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Lokale afstandsbedieningen 
Met de lokale afstandsbediening kan de klimaatregeling 
van afzonderlijke ruimtes snel en gemakkelijk aan indivi-
duele wensen worden aangepast. Op deze manier  kunnen 
 bijvoorbeeld binnenunits in kantoren en hotelkamers 
 flexibel en gebruiksvriendelijk worden bediend.

Cloudsystemen
Met MELCloud en RMI biedt Mitsubishi Electric zelfs 
twee cloud gebaseerde mogelijkheden om gemakkelijk en 
 mobiel toegang te krijgen tot de airconditioning,  ventilatie 
en warmtepomp. Hierdoor kunnen alle systemen heel 
eenvoudig aangestuurd en bewaakt worden. En wel altijd 
en overal vandaan. 

Het visitekaartje van  
uw klimatisatiesysteem
De bediening is de interface tussen gebruiker en techniek. De bediening vormt het visitekaartje van het klimatisatiesysteem. 
Met een eenvoudig en aantrekkelijk design laat hij zien wat het klimatisatiesysteem allemaal kan. Het eerste adres voor uw 
individueel aangenaam binnenklimaat brengt nieuwe toepassingsmogelijkheden in realiteit. Of het nu gaat om kleine of grote 
installaties, voor particulieren, professionele toepassingen of beheerders van onroerende goederen: Mitsubishi Electric biedt 
voor elke toepassing het bijpassende beheersysteem.

Voordelen
• Eenvoudige montage
• Gebruiksvriendelijke bediening
• Modern en mooi design

Voordelen
• Systeembediening onafhankelijk van de lokatie
• Snel verhelpen van storingen 
• Beveiligde toegang

Centrale afstandsbedieningen
Met systeembesturingen kan de temperatuurrege-
ling van afzonderlijke of meerdere gebouwen centraal 
 worden bediend en bewaakt. Bijvoorbeeld voor een 
efficiënt energiebeheer en maximale kostentransparantie 
in kantoorgebouwen, winkels of hotels.

Voordelen
• Gebouwoverschrijdende controle mogelijk
• Kan met een lokale afstandsbediening  

worden gecombineerd
• Optimale integratie in gebouwbeheersysteem

Pagina 06

Pagina 22

Pagina 16

// Overzicht systeemcomponenten

Overzicht systeemcomponenten
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Altijd de perfecte keuze
Airconditioning en bediening moeten altijd op elkaar afgestemd 
zijn. Elk systeem is slechts zo goed als de configuratie ervan. 
Of het nu gaat om winkels, op kantoor of in hotels – de afstands-
bedieningen van Mitsubishi Electric bieden alle mogelijkheden 
voor een intelligente en duurzame bediening.
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Lokale afstandsbedieningen
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// Lokale afstandsbedieningen

Comfort met één druk
De lokale afstandsbedieningen van Mitsubishi Electric bieden comfort met één druk op de knop. De bediening 
is eenvoudig en intuïtief. In grote ruimtes brengt u meerdere binnenunits in groepen onder die gelijktijdig worden 
 bediend. Op de volgende pagina's leert u meer over de details van de verschillende functies.
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Lokale afstandsbediening PAR-U02MEDA

Intelligente assistent
De lokale afstandsbediening PAR-U02MEDA onderscheidt zich door haar intelligente functies. Sensoren detecteren de 
 daglichtintensiteit en de aanwezigheid van personen in de ruimte en schakelen de klimatisatieregeling in ongebruikte  ruimtes 
in de gewenste bedrijfsmodus, energiebesparingsmodus of schakelen ze uit. Door middel van het grote, overzichtelijke 
 touchdisplay is de bediening kinderlijk eenvoudig. Bovendien wordt de actuele bedrijfsmodus aangegeven met kleuren-LED's.

Afmetingen 
140 x 120 x 25 mm (b x h x d)

Functies

Aan / uit Dag- en weekprogramma

Selectie van de bedrijfsmodus Instelling van datum en tijd

Temperatuurinstelling Modus „Night setback“

Aanduiding van de kamertemperatuur Instelling van de ventilatievoorzieningen

Instelling van het ventilatortoerental Zomer- / wintertijd instellen

Instelling van de horizontale/verticale luchtstroomrichting Storingsinformatie

Timer Aansturing Lossnay (gekoppeld)

Highlights
• Met deze afstandsbediening kunt u een individuele 

 binnenunit of een groep van maximaal 16 binnenunits 
bedienen

• Gemakkelijk afleesbaar touchdisplay
• Met de uitgebreide weektimer kunnen voor iedere dag 

van de week maximaal 8 schakelprocessen worden 
 geprogrammeerd

• Temperatuurselectie in 0,5 °C-stappen
• Lichtintensiteitssensor voor het automatisch 

 verlagen /   verhogen tijdens de nacht
• Aanduiding van de relatieve luchtvochtigheid
• Dual Set Point-functie voor individuele instelwaarden  

in de verwarmings- en koelmodus
• Aanwezigheidssensor

Lokale afstandsbedieningen



Abmessungen 
120 x 120 x 19 mm (B x H x T)

Afmetingen 
120 x 120 x 14,5 mm (b x h x d)
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Functies

Aan / uit Testmodus

Selectie van de bedrijfsmodus Timer

Temperatuurinstelling Dagplanning

Aanduiding van de kamertemperatuur Weekplanning

Instelling van het ventilatortoerental Aansturing Lossnay (gekoppeld/onafhankelijk)

Instelling van de horizontale / verticale luchtstroomrichting Ventilatiemodus

Grenzen emperatuurbereik instellen Foutweergave

Toetsenblokkering Foutenhistoriek

Highlights
• Een uniform talenpakket met 14 talen om uit te kiezen 
• Meer weergavemogelijkheid dankzij de kleuromkering 

van het display
• De MA-afstandsbediening wordt rechtstreeks op de 

 binnenunit aangesloten

• Strakke uitvoering voor wandmontage 
• Eenvoudig te bedienen 
• Dual Set Point-functie voor een individuele 

 temperatuurweergave in de koel- en verwarmingsmodus

Lokale afstandsbediening PAR-40MAA

Compact en slim
De PAR-40MAA is de ideale keuze voor alle gebruikers die een eenvoudige en comfortabele bediening in een modern design 
weten te waarderen. Het eenvoudig gestructureerde display met een hoge resolutie en achtergrondverlichting zorgt ervoor, dat 
de status van de airconditioning onder alle lichtomstandigheden in één oogopslag kan worden afgelezen. Dankzij de strakke 
uitvoering van slechts 4,5 mm past hij zich harmonisch aan ieder interieur aan. Een uniform talenpakket, waarmee uit 14 talen 
kan worden gekozen, evenals de kleuromkering van het display maken de afstandsbediening helemaal compleet. 

Lokale afstandsbedieningen
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Functies

Aan / uit Dag- en weekprogramma

Max. 16 units binnen een groep aansturen Instelling van datum en tijd

Selectie van de bedrijfsmodus Modus „Night setback“

Temperatuurinstelling Aansturing Lossnay (gekoppeld)

Aanduiding van de kamertemperatuur Grenzen temperatuurbereik instellen

Instelling van het ventilatortoerental Zomer-/wintertijd instellen

Instelling van de horizontale / verticale luchtstroomrichting Storingsinformatie

Timer Instelling voor de 3D i-See sensor

Duiding over de verschillende versies
PAR-CT01MAA-SB  wit, kunststof, BLE
PAR-CT01MAA-PB  zwart, aluminium-kunststof, BLE
PAR-CT01MAA-S  wit, kunststof, geen BLE

Highlights
• In de versies met BLE1 kan de PAR-CT01MAA gemakkelijk 

via een app geconfigureerd en bediend worden.
• Bij het display heeft u de keuze uit meer dan 

180  kleurvarianten. Zo kan de afstandsbediening optimaal 
aan de omgeving worden aangepast. 

• Bij de versies met BLE is personalisatie van de afstandsbe-
diening mogelijk door koppeling met een afbeelding. 

• Er kunnen maximaal 16 units binnen een groep worden 
aangestuurd.

Afmetingen  
S / SB-versie 65 x 120 x 14 mm (b x h x d) 

PB-versie 68 x 120 x 14 mm (b x h x d)

Lokale afstandsbediening PAR-CT01MAA-S / SB / PB

Multifunctioneel en elegant
In een puristisch elegant design ontpopt de afstandsbediening PAR-CT01MAA zich als een technisch multitalent. Met het 
 meerkleurige, gebruiksvriendelijke en individueel aan te passen touchdisplay biedt de afstandsbediening zeker qua kleur 
een grote mate van flexibiliteit. En ook met betrekking tot het gebruik blijft vrijwel geen wens onbeantwoord: dankzij de 
 optioneel verkrijgbare Bluetooth-interface kan de afstandsbediening met behulp van de smartphone of tablet worden bediend. 
De  afstandsbediening is verkrijgbaar in een witte kunststof- of zwarte aluminium-kunststof-uitvoering, zodat deze in ieder 
 interieur past. 

