
Технологията на топлинната  помпа  вдъхнови Mitsubishi Electric за проектиране на 
климатици, обединяващи комфорт и екология.

Mitsubishi Electric е отражение на същността на тази политика 
и визия по отношение на всички аспекти в бизнеса с климатиците 
за въздух.

Предотвратяване на глобалното затопляне

1. Всички модели са проектирани за съответствие с директиви RoHS и WEEE.*
2. Mitsubishi Electric разработва технологии за умаляване с оглед на икономията на 

материали.

* Директиви WEEE и RoHS: Директивата за отпадъчно електрическо и електронно оборудване (Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)) определя изискванията за рециклиране на този тип 
оборудване, докато директивата за ограничаване на опасните вещества (Restrictions of Hazardous 
Substances (RoHS)) е разработена от ЕС за ограничаване на употребата на шест специфицирани 
вещества в електронни и електрически устройства. От м. юли 2006г. в ЕС не е възможно да се 
продават продукти, съдържащи тези шест вещества.

- PUHZ-RP200/250YHA2: Намаляване на обема с прибл. 60% в сравнение с 
PUHZ-RP200/250YHA

- MUZ-GC25VA и MUZ-HC25/25VA: Намаляване на обема с прибл. 25% в сравнение с 
MUZ-GA25 & MUZ-HA25/35VA

Създаване на общество основано на рециклирането

В стремежът си да повиши информираността на своите служители по въпросите на 
околната среда Mitsubishi Electric предлага обучение по изискванията на директиви 
RoHS, WEEE и други екологични нормативни документи, заедно с екологично 
обучение, насочено към работници с дву- и три-годишен стаж.

Осигуряване на хармония с природата/
Насърчаване на грижите за околната среда

1. Инвертор

2. Сензор i-see

3. Ускорено 

    впръскване 

    (Flash Injection)

Комфорт Екология

По-бързо стартиране и 
по-стабилна температура в 
помещението в сравнение с 
не-инверторните системи.

По-малко операции на 
ВКЛ/ИЗКЛ в сравнение с 
не-инверторните системи, 
икономия на енергия.

Следи разликата в стойностите 
на температурата над пода и 
зададената температура за 
предотвратяване на 
недостатъчното отопление.

Оптимално управление на 
въздушния поток за предотвратяване 
на прекомерната работа на 
компресора за по-ефективна работа 
в режим на отопление.

Постига висока отоплителна 
мощност дори при ниски 
температури в съчетание с 
по-бързо стартиране в 
сравнение с 
конвенционалните 
инверторни системи.

Разширява областта на 
приложение на системите с 
топлинна помпа.

Mitsubishi Electric разработва технологии за балансиране на комфорт 
и екология, постигащи по-висока ефективност в работата на 
топлинната помпа.

Принцип на топлинната помпа (в режим на отопление)    <случай с COP 5.0>

Циркулация на фреон и топлина

Outdoors

“4kW”
Heat absorbed

from the air

Indoors

Expansion valve expands 
refrigerant to lower the temperature

Compressor

Разширителен 
клапан

Evaporator Condenser

Компресорът, повишава 
налягането на фреона за 
повишаване на температурата “1kW”

Консумирана електроенергия

“5kW” 
Heat output

Изходящата енергия е петкратно 
по-висока от консумираната

“4kW”
Топлина абсорбирана от въздуха

“5kW”
Изходяща топлинна мощност

5oC 50oC

80oC10oC

60oC60oC

“1kW”

20oC

30oC 40oC

Консумирана
електроенергия

Консумирана
електроенергия

Mitsubishi Electric Group насърчава непрекъснатата изследователска дейност 
и се ангажира с опазването и възстановяването на глобалната околна среда 
посредством своята технология, всички нейни бизнес дейности и действията 
на служителите си.

Активна екологична политика

Положителен принос 
за земята и нейните хора 

чрез технологии и действия

Предотвратяване на 
глобалното затопляне

Екологична визия 2021

• Намаляване на емисиите от 
  СО2 при използване на продукта с 30%
• Намаляване на общите емисии на 
  СО2 в производството с 30%
• Стремеж за намаляване на емисиите 
  на CO2 в производството на енергия

Създаване на общество 
основано на рециклирането

• Намаляване, повторна употреба и 
  рециклиране ("3Rs"), този тип продукти 
  позволяват намаляване на необходимите 
  ресурси с 30%
• Нулеви емисии при производство и 
  намаляване на отпадъчните 
                продукти до нула.

Осигуряване на хармония с природата
Насърчаване на грижите за околната среда

Създаваме по-добро бъдеще

Heat
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SLZСЕРИЯ

Компактното, олекотено таванно касетъчно тяло с 4-струйни отвори за въздух 
осигурява максимален комфорт посредством равномерно разпределение 
на въздушния поток в цялото помещение.

25/35 25/35

Компактен размер на панела

Атрактивната серия таванни касетъчни тела SLZ се отличава с малка 
ширина - 570мм и 4-струйни изходящи отвори за въздух. Размерът и 
формата перфектно съответстват на тавани, изготвени с конструкции с 
размери 2'x2', а ниското тегло от 16.5кг улеснява монтажа. 

Компактното тяло съответства на конструктивни 
спецификации 2'x2' (600мм x 600мм).

Усъвършенствано инверторно управление – ефективна работа през цялото време

За осигуряване на автоматично регулиране на работния товар в зависимост от потребностите се използват водещите инверторни технологии на 
Mitsubishi Electric. Това намалява ненужната консумация на електричество и постига икономия на електроенергия.

EER
A

COP
A

Вход за свеж въздух

В основното тяло е предвиден отвор за въздуховод, което прави възможно 
засмукване на свеж въздух отвън. Обем на входящия въздух

l SLZ-KA35VA
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Забележка: За предотвратяване на кондензация, обемът на засмуквания 
въздух трябва да бъде 20% или по-малко от общия обем на въздуха.

Статично налягане: P [Pa]

Въздушен поток: Q [m3/мин]

0.5 1.0 1.5 2.5 3.0 3.52.0

SLZ-KA25/35/50VA (L)

570mm570mm 570mm570mm
Краче за окачване

Болт за окачване

600 (Единици: мм)

* Нуждае се от вратичка за достъп

576

Т-образна 
щанга

Таванен панел
570

530

570

20
8

235

Unit

От болт до болт

42
0

25

120°

12
0°11

8

Вход за свеж въздух

Тръба за фреон
Електрическа кутия

Дренажна тръба

Подробен чертеж на входа 
за свеж въздух

100 73.4
Изрязан отвор3-   2.8 отвор

Коничен 
отвор

Повърхност на тавана

270mm
в сравнение с

PLA-RP35BA

Намалено

23mm
в сравнение с

PLA-RP35BA

Намалено с
Inverter Heat PumpТип

Вътрешно тяло
Външно тяло
Захран-
ване

Охлажда-
не

Отопле-
ние

Работен ток (макс)
Вътрешно 

тяло

Външно 
тяло

Тръби 

Гарантиран работен диапазон

Захранване
Външно тяло (V/Phase/Hz)
Капацитет

Консумирана мощност

EER

Капацитет

Консумирана мощност

COP

Консумация 
Работен ток (макс)
Размери
Тегло  
Обем на въздуха (вис-сред-нис)
Външно статично налягане
Шумови нива  (вис-сред-нис)
Прекъсвач
Размери
Тегло  
Обем на въздуха
Шумови нива 

Работен ток (макс)

Прекъсвач

Диаметър 
Макс. Дължина на тръбния път

Максимална денивелация

Средно 
Мин.-макс
Номинален

Номинален EEL
Средно 
Мин.-макс
Номинален

Номинален EEL

Номинална

В х Ш х Д

В х Ш х Д
Охлаждане 
Отопление
Охлаждане
Отопление
1-phase / 3-phase
1-phase / 3-phase

Течност/Газ 
Out-In
Out-In
Охлаждане*
Отопление 
* С опцията Air protection guide работният капацитет  стига до - 15º C.

