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Artyku  promocyjny

Klimatyzacja – ch odzi i grzeje?

Do niedawna klimatyzatory zwi zane by y

g ównie z funkcj  ch odzenia. Jednak roz-

wój technologiczny urz dze  pozwala na 

wykorzystanie ich równie  jako wydajnych 

urz dze  grzewczych. 

Grzanie przy -25°C na zewn trz
Mitsubishi Electric coraz bardziej rozwija 

technologie wykorzystane w jednostkach ze-

wn trznych pod k tem funkcji grzania, spe -

niaj c jednocze nie za o enia dyrektyw 

UE, dotycz cych wymaga  sprawno ci 

energetycznej urz dze . Dwie technologie: 

ZUBADAN i Hiper heating h2i™ sprawia-

j , e urz dzenia mog  pracowa  nawet do 

temp. zewn trznych -25°C! 

Modele w technologii Hiper heating wyst -

puj  w wielko ciach ju  od 3,2 kW wydajno ci

grzewczej i zapewniaj  wysoki wspó czynnik 

SCOP w zakresie wszystkich temperatur ze-

wn trznych. Wysoce efektywna praca w try-

bie grzania jest do temp. zewn. -25°C, jednak 

kosztem utrzymywania wysokiego SCOP na-

st puje spadek wydajno ci grzewczej poni ej 

temperatury zewn trznej -10°C. 

Modele ZUBADAN nowej generacji (wy-

st puj  w wydajno ci od 8,0 kW) to przede 

wszystkim gwarancja grzania do temp. zewn. 

-25°C. Co wi cej, rozwi zania technologicz-

ne urz dzenia powoduj , e do temp. -15°C

urz dzenie utrzymuje sta , nominaln

wydajno . Przy temp. -25°C dysponujemy 

moc  grzewcz  80% warto ci nominalnej. 

Technologia wtrysku czynnika do spr arki 

powoduje, e okres odszraniania trwa zale-

dwie 3 min., a okres pracy ci g ej w trybie 

grzania trwa a  do 150 min. 

Agregaty Mitsubishi Electric posiadaj  wy-

sokie wspó czynniki SCOP – modele Hiper 

heating osi gaj  klas  energetyczn  A++, za

ZUBADAN klas  A+. Wysokie wspó czynniki 

gwarantuj  ma e zu ycie energii elektrycznej, 

a tym samym niskie koszty eksploatacji uk a-

dów powietrze/powietrze.

U yteczne funkcje
Jednostki zewn trzne mo emy wybra  pod 

k tem parametrów grzania i ch odzenia, za

jednostk  wewn trzn  pod k tem funkcjonal-

no ci. Mitsubishi Electric ma w swojej ofer-

cie a  7 rodzajów urz dze ciennych w ró -

nej kolorystyce (czarny, bia y, srebrny) i jego 

kszta cie (p askie o ró nych wymiarach). Za

zastosowanie urz dze  kana owych, w po -

czeniu z rekuperatorem Lossnay posiadaj cym 

wymiennik entalpiczny (przekazanie energii 

cieplnej z wody zawartej w powietrzu usuwa-

nym do powietrza nawiewanego) pozwala na 

zbudowanie systemu ogrzewania nadmucho-

wego domu.

Przydatnym, opatentowanym przez Mi tsu bi shi 

Electric rozwi zaniem jest i-see sensor 3D. Tech-

nologia pirometrycznego pomiaru temperatury 

powierzchni, opiera si  na pomiarze temperatu-

ry w przestrzeni. Z wykorzystaniem termografii 

wykrywana jest obecno  osób w pomieszcze-

niu, przez co mo liwe jest skierowanie klimaty-

zowanego powietrza (ch odnego lub ciep ego) na 

ludzi lub wokó  nich. Tryb oszcz dzania ener-

gii jest w czany, gdy nikogo nie ma w pokoju. 

Czujnik i-see zwi ksza równomierno  rozk a-

du temperatury w pomieszczeniu zapewniaj c

komfort dla u ytkownika oraz oszcz dno

energii (w trybie grania ok. 30%, w trybie ch o-

dzenia ok. 15%).

Sterowanie systemem 
Oprócz ustawienia danej temperatury, mo na 

w pilotach bezprzewodowych skorzysta  z pro-

gramatora tygodniowego, który umo liwia zapis 

4 ustawie  temp. w ci gu doby dostosowuj c

prac  urz dzenia do stylu ycia u ytkowników.

Coraz cz ciej urz dzenia pod czane s

do systemów centralnego sterowania zarz -

dzaj cych ró nymi instalacjami. Przy po-

mocy 1 aplikacji mo na sterowa  systemem 

grzewczym powietrze/powietrze Mitsubishi 

Electric oraz np. systemem o wietlenia, mo-

nitoringu (sterowanie poprzez protoko y EIB, 

Modbus, BacNet, Lonworks, czy za pomoc

telefonu komórkowego w standardzie WiFi).

 Rozwój funkcjonalno ci pod k tem grza-

nia oraz dotychczasowe mo liwo ci jako urz -

dze  przeznaczonych do ch odzenia daj  co-

raz wi ksze zastosowanie klimatyzatorów. 

Wprowadzaj c na bie co udoskonalenia, 

Mitsubishi Electric d y do ekologicznych 

oraz najta szych w eksploatacji rozwi za .

Wszystko po to, aby dostarczy  urz dzenia spe -

niaj ce indywidualne oczekiwania Klientów.
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