Energiprodukter för
kommersiella fastigheter

Kontrollera inomhusklimatet.
Vårda det globala.

Miljön
Har ni börjat planera? I genomsnitt sänker vi energiförbrukningen i befintliga
fastigheter som installerar våra system med upp till 70%
Att värna om miljön är något vi på Mitsubishi Electric
satsar hårt på. Vi har stora planer för miljön. Att med
långsiktiga lösningar på sikt förhindra den globala uppvärmningen och uppnå ett återvinningsbart samhälle.
Vi kallar detta Environmental Vision 2021. Vi vill bidra
till ett hållbart och tåligt samhälle och har som mål att
uppnå detta till år 2021, samma år som vi firar 100 års
jubileum.
”Eco Changes” representerar Mitsubishi Electrics syn
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på miljöledning, och vårt åtagande att ständigt sträva
efter en grönare framtid genom banbrytande global
miljöteknik och våra unika styrkor inom tillverkningsindustrin. Det uttrycker vår strävan att förenas med våra
kunder för att ändra den globala miljön till det bättre.
Utöver detta är vår skandinaviska verksamhet sedan
2013 även miljöcertifierad enligt ISO14001.
På detta sätt kan vi kontrollera inomhusklimatet och
vårda det globala klimatet på samma gång.

2020 skall Svenska Fastigheter
ha 20% förnybar energi av sin
förbrukning.

Energi & framtiden
Utomhusdelen konsumerar exakt den energi som
behövs tack vare möjligheten att variera effekten.
Detta ger en betydligt högre verkningsgrad än ett
system som bara kan arbeta i ett fast läge.
Även driftskostnaden blir mindre med inverterteknologin. Ett system som inte har möjlighet att
variera sin effekt kan inte dra nytta av de stora
besparingar som uppnås när systemet inte behöver
arbeta med maximalkapacitet.

Den unika underkylningsväxlaren (HIC) ökar
effektiviteten ytterligare och tillåter de elektroniska
expansionsventilerna att arbeta effektivare. Detta ger
högre verkningsgrad och lägre fyllnadsmängd i
systemet.Det integrerade styrsystemet från Mitsubishi
Electric gör att överkylning- och värmning undviks.
Därmed minskar energislöseriet och dina energikostnader minskar kraftigt. Investeringen tjänas snabbt
in tack vare den låga driftskostnaden.
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Vätska / Vatten

Äntligen en kommersiell bergvärmepump
med inverterteknik

CRHV P600 YA HPB
Mitsubishi Electric´s svar på marknadens högt ställda krav på ökad
verkningsgrad och ökad kvalitet hos Vätska/Vattenvärmepumpar. Vi har
länge levererat kompressorteknologi till värmepumpstillverkare runt om i
Europa. CRHV P600 YA HPB har den senaste inverterkompressortekniken
och detta naturligtvis från våra egna fabriker. Förutom mycket hög
verkningsgrad finns många andra fördelar i jakten på lägre energiförbrukning.

45°C inkommande KB Temperatur
Processvattenåtervinning från kylmedelsystem eller
processvatten från industri kan vi med mycket hög
verkningsgrad ta hand om och transformera upp
till en användbar temperatur för varmvatten eller för
värmesystemet.

Kombinera fastighetens bergvärmeanläggning med frånluftsåtervinning.
Bara någon grad högre medeltemperatur över året ger stora besparingar.

Några av många fina egenskaper
• Endast 8A startström
• Bäst verkningsgrad i dellast där fastigheten har
den största driftstiden
• Kan ta emot upp till 45°C inkommande
köldbärare/processvattentemperatur
• Full Modbus-styrning
Beräkningsprogram för inverterteknik
Mitsubishi Elektric´s MELcalc har beräkningsmotor
för inverterteknik, www.mitsubishi-aircon.se
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Luft / Vatten

LUFT/VATTEN
INVERTER 70˚C

70°C Hetvattenvärmepump för hela behovet
Mitsubishi Electric´s nya, energieffektiva högtempererande luft/vattenvärmepump CAHV P500
ger hela 70°C utgående vattentemperatur. Energieffektiv invertervärmepump ersätter den
befintliga värmekällan i den kommersiella fastigheten till en fördelaktig kostnad.

