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Spole!nost Mitsubishi Electric nabízí "iroké mo#nosti $ízení 
sv%ch v%robk& tak, aby byl jejich provoz efektivní, jejich ovlá-
dání p$ehledné a flexibilní a aby celé $e"ení bylo maximáln' 
spolehlivé. R&zné ovládací prvky - od oby!ejn%ch dálkov%ch 
ovlada!& a# po centrální $ídicí panely a cloudové systémy - 
lze nastavit podle Va"ich individuálních po#adavk&.

P!ehled !ídicích systém"

AE-200E 
Centrální systém !ízení pro a" 200 vnit!ních jednotek. Velk# dotykov# dis-
plej s mo"ností zobrazení p$dorys$ budovy a zde umíst%n#ch jednotek, 
denní, t#denní i ro&ní &asova&e, zasílání zpráv o chybách, kompletní ovlá-
dání a monitorování, v&etn% omezování funkcí lokálních ovlada&$, v#po-
&et spot!eby energií a navíc rozhraní BACnet. Centrální ovlada& AE-200E 
je nejpropracovan%j'ím systémem !ízení Mitsubishi Electric.

EW-50E 
Mo"nost pou"ití k roz'í!ení AE-200E a" na 200 vnit!ních jednotek nebo 
jako samostatn# centrální ovlada&. 

PAR-CT01
Dotykové dálkové ovládání s plnobarevn#m displejem. Personalizace 
loga, 'iroké mo"nosti a Bluetooth tvo!í ideální mix mo"ností pro repre-
zentativní prostory nebo hotelové pokoje.

RMI - Centrální správa a energetická anal!za
RMI poskytuje mnoho mo"ností vzdálené údr"by a umo"(uje 
jednoduché ovládání pomocí PC nebo aplikace. 
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Vizitka ka!dé klimatizace 
!ídicí jednotka p"edstavuje rozhraní mezi u#ivatelem a$tech-
nikou. Jde vlastn% o$viditelnou vizitku klimatiza&ního systému. 
Prost"ednictvím kompaktního a$p"ív%tivého designu ukazuje, 
co klimatiza&ní za"ízení doká#e. Prost' a p"ív%tiv' design, kte-
r' umo#(uje jednoduché a efektivní ovládání klimatiza&ní jed-
notky je prioritou. Je také první adresou na cest% k$individu-
áln% p"izp)sobenému pohodlí a$p"íjemné atmosfé"e. A$v$tom 
nejlep*ím mo#ném p"ípad% otvírá zcela nové mo#nosti. 

V'robce Mitsubishi Electric nabízí "ídicí systémy s$lokálním 
i$centrálním ovládáním, vhodné pro r)zné druhy pou#ití – pro 

malá i$velká za"ízení, pro soukromé u#ivatele i$pro profesionál-
ní správce budov. Na následujících stránkách si uká#eme, co 
doká#ou inteligentní a$ekologické kontrolní systémy. Zam%"í-
me se p"itom na design, funkce a$pou#itelnost. 

V!dy dokonalá volba 
Klimatiza&ní za"ízení i$"ídicí systém se musí navzájem dokona-
le dopl(ovat. Proto#e ka#d' systém je pouze tak dobr' jako 
jeho konfigurace. A+ u# se jedná o$prodejnu, kancelá"e nebo 
hotel – dálková ovládání Mitsubishi Electric p"iná*ejí "adu 
mo#ností pro inteligentní a$d)sledné "ízení. 

V!hody a vlastnosti kontrolních a "ídicích systém#

V'hody

Hotely

Kancelá"ské budovy

Obchodní centra

Centra pro trávení volného $asu

N!kolik p"íklad# pou$ití ke snaz%í orientaci:

Lokální dálkové ovládání Centrální "ídicí systémy Poznámky

PAR-33/40MAA
PAR-U02MEDA
PAR-CT01MAA

AT-50B 
RMI 
MELCloud

Maloobchodní !et"zce profitují z jednoduchého ovládání. K tomuto ú#elu m$%e b&t 
nap!íklad pou%it nást"nn& ovlada# PAR-33/40MAA v kombinaci s cloudov&mi systémy. 
P!i pou%ití cloudu mohou facility firmy navíc automaticky dostávat e-mailem hlá'ení o 
poruchách a mohou se k systém$m na dálku p!ipojit. P!ípadné úrovn" p!ístupu lze dále 
konfigurovat.

Lokální dálkové ovládání Centrální "ídicí systémy Poznámky

PAR-33/40MAA
PAR-U02MEDA
PAR-CT01MAA

AT-50B 
MELCloud

AT-50B také umo%(uje pohodlné centrální !ízení klimatiza#ní techniky ve v"t'ích 
budovách slou%ících volno#asov&m aktivitám.  V'echny d$le%ité informace o za!ízení se 
sbíhají v jediném bodu a lokální dálková ovládání navíc dovolují decentralizované ovládání 
r$zn&ch men'ích celk$.

Lokální dálkové ovládání Centrální "ídicí systémy Poznámky

PAR-33/40MAA
PAR-U02MEDA
PAR-CT01MAA

AE-200E
EW-50E
AT-50B 
RMI

Jednoduché a intuitivní ovládání klimatiza#ní techniky hraje v kancelá!sk&ch budovách 
v&znamnou roli. Ideální souhru ovládání, údr%by a monitoringu poskytují lokální dálková 
ovládání, centrální ovlada#e a vzdálené monitorovací rozhraní. RMI navíc umo%(uje 
centrální správu a energetick& management n"kolika r$zn&ch lokalit najednou.

Lokální dálkové ovládání Centrální "ídicí systémy Poznámky

PAC-YT52CRA
PAR-CT01MAA

AE-200E
EW-50E
AT-50B
RMI

Moderní a opticky p!izp$sobitelná dálková ovládání PAR-CT01 se dají ideáln" za#lenit do 
konceptu designu jakéhokoli hotelového pokoje. Centrální ovlada#e navíc umo%(ují ochra-
nu neobsazen&ch hotelov&ch pokoj$ p!ed vychladnutím a p!eh!átím a vypnou klimatiza#ní 
techniku, jakmile ji% není zasunuta pokojová karta. RMI umo%(uje centrální p!ístup k 
velkému mno%ství dat a dává prostor pro anal&zu za!ízení i energií.
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Lokální dálková ovládání

PAC-YT52CRA
Kompaktní kabelová dálková ovládání

Technická data PAC-YT52CRA

Typ MA - kabelové dálkové ovládání
Rozm!ry " x V x H (mm) 70 x 120 x 14,5

PAC-YT52CRA

Pro zjednodu!ení fungování systému, zejména p"i pou#ití v ho-
telech, byly u tohoto dálkového ovládání omezeny mo#nosti 
ovládání na nejd$le#it%j!í základní funkce. &idlo pokojové te-
ploty je ji# integrováno do dálkov'ch ovlada($.

Speciální funkce
• Kompaktní dálkové ovládání umo#)uje ovládat v!echny typy 

vnit"ních jednotek Mitsubishi Electric.
• Mo#nost individuálního ovládání jedné vnit"ní jednotky nebo 

jedné skupiny o a# 16 vnit"ních jednotkách.
• MA provedení: Vytvo"ení skupiny je mo#né pomocí 

p"enosového kabelu mezi vnit"ními jednotkami.
• Funkce Dual Setpoint pro individuální nastavení po#adovan'ch 

hodnot v re#imu vytáp%ní a chlazení.

Upozorn!ní
• Dálkové ovládání PAC-YT52CRA je v provedení pro montá# 

na omítku.
• Proto#e tyto modely nemají  testovací re#im, funkci vlastní 

diagnostiky nebo jiné nastavovací funkce, m%ly by b't v#dy 
pou#ívány v kombinaci s jin'm ovládáním vy!!í úrovn% (nap". 
centrálním ovlada(em).
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Lokální dálková ovládání

PAR-CT01MAA 

Technická data PAR-CT01MAA-S PAR-CT01MAA-SB PAR-CT01MAA-PB

Typ MA-kabelová dálková ovládání MA-kabelová dálková ovládání MA-kabelová dálková ovládání
Rozm!ry " x V x H (mm) 65 x 120 x 14 65 x 120 x 14 68 x 120 x 14

PAR-CT01MAA 
Vícebarevné kabelové dálkové ovládání 
(volitelné rozhraní Bluetooth)

Aplikace MELRemo zvolí stejn! jazyk, kter!
máte nastaven ve svém mobilním telefonu.

Vícejazy!ná podpora

Barevné dálkové ovládání PAR-CT01MAA 
Elegantní a! univerzální kabelové dálkové ovládání PAR-
CT01MAA se dá s!nadsázkou ozna"it za technick# multitalent. 
Díky barevnému dotykovému displeji a! volitelnému rozhraní 
Bluetooth m$%e nabídnout velkou flexibilitu, zejména co se 
t#"e nastavení barev a!ovládání. Dálkové ovládání se dodává 
ve verzi z!bílého plastu a!verzi v!kombinaci "ern# hliník plast.

Zvlá"tní vlastnosti
• Dálkové ovládání PAR-CT01MAA lze snadno konfigurovat 

pomocí aplikace (verze s!rozhraním BLE).
• P&i nastavení displeje lze libovoln' vybírat z!více ne% 180 vari-

ant nastavení barev, co% umo%(uje optimální nastavení s!oh-
ledem na okolí.

• Propojená grafika umo%(uje individuální p&izp$sobení dálko-
vého ovládání (verze s!rozhraním BLE).

Technické vlastnosti PAR-CT01MAA 
PAR-CT01MAA doká%e ovládat a% 16 jednotek v jedné 
skupin'. Vedle standardních provozních re%im$ je k dispozici 
také denní a t#denní program.

Poznámky k verzím
PAR-CT01MAA-SB  bílé, plastové, BLE
PAR-CT01MAA-PB  "erné, hliníkovo-plastové, BLE
PAR-CT01MAA-S  bílé, plastové, bez BLE

* BLE: Bluetooth Low Energy
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Lokální dálková ovládání
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Lokální dálková ovládání

PAR-33MAA

PAR-33MAA
MA-kabelová dálková ovládání

Technická data PAR-33MAA

Typ MA - kabelové dálkové ovládání
Rozm!ry " x V x H (mm) 120 x 120 x 19

MA dálkové ovládání PAR-33MAA poskytuje v!echny ovládací 
funkce, které jsou pot"eba k# místnímu ovládání klimatizace 
nebo skupiny. Rovn$% z hlediska vzhledu nastavuje MA dálkové 
ovládání nové standardy. PAR-33MAA má podsvícen& displej 
z tekut&ch krystal', kter& umo%(uje jednoduché a p"ehledné 
ovládání. 

Velk& a jednodu!e strukturovan& displej zobrazuje jasn$ a 
)iteln$ symboly stavu klimatiza)ního za"ízení. Ve!kerá zadávání 
na dálkovém ovládání se provád$jí jen n$kolika málo tla)ítky 
menu, nejd'le%it$j!í tla)ítka jsou zv$t!ena, aby se zabránilo 
necht$n&m chybám.

Nov!: Nová verze PAR-33MAA má také mo%nost automa-
tického nastavení letního a zimního )asu

Rozsah speciálních funkcí
U# zobrazovacího modulu jsou k# dispozici dva zobrazovací 
re%imy: „Full“ (Pln&) a# „Basic“ (Základní). V# re%imu „Full“ se 
na displeji zobrazují v!echny dostupné informace. V# re%imu 
„Basic“ obsahuje kompaktní zobrazení pouze ta nejd'le%it$j!í 
nastavení. Pokud je za"ízení integrováno do 4-cestn&ch kaze-
tov&ch jednotek s#nov&m zdvihacím mechanismem filtru, lze je 
ovládat také pomocí dálkového ovládání PAR-33MAA.

Upozorn!ní
• MA-dálkové ovládání se p"ipojí p"ímo k vnit"ní jednotce, tvor-

ba skupin se provede prokabelováním vnit"ních jednotek.
• Moderní design a plochá konstrukce pro uchycení na ze*.
• Nastavení se provádí prost"ednictvím )ty" funk)ních tla)ítek, 

která jsou umíst$na pod pln$ grafick&m podsvícen&m dis-
plejem.

• Prost"ednictvím dal!ích t"í tla)ítek se zjednodu!í a urychlí 
nastavování nejd'le%it$j!ích funkcí. Velk&m tla)ítkem zap./
vyp. spustíte nebo vypnete klimatiza)ní za"ízení s posledním 
zvolen&m nastavením.

