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REPLACE TECHNOLOGY

In het teken van de tijd
 Van de uitfasering van R22 tot de nieuwste klimaattechniek

PRODUCTCATALOGUS VOOR PROFESSIONALS
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HET GESCHIKTE MOMENT

02 / KLANTENPOTENTIEEL ACTIVEREN EN NIEUWE KLANTEN WERVEN

2000 2010 2015

Mitsubishi Electric schakelt als  
een van de eerste zijn volledig  
productassortiment over op R407C, 
resp. op R410A.

Sinds 01.01.2010 geldt met de  
EU-verordening 1005  /2009 een 
 algemeen verbod op het ozonschadelijke 
koelmiddel R22. De bestaande koel- en 
warmtepompsystemen mogen enkel nog 
met gerecycleerd R22 blijven werken.

Vanaf 01.01.2015 mag ook geen 
 gerecycleerd koelmiddel R22 meer 
worden gebruikt.

Drie goede redenen om de oude 
R22-splitsystemen te vervangen

De voordelen van de nieuwste klimaattechniek 
De voorbije jaren heeft de klimaattechniek zich op het 
gebied van energie-efficiëntie, toepassingsgebieden  
en comfort verder ontwikkeld: in vergelijking met de 
 verouderde R22-systemen koelen en verwarmen 
moderne  splitsystemen dankzij het cfk-vrije koelmiddel 
R410A stiller, effectiever en met duidelijk minder verbruik 
van energie. Mitsubishi Electric biedt altijd de juiste 
oplossingen voor kleine en grote, eenvoudige en 
 complexe klimaatvereisten.

De grote behoefte aan vernieuwing
In Europa zullen op korte of lange termijn ongeveer een 
miljoen split- en 40.000 VRF-warmtepompsystemen  
met R22 niet meer mogen worden gebruikt. Door de 
afgelopen  garanties, hoge bedrijfs- en onderhoudskosten,  
onvoldoende comfort en een dalende  bedrijfszekerheid 
moeten de systemen omgebouwd  worden of moet 
worden  geïnvesteerd in nieuwe warmtepompen.

Het bij wet verboden R22 
Sinds 01.01.2010 is de productie en opslag van  
R22-koelmiddelen verboden. Enkel voor service- en 
onderhoudsdoeleinden mag gerecycleerd R22 in de 
koelmiddelkringloop worden gebruikt. Dit nog tot eind 
2014 – daarna mogen R22-installaties niet meer worden 
bijgevuld met R22. Niet alleen de verwachte schaarste, 
de daarmee gepaard gaande prijsstijging en de 
 leveringstekorten pleiten voor een onmiddellijke ombouw,  
maar ook het hoge energiebesparingspotentieel van een 
nieuwe warmtepomp.
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EEN GEPATENTEERDE OPLOSSING

De Replace Technology 
van Mitsubishi Electric

Uniek, succesvol en effectief

Mitsubishi Electric heeft verschillende methodes ontwikkeld, 
waarmee het voor de eerste keer mogelijk is om ondanks  
de omschakeling van het koelmiddel R22 naar R410A de 
 aanwezige leidingen verder te gebruiken.

Met onze gepatenteerde Replace Technology (‘replace’ = 
Engels voor ‘vervangen’) kiest u gemakkelijker voor de 
 efficiënte warmtepomp met R410A, omdat de investering in 
vergelijking met een bijkomende vervanging van de leidingen 
duidelijk kleiner is.

De gepatenteerde Replace Technology is afgestemd op de 
Serie M-systemen, de Multi-splitsystemen en VRF-installaties 
en reinigt de leidingen, zodat ze opnieuw kunnen worden 
gebruikt voor de nieuwe R410A-warmtepomp. De technologie 
kan ook worden gebruikt bij het vervangen van producten van 
andere fabrikanten door de units van Mitsubishi Electric.

Voorbeeld klimaatregeling in een woning 
CO2 in kg per jaar

Oude R22-unit Nieuwe R410A-unit

CO2-besparing van 53 %

430 229

In Japan kreeg Mitsubishi Electric reeds de 
innovatieprijs voor de Replace Technology.

04 / EENVOUDIGE OMBOUW MET EEN SNELLE WERKING

INNOVATIEPRIJS

Het cfk-vrije koelmiddel R410A is ozonneutraal en  vergroot 
bovendien ook de energie-efficiëntie van  moderne 
 warmtepompen. De CO2-uitstoot van de  vooruitstrevende 
systemen van Mitsubishi Electric beperkt zich tot een 
minimum.

Milieubescherming



VOOR KLEINE EN GROTE TOEPASSINGEN
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HET PRINCIPE VAN DE REPLACE TECHNOLOGY
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R22-systemen werken met minerale olie, de 
 R410A-hogedrukwarmtepompen hebben hoogwaardige 
 synthetische olie nodig.