1 Bluetooth Low Energy

Lokale afstandsbedieningen
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Lokale afstandsbedieningen



Lokale afstandsbediening PAC-YT52CRA

Beste roomservice

12

Afmetingen 
70 x 120 x 14,5 mm (b x h x d)

Functies

Aan / uit Instelling van de verticale luchtstroomrichting

Selectie van de bedrijfsmodus Grenzen temperatuurbereik instellen

Temperatuurinstelling Toetsenblokkering

Aanduiding van de kamertemperatuur Aansturing Lossnay (gekoppeld)

Instelling van het ventilatortoerental Foutweergave

Highlights
• Een compacte afstandsbediening kan alle mogelijke 

 Mitsubishi Electric-binnenunits aansturen
• Met deze afstandsbediening kunt u een individuele binnen-

unit of een groep van maximaal 16 binnenunits bedienen
• Het vormen van groepen wordt met behulp van een 

 transmissiekabel tussen de binnenunits mogelijk gemaakt.
• Dual Set Point-functie voor individuele instelwaarden in de 

koel- en verwarmingsmodus

De compacte afstandsbediening PAC-YT52CRA, waarvan het display een comfortabele achtergrondverlichting heeft, is spe-
ciaal voor hotelkamers ontwikkeld. Om de bediening zo eenvoudig mogelijk te maken, zijn alleen de belangrijke basisfuncties 
beschikbaar. Verdere blokkeringen van individuele functies zijn mogelijk. Zo kan de afstandsbediening worden gebruikt op 
plaatsen waar deze door meerdere personen wordt bediend.

Lokale afstandsbedieningen
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Infrarood afstandsbediening PAR-SL100A-E

Praktische teamgenoot
Afstandsbedieningen kunnen niet altijd optimaal tegen een wand worden gemonteerd. Het is dan ook handig om in dergelijke 
gevallen een praktisch alternatief binnen handbereik te hebben. Met de infrarood afstandsbediening PAR-SL100A-E kunnen 
de binnenunits vanuit elke plek in de ruimte worden bediend. Deze afstandsbediening is uitgerust met een goed leesbaar 
 LCD- display en robuuste rubbertoetsen. De ontvanger wordt ofwel op de binnenunit zelf of ernaast op de wand  gemonteerd. 
Bij eventuele storingen knippert er een lampje op de ontvanger. De PAR-SL100A-E onderscheidt zich door een helder, 
 puristisch design en heeft een display met achtergrondverlichting.

Highlights
• Een infrarood afstandsbediening voor  

Mitsubishi Electric- binnenunits
• Eenvoudige bediening door middel van drie toetsen
• Achter het schuifklepje kunnen speciale functies 

 worden  ingesteld
• De benodigde ontvangers kunnen gemakkelijk 

 naderhand  worden ingebouwd

Functies

Aan / uit Testmodus

Selectie van de bedrijfsmodus Timer

Temperatuurinstelling Storingsinformatie

Instelling van het ventilatortoerental Individuele ventilatorinstelling

Instelling van de horizontale/verticale luchtstroomrichting 3D i-see sensor M-serie

PAR-SL100A-E 
Te gebruiken voor  

City Multi- en Mr. Slim-units

Afmetingen 
59 x 192 x 19 mm (b x h x d)

Afstandsbedieningen
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Binnenunits Zender Ontvanger

PAR-SL94B-E Set PAR-FL32MA1 PAR-SL100A-E1 PAR-FA32MA PAR-SE9FA-E PAR-SF9FA-E Built-in

PMFY-P•VBM • •

PLFY-P•VLMD  • •

PFFY-P•VKM • •

PEFY-P•VMR-E / R / VMHS • •

PFFY-P•VLEM / VKM / VCM • •

PEFY-P•VMS1 • •

PEFY-P•VMA(L) • •

PCFY-P•VKM • •

PKFY-P•VLM • •

PLFY-P•VEM-E • •

PLFY-P•VFM-E1 • •

PEFY-W(P)•VMS • •

PEFY-W(P)•VMA(L)(2) • •

PFFY-W•VCM • •

PLFY-WL•VEM • •

PLFY-WL•VFM • •

PKFY-WL•VLM • •

1 Met praktische houder voor wandmontage

Binnenunits Zender Ontvanger Set

PAR-SL97A-E1 PAR-SL100A-E PAR-SA9CA-E PAR-SF9FA-E PAR-SE9FA-E PAR-SL94B-E Set

SLZ-M•FA • • •

SEZ-M•DA • •

PLA-(Z)M•EA • • •

PEAD-M•JA •  •

PKA-M•HAL •

PKA-M•KAL •

PCA-M•KA • •

PCA-RP71HAQ •

1 Met praktische houder voor wandmontage

Infrarood afstandsbedieningen

Uiterst compatibel

Mr. Slim

City Multi

Welke afstandsbediening voor welk systeem? De onderstaande tabel biedt u een overzicht van de juiste infrarood 
afstandsbediening waarmee u de afzonderlijke City Multi- en Mr. Slim-units kunt aansturen en bedienen. 

Infrarood afstandsbedieningen
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PAR-SA9FA-E

Infrarood ontvanger voor 4-weg cassette unit. 

Enkel voor het inbouwen in de PLFY-VBM-E

PAR-FA32MA

Infrarood ontvanger

Liggen altijd goed in de hand
Bij de Serie M units worden standaard kwalitatief hoogwaardige infrarood afstandsbedieningen geleverd,  
die altijd een eenvoudige en comfortabele bediening van de airconditioning mogelijk maken. 

Infrarood afstandsbediening voor Serie M units

Afstandsbediening voor de wandunit MSZ-LN

De vele comfortfuncties van de MSZ-LN 

 wandunit kunnen heel eenvoudig met 

de  MSZ-LN afstandsbediening worden 

aangestuurd. Op het grote display is alle 

informatie goed te lezen. De met achtergrond 

verlichte afstandsbediening is passend bij de 

desbetreffende afwerking van de wandunits 

vormgegeven. 

Afstandsbediening voor de wandunits 

MSZ-EF, MSZ-AP, de vloerunit MFZ-KT en 

de 1-weg cassette unit MLZ-KP

De wandunits MSZ-EF, MSZ-AP, de vloerunit 

MFZ-KT en de 1-weg cassette unit MLZ-KP 

vallen op door het puristische design en de 

intelligente afstandsbediening. De handige 

weektimer slaat de persoonlijk gewenste voor-

keur voor elke dag- en nachttijd op en zorgt 

voor een energiebesparende werking. 

Afstandsbediening voor de 4-weg cassette 

units SLZ-M en PLFY-P-VFM

Met de infrarood afstandsbediening 

 PAR-SL100 kunnen de binnenunits vanuit 

elke plek in de ruimte worden bediend. Deze 

afstandsbediening is uitgerust met een goed 

leesbaar LCD-display en robuuste rubbertoet-

sen. De ontvanger is bij de SLZ-M cassette 

unit direct in de unit geïntegreerd. Zo is geen 

verdere montage noodzakelijk. Als alternatief 

wordt de ontvanger ofwel op de binnenunit zelf 

of ernaast op de wand gemonteerd.

Infrarood afstandsbedieningen
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Airconditioning, warmtepompen of ventilatie – met MELCloud kunt u al deze systemen, via een beveiligde toegang,  
heel  eenvoudig bedienen en bewaken. Ongeacht waar en wanneer. Dat is mogelijk dankzij de Cloud-technologie waarop 
 MELCloud is gebaseerd. 

Met zijn talrijke functies vereenvoudigt MELCloud de dagelijkse bediening van uw systemen. Zo kan bijvoorbeeld de ingestelde 
temperaturen worden aangepast en kan tussen de bedrijfsmodi worden geschakeld. Bovendien kunnen historiek en actuele 
gegevens heel eenvoudig worden geanalyseerd. Bijzonder handig daarbij is de systeemoverschrijdende inzetbaarheid van 
 MELCloud waarmee u met een enkele app op elk moment de verwarming-, ventilatie en de koeling centraal kunt beheren. 
Een ander voordeel: spreek de taal van de techiek – MELCloud is compatibel met Niko Home Control en Google Home. 

Slimme oplossingen voor  
een flexibele bediening

De belangrijkste kenmerken van MELCloud op een rijtje
• Gratis gebruik 
• Bewaking en aansturing van de instellingen op afstand 
• Overzichtelijke bediening van meerdere locaties
• Gegevensmonitoring  

(werkelijke waarden, bedrijfsstatus, enz.) 
• Systeemoverschrijdende integratie van 

 Mitsubishi  Electric-producten 
• Compatibel met Niko Home Control en Google Home

• Tijdschakelprogramma
• Aanduiding van de berekende energiegegevens  

voor de systeemanalyse
• Alarmmeldingen via e-mail aan twee ontvangers 
• Eenvoudige integratie via de WPS-functie
• Zonder extra kabels ook achteraf te integreren 
• Onbeperkt aantal units per gebruikersaccount

// MELCloud

MELCloud
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Eenvoudige installatie. Snel achteraf geïntegreerd. 
Alle serie M, Mr. Slim, Ecodan en Lossnay units kunnen heel 
eenvoudig met MELCloud worden uitgerust, ook achteraf. 
 Alles wat daarvoor noodzakelijk is, is een speciale wifi- 
adapter van Mitsubishi Electric. De MSZ-AP unit, de MSZ-EF 
unit en de MSZ-LN unit zijn reeds fabriek af voorzien van een 
wifi-adapter. 

De MELCloud-app kunt u gratis in de App Store, de Microsoft 
Store of Google Play downloaden. Op de computer vindt u 
MELCloud onder https://app.melcloud.com.