номинален 

номинален 

номинален 

номинален 

kW
kW
kW

kW
kW
kW

kW
A

mm
kg

m3/min
Pa

dB(A)
mm
kg

mm
kg

m3/min
m3/min
dB(A)
dB(A)

A
A

mm
m
m
oC
oC

Outdoor power supply
230 / Single / 50

SLZ-KA25VA

2.5
0.9 - 3.2

0.690
3.62

A
3.0

0.9 - 4.5
0.830
3.61

A
8.5

0.040
0.4

235 - 570 - 570
17

8 - 9 - 10
-

28 - 31 - 37
20 - 650 - 650

3
550 - 800 - 285

33
34.3
32.3
46
46

8.16
10

6.35 / 9.52
20
12

-10 ~ +46
-10 ~ +24

SLZ-KA25VAL

2.5
0.9 - 3.2

0.690
3.62

A
3.0

0.9 - 4.5
0.830
3.61

A
8.5

0.040
0.4

235 - 570 - 570
17

8 - 9 - 10
-

28 - 31 - 37
20 - 650 - 650

3
550 - 800 - 285

33
34.3
32.3
46
46

8.16
10

6.35 / 9.52
20
12

-10 ~ +46
-10 ~ +24

SLZ-KA35VA

3.5
1.0 - 3.9

1.060
3.30

A
4.0

0.9 - 5.0
1.100
3.64

A
9.6

0.052
0.4

235 - 570 - 570
17

8 - 9 - 11
-

29 - 33 - 38
20 - 650 - 650

3
550 - 800 - 285

37
33.4
33.4
47
48

9.18
10

6.35 / 9.52
20
12

-10 ~ +46
-10 ~ +24

SLZ-KA35VAL

3.5
1.0 - 3.9

1.060
3.30

A
4.0

0.9 - 5.0
1.100
3.64

A
9.6

0.052
0.4

235 - 570 - 570
17

8 - 9 - 11
-

29 - 33 - 38
20 - 650 - 650

3
550 - 800 - 285

37
33.4
33.4
47
48

9.18
10

6.35 / 9.52
20
12

-10 ~ +46
-10 ~ +24

SLZ-KA50VA

4.6
1.1 - 5.2

1.630
2.82

C
5.0

0.9 - 6.5
1.550
3.22

C
16.7

0.053
0.7

235  -  570 - 570
17

8 - 9 - 11
-

30 - 34 - 39
20 - 650 - 650

3
850 - 840 - 330

53
49.0
49.0
53
55

16.0
20

6.35 / 12.7
30
30

- 15 ~ +43
- 10 ~ +24

SLZ-KA50VAL

4.6
1.1 - 5.2

1.630
2.82

C
5.0

0.9 - 6.5
1.550
3.22

C
16.7

0.053
0.7

235 - 570 - 570
17

8 - 9 - 11
-

30 - 34 - 39
20 - 650 - 650

3
850 - 840 - 330

53
49.0
49.0
53
55

16.0
20

6.35 / 12.7
30
30

- 15 ~ +43
- 10 ~ +24

SUZ-KA25VA SUZ-KA35VA SUZ-KA50VA

SUZ-KA25/35VA SUZ-KA50VA

Optional

VAVA

Optional Optional

EER
A

COP
A

25 / 35 25 / 35

Вътрешно тяло Външно тяло

Дистанционно
управление

SLZ-KA SERIES 

SLZ-KA25/35/50VA(L)

Панел

SLP-2AAW (for SLZ-KA VA)
SLP-2ALW (for SLZ-KA VAL)
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ИНВЕРТОРНИ ТЕХНОЛОГИИ
Инверторите на Mitsubishi Electric осигуряват превъзходна ефективност, включваща оптимално управление на работната честота. В 
резултат в диапазоните за отопление/охлаждане се използва оптимално количество енергия и се постига комфорт при минимална 
консумация на електричество. Бърза и комфортна работа и невероятно ниски експлоатационни разходи – това са продуктите на Mitsubishi 
Electric.

Инверторите управляват по електронен път напрежението, тока и честотата на електрическите устройства като мотора на компресора в климатика. 
Те получават информация от сензори, следящи условията на работа и управляват оборотите на компресора, с което директно се регулира 
изходната мощност на климатика. Оптималното управление на работната честота води до елиминиране на прекомерната консумация на 
електричество и осигурява комфортна среда в помещението.

Мощни и бързи

Увеличаването скоростта на въртене на компресора,посредством 
управление на работната честота гарантира висока мощност при 
първоначално включване. Така температурата достига зоната на 
комфорт по-бързо, в сравнение със системи, които не са оборудвани 
с инвертор. Горещите помещения се охлаждат, а студените се 
затоплят по-бързо и по-ефективно.

Поддържане на стайна температура

Работната честота на мотора на компресора и промяната на 
стайната температура се следят, за да се изчисли най-ефективната 
форма на вълната, необходима за поддържане на температурата в 
зоната на комфорт. Това елиминира големите температурни 
колебания, характерни за не-инверторните системи и гарантира 
приятна, комфортна среда.

Инвертор Vector-wave Eco

Следи променливата честота на тока на мотора на компресора и 
създава най-ефективната вълнова форма за съответните обороти на 
мотора. В резултат се подобрява оперативната ефективност при 
всички скорости на въртене, консумира се по-малко електроенергия 
и се намаляват годишните разходи за електричество.

Размерите на инвертора са намалени с 
използване на излята форма, в която 
електронната схема е залята със синтетична 
смола. За осигуряване на тиха работа, се 
използва софтуерно PWM управление за 
предотвратяване на металното свирене, 
характерно за конвенционалните инвертори.

Sine-wave drive soft PWM
Гладка вълнова форма

ПРЕИМУЩЕСТВА С MITSUBISHI ELECTRIC

КАК РАБОТЯТ ИНВЕРТОРИТЕ

Впечатляващо ниските експлоатационни разходи са ключово 
преимущество на инверторните климатици. Ние комбинираме 
усъвършенствани инверторни технологии с най-съвременни 
електронни и механични технологии, за постигане на синергичен 
ефект, позволяващ подобряване на ефективността и 
производителността при отопление/охлаждане. В резултат се 
постигат по-добри експлоатационни характеристики при по-ниска 
консумация на електроенергия.

