
tot 80 °C te verwarmen wordt kortstondig een gasinstallatie
gebruikt. Deze oplossing was mogelijk aangezien de keuken
nog over een gasaansluiting beschikte.

Flexibele hulp bij Analytica Alimentaria GmbH
Er zijn toepassingsgebieden zoals laboratoria of magazijnhallen 
waar de temperatuur altijd gelijk moeten zijn. Mocht er echter 
toch iets uitvallen, dan is het belangrijk om snel te reageren. 
Bij de aanbieder van levensmiddelen geldt de basisvoorwaarde 
dat laboratoria het hele jaar door op een constante tempera-
tuur van 21 °C worden gehouden. Nadat in 2015 het eerdere 
systeem bij – 3 °C uitviel, werd naar een snelle oplossing 
gezocht. De keuze viel op een VRF-systeem van de R2-serie 
van Mitsubishi Electric. Het bedrijf heeft daarmee voor een 
duurzame en betrouwbare oplossing gekozen. 

De 1000 vierkante meter van het grote bedrijfsgebouw wordt
vandaag geklimatiseerd door vier City Multi R2-buitenunits
met 30 2-weg cassette-units van verschillende vermogens.
Een laboratorium werd om veiligheidsredenen redundant ge-
schakeld. Daar worden twee installaties gebruikt die elektrisch
en koelings- en besturingstechnisch onafhankelijk van elkaar
werken. Bij een eventuele storing wordt een tweede apparaat
ingeschakeld en wordt de klimatisatieregeling overgenomen.
 
De nieuwe installatie biedt het Spaanse bedrijf niet alleen de
voor de branche onmisbare betrouwbaarheid, maar ook een
energetisch slimme en gebruikergerichte oplossing.

Stadshotel Woerden, Woerden Analytica Alimentaria GmbH, Kleinmachnow
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Van luchtgordijnen tot buffervaten

Met de VRF-warmtepomptechnologie kunnen complete
installaties voor verwarming, koeling, warmwatervoorziening
en ventilatie worden omgezet naar één gezamenlijk systeem
op hernieuwbare energiebronnen.

 
1. Ventilatiesystemen 
Meer verlichting, technische uitrusting, grote glasoppervlakken 
en een betere isolatie leiden tot aanzienlijk gestegen warmte-
lasten binnen. Des te belangrijk is de toevoer van verse lucht 
en de regeling van de kamerlucht via een efficiënte klimatisa-
tieunit.

2. Watermodule
Voor de productie van warm en koud water van 10 tot 45 °C
staat een boosterheater ter beschikking. Deze module is 
 geschikt voor vloerverwarming, ventilatie-installaties, lucht-
gordijnen, ventiloconvectoren en veel andere toepassingen. 
Met de boosterunit kunnen watertemperaturen tot 70 °C in  
het primaire circuit worden bereikt. Deze unit is ideaal voor
het opwarmen van sanitair warm water tot 65 °C.

3. Controlesystemen 
De bedieningssystemen vormen de interface tussen het
klimatisatiesysteem en de gebruikers. Het gaat daarbij om
meer dan alleen in- en uitschakelen: met een intelligente en
optimaal afgestelde sturing worden gelijktijdig energieverbruik
en kosten verlaagd. Mitsubishi Electric biedt daarvoor een
breed scala van bedieningen en besturingssystemen voor de
optimale bediening van uw klimatisatiesystemen.

4. Externe systemen 
Open ingangen van verkoopsruimtes en openbare gebouwen
bieden klanten ongehinderd toegang, maar stellen gelijktijdig
hoge eisen aan de klimatisatie. Hierbij moet de uitwisseling
tussen verwarmde of gekoelde binnenlucht en binnendringen-
de buitenlucht worden verhinderd. De technologie van het
luchtgordijn, waarbij binnen- en buitenlucht van elkaar worden
gescheiden, heeft haar efficiëntie bewezen. 

