
Цялостно решение с разнообразни приложения

Термопомпи въздух - вода 



Ecodan – Ново поколение икономична природосъобразна 
отоплителна система. Както енергоспестяваща, така и 
безопасна за околната среда, Ecodan от Mitsubishi Electric 
е високоефективна термопомпена система, която отнема 
енергия от околната среда,  след което я отдава в сградата чрез 
стандартна отоплителна инсталация. Например, термопомпа 
с коефициент на трансформация (COP) 4.0 използва 1 kW 
електроенергия и 3 kW топлинна енергия от околния въздух, 
като по този начин се получава крайна продуктивност от 
впечатляващите 4 kW.

Произвежда 4 пъти повече топлинна 
енергия спрямо вложената електрическа 
енергия.

Вложена
електрическа 

енергия
Топлинна
енергия от

атмосферата
Произведена

топлинна
енергия 

1 kW 3 kW 4 kW

Принцип на Термопомпата Въздух-Вода 

< При COP 4.0 > 

газ - 3799 лв

нафта за битови нужди (без акциз) - 6495 лв

електричество - 5790 лв

термопомпа въздух-вода - 1755 лв

пелети - 2549 лв

дърва - 1615 лв

Защо Ecodan:

Сравнение на разходите за отопление на еднофамилна къща от 180 кв. м с 
различни енергийни източници за един отоплителен сезон, изготвено спрямо 
метеорологичните условия за град София.

•  Отличен от международната инициатива Sustainia като един 
от стоте най-природосъобразни продукта в света

•  Одобрен за финансиране по „Програма за кредитиране на 
Енергийната Ефективност в дома“ REECL

•  Одобрен по “Програмата за енергийна ефективност и зелена 
икономика” BEECIFF за малък и среден бизнес

• Висока енергийна ефективност

• Отоплява перфектно дори при -25 °C

Ел. Енергия

Изпарител

Компресор

Разширителен 
вентил Топлина

Гореща вода

Топлина, 
абсорбирана от 
атмосферата

Воден
топло-

обменник

Линейно разширителният вентил 
дроселира хладилния агент и той се 
изпарява при ниска температура

Компресорът сгъстява 
хладилния агент, в следствие 
на което температурата се 
повишава

Ecodan, най-напредналата термопомпена система от Mitsub-
ishi Electric предлага ефективни и икономични решения за 
отопление, охлаждане и предоставяне на топла вода.

Ситемата за цялостни решения Ecodan позволява множество 
конфигураци, които перфектно отговарят на нуждите на 
всяка инсталация. Максималната гъвкавост на системата – с 
възможностите си да отоплява, охлажда и произвежда топла 
вода я прави подходяща за всякакви нужди. И освен това 
работи при външни температури до -25°С. 

Цялостно решение с разнообразни 
приложения

PAC-IF041B-E
PAC-IF051B-E

Предимства на системата
Максимална гъвкавост при конфигурирането, както при отопление и охлаждане, така и при производството на топла вода за 
битови нужди.

•  Лесна адаптация към различните инсталационни нужди, в зависимост от изискванията на клиента
•  Работи при ниски външни температури – до -25°С
•  До 4 пъти по-ефективна от конвенционалните системи за отопление
•  Не използва газ; без изпарения; без нужда от вентилационни тръби
•  Тиха работа
•  Ниски разходи за поддръжка
•  Защита от легионела
•  Съвместима с повечето безжични регулатори и термостати на пазара
•  FTC3 и FTC4 могат да се свързват с всички компактни и сплит външни тела от серията Ecodan
•  Цялостното решение се характеризира с максимална гъвкавост и е идеално за производство на топла и студена вода 



