
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

DLA INSTALATORÓW, PROJEKTANTÓW I INWESTORÓW

Ewolucja systemów klimatyzacji
Hybrid City Multi (HVRF) - pierwszy na świecie dwururowy system 
do równoczesnego chłodzenia i grzania z odzyskiem ciepła 
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ciepła

Technologia hybrydowa zapewniająca powietrze o najwyższej jakości

Wartość dodana
Nowy system Hybrid City Multi (HVRF) jest pierwszym na 
świecie dwururowym systemem do równoczesnego chłodzenia 
i grzania z odzyskiem ciepła, który łączy w sobie zalety systemu 
z bezpośrednim wymiennikiem ciepła i systemu z cyrkulacją 
wody. Rozwiązanie to oparte jest na pompie cieplnej City 
Multi R2 firmy Mitsubishi Electric i składa się z urządzenia 

zewnętrznego R2 serii City Multi VRF, nowego hybrydowego 
kontrolera BC, który umożliwia wymianę energii z czynnika 
chłodniczego do wody jako nośnika ciepła, oraz urządzeń 
wewnętrznych, które wyposażono w wymiennik wodny.

TECHNOLOGIA HYBRYDOWA

Hybrydowy kontroler BC (HBC) zawiera płytowy wymiennik 
ciepła, w którym zachodzi wymiana energii między 
czynnikiem chłodniczym a wodą.

Prosty montaż oraz skuteczne i niemal 
bezobsługowe działanie systemu dwururowego 
w porównaniu z systemem trójrurowym lub 
czterorurowym systemem wody lodowej.

Czynnik chłodniczy występujący pomiędzy 
jednostką zewnętrzną i hybrydowym sterownikiem 
BC (HBC) jest nośnikiem energii. Ze sterownika 
HBC kondycjonowana woda jest dostarczana 
do jednostek wewnętrznych.

Wysoka efektywność energetyczna poprzez odzysk 
ciepła w porównaniu z agregatem wody lodowej. 
Potencjalna oszczędność energii nawet 40 %.



ZALETY TECHNOLOGII 2-RUROWEJ

Wysoce wydajne rozwiązanie oparte 
na technologii 2-rurowej
Hybrydowy system City Multi wykorzystuje sprawdzoną 
technologię odzysku ciepła R2, czyli jednoczesnego 
chłodzenia i grzania. Dzięki tej technologii w jednym układzie 
możliwe jest stworzenie kompletnego systemu ogrzewania, 
chłodzenia i zasilania w ciepłą wodę w oparciu o odnawialne 

nośniki energii. Każda jednostka wewnętrzna może pracować 
w niezależny sposób w trybie grzania lub chłodzenia. Ciepło, 
które jest pobierane z pomieszczeń do schłodzenia, nie jest 
odprowadzane na zewnątrz, lecz wykorzystane do ogrzania 
pomieszczeń, w których występuje zapotrzebowanie na ciepło. 

Jednostka zewnętrzna 
Urządzenie zewnętrzne regulowane 
jest przez inwerter prawie 
bezstopniowo i udostępnia tylko 
tyle mocy, ile faktycznie potrzebuje 
budynek. Technologia inwerterowa 
umożliwia działanie bez zasobnika.

Kontroler HBC
Wbudowane w kontrolerze HBC, regulowane 
inwerterowo, pompy dopasowują ilość wody 
w obiegu do  bieżącego zapotrzebowania 
na moc. 

Struktura hybrydowego systemu City Multi

Zimna woda Ciepła woda Czynnik chłodniczy Powrót

Jednostki wewnętrzne

Naczynie wyrównawcze

2-rurowy system Hybrid City Multi

Mniej znaczy więcej
Planowanie i instalacja systemu 2-rurowego jest bardzo 
elastyczna i dużo łatwiejsza w porównaniu do instalacji 
z  czterema rurami. W przypadku systemu Hybrid City Multi 
dodatkowe pompy, zbiorniki oraz zawory przełączające nie 

Zimna woda Ciepła woda Czynnik chłodniczy Powrót

Agregaty chłodu 
innych producentów

Generatory 
ciepła innych 
producentów

są konieczne. W sieci systemu dwururowego znajduje się 
mniej połączeń, co znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo 
nieszczelności. W  efekcie system jest bardziej niezawodny 
i wymaga mniej zabiegów serwisowych.

Porównanie sytemu 4-rurowego i 2-rurowego

Konwencjonalny układ 4-rurowy



Sterownik HBC
Rolę nośnika energii między jednostką zewnętrzną a  hybrydowym 
kontrolerem HBC pełni czynnik chłodniczy. Z  kontrolera HBC 
kondycjonowana woda rozprowadzana jest do urządzeń wewnętrznych. 
Energooszczędne, regulowane inwerterem pompy są zintegrowane  
i tłoczą wodę aż do ostatniego urządzenia wewnętrznego – do 60 m.

Dane techniczne CMB-WP108V-GA1 CMB-WP1016V-GA1

CMB-WP108V-GB1 CMB-WP1016V-GB1
Możliwa liczba urządzeń wewnętrznych 8 16

Zimna woda Ciepła woda Czynnik chłodniczy

Rozwiązania 
najwyższej klasy

Hybrydowe jednostki wewnętrzne i zewnętrzne City Multi

Jednostka zewnętrzna
Hybrydowa jednostka zewnętrzna City Multi wyposażona w sterowany 
inwerterem kompresor czynnika chłodniczego zapewnia maksymalną 
efektywność energetyczną.

