
NOVINKA

82

JEDNOTKY VENKOVNÍ - VRF

Série ONE
Série ONE jsou zařízení určená pro větší rodinné domy, menší kanceláře a ostatní malé komerční 
prostory. V závislosti na velikosti jednotky, lze do systému zapojit 9-64 vnitřních jednotek. Individuální 
ovládání zabezpečuje možnost nastavení teploty v každé místnosti samostatně.
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HLAVNÍ VLASTNOSTI - ŠIROKÝ ROZSAH POUŽITÍ

Výkonový rozsah jednotek od 18 do 90 kW, ideální pro použití ve větších rodinných domech, rezidencích, malých a středních kancelářích,  
komerčních prostorách a tak podobně.

18.0-45.0 kW 50.0-90.0 kW

Široký rozsah dostupných venkovních jednotek

Široký rozsah provozních teplot

Maximální délka chladícího potrubí tohoto systému usnadňuje práci projektantů

REŽIM CHLAZENÍ
Venkovní teplota

Venkovní teplota

Teplota venkovní °C (D.B.)

-15°C

-23°C

REŽIM TOPENÍ

Systém serie ONE garantuje provozuschopnost v rozsahu venkovních teplot od -23 do +48°C.

Přípustná hodnota (m)

18 kW 22.4 -
26.0 kW

40.0 -
45.0 kW

50.0-
90.0 kW

Délka
potrubí

Celková délka instalace 
Cu potrubí *(skutečná)

100 120 250 1000

Maximální 
délka (L)

Délka skutečná 60 60 100 175

Délka 
ekvivalentní

70 70 120 200

Převýšení

Vzdálenost od první rozbočky v 
systému k nejvzdálenější umístěné 
vnitřní jednotce

20 20 40 40

Vzdálenost od vnitřní jednotky k 
nejbližší rozbočce

15 15 15 90

Převýšení 
vůči venkovní 
jednotce

Jednotka  
venkovní výše

30 30 30 70

Jednotka  
venkovní níže

20 20 20 110

Mezi vnitřními jednotkami 8 8 8 30
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Kombinacja standardowych agregatów Agregat serii ONE

Rura chłodnicza gazowa 

Przewód zasilający

Przewód zasilający

Rura chłodnicza cieczowa

Przewód komunikacyjny

Rura balansu olejowego

Przewód komunikacyjny 1
2

3
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BACK UP - PRACA AWARYJNA

CHŁODZENIE ELEKTRONIKI

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

midea-electric.pl 23

W systemie VRF V6 zastosowano technologię schła-
dzania elektrycznej skrzynki sterowniczej czynni-
kiem chłodniczym. Pozwala ona obniżyć średnią 
temperaturę elementów elektrycznych o około 8°C, 
zapewniając stabilną i bezpieczną pracę systemu 
sterowania.

Jednostki zewnętrzne posiadają w standardzie powłokę antykorozyjną dla warunków nieekstremalnych oraz dodatkowo
mogą zostać wyposażone we wzmocnioną ochronę antykorozyjną głównych elementów. Pozwala to zabezpieczyć ich po-
wierzchnię przed środowiskiem agresywnym, kwaśnym deszczem oraz powietrzem zawierającym sól (w przypadku mon-
tażu na nabrzeżach morskich), wydłużając tym samym okres użytkowania. Integralność powłoki antykorozyjnej zapewnia
poddanie głównych podzespołów i części, próbom odporności na mgłę solną, wilgoć, wysoką temperaturę oraz starzenie
się pod wpływem działania światła.

W urządzeniach z dwoma sprężarkami, w przypadku 
awarii jednej z nich, druga sprężarka będzie indy-
widualnie kontynuować pracę przez maksymalnie 4 
dni, pozostawiając czas na serwis i naprawę, jedno-
cześnie utrzymując komfort.

Awaryjna praca sprężarek

Pracująca sprężarka

Sprężarka w trybie 
czuwania

Uszkodzona sprężarka

Silnik wentylatora
Produkty standardowe:
• 72 godz. - natrysk neutralną 
  mgłą solną  

Produkty ze wzmocnioną 
ochroną antykorozyjną:
• 240 godz. - natrysk neutralną 
  mgłą solną  

Wymiennik z folii aluminiowej
Produkty standardowe:
• 72 godz. - natrysk neutralną mgłą solną  

Produkty ze wzmocnioną ochroną 
antykorozyjną:
• 1000 godz. - natrysk neutralną mgłą solną  
• 140 godz. - natrysk solami kwaśnymi

Miedziane rurki wymiennika ciepła 
Produkty standardowe:
• 24 godz. - natrysk neutralną mgłą solną  

Produkty ze wzmocnioną ochroną antykorozyjną:
• 120 godz. - natrysk neutralną mgłą solną  