MAC-567IF Wifi-adapter

Ingangsspanning DC 12,7 V (via binnenmodule)

Opgenomen vermogen max. 2 W

Verificatie WPA2-PSK

Kabellengte 2,04 m

Interfaceprintplaat CN105

Zendbereik 2,4 GHz

Eenvoudige verbinding van de adapter door de WPS-functie

1 Compatibele units vereist.

Locatieonafhankelijke 
en productoverschrijdende  bediening
Naast de centrale toegang tot meerdere locaties en  producten 
biedt MELCloud vele functies.  Trendgegevensarchief, tijd-
schakelprogramma's en  scenario-besturing  vereenvoudigen 
het gebruik van systemen. Met gastaccounts  hebben 
 gezinsleden of het installatiebedrijf toegang tot het 
 geïnstalleerde systeem.

Rapportage
Installatierapporten tonen optisch voorbereide informa-
tie over installaties. Op deze manier worden bijvoorbeeld 
 bedrijfsmodi, temperatuurverlopen en storingsmeldingen 
overzichtelijk weergegeven. Een scherm berekent het energie-
verbruik1 en geeft u bovendien een overzicht van het installa-
tieverbruik. 

MELCloud
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MELCloud



19

Voor particulier en zakelijk gebruik: MELCloud kan zowel in woningen als in kantoren, praktijken en detailhandel 
 worden  gebruikt.

Altijd een goede oplossing 
MELCloud

Voor meer comfort in een particuliere omgeving 
20 °C in de woonkamer en 2 °C minder in de  slaapkamer: 
met MELCloud kunnen alle units afzonderlijk worden 
 ingesteld. Snel eenvoudig en gemakkelijk. 

Vanaf elke locatie alles in de hand
Is de airconditioning uitgeschakeld? Een vraag die altijd via 
MELCloud kan worden beantwoord – zelfs wanneer u 500 km 
verderop op vakantie bent. En mocht de unit toch nog in 
de On-modus staan, is één druk op de knop voldoende 
om hem uit te schakelen. Uitermate praktisch – net als de 
 automatische melding per e-mail in geval van een storing. 

Voordelen in een professionele omgeving
Bij een modeketen bijvoorbeeld moeten vaak meerdere 
filialen worden beheerd. Dat wordt met MELCloud  kinderlijk 
 eenvoudig. Tenslotte heeft de technische bedrijfsleiding 
door middel van MELCloud per locatie zicht op alle actuele 
 bedrijfsgegevens. Zo kan waar nodig de temperatuur snel 
geregeld en in geval van storing – dankzij de e-mailmelding – 
onmiddellijk gereageerd worden. Het beste middel tegen een 
verkeerde bediening ter plaatse. 

Grote voordelen bij meerdere locaties
Heeft u naast uw eigen woonhuis nog een  vakantiewoning 
of een pand dat u verhuurt? Dan kunt u alle locaties in 
 MELCloud koppelen en zo bijvoorbeeld van een  perfecte 
 aankomsttemperatuur in de vakantiewoning en een 
 overzichtelijk energieverbruik profiteren. 

Installatiebedrijven kunnen hun serviceaanbod vergroten
Bijzonder praktisch: Als gespecialiseerd installatiebedrijf 
kunt u de bewaking overnemen van de technische bedrijfs-
leiding en dit als service aanbieden. Met een gastaccount 
heeft u toegang tot alle functies, waaronder alarmmeldingen 
via e-mail. 

 1

 2  3  4

 5 5

 6  7

 8

Weergave van de bediening aan de hand van een aircosysteem

 1  Installaties in- / uitschakelen

 4  Ventilatorsnelheid

 5  Instelling luchtuitblaas

 3  Bedrijfsmodus

 7  Weergegevens

 2   Drie vooraf uitgevoerde instellingen 
kunnen opgeslagen en benoemd worden.  
Eenvoudig wisselen van bedrijfsmodi.

 6  Instelling kamertemperatuur

 8  Communicatie met de server

MELCloud
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Functies Beschrijving PAR-40MAA PAR-U02MEDA PAC-YT52CRA SL100 PAR-CT01 MELCloud

Bed. Aand. Bed. Aand. Bed. Aand. Bed. Aand. Bed. Aand. Bed. Aand.

Aan / uit Start of stopt de werking van een 
groep / een binnenunit

• • • • • • • • • • • •

Selectie van de bedrijfsmodus De functies koelen / ontvochtigen van de lucht / automatisch /  
ventilatie / verwarming zijn afhankelijk van de binnenunit. 
De functie Automatisch is alleen beschikbaar bij (W)R2

• • • • • • • • • • • •

Temperatuurinstelling Weergave van de kamertemperatuur:
Koelen / ontvochtigen van de lucht: 19 – 30 °C
Verwarmen: 17 – 28 °C, auto: 19 – 28 °C

• • • • • • • • • • • •

Dual-Setpoint functie Individuele instelwaarde voor koelen en verwarmen • • • • • • • • • •

Ventilatorstanden 4 fasen: Lo-Mi1-Mi2-Hi
2 fasen: Lo-Hi

• • • • • • • • • • •

Begrenzing van de 
temperatuurinstelling

Begrenst het instelbereik
• • • • • • • • •

Verticale 
uitblaasrichtingen

Uitblaashoek: 
100° / 80° / 60° / 40° en Swing

• • • • • • • • • • • •

Zijdelingse 
uitblaasrichtingen

Alleen beschikbaar bij PLA-RP EA,
PLFY-P-VEM-E en VFM-E

• • • • • • • •

Timerprogramma's Aan / Uit is programmeerbaar
Week Week

Dag / week
(afhankelijk vanbinnenunits)

Dag / week • •

Functies 
blokkeren / vrijgeven

Start / Stop / Kamertemperatuur / Bedrijfsmodus en Filterreset blokkeren en 
bediening uitsluitend op een overkoepelende besturing toestaan

• • • • • • • • • • •

Registratie van 
 kamertemperatuur

De registratie wordt door de master-binnenunit van een groep uitgevoerd • • • • • • • • • •

Foutcodemelding Weergave van een foutcode met 4 digits en het unitadres van het 
 desbetreffende klimaatregelingssysteem

• • • • • • • • •

Testmodus Elke binnenunit van de groep kan in de testmodus worden geschakeld • • • • • • • • •

Noodnummer 
voor storingen

Bij storingen kan het telefoonnummer van de storingsdienst worden 
weergegeven

• • •

Taalselectie Keuze uit 8 talen • • • • • • •

Tijd Weergave van de tijd • • • • • • • •

Toetsenblokkering Alle toetsen van de afstandsbediening blokkeren / alle toetsen behalve de 
aan / uit-toets blokkeren

• • • • • • •

Mr. Slim-
onderhoudshulp

Weergave van de compressoreigenschappen 
(stroomverbruik / bedrijfsuren / in- en uitschakelhandelingen) / 
temperatuursensor (warmtewisselaar, IG + AG /  
uitblaasrichting [AG] / kamerlucht / filterlevensduur)

• • • •

Redundantie-
functies

Omschakeling tussen 2 gelijke systemen / start van het tweede systeem bij 
het uitvallen van het eerste / start van het tweede systeem bij overbelasting 
van het eerste (alleen bij Mr. Slim-toepassing)

• •

Compatibiliteit Compatibiliteit met City Multi / Mr. Slim / M-serie 
(met MAC-397IF)

City Multi / Mr. Slim / M-serie 
(met MAC-397IF)

City Multi / Mr. Slim / M-serie 
(met MAC-397IF)

City Multi
City Multi / Mr. Slim / M-serie /  

 Ecodan / Lossnay

Afmetingen b x h x d in mm 120 x 120 x 19 140 x 120 x 25 70 x 120 x 14,5 120 x 120 x 19

Overzicht van de functies van de 
lokale afstandsbedieningen

Lokale afstandsbedieningen
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Functies Beschrijving PAR-40MAA PAR-U02MEDA PAC-YT52CRA SL100 PAR-CT01 MELCloud

Bed. Aand. Bed. Aand. Bed. Aand. Bed. Aand. Bed. Aand. Bed. Aand.

