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Japoñski koncern Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. od

lat nale¿y do czo³ówki producentów urz¹dzeñ klimaty-

zacyjnych. Produkty MHI to urz¹dzenia najwy¿szej

klasy, zaprojektowane i wykonane z dba³oœci¹ i trosk¹

o dobre samopoczucie i zdrowie u¿ytkowników, œro-

dowisko naturalne i przysz³oœæ. Ekologiczne czynniki

ch³odnicze, niespotykanie niska emisja ha³asu, najwy¿-

sze wspó³czynniki wydajnoœci ch³odniczej i grzewczej,

technologie stosowane w badaniu kosmosu... Wszech-

stronna oferta MHI zaspokoi potrzeby zarówno u¿yt-

kownika domku jednorodzinnego lub mieszkania w

bloku, biura z kilkoma pomieszczeniami oraz kilkuna-

stopiêtrowego wie¿owca. Dla klimatyzacji w³aœnie tych

wiêkszych obiektów, idealnym i coraz powszechniej

stosowanym rozwi¹zaniem s¹ systemy VRV (Varia-

ble Refrigerant Volume). Umo¿liwiaj¹ one budowanie

rozleg³ych systemów (³¹czna d³ugoœæ ruroci¹gu w ob-

rêbie systemu MHI mo¿e przekraczaæ 500m), kilku-

dziesiêciometrowe ró¿nice wysokoœci pomiêdzy jed-

nostk¹ zewnêtrzn¹ a wewnêtrznymi oraz najwiêkszy

wybór jednostek wewnêtrznych. W obrêbie jednego

sytemu mo¿liwa jest praca jednostek wewnêtrznych o

wydajnoœci od 2kW do 14kW (wkrótce do 28,0kW), w

dowolnych konfiguracjach typów (³¹cznie blisko 70

modeli, 12 typów). Sterowanie indywidualne lub/i cen-

tralne, oczywiœcie z mo¿liwoœci¹ komunikacji z BMS

oraz sterowaniem przez internet.

Systemy VRV produkcji MHI dotychczas oferowa-

³y 3 wielkoœci jednostek zewnêtrznych: 14,6; 22,4 i

28,0kW. Kombinacja maksymalnie 4 jednostek ze-

wnêtrznych powiêksza³a dostêpn¹ nominaln¹ wydaj-

noœæ ch³odnicz¹ pojedynczego systemu do 112kW (z

czynnikiem R407C). Nowy system KXE4 (z czynni-

kiem R410A) rozszerza ofertê i mo¿liwoœci o kolejne

3 jednostki zewnêtrzne: 33,5; 40,0 i 45,0kW. Umo¿li-

wiaj¹ one pod³¹czenie odpowiednio maksymalnie 20,

23 i 26 jednostek wewnêtrznych. Po³¹czenie dwóch

nowych jednostek zewnêtrznych daje nominalne wy-

dajnoœci od 73,5 do 90,0kW, a maksymalna liczba jed-

nostek wewnêtrznych w obrêbie jednego systemu

wynosi 48. To nie jedyny, i wcale nie najbardziej istot-

ny element, w którym koncern spod znaku trzech dia-

mentów zdecydowanie wyprzedza œwiatow¹ czo³ów-

kê producentów VRV.

Nowe sprê¿arki DC inverter (po³¹czenie modulacji

PAM - wzrost czêstotliwoœci dla szybkiego osi¹gniê-

cia zadanej temperatury i modulacji PWM - dopaso-

wanie prêdkoœci obrotowej sprê¿arki do obci¹¿enia

przy minimalnym zu¿yciu energii), udoskonalony wy-

miennik ciep³a oraz zoptymalizowana kontrola elek-

tronicznych zaworów rozprê¿nych pozwoli³y na osi¹-

gniêcie imponuj¹cych wspó³czynników wydajnoœci

ch³odniczej i grzewczej: wartoœci COP zmieniaj¹ siê w

zakresie od 3,39 do 3,91 dla funkcji ch³odzenia i od

Nowe systemy VRV
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3,66 do 4,18 dla ogrzewania. Jednostki zewnêtrzne

do 33,5kW posiadaj¹ pojedyncz¹ sprê¿arkê scroll, jed-

nostki wiêksze dwie sprê¿arki tego typu. Absolutn¹

nowoœci¹ jest zastosowanie dwóch sprê¿arek inver-

terowych zamiast stosowanej przez konkurencjê kom-

binacji sprê¿arki inverterowej i sprê¿arki o sta³ej wy-

dajnoœci. Osi¹gniête korzyœci to zredukowany pr¹d

rozruchu oraz wyrównanie obci¹¿enia sprê¿arek. Start

sprê¿arek z minimaln¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ eliminuje

zjawisko spieniania oleju. Gdy zapotrzebowanie na

ch³ód lub ciep³o wymusza pracê obu sprê¿arek jedno-

czeœnie, pracuj¹ one z identyczn¹ wydajnoœci¹ a po-

ziom oleju jest wyrównany. Wyrównanie poziomu ole-

ju to dodatkowy atut równie¿ w przypadku dwóch jed-

nostek zewnêtrznych pracuj¹cych w tym samym sys-

temie. Inne ciekawostki dotycz¹ce jednostek zewnêtrz-

nych, to m.in. zastosowanie silników wentylatorów

zasilanych pr¹dem sta³ym, znaczna redukcja pozio-

mu ha³asu wentylatorów oraz rozdzielenie czêœci me-

chanicznej od czêœci z wymiennikiem ciep³a. Szeroki

zakres regulacji wydajnoœci sprê¿arek gwarantuje efek-

tywn¹ i oszczêdn¹ pracê nawet dla jednej w³¹czonej

jednostki wewnêtrznej.