Obudowa elektrycznej skrzynki sterowniczej 
Produkty standardowe:
• 96 godz. - natrysk neutralną mgłą solną  

Produkty ze wzmocnioną ochroną antykorozyjną:
• 240 godz. - natrysk neutralną mgłą solną 

Śruby / wkręty / podkładki
Produkty standardowe:
• 300 godz. - natrysk neutralną mgłą solną 

Produkty ze wzmocnioną ochroną antykorozyjną:
• 720 godz. - natrysk neutralną mgłą solną 

Blacha emaliowana
Produkty standardowe:
• 500 godz. - natrysk neutralną 
  mgłą solną 
• 1000 godz. - próba odporności na 
  wilgoć i wysoką temperaturę 
• 500 godz. - próba starzenia się pod 
  wpływem działania światła 

Produkty ze wzmocnioną ochroną antykorozyjną:
• 1000 godz. - natrysk neutralną mgłą solną 
• 2000 godz. - próba odporności na wilgoć 
  i wysoką temperaturę 
• 720 godz. - próba starzenia się pod 
  wpływem działania światła 

Nová 
konstrukce

Stará 
konstrukce

Snížený odpor 
vzduchu

Drážkované trubky výměníku 
zlepšují přenos tepla

Kombinace modulových agregátů Agregát série ONE

Napájecí kabel

Komunikační kabel

Plynové potrubí

Kapalinové potrubí

Napájecí kabel

Komunikační kabel

Olejové potrubí

Lamely s hydrofobním nátěrem
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HLAVNÍ VLASTNOSTI - VYSOKÁ EFEKTIVNOST

Vysoká účinnost tepelného výměníku

Ve speciálně navrženém výměníku tepla se používá pro tepelnou výměnu lamela s vyšší povrchovou úpravou a snižuje odpor proudění vzduchu. 
Venkovní povrch lamel je pokryt hydrofilní vrstvou proti korozi. Vnitřní povrchy měděných trubek jsou vybaveny zvláštním drážkováním, které 
zlepšuje výměnu tepla z chladiva. Toto řešení, spolu s inovativním způsobem připojení potrubí výměníku tepla v sestavě „sigma”, poskytuje 
nejvyšší výkon výměny tepla.

V porovnání s modulovými agregáty, samostatné jednotky nevyžadují složité připojení chladivového potrubí ani komplexní elektrická instalace. Díky 
zredukování spojů je systém méně náchylný k únikům chladiva a vnikání vlhkosti.

VRF ONE využívá systému chlazení elektroniky pomocí chladivového  
potrubí. To umožňuje snížení teploty komponentů o 8°C a tak zajišťuje  
stabilní a bezpečný provoz systému.

Nižší riziko úniku chladiva

Chlazení elektroniky



JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

TRYB CICHEJ, NOCNEJ PRACY

WYŻSZA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA ODSZRANIANIA

Inteligentny program odszraniania oblicza czas nie-
zbędny do zrealizowania tej operacji, zgodnie z aktu-
alnym stanem systemu, eliminując straty ciepła wy-
nikające ze zbędnego odszraniania. Specjalny zawór
redukuje czas wymagany do zrealizowania odszrania-
nia do zaledwie 4 minut.

midea-electric.pl 25

Obciążenie

Poziom
dźwięku

6:00 14:00 20:00
Najwyższa temperatura 

zewnętrzna

Czas oceny 
6 godz.

Czas pracy w trybie cichym 10 godz.

Start Koniec
6:000:00

Maks. ograniczenie hałasu 15 dB(A)

Wyłączony

12:00 18:00
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WĘKSZY KOMFORT

Funkcja cichej pracy w nocy, którą konfiguruje się w prosty sposób na płytce jednostki zewnętrznej, obejmuje szereg 
opcji harmonogramu, których zastosowanie pozwala zredukować poziomy dźwięku w czasie, gdy wymagana jest 
cicha praca.

Wydajność grzewcza osiąga 100% wydajności nomi-
nalnej przy temperaturze zewnętrznej -5°C oraz 90%
przy -15°C.
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Speciálně navržený odmrazovací cyklus zabezpečuje, že led je z výměníku venkovní jednotky je odstraněn v optimálním čase. Protože délka 
odmrazovacího cyklu závisí na venkovních podmínkách, přestávky v topných cyklech jsou omezeny na nezbytně nutnou dobu, což má pozitivní 
efekt na udržení komfortní teploty ve vytápěných prostorách.

Vytápěcí kapacita dosahuje 100 %, nominální kapacity při rozsahu venkovních teplot -5°C a 90% při -15°C.