ИКОНОМИЧНА РАБОТА

Просто сравнение на работата на климатик с и без инверторно управление.

Температурата винаги 
е в зоната на комфорт

Бързо се покачва 
до зоната на комфорт

Температурата винаги 
е в зоната на комфорт, 
което е и по-икономично

С инвертор

Ефект на крайностите 
(твърде топло или твърде студено)По-топло

По-хладно

Фиксираната скорост 
изисква по-дълго време 
за достигане зоната на комфортW

he
n 

he
at

in
g

Стайна температура

Скоростта не е регулируема, така че се 
преминава през зоната на комфорт и става твърде студено.

Без инвертор

Твърде топло

Комфортно

Твърде хладно

ИСТИНСКИ КОМФОРТ

При отопление

Тръби с вътрешни 
канали

За увеличаване на площта на 
топлообменника са използвани 
високотехнологични тръби с 
вътрешни канали.

Синусово-вълново управление на 
вектора на магнитния поток

Микропроцесор, конвертиращ вълновата характеристика на тока на 
електромотора на компресора от конвенционална в синусоидална 
форма (180° проводимост), за постигане на по-висока ефективност с 
повишаване степента на полезно използване на намотките на мотора и 
намаляване загубите на енергия.

Реактивен правотоков ротационен 
компресор

В ротора на реактивния правотоков ротационен компресор са 
използвани мощни неодимови магнити. По-ефективната работа се 
постига посредством силните магнитни и реактивни моменти, 
създавани от магнитите.

Правотоков 
компресорен 
мотор (ротор)

Неодимови
магнити

Магнитен момент
+

Реактивен момент

Високоефективен правотоков спирален 
компресор

Посредством механизъм за рамково 

съгласуване е постигната висока ефективност 

на правотоковия винтов компресор. 

Механизмът позволява аксиално придвижване 

на рамката, поддържаща спиралната камера, 

което води до значително намаляване на 

течовете и загубите от триене и гарантира 

изключително висока ефективност при всички 

скорости на въртене.

2002
JSRAE 

TECHNOLOGY НАГРАДА

2002
JSRAE 

TECHNOLOGY НАГРАДА

Японско общество 
на инженерите 
по хладилна 
и климатична техника

Газова тяга (минимална)

Cradle scrollFrame

Вторичната камера намалява 
загубите от триене

Първичната камера намалява 
загубите от течове

Загуби от триене (минимални)

Загуби от течове (минимални)
Фиксирана спирална камера

Рамката се 
измества по посока 

на оста. 

Значително 
намаляване на течовете 

и загубите от триене.

Ротор от редкоземлен магнит (Компресор)

За постигане на отлична ефективност, компресорът е съоръжен с 
иновативен електромотор с ротор от редкоземен магнит. 
Редкоземният магнит притежава 
трикратно по-висока плътност на 
магнитния поток в сравнение с 
използваните по-рано феритни 
магнити.

Редкоземен магнит
(за MSZ-FD)

Правотоков мотор на вентилатора

Вентилаторът на външното тяло се задвижва от високоефективен 
правотоков мотор. Ефективността му е значително по-висока от тази 
на еквивалентен променливотоков мотор.

Правотоков електромотор 
с обединени намотки

Mitsubishi Electric разработи електромотор, 
наречен в Япония "Poki-Poki Motor", произведен с 
технология за обединяване на намотките. Този 
новаторски мотор работи на базата на магнитно 
поле с висока плътност и сила, което води до 
изключително висока ефективност и надеждност.

[Сравнение на консумацията на електроенергия]

Не-инверторен 
MSH-GE25VB

Deluxe-Инверторен
MSZ-FD25VA

Не-инверторен 
MSH-GE25VB

Deluxe-Инверторен
MSZ-FD25VA

3.23

5.15 5.25
3.66

59%
 UP 

43%
 UP 

Охлаждане (EER) Отопление (COP)

Тръби с вътрешни канали

Напречен разрез
Изображение на тръбата

PAM

Conventional
inverter

Без PAM управление

Преимущества наPAM управлението

С PAM управление

Захранващо 

напрежение

Current
Time

Time

PAM регулира вълновата форма на тока, така че тя да е максимално подобна на вълната на 
захранващото напрежение. Високите хармонични честоти се потискат и 98% от енергията 
се оползотворява.

PAM е технология за управление на вълновата форма на тока за  
наподобяване на вълните на захранващото напрежение, с което се 
намаляват загубите на енергия и се постига по-ефективно 
използване на електричеството. Използването на РАМ управление 
позволява ефективно използване на 98% от консумираната енергия.

Импулсна амплитудна модулация 
PAM (Pulse Amplitude Modulation)

Ефективното повишаване на 
напрежението води до по-висока 
мощност.

Signi�cant energy savings
Remarkable reduction in power 
loss saves electricity

Limited power
Insu�cient power 
when needed

Limited energy savings
Electricity is wasted

LEV1

Приемник 
на мощност

Топлообменник

Топлообменник

Компресор

LEV2

Приемник на енергия и управление с двоен 
LEV 

Mitsubishi Electric разработи схема с приемник на енергия и 
управление с двоен линеен разширителен клапан (LEVs) 
оптимизиращи ефективността на компресора. Технологията 
осигурява оптимално управление в зависимост от оперативната 
вълнова форма и външната температура. Работната ефективност е 
подобрена с адаптиране на системата към характеристиките на 
фреона R410A.
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Сензорно управление на температурата Plasma Duo

Сензорът "i-see" сканира като автоматично следи температурата на 
нивото на пода в широк ъглов сегмент от 150о.

Функция за икономия на енергия Econo 
Cool

"Econo Cool" представлява интелигентна функция за управление на 
температурата, която регулира въздушния поток, насочен към тялото в 
зависимост от температурата на изхода за въздух. Зададената температура може 
да бъде повишена с до 2°C без никаква загуба на комфорт, с което се реализира 
20% повишение на енергийната ефективност. (Функцията е налична само при режим на 

охлаждане с ръчно управление).

Интелигентната логика на управлението "I Feel" запомня най-подходящите 
температурни настройки. При натискане на бутоните "TOO WARM" или "TOO 
COOL" върху дистанционното управление, системата добавя възможност за 
избор към паметта за управление и регулира температурата, за да осигури 
най-комфортна среда. Настройката за температура се използва отново при 
следващото включване на уреда.

Чист бял цвят

Чистият бял цвят е възприет за цвят за телата; бялото е израз на 
чистотата и лесно се съчетава с всички интериорни дизайнерски 
решения.

Auto Vane

Когато климатикът не работи, ламелите се затварят автоматично, 
скривайки отворите за въздух и създавайки естетична бяла плоскост.

Econo Cool Mode
Постига се комфортна среда в помещението дори когато температурата е 
настроена с 2°C по-високо в сравнение с конвенционалния режим на 
охлаждане.