In de leidingen kunnen zich olieresten verzamelen en die 
 bezinksels bevatten chloor en vocht. Dit kan bij synthetische 
oliën een chemische reactie veroorzaken, wat uiteindelijk door 
een onvoldoende smering de compressor kan beschadigen.

Daarom moesten tot nu ook de leidingen worden vervangen. 
Met de Replace Technology biedt Mitsubishi Electric nu  echter 
de mogelijkheid om het bestaande leidingnet nog verder te 
gebruiken.

Drie methodes om de bestaande 
leidingen verder te gebruiken

Voorbeeld woning
HAB-olie bevindt zich standaard in alle Serie 
M inverter buitenunits. Bij splitsystemen tot 40 
meter zorgt de HAB-olie voor een probleemloze 
werking van de nieuwe warmtepomp.

Voorbeeld kantoorgebouw
Bij VRF-systemen spoelen de nieuwe Replace 
Multi-buitenunits het volledige leidingnet.

Voorbeeld winkel
Bij splitsystemen tot 120 meter kan dankzij  
een speciale scrollcompressor het aanwezige 
leidingnet opnieuw worden gebruikt.

Het spoelproces bij de Replace Multi VRF-buitenunits

Voor
De minerale olie wordt met een  
2-fasenmix via een vloeistoffilm afgevoerd.

Na
De leidingen kunnen met R410A worden 
gevuld.

Gasvormig koelmiddel Gasvormig koelmiddel

Minerale olie

Stroomrichting Stroomrichting

Oliedruppels

Vloeibaar koelmiddel R410A Vloeibaar koelmiddel R410A

Oliemengsel hoog

De drie Replace-methodes

Replace Technology met tweefasig R410A

In VRF-systemen met wijdvertakte leidingnetten en 
 verschillende aangesloten binnenunits kunnen zich  olieresten 
vormen, die heel moeilijk opgespoord en verwijderd  kunnen 
worden. In het City Multi-assortiment biedt  Mitsubishi  Electric 
daarom een model aan, dat over een automatische  spoeling 
van het leidingnet beschikt. Tijdens de automatisch gestarte 
spoeling, die maximaal twee uur duurt, wordt het tweefasige 
R410A door de units gevoerd. Het koelmiddel neemt alle 
resten van minerale olie met zich mee, die vervolgens in de 
 buitenunit door een spoelmiddel opnieuw van het  koelmiddel 
worden g escheiden. Aanvullend worden bij het Replace 
Multi  VRF-assortiment de afmetingen van de leidingen zo 
 aangepast, dat ze overeenstemmen met de gebruikelijke  
diameters van R22-systemen met dezelfde capaciteiten. 

Replace Technology met HAB-olie

Voor splitsystemen met leidingen tot 40 meter lang heeft 
 Mitsubishi Electric een speciale synthetische  olie  ontwikkeld, 
die omwille van haar kwaliteit geen chemische verbinding 
met de aanwezige resten van minerale olie kan  aangaan. De 
 gepatenteerde HAB-olie (hard alkylbenzeen)  behoudt ook bij 
de vermenging met resten van minerale olie haar  volledige 
smeerbaarheid. Spoeling of andere maatregelen  om de 
 warmtepomp te reinigen, zijn niet meer nodig. Een  vervanging 
van de oude unit door een nieuw Serie M volstaat.

Replace Technology met scrollcompressoren

Voor de grotere, vooral industriële toepassingen met   
leidingen tot 120 meter lang heeft Mitsubishi Electric een 
nieuwe  scrollcompressor ontwikkeld, die dankzij een  speciale 
 bekleding ook kan worden gebruikt met oude leidingen die  
R22 gebruiken. Tijdens het dichtmaken met heet gas is 
 aantasting door de verontreiniging van de minerale olie 
 mogelijk. Door de nieuwe compressorbekleding ontstaat 
weinig  wrijvingswarmte. Dit voorkomt dat de oude minerale  
olie uiteenvalt en dat er zich  agressieve stoffen vormen. Alle 
Standaard Inverters, Power  Inverters en Zubadan-units zijn 
met de nieuwe techniek uitgerust. 



UW VOORSPRONG HEET REPLACE TECHNOLOGY
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VAN BIJ DE START VOORDELIG
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Met de gepatenteerde Replace Technology is de oplossing snel gevonden.

Snellere vernieuwingen 
betekenen meer orders

Meer tijd voor belangrijke zaken

De wettelijke noodzaak, om op lange termijn oude 
 warmtepompen te vervangen door moderne  
 R410A-warmtepompen, alsook de gepatenteerde Replace 
 Technology van Mitsubishi Electric zijn een ideaal 
 uitgangspunt tijdens nieuwe verkoopsgesprekken, om de 
 problematiek  onmiddellijk door een goedkope oplossing in 
een voordeel te veranderen.