HLAVNÍ VLASTNOSTI - VYSOKÝ KOMFORT

Technologie odmrazování

Vyšší efektivita vytápění 
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HLAVNÍ VLASTNOSTI - SNADNÁ INSTALACE A SERVIS

Kompaktní design - efektivní využití prostoru

Úspora místa - zachování estetiky budovy

Snadný servis

Kompaktní rozměry a redukovaná hmotnost usnadňují přepravu  
a instalaci a snižují zatížení stropu a konstrukce. Tím pádem není  
nutné použití jeřábu pro umístění jednotky na střechu budovy.

Kompaktní design venkovních jednotek znamená značnou úsporu místa při instalaci. Nízká hmotnost umožňuje instalaci na konzole na zeď.  
V porovnání s tradičními split/multi jednotkami, systém ONE nahradí až tucet menších jednotek, a tím snižuje dopad na estetiku budovy.

Nucené chlazení umožňuje jednotku spustit externě v chladícím režimu  
v jakýchkoliv podmínkách, funkce auto-diagnostika detekuje selhání  
v systému a případně zobrazí příslušné chybové hlášení, a tak usnadňuje 
vyhledávání a odstraňování poruch.



POTRÓJNA KONFIGURACJA

V6
SERIA

20

Trzy konfiguracje (lokalna/zdalna/sieciowa) znacz-
nie upraszczają montaż, uruchomienie i serwis urzą-
dzenia.

• Konfiguracja lokalna pozwala na szybką i ła-
twą zmianę ustawień na miejscu montażu oraz 
upraszcza montaż i uruchomienie systemu.

• Sprawdzenia i dostosowania ustawień można 
również dokonać za pomocą sterownika przewo-
dowego i centralnego, czyniąc konfigurację bar-
dziej elastyczną i wygodną.

• Komputer stacjonarny lub laptop z zainstalowaną 
przeglądarką internetową, można wykorzystać do 
konfiguracji systemu przez system monitoringu 
IMM Pro i połączenie LAN.

PodstawoweCECHY JEDNOSTEK
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (EMS)

Zmienna temperatura czynnika dla zrównoważone-
go komfortu i wydajności

Temperatura parowania (w trybie chłodzenia) oraz
temperatura skraplania (w trybie grzania) są au-
tomatycznie regulowane, zgodnie z temperaturą
wewnętrzną i zewnętrzną, w celu maksymalnego
zwiększenia komfortu i efektywności energetycznej.

Limit mocy podczas ograniczeń w dostawie energii

Dzięki integracji z  systemem EMS, dla instalacji 
z tymczasowymi ograniczeniami w dostawie energii, 
system V6 można ustawić na 40-100% wydajności.

Zmienna temperatura parowania °C
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USPRAWNIONA SPRĘŻARKA Z WTRYSKIEM PARY (EVI)

Zastosowanie zasilanych prądem stałym, inwerte-
rowych sprężarek z wtryskiem pary, pozwala jed-
nostkom serii V6 na stabilną pracę w trybie grzania, 
przy temperaturze osiągającej -23°C, znacznie pod-
nosząc wydajność grzewczą.
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Kompresor EVI

Oběh chladiva

Vyšší efektivita výparu

Proměnná teplota výparu °C

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
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SZEROKI ZAKRES WYDAJNOŚCI

Począwszy od 8 HP aż do 32 HP, wydajność wzrasta o 2 HP. System V6 oferuje dostępność pojedynczej jednostki
VRF o najwyższej na rynku wydajności.

PŁYTOWY WYMIENNIK DOCHŁADZAJĄCY

Płytowy wymiennik ciepła, jako dodatkowa chłodnica podnosi stopień dochładzania czynnika i zwiększa efektyw-
ność energetyczną o 10%.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

2 stopień
1 stopień

WYSOKOWYDAJNY WYMIENNIK CIEPŁA TYPU G

Jednostki o mocy 24-32 HP wyposażone są w wysokowydajny 3-rzędowy wymiennik typu G o powierzchni wymiany
1,5 raza większej od urządzenia 22 HP. Jednostki 24-32 HP dodatkowo posiadają duży wentylator o średnicy do 750 mm.

3-rzędowy wymiennik typu G Duży wentylator

8/10/12HP
(z jednym wentylatorem)

14/16/18HP
(z jednym wentylatorem)

20/22HP
(dwoma wentylatorami)

NAJWIĘKSZA MOC NA RYNKU!
24/26/28/30/32HP

(dwoma wentylatorami)

3-řadý výměník typu G Velký ventilátor

87

Energy management system (EMS)

Vylepšený kompresor se vstřikováním páry (EVI)

Výměník tepla typu G s vysokou účinností

Proměnná teplota média pro vyvážený komfort a efektivitu
Výparníková teplota (v režimu chlazení) a kondenzační teplota (v režimu 
topení) jsou automaticky regulovány v souvislosti s venkovní a vnitřní 
teplotou pro optimální energetickou účinnost při zachování komfortu.