• Vícejazy)n& podsvícen& displej podporuje osm sv$tov&ch 
jazyk'.

• Funkce Dual Set Point pro individuální nastavení teploty v 
re%imu chlazení a vytáp$ní
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Lokální dálková ovládání

Kabelové dálkové ovládání PAR-40MAA nabízí kompletní ovlá-
dání klimatiza!ních jednotek nebo jejich skupin. PAR-40MAA má 
plochou konstrukci a nad!asov" design, kter" se hodí do ka#dé 
místnosti.

Jednodu$e strukturovan" displej zobrazuje jasn% a p&ehledn% 
hlavní funkce. Pro p&ehlednost vyu#ívá velk"ch font' a ikon a 
vede tak u#ivatele p&ímo k pot&ebn"m tla!ítk'm a jejich funk-
cím. Nejd'le#it%j$í ovládací prvky jsou v%t$í, aby bylo v$e co 
nejp&ehledn%j$í. 

Nov!: 
• Plochá konstrukce 
• Displej s(mo#ností inverzních barev 
• K(dispozici 14(jazyk'

Rozsáhlé pokro"ilé funkce
Ovlada! má dva re#imy zobrazení - „Základní“ a „Pln"“. V plném 
re#imu jsou na ovlada!i zobrazeny ve$keré údaje, zatímco ve 
zjednodu$eném zobrazení jsou na displeji pouze nejd'le#it%j$í 
informace. PAR-40MAA dále umo#)uje ovládat spou$t%ní pra-
chového filtru ze !ty&cestn"ch kazet (volitelné p&íslu$enství 
ur!it"ch jednotek) a umo#)uje invertovat zobrazované barvy. 

V#hody
• Dálkové ovládání MA je p&ipojeno p&ímo k vnit&ní jednotce, sku-

pinování se provádí pomocí prokabelování vnit&ních jednotek.
• Moderní a ploch" design pro montá# na ze*.
• Zm%ny nastavení se provád%jí pomocí !ty& funk!ních kláves, 

které jsou umíst%ny pod pln%grafick"m podsvícen"m displejem.
• Dal$ími t&emi tla!ítky bude provád%ní hlavních operací snad-

né a rychlé. Nejv%t$í tla!ítko pro zapnutí / vypnutí vyvolá v#dy 
poslední známou konfiguraci.

• Pro snadné pou#ití je ovlada! vybaven !esk"m menu.
• Funkce Dual Setpoint umo#)uje nastavení individuální teploty 

v re#imech chlazení a topení.

Poznámky k dostupnosti:
O!ekávaná dostupnost: od srpna 2019.

PAR-40MAA
MA-kabelová dálková ovládání

Technická data PAR-40MAA

Typ MA - kabelové dálkové ovládání
Rozm!ry " x V x H (mm) 120 x 120 x 14,5

PAR-40MAA
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Kabelové dálkové ovládání PAR-40MAA nabízí kompletní ovlá-
dání klimatiza!ních jednotek nebo jejich skupin. PAR-40MAA má 
plochou konstrukci a nad!asov" design, kter" se hodí do ka#dé 
místnosti.

Jednodu$e strukturovan" displej zobrazuje jasn% a p&ehledn% 
hlavní funkce. Pro p&ehlednost vyu#ívá velk"ch font' a ikon a 
vede tak u#ivatele p&ímo k pot&ebn"m tla!ítk'm a jejich funk-
cím. Nejd'le#it%j$í ovládací prvky jsou v%t$í, aby bylo v$e co 
nejp&ehledn%j$í. 

Nov!: 
• Plochá konstrukce 
• Displej s(mo#ností inverzních barev 
• K(dispozici 14(jazyk'

Rozsáhlé pokro"ilé funkce
Ovlada! má dva re#imy zobrazení - „Základní“ a „Pln"“. V plném 
re#imu jsou na ovlada!i zobrazeny ve$keré údaje, zatímco ve 
zjednodu$eném zobrazení jsou na displeji pouze nejd'le#it%j$í 
informace. PAR-40MAA dále umo#)uje ovládat spou$t%ní pra-
chového filtru ze !ty&cestn"ch kazet (volitelné p&íslu$enství 
ur!it"ch jednotek) a umo#)uje invertovat zobrazované barvy. 

V#hody
• Dálkové ovládání MA je p&ipojeno p&ímo k vnit&ní jednotce, sku-

pinování se provádí pomocí prokabelování vnit&ních jednotek.
• Moderní a ploch" design pro montá# na ze*.
• Zm%ny nastavení se provád%jí pomocí !ty& funk!ních kláves, 

které jsou umíst%ny pod pln%grafick"m podsvícen"m displejem.
• Dal$ími t&emi tla!ítky bude provád%ní hlavních operací snad-

né a rychlé. Nejv%t$í tla!ítko pro zapnutí / vypnutí vyvolá v#dy 
poslední známou konfiguraci.

• Pro snadné pou#ití je ovlada! vybaven !esk"m menu.
• Funkce Dual Setpoint umo#)uje nastavení individuální teploty 

v re#imech chlazení a topení.

Poznámky k dostupnosti:
O!ekávaná dostupnost: od srpna 2019.

PAR-40MAA
MA-kabelová dálková ovládání

Technická data PAR-40MAA

Typ MA - kabelové dálkové ovládání
Rozm!ry " x V x H (mm) 120 x 120 x 14,5

PAR-40MAA
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PAR-U02MEDA

PAR-U02MEDA
Kabelové dálkové ovládání Smart-ME

Technická data PAR-U02MEDA

Typ M-Net - kabelové dálkové ovládání
Rozm!ry " x V x H (mm) 140 x 120 x 25

Nové kabelové dálkové ovládání Smart-ME PAR-U02MEDA  
pro City Multi M-Netové datové sb!rnice. Prost"ednictvím ad-
resování jednotek lze navzájem propojit dálkové ovládání a 
vnit"ní jednotku. Díky adresování se snadno vytvo"í i skupinové 
ovládání v!t#ího po$tu vnit"ních jednotek. P"ehledn% dotykov% 
displej zaji#&uje jednoduché ovládání.

Prost"ednictvím integrovaného sníma$e p"ítomnosti osob 
m'(e b%t realizována "ada energeticky úsporn%ch funkcí. Díky 
tomu se vnit"ní jednotka automaticky p"epne do re(imu úspory 
energie nebo se zcela vypne, pokud lidé místnost nevyu(ívají.

P"i"azení vnit"ních jednotek lze snadno p"izp'sobit. Dálko-
vé ovládání je tak ideálním "e#ením pro objekty se st"ídav%m 
rozd!lením prostor.

Upozorn!ní
• Individuální ovládání jedné vnit"ní jednotky nebo jedné skupi-

ny o a( 16 vnit"ních jednotkách.
• Snadno $iteln% dotykov% displej 
• T%denní $asova$ s velkou kapacitou umo()uje naprogramo-

vat a( 8 spínacích operací pro ka(d% den v t%dnu. 
• Volba teploty po p'lstupních 0,5*°C  
• LED barevn! indikuje aktuální provozní re(im.
• +idlo jasu pro automatické no$ní sní(ení/no$ní zv%#ení
• Indikace relativní vzdu#né vlhkosti
• Funkce Dual Setpoint pro individuální nastavení po(adovan%ch 

hodnot v re(imu vytáp!ní a chlazení
• Detektor p"ítomnosti osob
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Infra!ervená dálková ovládání

Technická data PAR-FL32MA PAR-FA32MA PAR-SA9FA-E PAR-SE9FA-E PAR-SF9FA-E PAR-SL100A-E PAR-SL94B-E

Typ
Infra!ervené dálkové 
ovládání

Infra!erven" p#ijíma! Infra!erven" p#ijíma! Infra!erven" p#ijíma! Infra!erven" p#ijíma!
Infra!ervené dálkové 
ovládání

Sada

Rozm!ry " x V x H (mm) 58 x 159 x 19 70 x 120 x 22,5
Jen pro instalaci
do jednotky PLFY-VBM-E

Jen pro instalaci
do jednotky PLFY-VEM-E

Jen pro instalaci
do jednotky PLFY-P VFM-E

60 x 188 x 22 –

vysíla# p$ijíma#

PAR-SL94B-E PAR-FL32MA* PAR-SL100A-E* PAR-FA32MA PAR-SE9FA-E PAR-SA9FA-E

PMFY-P•VBM • •
PLFY-P•VLMD • •
PFFY-P•VKM • •
PEFY-P•VMR-E/R/VMH • •
PFFY-P•VLEM/VKM/VLRM/VLRMM • •
PEFY-P•VMS1(L) • •
PEFY-P•VMA(L) • •
PCFY-P•VKM • • •
PKFY-P•VBM-E •
PKFY-P•VHM/VKM •
PLFY-P•VEM-E • •
PLFY-P•VFM-E1 • •
PLFY-WP•VBM-E •

*S praktick"m dr$ákem pro nást%nnou montá$.

vysíla# p$ijíma#

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

SLZ-M•FA • • •
SEZ-M•DA • •
SEZ-KD•VAL • •
PLA-M•EA • • •
PLA-ZP•BA • • •
PLA-ZRP•BA •
PEAD-M•JA • •
PKA-M•HAL •
PKA-M•KAL •
PCA-M•KA • •
PCA-RP71HAQ •

*S praktick"m dr$ákem pro nást%nnou montá$.

City Multi

Mr. Slim

PAR-FL32MA PAR-FA32MA PAR-SA9FA-E / PAR-SE9FA-E / PAR-SF9FA-E PAR-SL100A-E
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Infra!ervená dálková ovládání

Technická data PAR-FL32MA PAR-FA32MA PAR-SA9FA-E PAR-SE9FA-E PAR-SF9FA-E PAR-SL100A-E PAR-SL94B-E

Typ
Infra!ervené dálkové 
ovládání

Infra!erven" p#ijíma! Infra!erven" p#ijíma! Infra!erven" p#ijíma! Infra!erven" p#ijíma!
Infra!ervené dálkové 
ovládání

Sada

Rozm!ry " x V x H (mm) 58 x 159 x 19 70 x 120 x 22,5
Jen pro instalaci
do jednotky PLFY-VBM-E

Jen pro instalaci
do jednotky PLFY-VEM-E

Jen pro instalaci
do jednotky PLFY-P VFM-E

60 x 188 x 22 –

vysíla# p$ijíma#

PAR-SL94B-E PAR-FL32MA* PAR-SL100A-E* PAR-FA32MA PAR-SE9FA-E PAR-SA9FA-E

PMFY-P•VBM • •
PLFY-P•VLMD • •
PFFY-P•VKM • •
PEFY-P•VMR-E/R/VMH • •
PFFY-P•VLEM/VKM/VLRM/VLRMM • •
PEFY-P•VMS1(L) • •
PEFY-P•VMA(L) • •
PCFY-P•VKM • • •
PKFY-P•VBM-E •
PKFY-P•VHM/VKM •
PLFY-P•VEM-E • •
PLFY-P•VFM-E1 • •
PLFY-WP•VBM-E •

*S praktick"m dr$ákem pro nást%nnou montá$.

vysíla# p$ijíma#

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

SLZ-M•FA • • •
SEZ-M•DA • •
SEZ-KD•VAL • •
PLA-M•EA • • •
PLA-ZP•BA • • •
PLA-ZRP•BA •
PEAD-M•JA • •
PKA-M•HAL •
PKA-M•KAL •
PCA-M•KA • •
PCA-RP71HAQ •

*S praktick"m dr$ákem pro nást%nnou montá$.

City Multi

Mr. Slim

PAR-FL32MA PAR-FA32MA PAR-SA9FA-E / PAR-SE9FA-E / PAR-SF9FA-E PAR-SL100A-E
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Funkce Popis PAR-33MAA PAR-U02MEDA PAC-YT52CRA PAR-FL32MA SL100 PAR-CT01

Ovládání Zobrazení Ovládání Zobrazení Ovládání Zobrazení Ovládání Zobrazení Ovládání Zobrazení Ovládání Zobrazení

Zap./vyp. Zapíná nebo vypíná provoz 
vnit!ní jednotky nabo skupiny vnit!. jednotek.

• • • • • • • • • • • •

Volba 
provozního re!imu

Volba funkce chlazení/odvhl"ování/automatická/v#trání/topení 
je závislá na typu vnit!ní jednotky. Automatická volba re$imu je 
mo$ná pouze u série (W)R2.

