LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Mr. Slim+
Extra mogelijkheden: klimatisatie en efficiënte verwarming

Productinformatie voor de beslissingnemer
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Inleiding en inhoud //

De naam weerspiegelt het gamma
Mr. Slim+ combineert energie-efficiënte kenmerken van de
lucht/water warmtepomp met de voordelen van een lucht/lucht
warmtepomp. Het Mr. Slim+ systeem bestaat uit een buitenunit
met maximaal twee Mr. Slim binnenunits en een Ecodan-module. Het combineert de voordelen van de lucht/water warmte-
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pomp met die van een lucht/lucht warmtepomp en biedt gebruikers wat zijn naam belooft: meer energie-efficiëntie en comfort.
Ontdek op de volgende pagina's de meerwaarde van het
Mr. Slim+ systeem, de samenstelling van componenten en voor
welke toepassingen dit systeem zich het beste leent.

KOELEN EN VERWARMEN
+ WARM WATER
MR. SLIM+
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MR. SLIM+ SYSTEEM

Ideale combinatie
Twee systemen in één: het Mr. Slim+
systeem combineert de voordelen van de
lucht/water warmtepomp met die van een
lucht/lucht warmtepomp.

Mr. Slim binnenunit

Radiator of
vloerverwarming

Alle Mr. Slim binnenunits met een capaciteit van 7 kW zijn aansluitbaar.
Ook de gelijktijdige werking van twee binnenunits met een capaciteit van 3.5 kW is
mogelijk.

Ecodan
hydrobox

SWW

Mr. Slim+ buitenunit

SWW-boiler

//

Maximale mogelijkheden
Zowel in zakelijke als privétoepassingen worden steeds vaker
klimatisatiesystemen in aanvulling op conventionele verwarming gebruikt. In de meeste gevallen zijn dat twee oplossingen
die onafhankelijk van elkaar functioneren en naast hogere investerings- en installatiekosten ook dubbele onderhoudskosten inhouden.
Mr. Slim+ biedt daadwerkelijk extra efficiëntie. Hier worden de
functies verwarmen, koelen en productie van sanitair warm
water met warmterecuperatie in één systeem verenigd. Een
intelligente regeling beslist automatisch wanneer de warmterecuperatie effectief kan worden gebruikt en past zich aan de
comfortbehoeften van gebruikers aan.
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De technische innovatie ligt daarbij in de buitenunit. De Mr. Slim+
buitenunit is met vier in plaats van twee koeltechnische aansluitingen uitgerust. Elk paar bestaat uit een gas- en vloeistofleiding voor Mr. Slim-binnenunits en de Ecodan-hydrobox/
cylinderunit voor sanitair warm water. De systeemsturing beslist automatisch en naargelang de behoefte (verwarmen en/of
koelen) in welke bedrijfsmodus moet worden gewerkt.

VOORDELEN

Mogelijke bedrijfsmodi
Koelen met lucht/lucht binnenunit

Verwarmen met lucht/lucht binnenunit

Verwarmen en/of productie van sanitair warm water met lucht/water binnenunit

Gelijktijdig verwarmen (lucht/water) en koelen (lucht/lucht) incl. warmterecuperatie

// Volwaardig systeem
Mr. Slim+ systemen bieden een gelijktijdige en volwaardige
klimatisatieregeling met geïntegreerde productie van sanitair
warm water. Naast de lucht/lucht binnenunit wordt op de buitenunit Mr. Slim+ een Ecodan hydrobox of een Ecodan cylinderunit aangesloten. Uiteraard is ook de aansluiting op een
bestaande verwarmingsinstallatie mogelijk.

// Warmterecuperatie + werking bij
warmere buitentemperaturen
In de koelmodus wordt warmte-energie aan de ruimte door het
lucht/lucht systeem onttrokken. Deze warmte-energie wordt
vervolgens via de buitenunit afgegeven aan de omgevingslucht.
Als het lucht/lucht systeem en het Ecodan-systeem gelijktijdig
werken, dan gebruikt Mr. Slim+ de onttrokken warmte-energie
voor de productie van sanitair warm water. Zo blijft de energie
in het systeemcircuit en is zelfs in de zomer bij buitentemperaturen van +7 tot 46 °C een efficiënte productie van sanitair
warm water mogelijk.