Omezení příkonu během výpadků energie
Díky EMS systému lze v instalacích s dočasným omezením  
v maximálním výkonu regulovat výkon systému ONE v rozmezí 40-100%.

Použití DC inverter kompresorů se vstřikováním páry, umožňuje jednotkám 
ONE pracovat nepřetržitě ve vytápěcím režimu i v teplotách kolem -23°C,  
a tak významě zvyšuje efektivitu vytápění. 

Jednotky 67 až 80 kW jsou vybaveny výměníkem tepla typu G s vysokou účinností. Jednotky 67 až 90 kW jsou vybaveny dodatečným ventilátorem 
o průměru až 750 mm.

HLAVNÍ VLASTNOSTI - TECHNOLOGIE
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DC inverter - kompresor o výsokém výkonu

Tichý ventilátor s DC motorem

Použití nových inverterových technologií a DC ventilátorů umožňuje snížení energetické náročnosti při zachování vysoké efektivity a výkonu.

Dvojitý DC 
rotační kompresor

Velmi účinný DC motor
• nové jádro motoru
• neodymový magnet
• vylepšený stator
• širší rozsah provozních frekvencí

Lepší rovnováha a velmi nízké vibrace
• dvojité excentrické vačky
• dvě vyvažovací závaží

Více stability všech pohyblivých částí
• optimální nastavení hřídelí a lopatek
• optimalizace technologie pohonu kompresoru
• trvanlivé ložiska
• kompaktní konstrukce

Speciální provedení krytu a vhodně tvarované lopatky ventilátoru výrazně snižují hluk při zachování vysokého průtoku vzduchu.

Ventilátor DC panasonic
• širší regulace otáček
• nižší hladina hluku
• nižší spotřeba energie

Účinnost motoru DC
 (srovnání s běžným střídavým motorem)

nárůsto 
okolo 20%

nárůsto 
okolo 20%

Motor AC

Motor DC
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40.0, 45.0 kW

ROZMĚRY - VENKOVNÍ JEDNOTKY

18.0 kW 22.4, 26.0 kW
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14/16/18HP
Figure 2-2.2: 14/16/18HP dimensions (unit: mm)

Detail R

Table 2-2.2: 14/16/18HP connection piping diameter (unit: mm)

Size 14HP 16HP 18HP

A Φ15.9 Φ15.9 Φ19.1

B Φ31.8 Φ31.8 Φ31.8

16
35

1340

85
0

R

77

63

50

Liquid pipe
connection
port (ΦA)

Gas pipe
connection
port (ΦB)

Check port (used to measure
system pressure and charge
additional refrigerant in
maintenance process)

V6-i VRF 50Hz
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20/22HP
Figure 2-2.3: 20/22HP dimensions (unit: mm) 

Detail R

Table 2-2.3: 20/22HP connection piping diameter (unit: mm)

Size 20HP 22HP

A Φ19.1 Φ19.1

B Φ31.8 Φ31.8

16
35

1340

82
5

R

77

63

50

Liquid pipe
connection
port (ΦA)

Gas pipe
connection
port (ΦB)

Check port (used to measure
system pressure and charge
additional refrigerant in
maintenance process)

V6-i VRF 50Hz
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Figure 2-2.4: 24/26/28/30/32HP dimensions (unit: mm)

Detail R

Table 2-2.4: 24/26/28/30/32HP connection piping diameter (unit: mm)

Size 24HP 26HP 28HP 30HP 32HP

A Φ19.1 Φ22.2 Φ22.2 Φ22.2 Φ22.2

B Φ31.8 Φ31.8 Φ31.8 Φ38.1 Φ38.1

18
30

1730

85
0

R

Liquid pipe
connection
port (ΦA)

Gas pipe
connection
port (ΦB)

55

63

62

Check port (used to
measure system
pressure and charge
additional refrigerant
in maintenance
process)

V6-i VRF 50Hz

23
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Figure 2-2.3: 20/22HP dimensions (unit: mm)

Detail R

Table 2-2.3: 20/22HP connection piping diameter (unit: mm)

Size 20HP 22HP

A Φ19.1 Φ19.1

B Φ31.8 Φ31.8

16
35

1340

82
5

R

77

63

50

Liquid pipe
connection
port (ΦA)

Gas pipe
connection
port (ΦB)

Check port (used to measure
system pressure and charge
additional refrigerant in
maintenance process)

90

67.0,  73.0, 78.5, 85.0, 90.0 kW

50 kW 56.0, 61.5 kW
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Technická data

