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Systémy Toshiba VRF zaručují maximálně energeticky 

úsporný provoz. Jak je níže popsáno, vnitřní jednotky u 

větších systémů nejsou takřka nikdy v provozu současně 

a ani na plný výkon. Proto pracuje systém většinou při 

částečném zatížení.   

Křivka průběhu tepelného zatížení   
 (příklad pro kancelářský prostor)

S-MMS – maximální účinnost provozu 
Jedním z hlavních předností nasazení VRF systémů je 

schopnost přizpůsobit provoz stále se měnícím požadavkům na 

výkon, tj. při částečném zatížení. 

(částečná zátěž �0-100%)

Světová špička z pohledu úspor energie!
Díky použití jedinečné technologie plného invertoru, modulárnímu uspořádání a použití 
unikátních komponentů dosahují VRF systémy Toshiba hodnoty účinnosti až �,6�! 
(model �8 kW při 100% výkonu a při venkovní teplotě ��°C) 

Provoz v oblasti částečného zatížení  Nižší hlučnost díky výkonnému ventilátoru

s novým vedením vzduchu

Stejnosměrný motor ventilátoru 

- Potlačení kolísání tlaku 

   způsobené vnějšími podmínkami

- Vysoká účinnost, nízká provozní 

hlučnost 

Výkon až 600 W

Nejlepší účinnost při chlazení a částečném zatížení

Vektorově řízený invertor

Nasazení nejmodernější technologie invertoru 

ještě zvyšuje vysokou účinnost stejnosměrného 

Twin-Rotary kompresoru s chladivem R410A

Plně mikroprocesorové 
řízení, nové PIM 

Vyhlazený signál křivky 
napájení potlačuje rušení a 
tím zvyšuje účinnost provozu

Větší průměr 
ventilátoru přináší tišší 
proudění vzduchu

DC motor s vyšším výkonem a 
vyšší účinností 

Tepelné zisky 
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Čas Hodiny
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N

ejnižší spotřeba energie na trhu 
Široké m

ožnosti instalace 
Speciální provozní fukce

Nové, větší lopatky ventilátoru

Zaoblené náběžné hrany lopatek ventilátoru snižují 

interference mezi jednotlivými lopatkami.  

Zaoblená náběžná hrana

Tepelný výměník venkovní 

jednotky 

- Kompaktní, nasávání ze 4 stran 

- Potrubí výměníku s žebrováním 

na vnitřní straně pro lepší 

součinitel přestupu tepla. 

Žebrování potrubí 

tepelného výměníku 

DC Twin-Rotary kompresor

Každá venkovní modulární jednotka obsahuje dva stejnosměrné 

rotační dvouvačkové kompresory DC Twin-rotary (v tzv. tandemovém 

uspořádání)

Porovnání DC Twin-Rotary kompresoru a Scroll 

kompresoru

Chladivo R410A 

Pro špičkové zařízení je absolutní samozřejmostí použití 

chladiva, které nepoškozuje ozonovou vrstvu země. 

Větší průměr ventilátoru Ø630→
Ø710

Přesná výroba částí kompresoru 
- vyšší účinnost
- vyšší spolehlivost 

Stejnosměrné motory s permanentními magnety
- kompaktnější 
- s vyšší účinností
- s vyšším točivým momentem 

UV záření

Ozónová vrstva 

Potenciál poškození 
ozónové vrstvy

Měrná tepelná kapacita 
chladiva (oproti 
chladivu R22)

Tlaková ztráta (oproti 
chladivu R22)

Částečné zatížení
* obvyklá provozní 

oblast 

Jmenovitý
výkon

Běžný Scroll 
kompresor

DC Twin-Rotary 
kompresor

Frekvence kompresoru (ot/s)

Ú
či

n
n
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st

 k
o

m
p

re
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%
)

Tento rozdíl v účinnosti 
je důvodem úspor energie. 
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Špičková spolehlivost je standardem

Plné nasazení invertorové technologie a plynulá regulace 

rozběhu všech kompresorů přináší plynulou regulaci výkonu. 

Nedochází k vysokým rozběhovým proudům, kolísání napětí 

sítě, ani namáhání kompresorů opakovaným startem s 

mechanickými a elektrickými rázy.

Řídící elektronika sleduje provozní časy nejen jednotlivých 

venkovních jednotek, ale i každého jednotlivého kompresoru v 

každé jednotce. Díky rozložení zatížení se proti systémům jiných 

výrobců výrazně zvýšila spolehlivost a bezpečnost provozu 

celého zařízení.

Systém se tedy plynule přizpůsobí provozním podmínkám a 

celkově se vyznačuje snížením rizika poruchy oproti systémům 

obsahujících neinvertorové kompresory.

Vysoce výkonné a účinné kompresory DC Twin-Rotary
Použití výhradně invertorové technologie je specialitou a jedinečností značky Toshiba v oboru klimatizační techniky. Každá 

venkovní jednotka je vybavena dvěma DC Twin-Rotary kompresory; každý z nich je poháněn invertorem s plynulou regulací.

Vektorově řízený invertor 

DC Ventilátor

A (hlavní jednotka) B C
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Prostřídání provozu venkovních jednotek 

Prostřídání provozu jednotlivých kompresorů 
(kompresory 1 a �, kompresory � a 4 nebo 

kompresory � a 6) 

Konvenční 
systém 

Plně invertorový systém 
Toshiba 

Provoz 

ON      ON

Inverter 
kompresor 

Inverter 
kompresor 

Inverter 
kompresor

Inverter 
kompresor 

Inverter 
kompresor 

FixSpeed 
kompresor 

FixSpeed 
kompresor 

FixSpeed 
kompresor 

ON      OFF

Provoz 

Využití větší plochy tepelného 
výměníku = efektivnější provoz 

zařízení

Te
pe

ln
ý 

vý
m

ěn
ík

 

Stop

OFF     OFF ON    OFF

Provoz

Všechny venkovní jednotky jsou vybaveny DC Twin-Rotary kompresory s invertorovým řízením
(specialita Made by Toshiba –použití výhradně invertorových kompresorů)

Výhody DC Twin Rotary kompresoru 
 Je možno provést porovnání energetické účinnosti kompresorů vzhledem k rychlosti, resp. otáčkám kompresoru. 

