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FUNKCJE

Funkcje: Aspekty techniczne

Urządzenie zewnętrzne wyposażone jest w opatentowaną 
technikę Zubadan Inverter.

Dalsze informacje na temat technologii inwerterowej znajdują 
się na stronach 14 do 15.

Zubadan Inverter

Standard Inverter 

Urządzenie zewnętrzne wyposażone jest w technikę Power 
Inverter.

Urządzenie zewnętrzne wyposażone jest w standardową tech-
nikę inwerterową.

Power Inverter

Inverter

Urządzenie zewnętrzne wyposażone jest w energooszczędną 
technikę inwerterową.

Certified Quality

Klimatyzator typu Split otrzymał znak jakości dla klimatyzato-
rów pokojowych od zrzeszenia branżowego Gebäude-Klima 
e. V. (FGK). Więcej informacji – strona 26.

Inwerterowe urządzenie zewnętrzne wyposażone jest stan-
dardowo w rozwiązanie Replace Technology, która umożliwia 
dalsze użytkowanie dotychczasowej instalacji stosowanej do 
czynników chłodniczych R22 i R407C*. Więcej informacji –   
strona 16.

Reuse Piping

*  Informacje dotyczące zgodności istniejących przekrojów rur z nowymi urządzeniami znajdują się w dokumen-
tacji projektowej.

Hyper Heating

Technologia ta umożliwia pracę urządzenia przy pełnej mocy 
nawet przy -15 °C. A dolna granica zakresu roboczego obni-
żona jest aż do -25 °C. Więcej informacji – stronach 12 do 13.
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Ponowne włączenie po awarii sieci zasilającej

Fabryczne wypełnienie czynnikiem chłodniczym 
R410A

W momencie przywrócenia zasilania urządzenia uruchamiane 
są automatycznie zgodnie z ostatnio wybranymi ustawieniami. 
Zapewnia to wysoką niezawodność działania.

Fabryczne wypełnienie na 30 m długości przewodów (jeden 
kierunek).*

Pompka skroplin

Urządzenia wyposażone są standardowo we wbudowaną 
pompkę skroplin, aby uprościć odprowadzanie kondensatu. 
Wysokość tłoczenia zależy od typu jednostki wewnętrznej.

Kontrola poziomu czynnika chłodniczego

Funkcja nadmiarowości

Służy do kontroli szczelności instalacji i może być uaktywniona 
poprzez pilot przewodowy PAR-33MAA.

Realizuje podział czasu pracy i przełączanie awaryjne. Funkcja 
ta nie wymaga żadnych innych akcesoriów poza pilotem prze-
wodowym PAR-33MAA. 

Zakres funkcji**: 

Rotacja: Automatyczna zamiana stanów roboczych obu in-
stalacji w wyznaczonych odstępach czasu, wynoszących   
od 1 do 28 dni, umożliwia podział czasu pracy.

Rezerwa: Jeśli w jednej instalacji wystąpi usterka, druga uru-
chamiana jest automatycznie. 

Kaskada: W przypadku przekroczenia ustawionej temperatu-
ry zadanej druga instalacja uruchamiana jest automatycznie. 
Gdy ponownie osiągnięta zostanie temperatura zadana, druga 
instalacja przestaje pracować. Ta funkcja dostępna jest tylko 
w trybie chłodzenia.

* Zależnie od typu urządzenia

**  Te funkcje dostępne są tylko w jednostkach zewnętrznych serii Mr. Slim o indeksie wydajności od 35 do 140 
i nie są dostępne w instalacjach Multi-Split.

FUNKCJE

Funkcje: Montaż / serwisowanie

Przyłącze świeżego powietrza 

Regulator zimowy

Poprzez standardowe przyłącze można doprowadzać   
do pomieszczenia świeże powietrze zewnętrzne. Maksymalna 
ilość powietrza odpowiada 20 % znamionowej ilości powietrza 
danego urządzenia. Doprowadzanie powietrza zewnętrznego 
wymaga wentylatora wspomagającego.