• • • • • • • • • • • •

Nastavení teploty Nastavení teploty v místnosti:
Chlazení/odvlh"ování: 19 – 30 °C
Topení: 17 – 28 °C
Auto: 19 – 28 °C

• • • • • • • • • • • •

Dual Setpoint Individuální nastavení po$adovan%ch hodnot pro vytáp#ní a chlazení • • • • • • • • • •

Stupe" otá#ek 
ventilátoru

4-stup&ov%: Lo-Mi1-Mi2-Hi
2-stup&ov%: Lo-Hi

• • • • • • • • • • • •

Omezení rozsahu 
nastavení teplot

Ohrani"ení nastavitelného rozsahu teplot.
• • • • • • •

Svislé 
sm$ry v%dechu

Úhel v%dechu: 
100 °C / 80 °C / 60 °C / 40 °C a Swing.

• • • • • • • • • • • •

Stranové 
sm$ry v%dechu

K dispozici pouze u PLA-M EA, 
PLFY-P-VBM-E a PLFY-P-VCM-E.

• • • •

&asova# Zap./vyp. m'$e b%t naprogramováno. T%denní T%denní Denní
Den / t%den (v 

závislosti na vnit!ních 
jednotkách)

Den / t%den 

Funkce blokování/
odblokování

M'$ete blokovat zap./vyp./teplotu v místnosti/provozní re$im a reset 
filtru. Systém se dá ovládat pouze nad!azen%m !ídicím systémem.

• • • • • • • • • •

Detekce teploty v 
místnosti

Detekce teploty p!es hlavní (master) vnit!ní jednotku ve skupin#.
• • • • • • • •

Kód chyby-v%stup Zobrazení 4-místn%ch kód' chyb a adres za!ízení, kter%ch se 
porucha t%ká.

• • • • • • •

Testovací provoz Ka$dá vnit!ní jednotka skupiny m'$e b%t spu(t#na v testovacím 
(zku(ebním) re$imu.

• • • • • • • • • • •

Nouzové tel. #íslo 
v p'ípad$ poruchy

V p!ípad# poruchy m'$e b%t na ovládání zobrazeno telefonní "íslo 
servisní slu$by.

• • •

Volba jazyka 8 sv#tov%ch jazyk'. • • • • •

&as Zobrazení aktuálního "asu. • • • • •

Blokování tla#ítek Blokování v(ech tla"ítek/
blokování v(ech tla"ítek krom# zap./vyp.

• • • • •

Mr.Slim-
pomoc p'i servisu

Zobrazení základních provozních údaj' kompresoru 
(el. p!íkon/po"et provozních hodin/operace zap./vyp.)/teplotní 
"idla (tepeln% v%m#ník, vnit!. jednotka+venk. jednotka/v%fuk 
(venk. jedn.)/teplota v místnosti/$ivotnost filtru).

• • • •

Funkce zálohování St!ídání mezi dv#ma stejn%mi systémy/start druhého systému 
p!i v%padku prvního/start druhého systému p!i p!etí$ení prvního. 
Pouze u systém' série Mr. Slim.

• •

Kompatibilita Kompatibilní s City Multi/ Mr. Slim/ 
M-Serie (MAC-397IF 

s MAC-334IF-E)

City Multi City Multi/ Mr. Slim/ 
M-Serie (MAC-397IF 

s MAC-334IF-E)

City Multi 
City Multi/ Mr. Slim 

("ty!cestná podstropní 
kazetová jednotka 

série S a P)

City Multi/ Mr. Slim/ 
M-Serie (MAC-397IF s 

MAC-334IF-E)

Rozm$ry () x H x V) mm 120 x 120 x 19 140 x 120 x 25 70 x 120 x 14,5 58 x 159 x 19 66 x 188 x 22 65/68 x 120 x 14

P!ehled funkcí lokálních dálkov"ch ovládání
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Upozorn!ní
• ME-dálkové ovládání pro p!ipojení do M-Netové datové 

sb"rnice.
• Velmi snadné ovládání díky integrovanému dotykovému dis-

pleji a dvojici dopl#kov$ch programovateln$ch funk%ních 
tla%ítek.

• Ploch$ tvar a moderní design.
• P!ehledné, kontrastn" barevné symboly.
• Nastavitelné hodiny pro mnoho funkcí %asova%e, kter$ pod-

poruje p!epínání období zimy a léta, zadávání dn& volna nebo 
dovolen$ch.

• Montá' na st"nu.
• Externí vstupy a v$stupy.
• Individuální ovládání a' 50 vnit!ních jednotek.
• Funkce Dual Setpoint pro individuální nastavení po'adovan$ch 

hodnot v re'imu chlazení a vytáp"ní

Systémové dálkové ovládání AT-50B pouze se t!emi tla%ítky a 
barevn$m dotykov$m displejem p!iná(í nejvy((í komfort ov-
ládání klimatizace. V(echny !ídicí funkce pro skupinu a' 50 
jednotek lze pohodln" ovládat klepnutím prstu na barevném 
p"tipalcovém displeji. Sou%ástí dálkového ovládání je t$denní 
%asova%, funkce úspory energie a funkce no%ního útlumového 
re'imu. Rovn"' je mo'né prost!ednictvím E/A modul& bloko-
vání a povolování lokálního dálkového ovládání nebo p!ipojení 
za!ízení od jiného v$robce. Displej je vybaven automatick$m 
vypínáním podsvícení. P!i v$skytu chyby z&stane displej 
osv"tlen$, dokud se chyba neodstraní. 

Systémové dálkové ovládání AT-50B bylo vyvinuto pro jed-
notky série City Multi. M-série a série Mr. Slim mohou b$t 
p!ipojeny a !ízeny p!es odpovídající adaptér do M-Netu. AT-
50B samoz!ejm" také podporuje rekupera%ní v"trací za!ízení 
Lossnay, jak v samostatném provozu, tak i jako sdru'ené VZT 
jednotky s vnit!ními klimatiza%ními jednotkami (interlock).

AT-50B 
Systémové dálkové ovládání s dotykov"m displejem

AT-50B 

Technická data AT-50B PAC-SC51KUA* PAC-YT51HAA

Typ Systémové dálkové ovládání Zdroj el. nap!tí Adaptér pro externí ovládání
Rozm!ry " x V x H (mm) 180 x 120 x 30 271 x 169 x 72 –

* Nutn", pokud je AT-50B zapojen do sb!rnice venkovních jednotek.
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Upozorn!ní
• ME-dálkové ovládání pro p!ipojení do M-Netové datové 

sb"rnice.
• Velmi snadné ovládání díky integrovanému dotykovému dis-

pleji a dvojici dopl#kov$ch programovateln$ch funk%ních 
tla%ítek.

• Ploch$ tvar a moderní design.
• P!ehledné, kontrastn" barevné symboly.
• Nastavitelné hodiny pro mnoho funkcí %asova%e, kter$ pod-

poruje p!epínání období zimy a léta, zadávání dn& volna nebo 
dovolen$ch.

• Montá' na st"nu.
• Externí vstupy a v$stupy.
• Individuální ovládání a' 50 vnit!ních jednotek.
• Funkce Dual Setpoint pro individuální nastavení po'adovan$ch 

hodnot v re'imu chlazení a vytáp"ní

Systémové dálkové ovládání AT-50B pouze se t!emi tla%ítky a 
barevn$m dotykov$m displejem p!iná(í nejvy((í komfort ov-
ládání klimatizace. V(echny !ídicí funkce pro skupinu a' 50 
jednotek lze pohodln" ovládat klepnutím prstu na barevném 
p"tipalcovém displeji. Sou%ástí dálkového ovládání je t$denní 
%asova%, funkce úspory energie a funkce no%ního útlumového 
re'imu. Rovn"' je mo'né prost!ednictvím E/A modul& bloko-
vání a povolování lokálního dálkového ovládání nebo p!ipojení 
za!ízení od jiného v$robce. Displej je vybaven automatick$m 
vypínáním podsvícení. P!i v$skytu chyby z&stane displej 
osv"tlen$, dokud se chyba neodstraní. 

Systémové dálkové ovládání AT-50B bylo vyvinuto pro jed-
notky série City Multi. M-série a série Mr. Slim mohou b$t 
p!ipojeny a !ízeny p!es odpovídající adaptér do M-Netu. AT-
50B samoz!ejm" také podporuje rekupera%ní v"trací za!ízení 
Lossnay, jak v samostatném provozu, tak i jako sdru'ené VZT 
jednotky s vnit!ními klimatiza%ními jednotkami (interlock).

AT-50B 
Systémové dálkové ovládání s dotykov"m displejem

AT-50B 

Technická data AT-50B PAC-SC51KUA* PAC-YT51HAA

Typ Systémové dálkové ovládání Zdroj el. nap!tí Adaptér pro externí ovládání
Rozm!ry " x V x H (mm) 180 x 120 x 30 271 x 169 x 72 –

* Nutn", pokud je AT-50B zapojen do sb!rnice venkovních jednotek.
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Screenshoty displeje AT-50B

P!ehled funkcí AT-50B

Hlavní nabídka/menu
P!ehledná hlavní nabídka logicky navede u"ivatele ke v#em 
funkcím. Nalezne zde r$zná menu pro provozní a%hrani&ní na-
stavení s%r$zn' barevn(mi pozadími, menu ovládacího panelu 
a správu systému. 
Ve spodní li#t' menu se nachází vlevo tla&ítko „Zp't“ a vpravo 
dotykové tla&ítko funkce vy&i#t'ní obrazovky a základního na-
stavení tohoto systémového dálkového ovládání AT-50B.

Zobrazení-Home
Sta&í jeden pohled a%u"ivatel získá informace o%v#ech relevant-
ních provozních podmínkách obsluhovan(ch klimatiza&ních 
za!ízení, která jsou zde rozd'lena dle místností. Ka"dá ikona je 
pro jedno klimatiza&ní za!ízení nebo pro skupinu, ka"dé skupi-
n' se dá p!i!adit jméno.
Modré ikony symbolizují, "e je klimatiza&ní za!ízení zapnuté. 
K tomu se zobrazuje teplota a provozní re"im. V zobrazení 
také uvidíte stav filtru, &as provozu a p!ipojení v'trací jednotky 
Lossnay. Chyby, které se v systému objeví budou zobrazeny 
"lut'. Pokud bude klimatiza&ní za!ízení vypnuté, tak barva iko-
ny bude #edá.

Funkce Popis

Dotykov! displej Dotykov! barevn! displej, 5 palcová úhlop"í#ka, formát na le$ato.
Funk"ní tla"ítka 1 Zap./vyp., 2 programovatelné funk#ní tla#ítko.
Max. po"et p#ipojiteln!ch vnit#ních jednotek Max. 50 vnit"ních jednotek / skupin.
Zap./vyp. Zapnutí / vypnutí jednotlivé skupiny.