SMMS využívá invertorové DC Twin-Rotary kompresory, které mají energetickou účinnost při všech rychlostech stabilnější 

oproti Scroll kompresorům. Scroll kompresory mají vysokou účinnost pouze v omezeném rozsahu v oblasti jmenovitých 

otáček. Klimatizační systémy VRF vyžadují široký rozsah regulace výkonu a tedy i otáček kompresoru. Z tohoto důvodu jsou 

DC Twin-Rotary kompresory výrazně lepší volbou pro systémy VRF. 

Maximální úspora energie 

Během provozu systém automaticky zjišťuje, jaký tepelný 

výměník a který kompresor nebo kompresory je možné využít 

nejúčelněji, aby byl pokryt okamžitý požadovaný výkon. 

Invertorové systémy šetří energii tak, že díky plynulé regulaci 

výkonu přinášejí přesně ten výkon, který je požadován.

Uživatel tak získává rovnoměrné temperování prostoru, snížení 

provozních nákladů a minimální možnou spotřebu.   
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V úsporách energie jsme 
prostě světová jednička. 

Technologické a pokrokové výrobky značky Toshiba byly vyznamenány různými 

veřejnými japonskými institucemi s celosvětovým významem. 

�00� 
Energy Conservation Grand Price
držitel ocenění   “ Resource Energy 

Secretary’s Price”

�004 
Držitel ocenění japonského Sdružení pro 

chladicí a klimatizační zařízení „Technology 
Award” za nejlepší technologii

�00� 
Držitel ocenění   “Promotion Prize” od 

organizace The Institut Electrical Engineers 
of Japan 

Produkt: Super Modular Multi systém 
“Chlazení / Topení”“

Produkt: Super Modular Multi systém 
“ Chlazení / Topení”

Produkt: Super Modular Multi systém
 “ Chlazení / Topení Flex”

Produkt byl vyznamenán jako systém s 
nejpropracovanějšími funkcemi na snižování 
spotřeby energie a ochranu př írody s 
dosahem na snižování globálních emisí. 
( Energy Conservation Center, Japan – 
Centrum pro úspory energie, Japonsko)

Tento produk t  by l  oceněn pro s vo je 
technické provedení a možnosti instalace 
jako technologicky nejpokrokovější výrobek 
na trhu. (Japan Society of Refrigerating and 
Air Conditioning Engineers, Japonsko).

Tento produkt by l  oceněn d íky s v ým 
p ozo ruho dný m v ý s l e dkům v  o b la s t i 
l o g i c ké h o  u s p o ř á d á n í ,  p ro ve d e n í  a 
s y s t é m o v é h o  p r o p r a co v á n í  d a n é h o 
výrobku či elektrického zařízení. ( Institut 
elektrotechnických inženýrů, Japonsko)

* modely vyznamenané cenou za energetickou účinnost 
 MMY-MAP1401H, MMY-MAP1601H, MMY-MAP��41H, MMY-MAP�801H, MMY-MAP���1
 MMY-AP�841H, MMY-AP4�01H, MMY-AP�041H, MMY-AP�601H, MMY-AP61�1H, MMY-AP61�1H1, MMY-AP6801H, MMY-AP6801H1, MMY-AP��01H, MMY-AP�8�1H, MMY-AP8401H, MMY-

AP9001H, MMY-AP9001H1, MMY-AP9601H, MMY-AP9601H1, MMY-AP10101H, MMY-AP10101H1, MMY-AP106�1H, MMY-AP11�01H, MMY-AP11801H, MMY-AP1���1H, MMY-AP1�001H, MMY-
AP1��01H

2005
Winner of “Promotion Prize”

(The Institute of Electrical Engineers of Japan)
For “the development and application 

of a vector control inverter”

2005
Winner of “Promotion Prize”

(The Institute of Electrical Engineers of Japan)
For “the development and application 

of a vector control inverter”

2005
Winner of “Promotion Prize”

(The Institute of Electrical Engineers of Japan)
For “the development and application 

of a vector control inverter”

Výrazná orientace na životní prostředí výrobce Toshiba Carrier

- Snížená tvorba CO²

- Ochrana proti globálnímu oteplování 

- Odpověď na energetické problémy 

Etablované a podporované cíle snížení spotřeby energie ve všech výrobních procesech

Snížení o ��% na jednu prodanou jednotku v roce �010, oproti roku 1990

- Snížení emisních hodnot u chemických látek Rok �00�: snížení o �0% ve srovnání s rokem �000

- Žádné emise zdravotně závadných látek 
V roce �00� byly emise zdravotně závadných látek sníženy na nulu. (Celková hodnota emisí 

škodlivých látek 1% a méně)

- Úplné zrušení chladiv s obsahem freonů, pozitivní 

reakce na problematiku CFC látek
V roce �004 plně splněno

- Snížení spotřeby energie na výrobní jednotku

- Vývoj produktů šetřících životní prostředí

- Používání bezolovnatých pájecích materiálů

Ocenění za vývoj a aplikaci invertoru s 
vektorovým řízením

N
ejnižší spotřeba energie na trhu 

Široké m
ožnosti instalace 

Speciální provozní fukce
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Vyšší montážní flexibilita

Široké možnosti instalace S-MMS systémů díky svým 

technickým parametrům

Flexibilní rozvod 
Flexibilita SMMS umožňuje realizaci 

libovolné kombinace Y-odboček a nebo 

Y-odboček a H-rozdělovačů - vše pouze 

s ohledem na co nejkratší, cenově 

nejvýhodnější montáž rozvodů. 

Rozvody mohou být vedeny všemi 

směry, takže vše usnadňuje montáž 

například při rekonstrukcích stávajících 

objektů nebo doinstalacích. 

Pouze u zařízení Toshiba SMMS!