Aan / uit Start of stopt de werking van een 
groep / een binnenunit

• • • • • • • • • • • •

Selectie van de bedrijfsmodus De functies koelen / ontvochtigen van de lucht / automatisch /  
ventilatie / verwarming zijn afhankelijk van de binnenunit. 
De functie Automatisch is alleen beschikbaar bij (W)R2

• • • • • • • • • • • •

Temperatuurinstelling Weergave van de kamertemperatuur:
Koelen / ontvochtigen van de lucht: 19 – 30 °C
Verwarmen: 17 – 28 °C, auto: 19 – 28 °C

• • • • • • • • • • • •

Dual-Setpoint functie Individuele instelwaarde voor koelen en verwarmen • • • • • • • • • •

Ventilatorstanden 4 fasen: Lo-Mi1-Mi2-Hi
2 fasen: Lo-Hi

• • • • • • • • • • •

Begrenzing van de 
temperatuurinstelling

Begrenst het instelbereik
• • • • • • • • •

Verticale 
uitblaasrichtingen

Uitblaashoek: 
100° / 80° / 60° / 40° en Swing

• • • • • • • • • • • •

Zijdelingse 
uitblaasrichtingen

Alleen beschikbaar bij PLA-RP EA,
PLFY-P-VEM-E en VFM-E

• • • • • • • •

Timerprogramma's Aan / Uit is programmeerbaar
Week Week

Dag / week
(afhankelijk vanbinnenunits)

Dag / week • •

Functies 
blokkeren / vrijgeven

Start / Stop / Kamertemperatuur / Bedrijfsmodus en Filterreset blokkeren en 
bediening uitsluitend op een overkoepelende besturing toestaan

• • • • • • • • • • •

Registratie van 
 kamertemperatuur

De registratie wordt door de master-binnenunit van een groep uitgevoerd • • • • • • • • • •

Foutcodemelding Weergave van een foutcode met 4 digits en het unitadres van het 
 desbetreffende klimaatregelingssysteem

• • • • • • • • •

Testmodus Elke binnenunit van de groep kan in de testmodus worden geschakeld • • • • • • • • •

Noodnummer 
voor storingen

Bij storingen kan het telefoonnummer van de storingsdienst worden 
weergegeven

• • •

Taalselectie Keuze uit 8 talen • • • • • • •

Tijd Weergave van de tijd • • • • • • • •

Toetsenblokkering Alle toetsen van de afstandsbediening blokkeren / alle toetsen behalve de 
aan / uit-toets blokkeren

• • • • • • •

Mr. Slim-
onderhoudshulp

Weergave van de compressoreigenschappen 
(stroomverbruik / bedrijfsuren / in- en uitschakelhandelingen) / 
temperatuursensor (warmtewisselaar, IG + AG /  
uitblaasrichting [AG] / kamerlucht / filterlevensduur)

• • • •

Redundantie-
functies

Omschakeling tussen 2 gelijke systemen / start van het tweede systeem bij 
het uitvallen van het eerste / start van het tweede systeem bij overbelasting 
van het eerste (alleen bij Mr. Slim-toepassing)

• •

Compatibiliteit Compatibiliteit met City Multi / Mr. Slim / M-serie 
(met MAC-397IF)

City Multi / Mr. Slim / M-serie 
(met MAC-397IF)

City Multi / Mr. Slim / M-serie 
(met MAC-397IF)

City Multi
City Multi / Mr. Slim / M-serie /  

 Ecodan / Lossnay

Afmetingen b x h x d in mm 120 x 120 x 19 140 x 120 x 25 70 x 120 x 14,5 120 x 120 x 19

Lokale afstandsbedieningen
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// Centrale afstandsbedieningen

Perfect klimaatbeheer
Met de centrale afstandsbedieningen van Mitsubishi Electric worden de bediening en bewaking van klimatisatie 
in meerdere ruimtes van complexe gebouwen een eenvoudige taak. Het klimaatbeheer kan in de regelingstechniek 
in het gebouw worden geïntegreerd en registreert de energiebehoefte van gebouwen en ruimtes tot in detail.
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Centrale afstandsbedieningen



Highlights
• Centrale afstandsbediening voor verbinding met de 

 M-NET-databus
• Visualisatie van het project / gebouw op een volledig 

 grafisch kleurenbeeldscherm
• Eenvoudige bediening door geïntegreerd touchscreen 

en twee aanvullende programmeerbare functietoetsen
• Strakke uitvoering en modern ontwerp
• Duidelijke pictogrammen in contrastrijke kleuren

• De instelbare klok voor de vele timerfuncties, inclusief 
omschakelen zomer- en wintertijd, invoeren feestdagen 
en werkpauzes worden ondersteund

• Opbouwmontage
• Externe in- / uitgangen
• Centrale sturing van max. 50 binnenunits
• Dual-Setpoint functie voor individuele instelwaarden 

in de koel- en verwarmingsmodus
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Centrale afstandsbediening AT-50B

De klimaatmanager  
 voor kleinere  projecten
De centrale afstandsbediening AT-50B garandeert een intelligent klimaatbeheer in middelgrote gebouwen. Via deze afstandsbedie-
ning kunnen tot 50 binnenunits via een 5"-kleurentouchscreen worden bediend. De achtergrondverlichting van het scherm wordt 
na bediening automatisch uitgeschakeld. Bij eventuele systeemstoringen licht het beeldscherm op. De AT-50B is ideaal voor City 
Multi-units en Lossnay-ventilatiesystemen. Serie M en Mr. Slim units kunnen met behulp van een adapter worden aangesloten. 

Afmetingen 
180 x 120 x 30 mm (b x h x d)

Functies 

Touchscreen Timerfunctie

Functietoetsen Blokkeren / vrijgeven van lokale afstandsbedieningen

Max. aantal aanstuurbare binnenunits Aanduiding van de werkelijke kamertemperatuur

Aan / uit Storingsmeldingen

Bedrijfsmodi Testmodus

Ingestelde kamertemperatuur Koppelingsmodus met ventilatie-units

Ventilatorstanden Externe in- en uitgangen

Peilcontrole koelmiddel Voedingsspanning

Uitblaasrichting

Centrale afstandsbedieningen
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Gebruiksvriendelijke interface

Bedieningsmenu voor klimatisatiesystemen
Dit menu heeft dezelfde functies als een lokale afstandsbediening. 
In dit menu kunt u een binnenunit of groep bedienen.

Hoofdmenu
Het hoofdmenu geeft direct toegang tot de functies van 
werk- en begrenzingsinstellingen, het bedieningspaneel 
en het  systeembeheer.

Home-venster
Het Home-venster geeft de bedrijfsstatus van klimatisa-
tiesystemen per ruimte aan. Elk pictogram bovenaan in 
de  gebruikersinterface stelt een binnenunit of groep voor.

Bedieningsmenu voor Lossnay-ventilatiesystemen
Voor de bediening van Lossnay-ventilatiesystemen is een 
 afzonderlijk menu beschikbaar. Het afzonderlijke menu biedt 
volledige controle over ventilatiefasen, bedrijfsmodi, timer en 
andere belangrijke functies.

Centrale afstandsbediening AT-50B

Centrale afstandsbedieningen



Functies 

Weergave-unit Testmodus

Max. aantal aanstuurbare binnenunits Koppelingsmodus met ventilatie-units

Uitbreidingsopties Temperaturen via de browser begrenzen

Aan / uit Webserver-functionaliteit

Bedrijfsmodi Automatische aanpassing van de ingestelde temperatuur

Ingestelde kamertemperatuur Lastuitschakeling

Ventilatorstanden Energiebesparingsfuncties

Uitblaasrichting Geoptimaliseerd bedrijfsstart

Timerfunctie Wachtwoordbeveiliging

Blokkeren / vrijgeven van lokale afstandsbedieningen Nachtverlaging

Aanduiding van de werkelijke kamertemperatuur Externe in- en uitgangen

Storingsmeldingen Peilcontrole koelmiddel

26

Centrale afstandsbediening AE-200E / EW-50E

De klimaatmanager  
voor grotere projecten
De AE-200E is voorzien van een 10,4" groot touchscreen met achtergrondverlichting waarmee op een grafisch platform alle 
aangesloten binnenunits centraal kunnen worden bediend. De systeemconfiguratie kan ook op een individuele plattegrond van 
het gebouw overzichtelijk en helder worden weergegeven. In één oogopslag herkent u de bedrijfsstatus van individuele klimati-
satiesystemen. Met de centrale afstandsbediening kunnen max. 50 binnenunits individueel of in een groep worden beheerd. 

Highlights
• Volledig grafisch touchscreen met kleurweergave  

voor de bediening met een vingertop
• Duidelijke symbolen geven de status van een unit in één 

oogopslag weer
• Klaar voor de toekomst door M-NET-, ethernet- en 

 USB- interfaces en aansluitklemmen voor externe signalen
• Voor inbouw in de wand 

Afmetingen 
283 x 199 x 64 mm (b x h x d)

Webfunctionaliteit
De AE-200E heeft geen eigen weergave-unit. De klima-
tisatiesystemen kunnen met behulp van de standaard 
webbrowser Microsoft Internet Explorer gemakkelijk op 
de PC, die op uw lokale netwerk is aangesloten, worden 
bediend.

Centrale afstandsbedieningen
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Ook kunnen alle klimatisatiesystemen via de webbrowser aangestuurd en het 
energieverbruik evenals storingsmeldingen bekeken worden.

De systeemconfiguratie kan desgewenst op een aparte plattegrond van het 
gebouw worden weergegeven. 

Met de timer kan de instelling van een doeltemperatuur voor verschillende 
tijden worden ingesteld. Het systeem berekent zelf de vereiste start van de 
klimatisatie.

Het energieverbruik wordt in overzichtelijke grafieken weergegeven en kan aan 
de hand van verschillende parameters worden vergeleken.

Systeemuitbreiding

Type Beschrijving

EW-50E Uitbreidingsmodule voor controle van maximaal 200 binnenunits 
voor 51 – 100 binnenunits is 1 module vereist, voor 101 – 150 binnenunits zijn 2 modules vereist, voor 151 – 200 binnenunits
zijn 3 modules vereist

PAC-YG10HA Kabeladapter voor externe signalen

200 componenten efficiënt beheren
Door de aansluiting van maximaal drie uitbreidingsmodules EW-50E via het internet, waarmee ook de AE-200E is verbonden, 
kunnen in totaal 200 componenten worden geïntegreerd.