// Uiterst efficiënt verwarmen in het tussenseizoen
Gekoppeld aan een bestaand verwarmingssysteem kan
Mr. Slim+ ook in overgangsperioden uiterst efficiënt verwarmen. Bij korte dalingen van de buitentemperatuur wordt de
lucht/lucht warmtepomp gebruikt en wordt er zo snel mogelijk
voor een behaaglijke temperatuur gezorgd. In vergelijking met
dit systeem reageert een conventionele verwarmingsketel traag
en wordt de benodigde warmte pas laat geleverd.

// Minder plaatsbehoefte + lagere kosten
Met slechts één buitenunit vervult Mr. Slim+ drie taken: koelen,
verwarmen en sanitair warm water produceren. Dat betekent
niet alleen minder kosten voor aankoop en installatie. Ook de
onderhoudskosten vallen een stuk lager uit. Bovendien neemt
het systeem veel minder ruimte in beslag. Een tweede buiten
unit voor een extra warmtepomp of een verwarmingsketel is
niet nodig.
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COMPONENTEN

Systeemcomponenten
Naargelang de toepassing kan een Ecodan hydrobox of Ecodan cylinderunit worden aangesloten
op de buitenunit. Daardoor voldoet het complete systeem aan elk warmte- en warm water behoefte. Aanvullend kunnen een of twee lucht/lucht binnenunits worden aangesloten. De Mr. Slim
binnenunits zijn ideaal voor de klimatisatieregeling van middelgrote ruimtes en kunnen in het
Mr. Slim+ systeem als single split uitvoering of in een twin-split combinatie worden geïnstalleerd.

Buitenunit Mr. Slim+ PUHZ-FRP71

Aansluitbare binnenunits:
// PKA-RP35HAL x2 // PKA-RP71KAL
// PLA-ZRP35BA x2 // PLA-ZRP71BA
// PEAD-RP35JAQ x2 // PEAD-RP71JAQ
// PCA-RP35KAQ x2 // PCA-RP71KAQ
// PSA-RP71KA

// Buitenunit Mr. Slim+

// Mr. Slim-binnenunits

Mitsubishi Electric stelt nieuwe normen in de invertertechnologie. Het toerental van de compressor wordt exact aan het
benodigde koelvermogen aangepast. De Mr. Slim+ buitenunit
bereikt in de warmterecuperatiemodus een COP tot 7,95. Alle
Mr. Slim-binnenunits met een capaciteit van 7 kW zijn aansluitbaar. Ook de parallelle werking van twee binnenunits met een
capaciteit van 3.5 kW is mogelijk.

De Mr. Slim binnenunits zijn ideaal voor de klimatisatieregeling
van middelgrote ruimtes. Ze kunnen in het Mr. Slim+ systeem
als single split uitvoering of in een twin-split combinatie voor
parallelle werking worden geïnstalleerd. Dankzij hun lage geluidsniveau, hoge betrouwbaarheid en laag energieverbruik zijn
ze vooral geschikt voor industriële toepassingen.
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COMPONENTEN

KOELEN EN VERWARMEN
+ WARM WATER
MR. SLIM+

Ecodan cylinderunit EHST20C-VM6EC

Ecodan hydrobox EHSC-VM6EC

// Ecodan cylinderunit

// Ecodan hydrobox

Ook met de Ecodan cylinderunit vindt de Mr. Slim+ buitenunit
een passende partner. De compacte unit beschikt over een geïntegreerde SWW-boiler van 200 liter (netto) en een krachtige
multifunctionele regeling. Deze bespaart ruimte omdat de installatie van een extra warmwaterboiler niet nodig is. Alle vereiste leidingen zijn al voorgeconfigureerd en nauwkeurig in de
module ondergebracht. Verdere kosten voor leidingwerk vallen
weg.

De Ecodan hydrobox voor eenvoudige wandmontage is met
alle componenten voor een efficiënte warmteverdeling uitgerust. Het completeert het systeem voor de meest veelzijdige
toepassingen. De productie van sanitair warm water wordt hier
uitgevoerd via een indirect verwarmde SWW-boiler met warmtepomp. De hydrobox is geschikt voor de aansluiting van twee
verwarmingscircuits. Bij een grote waterbehoefte kunnen twee
extra boilers op het systeem worden aangesloten.
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TOEPASSINGSGEBIEDEN