De Replace-oplossing is zowel voor al uw bestaande klanten 
als voor nieuwe klanten belangrijk, aangezien ook oude 
 R22-installaties van andere fabrikanten probleemloos kunnen 
worden vervangen. U bespaart al tijd van bij de offerte, 
 aangezien geen of slechts in kleine mate aanpassingen,  zoals 
droge montagebouw of schilderwerken, nodig zijn: u kunt de 
offerte gemakkelijk en transparant opmaken.

Wanneer de offerte wordt goedgekeurd, kunnen de werken 
onmiddellijk worden uitgevoerd: de snelle en goedkope 
 montage eist het installatieteam slechts even op. Zo kunnen 
ook met weinig inzet grote en talrijke projecten gerealiseerd 
 worden.

Oude R22-installatie elektrisch opgenomen vermogen 
32,37 kW (50 Hz)

Stijging van de efficiëntie en uitbreiding van het systeem

32,37 kW (50Hz) / 32,41 kW (60Hz)

34 HP R410A Replace Multi-buitenunit

14 binnenunits P7112 binnenunits P63

29,99kW (50Hz) / 30,04kW (60Hz)

30 HP oude R22-buitenunit

Nieuwe R410A-warmtepomp na vervanging van de  
binnen- en buitenunits 29,99 kW (50 Hz)
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Met de Replace Technology  
naar een vooruitstrevende 
 klimaattechniek

Een oplossing met veel voordelen

Snelle en propere ombouw

De Replace Technology garandeert een snelle en eenvoudige 
ombouw, die de gewone activiteiten nauwelijks verstoort. Het 
binnenwerk kan zelfs in het weekend worden uitgevoerd, 
zodat alles zijn gewone gang kan blijven gaan op werkdagen.

Dure werken aan de leidingen en dure materialen, zoals 
 koperen leidingen, vallen weg gezien alle leidingen – van de 
communicatieleidingen over de elektrische leidingen tot de 
koelmiddelleidingen – verder kunnen worden gebruikt. Het is 
ook mogelijk om via de vooraf geconfigureerde module van 
Mitsubishi Electric een aansluiting te voorzien op het 
 gebouwbeheersysteem met een LON-, BACnet-, EIB- en 
OPC-server.

Maximaal klimaatcomfort

Een belangrijk aspect van het nieuwe warmtepompsysteem  
is het verhoogde comfort: er wordt moeiteloos voldaan  
aan de vraag naar een stil, onopvallend en comfortabel 
 warmtepompsysteem. De intelligente bedieningen 
 vervolledigen de systeemtechniek, om een evenwicht tussen 
een energiebesparende en individuele werking te garanderen.

Energiebesparend

Dankzij het hoge rendement en de energie-efficiëntieklasse  
A kan op de bedrijfskosten worden bespaard en wordt een 
financieel voordeel gegarandeerd. De toonaangevende 
 invertertechnologie in combinatie met het cfk-vrije koelmiddel 
R410A maakt de systemen van Mitsubishi Electric niet alleen 
heel effectief, maar zorgt ook voor een op de vraag 
 afgestemde koeling en verwarming. De bedrijfskosten zijn 
jaarlijks tot 50 % lager.

Milieuvoordeel

Ook de CO2-uitstoot is veel lager, zodat het milieu minder 
 vervuild wordt. Het milieu kan nog beter beschermd worden 
wanneer het nieuwe R410A-systeem gebruikmaakt van 
warmteterugwinning bij het koelen en verwarmen en wanneer 
niet alleen het oude warmtepompsysteem wegvalt, maar ook 
de oude gas- of stookolieverwarming.

Voorbeeld van de kosten op basis van een installatie in Japan

COP-stijging VRF-buitenunits 8 HP

200YM

2

2,5

3

3,5

4,5

4

P200YEM RP200YHM

COP (verwarmen)

COP (gemiddelde)

COP (koelen)

1996 2010

Algemene bouw- en 
materiaalkosten

Kosten demontage oude 
toestellen en leidingen

Kosten ombouwwerken

Kosten elektrische werken

Kosten verleggen leidingen

Kosten installatie toestellen

Complete vervanging 
van de oude installatie

Vernieuwing met 
Replace Multi

Mogelijke energiebesparing wanneer het systeem wordt 
vervangen door Replace Multi

tot 55 %  
kostenbesparing

14,2 %

31,3 %

12,1 %
8,6 %

17,4 %

16,5 %

14,2 %

10,7 %
7,0 %

BESPARINGSPOTENTIEELDE JUISTE BESLISSING

200YMF-C

Oude R22-unit Nieuwe R410A-unit

Koelcapaciteit kW 50 50

Verbruik kW 22,73 13,89

COP 2,2 3,6

Bedrijfsuren h 2.000 2.000 Besparing Besparing (%)