Dane techniczne

Moc chłodnicza (kW) 22,40 28,0 33,5
Moc grzewcza (kW) 25,00 31,5 37,5

Przykłady zastosowań

Do zadań 
specjalnych
System Hybrid City Multi został stworzony 
specjalnie w odpowiedzi na wymagania 
nowoczesnej architektury budynków o wysokim 
zapotrzebowaniu na wydajność i komfort.

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

W biurze
Nowoczesny rodzaj zabudowy budynków 
biurowych, bardziej rygorystyczne przepisy 
w  zakresie ich izolacji i wewnętrznych obciążeń 
termicznych, takich jak komputery, drukarki 
i serwerownie stawiają wysokie wymagania 
względem elastycznych i zaawansowanych 
systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych 
i grzewczych. System Hybrid City Multi spełnia te 
wymagania w eksploatacji biurowej we wzorowy 
sposób, zapewniając doskonałe środowisko 
pracy.

W hotelu
Klimatyzacja pokoi hotelowych musi być nie tylko 
niezawodna, ale również musi zapewniać odpowiedni 
komfort. Dzięki specjalnej konstrukcji, system Hybrid 
City Multi charakteryzują łagodne temperatury 
wydmuchu z jednostek wewnętrznych, co dodatkowo 
podnosi komfort w pomieszczeniu. Za pomocą 
pilota przewodowego gość hotelowy może dokonać 
indywidualnego wyboru pomiędzy trybem ogrzewania 
lub chłodzenia. Przepływ wody przez jednostki 
wewnętrzne eliminuje, nawet w  najmniejszych 
pomieszczeniach, potencjalne konflikty z limitami ilości 
czynnika chłodniczego, które występują w przypadku 
systemów z bezpośrednim wymiennikiem ciepła. 



Rozwiązania 
najwyższej klasy

Hybrydowe jednostki wewnętrzne i zewnętrzne City Multi

Jednostka zewnętrzna
Hybrydowa jednostka zewnętrzna City Multi wyposażona w sterowany 
inwerterem kompresor czynnika chłodniczego zapewnia maksymalną 
efektywność energetyczną.

Dane techniczne PURY-(E)P200YLM-A PURY-(E)P250YLM-A PURY-(E)P300YLM-A PURY-(E)P350YLM-A PURY-(E)P400YLM-A PURY-(E)P450YLM-A PURY-(E)P500YLM-A

Moc chłodnicza (kW) 22,40 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0
Moc grzewcza (kW) 25,00 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0

Sterownik HBC
Rolę nośnika energii między jednostką zewnętrzną a  hybrydowym 
kontrolerem HBC pełni czynnik chłodniczy. Z  kontrolera HBC 
kondycjonowana woda rozprowadzana jest do urządzeń wewnętrznych. 
Energooszczędne, regulowane inwerterem pompy są zintegrowane  
i tłoczą wodę aż do ostatniego urządzenia wewnętrznego – do 60 m.

Dane techniczne CMB-WP108V-GA1 CMB-WP1016V-GA1

CMB-WP108V-GB1 CMB-WP1016V-GB1
Możliwa liczba urządzeń wewnętrznych 8 16

Zimna woda Ciepła woda Czynnik chłodniczy

Jednostki wewnętrzne
Jednostki wewnętrzne zostały zaprojektowane 
specjalnie do eksploatacji w hybrydowym systemie 
City Multi.

Dane techniczne WP15 WP20 WP25 WP32 WP40 WP50
PEFY-WP-VMS1-E • • • • • •
PEFY-WP-VMA-E – • • • • •
PFFY-WP-VLRMM-E – • • • • •
PLFY-WP-VBM-E – – – • • •
Moc (kW) 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60

PEFY-WP-VMS1-E
Super-płaskie kanałowe urządzenie 
do zabudowy o niewielkiej wysokości 
konstrukcyjnej wynoszącej 200 mm

PEFY-WP-VMA-E
Kanałowe urządzenie do zabudowy 
o wysokim sprężu statycznym do 150 Pa. 
Nadaje się również do długich instalacji 
powietrznych

PFFY-WP-VLRMM-E
Urządzenie przypodłogowe do zabudowy

PLFY-WP-VBM-E
Urządzenie kasetonowe 4-stronne

PRZEGLĄD URZĄDZEŃ

Sterowanie
Pomiędzy wszystkimi komponentami systemu 
zachodzi ciągła wymiana danych poprzez interfejs 
Mitsubishi Electric M-NET-Bus służąca zapewnieniu 
optymalnych warunków pracy. Samo sterowanie 
urządzeniami możliwe jest przy pomocy dużego 
wyboru sterowników:

PAR-31MAA

Sterowniki lokalne
PAR-31MAA i PAR-U02MEDA
• Podświetlany wyświetlacz
• Programator tygodniowy
• Dwa tryby wyświetlania „Pełny” i „Podstawowy”
• Specyfikacja temperatury
• Wybór trybu pracy

Sterowanik centralny AE-200E
• Obsługa za pomocą 10,4-calowego ekranu

dotykowego o wysokiej rozdzielczości
• Przedstawienie schematu budynku
• Integracja z siecią LAN dla obsługi poprzez interfejs

przeglądarki internetowej
• Sterowanie i kontrola aż do 200 jednostek

wewnętrznych
• Zrozumiałe symbole przedstawiają status urządzenia
• Możliwość rozbudowy o pomocnicze funkcje

energooszczędne

AE-200E

PAR-U02MEDA
Wysokiej klasy pilot przewodowy 
M-NET
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