Veelzijdige toepassingen –
eenduidige voordelen
Mr. Slim+ is de ideale keuze voor ruimtes die gelijktijdig koeling
en sanitair warm water vereisen. In cafés, bistro’s, tankstations
of kapsalons zorgt Mr. Slim+ voor een behaaglijke temperatuur
en efficiënte productie van sanitair warm water. Bakkerijen en
slagerijen vereisen koele verkoopruimtes. Bovendien is er veel
water voor de productie en schoonmaak nodig. Ook hier is
een Mr. Slim+ systeem de juiste beslissing. In vakantieappar-

tementen zorgt het systeem voor warm douchewater en biedt
het dankzij de aanvullende klimatisatie extra comfort. Ook in
wachtkamers en sanitaire ruimtes van bijvoorbeeld ambachtelijke bedrijven levert Mr. Slim+ voordelen. De toepassingsmogelijkheden zijn veelzijdig en de voordelen eenduidig. Meer
efficiëntie en meer comfort.

// Vakantieappartement

// Bakkerij

// Sanitaire ruimte

// Bistro en café
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MELCLOUD

MELCloud-technologie

De app voor klimatisatieregeling
Met de gratis MELCloud-app zijn alle intelligente functies van
uw Mr. Slim+ systeem, zoals bijvoorbeeld het dag- en weekprogramma, beschikbaar. Bewaak en bedien uw systeem online en
ontvang per e-mail belangrijke statusmeldingen.
Met MELCloud kunt u moeiteloos de externe bewaking van
meerdere installaties op een eindapparaat uitvoeren. Dit maakt
het werk van gebouwbeheerders 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.

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 PRODUCTGEGEVENS

Buitenunit

Vloerunit

Power Inverter/koelen en verwarmen

Singlesplit

Benaming buitenunit

PUHZ-FRP71VHA

Benaming binnenunit

Koelvermogen ATA (kW)
Verwarmingsvermogen ATA (kW)
Verwarmingsvermogen ATW (kW)
Vermogen bij warmterecuperatie bij 45 °C* ATA + ATW (kW)
Vermogen bij warmterecuperatie bij 55 °C* ATA + ATW (kW)
Gewicht (kg)
Geluidsniveau koelen/verwarmen (dB[A])**
Afmetingen (mm) B/D/H
Toepassingsgebied warmterecuperatie (°C)

3,3 – 8,1
3,5 – 10,2
8,0
7,1 + 8,0
7,1 + 9,0
73
47 / 48
950 / 330 / 943
+7 ~ +46

Koelen

Koeltechnische gegevens
Koelmiddeltype / -hoeveelheid (kg) / max. hoeveelheid (kg) / GWP / R410A / 3,8 / 5,6 / 2088 /
CO2-equivalent (t) / CO2-equivalent max. (t)
7,94 / 11,7
* Voorlooptemperatuur
** Geluidsniveau gemeten op 1 m afstand

Koelvermogen (kW)

Opgenomen vermogen (kW)
SEER
Energie-efficiëntieklasse
Toepassingsgebied (°C)
Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW)
Opgenomen vermogen (kW)
SCOP
Energie-efficiëntieklasse
Toepassingsgebied (°C)
L/H
Geluidsniveau (dB[A])*
B/D/H
Afmetingen (mm)

PSA-RP71KA
7,1 (3,3 – 8,1)
1,97
6,1
A++
−15 ~ +46
8,0 (3,5 – 10,2)
2,28
3,9
A
−20 ~ +21
40 / 44

600 / 360 / 1900
* Geluidsniveau gemeten op 1 m afstand en op 1 m hoogte voor de unit.

Hydrobox

Cylinderunit

EHSC-VM6EC

EHST20C-VM6EC

Benaming hydrobox

EHSC-VM6EC

Benaming cylinderunit

EHST20C-VM6EC

Uitvoering
Werkingsmodus
Afmetingen H/B/D (mm)

Split
Verwarmen
800 / 530 / 360

Gewicht (kg)
Max. voorlooptemperatuur (°C)
Voedingsspanning (fase, V, Hz)
Verwarmingselement (kW)
Geluidsvermogenniveau* (dB[A])
Toepassingsgebied (°C)
Energie-efficiëntieklasse
Verwarmingsvermogen / COP (A2/W35) (kW)
Verwarmingsvermogen / COP (A7/W35)** (kW)

44
60
1, 230, 50
2/4/6
40
−20 ~ +35
A++
7,5 / 2,83
8,0 / 4,08

Uitvoering
Werkingsmodus
Sanitair warm water boilervolume (l [netto])
Afmetingen H/B/D (mm)
Gewicht (kg)
Max. voorlooptemperatuur (°C)
Voedingsspanning (fase, V, Hz)
Verwarmingselement (kW)
Geluidsvermogenniveau* (dB[A])
Toepassingsgebied (°C)
Energie-efficiëntieklasse
Verwarmingsvermogen / COP (A2/W35) (kW)
Verwarmingsvermogen / COP (A7/W35)** (kW)