18.0 kW
Model MDV-V180W/DRN1

Elektrické napájení V/fáze/Hz 380~415/3N/50

Chlazení 

Výkon kW 17.5

Příkon W 5300

EER kW/ kW 3.30

SEER kW/ kW 5.50

Vytápení 

Výkon kW 19.0

Příkon W 5000

COP kW/ kW 3.80

SCOP kW/ kW 4.15

Doporučený výkon vnitřních jednotek % 45-130

Maximální počet vnitřních jednotek 9

Kompresor
DC Inverter

Typ Rotační 

Značka MITSUBISHI

Motor ventilátoru Typ Silnik DC

Ventilátor 
Typ Ventilátor Rotační

Průměr mm 508

Výměník tepla Typ Hliníkové, s hydrofilní vrstvou

Obj. průtok vzd m3/min 113

Hladina akustického tl. dB(A) 59

Rozměry a
hmotnost

Rozměry netto (Š × V × H) mm 900 × 1327 × 320

Přepravní rozměry - s obalem (Š × V × H) mm 1030 × 1456 × 435

Hmotnost netto / brutto kg 107/118

Chladivo
Typ R410A

Množství g 4500

Element škrtící Elektronický expanzní ventil

Chladivové
potrubí

Potrubí - kapalina/Potrubí - plyn mm Ø9.52/Ø19.1

Maximální délka potrubí m 100

Maximální převýšení m 30

Okolní
teplota

Chlazení °C -15 ~ 48

Vytápení °C -15 ~ 27

Poznámka:
Výkon je dán pro následující podmínky:
Chlazení - teplota vnitřní 27°C DB/19°C WB, teplota venkovní 35°C DB.
Vytápění - teplota vnitřní 20°C DB/15°C WB, teplota venkovní 7°C DB.
Délka chladivového potrubí 5 m při převýšení 0 m.
DB - suchý teploměr, WB- mokrý teploměr
Hladina akustického výkonu je měřena ve zvukotěsné komoře bez odrazů za vzdálenosti 1 m od přední části zařízení.
Mikrofon je umístěný 1 m nad podlahou.
Zařízení používá chladivo (R410A GWP-2088) 
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Technická data

22.4~26.0 kW
Model MDV-V224W/DRN1 MDV-V260W/DRN1

Elektrické napájení V/fáze/Hz 380~415/3N/50 380~415/3N/50

Chlazení 

Výkon kW 22.4 26.0

Příkon W 6810 8130

EER kW/ kW 3.29 3.42

SEER kW/ kW 5.90 5.70

Vytápení 

Výkon kW 24.5 28.5

Příkon W 5900 7220

COP kW/ kW 4.15 3.95

SCOP kW/ kW 3.90 4.00

Doporučený výkon vnitřních jednotek % 50-130 50-130

Maximální počet vnitřních jednotek 11 12

Kompresor
DC Inverter

Typ Rotační Rotační

Značka MITSUBISHI MITSUBISHI

Motor ventilátoru Typ Silnik DC Silnik DC

Ventilátor 
Typ Ventilátor Rotační Ventilátor Rotační

Průměr mm 560 560

Výměník tepla Typ Hliníkové, s hydrofilní vrstvou

Obj. průtok vzd m3/min 175 175

Hladina akustického tl. dB(A) 59 60

Rozměry a
hmotnost

Rozměry netto (Š × V × H) mm 1120×1558×400 1120×1558×400

Přepravní rozměry - s obalem (Š × V × H) mm 1270×1575×480 1270×1575×480

Hmotnost netto / brutto kg 146.5/162.5 147/163

Chladivo
Typ R410A R410A

Množství g 6200 6200

Element škrtící Elektronický expanzní ventil

Chladivové
potrubí

Potrubí - kapalina/Potrubí - plyn mm Ø9.52/Ø19.1 Ø9.52/Ø22.2

Maximální délka potrubí m 120 120

Maximální převýšení m 30 30

Okolní
teplota

Chlazení °C  -15 ~ 48  -15 ~ 48

Vytápení °C -15 ~ 27  -15 ~ 27

Poznámka:
Výkon je dán pro následující podmínky:
Chlazení - teplota vnitřní 27°C DB/19°C WB, teplota venkovní 35°C DB.
Vytápění - teplota vnitřní 20°C DB/15°C WB, teplota venkovní 7°C DB.
Délka chladivového potrubí 5 m při převýšení 0 m.
DB - suchý teploměr, WB- mokrý teploměr
Hladina akustického výkonu je měřena ve zvukotěsné komoře bez odrazů za vzdálenosti 1 m od přední části zařízení.
Mikrofon je umístěný 1 m nad podlahou.
Zařízení používá chladivo (R410A GWP-2088) 
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40.0~45.0 kW
Model MDV-V400W/DRN1 MDV-V450W/DRN1