Zapnutí / vypnutí pro v%echny skupiny / jednotky zap./vyp. tla#ítkem na p"edním panelu.
Provozní re$imy P"epnutí mezi chlazením / odvlh#ování / automatick!m re$imem / v&tráním / topením, závisí na typech a mo$nostech vnit"ních jednotek. Automatick! 

re$im je mo$n! aktivovat jen u R2/WR2 systém'.
Po$adovaná teplota v místnosti Nastavitelná po$adovaná teplota v místnosti pro ka$dou skupinu v ní$e uveden!ch mezích, závisí na typech a mo$nostech vnit"ních jednotek:

Chlazení/odvlh#ování: 19 – 30 °C
Topení: 17 – 28 °C
Automatick! re$im: 19 – 28 °C

Stupn% otá"ek ventilátoru Stupn& otá#ek ventilátoru pro ka$dou skupinu s nastavením a$ 4 stup(' otá#ek, závisí na typech a mo$nostech vnit"ních jednotek.
Sm%r v!dechu Úhel v!dechu pro ka$dou skupinu, mo$nost nastavení a$ 4 pozic a Auto Swing, závisí na typech a mo$nostech vnit"ních jednotek.
Funkce "asova"e Denní a t!denní s 16 spou%t&cími #asy na den.
Blokování / odblokování lokálních dálkov!ch ovládání M'$ete individuáln& nastavit blokování nebo odblokování funkcí jednotliv!ch dálkov!ch ovládání (zap./vyp., po$adovaná teplota, provozní re$im a 

zobrazení zaneseného filtru).
Zobrazení teploty v místnosti M'$e b!t zobrazena nam&"ená teplota v místnosti pro ka$dou skupinu.
Poruchová hlá&ení Zobrazuje 4-místn! kód poruchy a adresu jednotky, které se tato porucha t!ká. Dá se ulo$it a$ 64 posledních hlá%ení poruch.
Testovací re$im Umo$(uje testovací provoz pro jednotlivé jednotky uvnit" skupiny.
Simultální provoz s v%tracími jednotkami (vázan!) Umo$(uje simultální (vázan!) provoz skupiny klimatiza#ních jednotek s v&trací jednotkou Lossnay.
Externí vstupy a v!stupy P"ipojovací svorky pro:

Vstupy: zap./vyp. p"es spojit! signál, nouzové vypnutí p"es spojit! signál
V!stupy: stav provozu (zap./vyp.), poruchová hlá%ení / normální provoz

Kontrola mno$ství chladiva v systému Aktivování funkce kontroly mno$ství chladiva ve venkovních jednotkách pro snadnou údr$bu.
Zdroj elektrického nap%tí 30 V DC (p"es M-Netovou sb&rnici nebo p"es sí)ov! zdroj).
Kompatibilní s City Multi VRF / Mr. Slim (s PAC-SF81MA-E) / M-série (s MAC-399IF).
Rozm%ry ' x V x H (mm) 180 x 120 x 30
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Centrální systémy !ízení

AE-200E
Vizuální !ídicí systém / roz"i!ující modul pro AE-200E

Technická data AE-200E

Typ Centrální dálk. ovládání
Rozm!ry " x V x H (mm) 283 x 199 x 64

Volitelné p#íslu$enství

Typ Popis

EW-50E
Roz!i"ující modul umo#$uje "ídit a# 200 vnit"ních jednotek. 
Pro 51–100 vnit"ních jednotek je pot"eba 1%kus, pro 101–150 vnit"ních jednotek jsou 
pot"eba 2%kusy a%151–200 vnit"ních jednotek jsou pot"eba 3%kusy

PAC-YG63MCA-J Analogov& v&stupov& modul
PAC-YG84UTB-J P"íslu!enství pro montá# na st'nu.
BTR-232B Router dle specifikace ME + pot"ebné vybavení, dle zvolené varianty.
PAC-YG10HA Kabelov& adaptér pro externí signály
PAC-YG82TB-J Box pro montá# na st'nu (pouze AE-200E)

AE-200E

AE-200E
Standardn" m#$ete !ídit a$ 50 vnit!ních jednotek nebo skupin. 
S !ídicím systémem AE-200E m#$e b%t kontrolováno maximál-
n" 200 komponent# (vnit!ní jednotky, analog. / digit. p!evodníky 
apod.) a$ se t!emi voliteln%mi roz&i!ujícími moduly.

Podsvícen# barevn# displej z tekut#ch krystal$
Podsvícen% displej usnad'uje (itelnost a ovládání zobraze-
n%ch klimatiza(ních jednotek. Na první pohled poznáte, která 
klimatiza(ní jednotka je zapnutá nebo vypnutá. Ovládání je nyní 
mo$né i v noci v neosv"tlen%ch místnostech. Po ur(ité dob" 
podsvícen% displej automaticky zhasne. Jakmile se vyskytne 
chyba, podsvícen% displej se op"t automaticky rozsvítí a v tom-
to stavu z#stane dokud nezaregistrujete chybu.

Dotykov# displej
Na dotykovém displeji o)velikosti 10,4“ s)vysok%m rozli&ením 
lze prstem ovládat klimatiza(ní jednotky. Oran$ové ozna(ení 
okolo symbolu signalizuje klimatiza(ní jednotku, která je doty-
kem prstu vybrána.

Individuální v#kazy náklad$ (volitelné)
Údaje o)spot!eb" p!ipojené jednotky lze exportovat na p!ipoje-
né USB a)následn" vyhodnotit v)po(íta(i.

Kompatibilita s pam%tmi USB
USB – rozhraní je integrováno na levé stran" AE-200E pod 
ochrann%m krytem. Tímto rozhraním m#$ete vkládat konfigu-
ra(ní data, která jste si p!edtím p!ipravili na PC.

Integrované napájení
*ídicí systém je konstruován pro p!ímé p!ipojení zdroje napá-
jení 230)V/1)f/50)Hz.

Upozorn%ní
• Barevn%, pln" grafick% dotykov% displej m#$e b%t obsluhován 

pouze dotykem prstu.
• Lehce srozumitelné symboly okam$it" ukazují stav klimati-

za(ního za!ízení.
• P!ipraven pro budoucí M-Net, Ethernet a USB-rozhraní, tak-

té$ pro ovládání externími signály.
• Mo$né zabudovat do st"ny a s voliteln%m panelem také na 

st"nu.

EW-50E
S tímto roz&i!ujícím modulem pro M-Netovou datovou sb"rni-
ci m#$e b%t nav%&en po(et p!ipojiteln%ch vnit!ních jednotek k 
centrálnímu !ídicímu systému z 50 jednotek a$ na 200.

Upozorn%ní
• Ka$d% roz&i!ující modul umo$'uje p!ipojení 50 vnit!ních  

jednotek nebo skupin k centrálnímu systémovému !ízení  
AE-200E. S maximálním mo$n%m p!ipojením t!í roz&i!ujících 
modul# lze tedy k jedné AE-200E p!ipojit 150 vnit!ních jed-
notek nebo skupin.

• P!ipojení se realizuje prost!ednictvím Ethernetu, se kter%m 
m#$eme také spravovat AE-200E. Roz&i!ující modul nemusí 
b%t tedy nainstalován p!ímo vedle centrálního systémového 
ovládání AE-200E, ale m#$e b%t namontován ve v"t&í vzdá-
lenosti.
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Centrální systémy !ízení

AE-200E
Vizuální !ídicí systém / roz"i!ující modul pro AE-200E

Technická data AE-200E

Typ Centrální dálk. ovládání
Rozm!ry " x V x H (mm) 283 x 199 x 64

Volitelné p#íslu$enství

Typ Popis

EW-50E
Roz!i"ující modul umo#$uje "ídit a# 200 vnit"ních jednotek. 
Pro 51–100 vnit"ních jednotek je pot"eba 1%kus, pro 101–150 vnit"ních jednotek jsou 
pot"eba 2%kusy a%151–200 vnit"ních jednotek jsou pot"eba 3%kusy

PAC-YG63MCA-J Analogov& v&stupov& modul
PAC-YG84UTB-J P"íslu!enství pro montá# na st'nu.
BTR-232B Router dle specifikace ME + pot"ebné vybavení, dle zvolené varianty.
PAC-YG10HA Kabelov& adaptér pro externí signály
PAC-YG82TB-J Box pro montá# na st'nu (pouze AE-200E)

AE-200E

AE-200E
Standardn" m#$ete !ídit a$ 50 vnit!ních jednotek nebo skupin. 
S !ídicím systémem AE-200E m#$e b%t kontrolováno maximál-
n" 200 komponent# (vnit!ní jednotky, analog. / digit. p!evodníky 
apod.) a$ se t!emi voliteln%mi roz&i!ujícími moduly.

Podsvícen# barevn# displej z tekut#ch krystal$
Podsvícen% displej usnad'uje (itelnost a ovládání zobraze-
n%ch klimatiza(ních jednotek. Na první pohled poznáte, která 
klimatiza(ní jednotka je zapnutá nebo vypnutá. Ovládání je nyní 
mo$né i v noci v neosv"tlen%ch místnostech. Po ur(ité dob" 
podsvícen% displej automaticky zhasne. Jakmile se vyskytne 
chyba, podsvícen% displej se op"t automaticky rozsvítí a v tom-
to stavu z#stane dokud nezaregistrujete chybu.

Dotykov# displej
Na dotykovém displeji o)velikosti 10,4“ s)vysok%m rozli&ením 
lze prstem ovládat klimatiza(ní jednotky. Oran$ové ozna(ení 
okolo symbolu signalizuje klimatiza(ní jednotku, která je doty-
kem prstu vybrána.

Individuální v#kazy náklad$ (volitelné)
Údaje o)spot!eb" p!ipojené jednotky lze exportovat na p!ipoje-
né USB a)následn" vyhodnotit v)po(íta(i.

Kompatibilita s pam%tmi USB
USB – rozhraní je integrováno na levé stran" AE-200E pod 
ochrann%m krytem. Tímto rozhraním m#$ete vkládat konfigu-
ra(ní data, která jste si p!edtím p!ipravili na PC.

Integrované napájení
*ídicí systém je konstruován pro p!ímé p!ipojení zdroje napá-
jení 230)V/1)f/50)Hz.

Upozorn%ní
• Barevn%, pln" grafick% dotykov% displej m#$e b%t obsluhován 

pouze dotykem prstu.
• Lehce srozumitelné symboly okam$it" ukazují stav klimati-

za(ního za!ízení.
• P!ipraven pro budoucí M-Net, Ethernet a USB-rozhraní, tak-

té$ pro ovládání externími signály.
• Mo$né zabudovat do st"ny a s voliteln%m panelem také na 

st"nu.

EW-50E
S tímto roz&i!ujícím modulem pro M-Netovou datovou sb"rni-
ci m#$e b%t nav%&en po(et p!ipojiteln%ch vnit!ních jednotek k 
centrálnímu !ídicímu systému z 50 jednotek a$ na 200.

Upozorn%ní
• Ka$d% roz&i!ující modul umo$'uje p!ipojení 50 vnit!ních  

jednotek nebo skupin k centrálnímu systémovému !ízení  
AE-200E. S maximálním mo$n%m p!ipojením t!í roz&i!ujících 
modul# lze tedy k jedné AE-200E p!ipojit 150 vnit!ních jed-
notek nebo skupin.

• P!ipojení se realizuje prost!ednictvím Ethernetu, se kter%m 
m#$eme také spravovat AE-200E. Roz&i!ující modul nemusí 
b%t tedy nainstalován p!ímo vedle centrálního systémového 
ovládání AE-200E, ale m#$e b%t namontován ve v"t&í vzdá-
lenosti.
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Centrální systémy !ízení

Technická data EW-50E

Typ Centrální dálkové ovládání
Rozm!ry " x V x H (mm) 209 x 172 x 92

EW-50E
Sí!ové centrální dálkové ovládání s web-funkcí

EW-50E

Centrální systémové ovládání EW-50E je stejn" ideální jak pro 
malé, tak i pro velké klimatiza#ní systémy, nebo$ s ním m%&ete  
ovládat a& 50 klimatiza#ních jednotek. Navíc m%&ete a& 40 cen-
trálních systém% !ízení propojit do jednoho komplexního systé-
mu, v'jeho& rámci pak m%&ete !ídit a'monitorovat rozsáhlé ob-
jekty a& s'2'000 vnit!ními jednotkami. Systém obsahuje v(echny 
funkce k ovládání a monitorování v(ech model% klimatiza#ních 
jednotek Mitsubishi Electric. Krom" toho lze pou&ívat i'externí 
signály a'zajistit spole#nou obsluhu také za!ízení jin)ch v)robc% 
(je zapot!ebí samostatné p!íslu(enství).

Webové funkce
EW-50E nemá &ádn) displej. Proto jedinou mo&ností, jak ten-
to centrální ovlada# ovládat, je p!es webové rozrhaní. Po#íta# 
musí b)t p!ipojen do vnit!ní sít" nebo internetu a musí b)t vyba-
ven standardním webov)m prohlí&e#em typu Microsoft Internet 
Explorer.

Upozorn"ní
• Jedna EW-50E m%&e ovládat a& 50 vnit!ních jednotek nebo 

skupin.
• Kompaktní systémové ovládání nemá &ádn) displej, instalace 

tedy probíhá „za scénou“ (nap!. v rozvad"#i, podhledu atd.).
• Klimatiza#ní jednotky se ovládají pohodln" prost!ednictvím 

po#íta#e, kde lze vyu&ívat integrovanou ovládací obrazovku.
• U&ivatelské rozhraní je velmi jednoduché a ka&d) se s ním 

snadno a rychle nau#í pracovat.
• Srozumitelné symboly zobrazují p!ehledn" stav za!ízení.
• Ideální pro pou&ití v kombinaci s TG-2000A.
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Centrální systémy !ízení

P!ehled funkcí AE-200E / EW-50E

Funkce Popis

Zobrazovací jednotka Barevn! dotykov! displej s vysok!m rozli"ením, 10,4-palcová úhlop#í$ka, formát na le%ato (AE-200E).

Max. po!et p"ipojiteln#ch vnit"ních jednotek Max. 50 vnit#ních jednotek / skupin.

Mo$nosti roz%í"ení Se t#emi roz"i#ujícími moduly EW-50E pro maximáln& 200 vnit#ních jednotek / skupin (jen s AE-200E).