Каскадни системи за индивидуални решения въздух-вода

Начин на действие

Интерфейсите FTC3 и FTC4 позволяват контролирането на което и да е външно тяло от гамата Ecodan, както от компактен 
тип, така и сплит, за което и да е приложение в сферата на загряване и охлаждане на водата.
Оптимална гъвкавост на конфигурацията
Ecodan позволява множество конфигурации в дадена инсталация. Това означава, че може напълно да се адаптира към всеки 
тип проекти и нужди на потребителя, за да предостави отопление, охлаждане и битова гореща вода.
Оптимизира инсталацията
Инсталацията е съобразена с нуждите на потребителя. Тази гъвкавост оптимизира разходите за инсталация, не се закупуват 
компоненти, които не са необходими.
Променлив поток за максимален комфорт
Ecodan автоматично регулира температурата на водата в инсталацията спрямо температурата на околната среда, с цел 
прецизно отопление на помещението. Това означава, че системата предоставя само нужната енергия - предотвратява 
използването на повече от необходимата, намалява експлоатационните разходи и повишава нивото на комфорта.
По-голям обхват на приложение
Освен очевидните домашни приложения, които предлага гамата Еcodan, FTC3 и FTC4 предоставят цялостно решение и 
възможност за свързване с мощни външни или каскадни тела, които могат да бъдат от голяма полза в професионалната 
сфера.

PAC-IF041B-E      ( FTC 3 )
Независимо от типоразмера на външното тяло, което сте 
избрали, Вие имате възможността сами да проектирате своята 
термопомпена система  Еcodan с помощта на интерфейса PAC-
IF041B-E от Mitsubishi Electric. Това Ви позволява да я пригодите 
към всякакви сгради или предприятия, в зависимост от вашите 
нужди. PAC-IF041B-E съдържа платка, управляваща всички 
компоненти на отоплителната инсталация: циркулационна 
помпа, трипътни вентили, аварийни електрически нагреватели 
и др. Гамата съдържа модели с различна мощност – от 4 до 
23 kW. Това Ви дава възможност да изберете най-подходящия 
модел, който да отговаря на изискванията Ви за ефективна 
система. Управлението и настройката на инсталацията става 
с главния контролер, включен в комплекта.

Новата генерация воден интерфейс PAC-IF051B-E (FTC4) 
позволява управлението на каскадни системи, за разлика от 
своя предшественик FTC 3. С него можете да контролирате 
отоплението и охлаждането, загряването на вода, както и 
следните допълнителни функции:
• управление на нискотемпературна и високотемпературна 
зона на отоплителната инсталация
• управление на три циркулационни помпи (основна на 
термопомпата, помпа за високотемпературна зона и помпа за 
нискотемпературна зона)
• възможност за изграждане на инсталация с вторичен 
източник на енергия (газов котел, котел на пелети, нафта) 
• възможност за изграждане на каскадна инсталация с повече 
от една термопомпа (до 6 термопомпи или 138 kW)
• първоначална настройка на инсталацията от компютър, чрез 
SD карта
• мониторинг на инсталацията от компютър, чрез SD карта
• сензори за газов котел (опция)
• сензори за нискотемпературна зона (опция)
• сензори за високотемпературна зона (опция)

PAC-IF051B-E       ( FTC 4 )

Устройствата имат компактен метален корпус с елегантна 
и модерна подсветка на дистанционното управление. 
Налично е и безжично управление (опция), което може да 
действа като термостат.



    Предложението на Mitsubishi Electric

Как могат да бъдат приложени системите въздух - вода, за да задоволят очакванията Ви?

Системите въздух - вода, решението на Mitsubishi Electric за отопление, охлаждане и снабдяване с топла вода, са атрактивно 
предложение, използващо енергийноефективна термопомпена технология.

Ресторант     Спортен 
център 

Управление на повече от едно тяло

Управление на множество тела ( повече от 1 външ. тяло)

Примери за приложение 

Управление на множество тела 
( повече от 1 външ. тяло)
Управление на 1 външ. тяло с 
голяма мощност

    Можете да свържете до 6 външни тела с цел постигане на по-голяма мощност

Система с максимум от 6 тела Ecodan може да бъде конфигурирана според отоплителната мощност, необходима на сградата. Най-
ефективният брой работещи тела се изчислява автоматично въз основа на отоплителния товар. Това дава възможност на Ecodan да 
предостави оптимален контрол над температурата в помещението, създавайки комфорт на обитателите му. Също така, системата 
разполага с ротационна функция, която балансира оперативното време на отделните тела, като по този начин осигурява еднаквото 
амортизиране на двете тела в течение на времето.