Elektrické napájení V/fáze/Hz 380~415/3N/50 380~415/3N/50

Chlazení 

Výkon kW 40.0 45.0

Příkon W 11900 13600

EER kW/ kW 3.36 3.31

SEER kW/ kW 5.70 5.65

Vytápení 

Výkon kW 45.0 50.0

Příkon W 11100 12700

COP kW/ kW 4.05 3.93

SCOP kW/ kW 3.75 3.70

Doporučený výkon vnitřních jednotek % 50-180 50-180

Maximální počet vnitřních jednotek 30 30

Kompresor
DC Inverter

Typ Rotační Rotační

Značka MITSUBISHI MITSUBISHI

Motor ventilátoru Typ Silnik DC + AC Silnik DC + AC

Ventilátor 
Typ Ventilátor Rotační Ventilátor Rotační

Průměr mm 700 700

Výměník tepla Typ Hliníkové, s hydrofilní vrstvou 

Obj. průtok vzd m3/min 276 276

Hladina akustického tl. dB(A) 62 62

Rozměry a
hmotnost

Rozměry netto (Š × V × H) mm 1360×1650×540 1460×1650×540

Přepravní rozměry - s obalem (Š × V × H) mm 1450×1785×560 1550×1785×560

Hmotnost netto / brutto kg 240/260 275/290

Chladivo
Typ R410A R410A

Množství g 9000 12000

Element škrtící Elektronický expanzní ventil

Chladivové
potrubí

Potrubí - kapalina/Potrubí - plyn mm Ø12.7/Ø22.2 Ø12.7/Ø25.4

Maximální délka potrubí m 250 250

Maximální převýšení m 30 30

Okolní
teplota

Chlazení °C -5 ~ 48 -5 ~ 48

Vytápení °C -15 ~ 24 -15 ~ 24

Poznámka:
Výkon je dán pro následující podmínky:
Chlazení - teplota vnitřní 27°C DB/19°C WB, teplota venkovní 35°C DB.
Vytápění - teplota vnitřní 20°C DB/15°C WB, teplota venkovní 7°C DB.
Délka chladivového potrubí 5 m při převýšení 0 m.
DB - suchý teploměr, WB- mokrý teploměr
Hladina akustického výkonu je měřena ve zvukotěsné komoře bez odrazů za vzdálenosti 1 m od přední části zařízení.
Mikrofon je umístěný 1 m nad podlahou.
Zařízení používá chladivo (R410A GWP-2088) 
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50.0 kW
Model MV6-i500WV2GN1-E

Elektrické napájení V/fáze/Hz 380-415/3/50

Chlazení 

Výkon kW 50.0

Příkon W 14700

EER kW/ kW 3.40

SEER kW/ kW 6.80

Vytápení 

Výkon kW 50.0

Příkon W 12200

COP kW/ kW 4.10

SCOP kW/ kW 3.65

Doporučený výkon vnitřních jednotek % 50-200

Maximální počet vnitřních jednotek do 64

Kompresor
DC Inverter

Typ Scroll

Značka Hitachi

Množství 1

Motor ventilátoru
Typ DC

Množství 1

Ventilátor 

Typ Rotační

Množství 1

Dopravní tlak
Pa 0~40 (standard)

Pa 20~60 (volba)

Výměník tepla
Typ povrchové úpravy Hliníkové, s hydrofilní vrstvou

Typ potrubí Vnitřní drážkování

Obj. průtok vzd m3/min 217

Hladina akustického tl. dB(A) 43~65

Rozměry a
hmotnost

Rozměry netto (Š × V × H) mm 1340×1635×850

Přepravní rozměry - s obalem (Š × V × H) mm 1405×1805×910

Hmotnost netto / brutto kg 295/322

Chladivo
Typ R410A

Množství g 13

Element škrtící Elektronický expanzní ventil

Chladivové
potrubí

Potrubí - kapalina mm Ø19.1

Potrubí - plyn m Ø31.8

Vyvažování oleje m -

Celková délka instalace m 1000

Maximální vzdálenost vnitřní - venkovní m 200

Max .převýšení, agregát výše (nad) m 90

Max.převýšení, agregát níže (pod, dole) m 110

Převýšení mezi vnitřními jednotkami m 30

Okolní
teplota

Chlazení °C -5~48

Vytápení °C -23~24

Poznámka:
Výkon je dán pro následující podmínky:
Chlazení - teplota vnitřní 27°C DB/19°C WB, teplota venkovní 35°C DB.
Vytápění - teplota vnitřní 20°C DB/15°C WB, teplota venkovní 7°C DB.
Délka chladivového potrubí 5 m při převýšení 0 m.
DB - suchý teploměr, WB- mokrý teploměr
Hladina akustického výkonu je měřena ve zvukotěsné komoře bez odrazů za vzdálenosti 1 m od přední části zařízení.
Mikrofon je umístěný 1 m nad podlahou.
Zařízení používá chladivo (R410A GWP-2088) 
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Model MV6-i560WV2GN1-E MV6-i615WV2GN1-E