Zap./vyp. Zapnutí / vypnutí jednotlivé skupiny odd&len& nebo v"ech skupin dohromady.

Provozní re$imy P#epnutí mezi chlazením / odvlh$ování / automatick!m re%imem / v&tráním / topením, závisí na typech a mo%nostech vnit#ních jednotek. Automatick!  
re%im je mo%n! aktivovat jen u R2/WR2 systém'.

Po$adovaná teplota v místnosti Nastavitelná po%adovaná teplota v místnosti pro ka%dou skupinu v ní%e uveden!ch mezích, závisí na typech a mo%nostech vnit#ních jednotek:
Chlazení/odvlh$ování: 19 – 30 °C
Topení: 17 – 28 °C
Automatick! re%im: 19 – 28 °C

Stupn& otá!ek ventilátoru V závislosti na typu jednotky je mo%né nastavit a% 4 stupn& otá$ek ventilátoru a automatick! re%im.

Sm&r v#dechu Úhel v!dechu vzduchu je mo%né nastavit ve 4 stupních a v Auto Swing re%imu (závisí na typu jednotky).

Funkce !asova!e Ro$ní nebo t!denní $asova$. Voliteln! no$ní útlumov! re%im (12 °C).

Blokování / odblokování lokálních dálkov#ch ovládání M'%ete individuáln& nastavit blokování nebo odblokování funkcí jednotliv!ch dálkov!ch ovládání (zap./vyp., po%adovaná teplota, provozní re%im a  
zobrazení zaneseného filtru).

Zobrazení teploty v místnosti M'%e b!t zobrazena nam&#ená teplota v místnosti pro ka%dou skupinu.

Poruchová hlá%ení Zobrazuje 4-místn! kód poruchy a adresu jednotky, které se tato porucha t!ká. Dá se ulo%it a% 64 posledních hlá"ení poruch.

Testovací re$im Umo%(uje testovací provoz pro jednotlivé jednotky uvnit# skupiny.

Simultální provoz s v&tracími jednotkami (vázan#) Umo%(uje simultální (vázan!) provoz skupiny klimatiza$ních jednotek s v&trací jednotkou Lossnay.

Omezení rozsahu nastavení teplot u webového prohlí$e!e Nastaviteln! rozsah teplot m'%e b!t omezen pro jednotlivé jednotky (nap#íklad z 23 °C na 25 °C).

Funkce Web-serveru Voliteln& lze centrální #ídicí systém AE-200E a EW-50E ovládat z lokální sít& p#es standardní webov! prohlí%e$. Správce pak m'%e omezit p#ístup pomocí 
u%ivatelsk!ch ú$t' a hesel. A také omezit ovládání ur$ité skupiny jednotek dle p#id&len!ch práv.

Automatická úprava po$adované teploty AE-200E a EW-50E mohou m&nit nastavenou teplotu v místnosti v závislosti na venkovní teplot& (vle$ná regulace). Tato funkce je k dispozici pouze v  
re%imu chlazení. K aktivaci této funkce je nutné pou%ít vstupní modul PAC-YG63MCA a teplotní $idlo PT100 ($idlo PT-100 není sou$ástí dodávky).

Funkce odleh!ení systému Aktivování funkcí úspory elektrické energie, pokud je systém p#etí%en (p#íli" vysok! odb&r elektrického proudu).

Funkce úspory elektrické energie Mohou b!t aktivovány r'zné (volitelné) funkce úspory elektrické energie pro vnit#ní jednotky, skupiny nebo cel! systém.

Optimalizovan# start systému Klimatiza$ní za#ízení startuje je"t& p#ed naprogramovan!m $asem spu"t&ní s $áste$n!m v!konem, kter! se v pr'b&hu $asu zvy"uje, a% dosáhne po%ado-
vané hodnoty p#esn& v nastaven! $as $asova$e. Toto #e"ení pomáhá "et#it elektrickou energii. K této funkci je nutné objednat vstupní modul pro napojení  
$idla PT-100 s ozna$ením PAC-YG63MCA a jedno teplotní $idlo PT-100 (není sou$ástí dodávky).

Ochrana heslem P#ístup k AE-200E a EW-50E m'%e b!t chrán&n voliteln!m heslem. Po uzamknutí AE-200E dojde ke zhasnutí LCD displeje a p#i p#í"tím p#ístupu bude 
vy%adováno heslo.

No!ní útlumov# re$im Pokud nejsou místnosti vyu%ívány a nebo v no$ních hodinách, m'%e b!t sní%en v!kon klimatiza$ního systému. Systém udr%uje v místnosti nap#íklad pro 
topn! re%im v rozmezí teplot od 16 do 19 °C. Zabrání se tak velkému ochlazení místnosti. V denním provozu pak nastaví AE-200E teplotu v místnosti znovu 
na 20 - 22 °C.

Externí vstupy a v#stupy P#ipojovací svorky pro: Vstupy: zap./vyp. p#es spojit! signál, nouzové vypnutí p#es spojit! signál
V!stupy: stav provozu (zap./vyp.), poruchová hlá"ení / normální provoz

Kontrola mno$ství chladiva Aktivování funkce kontroly mno%ství chladiva ve venkovních jednotkách pro snadnou údr%bu.

Kompatibilní s City Multi VRF / Mr. Slim (s konvertorem A/M Net) M-Serie (s MAC-333IF)
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Centrální systémy !ízení

P!ehled funkcí AE-200E / EW-50E

Funkce Popis

Zobrazovací jednotka Barevn! dotykov! displej s vysok!m rozli"ením, 10,4-palcová úhlop#í$ka, formát na le%ato (AE-200E).

Max. po!et p"ipojiteln#ch vnit"ních jednotek Max. 50 vnit#ních jednotek / skupin.

Mo$nosti roz%í"ení Se t#emi roz"i#ujícími moduly EW-50E pro maximáln& 200 vnit#ních jednotek / skupin (jen s AE-200E).

Zap./vyp. Zapnutí / vypnutí jednotlivé skupiny odd&len& nebo v"ech skupin dohromady.

Provozní re$imy P#epnutí mezi chlazením / odvlh$ování / automatick!m re%imem / v&tráním / topením, závisí na typech a mo%nostech vnit#ních jednotek. Automatick!  
re%im je mo%n! aktivovat jen u R2/WR2 systém'.

Po$adovaná teplota v místnosti Nastavitelná po%adovaná teplota v místnosti pro ka%dou skupinu v ní%e uveden!ch mezích, závisí na typech a mo%nostech vnit#ních jednotek:
Chlazení/odvlh$ování: 19 – 30 °C
Topení: 17 – 28 °C
Automatick! re%im: 19 – 28 °C

Stupn& otá!ek ventilátoru V závislosti na typu jednotky je mo%né nastavit a% 4 stupn& otá$ek ventilátoru a automatick! re%im.

Sm&r v#dechu Úhel v!dechu vzduchu je mo%né nastavit ve 4 stupních a v Auto Swing re%imu (závisí na typu jednotky).

Funkce !asova!e Ro$ní nebo t!denní $asova$. Voliteln! no$ní útlumov! re%im (12 °C).

Blokování / odblokování lokálních dálkov#ch ovládání M'%ete individuáln& nastavit blokování nebo odblokování funkcí jednotliv!ch dálkov!ch ovládání (zap./vyp., po%adovaná teplota, provozní re%im a  
zobrazení zaneseného filtru).

Zobrazení teploty v místnosti M'%e b!t zobrazena nam&#ená teplota v místnosti pro ka%dou skupinu.

Poruchová hlá%ení Zobrazuje 4-místn! kód poruchy a adresu jednotky, které se tato porucha t!ká. Dá se ulo%it a% 64 posledních hlá"ení poruch.

Testovací re$im Umo%(uje testovací provoz pro jednotlivé jednotky uvnit# skupiny.

Simultální provoz s v&tracími jednotkami (vázan#) Umo%(uje simultální (vázan!) provoz skupiny klimatiza$ních jednotek s v&trací jednotkou Lossnay.

Omezení rozsahu nastavení teplot u webového prohlí$e!e Nastaviteln! rozsah teplot m'%e b!t omezen pro jednotlivé jednotky (nap#íklad z 23 °C na 25 °C).

Funkce Web-serveru Voliteln& lze centrální #ídicí systém AE-200E a EW-50E ovládat z lokální sít& p#es standardní webov! prohlí%e$. Správce pak m'%e omezit p#ístup pomocí 
u%ivatelsk!ch ú$t' a hesel. A také omezit ovládání ur$ité skupiny jednotek dle p#id&len!ch práv.

Automatická úprava po$adované teploty AE-200E a EW-50E mohou m&nit nastavenou teplotu v místnosti v závislosti na venkovní teplot& (vle$ná regulace). Tato funkce je k dispozici pouze v  
re%imu chlazení. K aktivaci této funkce je nutné pou%ít vstupní modul PAC-YG63MCA a teplotní $idlo PT100 ($idlo PT-100 není sou$ástí dodávky).

Funkce odleh!ení systému Aktivování funkcí úspory elektrické energie, pokud je systém p#etí%en (p#íli" vysok! odb&r elektrického proudu).

Funkce úspory elektrické energie Mohou b!t aktivovány r'zné (volitelné) funkce úspory elektrické energie pro vnit#ní jednotky, skupiny nebo cel! systém.

Optimalizovan# start systému Klimatiza$ní za#ízení startuje je"t& p#ed naprogramovan!m $asem spu"t&ní s $áste$n!m v!konem, kter! se v pr'b&hu $asu zvy"uje, a% dosáhne po%ado-
vané hodnoty p#esn& v nastaven! $as $asova$e. Toto #e"ení pomáhá "et#it elektrickou energii. K této funkci je nutné objednat vstupní modul pro napojení  
$idla PT-100 s ozna$ením PAC-YG63MCA a jedno teplotní $idlo PT-100 (není sou$ástí dodávky).

Ochrana heslem P#ístup k AE-200E a EW-50E m'%e b!t chrán&n voliteln!m heslem. Po uzamknutí AE-200E dojde ke zhasnutí LCD displeje a p#i p#í"tím p#ístupu bude 
vy%adováno heslo.

No!ní útlumov# re$im Pokud nejsou místnosti vyu%ívány a nebo v no$ních hodinách, m'%e b!t sní%en v!kon klimatiza$ního systému. Systém udr%uje v místnosti nap#íklad pro 
topn! re%im v rozmezí teplot od 16 do 19 °C. Zabrání se tak velkému ochlazení místnosti. V denním provozu pak nastaví AE-200E teplotu v místnosti znovu 
na 20 - 22 °C.

Externí vstupy a v#stupy P#ipojovací svorky pro: Vstupy: zap./vyp. p#es spojit! signál, nouzové vypnutí p#es spojit! signál
V!stupy: stav provozu (zap./vyp.), poruchová hlá"ení / normální provoz

Kontrola mno$ství chladiva Aktivování funkce kontroly mno%ství chladiva ve venkovních jednotkách pro snadnou údr%bu.

Kompatibilní s City Multi VRF / Mr. Slim (s konvertorem A/M Net) M-Serie (s MAC-333IF)
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Centrální systémy !ízení

Roz!í"ené funkce softwaru aktivované PIN kódy
AE-200E/EW-50E

*Je pot!eba PC se sí"ov#m p!ipojením a separátní software Maintenance Tool. 

Webmonitor
Aktivování funkce webserveru centrálního dálkového ovládání. 
Díky této funkci je mo"né p!ímo a snadno ovládat klimatiza#ní 
za!ízení bez nutnosti instalace dopl$kového softwaru. Ovlá-
dání klimatizace je prost!ednictvím standardního webového 
prohlí"e#e Internet Explorer.

Annual Schedule (ro!ní !asova!), Weekly Schedule (t"-
denní !asova!)
S aktivací funkce #asova#e roz%í!íte va%e mo"nosti ovládání 
klimatizace. K dispozici je ro#ní a t&denní #asova#. Díky této 
funkci se budete moci p!izp'sobit individuálním místním pod-
mínkám provozu klimatizace.

Sending Error Mail
Systémové informace, jako jsou nap!íklad hlá%ení o(poruchách 
nebo pr'b)hy teploty v( interiéru, lze automaticky odeslat e-
mailem r'zn&m u"ivatel'm (m'"e b&t pot!eba ur#it& hardware). 

Personal Web
Tato funkce umo"$uje nastavování klimatizace p!es virtuální 
dálková ovládání. S pomocí aplikace Interner Explorer mohou 
b&t na standardním PC zobrazeny pot!ebné informace.