Wbudowany regulator zimowy umożliwia chłodzenie także przy 
niskich temperaturach zewnętrznych. Prędkość obrotowa wen-
tylatora urządzenia zewnętrznego obniżana jest automatycznie 
na tyle, aby ustabilizować ciśnienie skraplania. Gdy urządzenie 
zewnętrzne wystawione jest na działanie silnego wiatru, nie-
zbędna jest dodatkowa osłona wymiennika.

Tryb pompy ciepła

Możliwość podłączenia do VRF za pomocą   
zestawu LEV

Za pomocą funkcji pompy ciepła można ogrzewać pomiesz-
czenia w sposób energooszczędny. Wysoka sprawność także 
przy niskich temperaturach zapewnia niskie zużycie energii. W 
wielu przypadkach istnieje możliwość zastąpienia konwencjo-
nalnych systemów grzewczych przez pompy ciepła.

Umożliwia podłączenie urządzeń wewnętrznych Serii M   
do instalacji City Multi VRF. Zestaw LEV zawiera zewnętrzny, 
sterowany elektronicznie zawór rozprężny do jednostek ze-
wnętrznych, który jest niezbędny do współdziałania z instala-
cjami City Multi VRF. Więcej informacji – strona 225.

Multi-Split – seria Mr. Slim

Zależnie od wielkości konstrukcyjnej do jednego urządzenia 
zewnętrznego można podłączyć od jednej do czterech jedno-
stek wewnętrznych. Możliwe jest zasilanie tylko jednej strefy 
użytkowania tj. np. sali wykładowej, open space itp. Muszą być 
przestrzegane dozwolone kombinacje urządzeń.

Fabryczne napełnienie czynnikiem chłodniczym R32

R32 (difluormetan [CH2F2]) jest czynnikiem chłodniczym z gru-
py hydrofluorowęglowodorów. Stosowany jest już od lat jako 
jeden ze składników czynnika chłodniczego R410A, a wartość 
jego współczynnika GWP wynosząca 675 jest na tyle niska, że 
już dzisiaj spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie F-ga-
zów zaplanowane na 2025 r.
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Tryb nocny

Tryb nocny to nowa funkcja, która podnosi komfort, automa-
tycznie obniżając poziom hałasu urządzenia zewnętrznego o 
-3 dB(A). Równocześnie dezaktywowana jest dioda LED na 
urządzeniu wewnętrznym, a w pilocie wyciszana jest akustycz-
na sygnalizacja wykonywania operacji.

Funkcje: Komfort

FUNKCJE

MELCloud

Urządzenie można doposażyć w kartę Wi-Fi i zdalnie sterować 
z poziomu oprogramowania sterującego MELCloud zainstalo-
wanego na smartfonie, tablecie lub komputerze.
Dalsze informacje o systemach sterowania poprzez urządzenia 
przenośne można znaleźć na stronie 269.

Econo Cool

Przyczynia się do oszczędzania energii poprzez automatyczne 
podniesienie zadanej temperatury o 2 °C w trybie chłodzenia. 
Zmniejszona moc chłodzenia nie jest odczuwana dzięki spe-
cjalnemu programowi wentylatora.

Bez Econo Cool Z Econo Cool

Temperatura zewnętrzna 35 °C 35 °C

Ustawiona wartość zadana 25 °C 27 °C

Odczuwalna temperatura 30 °C 29,3 °C

Programator włączania i wyłączania

Za pomocą programatora czasowego włączania i wyłączania 
można zaprogramować konkretne godziny włączania i wyłą-
czania. 

I SAVE

Silent

Za pomocą funkcji I SAVE można zapisać preferowany stan 
roboczy i następnie przywoływać go przez naciśnięcie przyci-
sku I SAVE.

Tryb cichej pracy, w którym urządzenie pracuje tak, aby wyda-
wać jak najmniej odgłosów, co jest przydatne np. w nocy.

