Verimli, Ekonomik ve Çevre Dostu

T‹CAR‹ T‹P SPL‹T KL‹MA SER‹S‹

MR.SLIM

ÜRÜN GAMI

ZUBADAN
Model Ad›

4 yöne
üflemeli
kaset tipi

PLZ-HRP

Kanall›
gömme
tavan tipi

PEDZ-HRP

7.1 kW
3 HP

10.0 kW
4 HP

12.5 kW
5 HP

SAYFA







20







21

POWER INVERTER MR. SLIM
3.5 kW 5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 20.0 kW 25.0 kW
SAYFA
1.6 HP 2 HP
2.5 HP 3 HP
4 HP
5 HP
6 HP
8 HP
10 HP

Model Ad›

4 yöne
üflemeli
kaset tipi

PLZ-RP

PEDZ-RP

Kanall›
gömme
tavan tipi
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PEZ-RP

PCZ-RP

As›l›
tavan tipi
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PSZ-RP
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PCZ-HA


Salon tipi
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MR.SLIM

STANDART INVERTER MR. SLIM
3.5 kW 5.0 kW 6.0 kW 7.1 kW 10.0 kW 12.5 kW 14.0 kW 20.0 kW 25.0 kW
SAYFA
1.6 HP 2 HP
2.5 HP 3 HP
4 HP
5 HP
6 HP
8 HP
10 HP

Model Ad›

4 yöne
üflemeli
kaset tipi

PLZ-P
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PEDZ-P

Kanall›
gömme
tavan tipi

PEZ-P
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PCZ-P


As›l›
tavan tipi
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PCZ-HA


Salon tipi

32

PSZ-P
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KLAS‹K MR. SLIM
Model Ad›

4 yöne
üflemeli
kaset tipi

PLH-P

Kanall›
gömme
tavan tipi

PEDH-P

PCH-P

As›l›
tavan tipi

7.1 kW
3 HP

10.0 kW
4 HP

12.5 kW
5 HP

14.0 kW
6 HP
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25.0 kW
10 HP

SAYFA

PCH-HA



Salon tipi

20.0 kW
8 HP
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PSH-P
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MR.SLIM

Esnek, çekici, f›s›lt› kadar sessiz,
güvenli ve yönetimi kolay...
Mr. Slim’den daha yüksek
performansl›s› yok...
Mükemmel klima sistemi her türlü iç mekana uyum sa¤layabilmelidir. Oda
havas› o kadar temiz ve do¤al olmal›d›r ki hissedece¤iniz tek ﬂey rahatlat›c› bir
konfor olsun. Cihaz›n kendisi dizayn olarak o kadar estetik olmal›d›r ki arka
planda kaybolsun ve oda dekorasyonu ile tam bir bütünlük sa¤las›n. Mitsubishi
Electric’in Mr.Slim serisi bu mükemmel klima sistemi tan›m›na her aç›dan
uymaktad›r.
Mr.Slim Zubadan, Power Inverter, Standart Inverter ve Klasik olmak üzere 4
seride esnek konfigürasyon, kolay iﬂletim ve sessiz çal›ﬂma özellikleri ile
dükkanlar, restoranlar ve küçük ofisler için çok uygundur. Ayr›ca do¤aya dost
R410A gaz› kullan›m› ile çevreye zarar vermez. Mr.Slim ile do¤al ve taze haval›
bir ortamda rahat bir nefes alabilirsiniz.
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ZUBADAN

ZUBADAN Serisi
Mitsubishi Electric Ailesinin yeni üyesi
ZUBADAN Serisi benzersiz Flaﬂ Enjeksiyon
Teknolojisi ve yüksek ›s›tma kapasitesi ile
so¤uk iklimlerde konforlu ›s›tma
sa¤lamaktad›r.
Foto¤rafta görülen modeller Japonya için üretilen modellerdir.
Avrupa için üretilen modellerin görüntüsü farkl›d›r.

Geliﬂmiﬂ Is›tma Performans›

Daha Fazla Konfor

Yüksek Is›tma performans› benzersiz “Flaﬂ Enjeksiyon

Cihaz›n ilk çal›ﬂma an›, defrost iﬂlemi ve defrost süreleri Flaﬂ

Devremiz” ile elde edilmektedir. Bu teknoloji sayesinde

Enjeksiyon devresi ile geliﬂtirilmiﬂtir. Yeni defrost kontrol siste-

nominal ›s›tma kapasitesi -15ºC d›ﬂ hava s›cakl›¤›na kadar

mi ile defrost s›kl›¤› da geliﬂtirilmiﬂtir. Bu sayede iç ortam ayar

sabit olarak tutulabilmektedir ve garanti edilen d›ﬂ hava

s›cakl›¤›na daha k›sa sürede ulaﬂmakta ve iç ortam s›cakl›¤›

çal›ﬂma aral›¤› -25 ºC’ye kadar düﬂürülmüﬂtür. Zubadan

daha karal› bir seviyede tutulmaktad›r.

teknolojisi sayesinde so¤uk iklimlerde heat pump bir klima

[H›zl› Baﬂlang›ç]

ile ›s›tma yap›labilmektedir.

+2ºC d›ﬂ hava s›cakl›¤›nda çal›ﬂma.

15

Üfleme sıcaklığı

ZUBADAN 5HP
5HP

ZUBADAN 3HP

P
INV 4H
Power

-25oC

-20oC

-15oC

-7oC

0oC

Dış hava yaş termometre

Isıtma kapasitesi(kW)

ZUBADAN 4HP
INV
Power

10

50oC'ye ulaşır

Hızlı yükselme ZUBADAN
10 dk'da 45ºC
15
İç ünite üfleme
sıcaklığı 13kW /45oC.

(kararlı durumda)
Kararlı

19dak.

10dak.

Normal INV

10

19 dak'da 45oC.

%50 daha kısa
5
0

0

5

10

15

20

(dak.)

Çalışma süresi (dak.)

Garanti edilen dış hava
çalışma aralığı -25˚C’e kadar
düşürülmüştür.

-20ºC d›ﬂ hava s›cakl›¤›nda çal›ﬂma.
Hızlı yükselme ZUBADAN
20 dk'da 45ºC
15

-20oC

Power INV 3-5HP

o

-25 C
-25oC

ZUBADAN 3-5HP
-20oC

-15oC

-10oC

-5oC

0 oC

Isıtma kapasitesi(kW)

Isıtma kapasitesi(kW)

Bir üst kapasiteli modelden %30 daha
iyi (4HP model örneği).

İç ünite üfleme
sıcaklığı 13kW /45oC.

30dak.

20dak.

Normal INV

10

30 dak'da 45oC.

%33 daha kısa
5
0

0

10

20

30

(dak.)

Çalışma süresi (dak.)
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ZUBADAN

[ZUBADAN Defrost Kontrol]

[Montaj fotoğrafı]

Saha test sonucu: Asahikawa’da (Hokkaido) ofis binası
n 25 Ocak 2005 Çalışma Bilgi Kaydı

n 2 Aralık 2004 Çalışma Bilgi Kaydı

60°C

İç ünite üfleme sıcaklığı

60°C

İç ünite üfleme sıcaklığı

50°C

50°C

40°C

40°C

30°C

30°C

20°C

Oda sıcaklığı

20°C

Oda sıcaklığı
10°C

10°C

0°C
18:00

20:00

22:00

0:00

2:00

4:00

-10°C

Dış ortam sıcaklığı
-20°C

8:00

-30°C

Dış ortam sıcaklığı

0°C

6:00

-10°C

Flaş Enjeksiyon Devresi sayesinde
defrost süresi 4 dk.'dan 3 dk.'ya
düşürülmüştür.

10:00

12:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

ZUBADAN Defrost Kontrol ile -20˚C ~ 0˚C arasında defrost
işlemleri arasındaki süre 150 dakikadır.