Стандартните климатици следят температурата на въздуха в горната 
част на помещението и не отчитат температурата на нивото на пода, а 
именно тя има най-силно отражение върху комфорта. Сензорът "i-see 
Sensor" следи температурата на нивото на пода и оценява "осезаемата 
температура", (т.е. температурата, усещана от хората в помещението). 
Скоростта на въздушния поток и температурата се регулират, за да 
предотвратят прекомерно охлаждане/отопление, като по този начин 
се елиминира ненужната консумация на електроенергия.

Охлаждане За избягване на 
прекомерно охлаждане 
се отчита температурата 
на нивото на пода

Отопление
За установяване на 
необходимостта от 
отопление се отчита 
температурата на нивото 
на пода

Измерване в широк ъгъл

Телата са оборудвани с предварителен филтър и два специализирани 
филтъра, осъществяващи функции за плазмено пречистване (Plasma 
Duo). Плазмената система отстранява от въздуха неприятни миризми и 
бактериални частици с микронни и нано-размери.

Широк и тесен въздушен поток

Функцията за широк и тесен въздушен поток е особено полезна за големи пространства, като спомага да се осигури добра циркулация на въздуха, 
за да може той да достигне до всеки ъгъл на помещението.

Конвенционален режим 
на охлаждане Econo Cool

Стайна температура 35°C 35°C

Зададена температура 25°C 27°C

30°C 29.3°C

Вкл. Econo Cool Конвенционален режим 

14 16 18 20 22 24 26 28

Очаквана температура 

Разпределение на температурата (°C) 

SW7-1

OFF

ON

OFF

SW7-2

OFF

OFF

ON

Консумация на енергия

0% (STOP)

50%

75%

Управление "I Feel"

Допълнителна функция (опция)

Проследяване на температурата
Сензорът "i-see" следи цялото помещение на секции и насочва въздушния поток 
в участъците на помещението, където отчетената температура не съответства на 
зададената стойност. (Когато охлаждате стаята, ако бъде отчетено че средата на 
помещението е по-топла, в този участък се насочва по-голяма част от въздушния 
поток). Това елиминира излишното отопляване/охлаждане и допринася за 
по-ниски разходи за електроенергия.

Дневно 
време

По-топъл 
участък

По-хладен 
участък

Нощно 
време

Режим охлаждане

Функцията при поискване може да се активира, когато уредът е 
оборудван с таймер или към съединителя CNDM (опция) на платката 
за управление на външното тяло е добавен ключ за ВКЛ/ИЗКЛ. В 
съответствие със сигнала подаван отвън, консумацията на енергия 
може да бъде намалена до 100% от нормалната.

[Пример:  Серия Power Inverter]
Консумацията на енергия се ограничава с настройката на SW7-1 и 
SW7-2 върху платката за управление на външното тяло. Възможни са 
следните настройки.

Широк въздушен поток
Тази уникална система за управление 
на въздушния поток разпределя 
въздуха хоризонтално върху широк 
сегмент от 150о в режим на 
отопление и 100о в режим на 
охлаждане. Просто натиснете 
иконата за широко колебателно 
движение върху дистанционното 
управление, за да изберете желания 
вид на потока от седем възможни 
конфигурации

Точков въздушен поток (5 конфигурации)

въртене

Специфичен 
за участъка

Пълен 
въздушен поток

Дълъг въздушен поток
Използвайте тази функция, за да 
гарантирате, че въздушния поток 
ще циркулира през цялото 
помещение. Натиснете иконата за 
дълъг въздушен поток върху 
дистанционното управление, за да 
увеличите обсега на отстояние до 
12 метра от вътрешното тяло.

ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХА

ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ВЪНШЕН ВИД

В сравнение със стандартните филтри, този високотехнологичен 
филтър притежава значително по-фина мрежа и е способен да улавя 
дори неуловими досега микроскопични частици от въздуха.

Високоефективен филтър

Филтърът се зарежда със статично електричество, което позволява привличане 

и задържане на прахообразни частици, неуловими за другите филтри.

Филтър за пречистване на въздуха

Катехинът е биофлавоноид, съпътстващ продукт на зеления чай. 
Притежава както антивирусни, така и антиоксидантни свойства. Той има и 
отличен дезодориращ ефект, поради което Mitsubishi Electric използва 
веществото във филтрите на своите климатици. В допълнение към 
подобряването на качеството на въздуха той предотвратява и 
разпространението на бактерии и вируси в помещението. Снема се лесно 
за почистване и поддръжка, а при редовно промиване на филтъра, 
дезодориращото му действие се съхранява за повече от 10 години.

Катехинов филтър

Качеството на въздуха във вътрешността се подобрява с директно 
всмукване на свеж външен въздух.

Вход за свеж въздух

Служи за улавяне на алергени като плесени и бактерии и ги разлага с 
помощта на ензими, съдържащи се във филтъра.

Антиалергенен ензимен филтър

Ламелите на изхода за въздух извършват колебателно движение 

нагоре/надолу, така че въздухът се разпределя равномерно в помещението.

Хоризонтална ламела

Ламелите на изхода за въздух извършват колебателни движения, така 
че въздухът достига до всяка част от помещението.

Вертикална ламела

Филтърът за маслен аерозол предотвратява попадане на маслена 
мъгла във вътрешността на климатика.

Филтър за маслен аерозол

Специалният процес, използван за улавящата повърхност, подобрява 
действието на филтъра, като удължава цикъла между 
последователните процедури за поддръжка в сравнение с 
конвенционалните филтри.

Дълготраен филтър

Времето на работа на климатика се контролира и потребителят се 
уведомява, когато филтърът се нуждае от поддръжка.

Сигнал за проверка на филтъра

В случаите на помещения с високи тавани, обемът на изходящия въздух може да 

бъде повишен, като се гарантира, че въздухът циркулира по целия път до пода.

Режим за висок таван

Ако помещението е с нисък таван, обемът на въздуха се намалява, за 
да се избегне неприятното въздушно течение.

Режим за нисък таван

Режимът за автоматична скорост на вентилатора регулира 
автоматично оборотите на вентилатора на вътрешното тяло в 
съответствие със съществуващите условия в помещението.

Режим на автоматична скорост на 
вентилатора

Пример:  Серия MSZ-FD
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Режим "i save" 

"i save" е опростена функционална настройка за извикване на предпочитана (предварително 
зададена) температура с натискане на един бутон върху дистанционното управление. За да се 
върнете незабавно към предходната температурна настройка, натиснете двукратно същия бутон. 
Използването на тази функция допринася за комфортна и икономична работа, реализирайки 
най-подходящите настройки за климатизация и същевременно икономии на електроенергия, 
например когато напускате помещението или отивате да спите.

Функции за ротация, подсигуряване и включване на 2-ра степен
(1) Функции на ротация и подсигуряване
Описание на функцията
• Основното и подчиненото тела се редуват в 

зависимост от зададен интервал на ротация.
• В случай на повреда в едното тяло, автоматично 

работата се поема от другото (функция на 
подсигуряване).

Автоматично рестартиране

Функция, особено полезна при прекъсване на захранването. Уредът 
се включва автоматично при възстановяване на захранването.

Автоматично превключване

За да поддържа желаната температура, климатикът автоматично 
превключва между режими на отопление и охлаждане.

Таймер за включване/изключване

Използвайте дистанционното устройство , за да зададете времето за включване/изключване на климатика.