Czujnik 3D i-see

Czujnik 3D i-see monitoruje pomieszczenie i rozpoznaje, gdzie 
przebywają ludzie. Na podstawie tych danych urządzenie stara 
się tak kierować strumień powietrza, aby na osoby przebywają-
ce w jego zasięgu, nie był skierowany nieprzyjemny podmuch. 
Dalsze informacje znajdują się na stronie 29.

Możliwość podłączenia pilota przewodowego

Do interfejsu MAC-397IF-E lub MAC-333IF-E w urządzeniu 
można opcjonalnie podłączyć kompaktowy pilot przewo-
dowy PAC-YT52CRA lub wysokiej klasy pilot przewodowy   
PAR-33MAA.

Ochrona przed wyziębieniem

Najniższa temperatura, jaką można ustawić w trybie grzania, 
wynosi 10 °C. Umożliwia to oszczędną pracę w nieużywanych 
pomieszczeniach. Ponadto zapobiega to silnemu wyziębieniu 
pomieszczenia.

Za pomocą programatora tygodniowego można zaprogramo-
wać maksymalnie cztery oddzielne operacje włączenia i wyłą-
czenia na każdy dzień. Urządzenie można elastycznie włączać 
i wyłączać. Ponadto w każdej opreracji włączenia i wyłącze-
nia można indywidualnie ustawić temperaturę. W ten sposób 
można sterować urządzeniem stosownie do zapotrzebowania 
i energooszczędnie.
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Automatyczne sterowanie wentylatorem

Zapewnia optymalną ilość powietrza zależnie od zapotrzebo-
wania na moc. Jeśli na krótko po włączeniu potrzebne jest dużo 
mocy, automatycznie włączany jest wysoki bieg urządzenia. 
Gdy osiągnięta zostanie wymagana temperatura, ilość powie-
trza redukowana jest automatycznie.

FUNKCJE

Funkcje: Jakość powietrza

Poziomy Swing

Poczwórny filtr plazmowy

Wide & Long

Żaluzja powietrzna wychyla się w lewo i w prawo, aby objąć 
zasięgiem także pomieszczenia o dużej powierzchni.

Poczwórny filtr plazmowy skutecznie oczyszcza powietrze 
i neutralizuje zapachy.

Czyszczenie powietrza przez filtr plazmowo-enzymatyczny
Poprzez jonizację plazmy i naładowanie elektrostatyczne filtra 
usuwane są nawet najmniejsze cząsteczki, jak np. pyłki, bak-
terie i inne alergeny. 

Neutralizacja zapachów przez filtr plazmowo-zapachowy
Dzięki powierzchni liczącej około 300 m2 filtr niezwykle sku-
tecznie usuwa zapachy z powietrza w pomieszczeniu.

Urządzenie ma bardzo daleki zasięg, który może wynosić na-
wet 12 m, dzięki czemu może klimatyzować także duże po-
mieszczenia. Pionowy kąt wylotu powietrza można ustawić 
w siedmiu różnych kierunkach.

Żaluzja powietrzna wychyla się w górę i w dół, aby powietrze 
rozprowadzane było po wszystkich obszarach pomieszczenia.

Pionowy Swing

Filtr z jonami srebra

Filtr oczyszczający powietrze z jonami srebra

Bardzo wysoki stopień filtracji sprawia, że zatrzymywane są 
cząsteczki już o wielkości 0,01 μm. Specjalnie zastosowane 
jony srebra unieszkodliwiają unoszące się w powietrzu alergeny.

Filtr oczyszczający powietrze z jonami srebra

Filtr z jonami srebra

Powłoka z zawartością jonów srebra pozwala na uzyskanie wy-
sokiej czystości powietrza poprzez skuteczne usuwanie z po-
mieszczenia zapachów, bakterii i alergenów. Mycie filtra nie 
wplywa na skuteczność działania powłoki.