Jaarlijkse energiebehoefte kWh 45.454,55 27.777,78 1.7676,77 kWh 39 %

Energiekosten / jaar EUR 8.181,82 5.000,00 3.181,82 euro 39 %

Co2-uitstoot kg/a 24.590,91 15.027,78 9.563,13 kg 39 %

Oude R22-unit Nieuwe R410A-unit

Koelcapaciteit kW 3,5 3,5

Verbruik kW 1,59 0,85

COP 2,2 4,12

Bedrijfsuren h 500 500 Besparing Besparing (%)

Jaarlijkse energiebehoefte kWh 795,45 425,00 370,45 kWh 46,6 %

Energiekosten / jaar EUR 143,18 76,50 66,68 euro 46,6 %

Co2-uitstoot kg/a 430,34 229,93 200,42 kg 46,6 %

Oude R22-unit Nieuwe R410A-unit

Koelcapaciteit kW 100 100

Verbruik kW 45,45 24,39

COP 2,2 4,1

Bedrijfsuren h 2.000 2.000 Besparing Besparing (%)

Jaarlijkse energiebehoefte kWh 90.909,09 48.780,49 42.128,60 kWh 46,3 %

Energiekosten / jaar EUR 16.363,64 8.780,49 7.583,15 euro 46,3 %

Co2-uitstoot kg/a 49.181,82 26.390,24 22.791,57 kg 46,3 %

Oude R22-unit Nieuwe R410A-unit

Koelcapaciteit kW 12,5 12,5

Verbruik kW 5,68 3,66

COP 2,2 3,41

Bedrijfsuren h 8.000 8.000 Besparing Besparing (%)

Jaarlijkse energiebehoefte kWh 45.440,00 29.280,00 16.160 kWh 35 %

Energiekosten / jaar EUR 8.179,00 5.270,00 2.909 euro 35 %

Co2-uitstoot kg/a 28.172,00 18.153,00 10.019 kg 35 %

Voorbeeld klimaatregeling in een winkel

Voorbeeld klimaatregeling in een woning

Voorbeeld klimaatregeling in een hotel

Voorbeeld klimaatregeling in een server ruimte



1312

SPLITINVERTER MET REPLACE-FUNCTIE

Grote keuze aan split-binnenunits  
Montagevriendelijke binnenunits:  cassette units, plafondonderbouw units, 
kanaal units, wandunits, vloerunits.

Serie M met Replace-functie Mr. Slim met Replace-functie

Systemen voor een optimaal klimaat 

De Serie M reeks koelt of verwarmt kleine tot middelgrote 
ruimtes heel energiebesparend. De vooruitstrevende 
 systemen kunnen als Single- of Multi-splitoplossing in 
 woonruimtes, kleine kantoren of praktijkruimtes worden 

Het assortiment voor commerciële toepassingen

De warmtepompen van het Mr. Slim-assortiment zijn ideaal 
voor middelgrote ruimtes en kunnen als Single-split- of 
 Multi-splitparallelcombinatie worden geïnstalleerd. Het Mr. 
Slim-assortiment bestaat uit heel energiebesparende en 
hoogwaardige warmtepompen, die probleemloos kunnen 

worden geïntegreerd in een veeleisende omgeving. Er  
werden bijvoorbeeld Mr. Slim-systemen geïnstalleerd in 
 dokterspraktijken, server ruimtes, kantoren, winkels en 
 restaurants. Hier zijn een muisstille werking, een grote 
 werkzekerheid en een laag energieverbruik van groot belang.

 geïnstalleerd en overtuigen daar met hun onopvallendheid:  
de compacte afmetingen, het onopvallend design en de 
 muisstille werking zorgen ervoor dat alleen het aangename 
klimaat opvalt.

3,5 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 19,0 22,0

4,0 4,5 7,0 8,0 11,0 14,0 16,0 22,4 27,0

Voor 2 binnenunits
MXZ-2B30VA, MXZ-2B40VA, MXZ-2B52VA

Multi-splitinverter R410A

Single-splitinverter R410A

Voor 3 binnenunits
MXZ-3B54VA, MXZ-3B68VA

Voor 4 binnenunits
MXZ-4B71VA, MXZ-4B80VA

Voor 5 binnenunits
MXZ-5B100VA

Voor 6 binnenunits
MXZ-6C120VA  
Leverbaar vanaf 2011

2,2 2,5 3,0 4,0 5,2 5,4 6,8 7,1 8,0 10,0 12,0

3,3 3,0 3,5 4,5 6,4 6,8 8,6 8,6 9,4 11,0 14,0

Koelcapaciteit (kW)

Verwarmingscapaciteit (kW)

Standaardinverter SUZ-KA, PUHZ-P

Power inverter PUHZ-RP

STANDARD 
INVERTER 

POWER 
INVERTER 

PUHZ-RP100/125/140YKA,
PUHZ-RP200/250YKA

PUHZ-RP35/50VHA

PUHZ-RP60/71VHA

PUHZ-P100VHA/YHA

SUZ-KA50/60/71VA

SUZ-KA35VA

PUHZ-P125/140VHA/YHA
PUHZ-P200/250YHA

Zubadan PUHZ-HRP

PUHZ-HRP71/100VHA, 
PUHZ-HRP100/125YHA

Koelcapaciteit (kW)

Verwarmingscapaciteit (kW)
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PUHY-RP700-900YSJM-APUHY-RP400-650YSJM-APUHY-RP200-350YJM-A

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0

25,0 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 81,5 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

Koelcapaciteit (kW) 

Verwarmingscapaciteit (kW)

Replace Multi Y-assortiment (koelen of verwarmen)

Grote keuze aan VRF-binnenunits 
 Montagevriendelijke binnenunits: cassette 
units, plafondonderbouw units, kanaal units, 
wand units, vloer units.