ÜRÜN GAMI
Bağlanabilir İç Ünite Modelleri

Tekli

PUHZ-HRP71VHA

PUHZ-HRP100VHA PUHZ-HRP100YHA PUHZ-HRP125YHA

PLA-RP_BA
PEAD-RP_JA

PUHZ-HRP71/100VHA
PUHZ-HRP100/125YHA

Serilerin Tüm Modellerinde “A S›n›f›” Enerji Tasarrufu
Serilerdeki yüksek verimli klimalar ”A S›n›f›” enerji tasarrufuyla y›ll›k elektrik giderlerinde büyük azalma sa¤lar

A Sınıfı

EER

3.66

COP

4.21

PLA-RP71BA2
PUHZ-HRP71VHA2
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A Sınıfı

EER

4.10

COP

4.41

PLA-RP100BA3
PUHZ-HRP100VHA2

A Sınıfı

EER

4.00

COP

4.31

PLA-RP100BA3
PUHZ-HRP100YHA2

Multi

EER

COP

A

A

A Sınıfı

EER

3.30

COP

3.92

PLA-RP125BA2
PUHZ-HRP125YHA2

So¤utma
Is›tma

ZUBADAN

Düşük dış hava sıcaklıklarında yüksek ısıtma performansının
anahtarı Mitsubishi Electric Flaş Enjeksiyon Teknolojisi.
n Enjeksiyon devresi
ZUBADAN
Enjeksiyon kompresörü

Isı
değiştirici

Power
receiver

Flaş ENJ. devresi

A

Dış ünite
ısı
değiştirici

B
LEVA

LEVB
LEVC
Enjeksiyon
soğutkan
akış yönü

A

B

Isı değiştirici
devresi (HIC)

Flaş ENJ. devresi

Mr. Slim ZUBADAN serisi Flaş Enjeksiyon Devresine sahiptir. Flaş Enjeksiyon
Devresinde by-pass devresine sahip bir kompresör ve güzergahı değiştirilen
soğutkanı likit'den gaz-likit durumuna dönüştürmek ve sıkıştırma yükünü
azaltmak için kullanılan ısı değişim devresi bulunmaktadır. Bu devre sayesinde
çok düşük dış hava sıcaklıklarında dahi yüksek ısıtma performansı garanti
edilebilmektedir.
Bu devre düşük sıcaklıklarda çalışırken bir yandan kompresöre dönen soğutkanın basıncındaki azalma nedeli ile oluşan soğutkan debisindeki düşüşleri
engellerken diğer yandan da kompresörden çıkan soğutkanın yüksek sıkıştırma
nedeni ile aşırı ısınmasını engeller.

Flaş Enjeksiyon Devresi çalışmasında
Mollier Diyagram

LEV B
LEV A

A Isı değişim devresi ( HIC )

LEV C

B Enjeksiyon kompresörü

<HIC kesit görünüm>

ENJ girişi

Tahliye çıkışı

LEV C'den geçen soğutkanın enjeksiyon rotası
LEV'den geçmeyen soğutkanın rotası

Amaç:
Etki:

Enjeksiyon
soğutkan
akış yönü

Emiş girişi
Normal soğutkan akış yönü

Enjeksiyondan çıkmış soğutkanın
likit/gaz soğutkana dönüşmesi
ENJ. Devresi ile yapılan çalışmanın
enerji veriminin artırılması

Likit sıkıştırma kompresöre büyük yük getirirken çalışma
verimini de azaltır. Kompresör yükünü azaltmak ve soğutkanın ısı değişimini iki farklı basınç seviyesinde desteklemek
amacı ile Isı Değişim Devresi eklenmiştir. Isı değişimi
enjeksiyon edilmiş soğutkanı likit halden daha hafif bir yüke
sahip olan gaz-likit haline çevirir.

Amaç:

Soğutkan devir miktarını artırmak

Etki:

Düşük sıcaklıkta daha yüksek ısıtma kapasitesi, daha
yüksek iç ünite üfleme sıcaklığı ayarı, daha hızlı defrost
işlemi.

Isı değişim devresinden geçen soğutkan enjeksiyon girişinden
kompresöre girer. İki soğutkan girişinin bulunması düşük hava
sıcaklığında ısıtma çalışmasında soğutkan devir debisini artırır.
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MR.SLIM

Power Inverter Mr. Slim
KONFOR
Ekstra konfor için ideal s›cakl›k
Normalde standart sabit h›zl› modellerde, kompresör devaml›
durup / çal›ﬂ›r ve bu nedenle oda s›cakl›¤› ayar s›cakl›¤›ndan
±2˚C tolerans ile yükselip, düﬂer, sürekli dalgalan›r. Bu nedenle Mitsubishi Electric daha az güce ihtiyaç duyuldu¤unda
frekans düﬂürerek elektrik tüketimini oldukça azaltan ve daha
ekonomik bir çal›ﬂma elde eden Inverter Teknolojisini Power
Inverter ve Standart Inverter serilerinde kullanm›ﬂt›r.
Tüm y›l boyunca daha fazla ekonomi ve konfor sa¤layan
inverter kontrol, iklimlendirme yükü az oldu¤u zaman kompresörün devir h›z›n› azaltarak ideal bir çözüm sunar. Böylece
aﬂ›r› so¤uma ya da ›s›nma engellenerek tam konfor elde

Teknolojinin gücü ile
”Konfor ” yeni bir anlam
kazan›yor
Daha fazla konfor için Power Inverter
Mr. Slim geliﬂmiﬂ teknolojisi ile ilk seçenektir. Enerji tasarrufu, kompakt dizayn›, esnek
borulama imkan› ve geniﬂ ürün gam› ile
Power Inverter Mr. Slim serisi ticari tip split
klima alan›nda yeni bir ça¤ baﬂlat›yor.
YEN‹ SO⁄UTKAN R410A
Çevreyi korumak amac› ile klima
cihazlar›m›zda Ozon Tüketim
Katsay›s› s›f›r olan R410A
so¤utkan› kullan›lmaktad›r.
Cihaz›n yer de¤iﬂimi ya da farkl›
bir neden ile gaz toplanmas›
gerekti¤inde gaz toplama iﬂlemi
bir butona bas›larak otomatik olarak baﬂlar. Bu iﬂlem
vanan›n kapat›lmas› ile sona erer.

7

edilir.
KONVANS‹YONEL
KL‹MA C‹HAZI

DC INVERTER
KL‹MA C‹HAZI

‹stikrars›z s›cakl›k kontrolü

Kararl› s›cakl›k kontrolü

POWER INVERTER ‹LE KONFOR SEV‹YES‹N‹ YÜKSELTEN
ENERJ‹ TASARRUFLU OTOMAT‹K DEVRE
(Uzaktan kumanda üzerinden otomatik mod ayarlandığı zaman)

MR.SLIM

Enerji Tüketiminin
Azalt›lmas›

Çok Güçlü
H›zl› so¤utma / ›s›tma için daha fazla güç.

Inverter ile inverter olmayan model aras›ndaki
maliyet-performans karﬂ›laﬂt›r›lmas›:

DAHA FAZLA SO⁄UTMA/ISITMA GÜCÜ

Power Inverter Mr. Slim’in, d›ﬂ ortam s›cakl›¤› düﬂük ve yük-

Yeni Power Inverter sistem sayesinde enerji
tüketiminde büyük bir azalma elde edilmiﬂtir.
Endüstrideki en yüksek COP de¤erlerine ulaﬂ›lmas›
sayesinde iﬂletme giderleri azalt›lm›ﬂ ve kullan›c›lara
büyük bir tasarruf sa¤lanm›ﬂt›r.

sek oldu¤u zamanlardaki so¤utma/›s›tma kapasitesi ve maksimum çal›ﬂma h›z› mevcut modellere göre %33 art›r›lm›ﬂt›r.

So¤utma kapasitesi
R407C

R410A

Inverter olmayan model

Örnek 1 = Güç Tüketimi
Aﬂa¤›da belirtilen ﬂartlar
alt›nda yap›lan hesaplamalar sonucu Power
Inverter Sistemi’nin mevcut

Power Inverter Max

1.6 HP

4.4

4.5

%102

2 HP

5.3

5.6

%106

2.5 HP

6.3

6.7

%106

3 HP

7.7

8.1

%105

4 HP

9.6

11.4

%119

5 HP

12.7

14.0

%110

6 HP

14.2

15.3

%108

8 HP

20.9

24.4

%107

10 HP

20.0

28.0

%105

modeller ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
zaman güç tüketiminin
yaklaﬂ›k %70 oran›nda
azald›¤› görülmüﬂtür.
Yer

Tokyo’da ofis (Japonya)

Çal›ﬂma
Zaman›
Çal›ﬂma
Periyodu

8AM~8PM (12 saat/gün)
& 6 gün/hafta
So¤utma: 16 Nisan ~ 8 Kas›m
Is›tma : 14 Aral›k ~ 23 Mart

Ayar
S›cakl›¤›

So¤utma: 27˚C, Is›tma: 20˚C,

De¤iﬂtirilmeden De¤iﬂtirildikten
önce: 8 y›l önce sonra: Power
monte edilmiﬂ Inverter

DAHA GEN‹ﬁ PERFORMANS ARALI⁄I

Model Ad›

Model Ad›

Inverter olmayan modellerde mevcut olan çal›ﬂma/durma ﬂekli

PLH-3GKHB/
PUH-3YKA

PLA-RP71/PUHZ-RP71
PUHZ-RP3VHA

nedeni ile oluﬂan enerji kay›plar› ortadan kald›r›lm›ﬂ ve düﬂük
h›zlarda çal›ﬂmak mümkün olmuﬂtur. Enerji tüketimini
azalt›rken konfor art›r›lm›ﬂt›r.
So¤utma Kapasitesi Aral›¤›

Örnek 2 = COP
Power inverter ve inverter olmayan (4-yöne üflemeli kasetli
tavan tipi) modeller aras›nda COP karﬂ›laﬂt›rmas›.