Maximální parametry rozvodů

Maximální lineární délka trasy 150 m

Maximální ekvivalentní délka trasy 175 m

Max. celková délka rozvodů 300 m

Max. převýšení, venkovní výše 50 m

Max. převýšení, venkovní níže 40 m

Max. převýšení mezi vnitřními jednotkami 30 m

Max. délka trasy po první odbočce 65 m

Průměr hlavního sacího a kapalinového potrubí byl snížen 

optimalizací pro chladivo R410A, které má lepší tlakové a 

energetické vlastnosti. Přínosem je mnohem efektivnější 

využití instalačních šachet a snížení nákladů na kompletní 

montáž.

Ekvivalentní délka trasy: max 175 m, 
Lineární délka trasy: max 150 m
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CDU

H-Rozdělovač Y-
Odbočka

Y-Odbočka

Y-
Odbočka

H-Rozdělovač

CDU

CDU

CDU

CDU

H-Rozdělovač

H-Rozdělovač

Dříve (R40�C) — Ø plyn �8.1 mm – kapalina 19.1 mm

S-MMS (R410A) — Ø plyn �8.6 mm – kapalina 1�.9 mm

(porovnání modelu s výkonem �0HP)
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Do jednoho chladicího systému může být 

zapojeno až 48 vnitřních jednotek, které mohou 

být dimenzovány až na 1��% jmenovitého 

výkonu venkovních jednotek. 

-Právě tyto možnosti umožňují optimální využití 

v objektech s mnoha malými místnostmi 

nebo nájemci, kteří chtějí svoje zařízení mít 

pod nezávislou kontrolou a jež se vyznačuje 

maximální spolehlivostí. 

Převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou 

(venkovní výše)

Možnost až 48 vnitřních jednotek na 

jednom systému

�0 m

World’s 
Top

Class

Velký výběr modelů vnitřních jednotek 

Rozsáhlá produktová škála s vnitřními jednotkami 

ve 14 konstrukčních řadách. 

N
ejnižší spotřeba energie na trhu 

Široké m
ožnosti instalace 

Speciální provozní fukce
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Vylepšené ovládání 

Optimální vedení chladiva

-  Při současném provozu více vnitřních jednotek 

dochází vzhledem k různým délkám rozvodů k 

venkovní jednotce k nerovnoměrnému vedení 

chladiva. 

-  Je to podmíněno tlakovými a teplotními 

ztrátami v rámci rozvodů a v důsledku toho se 

do vnitřních jednotek dostává různé množství 

chladiva. 

-  Díky optimalizaci řízení množství průtoku 

chladiva na základě mnoha senzorů je možné 

vyhodnotit podmínky každé vnitřní jednotky, 

korigovat a nastavit potřebné parametry pro 

každou jednotku samostatně (průtok chladiva) 

a opravit případné odchylky. 

Back-Up funkce
I při maximální spolehlivosti systému je možný 

výskyt poruchy kompresoru některé vnější 

jednotky. V tom případě je možno pouhým 

přepnutím přepínače na řídící jednotce vadný 

kompresor odstavit a ponechat systém v 

provozu. V případě kompletního výpadku 

některé venkovní jednotky je možné zvolit za 

hlavní jednotku systému jednotkou jinou. V 

případě potřeby je možno i zvolit jakoukoliv 

jednotku systému jako jednotku hlavní. 

Funkce nočního provozu (snížení hlučnosti)
(s příslušenstvím TCB-PCMO�E instalovaným do hlavní jednotky a se signálem přes 

beznapěťový kontakt, např. od řídicího systému budovy)

Systém s tímto příslušenstvím je možné přepnout do „nočního režimu“, při kterém 

se sníží provozní hlučnost, poklesne výkon a potlačí se provozní stavy se zvýšenou 

hlučností.  

Den Noc

Venkovní jednotka 

Hlavní 
jednotka

Vedlejší 
jednotka

Vedlejší 
jednotka

Chyba 
přepnout na 

hlavní jednotku

Zůstávají v provozu!

i v případě poruchy/
výpadku původní 
hlavní jednotky

PMV - pulsní motorový ventil 

Tepelný 
výměník 

Vnitřní jednotka 

V
ýk

o
n

 

Senzor 
teploty (vstup)

Senzor 
teploty (výstup)

Omezení průtoku na jednotce (B) 
a kompenzace malého množství 
chladiva na jednotce (C)

Zvýšení průtoku chladiva 
u jednotky (D) využitím 
přebytku potřebného 
výkonu jednotky (A)

Snížení 
množství 
průtoku 
chladiva na 
jednotce (A)

Požadovaný výkon

Ekvivalent HP Normální Noc Ekvivalent HP

�HP ��dB �0dB �HP

6HP �6dB �0dB 6HP

8HP ��dB �0dB 8HP

10HP �8dB �0dB 10HP

1�HP �9dB �0dB 1�HP
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1) Řízení vyrovnání hladiny oleje
zaručuje vyrovnání hladiny oleje mezi dvěma kompresory

3) Řízení vyrovnání hladiny oleje mezi venkovními 
jednotkami

Řídicí systém kontroluje stav oleje v zásobníku každé jednotky a přečerpá olej do 

venkovní jednotky, kde je oleje nedostatek.  

2)  Kontrola hladiny oleje zásobníku
Principem je shromažďování oleje v odlučovači. V případě, že množství oleje v 

kompresorech nestačí, doplní se olej ze zásobníku.  

Kompresor 1 Kompresor �

Toshiba Original
Regulační obvody zaručují stabilní zásobování olejem. 

1)  Řízení vyrovnání hladiny oleje

2)  Kontrola hladiny oleje zásobníku

3)  Řízení vyrovnání hladiny oleje mezi venkovními jednotkami

Kontrola 

hladiny oleje

Horký plyn

Horký plyn 

Vyrovnávací vedení oleje 

Směr 
oleje

Směr 
oleje

Odlučovač 
oleje 

Zásoba oleje pro 
kompresory

Venkovní 
jednotka

Kompr. 1 Kompr. 3 Kompr. 5Kompr. 2 Kompr. 4 Kompr. 6

Venkovní 
jednotka

Venkovní 
jednotka

Magnetický ventil 
otevřený

Kompr. 1

Kompr. 1

Kompr. 2

Kompr. 2

Olejový 
zásobník

Olejová 
nádrž

Strana 
sání 

Okruh vyrovnání 
oleje

N
ejnižší spotřeba energie na trhu 

Široké m
ožnosti instalace 

Speciální provozní fukce
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Super Modular 
Multi

2-trubkový systém Toshiba
- nepřekonatelný co do výkonu

Systémy Toshiba S-MMS bodují obzvláště 

díky své pokrokovosti, úspornosti a flexibilitě. 

