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PUMY+ combineert uitgebreide klimatisatie oplossingen met 
het verwarmingscomfort van Ecodan warmtepompen.

Het PUMY+ systeem bestaat uit een City Multi PUMY-buiten-
unit, maximaal twee branchboxen, een Ecodan-module en tot 
tien extra binnenunits van de reeksen Serie M, Mr. Slim en City 
Multi VRF.

Het combineert niet alleen de krachten en uitgebreide, serie-
overschrijdende klimatisatie componenten, maar ook alle voor-
delen van een volwaardig verwarmingssysteem. Dat maakt 
PUMY+ het unieke en veelzijdige talent voor commerciële toe-
passingen.

Op de volgende pagina's ontdekt u wat dit systeem zo bijzon-
der maakt, de flexibiliteit waarmee componenten kunnen wor-
den gecombineerd en de voordelen van PUMY+.
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PUMY+ SYSTEEM

De meerwaarde voor commerciële 
toepassingen
Commerciële locaties zoals tankstations, kleinere kantoorge-
bouwen, showrooms of winkels gebruiken steeds vaker klima-
tisatie als aanvulling op conventionele verwarming.  Vaak lopen 
klimatisatie en verwarming daarbij over twee onafhankelijke 
systemen. Dat betekent naast hogere investerings- en installa-
tiekosten ook kosten voor service en onderhoud. PUMY+ com-
bineert beide systemen in één oplossing en zorgt voor hoog 
bedieningscomfort, eenvoudige installatie en hoge efficiëntie. 

// Volwaardig koelen, verwarmen en sanitair warm water  
 produceren met slechts één buitenunit
// Hoge energie-efficiëntie 
// Flexibele installatiemogelijkheden
// Ruime keuze uit verschillende binnenunits
// Eenduidige opbouw
// Flexibel en uitbreidbaar dankzij grote leidinglengtes

//
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VOORDELEN

−20 °C tot +35 °C −20 °C tot +21 °C −5 °C tot + 52 °C

Bedrijfsmodi en toepassingen

Productie sanitair warm water via 
Ecodan cylinderunit

Verwarmingsmodus via 
Ecodan hydrobox

Verwarmingsmodus via 
klimatisatie-units

Koelmodus via  
klimatisatie-units

−20 °C tot + 21 °C

Voorlooptemperaturen 
tot +55 °C

Voorlooptemperaturen 
tot +55 °C

Het PUMY+ systeem kan ofwel verwarmen ofwel koelen.  
Bij de werking van de klimatisatie-units heeft de productie van 
sanitair warm water de eerste prioriteit en het verwarmen via de 
Ecodan hydrobox de tweede prioriteit.  

Vloerverwarming

// Efficiënt koelen, verwarmen + productie SWW

// Ruim aanbod + flexibele implementatie

// Plaatsbesparend + grote diversiteit

// Efficiënt verwarmen in de lente + herfst

PUMY+ is ideaal voor commerciële toepassingen voor de 
klimatisatie van meerdere ruimtes en komt tegemoet aan de 
verwarmings- en/of warm waterbehoefte voor sanitaire en ver-
blijfsruimtes. Op momenten dat er geen koeling of verwarming 
nodig is, verwarmt de Ecodan-module het sanitair warm water. 
Is de koeling of verwarming ingeschakeld, dan wordt de sani-
taire warm water behoefte via de SWW-boiler gegarandeerd.

Met de keuze uit drie productseries voor lucht/lucht binnen-
units en verschillende Ecodan units voldoet PUMY+ aan ver-
schillende eisen – voor esthetisch veeleisende toepassingen en 
toepassingsgebieden waar vermogen en functionaliteit voorop 
staan. Dankzij leidinglengtes tot 150 meter en mogelijke hoog-
teverschillen tot 50 meter is de installatie van het systeem ook 
uiterst flexibel. 

Met één systeem vervult PUMY+ drie opdrachten. Een enke-
le buitenunit is voldoende voor verschillende binnenunits voor 
koeling, verwarming en productie van sanitair warm water. Dat 
betekent enerzijds dat er minder ruimte voor de installatie nodig 
is. Anderzijds zijn er minder individuele componenten nodig. De 
volledige systeemstructuur is eenduidig – en de investerings-, 
installatie- en onderhoudskosten vallen eveneens lager uit.