26
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ÖZEL L‹K‹T TANKI VE 2 ADET LEV KONTROL
(Power Inverter)
Mitsubishi Electric, kompresör performans›n› optimize eden

YEN‹ YÜKSEK VER‹ML‹ SCROLL KOMPRESÖR
(Power Inverter-100/125/140) - (Standart Inverter -125/140)
(Klasik 71/100/125/140)

güçlü bir likit tank› ve 2 adet LEV (lineer genleﬂme vanas›)

Yeni geliﬂtirilen kompresör yatak

geliﬂtirmiﬂtir. Çal›ﬂma dalga formuna ve d›ﬂ ortam s›cakl›¤›na

scrollunu destekleyerek gövdenin ek-

optimum kontrol sa¤layacak ﬂekilde cevap veren bu teknoloji

senel yönünde hareketine izin veren

R410A karakteristikleri ile tam örtüﬂmekte olup, iﬂletme
verimini art›rmaktad›r.

özel bir mekanizma ile donat›lm›ﬂt›r.
Bu durum kaçak ve sürtünme kay›plar›n› oldukça azaltarak tüm h›z aral›kla-

Isı
Değiştirgeci

Kompresör

Isı
Değiştirgeci

Özel Likit
Tankı
LEV1

r›nda yüksek verim sa¤lar.

LEV2

Sabit scroll

Kaçak kayb›: minumum
Gaz basma gücü:
minimum

DC FAN MOTORU (Power Inverter ve Standart Inverter)

Basma sürtünme
kayb›: minimum
‹kincil geri-bas›nç
haznesi basma sürtünme
kayb›n› minimize eder.

D›ﬂ ünite fan› yüksek verimli bir DC motor taraf›n-

Gövde

Birincil geri-bas›nç
haznesi kaçak kayb›n›
minimize eder.

Yatak scrollu

dan tahrik edilir.
Bu motor benzer bir AC
motora göre %60 daha
fazla verim sa¤lamaktad›r.

YÜKSEK VER‹M ‹Ç‹N GEL‹ﬁT‹R‹LM‹ﬁ TEKNOLOJ‹
‹leri Teknolojinin Sa¤lad›¤› Yüksek Verim
MANYET‹K D‹RENÇL‹ DC ROTARY KOMPRESÖR
(Power Inverter-35/50/60/71) ve (Standart Inverter -100 )

Manyetik dirençli DC motorun rotorunda güçlü manyetik
VEKTÖR DALGALI EKO INVERTER
(Power Inverter ve Standart Inverter)

neodim m›knat›slar mevcuttur. Neodim m›knat›slar›n
oluﬂturdu¤u manyetik tork ve manyetik direnç torku ile yüksek verimli çal›ﬂma elde edilmektedir.

De¤iﬂken kompresör motor rpm’sine cevap veren en yüksek
verimli dalga formunu oluﬂturur. Düﬂük ve yüksek h›zlarda

DC Kompresör motoru (rotor)

Neodim
mıknatıslar

iﬂletme veriminin art›r›lmas› ile y›ll›k elektrik maliyeti
düﬂürülmüﬂtür.
Düz AC dalga örne¤i
Inverter, dönme yolunun sentetik reçine içine yerleﬂtirilmesi ile kompakt hale getirilmiﬂtir. Sessiz çal›ﬂma elde etmek
için yumuﬂak PWM kontrol
kullan›lm›ﬂ ve konvansiyonel
inverterlarda oluﬂan metalik
v›nlama sesi engellenmiﬂtir.

Manyetik Tork

+
Manyetik Direnç Torku
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3 Fazl› Güç Kayna¤›
Güvenilir Düz Kanat

(RP100-125-140YHA/YKA)

(Tüm Modellerde)

T›kanmay› engelleyen düz kanat sayesinde cihaz›n ömrü
boyunca ilk günkü yüksek verim devam etmektedir.

Düz Kanat

Konvansiyonel Kanat

3 fazl› güç kayna¤› sayesinde çal›ﬂma
ak›m›nda azalma sa¤lanm›ﬂt›r. Avrupa
Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC)
Yönetmenli¤ine uygun olacak ﬂekilde d›ﬂ
ünitede yeni bir teknoloji uygulanm›ﬂt›r.
*Çal›ﬂma ak›m›nda azalma

3 faz

Parçac›klar kanat yüzeyinde
birikerek verimi düﬂürürler.

Parçac›klar çok ender olarak kanat
yüzeyinde tutunurlar.

1 faz

*Çal›ﬂma ak›mlar›n›n karﬂ›laﬂt›r›lmas›
10.0 kW

12.5 kW

Nominal (so¤utma)

3.79

4.85

14.0 kW
6.49

Nominal (›s›tma)

4.33

5.41

6.37

Maks.

13

13

13

Sigorta

16

16

16

Nominal (so¤utma)

12.33

15.8

20.73

Nominal (›s›tma)

13.94

17.5

20.37

Maks.

28

28

29.5

Sigorta

32

32

40

ENERJ‹ VER‹M‹ HER ZAMAN YÜKSEK OLUR
(Konvansiyonel kanad›n 3 kat› daha fazla)

1

ara
Num

VER‹M

Düz kanat verimi

Harmonik Filtre
Teknolojisi

stride
Endü

Konvansiyonel kanat verimi
Kullan›m Y›l›
*Baﬂlang›ç zaman› %100 olarak kabul edilmiﬂtir.

3 fazl› inverter tahrikli
klima cihazlar› s›n›f›nda
16A’den az ak›m çeken
cihazlar›m›z ile endüstride
ilk defa Elektro Manyetik
Uyumluluk (EMC)
Yönetmenli¤ine (EN610003-2, S›n›f-A) uygunluk
kazand›k.

Konverter Devresi
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Daha uzun
maksimum
borulama
mesafesi: 120 metre
Ek so¤utkan ﬂarj› yap›larak borulama
mesafesi 100 metreye; opsiyonel güç
kayna¤› terminal kiti kullan›larak 120
metreye kadar uzat›labilir.

Sessiz çal›ﬂma
Tüm üniteler maksimum sessizlikte
çal›ﬂacak ﬂekilde dizayn edilmiﬂtir. Bunun
ötesinde ”Sessiz Çal›ﬂma Modu” ile
çal›ﬂma ses seviyesi 3 dB daha azalt›labilir.
GÜNDÜZ

50 dB
D›ﬂ hava
s›cakl›¤›
35˚C

Ses
seviyesinde
gündüze oranla

1/2
azalma

GECE

47 dB
D›ﬂ hava
s›cakl›¤›
25˚C

Maksimum borulama uzunlu¤u 120 m.’ye kadar ç›kar›labilir.
Maks. Yükseklik fark›

Maks. borulama uzunlu¤u

PUHZ-RP35/50

30m

50m

PUHZ-RP60/71

30m

50m

PUHZ-RP100/125/140

30m

75m

PUHZ-RP200/250

30m

120m

“I-See Sensor” ortam s›cakl›¤›n› en iyi ﬂekilde kontrol
eder. Hava da¤›l›m›n› en iyi ﬂekilde gerçekleﬂtirerek
konforu art›r›r ve enerjinin boﬂa gitmesini engeller.
Mitsubishi Electric 360˚ dönen ve k›z›l ötesi ›ﬂ›nlar sayesinde
ideal oda s›cakl›¤›n› ölçen bir sistem olan”I-See Sensor”ü
geliﬂtirmiﬂtir. Ofis ve ma¤azalarda konforlu bir ortam
sa¤lamak için hava ak›m›n›n ulaﬂmas›n›n zor oldu¤u özellikle
döﬂemeye yak›n bölgelerde s›cakl›¤›n kontrol edilmesi gereklidir. ”I-See Sensor” k›z›l ötesi ›ﬂ›nl› sensörle duvarlar›n,
döﬂemelerin ve içinde bulunulan odan›n her köﬂesinin
s›cakl›¤›n› 360˚ lik bir aç› ile ölçerek o ortam için en verimli
hava debisini ayarlar.
Havan›n döﬂemede de mükemmel da¤›l›m›n› sa¤lamak için
uzak köﬂelerdeki döﬂeme s›cakl›¤›n› ölçen bu yeni teknoloji
sayesinde bulundu¤umuz ortamda bugüne kadar
yaﬂamad›¤›m›z mükemmel bir konfor elde edersiniz.
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-20˚C’de ›s›tma
D›ﬂ hava s›cakl›¤› -20˚C’ye düﬂtü¤ünde bile
yeni Power Inverter Mr. Slim serisi ile
›s›tma yapmak mümkündür.
(RP71/100/125/140/200/250)

MR.SLIM

stride
Endü

Mevcut
1
Borular›n
Tekrar Kullan›m›

ara
Num

Genel olarak R410A HFC
so¤utkan› ile çal›ﬂan modeller
neden mevcut klima borular›na
ba¤lanamaz?

SORU

Çünkü mevcut borular›n içinde
nem ve klorür tortusu kal›r ve bu
maddeler kompresörün ester ya¤›
ile kar›ﬂ›nca kimyasal reaksiyona
neden olabilir. Buna ek olarak
so¤utucu ak›ﬂkan ya¤›nda
oluﬂacak tortu ve kompresörde
oluﬂacak korozyon so¤utkan
çevirimini t›kayabilir.