Replace Multi VRF-systeem

De nieuwe Replace Multi VRF-buitenunits met R410A 
beschikken over een automatische spoelfunctie.

Voordelen:
• twee systeemversies: Y-assortiment om te koelen of te 

 verwarmen 
• R2-assortiment om tegelijk te koelen en te verwarmen  

grote vermogensbandbreedte: 22,4 kW tot 113,0 kW koel-/
verwarmingscapaciteiten (R2-assortiment 22,4 tot 45,0 kW)

• compacte afmetingen met een diepte van slechts 76 cm
• lange leidingen tot 300 m 
• laag geluidsdrukniveau vanaf 56 dB(A) 
• hoge COP’s tot 4,3
• alle binnenunits van het City Multi VRF-assortiment kunnen 

met elkaar worden gecombineerd 
• mogelijkheid om tot 32 binnenunits aan te sluiten op één 

 buitenunit

Het Y-assortiment – flexibiliteit en een uitstekend 
klimaatcomfort

Het City Multi VRF-assortiment is ideaal voor grote en 
 veeleisende gebouwen, die individuele oplossingen voor de 
klimaatregeling vereisen. De verschillende binnenunits en het 
grote vermogensbereik garanderen een maximale flexibiliteit 
bij de planning en de installatie.

Deze vooruitstrevende VRF-systemen worden gekenmerkt 
door een uitstekende energie-efficiëntie en een heel hoge 
bedrijfszekerheid en zorgen voor een optimaal klimaatcomfort 
in kantoorgebouwen, winkelcentra, hotels, ziekenhuizen en 
openbare instellingen.

Het Y-assortiment combineert tot 50 verschillende 
 binnenunits in slechts één koelkringloop.

Het R2-assortiment – gepatenteerd 2-pijpssysteem met 
warmteterugwinning

Het R2-assortiment werd ontworpen om in moderne 
 gebouwen te gebruiken waar er maar weinig luchtuitwisseling 
is door de isolatielagen en grote glasoppervlakken. Om de 
overtollige warmte-energie, bijvoorbeeld uit zuidelijk gelegen 
lokalen met veel zoninval, zinvol te  gebruiken,  wordt ze in het 
gebouw naar lokalen  getransporteerd, die moeten worden 
verwarmd. Daardoor is een warmteterugwinning tot 100 % 
mogelijk. Tegelijk kan elke binnenunit onafhankelijk van de 
andere koelen of verwarmen.

Het R2-assortiment is wereldwijd het enige 
 warmteterugwinningssysteem dat tegelijk kan koelen en 
 verwarmen met slechts twee leidingen. Het centrale 
 onderdeel van elke R2-installatie is de BC-controller, de 
 koelmiddelverdeelbox, die met de buitenunit een koel- en 
regeltechnisch geheel vormt en zo de warmteterugwinning 
mogelijk maakt. Via de BC-controller kunnen tot 50 
 binnenunits aan een buitenunit worden aangesloten, met 
slechts twee leidingen*.

* Een master controller plus maximaal twee slave controllers. Vanaf 17 aangesloten 

 binnenunits zijn ten minste twee BC-controllers en drie leidingen tussen de master en  

de slave nodig.

Replace Multi R2-assortiment (tegelijk koelen en verwarmen)

PURY-RP200/250/300YJM-A

22,4 28,0 33,5

25,0 37,5 45,0

OVERZICHT VAN DE VRF REPLACE MULTI-UNITS

Koelcapaciteit (kW) 

Verwarmingscapaciteit (kW)



MR. SLIM / 1716 / SERIE-M

Vloeistofvermogen
Buitendiameter 10 inch 12 inch 16 inch

Wanddikte, min. 0,8 0,8 1,0

Zuigvermogen
Buitendiameter 18 inch 22 inch 28 inch 18 inch 22 inch 28 inch 22 inch 28 inch 35 inch

Wanddikte, min. 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1

Standaard inverter Power inverter

20,0 kW-vermogensklasse

PUHZ-P200YHA 50 m
(30 m)

70 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

40 m
(20 m)

40 m
(20 m)

PUHZ-RP200YKA 20 m
(20 m)

50 m
(30 m)

120 m
(30 m)

20 m
(20 m)

50 m
(30 m)