Ook in tussenseizoenen garandeert PUMY+ efficiënte verwar-
ming. Dalen in de lente of herfst kortstondig de buitentempe-
raturen, dan verwarmt het klimatisatiesysteem en zorgt het zo 
snel mogelijk voor een comfortabele binnentemperatuur. In ver-
gelijking met dit systeem reageert een conventionele vloerver-
warming traag en wordt de benodigde warmte pas vertraagd 
geleverd.
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SYSTEEMCOMPONENTEN

Naargelang de toepassing kunnen op één City Multi PUMY-buitenunit tot elf binnenunits worden 
aangesloten. Het PUMY+ systeem combineert maximaal twee branchboxen: een met vijf aanslui-
tingen en een met drie aansluitingen. Hiermee kunnen tot zeven Serie M of Mr. Slim binnenunits 
worden aangesloten. De branchbox is uitgerust met een aansluiting voor een Ecodan-module. De 
City Multi binnenunits worden zonder branchbox rechtstreeks op de PUMY-buitenunit aangesloten.

Gecombineerd beter presteren

Rechtstreekse aansluiting van City Multi binnenunits

PUMY-modellen 
// PUMY-P112VKM/YKM
// PUMY-P125VKM/YKM
// PUMY-P140VKM/YKM

Branchboxen 
// PAC-MK32BC 
// PAC-MK52BC 

Het PUMY+ systeem wordt met PUMY buitenunits gevoed. 
De PUMY buitenunits beschikken over een invertergeregelde 
compressor met Frame Compliance Mechanism (FCM). Deze 
hoogefficiënte scroll-compressor heeft minimale compressie- 
en wrijvingsverliezen. Dat garandeert een hoge efficiëntie over 
het volledige toerentalbereik.

• Beschikbaar in de vermogensklassen 112, 125 en 140
• Compacte buitenafmetingen  

1050 / 330+30 / 1338 (B/D/H in mm)
• Hoogefficiënte invertertechnologie met Frame Compliance 

Mechanism (FCM)

De branchboxen fungeren als koelmiddelverdelers voor aange-
sloten Serie M en Mr. Slim binnenunits en zijn afhankelijk van de 
uitvoering uitgerust met drie of vijf expansiekleppen. Zo breidt 
u het aantal aansluitbare binnenunits voor het PUMY+ systeem 
met een groot aantal extra modellen uit. Ook de Ecodan-modu-
le wordt via de branchbox verbonden met de PUMY-buitenunit. 

• Een of twee branchboxen (max. een 3-weg-branchbox met  
een 5-weg-branchbox) zijn integreerbaar in het systeem

• Er kunnen tot zeven lucht/lucht binnenunits en een  
Ecodan-module via de branchbox worden aangesloten

• Dampdicht geïsoleerd, vereist geen condensafvoer

// Branchboxen PAC-MK32/52BC(B)// City Multi VRF PUMY buitenunit
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SYSTEEMCOMPONENTEN

City Multi binnenunits

Serie M en Mr. Slim binnenunits Ecodan-module
// EHST20C-VM6EC
// EHST20C-YM9EC
// EHSC-VM6EC
// EHSC-YM9EC

De City Multi binnenunits leveren topscores in energie-efficiën-
tie, een erg betrouwbare werking en zorgen voor optimaal com-
fort. De Mr. Slim binnenunits zijn ideaal voor de klimatisatie van 
middelgrote ruimtes. Ze werken betrouwbaar en krachtig en 
kunnen moeiteloos in veeleisende omgevingen worden geïnte-
greerd. De serie M binnenunits koelen en verwarmen comforta-
bel kleine tot middelgrote ruimtes. De geavanceerde systemen 
overtuigen door hun modern en aantrekkelijk design.

• Tot zeven Serie M en/of Mr. Slim binnenunits  
via branchboxen aansluitbaar

• Breed scala aansluitbare modellen binnenunits  
uit alle drie de productseries

• Modern design, veilige werking, beste efficiëntiewaarden

De Ecodan cylinderunits beschikken over een geïntegreerde 
SWW-boiler van 200 liter en een krachtige multifunctionele re-
geling. De compacte units gebruiken minder ruimte aangezien 
er geen extra boilers moeten worden geïnstalleerd. Alle ver-
eiste leidingen zijn al voorgeconfigureerd en nauwkeurig in de 
module ondergebracht. Verdere kosten met leidingwerk vallen 
weg. De Ecodan hydroboxen voor eenvoudige wandmontage 
zijn met alle componenten voor een efficiënte warmteverdeling 
uitgerust.