Energieffektiv inverterteknik ger hög årlig
verkningsgrad och låga driftskostnader
Stora möjligheter att styra och övervaka
Färdig från fabrik för direkt anslutning till
värmesystemet

Utgående vatten temperatur °C

Hög utgående vattentemperatur, 70 grader
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CAHV P500 YA HPB har marknadens största arbetsområde i kombination med hög utgående värmebärartemperatur (+ 70°C).

VARMVATTEN
VÄRMESYSTEM

VENTILATION

AB Ängelholmshem valde Mitsubishi Electric CAHV P500 YB
HPB för att reducera sina värmekostnader för bostadsområdet
Papegojan. Totalt 16 styck aggregat producerar värme och
varmvatten för 350 lägenheter under större delen av året.
AB Ängelholmshem beräknar återbetalningstiden till cirka 2,5 år.

CAHV P500 YB HPB är framtagen för att helt ersätta oljeeldning och ibland, som på bilden ovan, komplettera oljepannan i ett högtemperatursystem. Vanliga beredningstankar
för varmvatten kan användas eftersom värmepumpen kan
leverera mycket hög systemtemperatur året om.
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CityMulti System

Energieffektiva inomhusdelar för alla miljöer
Mitsubishi Electric utvecklar och anpassar hela tiden sina produkter efter marknadens hårda
krav på komfort och låga driftskostnader. Välj inomhusdel efter miljö och verksamhet, optimal
komfort och energieffektivitet.
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PLFY P VCM-E

PLFY P VBM-E

PLFY P VLMD-E

PMFY P VBM-E

PKFY P VBM-E

PMFY P VKM-E

PFFY P VLRM-E

PFFY P VLEM-E

PEFY P VMS-E

PEFY P VMR-E

PEFY P VMA-E

PFY P VKM-E

IDH-E1

PHV DX

PWFY P VME

CityMulti WR2- / WY-system

När vi pratar energiåtervinning
och energiutjämning
i fastigheten
Mitsubishi Electric´s WR2-system är bland de mest energieffektiva systemen för värme och kyla i en fastighet idag.
Med en cirka årsmedelverkningsgrad på 4.5 slår denna anläggningstyp det mesta på marknaden. WR2-systemet
ansluts mot energibrunn, grundvatten eller markkollektor (Energiloop). Via BC-energiväxellåda ansluts inomhusdelar för luft eller vatten, energiåtervinning kan ske från och till alla anslutna system/inomhusdelar . Energiloopens
flexibla systemtemperatur (-5°C till +45°C) gör att annan lågvärdig/lågtempererad energi kan tillföras loopen och
på så sätt tillföra extern energi in i systemet.
WY-System

CityMulti WY- / WR2-system

WR2-System

På bilderna till vänster visar ett WY- och ett WR2system. WY-systemet kan energiåtervinna via
energiloopen mellan energimaskinerna. WR2-

Energi
växellåda
Återvinning

Energimaskiner

Energimaskiner

Återvinning

Återvinning

Inomhusdelar

Inomhusdelar

systemet energiåtervinner och utjämnar energin
både mellan inkopplade energimaskiner men även
mellan inkopplade inomhusdelar. Årsmedelverkningsgraden för WR2-systemet ligger runt 4.5.
Tillsätter man extern energi till systemet kan
verkningsgraden bli högre.