AE-200E / EW-50E

Centrale afstandsbedieningen
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Centrale afstandsbediening EW-50E 

Compact multitalent
Enerzijds is de EW-50E zonder display met bediening via een webbrowser een complete oplossing. Anderzijds is het ontwikkeld 
als een uitbreidingsmodule voor de M-Net-databus. Het kan tot 50 binnenunits individueel of in groep beheren. Als uitbreidings-
module wordt het via ethernet, maximaal in drievoudige uitvoering, met de centrale afstandsbediening AE-200E verbonden. 
Aangezien de EW-50E browsergebaseerd wordt bediend, is een flexibele montage gegarandeerd, wat vooral in bouwkundig 
moeilijke situaties een duidelijk voordeel is.

Highlights
• Met de EW-50E kunnen max. 50 units in een groep  

worden bestuurd.
• De compacte systeembesturing heeft geen weergave-unit, 

het inbouwen gebeurt „achter de coulissen“.
• Het optisch aantrekkelijke bedieningsplatform is eenvoudig 

te begrijpen, het gebruik kan snel worden aangeleerd.
• Duidelijke symbolen tonen de status van de unit in 

één  oogopslag.
• Ideaal in combinatie met RMI

Webfunctionaliteit
De EW-50E heeft geen eigen weergave-unit. De klimatisatie-
systemen kunnen met behulp van de standaard webbrowser 
Microsoft Internet Explorer gemakkelijk op de PC, die op uw 
lokale netwerk is aangesloten, worden bediend.

Afmetingen 
209 x 172 x 92 mm (b x h x d)

Functies

Weergave-unit Testmodus

Max. aantal aanstuurbare binnenunits Koppelingsmodus met ventilatie-units

Uitbreidingsopties Temperaturen via de browser begrenzen

Aan / uit Webserver-functionaliteit

Bedrijfsmodi Automatische aanpassing van de ingestelde temperatuur

Ingestelde kamertemperatuur Lastuitschakeling

Ventilatorstanden Energiebesparingsfuncties

Uitblaasrichting Geoptimaliseerd bedrijfsstart

Timerfunctie Wachtwoordbeveiliging

Blokkeren / vrijgeven van lokale afstandsbedieningen Nachtverlaging

Aanduiding van de werkelijke kamertemperatuur Externe in- en uitgangen

Storingsmeldingen Peilcontrole koelmiddel

Centrale afstandsbedieningen



// Integrated Centralized Control Web – basisfunctie
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Integrated Centralized Control Web

On-Board-webbrowser
Het „Integrated Centralized Control Web“ biedt u diverse mogelijkheden om toegang tot uw units te verkrijgen en deze aan te 
sturen. Naast de groepsweergave, waar de bedrijfsstatus van groepen in één oogopslag aan u worden gepresenteerd, kunt u 
ook de plattegrondweergave kiezen. Daarbij kan de weer te geven plattegrond worden geselecteerd door op „Etageweergave“ 
en de „Keuze van de etageweergave“ te klikken. 

// Integrated Centralized Control Web – groepsweergave

Controller

Groepen weergeven

Allemaal selecteren

Allemaal resetten

Groepssymbool
Aantal units met 

actuele storing

Controller
Ingestelde temperatuur

Luchtuitblaasrichting
Aan / uit

Bedrijfsmodus

Versturen 
Hier klikken om 
de uitgevoerde 
wijzigingen 
over te nemen

Ventilatorsnelheid

Sluiten 
Hier klikken 

om het instel-
lingsvenster te 
sluiten zonder 
wijzigingen uit 

te voeren

Centrale afstandsbedieningen
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Alle voordelen in één oogopslag
• Mobiele aansturing en beheer 
• Centraal beheer van meerdere locaties
• Overzichtelijke weergave van meerdere locaties via 

 weergave in lijsten en op landkaarten
• Eenvoudige aanpassing van de systeemparameters 
• Storingsmeldingsstatus en meldingen via e-mail of sms 
• Continue bewaking van de werking

Centraal beheer voor uw   
klimatisatiesystemen

Ongeacht of u in uw gebouw, bedrijf of onderweg bent, met 
RMI hebt u altijd en overal toegang tot uw klimatisatiesys-
temen. Bovendien profiteert u dankzij een overzicht met alle 
belangrijke locatieparameters en systeemgegevens van een 
optimale overzichtelijkheid. Ook het beheer van meerdere 

• Geïntegreerd tendensarchief en klokprogramma's 
• Geen beperking van verbonden binnenunits per klant
• Gedetailleerde energiebewaking
• Nauwkeurige individuele kostenberekening bij het gebruik 

van een VRF-systeem1 

• Energetisch optimalisatiepotentieel herkennen en gebruiken

locaties wordt eenvoudig en intuïtief uitgevoerd. Bovendien 
biedt RMI talrijke hulpmiddelen zoals tijdprogramma's en 
effectieve indicaties. Optimale hulpmiddelen om het volledige 
energiebesparingspotentieel te benutten.

RMI is de intelligente cloudoplossing van Mitsubishi Electric voor de centrale bewaking, afstandsbediening en beheer van uw 
City Multi VRF-, Hybrid VRF- of Mr. Slim-installaties en systemen op meerdere locaties. Bedien de systemen eenvoudig vanaf 
een centrale plek of onderweg en krijg toegang tot talrijke functies en schermen.

// RMI – Remote Monitoring Interface

1 Extra componenten vereist

RMI – Remote Monitoring Interface
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// RMI – individuele kostenberekening

Individuele kostenberekening  
als aantrekkelijke optie
De slimme cloudoplossing RMI is in staat om de gegevens 
m. b. t. het energieverbruik via het netwerk te registreren, te 
verwerken en aan de automatische gegevensverwerking door 
te geven. Op deze manier kan voor afzonderlijke gebouwen en 
verhuurpanden eenvoudig en snel een individuele, gedifferen-
tieerde energieafrekening worden gemaakt. Een optie die voor 
verhuurders van meerdere woningen bijzonder interessant 
kan zijn. De rapporten zijn als live-gegevens  beschikbaar en 

worden maandelijks blokgerelateerd afgerekend.  Bovendien 
kunnen ook meters zoals bijv. warmtemeters, watermeters 
en andere elektrische meters van andere fabrikanten worden 
geïntegreerd. Hiervoor zijn stroommeters voor elk koelmid-
delcircuit nodig, die zijn voorzien van een impulsuitgang. 
De impulsen worden met behulp van de  pulsingangmodule 
 PAC-YG60MCA-J geregistreerd. 

Tijdbesparing voor de verhuurder
Wanneer de installatie is uitgerust met een optionele energiegege-
vensregistratie registreert RMI de exacte energieverbruiken en wordt 
de afrekening van energiekosten per systeem en verhuurder bijzonder 
eenvoudig en kostenbesparend. Een optie waarvoor extra compo-
nenten nodig zijn. De rapporten worden zowel in de cloud opgeslagen 
alsook per e-mail naar de desbetreffende personen gestuurd.

Maandelijks bedrag verbruiksverdeling

RMI – individuele kostenberekening
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In het locatiegerelateerde en gedetailleerde installatie overzicht 
zijn alle relevante installatiegegevens overzichtelijk in infor-
matieblokken samengevat. Via een operationele index wordt 
de werking van de installatie grafisch beoordeeld. Deze index 
wordt berekend op basis van DIN EN 15251. Wanneer de 
installatie niet optimaal overeenkomstig de norm is gebruikt, 
gaat de grafische weergave in het rode gebied staan en 
geeft aan welke installatieonderdelen geoptimaliseerd moet 
worden. Datzelfde geldt voor de comfortindex, die even-
eens overeenkomstig de bekende kan worden berekend. 
De  verbindingsstatus worden in het blok „Communicatie en 
alarmmeldingen“ weergegeven. 

Daar worden eveneens actuele storingsmeldingen en het 
tijdstip van de laatste communicatie met de installatie 
weergegeven. De beide blokken „Stroomverbruik – verbruik“ 
en „Gemiddeld verbruik op uurbasis“ geven gedetailleerde 
informatie over het actuele energieverbruik. Hierbij kunnen 
maximale waarden aan installaties worden toegekend, die in 
kleur geïndexeerd procentueel in relatie worden weergegeven. 

De overzichtelijke bedieningsinterface maakt de bediening 
van RMI zeer eenvoudig. De centrale instellingen, beoordelin-
gen en functies zijn met enkele klikken beschikbaar.

Dankzij de bediening via gebouwplattegronden 
en het  verdelen van gebouwen in etages kunnen 
 klimatisatiesystemen  doelgericht worden geplaatst 
en  bediend.

Een gedetailleerd overzicht geeft het stroomverbruik per uur 
aan van gisteren, vandaag en als gemiddelde waarde van de 
afgelopen 30 dagen. De getoonde waarde zijn berekende of 
via de individuele kostenberekening gemeten waarden. Voor 
de gemeten waarden moeten de voorzieningen voor de indi-
viduele kostenberekening worden aangebracht. De buiten-
temperaturen worden eveneens per uur van gisteren, van-
daag en als gemiddelde waarde van de afgelopen 30 dagen 
 aangegeven. Actuele weersinformatie is terug te vinden onder 
het blok „Weerdienst“. De linker menubalk maakt de navigatie 
naar andere informatie en instellingen mogelijk.