Nowe systemy MHI wystêpuj¹ w wersji ch³odz¹co-

grzej¹cej (dwururowy system KX4) oraz z odzyskiem

ciep³¹ (trójrurowy system KXRE4). To drugie rozwi¹-

zanie pozwala na jednoczesn¹ pracê jednostek we-

wnêtrznych w obrêbie tego samego systemu w funkcji

ch³odzenia i ogrzewania. System mo¿e pracowaæ w funk-

cji ogrzewania dla temperatury zewnêtrznej do -20°C.

Nowa, zasilana napiêciem jednofazowym lub trój-

fazowym jednostka zewnêtrzna VRV o wydajnoœci

14,6kW, wype³nia lukê pomiêdzy klimatyzatorami split

i ma³ymi multisplitami a rozbudowanymi systemami.

Mo¿na do niej pod³¹czyæ do 8 jednostek wewnêtrz-

nych, najbardziej odleg³a mo¿e znajdowaæ siê w odle-

g³oœci 70m od jednostki zewnêtrznej. Waga jednostki

zosta³a zredukowana do 120kg (poprzednia wa¿y³a

150kg), a istotn¹ informacj¹ dla instalatora jest brak

koniecznoœci do³adowania czynnika ch³odniczego.

Jednostka mo¿e pracowaæ w funkcji ogrzewania dla

temperatury zewnêtrznej do -15°C.

Oczywist¹ zalet¹ systemu KX4, wynikaj¹c¹ z za-

stosowania czynnika R410A, jest redukcja œrednic ru-

roci¹gów ch³odniczych oraz zmniejszenie nape³nienia

czynnikiem ch³odniczym. Jej naturalnym nastêpstwem,

które z pewnoœci¹ ucieszy inwestorów, jest ni¿szy koszt

wykonania instalacji.

Standardowy sterownik przewodowy (mo¿liwoœæ

zastosowania równie¿ sterowników bezprzewodo-

wych) posiada wbudowany programator tygodniowy,

umo¿liwiaj¹cy do 4 nastaw (start/stop) w ci¹gu dnia

oraz zmianê zadanej temperatury. Sterownik pamiêta

równie¿ parametry pracy jednostki w ostatnich 30 mi-

nutach, co daje nieocenion¹ pomoc w przypadku wy-

st¹pienia usterki. Centralne sterowanie systemem za-

pewniaj¹ konsole SLA (16 lub 48 jednostek) oraz in-

terfejs komunikacyjny do BMS SC-LIF-A-E. Specjali-

styczne oprogramowanie dla firm serwisowych u³atwia

bie¿¹c¹ kontrolê pracy systemu oraz identyfikacjê

ewentualnych usterek. Wystarczy po³¹czenie p³ytki

drukowanej jednostki zewnêtrznej z komputerem. P³yt-

ki drukowane jednostek wewnêtrznych posiadaj¹ z³¹-

cze CNT umo¿liwiaj¹ce wyprowadzenie sygna³ów DC

12V (w³¹czona jednostka, funkcja ogrzewania, w³¹czo-

na sprê¿arka, alarm) oraz zewnêtrzne w³¹czenie lub

wy³¹czenie urz¹dzenia (np. dodatkowy termostat).

Oczywiœcie uzupe³nieniem obrazu wszystkich urz¹-

dzeñ Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. jest efektowny,

nowoczesny wygl¹d jednostek oraz gwarancja najwy¿-

szej jakoœci, symbolizowana od dziesi¹tek lat w licz-

nych ga³êziach techniki przez logo zawieraj¹ce  trzy

czerwone diamenty.

Z ca³¹ pewnoœci¹ systemy VRV znalaz³y sobie ju¿

pewne miejsce na naszym rynku. Patrz¹c na doœwiad-

czenia krajów Europy Zachodniej mo¿na byæ pewnym,

¿e czeka nas dalsze nasilenie ich popularnoœci. Wspó³-

praca projektanta, architekta i in¿yniera dobieraj¹ce-

go system, pozwoli na zaspokojenie najbardziej wy-

brednych gustów i spe³nienie najtrudniejszych wyma-

gañ technicznych. A Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

zawsze bêdzie „one step ahead”.
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Jednostka zewnętrzna systemu

KX4(16HP) – FDCA450