Nejmodernější technologie tepelného čerpadla 

na trhu a �-trubkového VRF systému nabízí 

koeficient využití energie až 4,1 při 100%ním 

výkonu (u zař ízení o v ýkonu 14 kW). Př i 

částečném zatížení při �0°C stoupá koeficient 

účinnosti až na hodnotu 8,�!

Zařízení je možné instalovat jako systém s 

chladícím výkonem v rozsahu od 14 do 1�� kW 

a topném výkonu od 16 do 1�0 kW.

Díky mimořádně vysoké účinnosti je možno 

dosáhnout roční spotřeby energie až �0% oproti 

zařízení jiných značek.

Maximální variabilita

Venkovní  jednotky jsou dodávány ve �� 

výkonových stupních a celkem je až �8 různých 

kombinací venkovních jednotek s chladícím 

výkonem 14 až 1�� kW a topným výkonem od 

16 do 1�0 kW. 

Celkem je možno na jeden systém, tj. jeden 

systém a jeden páteřní rozvod, připojit až 48 

vnitřních jednotek. Paleta vnitřních jednotek 

nabízí 14 různých typů jednotek, přičemž každý 

typ je až ve 1�ti různých výkonových stupních.

Tato rozmanitost a variabilita znamená, že pro 

každý požadavek nabízíme to nejoptimálnější 

řešení.

Charakteristika

Nejlepší hodnoty EER na trhu (4,1 pro velikost 14,4 kW), 

při částečném zatížení až 8,� při �0°C. Výsledkem je nižší 

spotřeba energie a mnohem úspornější provoz. 

Inovativní systém olejového managementu zaručuje vyšší 

spolehlivost provozu kompresoru. 

Řídicí systém TCC-Link: Moderní komunikační sběrnicový 

systém s automatickým adresováním. 

Možnost připojení až 48 vnitřních jednotek – to je výjimečná 

přednost zařízení Toshiba S-MMS. 

Nejnovější invertorová technologie se systémem IPDU  

(Intelligent Power Drive Unit).

Délka vedení až �00 m pro maximální  var iabi l i tu a 

přizpůsobivost pro každou aplikaci a nejsložitější podmínky. 

o Dva invertorem řízené kompresory  

 v každé venkovní jednotce

o Optimalizace pro chladivo R410A

o  Napojení na vyšší řídící systémy  

(Buildig Management System)

o Vynikající účinnost provozu  

 (koeficienty EER a COP)
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Přehled systému S-MMS 
Máte na výběr z �8 modelů venkovních a �� modelů vnitřních jednotek. 

Systém má mnohem vyšší variabilitu oproti jiným systémům, je možné zapojit na jeden systém až 48 vnitřních jednotek. 

Venkovní jednotky - přehled 

PS Chladící 
výkon

Topný  
výkon

Typové označení modelu kombinace modulárních 
jednotek

Max. počet
vnitřních
jednotek tepelné čerpadlo pouze chlazení

5PS 14.0 kW 16.0 kW MMY-MAP0�01HT8-E MMY-MAP0�01T8-E 1 8

6PS 16.0 kW 18.0 kW MMY-MAP0601HT8-E MMY-MAP0601T8-E 1 10

8PS ��.4 kW ��.0 kW MMY-MAP0801HT8-E MMY-MAP0801T8-E 1 1�

10PS �8.0 kW �1.� kW MMY-MAP1001HT8-E MMY-MAP1001T8-E 1 16

12PS ��.� kW ��.� kW MMY-MAP1�01HT8-E MMY-MAP1�01T8-E 1 �0

14PS �8.4 kW 4�.0 kW MMY-AP1401HT8-E MMY-AP1401T8-E � (��.4 kW+16.0 kW) ��

16PS 4�.0 kW �0.0 kW MMY-AP1601HT8-E MMY-AP1601T8-E � (��.4 kW+��.4 kW) ��

18PS �0.4 kW �6.� kW MMY-AP1801HT8-E MMY-AP1801T8-E � (�8.0 kW+��.4 kW) �0

20PS �6.0 kW 6�.0 kW MMY-AP�001HT8-E MMY-AP�001T8-E � (�8.0 kW+�8.0 kW) ��

22PS 61.� kW 69.0 kW MMY-AP��01HT8-E MMY-AP��01T8-E � (��.4 kW+��.4kW+16.0 kW) ��

22PS 61.� kW 69.0 kW MMY-AP��11HT8-E MMY-AP��11T8-E � (��.� kW+�8.0 kW) ��

24PS 68.0 kW �6.� kW MMY-AP�401HT8-E MMY-AP�401T8-E � (��.4 kW+��.4 kW+��.4 kW) 40

24PS 68.0 kW �6.� kW MMY-AP�411HT8-E MMY-AP�411T8-E � (��.� kW+��.� kW) 40

26PS ��.0 kW 81.� kW MMY-AP�601HT8-E MMY-AP�601T8-E � (�8.0 kW+��.4 kW+��.4 kW) 4�

28PS �8.� kW 88.0 kW MMY-AP�801HT8-E MMY-AP�801T8-E � (�8.0 kW+�8.0 kW+��.4 kW) 4�

30PS 84.0 kW 9�.0 kW MMY-AP�001HT8-E MMY-AP�001T8-E � (�8.0 kW+�8.0 kW+�8.0 kW) 48

32PS 90.0 kW 100.0 kW MMY-AP��01HT8-E MMY-AP��01T8-E 4 (��.4 kW+��.4 kW+��.4 kW+��.4 kW) 48