• Krachtige multifunctionele regeling 
• Boilermodule met geïntegreerde SWW-boiler van 200 liter 

en voorgeconfigureerde leidingen
• SD-kaartsleuf voor handige voorconfiguratie op de pc
• Maximaal één Ecodan unit per systeem aansluitbaar

// Ecodan hydrobox en cylinderunit// Lucht/lucht binnenunits

0707Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.
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AANSLUITINGSVARIANTEN

Eén systeem - veel mogelijkheden
De afzonderlijke systeemcomponenten van PUMY+ zijn optimaal op elkaar afgestemd. De lucht/
lucht binnenunits kunnen volgens de gangbare 130 procent van de beschikbare capaciteit van 
de PUMY-buitenunit worden geconfigureerd – exclusief het 12,5 kW-verwarmingsvermogen van 
de Ecodan-module. Want de lucht/lucht systemen en Ecodan-warmtepompen hebben geen pa-
rallelle werking, maar een wisselwerking. Dankzij de grote leidinglengtes en hoogteverschillen is 
de PUMY+ zeer flexibel te plannen.

// Hoogteverschil

Tussen binnenunit en buitenunit H ≤ 50 m* H ≤ 40 m**
Tussen branchbox en binnenunit h1, h2 ≤ 15 m

Tussen de afzonderlijke branchboxen h2 ≤ 15 m

Tussen de afzonderlijke binnenunits h3 ≤ 12 m

 * Voor toepassingen waarbij de buitenunit hoger dan de binnenunit is geplaatst 
** Voor toepassingen waarbij de buitenunit lager dan de binnenunit is geplaatst

Capaciteitentabel PUMY+

Aansluitbare vermogens

PUMY Koelvermogen van de buitenunit (kW) Verwarmingsvermogen van de buitenunit (kW) Max. aansluitbaar klimatisatievermogen (kW) Verwarmingsvermogen Ecodan-module (kW)
P 112 12,5 14,0 16,2 (130 %) 12,5

P 125 14,0 16,0 18,2 (130 %) 12,5

P 140 15,5 18,0 20,2 (130 %) 12,5

De gegevens van de tabel gelden uitsluitend voor de voorziene bedrijfsmodi.

// Capaciteiten PUMY+
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AANSLUITINGSVARIANTEN

// Aansluitingsvariant 1

// Aansluitingsvariant 2

1 of 2 branchboxen 
Max. 7 Serie M/Mr. Slim binnenunits + 1 Ecodan-module  
Totaal 7 binnenunits + 1 Ecodan-module

1 branchbox + City Multi 
Max. 5 City Multi binnenunits + max. 4 Serie M/Mr. Slim binnenunits + 1 Ecodan-module 
Totaal 9 binnenunits + 1 Ecodan-module

// Aansluitingsvariant 3

2 branchboxen + City Multi 
Max. 3 City Multi binnenunits + max. 7 Serie M/Mr. Slim binnenunits + 1 Ecodan-module 
Totaal 10 binnenunits + 1 Ecodan-module

Leidinglengtes

Totale leidinglengte a + b + c + d + e + f ≤ 150 m

Totale leidinglengte tussen branchboxen en binnenunits e + f ≤ 95 m

Totale leidinglengte tussen buitenunit en branchboxen a + b + c ≤ 55 m

Max. leidinglengte tussen T-stuk en branchboxen b, c ≤ 30 m

Max. leidinglengte a + b + e, a + c + f ≤ 80 m

Max. leidinglengte na branchbox e, f ≤ 25 m

Max. leidinglengte City Multi a + d ≤ 85 m

Het totaal van alle leidingstukken mag niet langer zijn dan 150 m.
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BEDIENINGSSOFTWARE

De app voor klimaatregeling
Met de gratis MELCloud-app kunt u overal gemakkelijk uw 
systeem bedienen op een smartphone, tablet of pc met in-
ternetverbinding. Daarbij zijn alle intelligente functies van uw 
systeem, zoals bijvoorbeeld het dag- en weekprogramma, be-
schikbaar. Bewaak en bedien uw klimatisatiesysteem online en 
ontvang per e-mail belangrijke statusmeldingen.