Elektrické napájení V/fáze/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50

Chlazení 

Výkon kW 56.0 61.5

Příkon W 16000 20160

EER kW/ kW 3.50 3.05

SEER kW/ kW 6,45 6,25

Vytápení 

Výkon kW 56.0 61.5

Příkon W 13830 16400

COP kW/ kW 4.05 3.75

SCOP kW/ kW 3.65 3.65

Doporučený výkon vnitřních jednotek % 50-200 50-200

Maximální počet vnitřních jednotek do 64 do 64

Kompresor
DC Inverter

Typ Scroll Scroll

Značka Hitachi Hitachi

Množství 2 2

Motor ventilátoru
Typ DC DC

Množství 2 2

Ventilátor 

Typ Rotační Rotační

Množství 2 2

Dopravní tlak
Pa 0~40 (standard) 0~40 (standard)

Pa 20~60 (volba) 20~60 (volba)

Výměník tepla
Typ povrchové úpravy Hliníkové, s hydrofilní vrstvou Hliníkové, s hydrofilní vrstvou

Typ potrubí Vnitřní drážkování Vnitřní drážkování

Obj. průtok vzd m3/min 283 283

Hladina akustického tl. dB(A) 43~66 43~66

Rozměry a
hmotnost

Rozměry netto (Š × V × H) mm 1340×1635×825 1340×1635×825

Přepravní rozměry - s obalem (Š × V × H) mm 1405×1805×910 1405×1805×910

Hmotnost netto / brutto kg 344/364 344/364

Chladivo
Typ R410A R410A

Množství g 17 17

Element škrtící Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil

Chladivové
potrubí

Potrubí - kapalina mm Ø19.1 Ø19.1

Potrubí - plyn m Ø31.8 Ø31.8

Vyvažování oleje m - -

Celková délka instalace m 1000 1000

Maximální vzdálenost vnitřní - venkovní m 200 200

Max .převýšení, agregát výše (nad) m 90 90

Max.převýšení, agregát níže (pod, dole) m 110 110

Převýšení mezi vnitřními jednotkami m 30 30

Okolní
teplota

Chlazení °C -5~48 -5~48

Vytápení °C -23~24 -23~24

Poznámka:
Výkon je dán pro následující podmínky:
Chlazení - teplota vnitřní 27°C DB/19°C WB, teplota venkovní 35°C DB.
Vytápění - teplota vnitřní 20°C DB/15°C WB, teplota venkovní 7°C DB.
Délka chladivového potrubí 5 m při převýšení 0 m.
DB - suchý teploměr, WB- mokrý teploměr
Hladina akustického výkonu je měřena ve zvukotěsné komoře bez odrazů za vzdálenosti 1 m od přední části zařízení.
Mikrofon je umístěný 1 m nad podlahou.
Zařízení používá chladivo (R410A GWP-2088) 

56.0~61.5 kW
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Model MV6-i670WV2GN1-E MV6-i730WV2GN1-E MV6-i785WV2GN1-E

Elektrické napájení V/fáze/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Chlazení 

Výkon kW 67.0 73.0 78.5

Příkon W 21600 21600 24920

EER kW/ kW 3.10 3.40 3.15

SEER kW/ kW 6.84 6.49 6.20

Vytápení 

Výkon kW 67.0 73.0 78.5

Příkon W 16800 18100 21800

COP kW/ kW 4.20 4.05 3.60

SCOP kW/ kW 3.80 3.80 3.80

Doporučený výkon vnitřních jednotek % 50-200 50-200 50-200

Maximální počet vnitřních jednotek do 64 do 64 do 64

Kompresor
DC Inverter

Typ Scroll Scroll Scroll

Značka Hitachi Hitachi Hitachi

Množství 2 2 2

Motor ventilátoru
Typ DC DC DC

Množství 2 2 2

Ventilátor 

Typ Rotační Rotační Rotační

Množství 2 2 2

Dopravní tlak
Pa 0~40 (standard) 0~40 (standard) 0~40 (standard)

Pa 20~60 (volba) 20~60 (volba) 20~60 (volba)

Výměník tepla
Typ povrchové úpravy Hliníkové, s hydrofilní vrstvou Hliníkové, s hydrofilní vrstvou Hliníkové, s hydrofilní vrstvou

Typ potrubí Vnitřní drážkování Vnitřní drážkování Vnitřní drážkování

Obj. průtok vzd m3/min 417 417 417

Hladina akustického tl. dB(A) 43~67 43~68 43~68

Rozměry a
hmotnost

Rozměry netto (Š × V × H) mm 1730×1830×850 1730×1830×850 1730×1830×850

Přepravní rozměry - s obalem (Š × V × H) mm 1800×2000×910 1800×2000×910 1800×2000×910