Работна блокировка

За адаптиране към целите на различни приложения, когато 
настройвате платката за управление на външното тяло, може да 
специфицирате работата в режим на охлаждане или отопление. 
Удобна възможност, когато системата трябва да се конфигурира за 
специализирана работа в режим на охлаждане или отопление.

i save

Настройка на микропревключвателя (платка за MXZ-5A100VA)

Система SaniDle

Работна конфигурация

Изображение на системата

O/U : Външно тяло
 I/U : Вътрешно тяло
 R/C : Дистанционно устройство 
   с кабел

Конфигурация на работата

[само функция за подсигуряване] 

Започване на работа
Грешка в главното тяло 
 Главно     Подчинено

[Rotation function] & [Back-up function] 

(Напр. Когато исканият код е „313”, всяко тяло работи последователно на дневен цикъл.

Започване на работа

1–28 дни 1–28 дни

Главно     ПодчиненоПодчинено     Главно
Грешка в главното тяло
Главно     Подчинено

Главно 
тяло
l/U-1

Подчинено 
тяло
l/U-2

Run

Стоп

Анормално състояние

Run

Главно 
тяло 
 l/U-1

Sub
unit
I/U-2

Run Стоп Run

Стоп

Анормално състояние

Run Стоп Run

[Функция за включване на 2-ра степен]

Започване на работа

Стайна температура >= 
Зададена стойност
Подчиненото тяло започва работа

Стайна температура >= 
зададена стойност –4°C
Подчиненото тяло спира работа

Главно 
тяло 
l/U-1

Подчинено 
тяло
l/U-2

Run

Стоп Run Стоп

O/U-1 O/U-2

I/U-1

R/C

I/U-2

Подчинено
тяло

Главно
тяло

MAC-821SC-E

MAC-397IF-E

УДОБСТВО

УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА

Управление PAR-21MAA

Телата са съвместими с дистанционно управление PAR-21 MAA, 
разполагащо с разнообразни управленски функции, в т.ч. седмичен 
таймер.

Централизирано управление на 
включване/изключване

Телата могат да бъдат свързани към централизирано дистанционно 
управление MAC-821SC-E, което да контролира функцията за 
включване/изключване на максимум осем вътрешни тела.

COMPO (Едновременно функциониране на 
множество тела)

Към едно външно тяло могат да бъдат свързани множество вътрешни 
тела. (В зависимост от комбинацията на телата е възможно свързване на 
до четири тела; вътрешните тела обаче трябва да работят при една и 
съща настройка).

Групово управление в системата

Същото дистанционно управление е способно да контролира 
работното състояние на до 16 охлаждащи системи.

Свързване към MXZ

Възможно е свързване към външно мулти-сплит тяло MXZ.

Връзка M-NET

Телата могат да бъдат свързани към системни контролери MELANS 
(M-NET контролери) като например AG-150A.

COOL/DRY HEAT

Настройка на ограничения за тока

Настройката на микропревключвателя може да се използва за 
регулиране на максималната величина на работния ток. Функцията е 
особено препоръчителна за ограничаване на разходите за 
електроенергия.

*При използване на тази функция се ограничава максималната мощност.

Настройка на микропревключвателя (платка за MXZ-5A100VA)

SW2 Ограничаване на тока

] MXZ-5A100VA

10.5A

15.5A

Пълна мощност
(настройка по подразбиране)

Работа при ниско шумово ниво  
(външно тяло)

Функционирането на системата може да се настрои с приоритет на 
ниско шумово ниво на външното тяло пред производителността на 
климатика.

Охлаждане при ниски температури

Интелигентното управление на скоростта на вентилатора на 
външното тяло гарантира оптимална работа, дори при ниски 
външни температури.

На илюстрацията: Дистанционно управление 
за серия MFZ

Централизиран контролер MAC-821SC-E
MA и контактен терминален интерфейс MAC-397IF-E
Вътрешно тяло
Прекъсвач

(2) Функция за включване на 2-ра степен
Описание на функцията
• Броят на работещите тела зависи от стайната 

температура и предварително зададените 
настройки

• Когато стайната температура се повиши над 
желаната стойност, се включва тялото в готовност 
(работа на 2-та степен).

• Когато стайната температура спадне с 40С под 
желаната стойност, тялото в готовност се изключва 
(работа на 1-та степен). 

Системни ограничения
• Функцията е налична за работа с ротиране и когато 

функцията за подсигуряване е в режим на 
охлаждане.
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Сметката за 
електроенергия 

се повишава с

5%*

Сметката за 
електроенергия 

се повишава с

25%*

ФУНКЦИИ

Тръбна технология без почистване и за повторна употреба

Повторно използване на съществуващо окабеляване

Прилагането на технология за повторна употреба на положените тръби, като оригиналната разработка на Mitsubishi Electrics за твърдо 
алкил-бензолово масло, прави възможна повторната употреба на едни и същи тръбопроводи на системи за климатизация, използващи фреон R-22 
и поззволява обновяване без необходимост от почистване. 
• Преди подмяна на телата на климатика е възможно да е необходимо почистване ако вътрешните страни на тръбопроводите са изключително силно замърсени вследствие 

натрупването на метални частици, образувани от триенето на движещите се части на компресора..
• Фреонът R410 работи при по-високо налягане от R22. Ето защо е необходимо да се осигурят тръби с диаметър и дебелина на тръбите, които да отговарят на съответните стандарти.

Методът за окабеляване е усъвършенстван, което дава възможност да се използват методи, различни от използваните за управление и 
електрозахранване. Телата са съвместими с метода за два снопа линия за управление/захранване и метода за самостоятелно електрозахранване. С 
използване на комплекти накрайници за захранване, при подновяване на системата, кабелите могат ефикасно да се използват повторно, 
независимо от използвания метод за свързване.
*Опция по избор: Приложимостта може да е ограничена поради диаметъра на тръбата за кабелите.

Функция за окабеляване/Корекция на 
тръбите*

Натискането на един бутон е всичко, което е необходимо за да 
потвърдите че тръбопроводите и кабелите са правилно свързани. 
При откриване на грешка корекциите се извършват автоматично, с 
което се елиминира необходимостта от сложната проверка на 
кабелните връзки при разширяване на броя на обслужваните 
помещения.
* Функцията не може да се използва при външна температура под 0 0С. Процесът за 
корекция изисква 10-15мин и работи само при настройка в режим на охлаждане.

Дренажна помпа

Вградената дренажна помпа позволява използване на повдигнати 
тръби за източване.

Превключвател за изпомпване

Позволява безпроблемно и лесно възстановяване на фреона. Просто 
натиснете ключа „Изпомпване” преди да преместите или смените 
тялото.

Конусно съединения

Възможно е конусно съединение на тръбопровода за охлаждане.

Разрешен е проблемът с рециклирането на окабеляването! Съвместимост с останалите кабелни съединения*

Метод с един сноп Управление/захранване 
(използван в момента метод)

Вътрешно тяло 
(фабрично доставено състояние condition) Вътрешно тяло (фабрично доставено състояние condition)

Вътрешно тяло
Control board

Захр. Ядра
Комуникация 

вътр/външ тяло

Платка за 
управлениеВъншно тяло

Вътрешно тяло

Външно тяло

Към захр.