Aansluitingsmogelijkheden
van een City Multi VRF-systeem
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Overzicht
Koelcapaciteit (kW)

Index

Verwarmingscapaciteit (kW)

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

12,5 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0

14,0 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 88,0

Koelen of verwarmen

S

L

XL

S-module, breedte 920 mm

L-module, breedte 1280 mm

XL-module, breedte 1750 mm

S S S L L L L L L L

L

S S S

S S S L L L XL L

L

XL S

S

L

S

L

S S L L L XL XL S L LS

S S

S S S

S S S

Koelen en verwarmen

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

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 88,0

Koelcapaciteit (kW)

Index

Verwarmingscapaciteit (kW)

WR2-Water-
gekoeld
PQRY-P

Replace 
R2-serie 
PURY-RP

R2-High COP
PURY-EP

R2-Standaard
PURY-P

R2-serie R32 
PURY M

R2-serie R32 
hoge seizoen-
seffi ciëntie 
PURY-EM 

LS LS XLS L S S L L

S S S L

LS LS XLS L S S L L

S S S L

S LS L L L LS L

SS S S

S S

L

L

S S S S S S S S S S S

S S S S S S S

S

Y-Serie R32 
hoge seizoen-
seffi ciëntie 
PUHY-EM 

S S S

S S S

Y-Zubadan
PUHY-HP

Y-High COP
PUHY-EP

Y-Mini PUMY-P

WY-water-
gekoeld
PQHY-P

Replace 
Y-serie 
PUHY-RP 

Y-Standaard
PUHY-P

Y-Mini PUMY-SP

Y-serie R32 
PUHY-M 

R32

R32

R32

R32

Alle series en vermogens in één oogopslag

Elk afzonderlij k project stelt eigen eisen met betrekking tot koelen en verwarmen. Mitsubishi Electric biedt daarvoor een breed
scala aan vermogens in verschillende series en geschikt voor elke toepassing. Alle series zij n onderhevig aan dezelfde hoge
kwaliteitseisen. Of: voor alle series geldt ons principe "Knowledge at work".

Geschikt voor elk project



Overzicht buitenunits
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Koelen of verwarmen

P 750 P 800 P 850 P 900 P 950 P 1000 P 1050 P 1100 P 1150 P 1200 P 1250 P 1300 P1350

85,0 90,0 96,0 101,0 108,0 113,0 118,0 124,0 130,0 136,0 140,0 146,0 150,0

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

Koelcapaciteit (kW)

Index

Verwarmingscapaciteit (kW)

Koelen en verwarmen

P 750 P 800 P 850 P 900 P 950 P 1000 P 1050 P 1100 P 1150 P 1200 P 1250 P 1300 P1350

85,0 90,0 96,0 101,0 108,0 113,0 118,0 124,0 130,0 136,0 140,0 146,0 150,0

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

Koelcapaciteit (kW)

Index

Verwarmingscapaciteit (kW)

L L L L L L L L L L L L L

L L L L L

S

L

S

L

S

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L L L L L L L L L L L L L

L L L L L

S

L

S

L

S

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L L L L

L L L L

S S S S

S S S S

S S S S

WY-Waterge-
koeld
PQHY-P 

Replace 
Y-serie 
PUHY-RP 

Y-High COP
PUHY-EP

Y-Standaard
PUHY-P

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

XLXLXL

XL XL XL XLL L L L

L LL L L

XL XL XL XL

L XL XL XL

WR2-Water-
gekoeld
PQRY-P

R2-High COP
PURY-EP

R2-Standaard
PURY-P
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Ruime keuze – grote fl exibiliteit

1-weg
cassette-unit

2-weg
cassette-unit

4-weg
cassette-unit
in euro-roosterafmetingen

De binnenunits van Mitsubishi Electric blinken uit in design en functionaliteit. Daarbij  bieden wij  modellen voor verschillende
toepassingen en zorgen wij  voor het juiste klimaat voor elk project. Het volledige gamma binnen- en buitenunits en de
combinatiemogelij kheden vindt u in de actuele productcatalogus.

Binnenunits voor elke toepassing

Premium wandunit

Diamond wandunit

Wandunit

4-weg
cassette-unit
met Coanda-effect

R32



Binnenunits
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Kanaalunit
met lage inbouwhoogte

Kanaalunit
voor 100% verse lucht

Kanaalunit
met hoge
statische
opvoerhoogte

Kanaalunit
stil, ideaal voor
hoteltoepassingen

Vloerunit

Vloerunit
met of zonder omkasting

Plafondonderbouwunit

Soms is kiezen een noodzaak. Bij voorbeeld bij  binnenunits. De LEV-kit van Mitsubishi Electric dient als externe elektroni-
sche expansieklep die binnenunits voor de aansluiting op VRF-systemen nodig hebben. Door dit onderdeel kunnen
praktisch alle binnenunits van de reeksen Serie M en Mr. Slim met de City Multi VRF-installaties worden verbonden.