·

CEVAP

Mitsubishi Electric’in temizli¤e gerek olmayan teknolojisi
Mitsubishi Electric’in temizli¤e gerek olmayan yeniden kullan›labilen borulama teknolojisi
Yeni HAB So¤utucu Ak›ﬂkan Ya¤›

Özel Filtre

(PUHZ-RP35/50/60/71)
Power Inverter Mr. Slim çok yavaﬂ bozulan yeni HAB (Sert
alkalin benzen) so¤utucu ak›ﬂkan ya¤›n› endüstride ilk kullanand›r. Bu yeni ya¤a ek olarak, eﬂsiz, temizlenmesine
gerek olmayan teknolojimiz, özel olarak geliﬂtirilmiﬂ bir ya¤
seperatörü ve ya¤ t›kan›kl›¤›n› engelleyecek ﬂekilde dizayn
edilmiﬂ serpantinleri birleﬂtirir. Bu özellikler sayesinde yeni
bir model monte edilmesine ra¤men mevcut borular›n
yeniden kullan›m› mümkün olmaktad›r.

(PUHZ-RP100/125/140/200/250)
4~10 HP modellerinde kullan›lan so¤utucu ak›ﬂkan ya¤›
(ester ya¤) mevcut borularda bulunan klorür gibi kimyasallar ile birleﬂti¤i zaman bozulur. Ya¤›n bozulmas›n› engellemek ve mevcut borulaman›n kullan›lmas›n› sa¤lamak
amac› ile Mitsubishi Electric içinde aktif karbon bulunan
özel bir filtre ile geliﬂtirmiﬂtir. Bu filtre eski tesisatta kalan
ya¤› absorbe eder.

Yeni HAB so¤utucu ak›ﬂkan ya¤›n›n* kullan›m› ile az bozulma elde edilir.

Yeni so¤utucu
ak›ﬂkan ya¤›n›n
karakteristikleri
Ad›: HAB Ya¤

Baﬂlang›ç safhas›ndaki
ya¤›n rengi

10 y›l kullan›mdan
sonra ya¤›n rengi

Ya¤ karakteristikleri:
x So¤utucu ak›ﬂkan
içinde çözülmesi
zordur.
y Yüksek kimyasal ›s›
kararl›l›¤›, düzenli
kalite, yüksek
ak›ﬂkanl›k ve
viskozite.

*Test sonuçlar› 10 y›ll›k gerçek kullan›ma eﬂittir.
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‹ç Ünite
Model
Seçenekleri
Mr. Slim; Power Inverter,Standart Inverter ve
Klasik Serilerinde iç ünite modelleri ayn›d›r.

PCA Serisi
PLA Serisi

PCA-HA Serisi

PEAD Serisi

PSA Serisi
PEA Serisi

13

MR.SLIM

Çok çeﬂitli uygulamalar
için uygun, sessiz çal›ﬂan,
verimli ve dekoratif
modeller

PLA SER‹S‹
KASETL‹ TAVAN T‹P‹

Geliﬂtirilmiﬂ Performans Katsay›lar›
PLA serisi modelleri yüksek EER ve COP de¤erleri ile tasarruflu
›s›tma - so¤utma imkan› sa¤l›yor.
4.5

%22

%24

4.41
4

4.1

3.5
3

3.61
3.31

PLA 100
eski
PLA 100
yeni

2.5
2

EER (%24 gelişme) COP (%22 gelişme)

Çekici, ‹nce Üniteler
RP100/125/140BA modellerde 298 mm; daha küçük modellerde
258 mm olan yüksekli¤iyle göze çarpmayan, estetik montaj

PLA-RP35/50/60/71/ 100/ 125/ 140BA

72 Adet Hava Üfleme ﬁekli
Odalar, boyutlar›na, yerleﬂim ﬂekline, kullan›m amaçlar›na ve
hatta içlerindeki eﬂyalara kadar bir çok yönden farkl›l›k gösterebilir. Bu nedenle PLA Kasetli Tavan Modelleri 72 adet
de¤iﬂik hava üfleme ﬂekli ile ihtiyaçlara tam olarak cevap verebilmektedir. 72 adet ﬂekil 2-,3-ya da 4- yön hava üfleme
ﬂeklinin seçilmesi ve kanatlar›n ister manuel ister uzaktan
kumanda ile ayarlanmas›yla elde edilmektedir. Böylece konforlu ve esnek hava üfleme ﬂekilleri elde edilir.
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Yüksek Tavanlar ‹çin Uygun
PLA Kasetli Tavan Modelleri geniﬂ hava üfleme a¤›zlar› ile 4.5
metreye kadar yüksek tavanlarda konforlu hava da¤›l›m› sa¤lamaktad›r. Hava üfleme a¤›zlar›n›n boy ve en oran› daha
düzgün hava ak›m› ve daha az hava direnci elde edecek
ﬂekilde optimize edilmiﬂtir.

Otomatik Izgara Alçaltma
Fonksiyonu (PLA Serisinde)
Otomatik ›zgara alçaltma fonksiyonu ile filtrebak›m› art›k daha kolay. Özel kablolukablosuz kumanda ile ›zgaray› alçaltarak
kliman›z›n bak›m›n› yapabilirsiniz.

4 m’ye kadar
otomatik
alçalma

Izgara 4 metre mesafeye kadar ve 8 ad›mda alçalabilir.
Filtre temizleme enerji tasarrufu için önemli bir faktördür.

1.2m
1.6m
2.0m

Otomatik ›zgara uzaktan kumandas›
(Otomatik ›zgara ile beraber gelir)

2.4m
2.8m
3.2m

Kablolu kumanda

3.6m
4.0m

Hava Kontrol Sanat›

Otomatik Kanat Kapan›ﬂ›

Mitsubishi Electric’in hava ak›ﬂ›n› kontrol eden mekanizmas›
sayesinde so¤uk hava ilk olarak yere ulaﬂ›r. Özel hava pasajlar›
ve kanatlar kullan›larak havan›n tam da¤›l›m› sa¤lan›rken
cereyan oluﬂumu ve tavan kirlenmesi engellenir. Ayn› zamanda
havan›n yönü de kontrol edilir.

Klima çal›ﬂmad›¤› zaman kanat otomatik olarak kapanarak*
hava üfleme a¤z›n› kapat›r. Böylece cihaz görüntüsü daha ﬂ›k
hale gelir.
*E¤er kanat sabit pozisyona ayarland› ise cihaz durdu¤u zaman aç›k kalacakt›r.

Çok Yönlü Drenaj Borusu
Yatay Hava Üfleme
Seriye eklenen “Yatay Üfleme
Fonksiyonu” ile cereyan etkisi azalt›l›r.
Yatay hava üfleme, so¤uk esintinin
vücuda do¤rudan çarpmas›n› önleyerek
aﬂ›r› so¤umadan korur.

Ola¤anüstü Sessiz Çal›ﬂma
Hava direncinin azalt›lmas› ve yeni dizayn serpantin kanatlar› PLA Serisinin endüstrideki en
sessiz çal›ﬂan cihazlar›n baﬂ›nda gelmesini
sa¤lam›ﬂt›r.

Kaliteli Hava
Taze hava ba¤lant›s›nda, d›ﬂar›dan emilen havan›n bakteri
ço¤almas›n› engelleyen filtrelerden geçirilerek odaya verilmesi,
küf oluﬂumunu engelleyen drenaj tavas› gibi özellikleri
sayesinde oda içindeki hava kalitesinin her zaman en yüksek
düzeyde oldu¤undan emin olabilirsiniz.

S›cak Baﬂlama
Is›tma için dü¤meye bast›¤›n›zda cihazdan so¤uk hava
üflenecek diye korkman›za gerek yoktur. Bu serilerde s›cak
baﬂlama fonksiyonu bulunmakta olup, ›s›tma iﬂlemine
baﬂlarken ya da defrost s›ras›nda içeriye ›l›k hava
üflenmektedir.

15

Yüksek performasl› drenaj pompas›
sayesinde drenaj suyu 850 mm’ye
kadar yükse¤e bas›labilir.

I- See Sensör (Opsiyonel köﬂe paneli)
Bir insan›n s›cakl›k hissini tamamen karﬂ›lamak için I-See Sensör
oda s›cakl›¤› ile birlikte duvar/döﬂeme s›cakl›¤›n› da ölçer. I-See
Sensör 360˚lik bir aç› ile duvar ve döﬂeme yüzeylerinden yay›lan
k›z›lötesi ›ﬂ›nlar› ölçerek bu ›ﬂ›nlar› s›cakl›k de¤erine çevirerek
hesaplar. Bunun ötesinde en verimli hava debisini ayarlamak
için uzak köﬂelerdeki döﬂeme s›cakl›¤›n› ölçer.