De installatie-KPI's (Key Performance Indicator) bieden een 
snel overzicht van alle belangrijke installatieparameters, zoals 
actuele energieverbruiken of efficiënte werking. Aangezien 
voor elke locatie een willekeurig aantal toegangen mogelijk is, 
kunt u ook een onderhoudstoegang voor uw installatiebedrijf 
instellen.

// Functies in detail

RMI – individuele kostenberekening
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De Web Maintenance Tool is een optioneel verkrijgbare functie en geeft serviceverlenende installatiebedrijven toegang tot de 
installatiegegevens. Daarbij gaat het om gegevens die met tussenpozen van twee uur opgevraagd en geactualiseerd worden.
Via de Web Maintenance Tool kunnen installatiebedrijven de systeemgegevens bekijken. Bijvoorbeeld voor de hieronder 
 genoemde buiten- en binnenunits van een VRF-systeem.

// Web Maintenance Tool

Op het RMI-startscherm worden de toegewezen locaties 
overzichtelijk onder elkaar vermeld. Zo is alle belangrijke 
 informatie van de desbetreffende locaties onmiddellijk en 
op een begrijpelijke manier beschikbaar. Energiegegevens, 
 weersinformatie, verbindingsstatus en storingsmeldingen 
worden op een gemakkelijke en overzichtelijke manier weer-
gegeven.  

Bij het aanklikken van een locatie wordt een gedetailleerd in-
stallatieoverzicht geopend. Als alternatief is ook een landkaart 
beschikbaar. De gekleurde indicatie van de locaties geeft een 
overzicht over eventuele storingen van de desbetreffende lo-
caties. Bij het aanklikken van een markering wordt eveneens 
een gedetailleerd installatieoverzicht geopend. 

RMI – individuele kostenberekening
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Met een nog betere service de 
klant overtuigen
De Web-besturing maakt het u als installatiebedrijf mogelijk om uw klanten meer service te bieden en daarmee bij hem of haar 
te scoren. Voor het aansturen en bedienen van klimatisatie- of verwarmingssystemen op meerdere locaties van een hotelketen 
of verschillende filialen van een modemerk, is het cloudgebaseerde systeem RMI het ideale instrument. Tenslotte is het via de 
webaansturing heel gemakkelijk om rechtstreeks toegang te krijgen tot installaties en de daarbij behorende talrijke functies. 
Ongeacht waar vandaan. En onmiddellijk of op een later tijdstip.

Opportuniteiten voor installatiebedrijven

// Alles in een oogopslag. Alles onder controle.

Kantoorgebouwen Hotels

Beheer van onroerende goederen

Opportuniteiten voor installatiebedrijven



Voordelen voor u als installateur
• Op afstand toegang tot de Web Maintenance Tool- 

ondersteuning voor de eindklant 
• Op afstand veranderen van foutieve instellingen 
• Klantenbinding door optimale toegang op afstand 

• Onmiddellijk op storingsmeldingen kunnen reageren 
en  onderhoud of service actief plannen

• Vorming van toekomstgerichte businessmodellen

35

Particuliere woning

Gebruik deze opportuniteit en biedt uw 
klanten nog meer service. Zo verbetert u de 
 klantenbinding en bereidt u zich al helemaal 
voor op toekomstige businessmodellen.

Onze tip

Opportuniteiten voor installatiebedrijven



POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200E
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Systeemoverzicht van de 
centrale afstandsbedieningen

Koppeling van RMI met AE-200E

Koppeling van RMI met EW-50E

Koppeling met lokale 
afstandsbediening mogelijk

EW-50E

AT-50B

AE-200E

Mitsubishi Electric biedt naargelang de toepassing en het aantal aangesloten units een 
uitgebreid aanbod van centrale besturingsoplossingen.
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// Centrale bediening van complexe systemen

AE-200E 
is dé oplossing die de functionaliteit van de AT-50B met een aantal mogelijkheden uitbreidt: 
• besturing van 50 units en uitbreiding tot 200 units door de aansluiting van drie EW-50E’s
• Webfunctionaliteit
• USB-interface voor het laden van configuratiegegevens of voor het exporteren van gegevens 

EW-50E
vult de functionaliteit van de AT-50B aan met:
• besturing van tot 50 units en aansluitmogelijkheid als uitbreidingsmodule op de AE-200E
• Webfunctionaliteit
• USB-interface voor het laden van configuratiegegevens of voor het exporteren van gegevens

// Bediening van kleinere systemen

AT-50B
Alle functies van lokale afstandsbedieningen plus: 
• Besturing van maximaal 50 units
• Integratie van Lossnay-ventilatiesystemen, Serie M en Mr. Slim units met behulp 

van  geschikte interfaces
• Dual-Setpoint functie voor de individuele instelling van de instelwaarden 

 tijdens koel- en  verwarmingsmodi van aangesloten units

// Professioneel gebouwenbeheer

RMI of Integrated Centralized Web in combinatie met de EW-50E of AE-200E met onderstaande
extra functies:
• besturing van een groot aantal units
• Een groot aantal grafische weergaven, ook voor overige aangesloten systemen, zoals ventilatie, 

 zonnewering of verlichting
• Individuele kostenberekening voor bepaalde units of groepen

Centrale afstandsbedieningen
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// Integratie in het gebouwbeheersysteem

Het eenvoudige alternatief voor de 
automatisering van gebouwen 
De in- en uitgangsmodules brengen alle elementen van de gebouwentechniek samen, zoals meters, 
temperatuursensors of besturingen voor andere systemen.
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Integratie in het gebouwbeheersysteem
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Uitbreidingsmodule voor centrale   
 systemen en complexe toepassingen

Systeemuitbreiding

PAC-YG60MCA-J puls-ingangsmodule 
De puls-ingangsmodule PAC-YG60MCA-J verzamelt 
de  ontvangen gegevens van externe meters / tellers 
 (gas-, stroom-, water- of warmtehoeveelheidsmeters).  
Samen met de centrale systeembediening AE-200E of 
EW-50E biedt de impulsteller PAC-YG60MCA-J uitgebreide 
 functies, zoals de energieverbruiksmeting van individuele 
units of begrenzing van de piekbelasting.

De PAC-YG in- en uitgangsmodules koppelen andere systemen van de gebouwentechniek samen in het beheer van de 
 klimatisatie. De modules worden in het M-Net-bussysteem geïntegreerd en breiden de functies van de centrale bedieningen 
EW-50E en  AE-200E uit.

Highlights
• Registratie van waarden van uiteenlopende meters zoals 

stroom, water of warmtehoeveelheid mogelijk
• Registratie van tellerstanden van impulstellers
• Registratie van energieverbruik en individuele 

 kostenberekening in combinatie met een centrale besturing 
• Tellerstanden kunnen in de webbrowser of RMI worden 

weergegeven

PAC-YG60MCA PAC-YG63MCA PAC-YG66MCA

Integratie in het gebouwbeheersysteem



Kanaalunit Binnenunit

°C%rel

Kanaalunit Binnenunit

LAN
M-Net

PAC-YG66MCA

Kaartlezer Verlichtingssystemen

LAN
M-Net

PAC-YG63MCA

Luchtvochtigheidssensor Temperatuursensor

POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200E

POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200E

41

PAC-YG63MCA-J analoge ingangsmodule
De analoge ingangsmodule PAC-YG63MCA-J kan met 
behulp van de desbetreffende temperatuursensor PT100 
en luchtvochtigheidssensor temperaturen registreren en 
de  geïntegreerde alarmfunctie verzendt een melding bij 
 overschrijding van bepaalde grenswaarden. De      temperatuur- 
en vochtigheidsverlopen worden weergegeven in een 
 webbrowser 

Highlights
• Bij het overschrijden van het ingestelde bereik wordt 

een alarm in de vorm van een spanningsloos contact 
 uitgezonden

• Registratie van temperatuur en vochtigheid
• 2 ingangen per module, waarvan één voor directe 

 aansluiting van een PT100-temperatuursensor
• Mogelijke signaalingangen: 0 – 10 V, 4 – 20 mA, 1 – 5 V

PAC-YG66DCA-J digitale ingangs- / uitgangsmodule
De digitale in- / uitgangsmodule PAC-YG66DCA-J breidt 
het aantal externe in- en uitgangen uit en biedt samen 
met de centrale systeembedieningen AE-200E en  EW-50E 
 uitgebreide functies zoals bediening, bewaking en het 
 opvragen van de status van componenten van ande-
re  systemen via webbrowser of bij de AE-200E op het 
 LCD-display. De module biedt twee standaard kanalen 
 (1, 2) en vier uitbreidingsin- en uitgangen. De bijbehorende 
 aansluitkabel is optioneel verkrijgbaar.