Hmotnost netto / brutto kg 407/430 429/452 429/452

Chladivo
Typ R410A R410A R410A

Množství g 22 22 22

Element škrtící Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil

Chladivové
potrubí

Potrubí - kapalina mm Ø19.1 Ø22.2 Ø22.2

Potrubí - plyn m Ø31.8 Ø31.8 Ø31.8

Vyvažování oleje m - - -

Celková délka instalace m 1000 1000 1000

Maximální vzdálenost vnitřní - venkovní m 200 200 200

Max .převýšení, agregát výše (nad) m 90 90 90

Max.převýšení, agregát níže (pod, dole) m 110 110 110

Převýšení mezi vnitřními jednotkami m 30 30 30

Okolní
teplota

Chlazení °C -5~48 -5~48 -5~48

Vytápení °C -23~24 -23~24 -23~24

Poznámka:
Výkon je dán pro následující podmínky:
Chlazení - teplota vnitřní 27°C DB/19°C WB, teplota venkovní 35°C DB.
Vytápění - teplota vnitřní 20°C DB/15°C WB, teplota venkovní 7°C DB.
Délka chladivového potrubí 5 m při převýšení 0 m.
DB - suchý teploměr, WB- mokrý teploměr
Hladina akustického výkonu je měřena ve zvukotěsné komoře bez odrazů za vzdálenosti 1 m od přední části zařízení.
Mikrofon je umístěný 1 m nad podlahou.
Zařízení používá chladivo (R410A GWP-2088) 

67.0~78.5 kW
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Model MV6-i850WV2GN1-E MV6-i900WV2GN1-E

Elektrické napájení V/fáze/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50

Chlazení 

Výkon kW 85.0 90.0

Příkon W 28330 32140

EER kW/ kW 3.00 2.80

SEER kW/ kW 6.05 5.87

Vytápení 

Výkon kW 85.0 90.0

Příkon W 24290 26470

COP kW/ kW 3.50 3.40

SCOP kW/ kW 3.90 3.90

Doporučený výkon vnitřních jednotek % 50-200 50-200

Maximální počet vnitřních jednotek do 64 do 64

Kompresor
DC Inverter

Typ Scroll Scroll

Značka Hitachi Hitachi

Množství 2 2

Motor ventilátoru
Typ DC DC

Množství 2 2

Ventilátor 

Typ Rotační Rotační

Množství 2 2

Dopravní tlak
Pa 0~40 (standard) 0~40 (standard)

Pa 20~60 (volba) 20~60 (volba)

Výměník tepla
Typ povrchové úpravy Hliníkové, s hydrofilní vrstvou Hliníkové, s hydrofilní vrstvou

Typ potrubí Vnitřní drážkování Vnitřní drážkování

Obj. průtok vzd m3/min 400 400

Hladina akustického tl. dB(A) 43~68 43~68

Rozměry a
hmotnost

Rozměry netto (Š × V × H) mm 1730×1830×850 1730×1830×850

Přepravní rozměry - s obalem (Š × V × H) mm 1800×2000×910 1800×2000×910

Hmotnost netto / brutto kg 475/507 475/507

Chladivo
Typ R410A R410A

Množství g 25 25

Element škrtící Elektronický expanzní ventil Elektronický expanzní ventil

Chladivové
potrubí

Potrubí - kapalina mm Ø22.2 Ø22.2

Potrubí - plyn m Ø38.1 Ø38.1

Vyvažování oleje m - -

Celková délka instalace m 1000 1000

Maximální vzdálenost vnitřní - venkovní m 200 200

Max .převýšení, agregát výše (nad) m 90 90

Max.převýšení, agregát níže (pod, dole) m 110 110

Převýšení mezi vnitřními jednotkami m 30 30

Okolní
teplota

Chlazení °C -5~48 -5~48

Vytápení °C -23~24 -23~24

Poznámka:
Výkon je dán pro následující podmínky:
Chlazení - teplota vnitřní 27°C DB/19°C WB, teplota venkovní 35°C DB.
Vytápění - teplota vnitřní 20°C DB/15°C WB, teplota venkovní 7°C DB.
Délka chladivového potrubí 5 m při převýšení 0 m.
DB - suchý teploměr, WB- mokrý teploměr
Hladina akustického výkonu je měřena ve zvukotěsné komoře bez odrazů za vzdálenosti 1 m od přední části zařízení.
Mikrofon je umístěný 1 m nad podlahou.
Zařízení používá chladivo (R410A GWP-2088) 

85.0~90.0 kW
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