MR.SLIM

Esnek ve yüksek kaliteli olan
bu seri, split tip modellerin
tüm avantajlar›n› sunarken,
tavan içine gizlendi¤i için
her türlü iç mekana uyum
sa¤lar ve göze çarpmaz.

PEAD/PEA SER‹S‹
KANALLI GÖMME TAVAN T‹P‹

Çok Çeﬂitli Montaj ‹mkan›
Hava emiﬂ ve üfleme kanatlar› en yüksek seviyede konfor ve
verim sa¤layacak noktalarda konumland›r›labilir. Kanatlar
aras›ndaki boﬂluk iklimlendirilecek ortam›n ihtiyaçlar›na uygun
ﬂekilde de¤iﬂtirilebilir.

PEAD-RP 35/50/60/71/100/125/140JA(L)

Yüksek D›ﬂ Statik Bas›nç
Tüm PEAD modellerinde cihaz en uygun noktaya yerleﬂtirilip
kanal uzunlu¤una göre opsiyonel olarak 35/50/70/100/150 Pa
d›ﬂ statik bas›nç uygulanabilir. PEA modellerinde ihtiyaca göre
d›ﬂ statik bas›nç 150 Pa' ya kadar ç›kabilmektedir.
Model

Eski Seri (Pa)

Yeni Seri (Pa)

30/50/60
71/100/125/140

30/70
70/130

35/50/70/100/150

S›cak Baﬂlama
Is›tma için dü¤meye bast›¤›n›zda cihazdan so¤uk hava üflenecek diye korkman›za gerek yoktur. Bu serilerde s›cak baﬂlama
fonksiyonu bulunmakta olup, ›s›tma iﬂlemine baﬂlarken ya da
defrost s›ras›nda içeriye ›l›k hava üflenmektedir.

PEA-RP200/250GA

Düﬂürülmüﬂ Ünite Yüksekli¤i (PEAD)
100/125 modellerinde 325 mm; di¤er
modellerde 295 mm olan ünite yüksekli¤i
250mm' ye kadar düﬂürülerek dar alanlarda
montajda kolayl›k sa¤lanm›ﬂt›r.

‹nan›lmaz Sessiz
Önceki seriye göre ses seviyesinde 15 dB' e varan azalmay›
baﬂararak endüstrideki en sessiz cihazlar›n baﬂ›nda gelmesini
sa¤lam›ﬂt›r.

Ses Seviyeleri (dBdüşük)
13 dB

40
30

36 dB
23 dB

20
10
0
PEAD 35 Eski

PEAD 35 Yeni

*Ses seviyesinde eski seriye göre 15 dB'e kadar azalma sa¤land›...(PEAD-RP100)
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PCA SER‹S‹
ASILI TAVAN T‹P‹

Ekstra ‹nce, Ekstra ﬁ›k
‹nce ve ﬂ›k hatlar› ile PCA-RP KA serisi her türlü iç mekana
uyum sa¤lar. Tek bir hava üfleme a¤z› oldu¤u için cihaz
durdu¤u zaman kanat kapanarak hava üfleme a¤z›n› gizler ve
daha güzel bir cihaz görüntüsü elde edilir.

Otomatik Kanat
Tam Hava Da¤›l›m›
Sa¤lar
Otomatik kanat aﬂa¤› ve
yukar› sal›n›m hareketi
yaparak havay› odan›n her
köﬂesine ulaﬂt›r›r.

PCA-RP50/60/71/100/125/140KA

Sessiz çal›ﬂma ve kolay
bak›m esas›na dayal›
olarak dizayn edilen bu
seri ile iklimlendirmede
fark› yaﬂayacaks›n›z.

Tavan Yüksekli¤ine Göre En Uygun Hava
Da¤›l›m›
3.5 m yüksekli¤e kadar tavanlarda yüksek verim ve konfor
sa¤layacak en uygun hava ak›ﬂ› seçilebilir.

Kolay Montaj
Yeni direkt asma sistemi sayesinde ana üniteden ask›
fikstürünü ç›karmaya gerek yoktur. Böylece montaj zaman›
da oldukça azalmaktad›r.

*Tek dokunma ile asma sistemi de mümkündür.

Drenaj borulamas› ünitenin ister sa¤›ndan
ister solundan yap›labilir.
(*Drenaj suyu yukar› basma mekanizmas› opsiyoneldir.)

S›cak Baﬂlama
Is›tma için dü¤meye bast›¤›n›zda cihazdan so¤uk hava
üflenecek diye korkman›za gerek yoktur. Bu serilerde s›cak
baﬂlama fonksiyonu bulunmakta olup, ›s›tma iﬂlemine
baﬂlarken ya da defrost s›ras›nda içeriye ›l›k hava üflenmektedir.

Eski Seri ‹le Enerji Karﬂ›laﬂt›rmas›
A Sınıfı

A Sınıfı
12%

14%

ARTIŞ

ARTIŞ

EER
3.21
3
.66

COP
COP
43.62
.21

PCA-RP50KA
PUHZ-RP50VHA4
Soğutma
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A Sınıfı

9%

5%

ARTIŞ

Isıtma

ARTIŞ

9%

ARTIŞ

A Sınıfı
6%

ARTIŞ

A Sınıfı

11%

ARTIŞ

8%

A Sınıfı
6%

ARTIŞ

ARTIŞ

7%

ARTIŞ

4%

ARTIŞ

EER

COP

EER

COP

EER

COP

EER

COP

EER

COP

4.00

3.61

3.62

3.62

3.80

3.71

3.22

3.61

3.21

3.61

PCA-RP60KA
PUHZ-RP60VHA4

PCA-RP71KA
PUHZ-RP71VHA4

PCA-RP100KA
PUHZ-RP100VKA

PCA-RP125KA
PUHZ-RP125VKA

* PCA-RP GA ile performans katsayı karşılaştırması (değerler power inverter modellerine aittir).

PCA-RP140KA
PUHZ-RP140VKA

MR.SLIM

Paslanmaz çelik gövdesi,
ya¤, duman filtresi ile
profesyonel mutfaklar
için üretilmiﬂ özel bir
ürün

PCA-HA SER‹S‹
PROFESYONEL
MUTFAK KULLANICILARI ‹Ç‹N

PCA -HA Serisi
Özellikle restoran, otel gibi mekanlar›n mutfaklar› için üretilmiﬂtir. Taze hava ba¤lant› imkan› ile ortam› iklimlendirirken havaland›rma yapar.

Mutfaklar ‹çin Özel Filtre
Ya¤› ve duman› tutan özel filtresi sayesinde içerideki yemek
kokusunu hafifletir. Ya¤ filtresi sayesinde ya¤ taneciklerinin
cihaz içine girmesini engeller. 12 adet ya¤ tutucu fitre sistemle
beraber standart olarak verilecektir. Bu filtreyi 2 ayda bir
de¤iﬂtirmeniz gerekmektedir. Filtreler tükendi¤inde opsiyonel
(PAC-SG38KF-E) olarak sat›n alabilirsiniz.

Ya¤ Tutucu Filtre

PCA-RP71HA
PCA-RP125HA

Filtreyi tutaca¤›ndan tutup
k›za¤›nda kolayca kayd›rmak
suretiyle çekerek ç›kar›n›z.

S›cak Baﬂlama
Is›tma için dü¤meye bast›¤›n›zda cihazdan so¤uk hava
üflenecek diye korkman›za gerek yoktur. Bu serilerde s›cak
baﬂlama fonksiyonu bulunmakta olup, ›s›tma iﬂlemine
baﬂlarken ya da defrost s›ras›nda içeriye ›l›k hava üflenmektedir.

Otomatik Kanat Tam Hava Da¤›l›m› Sa¤lar
Otomatik kanat aﬂa¤› ve yukar› sal›n›m hareketi yaparak havay›
mutfa¤›n her köﬂesine ulaﬂt›r›r.

Ya¤l› Dumana Karﬂ› Dayan›kl›l›k
Ya¤ ve ya¤l› dumana karﬂ› direnç sa¤layan dayan›kl› paslanmaz
çelik kasas›, yüzey ve gövdeye güçlü koruma sa¤lar. Korkunç
kir ve lekeler art›k kolayca uzak tutulacak ve cihaz›n›z her
zaman temiz kalacak
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PSA SER‹S‹
SALON T‹P‹

Sessiz ve zarif.
PSA Serisi ekonomik
yap›s› ve kolay bak›m
imkan› ile tek baﬂ›na
yeterlidir.
Sessizlikte endüstride 1 numara
Yeni kanat yap›s› ve mikro kesikli kanatç›klar çal›ﬂma ses
seviyesini oldukça azaltarak PSA Serisini endüstride 1 numara
yapm›ﬂt›r.
Ses seviyesi karﬂ›laﬂt›r›lmas› (Ç›nlamas›z oda ölçümü)

[dB]

PSA-RP71/100/125/140GA

Aerodinamik, Hafif Dizayn
Bu zarif cihaz oda içinde çok az bir yer kaplar ve sadece
51 kg.’d›r (125 Modeli). So¤utkan boru ba¤lant›lar› daha uygun
bir borulama için yükseltilebilir . Ayr›ca borulama 4 yönden:
arka, ön, sa¤ ve sol, yap›labilmektedir. Böylece cihaz birçok
de¤iﬂik ﬂekilde monte edilebilir.