Maintenance Tool
Umo"$uje sí*ové p!ipojení k softwaru Mitsubishi Electric 
Maintenance Tool. Díky tomu lze zobrazit základní údaje o 
klimatiza#ních jednotkách a provozu systému.*

Maintenance Tool Advance
Umo"$uje sí*ové p!ipojení k softwaru Mitsubishi Electric Main-
tenance Tool a zobrazit roz%í!ené údaje o klimatiza#ních jednot-
kách a provozu systému.*

BACnet
S pomocí této funkce je mo"né komunikovat p!es dopl$kov& 
interface mezi systémy !ízení budov s BACnetov&m protokolem 
a klimatiza#ním systémem (pouze pro AE-200E).

PLC for General Equipments
Roz%í!ení rozsahu ovládacích funkcí EW-50E a AE-200E s po-
mocí rozhraní Mitsubishi Electric PLC, které je ur#eno k !ízení 
externích za!ízení, jako nap!íklad motor' ventilátor' apod.

Energy Management License Pack
Umo"$uje zprost!edkovat informace o elektrické spot!eb) a 
obsahuje funkce ur#ené k úspo!e elektrické energie. S touto 
funkcí je mo"né nap!íklad realizovat náhlé sní"ení zát)"e (od-
pínání zát)"e) klimatiza#ního systému p!i jeho p!etí"ení (k tomu 
je pot!eba software TG2000 nebo dopl$ková za!ízení).

Interlock control
Roz%í!ení funkcí centrálních dálkov&ch ovládání AE-200E a  
EW-50E pomocí napojení na digitální modul PAC-YG66D-
CA. Díky tomuto modulu m'"eme nap!íklad ovládat pomocí 
#asova#e centrálního dálkového ovládání r'zná externí za!ízení 
(zap./vyp.). Je nutné mít aktivovány kódy p!íslu%n&ch voli-
teln&ch funkcí nap!. ro#ní #asova# (Annual Schedule).
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P!íslu"enství !ídicích systém#

P!íslu"enství !ídicích systém#

Ozna!ení modulu PAC-YG60 MCA-J PAC-YG63 MCA-J PAC-YG63 MCA-J Pro PAC-YG66 DCA-J PAC-YG66 DCA-J Pro

Rozm"ry # x H x V (mm) 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45
Hmotnost (kg) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

PAC-YG66DCA-JPAC-YG63MCA-JPAC-YG60MCA-J

S moduly PAC-YG lze libovoln$ roz"i!ovat funkce centrálního 
ovládání EW-50E a AE-200E. Moduly jsou jednodu"e integ-
rovatelné do M-Netov%ch datov%ch sb$rnic a mají p!i!azenu 
M-Netovou adresu jako b$&né vnit!ní jednotky.

B$hem navrhování systému musí b%t bráno v úvahu, &e cel-
kov% po'et vnit!ních jednotek, v$tracích jednotek Lossnay a  
PAC-YG modul# v jednom systému M-Net, nesmí p!ekro'it 
celkov% po'et 50 kus#. Ka&d% PAC-YG modul vy&aduje 24 V 
DC zdroj zálohovaného nap$tí (UPS). Ur'eno pouze pro vnit!ní 
instalaci v suchém prost!edí.

• Je s ním mo&né zaznamenávat r#zné druhy dat, jako nap!í-
klad elektrick% proud, mno&ství vody, plynu apod.

• Zapisování dat pomocí 'íta'e pulz#.

• Vyhodnocování spot!eby elektrické energie a rozpo'ítávání 
náklad# na klimatizaci pomocí centrálního ovládání GB-50A-
DA a softwaru TG2000.

• Zaznamenaná data jsou zobrazována na web displeji pro-
st!ednictvím EW-50E.

PAC-YG60 MCA-J pulzní vstupní modul

• Automatické zasílání dat e-mailem pomocí centrálních ovlá-
dání AE-200E nebo EW-50E (nutn% router dle specifikace ME).

• Upozorn$ní v p!ípad$ p!ekro'ení nastavené hodnoty pomocí 
bezpotenciálních kontakt#.

• P!i propojení s centrálním dálkov%m ovládáním je mo&né za- 
sílat upozorn$ní pomocí e-mailu v p!ípad$ p!ekro'ení nasta-
vené hodnoty (nutn% router dle specifikací ME).

• Snímání dat pomocí 'idel teploty nebo vlhkosti.
• 2 vstupy na modul, jeden pro p!ímé p!ipojení teplotního 'idla 

PT100.
• Mo&né vstupní signály: 0 –10 V, 4 – 20 mA, 1– 5 V.
• Zaznamenávání hodnot teploty a vlhkosti.

PAC-YG63 MCA-J analogov! vstupní modul

• Shodné funkce jako u PAC-YG63MCA-J.
• P!i p!ekro'ení hodnoty nastaveného rozsahu je mo&né nap!. 

automaticky spustit dal"í vnit!ní jednotku p!ipojenou k síti M-Net.

• Pomocí funkce M-Net Interlock, lze m$nit nastavení po&ado-
vané teploty na vnit!ní jednotce v závisloti na externím 'idle 
(nap!. dle venkovní teploty).

PAC-YG63 MCA-J PRO

• Ovládání externích za!ízení jako jsou nap!íklad &aluzie, osv$t-
lení, externí ventilátory, v$trací jednotky, 'erpadla apod.

• Na jeden modul 6 vstup# a 6 v%stup#.

• Ovládání p!ipojen%ch externích za!ízení (zap. / vyp).
• M#&e b%t monitorován provozní stav externích za!ízení 

(zap. / vyp., provoz / alarm).

PAC-YG66 DCA-J digitální vstupní / v!stupní modul

• Shodné funkce jako u PAC-YG66DCA-J • Funkce M-Net Interlock, která je nap!íklad pro zapnutí vnit!ní 
jednotky externím kontaktem.

PAC-YG66 DCA-J PRO
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P!íslu"enství !ídicích systém#

Ozna!ení modulu PAC-YG60 MCA-J PAC-YG63 MCA-J PAC-YG63 MCA-J Pro PAC-YG66 DCA-J PAC-YG66 DCA-J Pro

Rozm"ry # x H x V (mm) 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45 200 x 120 x 45
Hmotnost (kg) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

PAC-YG66DCA-JPAC-YG63MCA-JPAC-YG60MCA-J

S moduly PAC-YG lze libovoln$ roz"i!ovat funkce centrálního 
ovládání EW-50E a AE-200E. Moduly jsou jednodu"e integ-
rovatelné do M-Netov%ch datov%ch sb$rnic a mají p!i!azenu 
M-Netovou adresu jako b$&né vnit!ní jednotky.

B$hem navrhování systému musí b%t bráno v úvahu, &e cel-
kov% po'et vnit!ních jednotek, v$tracích jednotek Lossnay a  
PAC-YG modul# v jednom systému M-Net, nesmí p!ekro'it 
celkov% po'et 50 kus#. Ka&d% PAC-YG modul vy&aduje 24 V 
DC zdroj zálohovaného nap$tí (UPS). Ur'eno pouze pro vnit!ní 
instalaci v suchém prost!edí.

• Je s ním mo&né zaznamenávat r#zné druhy dat, jako nap!í-
klad elektrick% proud, mno&ství vody, plynu apod.

• Zapisování dat pomocí 'íta'e pulz#.

• Vyhodnocování spot!eby elektrické energie a rozpo'ítávání 
náklad# na klimatizaci pomocí centrálního ovládání GB-50A-
DA a softwaru TG2000.

• Zaznamenaná data jsou zobrazována na web displeji pro-
st!ednictvím EW-50E.

PAC-YG60 MCA-J pulzní vstupní modul

• Automatické zasílání dat e-mailem pomocí centrálních ovlá-
dání AE-200E nebo EW-50E (nutn% router dle specifikace ME).

• Upozorn$ní v p!ípad$ p!ekro'ení nastavené hodnoty pomocí 
bezpotenciálních kontakt#.

• P!i propojení s centrálním dálkov%m ovládáním je mo&né za- 
sílat upozorn$ní pomocí e-mailu v p!ípad$ p!ekro'ení nasta-
vené hodnoty (nutn% router dle specifikací ME).

• Snímání dat pomocí 'idel teploty nebo vlhkosti.
• 2 vstupy na modul, jeden pro p!ímé p!ipojení teplotního 'idla 

PT100.
• Mo&né vstupní signály: 0 –10 V, 4 – 20 mA, 1– 5 V.
• Zaznamenávání hodnot teploty a vlhkosti.

PAC-YG63 MCA-J analogov! vstupní modul

• Shodné funkce jako u PAC-YG63MCA-J.
• P!i p!ekro'ení hodnoty nastaveného rozsahu je mo&né nap!. 

automaticky spustit dal"í vnit!ní jednotku p!ipojenou k síti M-Net.

• Pomocí funkce M-Net Interlock, lze m$nit nastavení po&ado-
vané teploty na vnit!ní jednotce v závisloti na externím 'idle 
(nap!. dle venkovní teploty).

PAC-YG63 MCA-J PRO

• Ovládání externích za!ízení jako jsou nap!íklad &aluzie, osv$t-
lení, externí ventilátory, v$trací jednotky, 'erpadla apod.

• Na jeden modul 6 vstup# a 6 v%stup#.

• Ovládání p!ipojen%ch externích za!ízení (zap. / vyp).
• M#&e b%t monitorován provozní stav externích za!ízení 

(zap. / vyp., provoz / alarm).

PAC-YG66 DCA-J digitální vstupní / v!stupní modul

• Shodné funkce jako u PAC-YG66DCA-J • Funkce M-Net Interlock, která je nap!íklad pro zapnutí vnit!ní 
jednotky externím kontaktem.

PAC-YG66 DCA-J PRO
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* Windows 7 (není podporováno: Starter Edition)/ 8/8.1/10

Maintenance Tool BAC-HD150LMAP04-E

BACnet™-Interface
• K ovládání a$ 50 vnit!ních jednotek. V"echny funkce vnit!ních 

jednotek lze !ídit p!es protokol BACnet™. V"echny d#le$ité  
parametry jako jsou stavy provozu a módy jsou dále p!edá-
vány do sít% BACnet™.

• Rozm%ry (V x & x H): 266 x 250 x 97 mm

BAC-HD150

LonWorks®-Interface
• Jednoduché napojení systému City Multi na inteligentní 

systémy !ízení budov prost!ednictvím LonWorks®-interfacu  
LMAP04-E.

• Jedním rozhraním LonWorks® lze ovládat a$ 50 vnit!ních  

 
jednotek.

• Podrobné informace ohledn% rozhraní LonWorks® najdete v 
katalogu „'ídicí a dálková ovládání“.

• Rozm%ry (V x & x H): 340 x 360 x 60 mm

LMAP04-E

Maintenance-Tool
• Jednoduchou a levnou mo$ností k dálkové kontrole, servisu 

a ovládání za!ízení série City Multi p!edstavuje Maintenance 
Tool od Mitsubishi Electric.

• V"echny parametry a chybová hlá"ení mohou b(t zobrazeny, 
ulo$eny nebo zm%n%ny pomocí po)íta)e*. 

• V*kombinaci s*modemem lze zajistit dálkov( p!enos dat.

• Maintenance Tool je slo$en z interface boxu, adaptéru a soft-
warového programu. Pro p!ipojení je navíc nutn( USB kabel. 
P!ipojení na stran% PC: USB typu A. Na stran% CMS-MNG-E: 
USB typu B.

• Rozm%ry (V x & x H): 137 x 160 x 37 mm

CMS-MNG-E*

Rozhraní EIB/KNX
• Mo$nost integrovat a$ 15 (ME-AC/KNX-15) nebo 100 (ME-

-AC/KNX-100) skupin v rámci systém# City Multi
• Mo$nost p!ímého p!ipojení jednotek M-série nebo série Mr. 

Slim bez nutnosti p!ipojení k*napájecímu zdroji na míst% 
instalace

• Podpora v"ech d#le$it(ch funkcí klimatiza)ních jednotek 

ME-AC/KNX

• Integrace 50 (ME-AC-MBS-50) nebo 100 (ME-AC-MBS-100) 
vnit!ních jednotek 

• P!ipojení systém# City Multi k technologii !ízení budov p!es 
Modbus

• Podpora v"ech d#le$it(ch funkcí klimatiza)ních jednotek

ME-AC-MBS 
Modbus rozhraní
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MELCloud 

MAC-567IF-E

Chytré ovládání na bázi cloudu
A! se jedná o klimatizaci, tepelné "erpadlo nebo rekuperaci, 
pomocí MELCloud m#$ete v%echny tyto systémy naprosto 
jednodu%e &ídit i monitorovat, a to 24 hodin denn' a z jakého-
koli místa. 