L N S1 S2 S3

S1 S2 S3Управл./ 
захр. 
3 проводно

Управл./
захр./ 
3 проводно

Захранване

Метод с два снопа Управление/Захранване

Платка за управление

Трудоемка проверка 
на окабеляването.

Power
Комуникация 

външно/вътр. тяло

S1 S2 S3

S1 S2 S3Захр. 
Ядра

Control 
2 cores

Захранване

Метод на разделнито захранване

ИНСТАЛИРАНЕ

Превключвател за изпомпване

Ключ за изпомпване

Push this switch to start/ 
stop refrigerant recovery 
operation automatically. 
(Клапанът в контура за 
фреон се отваря/затваря)Photo of Model PUHZ-P100

Outdoor unit control circuit board

Отворете вентилационните отвори за достъп до вентилатора.

Специализиран комплект за бързо почистване (опция)
Нашият специализиран комплект за бързо почистване може лесно да се свърже към 
битова прахосмукачка за бързо и лесно почистване на топлообменника.*

*При почистване на топлообменника се препоръчва използване на ръкавици. 
Докосването с ръце може да причини нараняване.

Тялото Mitsubishi Electric, позволяващо бързо почистване 
предотвратява повишаване на разходите за електричество с до 
30%.*
За гарантиране на правилна работа и икономично функциониране винаги 
почиствайте топлообменника, вентилатора и вентилационните отвори.
*Сравнение на разходите за електроенергия между две тела при фиксирана 

температура, едното с 8г замърсявания върху единия вентилатор и друго, 
почиствано по график.

Wiring
confirmation

is time
consuming.

The outdoor unit 
matches 

pipes and wiring. 

Топлообменник Вентилатор Отвор за въздух

Тяло, позволяващо бързо почистване

Предният панел може бързо да бъде свален за измиване, а вентилационните отвори позволяват отваряне без специализирани инструменти, което 
улеснява почистването на вътрешността на климатика за няколко минути. За поддържане на оптимална работна ефективност и икономия на 
енергия се препоръчва периодично почистване на климатика.

консумирано от уреда. Климатиците с мощност на охлаждане под 
12kW са разделени на седем категории (A-G). Всяка категория се 
класифицира в съответствие с консумацията на енергия, (т.е. 
„Съотношение на енергийна ефективност”) и се кодира с цветен код. 
Уредите от Категория А са най-ефективни, което е символично 
обозначено с етикет със зелена стрелка. Уредите с по-ниска 
ефективност са класифицирани по реда на техните показатели, като 
тези с най ниска ефективност попадат в Категория G, етикет 
маркиран с червена стрелка. Това позволява потребителят по-лесно 

да идентифицира по-ефективните уреди, когато сравнява марки и 
модели в момента на покупката.

Към 

L N

L N

Вътрешно тяло

Външно тяло

Платка за управление

Junction connectors
replaced

Power
Комуникация 

външно/вътр. тяло

S1 S2 S3

S1 S2 S3Управляващи 
кабели 
(поляризирани)

Захранване

Захранване

Към захр.

Към захр.

L N

L N
Power 
2 cores

Управл. 
2 пров.

Управл. 
2 пров.

Вградената дренажна помпа 
ефективно изпомпва водата

Power supply terminal kit (optional)Комплект захр. накрайници(опция)

ПОДДРЪЖКА

ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

(Класификациите се отнасят за климатици  от тип Split и Multi-Split )

Обозначение за енергийна ефективност на климатици

Outdoor unit  
Indoor unit

More e�cient  

Less e�cient

Annual energy consumption,  
kWh in cooling mode
(Actual consumption will depend
on how the appliance is used
and climate.)

Energy e�ciency ratio   
Full load (the higher the better)

Type      Cooling only       – 
     Cooling + Heating –

             Air cooled            –
             Water-cooled     –

Heat output                kW     
Heating performance
A: higher       G: lower

Noise
(dB(A) re 1 pW)

Further information is contained 
in product brochures.

Отнася се за всички климатици с мощност на охлаждане под 12kW.
Директивата определя енергийният клас за всеки тип продукт, като започва от А (най-ефективен)
до G (най-малко ефективен).
Енергийният клас се определя в съответствие със следващите таблици.

Norm EN 814
Air conditioner
Energy Label Directive 2002/31/EC

Класификация

Клас на енергийна ефективност 
в режим на охлаждане

 A   3.20 < EER  
 B   3.20 > EER > 3.00
 C   3.00 > EER > 2.80
 D   2.80 > EER > 2.60
 E   2.60 > EER > 2.40
 F   2.40 > EER > 2.20
 G   2.20 > EER

Клас на енергийна ефективност 
в режим на отопление

 A   3.60 < COP
 B   3.60 > COP > 3.40
 C   3.40 > COP > 3.20
 D   3.20 > COP > 2.80
 E  2.80 > COP > 2.60 
 F  2.60 > COP > 2.40
 G   2.40 > COP

ПродуктAir Conditioners

A B C   1 2 3
A B C   1 2 3

A

X.Y

X.Y
X.Y

X.Y

A B C D E F G

Име на модела

Клас на енергийна ефективност

Годишна консумация на електроенергия
Годишната консумация на електроенергия се изчислява от максималната 
мощност умножена по средно годишна стойност от 500 часа в режим 
на охлаждане при пълна мощност.

Коефициент на енергийна ефективност (EER)
По-висок EER означава по-висока енергийна ефективност.

Тип на климатика

A
B

C
D

E

G

Energy

AIR CONDITIONING SYSTEMS
Manufacturer 

F

Cooling output           kW 

Функция за самодиагностика (показване на код 
за проверка)

Кодовете за проверка се показват върху дистанционното 
управление или работния индикатор, за да информират потребителя 
за установена неизправност.

Функция за извикване на грешка

Проблемите по време на работа се регистрират, като при 
необходимост позволяват потвърждаване.
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Limited 
Temperature 
Range 
Settings

[японски] 

[английски] [италиански] [немски][испански]

[руски] [китайски][френски]

Натоварено 
време

Slow time

4

Примерна настройка (ресторант през лятно време)

Пример за дисплей [Работен режим]

Матричен течнокристален дисплей

Многоезичен 
дисплей

26

25

24

23

22

0 10 12 14 16 18 20 22 24

Те
м

пе
ра

ту
рн

а 
на

ст
ро

йк
а 

(°
C)

Време на отваряне

Обедно време
Вечерно 

време

7-pattern setting

Край на 
работното 

време

Настройка на по-ниска 
температура

Настройка на по-висока 
температура

1

2

3 5

6 7

(hr)
(Резултати от съвместно проучване с Japan Facility Solution Co, Ltd )

Охлаждане отопление

Офис РесторантПрепоръчва се за

Долна температурна граница

Възможни настройки за температурен диапазон

19(˚C) 30(˚C)

30(˚C)25(˚C)

За предотвратяване на прекомерно 
охлаждане

Невъзможно е избиране на 
по-ниски температури

Зали за съвещанияПрепоръчва се за

Обществени сгради като  Обществени зали

Препоръчва се за Офис Училище

Болници Болници

Настройка на температурата по-висока 
с 1 °C за охлаждане и с 1 °C по-ниска 
при отопление, води до икономия 
на енергия от около 10%. *На базата на собствени 

изчисления

Обичайни дейности за проверка

Информация за Лесна поддръжка

Натрупано време за 
работа (х10ч)

Брой цикли вкл/изкл 
(100бр)

Номинален ток (А)

Температура на 
топлообменника (0С)

Изходна температура

Температура на 
външния въздух (0С)

Температура на 
входящия въздух (0С)

Температура на 
топлообменника (0С)

Часове работа на 
филтъра (ч)*

Външно тялоКомпресор Вътрешно тяло

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*Часовете работа на филтъра са часовете, изминали след натискане на бутона за 
нулиране.