Uzun Ömürlü Filtre
(Standart Aksesuar)
PSA serisinde, ofis ortam›nda
2500 saat kullan›labilen uzun
ömürlü filtre standart olarak
bulunmaktad›r. Ayr›ca kolay
aç›labilen emiﬂ ›zgaras› sayesinde
filtre kolayl›kla ç›kar›labilir.

Kolay aç›labilen
emiﬂ ›zgaras› ile
filtrenin
ç›kar›lmas› ve
temizlenmesi
çok kolaylaﬂm›ﬂt›r.

S›cak Baﬂlama
Is›tma için dü¤meye bast›¤›n›zda cihazdan so¤uk hava
üflenecek diye korkman›za gerek yoktur. Bu serilerde s›cak
baﬂlama fonksiyonu bulunmakta olup, ›s›tma iﬂlemine
baﬂlarken ya da defrost s›ras›nda içeriye ›l›k hava üflenmektedir.
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ZUBADAN SER‹S‹

Teknik Özellikler

PLZ-HRP SER‹S‹

20

ZUBADAN SER‹S‹

PEDZ-HRP JA SER‹S‹

21

POWER INVERTER MR.SLIM

PLZ-RP SER‹S‹

22

POWER INVERTER MR.SLIM

PEDZ-RP SER‹S‹

23

POWER INVERTER MR.SLIM

PEZ-RP SER‹S‹

24

POWER INVERTER MR.SLIM

PCZ-RP SER‹S‹

25

POWER INVERTER MR.SLIM

PCZ-HA SER‹S‹

Profesyonel Mutfak Kullan›m› ‹çin

26

PPOOW
WEERR IINNVVEERRTTEERR M
MRR.. S L I M

PSZ-RP SER‹S‹

27

STANDART INVERTER MR.SLIM

PLZ-P SER‹S‹

28

STANDART INVERTER MR.SLIM

PEDZ-P SER‹S‹

29

STANDART INVERTER MR.SLIM

PEZ-P SER‹S‹

30

STANDART INVERTER MR.SLIM

PCZ-P SER‹S‹

31

STANDART INVERTER MR.SLIM

PCZ-HA SER‹S‹

32

STANDART INVERTER MR.SLIM

PSZ-P SER‹S‹

33

KLAS‹K MR.SLIM

PLH-P SER‹S‹

34

KLAS‹K MR.SLIM

PEDH-P SER‹S‹

35

KLAS‹K MR.SLIM

PCH-P SER‹S‹

36

KLAS‹K MR.SLIM

PCH-HA SER‹S‹

37

KLAS‹K MR.SLIM

PSH-P SER‹S‹

D‹KKAT
Teknik özellikler aﬂa¤›daki koﬂullar için geçerlidir.

So¤utma : ‹ç ortam s›cakl›¤› : 27˚C KT, 19 ˚C YT
D›ﬂ ortam s›cakl›¤›: 35˚C KT
Borulama mesafesi: 5 mt.

Is›tma: ‹ç ortam s›cakl›¤› : 20˚C KT
D›ﬂ ortam s›cakl›¤› : 7˚C KT, 6˚C YT,

* Tüm d›ﬂ ünite boyutlar›nda montaj ayaklar› dikkate al›nmal› ve teknik resimlere bak›lmal›d›r.
* ‹ç ve d›ﬂ ünite ses seviyeleri sa¤›r odada ölçülmüﬂtür. Ölçüm detaylar› için teknik kitaba bak›n›z.
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Çoklu Ba¤lant› Sistemi
2,3&4 Yönlü Çoklu Ba¤lant› Sistemleri

Çoklu-Da¤›t›m Borular›

Bir d›ﬂ üniteye 4 adede kadar iç ünite ba¤lanabilir ve
tüm iç üniteler bir tek uzaktan kumanda ile yönetile-

İç Ünite

bilir. E¤er iki adet kumanda bulunmakta ise biri ana
di¤eri yard›mc› kumanda olarak görev yapar. Daha
büyük sistemlerin esnek montaj› için Çoklu-Da¤›t›m

Dış Ünite

İç Ünite

Borulamas› mevcuttur.
Not:
Çoklu ba¤lant› sistemi, multi sistem özelli¤i taﬂ›mamaktad›r. ilk iç
üniteye hangi komut verilirse di¤er iç üniteler eﬂ zamanl› olarak ayn›
ayarlarda çal›ﬂacakt›r. Örne¤in, 1. cihaz çal›ﬂ›nca tüm cihazlar çal›ﬂ›r;
1. cihaz kapat›l›nca tüm cihazlar kapan›r.

2,3&4 Yönlü Çoklu Ba¤lant› Sistemleri Ba¤lant› Tablosu
Power Inverter / Standart Inverter Mr. Slim

Klasik Mr. Slim

D›ﬂ Ünite

‹kili

Üçlü

Dörtlü

D›ﬂ Ünite

‹kili

Üçlü

71

35x2

-

-

100

50x2

-

100

50x2

-

-

125

60x2

-

125

60x2

-

-

140

71x2

50x3

140

71x2

50x3

-

Çoklu Da¤›t›m Borusu

MSDD-50SR-E

MSDT-111R-E

200

100x2

60x3

50x4

250
Çoklu Da¤›t›m
Borusu

125x2

71x3

60x4

MSDD-50SR-E

MSDT-111R-E

MSDF-1111R-E

MSDD-50WR-E

Önemli
l İç Üniteler arasındaki yükseklik farkı 1 metreden az olmalıdır.
l Elektrikli ısıtıcılı ve ısıtıcısız modeller birbiri ile bağlanamaz

ya da çoklu kullanılamaz.
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MR.SLIM

Geliﬂtirilmiﬂ
Sistem Kontrolü ve
Kolay ‹ﬂletim

YEN‹ NES‹L KUMANDA AG-150A/GB-50A
50 adete kadar klima cihaz› gözlemlenebilir ve çal›ﬂt›r›labilir. Bunun ötesinde LAN ya da telefon hatt› üzerinden
herhangi bir kiﬂisel bilgisayarda Web taray›c›s›ndan
gözlem ve çal›ﬂt›rma yap›labilir!
Web Server
Fonksiyonu ile
Endüstride ‹lk!

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin
modüler yap›ya sahip ileri teknoloji
kontrol sistemi MELANS.

Kolay ve Esnek
Bu yeni nesil kumada hem basit hem de kompleks fonksiyonlar›
ile gerek küçük, gerekse büyük sistemlerde rahatl›kla
kullan›labilir.

Web Taray›c›s›
PC üzerinden Microsoft Internet Explorer ile klimalar›n gözlemlenmesi ve çal›ﬂt›r›lmas›na imkan verir.

Uzaktan Eriﬂim
Telefon hatt›na ba¤l› bir bilgisayardan klima cihazlar› uzaktan
gözlenebilir ve yönetilebilir.

Otomatik Alarm
Herhangi bir ar›za durumunda gerekli bilgi belirtilen cep telefonuna ya da e-mail arac›l›l›¤› ile bilgisayara gönderilebilir.

Kolay Versiyon Yenilenmesi
Zaman içinde geliﬂtirilecek olan bir çok yeni fonksiyon mevcut
AG-150A’a yüklenebilir.
Örnek Enerji Gözlem
Talep Kontrol
Y›ll›k Program
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MR.SLIM

GRUP KUMANDASI PAC-SC30GRA

• 8 gruba kadar çal›ﬂt›r›labilir (max.16 ünite). Grup içindeki klimalar
ister bireysel, ister grup olarak aç›l›p kapat›labilir.
• Her bireysel grup için detayl› ayar ve iﬂletim yap›labilir.
• Tüm kablolama polaritesi olmayan 2 kablolu sinyal hatt› ile
yap›labilir. Ba¤lant› ana sistem kumandas› ile ayn›d›r.
• Tüm so¤utkan sistemini içine alacak ﬂekilde tüm gruplar›n
iﬂletimini destekler. Bunun ötesinde havaland›rma cihaz› bulunan
sistemlere ya da sadece havaland›rma cihaz›na ba¤lant› yap›labilir.
• Grup kumanda ile sadece LOSSNAY kumandalar›n›n bulundu¤u
bir grup kumanda edilemez.
• Grup kumanda K kontrol üniteleri ile kullan›lamaz.
• Merkezi kumanda için sinyal kablolamas› yap›l›rken, sinyal
koblolar› için bir güç kayna¤›na ihtiyaç vard›r.