MELCloud je vybaven mnoha funkcemi, které zjednodu%í ka-
$dodenní ovládání va%ich za&ízení. M#$ete upravovat po$ado-
vané teploty, p&epínat provozní re$imy nebo jednodu%e ana-
lyzovat historické i aktuální údaje o provozu. Zvlá%! praktické 
je integrovat v%echna za&ízení do jediného u$ivatelského ú"tu 
a hromadn' ovládat skupiny za&ízení, nebo jejich r#zné typy 
z jediné aplikace. Ovládání topení, klimatizace i rekuperace je 
tak p'kn' na jednom míst'. Navíc Vám &azení do jednotliv(ch 
podla$í, budov nebo oblastí umo$)uje p&ehlednou správu více 
lokalit.

Vyu$ití v soukromé i komer"ní oblasti: MELCloud lze pou$ívat 
v bytech a soukrom(ch domech i v agenturách, ordinacích, 
kancelá&ích nebo t&eba maloobchodních &et'zcích.
 
Co musíte mít, abyste mohli vyu!ít slu!bu MELCloud?
Pro integraci systému klimatizace, topení nebo rekuperace do 
MELCloud je pot&eba WiFi adaptér MAC-567IF-E od spole"-
nosti Mitsubishi Electric. Dále pak:

• WiFi router s funkcí WPS (pracuje také s routery GSM/LTE)
• kompatibilní za&ízení Mitsubishi Electric
• 10 minut "asu pro registra"ní proces

Od bezplatného pou!ití p"es jednoduchou integraci a! 
po upozorn#ní v p"ípad# poruchy - MELCloud vám nabízí 
mnoho v$hod: 

• Jednoduchá integrace pomocí funkce WPS
• Mo$nost p&ipojit r#zná za&ízení Mitsubishi Electric
• Mo$nost modernizace bez dodate"né kabelá$e
• Neomezen( po"et za&ízení na jeden u$ivatelsk( ú"et
• Monitoring dat (údaje o trendech, provozní stavy)
• P&ístup typu „Host“ pro servisní techniky nebo jiné osoby
• Nep&etr$itá inovace aplikace
• Mo$nost p&ipojení p&es mobilní router LTE
• V%e je "esky
• V p&ípad' poruchy budete e-mailem vyrozum'ni
• Mo$nost vyu$ití "asova"# pro plánování provozu
• Jednoduchá mo$nost roz%í&ení 
 
 
 
 

Technické informace:
• délka kabelu 2,0 m
• vysílací frekvence 2,4 GHz

MELCloud - komfortní ovládání v!dy a v"ude

274 / *ídicí a cloudové systémy



MELCloud 

MAC-567IF-E

Chytré ovládání na bázi cloudu
A! se jedná o klimatizaci, tepelné "erpadlo nebo rekuperaci, 
pomocí MELCloud m#$ete v%echny tyto systémy naprosto 
jednodu%e &ídit i monitorovat, a to 24 hodin denn' a z jakého-
koli místa. 

MELCloud je vybaven mnoha funkcemi, které zjednodu%í ka-
$dodenní ovládání va%ich za&ízení. M#$ete upravovat po$ado-
vané teploty, p&epínat provozní re$imy nebo jednodu%e ana-
lyzovat historické i aktuální údaje o provozu. Zvlá%! praktické 
je integrovat v%echna za&ízení do jediného u$ivatelského ú"tu 
a hromadn' ovládat skupiny za&ízení, nebo jejich r#zné typy 
z jediné aplikace. Ovládání topení, klimatizace i rekuperace je 
tak p'kn' na jednom míst'. Navíc Vám &azení do jednotliv(ch 
podla$í, budov nebo oblastí umo$)uje p&ehlednou správu více 
lokalit.

Vyu$ití v soukromé i komer"ní oblasti: MELCloud lze pou$ívat 
v bytech a soukrom(ch domech i v agenturách, ordinacích, 
kancelá&ích nebo t&eba maloobchodních &et'zcích.
 
Co musíte mít, abyste mohli vyu!ít slu!bu MELCloud?
Pro integraci systému klimatizace, topení nebo rekuperace do 
MELCloud je pot&eba WiFi adaptér MAC-567IF-E od spole"-
nosti Mitsubishi Electric. Dále pak:

• WiFi router s funkcí WPS (pracuje také s routery GSM/LTE)
• kompatibilní za&ízení Mitsubishi Electric
• 10 minut "asu pro registra"ní proces

Od bezplatného pou!ití p"es jednoduchou integraci a! 
po upozorn#ní v p"ípad# poruchy - MELCloud vám nabízí 
mnoho v$hod: 

• Jednoduchá integrace pomocí funkce WPS
• Mo$nost p&ipojit r#zná za&ízení Mitsubishi Electric
• Mo$nost modernizace bez dodate"né kabelá$e
• Neomezen( po"et za&ízení na jeden u$ivatelsk( ú"et
• Monitoring dat (údaje o trendech, provozní stavy)
• P&ístup typu „Host“ pro servisní techniky nebo jiné osoby
• Nep&etr$itá inovace aplikace
• Mo$nost p&ipojení p&es mobilní router LTE
• V%e je "esky
• V p&ípad' poruchy budete e-mailem vyrozum'ni
• Mo$nost vyu$ití "asova"# pro plánování provozu
• Jednoduchá mo$nost roz%í&ení 
 
 
 
 

Technické informace:
• délka kabelu 2,0 m
• vysílací frekvence 2,4 GHz

MELCloud - komfortní ovládání v!dy a v"ude
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MELCloud

Ovládání bez hranic 
Krom! centrálního p"ístupu k více za"ízením na r#zn$ch 
místech nabízí MELCloud mno%ství dal&ích funkcí. Poskytuje 
data z provozu va&ich jednotek, které vám p"edává formou 
p"ehledn$ch graf#, umo%'uje automatizovat provoz va&ich 
za"ízení, abyste v%dy m!li doma klima podle va&ich p"ání a 
umo%'uje ukládání oblíben$ch nastavení, mezi kter$mi m#%e-
te velmi snadno p"epínat podle pot"eby. Systém rovn!% nabízí 
vzdálen$ p"ístup pro servisního technika, kter$ vám v p"ípad! 
pot"eby pom#%e problém vy"e&it.

P"ehledy za"ízení* zobrazují informace o za"ízení v grafické 
podob!. P"ehledn! jsou zobrazeny nap"íklad provozní re%imy, 
pr#b!hy teplot a hlá&ení poruch. Systém umí vypo(ítat i 
p"ibli%nou spot"ebu elektrické energie a tuto informaci vám v 
p"ehledné podob! p"edat. V%dy tak budete mít p"ehled, kolik 
vás provoz za"ízení stojí. Slu%ba MELCloud je nabízena zcela 
zdarma.

• Servisní firma má p"ístup k systému typu Host
• Rozd!len$ p"ístup pro regionální vedoucí
• )asové programy &et"í energii
• V p"ípad! pot"eby lze vyu%ít p"ipojení skrze LTE router

*pouze u podporovan!ch za"ízení

P!íklad pou"ití pro malou firmu

• MELCloud umo%'uje centrální p"ístup ze sídla firmy
• Anal$za energetick$ch dat umo%'uje optimalizaci provozu
• Centrální p"ístup k instalované klimatiza(ní technice
• V p"ípad! poruchy odesílá hlá&ení servisní firm! a vedení 

spole(nosti
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RMIRMI

Balí!ek Rozsah slu"eb

RMI Smart • Ovládání prost!ednictvím aplikace nebo webového portálu
• T"denní a ro#ní #asova#
• P!ístup k webovému rozhraní pro dálkové ovládání systému
• Údaje o po#así v míst$ instalace 

RMI Advanced Rozsah slu"eb produktu RMI Smart a dal#í informace
• Zasílání chybov"ch zpráv e-mailem nebo SMS
• Mo%nost správy více stanovi&'
• M$sí#ní v"pisy pro za!ízení
• Správa energie 
• Dashboard pro za!ízení

RMI Advanced Multi Tenant Rozsah slu"eb produktu RMI Advanced a dal#í informace
• Mo%nost z!ízení vedlej&ích mo%ností p!ístupu    

Produkt RMI Smart je kompatibilní se v&emi jednotkami centrálního dálkového ovládání vybaven"mi   
sí'ov"m p!ístupem
Produkty RMI Advanced a Advanced Multi Tenant vy%adují model EB-50 / EW-50 nebo AE-200
Ceny zahrnují RMI router, pot!ebné kódy pin a mo%nost pou%ívání RMI portálu po dobu 36 m$síc( (od okam%iku 
p!edání p!ístupov"ch údaj(). Po uplynutí uvedené doby vyu%ívání lze nastavit její prodlou%ení. Úpravy cen jsou 
vyhrazeny.

Router

RMI – Remote Monitoring Interface

Remote Monitoring Interface (RMI) je ideální cloudov! systém 
pro v"echny facility pracovníky, provozovatele slu#eb, malo-
obchodníky i r$zné instala%ní firmy.

Je jedno, zda jste práv& v n&které ze sv!ch budov, v centrá-
le koncernu, ve firm& nebo na cestách - pomocí RMI máte 
v#dy a v"ude mo#nost p'ístupu a ovládání sv!ch klimatiza%-
ních systém$. P'edností RMI je optimální p'ehled, nebo( se 
vám v"echny d$le#ité parametry a údaje systému p'ehledn& 
zobrazí v jediném náhledu. Správa více stanovi"( je nanejv!" 
intuitivní a)snadná. Systém RMI krom& toho nabízí bezpo%et 
pom$cek, jako jsou %asové programy nebo provozní indexy. 
Optimální nástroje, jak pln& a zcela vyu#ít mo#nosti energetic-
k!ch úspor.

RMI je k dispozici ve t!ech r"zn#ch verzích - Smart, 
Advanced a Advanced - Multi Tenant. 

Spousta v#hod na první pohled
• Kompletní 'ízení a monitoring systému
• P'ehledné ovládání více lokalit pomocí náhledu se sezna-

mem nebo kartami
• P'izp$sobení parametr$ systému (po#adované teploty, 

re#imy, otá%ky ventilátoru apod.)
• Archiv údaj$ s podporou graf$
• Evidence energetick!ch údaj$ a energetická anal!za
• Ka#d! m&síc vyhodnocení energetick!ch dat
• Zasílání zpráv o chybách prost'ednictv!m e-mailu nebo 

SMS
 
Co je pro vyu$ití RMI pot!eba?
• Kompatibilní systém (VRF, HVRF, Mr. Slim)
• P'ipojení pomocí VPN routeru (3G nebo LAN) k centrálnímu 

ovlada%i AE-200E nebo EW-50E

RMI
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KPI (Key Performance Indicator) poskytuje rychl! p"ehled o v#ech d$le%it!ch parametrech za"ízení, jako je nap"íklad aktuální 
spot"eba energie nebo efektivita provozu. Pro ka%dou lokalitu existuje libovolné mno%ství p"ístup$, proto m$%ete z"ídit servisní 
p"ístup i pro servisní organizaci podle svého v!b&ru.

P"ehledné u%ivatelské rozhraní velmi zjednodu#uje ovládání 
RMI - centrální nastavení, vyhodnocení a funkce jsou dostup-
né po n&kolika kliknutích.

Ovládání promítnuté do p$dorys$ budov a rozd&lení budovy 
na jednotlivá podla%í umo%'uje cílené umíst&ní a obsluhu 
klimatiza(ních jednotek.