Energiloop

Mark / Sjö / Berg / Grundvatten

Mark / Sjö / Berg / Grundvatten

Principen för Marriott Hotels Malmö

+

Vattenmoduler

Frånluftsåtervinning

+

+

+

Kondensorenergi

Inomhusdelar

När Marriott Hotels skulle bygga sitt första 5 stjärniga hotell i Sverige hade man höga
krav på energiförbrukningen. Totalt 9 styck WR2-maskiner betjänar 140 hotellrum.
Förbrukningen för värme och kyla ligger på mellan 25 - 30 kWh/m2/år.
8 styck grundvattenbrunnar lämnar och tar energi från WR2-systemet.

VV-Värmepump

Energiloop

Mark / Sjö / Berg / Grundvatten

Marriott Hotel i Malmö
hade inga problem att
certifiera sig enligt Green
Building. WR2-systemet är
ett enkelt verktyg för att nå
högt ställda krav på låg
energiförbrukning.

Mitsubishi Electric fick förtroendet av Thorsmans Fastigheter AB att leverera värme
och kyla till det nya kontorshuset i Västervik. Förbrukningen 2013 var 39kWh/m2/år
för värme och kyla. Totalt 5 energibrunnar lämnar och tar energi från systemet.
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Produkter till alla byggnader
Mitsubishi Electric levererar ofta nyckelkomponenter
till producenter inom värme, kyla och klimat. I denna
byggnad visar vi några av våra mycket energieffektiva
egenproducerade produkter med unik teknik för den
kommersiella fastigheten.

PAC-Ventilation
Steglös kyla och värme till
ventilationsaggregat

www.mitsubishi-aircon.se

Energiväxellåda

CityMulti PLFY VBM
4-vägskassett med filterhiss
för butiker och offentliga lokaler

Luft/Vatten CAHV P500
Hetvattenvärmepump för
värme och varmvatten
Vattenmoduler PWFY
Återvinning från inomhusdelar
till värme och varmvatten

JETTOWEL
Luftridåer DXE HP MR SLIM / VRF
Luftridåer med kyl- och
värmefunktion för entréer

Vätska/Vatten CRHV P600
Bergvärme med senaste
Inverterteknik
CityMulti WR2 / PQRY
VRF-system för energibrunnar

Värmepumpskonvektor IDH
Värmepumpskonvektor för
lager och verkstäder

Styr och övervakning
Till alla produkter levererar vi komplett integrerad styroch övervakningsutrustning för bästa totala energibesparing.

CityMulti R2
Energiutjämningssystem och
återvinningssystem

Luft / Vatten CAHV P500
Hetvattenvärmepump för
värme och varmvatten

CityMulti / PEFY VMR
Komplett hotellklimat med
integrerad energistyrning

CityMulti / PLFY VLMD
Energieffektiva och investeringseffektiva produkter för kontor

CityMulti / PEFY VMS
Kanalansluten inomhusdel för
egen design

CityMulti Y-System

Säker kompressorteknik för vårt
kalla klimat i Skandinavien

Unik garanti i branschen: bestående
värmekapacitet ner till -15°C.
Värmekapacitet (kW)

ZUBADAN

TRADITIONELLA
VÄRMEPUMPAR

-25°C

-20°C

-15°C

-7°C

0°C

Utomhustemperatur

Y-system
Utomhusdelen producerar efter behov antingen värme
eller kyla till inomhusdelarna. Samtliga inomhusdelar
verkar med steglös reglering, både vid kyl- och värmefall. All energi avges eller upptas via systemets utomhusdel. Systemet kan kombineras med inomhusdelar,
värmepumpskonvektorer eller vattenmoduler.

Hög verkningsgrad vid låga temperaturer
Mitsubishi Electric´s patenterade kylkretsteknik
Zubadan innebär att man kan värmepumpa ända ner
till -15ºC med bibehållen värmeeffekt. Den innebär
också en garanterad värmedrift ner till -25º C.
Tekniken ger fortsatt kraftfull värme långt under
dessa temperaturer.