32PS 90.0 kW 100.0 kW MMY-AP��11HT8-E MMY-AP��11T8-E � (��.� kW+�8.0 kW+�8.0 kW) 48

34PS 96.0 kW 108.0 kW MMY-AP�401HT8-E MMY-AP�401T8-E 4 (�8.0 kW+��.4 kW+��.4 kW+��.4 kW) 48

34PS 96.0 kW 108.0 kW MMY-AP�411HT8-E MMY-AP�411T8-E � (��.� kW+��.� kW+�8.0 kW) 48

36PS 101.0 kW 11�.0 kW MMY-AP�601HT8-E MMY-AP�601T8-E 4 (�8.0 kW+�8.0 kW+��.4 kW+��.4 kW) 48

36PS 101.0 kW 11�.0 kW MMY-AP�611HT8-E MMY-AP�611T8-E � (��.� kW+��.� kW+��.� kW) 48

38PS 106.� kW 119.� kW MMY-AP�801HT8-E MMY-AP�801T8-E 4 (�8.0 kW+�8.0 kW+�8.0 kW+��.4 kW) 48

40PS 11�.0 kW 1�6.� kW MMY-AP4001HT8-E MMY-AP4001T8-E 4 (�8.0 kW+�8.0 kW+�8.0 kW+�8.0 kW) 48

42PS 118.0 kW 1��.0 kW MMY-AP4�01HT8-E MMY-AP4�01T8-E 4 (��.� kW+�8.0 kW+�8.0 kW+�8.0 kW) 48

44PS 1��.� kW 1�8.0 kW MMY-AP4401HT8-E MMY-AP4401T8-E 4 (��.� kW+��.� kW+�8.0 kW+�8.0 kW) 48

46PS 1�0.0 kW 14�.0 kW MMY-AP4601HT8-E MMY-AP4601T8-E 4 (��.� kW+��.� kW+��.� kW+�8.0 kW) 48

48PS 1��.0 kW 1�0.0 kW MMY-AP4801HT8-E MMY-AP4801T8-E 4 (��.� kW+��.� kW+��.� kW+��.� kW) 48

Moduly venkovních jednotek

14.0 kW–��.� kW (�–1�PS) �8.4 kW–68.0 kW (14–�4PS) 61.� kW–101.0 kW (��–�6PS) 90.0 kW–1��.0 kW (��–48PS)

V případě instalace v lokalitě, kde je vysoký obsah soli v ovzduší nebo na pobřeží, kontaktujte vašeho odborného prodejce. 

* Výkonový kód odpovídá hodnotě výkonu PS

Y-Odbočky H-Rozdělovače T-kusy

V
yo

b
ra

ze
n

í

Model RBM-BY54E RBM-BY104E RBM-BY204E RBM-BY304E RBM-HY1043E RBM-HY2043E RBM-HY1083E RBM-HY2083E RBM-BT13E

Po
u

ži
tí

Vnitřní jednotky 
s výkonovým 

kódem  
<6.4

Vnitřní jednotky 
s výkonovým 

kódem  
 6.4<14.�

Vnitřní jednotky 
s výkonovým 

kódem 
14.�<��.�

Vnitřní jednotky 
s výkonovým 

kódem 
nad ��,�

4-cestný rozdělovač,
(max. 4 odbočky)

8-cestný rozdělovač,
(max. 8 odboček)

Vnitřní jednotky 
s výkonovým 

kódem   
<14.�

Vnitřní jednotky 
s výkonovým 

kódem  
14.�<��.�

Vnitřní jednotky 
s výkonovým 

kódem  
<14.� 

Vnitřní jednotky 
s výkonovým 

kódem 
14.�<��.�

(ilustrační obrázek) (4-cestný rozdělovač)

Sada obsahuje � různé T-kusy
- 1x vedení kapaliny  

(pro průměry Ø 9.�– Ø ��.�)
- 1x vedení plynu  

(pro průměry Ø 1�.9– Ø �8.1)
- 1x rozvod vyrovnávání oleje (Ø 9.�)
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*Hodnoty ve výše uvedené tabulce jsou pro zařízení �0 Hz. Údaje k  zařízením 60 Hz jsou uvedeny v technické dokumentaci
*1:  Podmínky měření podle normy 

Chlazení: vnitřní teplota ��°C TK/19°C FK, vnější teplota ��°C TK 
Topení: vnitřní teplota  �0°C TK, vnější teplota  �°C TK/6°C FK 
Standardní délky vedení: � m hlavní vedení,  �,� m odbočky, 0 m výškový rozdíl

*�: Kolísání napájecího napětí max ±10%.
*�: maximální celková délka vedení označuje součet délek všech rozvodů plynu nebo rozvodů kapaliny v jednom směru

PS – Výkon zařízení 5PS 6PS 8PS 10PS 12PS 14PS 16PS 18PS 20PS
Označení 
kombinace 
jednotek

pouze chlazení MMY- — — — — — AP1401T8 AP1601T8 AP1801T8 AP2001T8

tepelné čerpadlo MMY- — — — — — AP1401HT8 AP1601HT8 AP1801HT8 AP2001HT8

Typ jednotky inverter Twin-Rotary 

Moduly 
venkovní 
jednotky 

pouze chlazení MMY- MAP0501T8 MAP0601T8 MAP0801T8 MAP1001T8 MAP1201T8 MAP0801T8 MAP0601T8 MAP0801T8 MAP0801T8 MAP1001T8 MAP0801T8 MAP1001T8 MAP1001T8

tepelné čerpadlo MMY- MAP0501HT8 MAP0601HT8 MAP0801HT8 MAP1001HT8 MAP1201HT8 MAP0801HT8 MAP0601HT8 MAP0801HT8 MAP0801HT8 MAP1001HT8 MAP0801HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8

Chladicí výkon (*1) (kW) 14.0 16.0 22.4 28.0 33.5 38.4 45.0 50.4 56.0

Topný výkon (*1) (kW) 16.0 18.0 25.0 31.5 37.5 43.0 50.0 56.5 63.0

Napájení �fázový, �0 Hz, 400 V (�80–41� V)