Отоплявайки големи помещения лесно, Ecodan осигурява невероятен комфорт и оптимален 
разход на енергия

Благодарение на устройството за управление на множество тела, Ecodan може да отоплява големи площи. Например, дори и 
сгради, които изискват голяма отоплителна мощност, като жилищни комплекси, офиси и магазини, инсталацията на каскадна 
система Ecodan осигурява енергоспестяващо отопление с оптимален контрол и изключителен комфорт.

главно
дистанционно
управление



Повечето басейни се използват през лятото и през останалата част от 
годината са неизползваеми.

Офис Дом 

Примери за индустриални приложения 

Басейни

Промишлено производство     

Винарски изби      

Съхранение и обработка на хранителни продукти 

Складово съхранение     

Фармацевтична промишленост    

Инсталирайки термопомпена система, 
Вие ще можете целогодишно да се наслаждавате 
на басейна си.



PAC-IF041B-E PAC-IF051B-E

1 ДА ДА

2 ДА ДА

3 ДА ДА

4 ДА ДА

5 НЕ ДА

6 НЕ ДА

7 НЕ ДА

8 ДА ДА

9 ДА ДА

10 ДА ДА
Фиксирана температура на водата ДА ДА
Променлива температура на водата 
на базата на външната температура ДА ДА

Променлива температура на водата 
на базата на външната температура 
и температура в помещението

ДА ДА

12 ДА ДА

13 ДА ДА

14 НЕ ДА

15 НЕ ДА

16 НЕ ДА

17 ДА ДА

18 ДА ДА

19 Опция Опция

20 НЕ Опция

21 НЕ Опция

22 НЕ Опция

23 ДА Опция

Сензори за нискотемпературна зона (опция)

Сензори за високотемпературна зона (опция)

Сензор за БГВ

Предпазен ключ-поток за защита на инсталацията от тежки аварии
Фина настройка на работата на отделните компоненти според 
нуждите на дома (помпи, ел. нагреватели, БГВ)

Възможност за изграждане на инсталация с вторичен източник на 
енергия (газов котел, котел на пелети, нафта)

Безжични дистанционни управления за всяка стая (опция)

11

Сензори за газов котел (опция)

Управление на допълнителен електрически нагревател на бойлера 
за гореща вода
Функция "Защита от легионела"

Управление на инсталацията

Възможност за изграждане на каскадна инсталация с повече от една 
термопомпа (до 6 термопомпи или 138kW)
Първоначална настройка на инсталацията от компютър, чрез SD 
карта
Мониторинг на инсталацията от компютър, чрез SD карта

Седмичен график на работа

Управление на допълнителен електрически нагревател на 
отоплителната инсталация

Защита от замръзване на инсталацията при продължително 
отсъствие от дома

Управление на три циркулационни помпи (основна на термопомпата, 
помпа за високотемпературна зона и помпа за нискотемпературна 
зона)

Управление на две циркулационни помпи (основна на термопомпата 
и на отоплителната инсталация)

Функция

Режими отопление и охлаждане

Режим битова гореща вода

Автоматично превлкючване от отопление към БГВ и от охлаждане 
към БГВ (с приоритет на БГВ)

Управление на нискотемпературна и висoкотемпературна зона на 
отоплителната инсталация 

PUHZ-
SHW80VHA

PUHZ-
SHW112V/YHA

PUHZ-
SHW140YHA

PUHZ-
SHW230YKA

мм 1350x950x330 1350x950x330 1350x950x330 1338x1050x330
кг 120 120/134 134 148

kW 8.00 11.20 14.00 23.00
4.65 4.46 4.22 3.65

kW 1.721 2.512 3.318 6.310
kW 8.00 11.20 14.00 23.00

3.55 3.34 2.96 2.37
kW 2.254 3.354 4.730 9.690

Ниво на шума dB (A) 51 52 52 59

VHA: 1 N - 230 V      YHA, YKA: 3 N - 400 V 

Размери                                      

Захранване (V/Фаза/Hz)
Тегло на продукта

Име на модела

Отопление 
(A7/W35)
Отопление 
(A7/W35)

Консумирана мощност
Коеф. на трансформация COP
Мощност

Отопление 
(A2/W35)

Консумирана мощност

HxWxDHxWxD

Отопление

Коеф. на трансформация COP
Мощност

www.climacom.com