MELCloud biedt eenvoudige externe bewaking van meerdere 
installaties op een eindapparaat. Dit maakt het werk van ge-
bouwbeheerders gemakkelijk. Voor het gebruik van MELCloud 
is alleen een WiFi-adapter van Mitsubishi Electric nodig die een 
veilige verbinding via het internet garandeert: De WiFi-adapter 
wordt via een draadloze verbinding met de router verbonden.

MELCloud-technologie

Highlights
• Externe bewaking en bediening van installaties
• Alarmfunctie per e-mail
• Foutenprotocol- en registratie
• Draadloze verbinding via router
• Individueel dag- en weekprogramma
• Verbinding van de WiFi-adapter met de desbetreffende 

binnenunit
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TECHNISCHE GEGEVENS

 De technische gegevens over de lucht/lucht binnenunits en branchboxen vindt u in de catalogus 'Airconditioning, verwarming en ventilatie'.

 De technische gegevens over de Ecodan-units vindt u in de catalogus 'Ecodan lucht/water warmtepompen'.

Technische gegevens voor PUMY+

Benaming buitenunit PUMY-P112VKM / YKM3 PUMY-P125VKM / YKM3 PUMY-P140VKM / YKM3

Werking lucht/lucht units

Voedingsspanning (V,fase,Hz) 230,1,50 (VKM) / 400,3,50 (YKM) 230,1,50 (VKM) / 400,3,50 (YKM) 230,1,50 (VKM) / 400,3,50 (YKM)

Koelvermogen (kW) 12,5 14,0 15,5

Verwarmingsvermogen (kW) 14,0 16,0 18,0

EER Koelen 4,48 4,05 3,43

COP Verwarmen 4,61 4,28 4,03

Luchtvolume (m3/u) 6600 6600 6600

Geluidsniveau (dB[A])* Koelen/verwarmen 49 / 51 50 / 52 51 / 53

Afmetingen (mm) Breedte/diepte/hoogte 1050 / 330 + 30 / 1338 1050 / 330 + 30 / 1338 1050 / 330 + 30 / 1338

Gewicht (kg) 122 / 125 122 / 125 122 / 125

Max. hoogteverschil (m)** 50 (40) 50 (40) 50 (40)

Max. leidinglengte O. U. – I. U. (m) 150 150 150

Koeltechnische aansluitingen, Ø (") vloeistof / gas 3 / 8 / 5 / 8 3 / 8 / 5 / 8 3 / 8 / 5 / 8

Toepassingsgebied (°C) Koelen/verwarmen −5 ~ +52 / -20 ~ +21 −5 ~ +52 / -20 ~ +21 −5 ~ +52 / -20 ~ +21

Koelmiddeltype/ -hoeveelheid (kg) / max. hoeveelheid (kg) / GWP / 
CO2-equivalent (t) / CO2-equivalent max. (t)

R410A / 4,8 / 18,6 / 2088 / 
10,02 / 38,83

R410A / 4,8 / 18,6 / 2088 / 
10,02 / 38,83

R410A / 4,8 / 18,6 / 2088 / 
10,02 / 38,83

Werking Ecodan-module

Verwarmingsvermogen / COP (A7/W35) (kW) 12,5 / 4,08 12,5 / 4,08 12,5 / 4,08

Geluidsvermogen (dB[A]) 71 72 73

Max. voorlooptemperatuur (°C) +55 +55 +55

Watervolumestroom (l/min) 17,9 ~ 35,8 17,9 ~ 35,8 17,9 ~ 35,8

Retourtemperatuurbereik (°C) +10 ~ +54 +10 ~ +54 +10 ~ +54

Toepassingsgebied ATW / SWW (°C) −20 ~ +21 / −20 ~ +35 −20 ~ +21 / −20 ~ +35 −20 ~ +21 / −20 ~ +35

* Geluidsniveau gemeten op 1 m afstand en 1,5 m hoog van het apparaat. ** 50 m bij dakinstallatie, 40 m bij grondinstallatie.
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Versie 03/2017 / © Mitsubishi Electric Europe B.V.

Onze klimaatsystemen en warmtepompen bevatten de gefluoreerde broeikasgassen R410A, R407C, R134a en R32. 
Voor meer informatie raadpleegt u de desbetreffende handleiding.
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