Elektrická 
specifikace (*1)

chlazení 
Příkon (kW) 3.65 4.64 5.67 7.68 11.92 11.12 12.20 14.16 16.17

Účinnost EER (kW/kW) 3.84 3.45 3.95 3.65 2.81 3.45 3.69 3.56 3.46

topení
Příkon (kW) 3.84 4.56 5.88 7.97 10.19 10.96 12.28 14.37 16.46

Účinnost COP (kW/kW) 4.17 3.95 4.25 3.95 3.68 3.92 4.07 3.93 3.83

Vnější rozměry (mm) výška 1.800 x šířka  990 x hloubka ��0 (každá modulární jednotka jakéhokoliv výkon)

Hmotnost 
pouze chlazení (kg) 227 256 256 227 256 256 256 256 256 256

tepelné čerpadlo (kg) 228 258 258 228 258 258 258 258 258 258

Kompresor Výkon motoru (kW) 1.1 x 2 1.4 x 2 2.3 x 2 3.1 x 2 4.2 x 2 2.3 x 2 1.4 x 2 2.3 x 2 2.3 x 2 3.1 x 2 2.3 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2

Ventilátor 
Výkon motoru (kW) 0,6 (na jeden modul vnější jednotky)

Množství vzduchu (m�/h) 9,000 9,900 10,500 9,900 9,000 9,900 10,500 9,900 10,500

Specifikace 
rozvodů 
chladiva (*�)

Připojovací 
průměry 

Plyn (mm) ø15.9 ø19.1 ø22.2 ø28.6 ø22.2 ø19.1 ø22.2

Kapalina (mm) ø9.5 ø12.7 ø12.7 ø9.5 ø12.7

Vyrovnání oleje (mm) ø9.5

Max. ekvivalentní délka (m) 175

Max. lineární délka (m) 1�0 (při delších rozvodech kontrolujte ekvivalentní délku)

Max. celková délka rozvodů (lineární) (m) 300

Max. převýšení (m)
venkovní jednotky nad vnitřní: �0 m

venkovní jednotky pod vnitřní: 40 m

Max. počet vnitřních jednotek / systém 8 10 13 16 20 23 27 30 33

Hladina akustického tlaku (dB(A) 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0

Hladina akustického výkonu (dB(A) (chlazení/topení) 75/75 76/76 78/79 79/80 - - - - -

  

PS – Výkon zařízení 22PS 24PS
Označení 
kombinace 
jednotek

pouze chlazení MMY- AP2201T8 AP2211T8 AP2401T8 AP2411T8

tepelné čerpadlo MMY- AP2201HT8 AP2211HT8 AP2401HT8 AP2411HT8

Typ jednotky inverter Twin-Rotary 

Moduly 
venkovní 
jednotky 

pouze chlazení MMY- MAP0801T8 MAP0801T8 MAP0601T8 MAP1201T8 MAP1001T8 MAP0801T8 MAP0801T8 MAP0801T8 MAP1201T8 MAP1201T8

tepelné čerpadlo MMY- MAP0801HT8 MAP0801HT8 MAP0601HT8 MAP1201HT8 MAP1001HT8 MAP0801HT8 MAP0801HT8 MAP0801HT8 MAP1201HT8 MAP1201HT8

Chladicí výkon (*1) (kW) 61.5 68.0

Topný výkon (*1) (kW) 69.0 76.5

Napájení �fázový, �0 Hz, 400 V (�80–41� V)

Elektrická 
specifikace (*1)

chlazení 
Příkon (kW) 17.39 20.41 18.44 25.02

Účinnost EER (kW/kW) 3.54 3.01 3.69 2.72

topení
Příkon (kW) 17.35 18.68 18.79 21.32

Účinnost COP (kW/kW) 3.98 3.69 4.07 3.59

Vnější rozměry (mm) výška 1.800 x šířka  990 x hloubka ��0 (každá modulární jednotka jakéhokoliv výkonu)

Hmotnost 
pouze chlazení (kg) 256 256 227 256 256 256 256 256 256 256

tepelné čerpadlo (kg) 258 258 228 258 258 258 258 258 258 258

Kompresor Výkon motoru (kW) 2.3 x 2 2.3 x 2 1.4 x 2 4.2 x 2 3.1 x 2 2.3 x 2 2.3 x 2 2.3 x 2 4.2 x 2 4.2 x 2

Ventilátor 
Výkon motoru (kW) 0,6 (na jeden modul vnější jednotky)

Množství vzduchu (m�/h) 9,900 9,000 10,500 9,900 10.500

Specifikace 
rozvodů 
chladiva (*�)

Připojovací 
průměry 

Plyn (mm) ø22.2 ø19.1 ø28.6 ø22.2 ø28.6

Kapalina (mm) ø12.7 ø9.5 ø12.7

Vyrovnání oleje (mm) ø9.5

Max. ekvivalentní délka (m) 175

Max. lineární délka (m) 1�0 (při delších rozvodech kontrolujte ekvivalentní délku)

Max. celková délka rozvodů (lineární) (m) 300

Max. převýšení (m)
venkovní jednotky nad vnitřní: �0 m

venkovní jednotky pod vnitřní: 40 m

Max. počet vnitřních jednotek / systém 37 40

Hladina akustického tlaku (dB(A) 61.5 62.0
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*Hodnoty ve výše uvedené tabulce jsou pro zařízení �0 Hz. Údaje k  zařízením 60 Hz jsou uvedeny v technické dokumentaci
*1:  Podmínky měření podle normy 

Chlazení: vnitřní teplota ��°C TK/19°C FK, vnější teplota ��°C TK 
Topení: vnitřní teplota  �0°C TK, vnější teplota  �°C TK/6°C FK 
Standardní délky vedení: � m hlavní vedení,  �,� m odbočky, 0 m výškový rozdíl

*�: Kolísání napájecího napětí max ±10%.
*�: maximální celková délka vedení označuje součet délek všech rozvodů plynu nebo rozvodů kapaliny v jednom směru