Behöver du byta ditt vätskekylaggregat? Investera då i ett system som ger den kyla
du behöver sommartid men som samtidigt kan producera den värme fastigheten behöver
vintertid. På detta sätt sänker du dina driftskostnader för samma investering.

CityMulti Y-system med vattenmoduler
• Köldmedium mellan utomhusdel och
vattenmodul gör att du slipper glykol

Utomhusdel

• Placera vattenmodulerna nära ditt betjäningsobjekt, på så sätt slipper du önödiga
installationer
• Styr vattenmodulerna steglöst med analog
signal från fastighetens styrsystem eller använd
vår kontroll PAR W21

PWFY P VME-AU

KB system/ VB system

Vid utbyte av ex. en utomhusplacerad vätskekylare kan idag fastighetsägare få senaste inverterteknik för sin kylproduktion. Med denna lösning
slipper man vatten på utsidan av fastigheten. Systemet betjänar köldbärarsystemet på sommaren med även värmebärarsystemet på vintern.
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CityMulti Y-System

Y-systemets flexibilitet - en möjlighet till att
sänka driftskostnader
CityMulti Y-system - Inomhusdelar - Vattenmoduler

Kombinera ditt luftkonditioneringssystem med vattenmoduler för att öka användningstiden över året.
På sommaren kan anläggningen producera den kyla
som behövs och på vintern med bra COP ge återbetalning på investeringen. Vi kan vintertid både värma
lokaler via inomhusdelar, via våra vattenmoduler eller
värma ett radiatorsystem. Naturligtvis ingår ett
komplett styr- och övervakningssystem.

CityMulti Y-system - Luftridåer

CityMulti Y-system - Värmepumpskonvektor

Värmepumps luftridå HP DXE VRF finns för entrédörrar från 1000mm. Luftridån har en återbetalningstid på mellan 2-2,5 år mot direktverkande
elmatade luftridåer. Förutom att vara en utom-

Värmepumpskonvektor IDH-CM-E1 används
för att värmepumpa och varmhålla lagerlokaler,
produktionslokaler. Konstruerad för att arbeta
i smutsiga miljöer med högt till tak. Välj mellan
CityMulti Y standard eller CityMulti Y-system
med Zubadanteknik för den extrema vintern.

ordentlig klimatspärr, kan alltså denna även energieffektiv producera värme men även kyla i entrén.

Kombinera ditt VRF-system med luftridåer. På bilden ser ni en infälld
luftridå HP DXE VRF i entrén för en känd svensk klädkedja. Luftridån
bildar en osynlig vägg av luft för att hålla ute värme/kyla och smuts.
Denna luftridå ger även både värme och kyla.

Vid nyproduktion av bussgarage för Oslo lokaltrafik, valdes IDH CM
som värmekälla. I fläktläge utjämnar värmepumpskonvektorn temperaturen mellan tak och golv, detta sparar stora kostnader.
Inomhusdelen behöver inget filter, smuts passerar genom lamellerna.
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CityMulti R2-system

CityMulti R2 - den moderna fastighetens
energisystem
För att klara framtidens låga krav på energiförbrukningen i byggnaden, krävs att de system
som installeras för värme och kyla är flexibla när det gäller att flytta och återvinna den energin
som internt redan finns och den energin som genereras. Mitsubishi Electric CityMulti återvinningssystem R2/WR2 ger ett optimalt klimat med en låg miljöpåverkan och till en mycket
låg kostnad för anläggningsägaren.
I byggnaden sitter en inomhusdel i varje zon eller till
varje rum. Inomhusdelen är ansluten till en energiväxellåda som betjänas av en utomhusdel. Energin mellan
inomhusdelar/rum/zoner utjämnas om samtidigt kyloch värmebehov finns i byggnaden/systemet. Samtliga inomhusdelar arbetar steglöst efter inställt börvärde. Överskott och underskott av energi produceras
av utomhusdelen. Vid ett balanserat förhållande kan
anläggningens verkningsgrader om 8.0 erhållas.