120 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

25,0 kW-vermogensklasse

PUHZ-P250YHA 50 m
(30 m)

70 m
(30 m)

50 m
(30 m)

70 m
(30 m)

45 m
(20 m)

45 m
(20 m)

45 m
(20 m)

PUHZ-RP250YKA 20 m
(20 m)

50 m
(30 m)

120 m
(30 m)

20 m
(20 m)

50 m
(30 m)

120 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

compatibel

mogelijk, maar met een lager 
koelvermogen

aanvullende koelvulling vereist

(30 m)

50 m

lengte van de leiding zonder 
vulling

maximale leidingslengte

Juist gepland –  
perfect aangesloten
Serie M units

Oude Single-splitsystemen met een diameter van 1/4” 1/2” 
(vloeistof-/zuigleiding) kunnen vervangen worden door onze 
inverters uit de Serie M reeks, die voor een 1:1-aansluiting 
over koeltechnische aansluitingen van 6 /10 inch beschikken.

Voor Multi-splitoplossingen verwijzen we u naar onze 
 planningsbrochure.

Mr. Slim-systemen

Bij de vervanging moet op de volgende mogelijkheden worden gelet. Voor de vervanging van 
 Multi-splitsystemen verwijzen we u naar onze planningsbrochure.

Vloeistofvermogen
Buitendiameter 6 inch 10 inch 12 inch

Wanddikte, min. 0,8 0,8 0,8

Zuigvermogen
Buitendiameter 10 inch 12 inch 16 inch 12 inch 16 inch 22 inch 16 inch 22 inch

Wanddikte, min. 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Standaard inverter Power inverter Zubadan-inverter Maximale leidingslengte

3,5 kW-vermogensklasse

PUHZ-RP35VHA 30 m
(30 m)

Standaard
50 m

(30 m)
30 m

(30 m)
30 m

(20 m)
30 m

(20 m)

5,0 kW-vermogensklasse

PUHZ-RP50VHA 10 m
(30 m)

Standaard
50 m

(30 m)
30 m

(30 m)
30 m

(20 m)
30 m

(20 m)

6,0 kW-vermogensklasse

PUHZ-RP60VHA 10 m
(10 m)

10 m
(10 m)

30 m
(30 m)

Standaard
50 m

(30 m)
30 m

(20 m)

7,1 kW-vermogensklasse

PUHZ-RP71VHA 10 m
(10 m)

10 m
(10 m)

30 m
(30 m)

Standaard
50 m

(30 m)
30 m

(20 m)

PUHZ-HRP71VHA
Standaard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

10,0 kW-vermogensklasse

PUHZ-P100V/YHA
Standaard

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

25 m
(10 m)

25 m
(10 m)

PUHZ-RP100YKA PUHZ-HRP100V/YHA
Standaard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

12,5 kW-vermogensklasse

PUHZ-P125YHA
Standaard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

30 m
(10 m)

30 m
(10 m)

PUHZ-RP125YKA PUHZ-HRP125YHA
Standaard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

14,0 kW-vermogensklasse

PUHZ-P140V/YHA
Standaard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

30 m
(10 m)

30 m
(10 m)

PUHZ-RP140YKA
Standaard

50 m
(30 m)

50 m
(30 m)

50 m
(20 m)

50 m
(20 m)

    

De Serie M inverter buitenunits zijn standaard met de 
Replace Technology uitgerust. De nieuwe splitinstallatie 
met R410A kan onmiddellijk na het vervangen van de 
binnen- en buitenunits worden gebruikt.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN



19

GEBRUIK REPLACE MULTI VRF

18

De installatie van het VRF Replace Multi-systeem in 5 stappen
Om te beginnen moet de positie van de R22-leiding worden bepaald en 
in werking zijn, om al het R22-koelmiddel op te sporen en een grondige 
verwijdering te garanderen. 

Afzuiging R22
Het oude koelmiddel R22 wordt met de oude 
buitenunit afgezogen en blijft in de installatie. 
Eventuele R22-resten in de leidingen worden 
met een afzuigstation verwijderd.

Vervanging van de units
De R22-binnen- en buitenunits worden door 
efficiënte nieuwe R410A-units en een 
 BC-controller (indien nodig) vervangen.

Dichtheidstest
Er wordt een druk- en lektest uitgevoerd. 
Daarbij moet erop worden gelet dat de test 
met 3,3 MPa (Y-assortiment) en 3,6 MPa 
(R2-assortiment) wordt uitgevoerd. 
 Aansluitend wordt het leidingnet conform  
de  geldende voorschriften gevacumeerd.

Spoelfunctie
De spoelfunctie gebeurt volledig  automatisch. 
De koel- of verwarmingsmodus wordt 
 naargelang de buitentemperatuur van de 
 buitenunit (Y-assortiment) ingesteld. Het 
spoelproces duurt maximaal twee uur, 
  naargelang de grootte van de installatie. 