PS – Výkon zařízení 26PS 28PS 30PS 32PS
Označení 
kombinace 
jednotek

pouze chlazení MMY- AP2601T8 AP2801T8 AP3001T8 AP3201T8  AP3211T8

tepelné čerpadlo MMY- AP2601HT8 AP2801HT8 AP3001HT8 AP3201HT8 AP3211HT8

Typ jednotky inverter Twin-Rotary 

Moduly 
venkovní 
jednotky 

pouze chlazení MMY- MAP1001T8 MAP0801T8 MAP0801T8 MAP1001T8 MAP1001T8 MAP0801T8 MAP1001T8 MAP1001T8 MAP1001T8 MAP0801T8 MAP0801T8 MAP0801T8 MAP0801T8 MAP1201T8 MAP1001T8 MAP1001T8

tepelné čerpadlo MMY- MAP1001HT8 MAP0801HT8 MAP0801HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP0801HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP0801HT8 MAP0801HT8 MAP0801HT8 MAP0801HT8 MAP1201HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8

Chladicí výkon (*1) (kW) 73.0 78.5 84.0 90.0

Topný výkon (*1) (kW) 81.5 88.0 95.0 100.0

Napájení �fázový, �0 Hz, 400 V (�80–41� V)

Elektrická 
specifikace (*1)

chlazení 
Příkon (kW) 20.29 22.27 24.26 24.41 28.65

Účinnost EER (kW/kW) 3.60 3.52 3.46 3.69 3.14

topení
Příkon (kW) 20.51 22.60 24.82 24.56 26.78

Účinnost COP (kW/kW) 3.97 3.89 3.83 4.07 3.73

Vnější rozměry (mm) výška 1.800 x šířka  990 x hloubka ��0 (každá modulární jednotka jakéhokoliv výkon)

Hmotnost 
pouze chlazení (kg) 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256

tepelné čerpadlo (kg) 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Kompresor Výkon motoru (kW) 2.3 x 2 2.3 x 2 2.3 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2 2.3 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2 2.3 x 2 2.3 x 2 2.3 x 2 2.3 x 2 4.2 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2

Ventilátor 
Výkon motoru (kW) 0,6 (na jeden modul vnější jednotky)

Množství vzduchu (m�/h) 10,500 9,900 10,500 9,900 10,500 9,900 10,500

Specifikace 
rozvodů 
chladiva (*�)

Připojovací 
průměry 

Plyn (mm) ø22.2 ø28.6 ø22.2

Kapalina (mm) ø12.7

Vyrovnání oleje (mm) ø9.5

Max. ekvivalentní délka (m) 175

Max. lineární délka (m) 1�0 (při delších rozvodech kontrolujte ekvivalentní délku)

Max. celková délka rozvodů (lineární) (m) 300

Max. převýšení (m)
venkovní jednotky nad vnitřní: �0 m

venkovní jednotky pod vnitřní: 40 m

Max. počet vnitřních jednotek / systém 43 47 48

Hladina akustického tlaku (dB(A) 62.0 62.5 63.0

PS – Výkon zařízení 34PS 36PS
Označení 
kombinace 
jednotek

pouze chlazení MMY- AP3401T8 AP3411T8 AP3601T8 AP3611T8

tepelné čerpadlo MMY- AP3401HT8 AP3411HT8 AP3601HT8 AP3611HT8

Typ jednotky inverter Twin-Rotary 

Moduly 
venkovní 
jednotky 

pouze chlazení MMY- MAP1001T8 MAP0801T8 MAP0801T8 MAP0801T8 MAP1201T8 MAP1201T8 MAP1001T8 MAP1001T8 MAP1001T8 MAP0801T8 MAP0801T8 MAP1201T8 MAP1201T8 MAP1201T8

tepelné čerpadlo MMY- MAP1001HT8 MAP0801HT8 MAP0801HT8 MAP0801HT8 MAP1201HT8 MAP1201HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP0801HT8 MAP0801HT8 MAP1201HT8 MAP1201HT8 MAP1201HT8

Chladicí výkon (*1) (kW) 96.0 101.0

Topný výkon (*1) (kW) 108.0 113.0

Napájení �fázový, �0 Hz, 400 V (�80–41� V)

Elektrická 
specifikace (*1)

chlazení 
Příkon (kW) 26.53 33.08 28.38 37.16

Účinnost EER (kW/kW) 3.62 2.90 3.56 2.72

topení
Příkon (kW) 27.03 29.54 28.74 31.49

Účinnost COP (kW/kW) 4.00 3.66 3.93 3.59

Vnější rozměry (mm) výška 1.800 x šířka  990 x hloubka ��0 (každá modulární jednotka jakéhokoliv výkon)

Hmotnost 
pouze chlazení (kg) 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256

tepelné čerpadlo (kg) 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Kompresor Výkon motoru (kW) 3.1 x 2 2.3 x 2 2.3 x 2 2.3 x 2 4.2 x 2 4.2 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2 2.3 x 2 2.3 x 2 4.2 x 2 4.2 x 2 4.2 x 2

Ventilátor 
Výkon motoru (kW) 0,6 (na jeden modul vnější jednotky)

Množství vzduchu (m�/h) 10,500 9,900 10,500 10,500 9,900 10,500

Specifikace 
rozvodů 
chladiva (*�)

Připojovací 
průměry 

Plyn (mm) ø22.2 ø28.6 ø22.2 ø28.6

Kapalina (mm) ø12.7

Vyrovnání oleje (mm) ø9.5

Max. ekvivalentní délka (m) 175

Max. lineární délka (m) 1�0 (při delších rozvodech kontrolujte ekvivalentní délku)

Max. celková délka rozvodů (lineární) (m)  300

Max. převýšení (m)
venkovní jednotky nad vnitřní: �0 m

venkovní jednotky pod vnitřní: 40 m

Max. počet vnitřních jednotek / systém 48

Hladina akustického tlaku (dB(A) 63.5 64.0
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*Hodnoty ve výše uvedené tabulce jsou pro zařízení �0 Hz. Údaje k  zařízením 60 Hz jsou uvedeny v technické dokumentaci
*1:  Podmínky měření podle normy 