Highlights
• Controle van externe apparatuur, zoals verlichting, rolluiken, 

ventilatiesystemen, externe ventilators en pompen
• Per module tot zes uitgangen en zeven ingangen
• Externe apparatuur kan (aan / uit) worden aangestuurd
• De bedrijfsstatus van externe apparatuur wordt 

 geregistreerd (aan / uit, in bedrijf / alarm)

AE-200E

AE-200E

Integratie in het gebouwbeheersysteem
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// Open industriestandaard

Modbus-systeem
Het open Modbus-protocol heeft zich de facto ontwikkeld tot 
een industriële standaard. Het werkt via seriële interfaces of 
ethernet. De integratie van Mitsubishi Electric-klimatisatie-
systemen met een Modbus-systeem vereist uitsluitend 
aansluiting van de Modbus-interfacemodule ME-AC-MBS 
op het LAN-netwerk waarop ook de centrale afstandsbe-
diening is aangesloten. Afhankelijk van de module kunnen 
zo max.100 City Multi binnenunits in het Modbus-systeem 
worden geïntegreerd. De Serie M en Mr. Slim A-Control- 
invertersystemen worden direct op een interfacemodule 
 aangesloten. De volgende functies worden ondersteund: 
 extern Aan / Uit, selectie van bedrijfsmodus, insteltempe-
ratuurweergave, ventilatorfaseselectie, uitblaasrichting en 
besturing van Lossnay-ventilatiesystemen.

Highlights
• Verbinding van tot 100 binnenunits of groepen
• Wandmontage, montage aan DIN-rails of inbouw in de unit
• Verbinding met modbus RTU via RS485-bus en TCP / IP
• Directe aansluiting van Serie M en Mr. Slim binnenunits

// Gebouwautomatisering

BACnet-koppeling met PIN-code
Met de optioneel verkrijgbare BACnet-PIN-code voor de cen-
trale bediening AE-200E of EW-50E kan een koppeling met 
het gebouwbeheersysteem worden gerealiseerd. Hierbij moet 
er rekening mee worden gehouden dat de desbetreffende 
code voor elke centrale bediening noodzakelijk is. 

Perfect verbonden
Integratie in het gebouwbeheersysteem

De centrale bedieningen en afzonderlijke units van Mitsubishi Electric kunnen met alle marktleidende systemen 
van  gebouwbeheersystemen worden verbonden.

BACnet-koppeling met PIN-code

+ licentie

AE-200E EW-50E

POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200E

Highlights
• Integratie in gebouwautomatisering
• Bediening van alle functies via het BACnet-protocol
• Uitvoer van alle relevante bedrijfsparameters

Integratie in het gebouwbeheersysteem

Gebouwbeheersysteem Binnenunit Binnenunit BinnenunitBAC-HD150

BACnet-koppeling via BAC-HD150



Gebouwbeheersysteem

Verlichtingssystemen

°C

Tempera-
tuursensor

%rel

Luchtvochtig-
heidssensor

M-NetM-Net

Ethernet KNX-Bus

ME-AC-MBS-50 / 100
ME-AC-KNX-15 / 100

AE-200E / EW-50E

Switch

Ethernet
POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200E

43

// Installatiebus

KNX-systeem 
Voor het koppelen van de Mitsubishi Electric-klimatisatiesystemen met een KNX-systeem kan de interface ME-AC-KNX-15 / 100 
worden gebruikt. De module ME-AC-KNX-15 (voor max. 15 City Multi-groepen en een systeembediening) of ME-AC-KNX-100 
(voor max. 100 groepen en twee systeembedieningen) wordt een beschikbaar lokaal netwerk opgenomen en zo met de centrale 
systeembesturing verbonden.

Opname in het Modbus- / KNX-systeem

// Overzicht van de interfaces van het gebouwbeheersysteem

Interface Communicatieprotocol gebouwbeheersysteem

L-MAP04-E LonWorks® voor de koppeling van 50 binnenunits

ME-AC-MBS-50 / 100 Modbus (RTU + TCP) voor de koppeling van 50 / 100 RAC / PAC binnenunits (voor de aansluiting op de AE-200E of EW-50E)

ME-AC / MBS1 Modbus voor de koppeling met een binnenunit

ME-AC-KNX-15 / 100 KNX-bus (TP) voor de koppeling van 15 / 100 RAC / PAC binnenunits (voor de aansluiting op de AE-200E of EW-50E)

ME-AC / KNX1 KNX (TP) voor de koppeling van een binnenunit

ME-AC-BAC-1 BACnet voor de koppeling met een binnenunit

BAC-HD150 BACnet voor de koppeling van 50 binnenunits

L-MAP04-E ME-AC-MBS-50 / 100 ME-AC / KNX1ME-AC / MBS1 ME-AC-BAC-1ME-AC-KNX-15 / 100 BAC-HD150

Integratie in het gebouwbeheersysteem

TB7 TB2

Vloerunit Kanaalunit Cassette-unit
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Perfecte werkomstandigheden
Klimatisatie van kantoren: het hoofdkantoor van Infosim GmbH & Co. KG 

Nergens is de vooruitgang in klimatisatie zo zichtbaar als in openbare gebouwen en kantoren. Vaak worden de 
klimatisatie en het gebouwbeheersysteem in een intelligent compleet systeem geïntegreerd. Dit stelt bijzondere 
eisen aan het bedieningsconcept qua compatibiliteit en flexibele configuratie. Alleen een intelligent netwerk van 
alle systemen kan immers maximaal comfort en energie-efficiëntie garanderen. In het hoofdkantoor van Infosim 
GmbH & Co. KG, de marktleider op het gebied van geautomatiseerde service-fulfillment- en service-assuran-
ce-oplossingen op wereldwijd niveau, lukte dat met een op de totaliteit gerichte oplossing. 

Bedieningscomponenten voor het Hybrid VRF- klimatisatiesysteem
• Vier aansluitkits van het type PAC-IF013B-E
• Centrale bedieningscomponenten TG-2000, AE-200, EW-50
• Touchafstandsbedieningen PAR-CT01MAA
• Koppeling met het gebouwbeheersysteem met behulp van KNX-Gateway

Toepassing in kantoren
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De uitdagingen
De uitdagingen die het bedrijf aan 
de  klimatisatie van haar nieuwe 
 hoofdkantoor in Würzburg stelde, waren 
 uitermate veeleisend. Tenslotte moest 
een milieuvriendelijke en  tegelijkertijd 
economische oplossing worden 
gevonden, die een gebouw met een 
bovengemiddelde warmtebelasting 
en een eenduidige noord-zuid-uitlij-
ning het gehele jaar koelt. Daarbij was 
een koelmiddelnetwerk binnenin het 
gebouw ongewenst. Eveneens belang-
rijk: een individueel en comfortabel 
 bedieningsconcept. 

De oplossing
De opdrachtgever koos voor een City Multi 
Hybrid VRF-systeem (HVRF), waarbij het 
koelmiddel uitsluitend buiten het gebouw 
wordt gebruikt. Dankzij de warmterecupe-
ratie wordt warmte aan te koelen ruimtes 
onttrokken en voor de verwarming van 
andere ruimtes gebruikt. Een oplossing 
waarmee geen apart verwarmingssys-
teem voor het kantoor nodig is. Voor de 
individuele bediening van de binnenunits 
in de kantoor- en vergaderruimtes wordt 
gebruikt gemaakt van de touchafstandsbe-
dieningen PAR-CT01MAA. Deze  bediening 
is een technisch multitalent met kleuren-
display dat kan worden gepersonaliseerd. 
De  centrale bediening van de klimatisa-
tiesystemen wordt uitgevoerd met behulp 
van de centrale bedieningen TG-2000, 
AE-200 en EW-50. Bovendien  installeerde 
het installatiebedrijf met behulp van de 
 KNX- Gateway een koppeling met het 
 gebouwbeheersysteem. Het centra-
le  beheer van de technische systemen 
evenals de centrale bediening van de 
 klimatisatie vereisen een technisch veilige 
werking en bieden talrijke mogelijkheden 
om het volledige scala te optimaliseren. 

De PAR-CT01MAA scoort op het gebied van 
 flexibiliteit, gebruik en elegant design.

Infosim GmbH & Co. KG is marktleider op het gebied van geautomatiseerde 
service-fulfillment- en service assurance-oplossingen. 

Alles in het oog houden met één systeem: met de AE-200E kunnen de 
 aangesloten binnenunits centraal bewaakt en aangestuurd worden. 

Toepassing in kantoren
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Gastvrij klimaat
Klimatisatie van hotels: het RIKU Hotel

Terwijl de een het koud heeft, is het voor iemand anders te warm. Daarom geven goede hotels tegenwoordig 
 gasten de mogelijkheid om de gewenste temperatuur en de modus van het klimatisatiesysteem in de eigen 
 kamer zelf in te stellen. Ook de eigenaar van de regionale hotelketen Riku Hotel heeft voor zijn 12 locaties voor 
deze gastvrije oplossing gekozen. Een oplossing die voor de exploitant bovendien lagere bedrijfskosten betekent. 

Hoteloplossing met Hybrid VRF-technologie
• In elke kamer een lokale afstandsbediening van het type PAC-YT52  

en  PAR-33MAA
• Een individueel, aangenaam klimaat voor iedere gast
• Multifunctionele bedieningssoftware TG-2000A
• Extra energiebesparingspotentieel door de intelligente bediening van alle 

klimatisatiesystemen in elke ruimte

Toepassing in hotels
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Het centrale besturingssysteem biedt het hotelmanagement de mogelijkheid om de afzonderlijke 
 airconditioners voor elke hotelkamer centraal vanuit de receptie te controleren.

De uitdagingen
De eigenaar van de stilisti-
sche hotelketen hecht bij alle 
locaties een grote waarde 
aan comfort, rentabiliteit en 
duurzaamheid. Van de modern 
en comfortabel ingerichte 
hotelkamers tot de techniek in 
de gebouwen, waarbij natuur-
lijk ook de klimatisatie en de 
bediening daarvan uitermate 
belangrijk waren. Daarbij was 
het de bedoeling om de hoge 
eisen aan dit moderne hotel-
concept te koppelen aan de 
hoge eisen op het gebied van 
efficiëntie en comfort. 