R2-systemets många fördelar
• Energieffektiviteten ger besparing på mellan
55 - 70% mot konventionell teknik
• I en och samma investeringskostnad får anläggningsägaren den kyla, värme och återMitsubishi Electric levererar samtidig kyl- och värmeproduktion
i ett tvårörsystem där fördelningen sker i BC-boxen. BC-Boxen
eller energiväxellådan monteras i undertak central i varje zon.
Varje energiväxellåda kan betjäna upp till 16 styck inomhusdelar. Upp till 3 energiväxellådor kan monteras per system,
totalt 48 inomhusdelar.

Utomhusdelar med monterad snö- och vindhuv för energieffektivare
avfrostning och säkrare drift vid extrem väderlek. Vid större kapaciteter arbetar två till fyra maskiner i samma krets och i sekvens.
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vinning som den moderna fastigheten kräver
• Liten materiel åtgång ger låg investeringskostnad
• Integrerat styr- och övervakningssystem. TCP/		
IP som standard för enkel fjärrövervakning

Mitsubishi Electric drift- och kvalitetsäkrar alla installtioner med
rostfria stativ för att säkerställa snödjup samt dränvattentråg för att
ta hand om dränvatten vid avfrostning vintertid.

CityMulti R2-System

Endast fantasin begränsar...
R2-system / Inomhusdelar / Vattenmoduler

• Återvinning av energi från inomhusdelar till
varmvatten eller till värmesystemet
• Ett system COP på upp emot 8.0 vid ett
balanserat förhållande
• Med Booster vattenmodul kan vi producera
utgående vattentemperatur upp till 70°C

R2-system / Vattenmoduler för kyl- och värmesystem

• Betjänar fastighetens köldbärarsystem/
varmvatten och värmesystem
• Finns ett samtidigt behov startar återvinning
automatiskt till årsverkningsgrad 3.5 - 4.0
• Passar mycket bra till hotell
• Direktstyrning av framledningstemperatur KBVB

R2-system / Inomhusdel / Vatten / Energiprodukt

• Anpassar produkter till lokalen eller fastigheten
för optimal energibalansering och besparing
• Flyttar energi från zoner med kylbehov till ex.
entréer med värmebehov
• Hög årsmedelverkningsgrad
• Återvinn till värmesystem eller till varmvatten

Restaurang River Café i Göteborg är känt för programmet Sommarkväll. Energi från restaurangens matsalar återvinns till varmvatten
och till fastighetens värmesystem via Mitsubishi Electric CityMulti
R2-system.

Vid tillbyggnad av Hotel Scandic Opalen betjänar CityMulti R2system köldbärarsystem och värmesystem till hotellrum via
vattenmoduler. Energiutjämning mellan varm och kall sida spar stora
kostnader.
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PAC Vatten

Energimaskiner
för den lilla och
stora fastigheten
Projekt Koggen 2 i Västra Hamnen i Malmö har BREEAM-certifierats på nivån Excellent. Det
är den högst noterade klassningen på en kontorsbyggnad i Norden. Genom noggrant val
av stomme och klimatskal har Koggen 2 en exceptionellt bra konstruktion. Med Mitsubishi
Electric´s Luft/Vatten Zubadan har energianvändningen kommit ned till 34 kWh per kvadratmeter vilket är nästan hälften av BBR-kravet. Anläggningen levererar både kyla och värme.
Med Mitsubishi Electric´s energiberäkningsprogram MELcalc kan du beräkna våra
produkter mot din fastighet.

Värme under vintern

Värmeväxlare

Kyla under sommaren

Utomhusdelar

Varför investera i en ren kylfunktion som du bara använder 8001000 timmar om året. Låt anläggningen vintertid generera den
värme fastigheten behöver till en mycket låg driftkostnad.
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Bilden ovan visar hur värmeväxlarna parallellt
installerats i värmesystemet på returen till, i detta
fall, oljepannan. PAC IF Vatteninterface gör det
enkelt och flexibelt att använda vår värmepumpsteknologi mot olja, el, ved eller andra värmekällor. Värmeväxlarnas storlek gör att de enkelt kan installeras även
i värmecentraler med mycket begränsat utrymme.