RMI
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RMI v praxi

!e"ení pro kancelá#e - technologie VRF

• Standardní dálkové ovládání PAR-33/40MAA v jednotliv!ch 
kancelá"ích

• Centrální ovlada#e AE200 a EW50
• Remote Monitoring Interface pro vzdálen! p"ístup

•   Sekundární p"ístup pro servisní firmy
• Balík RMI Multi Tenant pro z"ízení více p"ístup$ pro nájemce 

kancelá"ské budovy
• Energetick! management a kalkulace provozních náklad$ 

pro jednotlivé nájemce pomocí RMI
• Intesis Gateway pro p"ipojení k systém$m "ízení BMS

Správa nemovitostí s RMI

• Centrální p"ístup k více míst$m najednou
• Centrální anal!za údaj$ o spot"eb% a hlá&ení poruch
• Vzdálená optimalizace systému 
• Vzdálené odstra'ování problém$ a mo(nost základní 

údr(by
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RMI v praxi

!e"ení pro kancelá#e - technologie VRF

• Standardní dálkové ovládání PAR-33/40MAA v jednotliv!ch 
kancelá"ích

• Centrální ovlada#e AE200 a EW50
• Remote Monitoring Interface pro vzdálen! p"ístup

•   Sekundární p"ístup pro servisní firmy
• Balík RMI Multi Tenant pro z"ízení více p"ístup$ pro nájemce 

kancelá"ské budovy
• Energetick! management a kalkulace provozních náklad$ 

pro jednotlivé nájemce pomocí RMI
• Intesis Gateway pro p"ipojení k systém$m "ízení BMS

Správa nemovitostí s RMI

• Centrální p"ístup k více míst$m najednou
• Centrální anal!za údaj$ o spot"eb% a hlá&ení poruch
• Vzdálená optimalizace systému 
• Vzdálené odstra'ování problém$ a mo(nost základní 

údr(by
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RMI v praxi

!e"ení pro hotely - technologie HVRF

• Útlumové re!imy pro nevyu!ívané pokoje
• Vzdálen" monitoring provozu a mo!nost ve#ker"ch nastave-

ní i jejich optimalizace 
• Intesis Gateway pro p$ipojení k systém%m $ízení BMS 

• Dotykové dálkové ovládání PAR-CT01MAA pro luxusní 
pokoje

• Standardní dálkové ovládání pro b&!né pokoje
• Centrální ovládání AE-200 a EW-50
• Funkce propojení (Interlock) - okenní kontakty, kartové 

systémy 
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Centrální systémy !ízení

Tento symbol nap!íklad znamená, "e vnit!ní jednotka 
ozna#ená v místnosti 4a je v chladicím re"imu (Cool), 
je zapnutá (zelená) a lokální dálkové ovládání je 
zablokováno.

Cool

Room 4a

Zobrazení jednoho podla!í

Li$ta menu

Tla#ítka volby funkcí

Zobrazení stavu systému
M%"e b&t nahrána grafika s 
p%dorysem podla"í (extern' 
vytvo!ená)

Potvrzující tla#ítko pro ozna#ení 
jednotek v celém podla"í.

Symbol skupiny

Tla#ítka pro volbu re"imu zobrazení

Tla#ítka pro volbu podla"í/#ásti

Název ozna#eného podla"í/#ásti

TG-2000A
Multifunk!ní pln"grafick# ovládácí software TG-2000A

Centrální dálkové ovládání se stává sou!ástí BMS 
(Building Management System – systém inteligentních budov)
Voliteln" software TG-2000A otevírá dve!e centrálnímu dálko-
vému ovládání AE-200E nebo EW-50E do stávajících systém# 
!ízení budov. Díky dal$ím u%ite&n"m funkcím a mo%nosti ex-
portu dat lze dálkové ovládání AE-200E nebo EW-50E snadno 
integrovat do stávajícího systému !ízení budovy. V$e, co k'tomu 
pot!ebujete, je standardní PC firmy MELCO, sí( LAN nebo te-
lefonní linka.

Usnadn"ní mo$ností úspory elektrické energie
Kv#li zamezení energetick"m $pi&kám se dají vnit!ní jednotky 
nebo skupiny naprogramovat tak, aby bylo vyu%ití elektrické 
energie optimální. To lze provést zm)nou nastavené hodnoty, 
zm)nou re%imu nebo vypnutím jednotek. Pro &asové úseky 
s'men$í frekvencí náv$t)v se nastaví no&ní útlumov" re%im.

Centrální management klimatizace
Samostatn" systém m#%e b"t snadno p!ipojen p!es sí( nebo 
p!es telefonní p!ipojení. Poté ho m#%ete snadno centráln) ov-
ládat a monitorovat. Software umo%*uje provád)t pravidelné 
vyú&tování náklad# na energii pro ka%dého u%ivatele zvlá$(. 
Zaznamenaná data lze exportovat pro dal$í zpracování.

2000 vnit%ních jednotek? &ádn# problém!
Ovládací software TG-2000A umo%*uje integrovat do jedné 
sít) a% 40 dálkov"ch ovládání 40 EW-50E, z'nich% ka%dé má 
50 klimatiza&ních jednotek.. To znamená, %e budete moci p!es 
va$e PC individuáln) ovládat a% 2.000 klimatiza&ních jednotek.

Napojení externích za%ízení
P!es TG-2000A je mo%né ovládat a m)!it spot!ebu elektrické 
energie externích za!ízení technického vybavení budov, která 
v budov) spole&n) pracují se systémy klimatizace. Jako 
nap!íklad ovládání osv)tlení nebo motor# ventilátor#.

Ovládání a zobrazení
P!i restartu softwaru se data za!ízení automaticky na&tou 
a'zobrazí v'grafické podob). To zaru&uje to, %e data jsou v%dy 
aktuální. Snadno srozumitelné a p!ehledné symboly vám na 
první pohled zobrazí stav provozu a dal$í d#le%ité parametry 
klimatiza&ního systému.
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Centrální systémy !ízení

Tento symbol nap!íklad znamená, "e vnit!ní jednotka 
ozna#ená v místnosti 4a je v chladicím re"imu (Cool), 
je zapnutá (zelená) a lokální dálkové ovládání je 
zablokováno.

Cool

Room 4a

Zobrazení jednoho podla!í

Li$ta menu

Tla#ítka volby funkcí

Zobrazení stavu systému
M%"e b&t nahrána grafika s 
p%dorysem podla"í (extern' 
vytvo!ená)

Potvrzující tla#ítko pro ozna#ení 
jednotek v celém podla"í.

Symbol skupiny

Tla#ítka pro volbu re"imu zobrazení

Tla#ítka pro volbu podla"í/#ásti

Název ozna#eného podla"í/#ásti

TG-2000A
Multifunk!ní pln"grafick# ovládácí software TG-2000A

Centrální dálkové ovládání se stává sou!ástí BMS 
(Building Management System – systém inteligentních budov)
Voliteln" software TG-2000A otevírá dve!e centrálnímu dálko-
vému ovládání AE-200E nebo EW-50E do stávajících systém# 
!ízení budov. Díky dal$ím u%ite&n"m funkcím a mo%nosti ex-
portu dat lze dálkové ovládání AE-200E nebo EW-50E snadno 
integrovat do stávajícího systému !ízení budovy. V$e, co k'tomu 
pot!ebujete, je standardní PC firmy MELCO, sí( LAN nebo te-
lefonní linka.

Usnadn"ní mo$ností úspory elektrické energie
Kv#li zamezení energetick"m $pi&kám se dají vnit!ní jednotky 
nebo skupiny naprogramovat tak, aby bylo vyu%ití elektrické 
energie optimální. To lze provést zm)nou nastavené hodnoty, 
zm)nou re%imu nebo vypnutím jednotek. Pro &asové úseky 
s'men$í frekvencí náv$t)v se nastaví no&ní útlumov" re%im.

Centrální management klimatizace
Samostatn" systém m#%e b"t snadno p!ipojen p!es sí( nebo 
p!es telefonní p!ipojení. Poté ho m#%ete snadno centráln) ov-
ládat a monitorovat. Software umo%*uje provád)t pravidelné 
vyú&tování náklad# na energii pro ka%dého u%ivatele zvlá$(. 
Zaznamenaná data lze exportovat pro dal$í zpracování.

2000 vnit%ních jednotek? &ádn# problém!
Ovládací software TG-2000A umo%*uje integrovat do jedné 
sít) a% 40 dálkov"ch ovládání 40 EW-50E, z'nich% ka%dé má 
50 klimatiza&ních jednotek.. To znamená, %e budete moci p!es 
va$e PC individuáln) ovládat a% 2.000 klimatiza&ních jednotek.

Napojení externích za%ízení
P!es TG-2000A je mo%né ovládat a m)!it spot!ebu elektrické 
energie externích za!ízení technického vybavení budov, která 
v budov) spole&n) pracují se systémy klimatizace. Jako 
nap!íklad ovládání osv)tlení nebo motor# ventilátor#.

Ovládání a zobrazení
P!i restartu softwaru se data za!ízení automaticky na&tou 
a'zobrazí v'grafické podob). To zaru&uje to, %e data jsou v%dy 
aktuální. Snadno srozumitelné a p!ehledné symboly vám na 
první pohled zobrazí stav provozu a dal$í d#le%ité parametry 
klimatiza&ního systému.
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Centrální systémy !ízení

Hub AE-200E / EW-50E

TG-2000A

M-Net

TG-2000A PC-základní software, kter" pracuje ve spojení s AE-200E/EW-50E

Funkce Popis

Max. po!et ovladateln"ch vnit#ních jednotek 2000 vnit!ních jednotek, 50 vnit!ních jednotek na AE-200E / EW-50E

Sou!ásti softwaru Softwarov" balík je rozd#len na dv# hlavní $ásti: systemová a !ídicí nastavení: 
Systémová nastavení: ochrana heslem, konfigurace systému a nastavení skupin / blok%, nastavení tisku.
&ídicí nastavení: normální provoz, monitorovací a ovládací funkce viz ní'e. 

Zap./vyp. Zobrazení stavu provozu (zap./vyp.) pro ka'dou skupinu, zobrazení t#chto stav% je na obrazovce po$íta$e (podla'í, blok, v(echny jednotky).

Provozní re$imy Zobrazení provozního re'imu (chlazení, topení, v#trání, odvlh$ování, automatick" re'im) pro ka'dou skupinu, zobrazení t#chto re'im% je na obrazovce po$íta$e (podla'í, 
blok, v(echny jednotky).

Po$adovaná teplota v místnosti Zobrazení po'adované teploty v místnosti pro ka'dou skupinu, zobrazení t#chto teplot je na obrazovce po$íta$e (podla'í, blok, v(echny jednotky).
Nastaviteln" rozsah teplot m%'e b"t omezen pro re'im topení i chlazení.

Stupn% otá!ek ventilátoru Zobrazení nastaveného stupn# otá$ek ventilátoru pro ka'dou skupinu, zobrazení stup)% otá$ek ventilátoru je na obrazovce po$íta$e (podla'í, blok, v(echny jednotky).

Blokování a odblokování Úhel v"dechu: 100º – 80º – 60º – 40º a Auto Swing. 

Funkce !asova!e Ro$ní a t"denní $asova$, integrovan" no$ní útlumov" re'im (12 °C).

Blokování a odblokování Zobrazení stavu lokál. dálkov"ch ovládání (blok./neblokované) pro ka'dou skupinu, zobrazení stav% ovlád. je na obrazovce po$íta$e (podla'í, blok, v(echny jednotky).

Poruchová hlá&ení Pro ka'dou vnit!ní jednotku je mo'né ulo'it chybová hlá(ení, která se mohou dále exportovat a vytisknout. Seznam chyb jednotliv"ch jednotek nebo celého systému 
se dá zp#tn# prohlí'et a t!ídit dle data nebo dle zru(ení poruchy, poté je mo'né daná hlá(ení vymazat nebo vytisknout. 

Zobrazení teploty v místnosti M%'e b"t zobrazena nam#!ená teplota v místnosti pro ka'dou skupinu. M#!ení se provádí na hlavní (master) jednotce skupiny.

Funkce !asova!e Zobrazení stavu $asova$e pro ka'dou skupinu, zobrazení stavu $asova$e je na obrazovce po$íta$e (podla'í, blok, v(echny jednotky).

Funkce úspory elektrické energie Zobrazení funkce úspory energie pro ka'dou skupinu, zobrazení funkce úspory energie je na obrazovce po$íta$e (podla'í, blok, v(echny jednotky).

Po#izování dat o spot#eb% elektrické energie Software TG-2000A sbírá údaje o*spot!eb# energie od jednotliv"ch vnit!ních jednotek. Tak lze individuáln# zaznamenávat spot!ebu ka'dého jednotlivého nájemce $i 
u'ivatele.

Grafické zobrazení V(echna za!ízení mohou b"t graficky rozd#lena na obrazovce, ka'dé obrazovce m%'e b"t p!id#len p%dorys podla'í (bitmapa). To zjednodu(í p!ehled o konfiguraci a 
umíst#ní klimatiza$ních jednotek.

Funkce zasílání e-mailu Následující informace si m%'ete nechat pravideln# zasílat e-mailem: údaje o elektrické spot!eb#, údaje o úsporách elektrické energie, údaje o p!ekro$ení nastavené 
teploty v místnosti a seznam poruchov"ch hlá(ení.
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