Температура на изхода 64°C

Вътрешно тяло Външно тяло

Снемане на 
сервизния 
панел

Измерване на 
температурата 
на входящия 
въздух

Измерване на 
температурата на изхода

Измерване на 
температурата на 
външния въздух

ТЕХНОЛОГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Новоразработеното усъвършенствано дистанционно 
управление MA
Стъпка напред в еволюцията на управлението на системи за климатизация

Матричен течнокристален дисплей

Възприетата матрична течнокристална (LCD) технология и големият 
дисплеен екран на дистанционното управление оптимизират 
видимостта. Статуса на работа и управление могат лесно да се 
определят с поглед.

Седмичен таймер -
Въведен в отговор на потребностите на пазара

Управление на температурата на седмична база
С помощта на седмичния таймер температурната настройка и 
контролът за включване/изключване могат да бъдат управлявани в 
рамките на едноседмичен период. Възможни са до осем 
конфигурации за настройки за един календарен 
ден.

Функция за лесна поддръжка (само за Mr Slim Power Inverter)

• Експлоатация без почти никаква необходимост от поддръжка 
• Проследяване на работните параметри на вътрешното и външно тела от дистанционното управление. 
  Дистанционното управление дава възможност за задаване на работна честота и позволява по-лесна проверка.

Проверка за теч на фреон (само за Mr Slim Power Inverter)

Уредите от серията Mr. Slim Power Inverter се доставят оборудвани с полезната функция за проверка за течове на фреон. 
При използване на дистанционно устройство с кабел е лесно да се провери дали в рамките на продължителен период на 
експлотация, са отчетени загуби на фреон.  Това води до намаляване на времето за сервизно обслужване и създава 
допълнително чувство за сигурност.

Функции за управление на работата

Първият многоезичен дисплей в отрасъла

Работа с панела за управление 
на осем различни езика.

Изберете желания от следните 
езици:

Функционирането на климатика е 
ограничено в рамките на специфициран 
работен диапазон

Задайте горна и долна гранична температурна настройка за работен 
диапазон. По този начин се предотвратява прекомерното 
отопление/охлаждане, което води до по-голяма икономия на 
електроенергия.

Auto-o� Timer Автоматично изключване на климатика

Задайте време, в което климатикът да се изключи автоматично. 
Таймерът може да се настройва в интервала от 30 минути до 4 часа, 
на интервали от 30 минути.

Operation 
Lock

Предотвратяване на промяната на 
зададени настройки

Телата могат да бъдат настроени така, че режимът на работа да не 
може да бъде променян. При активиране на блокировката "Opera-
tion Lock" Това подобрява икономията на енергия и предотвратява 
погрешна/неупълномощена работа.

„Обикновеният таймер” — стартира/спира телата на стъпки от 1 час в 
рамките на  72-часов период— настроен е в момента на изпращане от 
завода. Позволява промяна от дистанционното управление в режим на 
самоизключване "Auto-o�  Timer".

При използване на режим с блокирани функции „Operation Lock” , 
настройките могат да се променят само от администратора.

Лесен за разчитане и употреба

Енерго-ефективно управление

PAR-20MAA
конвенционално 

MA дистанционно 
управление

 PAC-YT34STA
Седмичен 

таймер PAR-21MAA
Дистанционно 

управление

Приблизително10%
икономии на енергия

PAR-21MAA

Икономия 
на енергия и 
пространство
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УПРАВЛЕНИЕ НА ГОЛЯМА 
СИСТЕМА
С помощта на части, доставяни като опция по избор, релейни вериги и табла за управление и др., могат да се реализират 
разнообразни решения за управление на системата.

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОЛЯМА СИСТЕМА ДРУГИ

Управление с 
2-дистанционни 
контролера

Управлението с два дистанционни 
контролера може да се осъществява 
локално или от две отдалечени 
места.

Управление на работата 
по ниво на сигнала

Климатикът може да бъде 
стартиран/спиран от разстояние. В 
допълнение е възможна 
забрана/разрешаване на ВКЛ/ИЗКЛ от 
местно дистанционно управление.

Управление на работата 
с импулсен сигнал

Дистанционен дисплей 
на работното състояние

Работното състояние може да 
бъде показвано върху отдалечен 
дисплей.

Позволява ВКЛ/ИЗКЛ с таймер.
*За управление с таймер виж 

(В) Управление на работата по 
ниво на сигнала

Таймерна функция

PAR-21MAA
PAR-21MAA

(Пример за система 1:1)

(Пример за система 1:1)

Релейна кутия (закупува се на място)

Релейна кутия (закупува се на място)

(ВКЛ/ИЗКЛ) (ВКЛ/ИЗКЛ)

PAR-SL97A-E

PAR-SL97A-E

(Пример за система 1:1)

PAR-21MAA

(Пример за система 1:1 х2)

Релейна кутия (закупува се на място)

(Пример за система 1:1 х2)

* Задай'Mam' и 'Sub'
* When using wired and wireless 

remote controllers

PAR-SL97A-E

(Пример за едновременно използване 
на 2 дистанционни управления)

(Пример за едновременно използване 
на 2 дистанционни управления)

• Дистанционно управление с кабел 
PAR-21MAA

• Комплект за дистанционно управление с 
кабел PKA PAR-21 MAAT-E

• Безжично дистанционно управление 
PAR-SL97A-E (освен за SLZ)

• Комплект за безжично дистанционно 
управление PCA PAR-SL99B-E

• Адаптер за дистанционно ВКЛ/ИЗКЛ 
PAC-SE55RA-E

• Релейна кутия (закупува се на място)
• Дистанционно табло за управление 

(закупува се на място)

Standard functions of PAR-21MAA

A

B

C

D

E

Информация Необходими основни части, 

доставяни като опция по избор

Примерни системи

Дистанционно устройство 
с кабел

Безжично дистанционно 
управление

Дист. 
дисплей Дист. 

дисплей
PAR-21
MAA

Дистанц. 
табло

Дистанц. 
табло

Wired remote 
controller

M серия вътрешни тела 

M и MXZ серии външни тела

Вътрешно тяло

Външно тяло

S и Р серии вътрешни тела

Примерни системи

S и MXZ серии външни тела

Р серия вътрешно тяло

Р серия външно тяло

• Към една група е възможно да се свържат до 
две дистанционни управления.