Kanaalunit
met gemiddelde
statische
opvoerhoogte

R32
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Intuïtieve bedieningen voor elke toepassing

Bediening en klimatisatiesysteem moeten bij  elkaar passen
en perfect op het desbetreffende gebruik worden afgestemd.
Mitsubishi Electric biedt een breed scala van afstandsbedie-
ningen en besturingssystemen voor specifi eke toepassingen
in winkels en kantoren tot en met grote hotels.

Geïntegreerd bedieningscomfort
De bediening van klimatisatiesystemen moet vooral een-
voudig zij n. Daarom legt Mitsubishi Electric bij  besturings-
elementen de focus op intuïtieve bedieningen – zowel bij  de 
kleine wandbedieningen als de uitgebreide installatie-interfa-
ce. De systemen worden bediend met toetsen, touchscreen 
of Windows-interface. Een duidelij k leesbaar display zorgt 
voor eenvoudige invoer.

Handige functies
De bedieningen van Mitsubishi Electric bieden uitgebreide
opties. Naast de gewenste temperatuur kunnen op de bedie-
ning ook de ventilatiestand, de uitblaasrichting en ontvochti-
gingsfuncties worden ingesteld. Een timerfunctie garandeert
een verdere automatisering van de schakelprogramma’s,
bij v. de aanpassing van de installatie aan de kantooruren van
de te klimatiseren ruimtes. Bovendien kunnen vele controlesy-
stemen naadloos worden geïntegreerd in gebouwbeheersys-
temen met bekende protocollen zoals LonWorks®,
BACnet, Modbus of KNX.

Veelzij dige bedieningsopties

•  Lokale afstandsbedieningen PAR-40MAA,
M-Net-afstandsbediening PAR-U02MEDA
Eenvoudig, maar effi ciënt: lokale afstandsbedieningen 
zetten hoog bedieningscomfort om in minimalistisch design. 
Het resultaat is functionaliteit en elegantie en is daardoor 
geschikt voor vele toepassingen. 

•  De PAR-CT01MAA 
De afstandsbediening kan gemakkelij k via een app worden 
geconfi gureerd (versies met Bluetooth), het display heeft 
180 selecteerbare kleurenvarianten en dankzij  de keuze-
mogelij kheid van een afbeelding kan de afstandsbediening 
met het bedrij fslogo worden gepersonaliseerd (versies met 
Bluetooth).

•  Centrale afstandsbediening AT-50
Hoogste functionaliteit garandeerd: met de centrale af-
standsbediening AT-50 hebt u volledige controle en kunt 
u ten allen tij de alle koelings- en verwarmingsprocessen 
overschouwen en met één bediening tot 50 binnenunits 
besturen.

•  Visueel besturingssysteem AE-200 met EW-50E als uit-
breidingsmodule
De AE-200 beschikt over een 10,4" touchpaneel met ach-
tergrondverlichting waarop alle aangesloten binnenunits 
centraal op een grafi sch bedieningsveld kunnen worden 
bediend. Hier kan eventueel ook de plattegrond van het 
gebouw worden opgenomen. 

•  Het cloudgebaseerde systeem RMI
RMI gebruikt de verbruiksgegevens voor optimaliserings-
strategieën door de besturingssystemen van de aangesloten 
objecten te bewaken, verbruiks- en werkingsgegevens te 
registreren en de informatie in een overzichtelij ke grafi sche 
vorm te verwerken. Zo worden tendensen en zwakke punten 
tij dig gedetecteerd.

Interface tussen
gebruiker en systeem 



Bedieningen
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RMI – intuïtieve besturing op elk apparaat

Ideaal voor syndici, hotelexploitanten, winkeliers en installateurs.
Onderweg of op verplaatsing: met RMI kunnen klimatisatiesystemen
onafhankelij k van uw locatie worden beheerd. In een overzicht worden
alle belangrij ke locatieparameters en systeemgegevens weergegeven.
Ook het beheer van meerdere locaties wordt intuïtief en eenvoudig
uitgevoerd. Bovendien biedt RMI talrij ke hulpmiddelen zoals 
 tij dschema's en werkingscij fers om het volledige energiebesparings-
potentieel te benutten.

Lees meer over ons 

uitgebreid aanbod besturingsmodules:

innovations.mitsubishi-les.com/nl/beheersystemen
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