PAC Ventilation

Kyla och värme till
fastighetens ventilation
i en investering
I ett och samma ventilationsbatteri och i samma investering kan vi idag erbjuda steglös kyl och värmepumpning för ditt ventilationsaggregat. Venilationsaggregatet
styr värmepumpens effekt steglöst via vårt ventilationsinterface PAC IF. Under de få dagar vi behöver kyla
till ventilationsaggregatet, gör vi detta med mycket hög
verkningsgrad. Med denna lösning får även ventilationsaggregatet bättre verkningsgrad då tryckfallet är
halverat mot en konventionell installation med separata
värme- och kylbatterier i ventilationskanalen. Beroende på vilken klimatzon ni skall installera i, välj mellan
Power Inverter eller vår Zubadan-teknik för att säkerställa kraftfull värme även årets extrema vinterdagar.

Utomhusdel

VentilationsInterface
PAC IF 013 B-E
Analog styrning 0-10V från ventilationsaggregatets automatik

Ventilationsbatteriet på bilden har 4 kretsar/utomhusdelar som
arbetar på ett gemensamt tilluftstemperaturvärde. Total värmeeffekt är
128 kW värme (+7°C omgivande) och 130 kW kyla (+35°C omgivande).

Kylrör

AHU Kontroll

+-

//FTX Ventilationsaggregat

Kombi batteri
Kyla/Värme

Några intressanta fördelar
• Sänker driftskostnaderna radikalt
• Kyla och värme i en investering
• Återbetalning på investeringen vid
värmepumpsdrift vintertid
• Inget vatten = Ingen frysrisk
• Lägre tryckfall i ventilationskanalen
• Skapar förnybar energi

Vid landsgränsen mellan Norge och Sverige ligger Töckfors Köpcentrum. Mitsubishi Electric fick uppdraget att leverera 48 styck Zubadan
PUHZ-HRP 200. Total värmeeffekt vid -25°C omgivande är 912 kW.
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Om Mitsubishi Electric

2016:03

Mitsubishi Electric Scandinavia
Mitsubishi Electrics mål är att att leverera högsta kvalitet,
lång livslängd och överlägsen driftsekonomi till våra kunder.
Mitsubishi Electric är ett välrenommerat varumärke som
haft fabriksrepresentation i skandinavien i över 25 år. När
du köper en värmepump från oss gör du ett tryggt val.
Vi tillverkar våra produkter i egna fabriker under stränga
kvalitetskrav och kan därför garantera kvaliteten på alla
våra produkter.

Framtagen för våra förhållanden
CAHV P500 är framtagen och utvecklad för Scandinaviska
förhållanden, både vad gäller klimat och det sätt vi vill styra
maskinen. Genom vår fabriks representation i Sverige kan
vi utveckla och leverera högkvalitativa produkter till den
Scandinaviska värmepumps marknaden med mycket hög
verkningsgrad.

Senaste teknologin
Mitsubishi Electric bildades redan 1921 och sedan dess
har vi befunnit oss i utvecklingens absoluta framkant.
Mitsubishi Electric är en av världens största och ledande
kompressortillverkare. Vi är stolta över att kunna erbjuda
dig som fastighetsägare några av de mest energieffektiva
värmesystemen som finns på marknaden idag.

Kvalitetssäkrat av Sundahus
Mitsubishi Electric har påbörjat arbete där produkterna
blir kvalitetsäkrade på basis av innehåll och miljö av
SundaHus. Anledningen till att deklarera i SundaHus
Miljödata är för att underlätta för byggherrar att säkerställa
de miljökrav som ställs på deras projekt.

www.mitsubishi-aircon.se