• И двете, (с кабел и безжично) дистанционни 
управления, могат да се ползват в 
комбинация.

• Възможно е да се извършват операции, 
различни от ВКЛ/ИЗКЛ, (напр. регулиране на 
температура, скорост на вентилатора и 
въздушен поток) дори когато използването 
на дистанционно управление е забранена. 

• Възможно е таймерно управление с външен 
таймер.

Съединител Съединител

PAR-SL97A-E

(Пример за система 1:1 х2)

Релейна кутия (закупува се на място)

(Пример за система 1:1 х2)

• Съединителен кабел за дистанционен 
дисплей PAC-SA88HA-E/PAC-725AD

  (10 бр. x PAC-SA88HA-E)
• Релейна кутия (закупува се на място)
• Дистанционно табло за управление 

(закупува се на място)Дист. 
табло

Дист. 
табло

Wired remote 
controller

• Импулсният сигнал може да се ВКЛ/ИЗКЛ.
• Работното състояние/авариен сигнал може 

да се приемат от отдалечено място.

• Operation/emergency signal can be received 
at a remote location (when channeled 
through the PAC-SF40RM
no-voltage signal, when channeled through 
the PAC-SA88HA-E     DC 12V signal).

• Седмичен таймер:
ВКЛ/ИЗКЛ и до 8 конфигурации на 
температурни настройки за всеки календарен 
ден. (първоначална настройка)

• Обикновен таймер:
ВКЛ/ИЗКЛ може да се задава веднъж в рамките 
на 72 часа през интервали от един час.

• Таймер за автоматично самоизключване (Auto 
Off):

Климатикът се изключва след изтичане на 
определено време. Задаваното време може да 
варира между 30 мин до 4 часа, през интервали 
от по 30 мин. 
*Обикновеният и Auto-off таймери не могат да се ползват 
едновременно.

• Дистанционно табло за управление 
(закупува се на място)

• Съединителен кабел за дистанционен 
дисплей PAC-SA88HA-E/PAC-725AD

  (10 бр. x PAC-SA88HA-E)
• Релейна кутия (закупува се на място)
• Дистанционен адаптер PAC-SF40RM
 *Не може да се ползва с дистанционно управление
• Дистанционно табло за управление 

(закупува се на място)

Дистанционен адаптер/Съединител 
за кабела на дистанционно управление
Релейна кутия

Дистанционен адаптер/Съединител 
за кабела на дистанционно управление
Релейна кутия

За вътрешни тела от серии P и S

За вътрешни тела от серия М (само за модели с ново А-управление)

Details

Необходими основни части, 
доставяни като опция по избор

• От едно дистанционно управление могат да се ВКЛ/ИЗКЛ до 8 вътрешните тела

• MAC-397IF-E (Интерфейс)
• Централизиран контролер MAC-821SC-E

Details

Необходими основни части, 
доставяни като опция по избор

• Група от климатици могат да бъдат управлявани от системен контролер MELANS  (M-NET).

• MAC-399IF-E (M-NET Interface)
• MELANS System controller
• PAC-SC50KA (power supply unit)

• PAC-SF81MA-E (M-NET converter)
• MELANS System controller
• PAC-SC50KA (power supply unit)

Details

Необходими основни части, 
доставяни като опция по избор

• Към вътрешното тяло може да се свърже 
  дистанционно устройство с кабел

• MAC-397IF-E (Интерфейс)
• PAR-21MAA (дистанционно устройство с кабел) • PAR-21MAA (дистанционно устройство с кабел)

Стандартно оборудване (за вътрешни тела, съвместими с кабелни дистанционни управления)

Details

Необходими основни части, 
доставяни като опция по избор

• Едно дистанционно управление може да управлява множество климатици, работещи с едни и същи настройки.
• Едно дистанционно управление може да управлява до 16 системи за охлаждане. (Когато е свързано към тяло MXZ , MAC-397IF-E се счита за една система.)
• Възможно е да се свържат до две дистанционни управления.

• MAC-397IF-E (Интерфейс)
• PAR-21MAA (дистанционно устройство с кабел)

Външно тяло

Indoor unit

MAC-399IF-E

Дистанционно управление  
(PAR-F27MEA) 

PAC-SC50KA
Захранване

City Multi 
indoor unit 

Indoor unit    

Indoor unit    MAC-821SC-E  

MAC-397IF-E

Outdoor unit 

Outdoor unit 

Outdoor unit 

Outdoor unit 

PAR-21MAA

MAC-397IF-E

PAR-21MAA

PAR-21MAA управление

Групово управление 
в системата

Централизиран контрол

Връзки M-NET

Indoor unit    

Indoor unit    MAC-821SC-E  

MAC-397IF-E

Outdoor unit Outdoor unit 

Outdoor unit Outdoor unit 

PAR-21MAA

Outdoor
unit

Indoor unit

MAC-399IF-E
MELANS
system controller
(AG-150A etc)

M ELANS системен 
контролер (AG-150A 
и др.)

PAC-SC50KA
Захранване

City Multi 
indoor unit 

PAR-21MAA

Outdoor
unit

Indoor unit

PAR-21MAA

M-NET адаптер 
PAC-SF81MA-EMELANS

системен контролер 
(AG-150A и др.)

PAC-SC50KA
Захранване

PAR-
21MAA

PAR-
21MAA

Indoor unitIndoor unit

PAR-21MAA

MAC-397IF-E

Indoor unit    

Външно тяло

Indoor unit    

Външно тяло

Външно тяло

Indoor unit  

MAC397IF-E   

PAR-21MAA

1

2

Дистанционно 
ВКЛ/ИЗКЛ

Дистанционен дисплей 
на работния статус

Информация за управлението
Необходими основни части, 

доставяни като опция по избор
Примерни системи Информация за свързване

• MAC-397IF (Интерфейс)
• Компоненти за контура като 

релейна кутия, проводник и пр. 
(трябва да се закупят на място)

• MAC-397IF-E (Интерфейс)
• Компонентите за контура 

трябва са се закупят на място 
(необходим е източник на прав 
ток).

Свържете интерфейса към 
климатика След това свържете 
закупено на място дистанционно 
управление към съединителя на 
интерфейса.

Свържете интерфейса към 
климатика След това свържете 
закупено на място дистанционно 
управление към съединителя на 
интерфейса.

Възможно е дистанционно 
ВКЛ/ИЗКЛ.

Работното състояние
(ВКЛ/ИЗКЛ) или сигналите за 
грешка могат да бъдат следени от 
разстояние.

Outdoor unit    

Indoor unit   

MAC-397IF-E

Remote control section  
(to be purchased locally)

Ключ

Outdoor unit

Indoor unit   

MAC-397IF-E

Remote monitor section 
(to be purchased locally)

Power supply 

Резистивен LED

• Климатикът може да бъде 
стартиран/спиран от разстояние. (1) 
и (2) могат да се използват в 
комбинация

• Състоянието ВКЛ/ИЗКЛ на 
климатика може да се потвърждава 
от разстояние.

  (1) и (2) могат да се използват в 
комбинация