Vullen met R410A
Nadat de leidingen gespoeld zijn, wordt de 
installatie automatisch met het koelmiddel 
R410A gevuld. Daarna werkt de  warmtepomp 
normaal.

R22-binnenunit

Terugwinning R22
R22

Vacumeren

Druk- en lektest

Overbrenging van de minerale olie en afscheiding in de buitenunit

Vullen met R410A

R22-buitenunit

R410A Replace Multi

R410A Replace Multi

R410A Replace Multi

R22-buitenunit

R410A Replace Multi-buitenunit

R22-binnenunit

R410A-binnenunit
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VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

20

De uitgeverij VDE in Berlijn  
geeft het goede voorbeeld

Succesvolle vervanging van een VRF-warmtepomp met R22 zonder vervanging van de leidingen

Het gebouw met vijf verdiepingen van de uitgeverij VDE 
werd in 1931 in de typische stijl van de jaren 20 en 30 
gebouwd. Bepaalde ruimtes van het gebouw, met name de 
zuidelijk gelegen kantoor- en zitruimtes, zijn al geruime tijd 
met warmtepompen uitgerust om te ontvochten en te 
 koelen. De in 1995 geïnstalleerde VRF-installatie koelde 
bepaalde ruimtes op de eerste en de tweede verdieping, 
evenals de boekhandel op het gelijkvloers. Omwille van 
renovatie- en verbouwingswerken moesten in 2008 
 sommige delen van de warmtepomp uitgebreid worden. 
Door het naderende R22-verbod was dit met de bestaande 
installatie niet meer mogelijk.

Kostenbesparende oplossing voor een klimaattechnische 
noodzakelijkheid
De Replace Technology biedt een oplossing, perfect op maat 
voor het deels verhuurde en beschermde gebouw van de 
 uitgeverij. De werken omvatten de vernieuwing van een 
 aanwezige VRF-warmtepomp en de verdere uitbouw van de 
aanwezige koelmiddelleidingen, aangezien de leidingen 
gedeeltelijk in beschoeide en moeilijk toegankelijke schachten 
of in brandwerende valse plafonds lagen. Er moesten 
 voornamelijk nieuwe binnen- en buitenunits worden 
 geïnstalleerd. Als ook nog het leidingnet zou moeten worden 
vervangen, zou dit een grote invloed gehad hebben op de 

Vervanging van de toestellen en spoelproces in slechts 5 
dagen
Er werden verschillende binnenunits in het gebouw geplaatst. 
De boekhandel op het gelijkvloers wordt met drie cassettes 
met telkens een nominale koelcapaciteit van 5 kW gekoeld.  
In het bureau van de directie op de eerste verdieping staat 
een vloerunit met een koelcapaciteit van 7,1 kW. Ook in de 
 vergaderruimte op de tweede verdieping zijn vloerunits met 
telkens een koelcapaciteit van 4,5 kW voorzien. In de 
 serverkamer zorgt een cassetteunit van 4,5 kW voor de 
 nodige warmteafvoer.

Na het spoelen werd de installatie in gebruik genomen. Door 
de automatische koelmiddelvulfunctie was ook het bijvullen 
van de noodzakelijke koelmiddelhoeveelheid geen probleem. 
De installatie bepaalt zelf de hoeveelheid die ze nodig heeft, 
waardoor er geen berekeningen moeten gebeuren. Naast de 
vervanging van de buitenunit en de aanwezige binnenunits 
werden in een verdere fase de kantoor- en vergaderruimtes 
op de derde verdieping met een VRF Multi-splitunit met een 
totale koelcapaciteit van 45 kW uitgerust.

duur van de ombouwwerken, de investeringskosten en de 
overlast voor de huurders, omdat er dan bijvoorbeeld ook 
schilder- en droge montagebouwwerken zouden moeten 
 worden uitgevoerd.

‘R22-vervanging’ zonder de leidingen te moeten  
vervangen dankzij de Replace Technology
Een goede basis voor de vernieuwing van de complete 
 installatie en het aanpassen van het aanwezige leidingnet was 
dat de installatiebouwer al vertrouwd was met de bestaande 
installatie. Als een dergelijke installatie aan een onbekend 
systeem was aangesloten, hadden we de dichtheid moeten 
controleren. Daarbij kwam dat de warmtepomp die gebruik 
maakt van R22 al meer dan dertien jaar in gebruik was. De 
vervanging door nieuwe, technisch geavanceerdere units 
 leidde ook tot een duidelijke stijging van de energie-efficiëntie 
ten opzichte van het energieverbruik. Door de grootte van de 
installatie werd een Replace Multi-buitenunit van de City  
Multi VRF-serie van Mitsubishi Electric geïnstalleerd. De 
 installatietechniek moest echter ook aangepast worden om 
een succesvolle ombouw te kunnen garanderen. Door de 
gewoonlijk grotere leidingdiameter van R22-systemen moest 
bij de ontwikkeling bijzondere aandacht besteed worden aan 
de stroomsnelheid en het ononderbroken terugvoeren van de 
olie. 