ON/OF (AÇMA/KAPAMA) KUMANDASI
PAC-YT40ANRA

• 16 grup/50 ünite kontrol edilebilir. ON/OFF kumanda ile
16 grup/50 üniteye kadar kontrol yap›labilir. Genel amaçl› bir
arayüz kullan›larak di¤er ayg›tlarda aç›l›p, kapat›labilir.
• Tek bir dü¤meye basarak çal›ﬂt›r›l›r. Tüm üniteler ana dü¤meye
basarak aç›l›p, kapat›labilir. Genel amaçl› bir arayüz kullan›larak
di¤er ayg›tlarda aç›l›p, kapat›labilir.
• Ar›za durumlar›nda LED yan›p söner. E¤er klimalardan birinde
herhangi bir ar›za meydana gelir ise LED yan›p sönerek ar›za
detay›n› bildirir. Ayr›ca LED ile her bir grubun çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›
gözlemlenebilir.
• Harici bir sistem ile ba¤lant› imkan›. Sahip oldu¤u Girdi/Ç›kt›
fonksiyonu sayesinde kart okuyucu, yang›n alarm› ya da bina
yönetim sistemine ba¤lant› imkan› vard›r.
• Esnek Grup Ayar›. Grup ﬂekli grubun yerleﬂimine göre kolayl›kla
ayarlanabilir.

S‹STEM KUMANDASI PAC-SF44SRA
ZAMAN PROGRAMLAYICISI PAC-YT34STA

• Bir program ayar kumandas› ile 50 grup/50 ünite’nin
haftal›k programlamas› yap›labilir. Genel amaçl› bir arayüz
kullan›larak di¤er ayg›tlarda aç›l›p, kapat›labilir.
• Haftal›k program 10 farkl› ﬂekilde yap›labilir.
• ”Açma/Kapama”, ”Yasaklama”, ”So¤utma/Is›tma” ve
”Ayar S›cakl›¤›”, 1 ﬂekil içinde 16 ayar ile programlanabilir.
• Hiç bir güç kayna¤›na gerek duymadan ve merkezi kontrol
iletiﬂim hatt›na ya da ‹ç Ünite/D›ﬂ Ünite iletiﬂim hatt›na
ba¤lanabilir.
• Harici Girdi/Ç›kt› yönetim fonksiyonu sayesinde bina yönetim
sistemine ba¤lanabilir. Bu durumda ar›zal› ünitenin adresi ve
ar›za kodu ekranda gözükür.
*Di¤er sistem kumandalar› ile birlikte kullan›l›r.
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• 50 grup/50 ünite kumanda edilebilir. Bir tek kumanda ile
50 grup /50 ünite kumanda edilebilir. Genel amaçl› bir
arayüz kullan›larak di¤er ayg›tlarda aç›l›p, kapat›labilir.
• Çal›ﬂma durumu anlaﬂ›lmas› kolay LCD üzerinde gösterilir.
Çal›ﬂmakta olan grubun durumu bir bak›ﬂta görülebilir.
• Temel fonksiyonlar ile s›n›rland›r›lm›ﬂ basitleﬂtirilmiﬂ kumanda.
Herkesin kolayl›kla kullanabilmesi için gerekli fonksiyonlar
“Açma/Kapama”, ”Çal›ﬂma durumunun de¤iﬂtirilmesi”, ”S›cakl›k ayar›”
ve ”Mahali kumanda yasaklama” d›r. Sistem kumandas›nda toplu
kontrol yap›lmas› durumunda mahali kumandalardan çal›ﬂma modu
ayarlar› yap›lmas› yasaklanabilir.
• Program ayar› yap›labilir. Zaman programlay›c› (PAC-YT34STA)
kullan›larak klima gruplar› belli bir program içinde çal›ﬂt›r›labilir.
• LOSSNAY’in ba¤›ms›z çal›ﬂt›r›lmas› mümkündür. LOSSNAY
ünitelerinde Merkezi Kumanda ve ON/OFF kumanda gibi
gruplanabilir. ”Otomatik Havaland›rma”, ”Normal Havaland›rma”
ve ”Is› Geri Kazan›ml› Havaland›rma” modlar› sistem kumandas›ndan
seçilebilir.

MR.SLIM

Kontrol Teknolojisi

Haftal›k Programlama Fonksiyonu
Haftal›k programlama fonksiyonu s›cakl›k yapabilir.
Haftal›k programlama fonksiyonu açma/kapama kontrolüne ek
olarak ayar›n› da de¤iﬂtirebilir. Her bir gün için 8 adet seçim
yap›labilir.
Ekonomik

s

:

Yeni geliﬂtirilen MA
uzaktan kumanda
ile klima iletiﬂim
ba¤lant›lar›
yenilenmiﬂtir.

&
Kompakt

PARPAR-20MAA
Konvansiyonel MA
uzaktan kumanda

PAC-YT34STA
zaman
programlayıcısı

Yeni PAR-21MAA
uzaktan kumanda

* PLA/PEAD/PCA/PSA modellerinde

OKUNMASI KOLAY/KULLANIMI KOLAY

Nokta Likit Ekran
Bir bak›ﬂta çal›ﬂma ve kontrol durumlar› gözlenebilir. Geniﬂ
ekran sayesinde kumandan›n kullan›lmas› kolayd›r.

Kolay Bak›m Fonksiyonu
(Sadece Power Inverter Mr.Slim ‹çin)

Ekran örne¤i (çal›ﬂma modu)

Yeni Çal›ﬂma Kontrol Fonksiyonu
Ayar s›cakl›¤› aral›¤›n›n s›n›rland›r›lmas›

• Bak›m çal›ﬂmas›n›n süresini azalt›r.
• ‹ç ünite ve d›ﬂ ünite ile ilgili bilgiler uzaktan kumanda
üzerinden al›nabilir.
Daha kesin bir gözlem için çal›ﬂma frekans› uzaktan
kumanda üzerinden sabitlenebilir.

Klima s›n›rl› bir s›cakl›k aral›¤› içinde çal›ﬂ›r.
Üst ve alt s›cakl›k de¤erleri belirtilebilir. Böylece aﬂ›r› so¤utma ya da
›s›tma yap›lmas› engellenerek enerji tasarrufuna katk›da bulunur.

‹ç Ünite

Üfleme s›cakl›¤› 64˚C

D›ﬂ Ünite

Emiﬂ havas›
s›cakl›¤›n›
ölçün

Servis
panelini
aç›n

Üfleme s›cakl›¤›n›
ölçün

D›ﬂ hava
s›cakl›¤›n› ölçün

Otomatik kapama

Klima çal›ﬂmas› otomatik olarak kapat›l›r
Klima otomatik olarak kapat›labilir, böylece boﬂa enerji
harcanmas› engellenir. Kapanma zaman› 30 dk.’l›k aral›klar ile
30 dakikadan 4 saate kadar ayarlanabilir.
Çal›ﬂma kilidi

Kolay bak›m bilgisi

Ayarlar›n geliﬂi güzel de¤iﬂtirilmesini engeller.
Tüm dü¤meler ya da açma/kapama haricindeki çal›ﬂma
dü¤meleri kilitlenebilir.

ENERJ‹ TASARRUF
KONTROLÜNDE ETK‹L‹
Oteller için

Ofisler için

Kompresör

‹ç Ünite

D›ﬂ Ünite

¿

Gerçekleﬂen çal›ﬂma
saati (x10 saat)

√

Is› eﬂanjörü
s›cakl›¤› (˚C)

∆

Emiﬂ havas›
s›cakl›¤› (˚C)

¡

Aç›l›p kapanma
say›s› (x10 kez)

ƒ

Üfleme
s›cakl›¤› (˚C)

«

Is› eﬂanjörü
s›cakl›¤› (˚C)

¬

Çal›ﬂma ak›m› (A)

≈

D›ﬂ hava
s›cakl›¤› (˚C)

»

Filtre çal›ﬂma
zaman›* (Saat)

* Filtre çal›ﬂma zaman› filtre resetlendikten sonra geçen zaman› gösterir.
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Lossnay-Geliﬂmiﬂ Hava Kalitesi için
Havaland›rma Sistemi

4˚C
0˚C

So¤uk egzoz havas›

Geliﬂtirilmiﬂ hava kalitesi için Lossnay Havaland›rma
Sistemi Birleﬂtirilmiﬂ Kontrol Sistemi ile daha esnek dizayn.

Taze so¤uk hava

Lossnay ile ›s› transferinde yüksek verim.

20˚C
Il›k egzoz havas›

16˚C

Losnnay’›n benzersiz konforunun özünde çapraz ak›ﬂ ve plaka
kanat yap›s› bulunmaktad›r. Özel üretilmiﬂ olan bir ka¤›ttan
oluﬂan diyafram taze ve egzoz havalar›n› tamamen birbirinden
ay›r›r ve ortama sadece taze havan›n verilmesini sa¤lar. Bu özel
ka¤›d›n yüksek ›s› transfer ve nem alma özelli¤i sayesinde taze
hava egzoz havas› aras›nda ›s› transferi (s›cakl›k ve nem) yüksek verim ile gerçekleﬂmektedir.