Split
Verwarmen
200
1600 / 595 / 680
105
60
1, 230, 50
2/4/6
40
−20 ~ +35
A++
7,5 / 2,83
8,0 / 4,08

*volgens EN 12102
**volgens EN14511
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*volgens EN 12102
**volgens EN14511

TECHNISCHE PRODUCTGEGEVENS

4-weg cassette unit

Wandunit

Singlesplit

Singlesplit

Benaming binnenunit
Koelen

PLA-ZRP71BA

Koelvermogen (kW)

7,1 (3,3 – 8,1)
1,85
6,5

Opgenomen vermogen (kW)
SEER

Verwarmen

Energie-efficiëntieklasse
Toepassingsgebied (°C)
Verwarmingsvermogen (kW)
Opgenomen vermogen (kW)
SCOP
Energie-efficiëntieklasse
Toepassingsgebied (°C)

Geluidsniveau (dB[A])**
Afmetingen (mm)

L/H
B / D / H*

A++
−15 ~ +46
8,0 (3,5 – 10,2)
2,05
4,4
A+
−20 ~ +21
28 / 36
840 (950) / 840 (950) / 298 (35)

* Zichtbare roosterhoogte
** Geluidsniveau nabij binnenunit in het midden gemeten op een afstand van 1,5 m onder de unit

Benaming binnenunit
Koelen

Koelvermogen (kW)

Opgenomen vermogen (kW)
SEER
Energie-efficiëntieklasse
Toepassingsgebied (°C)
Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW)
Opgenomen vermogen (kW)
SCOP
Energie-efficiëntieklasse
Toepassingsgebied (°C)
L/H
Geluidsniveau (dB[A])*
B/D/H
Afmetingen (mm)

PKA-RP71KAL
7,1 (3,3 – 8,1)
1,80
6,3
A++
−15 ~ +46
8,0 (3,5 – 10,2)
2,26
4,2
A+
−20 ~ +21
39 / 45
1170 / 295 / 365

* Geluidsniveau nabij binnenunit gemeten op een afstand van 1 m vóór en 1 m onder de unit.

Kanaalunit

Plafondonderbouwunit

Singlesplit

Singlesplit

Benaming binnenunit
Koelen

Koelvermogen (kW)

Verwarmen

Opgenomen vermogen (kW)
SEER
Energie-efficiëntieklasse
Toepassingsgebied (°C)
Verwarmingsvermogen (kW)
Opgenomen vermogen (kW)
SCOP
Energie-efficiëntieklasse
Toepassingsgebied (°C)

Geluidsniveau (dB[A])* L / H

PEAD-RP71JALQ
7,1 (3,3 – 8,1)
2,08
5,6
A+
−15 ~ +46
8,0 (3,5 – 10,2)
2,09
3,8
A
−20 ~ +21
26 / 34

Afmetingen (mm) B / D / H
1100 / 732 / 250
* Geluidsniveau nabij binnenunit gemeten op een afstand van 1 m vóór en 1 m onder de unit.

Benaming binnenunit
Koelen

Koelvermogen (kW)

Opgenomen vermogen (kW)
SEER
Energie-efficiëntieklasse
Toepassingsgebied (°C)
Verwarmen Verwarmingsvermogen (kW)
Opgenomen vermogen (kW)
SCOP
Energie-efficiëntieklasse
Toepassingsgebied (°C)
L/H
Geluidsniveau (dB[A])*
B/D/H
Afmetingen (mm)

PCA-RP71KAQ
7,1 (3,3 – 8,1)
1,9
6,4
A++
−15 ~ +46
8,0 (3,5 – 10,2)
2,26
4,2
A+
−20 – +21
35 / 41

1280 / 680 / 230
* Geluidsniveau nabij binnenunit gemeten op een afstand van 1 m vóór en 1 m onder de unit.
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Mitsubishi Electric
Contact
Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium
Living Environment Systems
Autobaan 2
8210 Loppem
T +32 (0)50 40 48 48
F +32 (0)50 39 26 04
info@mitsubishi-electric.be

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

www.mitsubishi-electric.be
Version 03/2017 / © Mitsubishi Electric Europe B.V.