Als een van de meest gerenommeerde uitgeverijen van vakliteratuur over elektrotechniek 
en informatica hecht uitgeverij VDE ook veel belang aan een voorbeeldige installatie 
conform de geldende richtlijnen van de technische toestellen in eigen huis.

Bij de ombouwkosten kon ongeveer 12.000 euro worden bespaard.

Buitenunits
1 x PUHY-P450YHM-A, Y-serie 
1 x PUHY-P250YREM-A, Replace Multi

Binnenunits
7 x PLFY-P32/40VBM-E, vierwegcassettes 
3 x PEFY-P32VMS1-E, kanaalunits 
9 x PFFY-P25/32VKM-E, design vloerunits 
2 x PFFY-P40VLEM-E, vloerunits

In elke tweede nis werd een unit geplaatst, om de vergaderruimte in de zomer af te koelen.

Geïnstalleerde VRF-toestellen

UITGEVERIJ VDE, BERLIJN
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OVER ONS

22 / EEN PARTNERSCHAP WAAROP U KUNT VERTROUWEN

Een aangenaam klimaat met een wereldmerk

Mitsubishi Electric zorgt overal waar mensen leven en  
werken voor een aangenaam klimaat. Dat dit op het hoogste 
 technische niveau gebeurt, weten eindverbruikers, 
 vakmannen en speciaalzaken: de klimaat-, ventilatie- en 
warmtepompsystemen van Mitsubishi Electric zijn wereldwijd 
bekend en hebben al tientallen jaren een goede reputatie.

Mitsubishi Electric staat voor ervaring en innovatie: al meer 
dan 85 jaar zet onze onderneming steeds weer nieuwe 
 standaarden in de klimaattechniek en is ze met een uitgebreid 
productassortiment wereldwijd uitgegroeid tot een van de 
belangrijkste producenten.

Toekomstgerichte klimaattechniek

In miljoenen gebouwen, van woningen tot fabrieken, koelen, 
verwarmen en filteren de warmtepompen van Mitsubishi 
Electric de lucht. De nieuwste invertertechnologie en het 
gebruik van het cfk-vrije koelmiddel R410A garanderen een 
hoge energie-efficiëntie en een optimaal klimaatcomfort.  
Op maat gemaakte oplossingen kunnen dankzij de grote 
 flexibiliteit van het systeem gemakkelijk gerealiseerd  worden,  
bijvoorbeeld door lange leidingen,  montagevriendelijke 
 binnenunits en intelligente besturingen.

Natuurlijk verwarmen met een warmtepomp

De beperkte beschikbaarheid van fossiele grondstoffen en de 
daaraan gekoppelde stijgende olie- en gasprijzen vereisen 
alternatieve verwarmingstechnieken op basis van duurzame 
hulpbronnen. Mitsubishi Electric biedt met de unieke Zuba-
dan-technologie de verwarming van morgen. De zeer efficiën-
te lucht-/waterwarmtepompen zijn tegelijk een ecologische, 
betrouwbare en vooruitstrevende verwarmingsoplossing.

Een uitstekende service

Ons engagement gaat uit naar toonaangevende producten. 
Maar dat is niet genoeg voor ons. We willen ook een 
 uitstekende service leveren, want ons doel is ons gezamenlijk 
succes. Dus profiteren onze partners en klanten van een 
 uitgebreid serviceaanbod, dat voortdurend verder wordt 
 uitgebouwd.

Daartoe behoren 
• uitgebreide planningsbrochures en  

onderhoudshandboeken
• bestekteksten in verschillende bestandsformaten
• nuttige installatiesoftware
• een praktijkgericht opleidingsaanbod 
• technische ondersteuning ter plaatse 
• reclameondersteuning en veel meer

Zo zorgt Mitsubishi Electric voor een succesvolle 
 samenwerking en een ‘goed bedrijfsklimaat’.

Actieve milieubescherming: onze milieuvisie 2021

Klimaatbescherming is wereldwijd een centraal thema, 
dat een grote invloed heeft op onze toekomst. De 
 beperking van de CO2-uitstoot door vooruitstrevende 
technologieën en energie-efficiënte producten kent  
een lange traditie bij Mitsubishi Electric en wordt door  
de milieu-initiatieven 2021 voortgezet. Met deze 
 initiatieven engageren we ons voor een langdurige 
 klimaatbescherming – met als doel een wereldwijde 

 vermindering van de CO2-uitstoot van 30 % in 2021, 
waarbij we bij de productie, het productgebruik en  
de recyclage zuinig omgaan met onze natuurlijke 
 hulpmiddelen. Maar natuurlijk laten we het daar niet  
bij, ook in de toekomst zullen we ons wijden aan de 
 ontwikkeling van vele innovatieve producten – ten 
 voordele van het milieu.
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