Il›k taze hava

LOSSNAY ELEMENT YAPISI & ÇALIﬁMA PRENS‹B‹
EH

BH

Bayat
egzoz havas›
(kirli)

DH

OH

Taze hava emiﬂi
(taze hava)

LGH-15RX5
LGH-25RX5
LGH-35RX5
LGH-50RX5
LGH-65RX5
LGH-80RX5
LGH-100RX5
LGH-150RX5
LGH-200RX5
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Taze besleme
havas›
(taze s›cak/so¤uk hava)

Bayat hava emiﬂi
(kirli s›cak/so¤uk hava)

[150m3/h Tek faz 220-240V 50Hz]
[250m3/h Tek faz 220-240V 50Hz]
[350m3/h Tek faz 220-240V 50Hz]
[500m3/h Tek faz 220-240V 50Hz]
[650m3/h Tek faz 220-240V 50Hz]
[800m3/h Tek faz 220-240V 50Hz]
[1000m3/h Tek faz 220-240V 50Hz]
[1500m3/h Tek faz 220-240V 50Hz]
[2000m3/h Tek faz 220-240V 50Hz]

MR.SLIM

‹KONLAR
Konfor
Yüksek
Tavan

4.5 m’ye kadar yüksek tavanlarda
konforlu hava da¤›l›m›

Taze Hava

Uzun Ömürlü

UZUN ÖMÜRLÜ F‹LTRE
2500 saat kullan›labilen uzun ömürlü filtre .

DÜﬁÜK DIﬁ HAVA
SICAKLI⁄INDA ISITMA/SO⁄UTMA

Sıcak
Başlama
Is›tma iﬂleminde so¤uk d›ﬂ havan›n
üflemesini engeller

ile bağlantı

LOSSNAY

HAFTALIK PROGRAMLAYICI

Is› geri kazan›ml› havaland›rma ünitesi Lossnay
ile ba¤lant›

Sessiz

ÇOK SESS‹Z

Taze
Hava Bağlantısı

Grup
Kontrol

TAZE HAVA BA⁄LANTISI

GRUP KONTROL

‹ç ortam havas›n›n kalitesi d›ﬂar›dan taze hava
ba¤lant›s› yap›larak art›r›labilir.

16 adet ünite bir kumandadan yönetilebilir.

I-see Sensör

Montaj ve Bak›m
Filtre Kontrol

SALINIM

F‹LTRE KONTROL
Hava filtresi kirlendi¤i zaman sinyal verir.

Kolay
Bakım

KOLAY BAKIM
YATAY SALINIM
Hava üfleme yönü uzaktan kumanda
üzerinden 5 farkl› ﬂekilde seçilebilir.

Kolay Bak›m program›

Kolayl›k

ACO

72

şekil

HAVA ÜFLEME ﬁEKL‹

OTOMAT‹K ÇALIﬁMA

UZUN BORULAMA MESAFES‹

‹ç ortam s›cakl›¤› istenilen de¤erlere ulaﬂt›¤›
zaman otomatik çal›ﬂma, ›s›tma ya da
so¤utma modlar› aras›nda geçiﬂ yapar.

72 adet de¤iﬂik hava üfleme ﬂekli

Arıza Teşhis

KEND‹ KEND‹NE ARIZA TEﬁH‹S
4 kademe

4 KADEMEL‹ FAN HIZI

M-NET
bağlantı
M-NET
M-NET kontrol sistemine ba¤lanabilir.

Otomatik
Kanat

OTOMAT‹K HAVA DA⁄ILIM

DRENAJ POMPASI

Oto Yeniden
Başlama

OTOMAT‹K YEN‹DEN BAﬁLAMA

ASANSÖRLÜ PANEL

Elektrik kesintilerinde güç geri geldi¤i zaman
cihaz otomatik olarak çal›ﬂmaya baﬂlar.
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OPS‹YONEL AKSESUARLAR
Aç›klama

Kod
PAC-SG38KF-E
PAC-SH59KF-E
PAC-SH88KF-E
PAC-SH89KF-E
PAC-SH90KF-E
PAC-SA1ME-E
PAC-SH51SP-E
PAC-SH83DM-E
PAC-SH84DM-E
PAC-SH85DM-E
PAC-SG96HR-E
PAC-SG97HR-E
PAC-SG52HR-E
PAR-SL97A-E
PAR-SA9CA-E
PAR-SA9FA-E
PAR-SL94B-E
PAC-SH63AG-E
PAC-SH95AG-E
PACSF37DS-E
PAC-SG61DS-E

Ya¤ Filtresi
Uzun Ömürlü Filtre
Uzun Ömürlü Filtre
Uzun Ömürlü Filtre
Uzun Ömürlü Filtre
I-See Sensör
Hava Koruma Perdesi
Drenaj Pompas›
Drenaj Pompas›
Drenaj Pompas›
Güç Kayna¤› Terminal Kiti
Güç Kayna¤› Terminal Kiti
Güç Kayna¤› Terminal Kiti
Kablosuz Uzaktan Kumanda
Kablosuz Uzaktan Kumanda
Kablosuz Uzaktan Kumanda
Kablosuz Uzaktan Kumanda
Hava Koruma K›lavuzu
Hava Koruma K›lavuzu
Drenaj Soketi
Drenaj Soketi

Sinyal
Sinyal
Sinyal
Sinyal

Model

Gönderici
Al›c›
Al›c›
Kiti

PCA-RP HA
PLA-RP BA
PCA-RP50KA
PCA-RP60-71KA
PCA-RP100-140KA
PLA-RP BA
PLA-RP BA
PCA-RP50KA
PCA-RP71-140KA
PCA-RP60KA
PCA-RP KA, PSA-RP-GA
PEAD-RP, PCA-RP HA
PLA-RP BA
PLA-RP BA
PEA-RP200-250 GA
PLA-RP BA
PCA-RP KA
PUHZ-RP60-71VHA, PUHZ-P V(Y)HA, PUH-P V(Y)HA
PUHZ-RP100-250V(Y)HA
PUH-P V(Y)HA
PUHZ-RP V(Y)HA, PUHZ-P V(Y)HA

MR.SLIM ÇOKLU BA⁄LANTI S‹STEMLER‹
Aç›klama

Kod
MSDD-50SR-E
MSDD-50WR-E
MSDT-111R-E
MSDF-1111R-E
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Çoklu
Çoklu
Çoklu
Çoklu

Da¤›t›m
Da¤›t›m
Da¤›t›m
Da¤›t›m

Kutusu
Kutusu
Kutusu
Kutusu

‹kili (50-50)
‹kili (50-50)
Üçlü (33-33-33)
Dörtlü (25-25-25-25)

Model
PUHZ-RP71-140V (Y)
PUHZ-RP200-250YKA, PUHZ-P200-250-YHA
PUHZ-RP140-250(V)YKA, PUHZ-P140-250(V)YHA
PUHZ-RP200-250YKA, PUHZ-P200-250YHA

MR.SLIM

NOTLAR
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MEQ sizin için ne anlama geliyor?
Mitsubishi Electric Kalitesi, kısaca MEQ bir çok şeyi ifade etmektedir. MEQ, teknoloji, dizayn ve üretimde
80 yıllık mükemmelliği işaret etmektedir. Konfor, verim ve dayanıklılığın en yüksek standartını
göstermektedir. Kısaca bugün satın alabileceğiniz en iyi klima cihazını anlatmaktadır.

Certificate
Number
EC97J1227

‹DA TANITIM

KP-TG 02/2010

Certificate
Number
49385

Mitsubishi Electric Shizuoka Works acquired
ISO 9001 certification under Series 9000 of the
International Standard Origination (ISO) based
on a review of Quality warranties for the production of air conditioning equipment. The plant
also acquired environmental management system standard ISO 14001 certification.

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Türkiye Distribütörü

KlimaPlus

Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.ﬁ.
Genel Müdürlük: Ferhatpaﬂa Mah. 99 Sok. No:46 K:1-2-4 Ataﬂehir / ‹STANBUL
Tel: +90 216 66 100 66 Faks: +90 216 661 44 47 info@klimaplus.com.tr
Ege Bölge Müdürlü¤ü: ﬁair Eﬂref Bulvar› No: 35/1 Montrö ‹ﬂ Merkezi 4.Kat No: 502 Alsancak-‹ZM‹R
Tel: +90 232 482 22 27 Faks: +90 232 482 22 66
Akdeniz Bölge Müdürlü¤ü: Zerdalilik Mah. Burhanettin Onat Cad. Osman Manavo¤lu Apt. No:92 K.3 D.4 ANTALYA
Tel: +90 242 312 80 12 - 311 14 06 Faks: +90 242 312 12 83
‹ç Anadolu Bölge Müdürlü¤ü: O¤uzlar Mah. Türkoca¤› Cad. 1364.Sok. Saruhan Apt. No:6/6 Balgat / ANKARA
Tel: +90 312 220 22 24 Faks: +90 312 220 22 25

www.klimaplus.com.tr

Yetkili Sat›c›

Bu katalogta yer alan spesifikasyonlar tasarım ve bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.
Oluşabilecek yazım hatalarına karşı firmamız sorumlu değildir.