De oplossing
Hier wordt gebruik gemaakt van het Hybrid 
VRF-systeem van Mitsubishi Electric. 
Dit systeem onderscheidt zich door de 
gereduceerde hoeveelheid koelmiddel, 
een grotere energie-efficiëntie en een 
 bijzonder hoog comfort. Daartoe draagt 
ook de bediening van de binnenunit aan bij. 
Dit  gebeurt voor elke ruimte individueel met 
behulp van een lokale afstandsbediening 
van het type PAR-33MAA, de voorganger 
van de  PAR-40MAA. Bovendien heeft men 
vanuit de receptie met behulp van een mul-
tifunctionele bedieningssoftware  TG-2000A 
toegang tot alle binnenunits. Het cen-
trale besturingssysteem maakt talrijke 
functies mogelijk, zoals bijvoorbeeld het 
 in- /  uitschakelen, de controle van de 
bedrijfstoestand alsmede de weergave en 
meldingen van de storingen. De tempera-
tuurkeuze door de gast op de eigen kamer 
heeft altijd voorrang. 

Corporated design tot in het kleinste detail:  
zelfs de afstandsbediening is in de look van de hotelketen vormgegeven. 

Het Riku Hotel in Ulm onderscheidt zich door een  modern 
jong concept, waarbij het comfort van de gast centraal staat.

Toepassing in hotels



48

Aantrekkelijk klimaat
Klimatisatie van winkels: Calzedonia en Intimissimi in München

Shop oplossing
• Lokale afstandsbediening PAR-33MAA
• Centrale afstandsbediening AT-50B

Onderzoeken tonen aan dat wanneer het klimaat in een winkel goed is de klant daar langer verblijft. Maar dat 
niet alleen: ook de omzet stijgt. Tenslotte besluiten klanten in een behaaglijke omgeving eerder tot de aankoop 
van een product. Goede redenen dus om voor een optimale klimatisatie voor de winkelruimtes te zorgen. Daarbij 
moet de deze oplossing in drukke tijden een veelvoud van de gemiddelde warmtebelastingen aankunnen en 
optisch volledig op de achtergrond staan – voor een rondom perfecte winkelbeleving. 

Nu ook in de binnenstad van München: de Italiaanse modeketen met 
haar collecties van Intimissimi en Calzedonia.

Systeemvoorbeeld detailhandelsketen
• MELCloud maakt de centrale toegang vanuit 

de  bedrijfscentrale mogelijk
• De beoordeling van energiegegevens toont het 

 optimalisatiepotentieel aan
• Centrale toegang tot gemonteerde klimatisatie
• Verzending van alarmmelding bij storingen naar 

 koeltechnisch bedrijf en centrale
• Het koeltechnisch bedrijf heeft met een 

 gastaccount  toegang tot het systeem
• Toegangsaccount voor regiomanager
• Tijdprogramma's besparen energie
• Wanneer geen eigen router beschikbaar is,  

maken LTE-routers de toegang mogelijk

ShopanwendungToepassing in winkels
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In lichte en open verkoopruimtes biedt het bedrijf haar klanten een optimaal klimaatcomfort.

De uitdagingen
De internationale modeketen Calzedonia heeft in de binnen-
stad van München twee winkels voor de merken  Calzedonia 
en Intimissimi. Wat de klimatisatie betreft, is naar een oplossing 
gezocht die klanten en medewerkers het grootst mogelijke 
comfort biedt en tegelijkertijd een  goede rentabiliteit realiseert. 
Net als de meeste panden in de binnensteden vallen deze 
beide winkels op door de grote ramen, veel daglicht en vele 
verlichtingsarmaturen. Factoren die voor een bijzonder grote 
warmtebelasting zorgen. Des te belangrijker om voor een goed 
klimaat te zorgen, dat klanten verwachten en medewerkers 
motiveert. Bovendien moet ook de gebruiksvriendelijkheid 
 gegarandeerd zijn. Daarbij was het zowel voor de eigenaar van 
het gebouw als ook voor Calzedonia belangrijk om gebruik 
te kunnen maken van een centrale afstandsbediening en met 
 talrijke functionaliteiten het energieverbruik te kunnen laten 
dalen en het comfort te vergroten.

De oplossing
Om met eerste klas verwerkte en vormgegeven  producten aan 
de veeleisende wensen van de klanten te  voldoen en om in 
de zaak een aangename koopbeleving te  realiseren, zijn beide 
zaken voorzien van moderne en  energiebesparende klimati-
satietechniek. De beide zaken zijn op zichzelf staande merken 
en treden consequent op als  onafhankelijke winkels. Terwijl in 
de Intimissimi-winkel twee City Multi  PUMY-VRF-buitenunits 
zijn geplaatst, wordt de  Calzedonia-store voorzien van een 
Mr. Slim-Split-systeem. Oplossingen die net zo comfortabel 
als energiebesparend zijn. De gemeenschappelijke sturing 
van de klimatisatiesystemen van beide winkels zorgt door 
middel van een centrale afstandsbediening AT-50B voor een 
eenvoudige bediening. Via de centrale bediening kunnen 
alle binnenunits door middel van een 5 inch kleuren-touchs-
creen aangestuurd en waar noodzakelijk in- of uitgeschakeld 
worden. Bovendien ondersteunen omvangrijke timerfuncties 
de besturing van de installatie naar behoefte. De homepagi-
na geeft de bedrijfstoestanden van de airconditioners in de 
 afzonderlijke ruimtes weer. Een compacte oplossing, waar-
mee ook lokale  afstandsbedieningen en units van andere 
fabrikanten kunnen worden opgenomen.

Via de centrale bediening kunnen alle binnenunits door middel van een 5 inch kleuren- 
touchscreen aangestuurd en waar noodzakelijk in- of uitgeschakeld worden.

ShopanwendungToepassing in winkels
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Meer comfort – kwalitatiever wonen
Klimatisatie in woningen: gezinswoning in Düsseldorf

Systeemvoorbeeld woning
• Draadloze afstandsbedieningen
• MELCloud met scenarioaansturing voor een comfortabel gebruik
• Opwaardering van het onroerend goed door de Smart-Home-integratie
• Een ideaal klimaat in elke kamer

Of dat nu thuis is of op kantoor – ons leven speelt zich hoofdzakelijk binnen af. Een goede luchtkwaliteit is van 
wezenlijk belang. Dit omdat wij ons alleen goed voelen wanneer de luchtkwaliteit in orde is. Dan presteren we 
ook beter. Met onze moderne oplossingen kan overal een optimaal klimaat worden gecreëerd, waarmee de 
 levenskwaliteit wordt vergroot. Niet alleen in moderne kantoren, maar ook binnen de vier eigen muren. 

Toepassingen in woningen



De beide perfect geïntegreerde oplossingen van Mitsubishi Electric zorgen voor het optimale comfort. 

De uitdagingen
Na de eerste nachten in een nieuw 
gekocht, compleet gerenoveerd huis 
uit 1980, moesten de nieuwe eigenaren 
vaststellen dat het in de ruimtes onder 
het dak te warm werd. Een mogelijk 
 stille en efficiënte airconditioner moest 
dit probleem in de eigen slaapkamer 
en die van de kinderen oplossen. 
Daarbij wilden de eigenaren niet alleen 
gaan voor een optisch aantrekkelijke 
oplossing. Ook moest de unit snel en 
eenvoudig schoongemaakt kunnen 
 worden. Om energie en daarmee kosten 
te  besparen, moest de airconditioner 
ook gebruikt kunnen worden om de 
woning op koudere dagen te verwar-
men.  Omdat de eigenaren om beroeps-
redenen vaak onderweg zijn, wilde men 
bovendien een oplossing, waarmee 
de units ook op afstand gemakkelijk 
bediend konden worden. 

De oplossing
Om van een beter klimaat in de kamers te kunnen 
profiteren, viel de keuze op de wandunit MSZ-EF, 
die de allerhoogste esthetische eisen combineert 
met innovatieve technologie. Deze is geschikt voor 
vrijwel elke kamergrootte en is verkrijgbaar in zes 
vermogensklassen. Met een geluidsdrukpiek van 
19 dB(A)1 doen de wandunits heel stil hun werk. 
Er werd ook een vloerunit MFZ-KT  geïnstalleerd. 
Een oplossing, die dankzij de compacte 
 afmetingen erg goed in iedere ruimte past. 

MELCloud, waarmee via een beveiligde toegang 
alle instellingen van het klimatisatiesysteem 
kunnen worden aangestuurd, zorgt voor een 
rondom comfortabele bediening. Altijd en overal. 
Ook de kinderen hebben een gelimiteerde toegang 
gekregen, waarmee zij de temperatuur op hun 
kamers zelf in de hand hebben. De overzichtelijke 
energieverbruiksbeoordeling en de instelling op 
afstand van een behaaglijke temperatuur bij thuis-
komst, maken MELCloud compleet. Dankzij de 
vele mogelijkheden, wordt dit nu ook gebruikt voor 
hun  vakantiewoning aan de Noordzee. 

1 voor de modellen 18 / 25, gemeten op 1 m afstand van de unit. 
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