Chlazení: vnitřní teplota ��°C TK/19°C FK, vnější teplota ��°C TK 
Topení: vnitřní teplota  �0°C TK, vnější teplota  �°C TK/6°C FK 
Standardní délky vedení: � m hlavní vedení,  �,� m odbočky, 0 m výškový rozdíl

*�: Kolísání napájecího napětí max ±10%.
*�: maximální celková délka vedení označuje součet délek všech rozvodů plynu nebo rozvodů kapaliny v jednom směru

PS – Výkon zařízení 38PS 40PS 42PS
Označení 
kombinace 
jednotek

pouze chlazení MMY- AP3801T8 AP4001T8 AP4201T8

tepelné čerpadlo MMY- AP3801HT8 AP4001HT8 AP4201HT8

Typ jednotky inverter Twin-Rotary 

Moduly 
venkovní 
jednotky 

pouze chlazení MMY- MAP1001T8 MAP1001T8 MAP1001T8 MAP0801T8 MAP1001T8 MAP1001T8 MAP1001T8 MAP1001T8 MAP1201T8 MAP1001T8 MAP1001T8 MAP1001T8

tepelné čerpadlo MMY- MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP0801HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP1201HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8

Chladicí výkon (*1) (kW) 106.5 112.0 118.0

Topný výkon (*1) (kW) 119.5 126.5 132.0

Napájení �fázový, �0 Hz, 400 V (�80–41� V)

Elektrická 
specifikace (*1)

chlazení 
Příkon (kW) 30.36 32.34 36.74

Účinnost EER (kW/kW) 3.51 3.46 3.21

topení
Příkon (kW) 30.83 33.05 35.14

Účinnost COP (kW/kW) 3.88 3.83 3.76

Vnější rozměry (mm) výška 1.800 x šířka  990 x hloubka ��0 (každá modulární jednotka jakéhokoliv výkon)

Hmotnost 
pouze chlazení (kg) 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256

tepelné čerpadlo (kg) 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Kompresor Výkon motoru (kW) 3.1 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2 2.3 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2 4.2 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2

Ventilátor 
Výkon motoru (kW) 0,6 (na jeden modul vnější jednotky)

Množství vzduchu (m�/h) 10,500 9,900 10,500

Specifikace 
rozvodů 
chladiva (*�)

Připojovací 
průměry 

Plyn (mm) ø22.2 ø28.6 ø22.2

Kapalina (mm) ø12.7

Vyrovnání oleje (mm) ø9.5

Max. ekvivalentní délka (m) 175

Max. lineární délka (m) 1�0 (při delších rozvodech kontrolujte ekvivalentní délku)

Max. celková délka rozvodů (lineární) (m) 300

Max. převýšení (m)
venkovní jednotky nad vnitřní: �0 m

venkovní jednotky pod vnitřní: 40 m

Max. počet vnitřních jednotek / systém 48

Hladina akustického tlaku (dB(A) 64.0 64.5

PS – Výkon zařízení 44PS 46PS 48PS
Označení 
kombinace 
jednotek

pouze chlazení MMY- AP4401T8 AP4601T8 AP4801T8

tepelné čerpadlo MMY- AP4401HT8 AP4601HT8 AP4801HT8

Typ jednotky inverter Twin-Rotary 

Moduly 
venkovní 
jednotky 

pouze chlazení MMY- MAP1201T8 MAP1201T8 MAP1001T8 MAP1001T8 MAP1201T8 MAP1201T8 MAP1201T8 MAP1001T8 MAP1201T8 MAP1201T8 MAP1201T8 MAP1201T8

tepelné čerpadlo MMY- MAP1201HT8 MAP1201HT8 MAP1001HT8 MAP1001HT8 MAP1201HT8 MAP1201HT8 MAP1201HT8 MAP1001HT8 MAP1201HT8 MAP1201HT8 MAP1201HT8 MAP1201HT8

Chladicí výkon (*1) (kW) 123.5 130.0 135.0

Topný výkon (*1) (kW) 138.5 145.0 150.0

Napájení �fázový, �0 Hz, 400 V (�80–41� V)

Elektrická 
specifikace (*1) 

chlazení 
Příkon (kW) 40.99 45.59 49.67

Účinnost EER (kW/kW) 3.01 2.85 2.72

topení
Příkon (kW) 37.36 39.85 41.80

Účinnost COP (kW/kW) 3.69 3.64 3.59

Vnější rozměry (mm) výška 1.800 x šířka  990 x hloubka ��0 (každá modulární jednotka jakéhokoliv výkon)

Hmotnost 
pouze chlazení (kg) 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256

tepelné čerpadlo (kg) 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258

Kompresor Výkon motoru (kW) 4.2 x 2 4.2 x 2 3.1 x 2 3.1 x 2 4.2 x 2 4.2 x 2 4.2 x 2 3.1 x 2 4.2 x 2 4.2 x 2 4.2 x 2 4.2 x 2

Ventilátor 
Výkon motoru (kW) 0,6 (na jeden modul vnější jednotky)

Množství vzduchu (m�/h) 10,500

Specifikace 
rozvodů 
chladiva (*�)

Připojovací 
průměry 

Plyn (mm) ø28.6 ø22.2 ø28.6 ø22.2 ø28.6

Kapalina (mm) ø12.7

Vyrovnání oleje (mm) ø9.5

Max. ekvivalentní délka (m) 175 160

Max. lineární délka (m) 1�0 (při delších rozvodech kontrolujte 
ekvivalentní délku) 1�� (při delších rozvodech kontrolujte ekvivalentní délku)

Max. celková délka rozvodů (lineární) (m) 300

Max. převýšení (m)
venkovní jednotky nad vnitřní: �0 m 

venkovní jednotky pod vnitřní: 40 m

Max. počet vnitřních jednotek / systém 48

Hladina akustického tlaku (dB(A) 64.5 65.0
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Standardní modulární venkovní jednotka - rozměry

Kombinace 2 až 4 modulárních jednotek - rozměry

(Jednotky: mm)

MMY-
MMY-
MMY-

A

ZZ

MMY-

MMY- A B

Technické výkresy venkovních jednotek

4-15×20  
(podlouhlý otvor)

Osová vzdálenost mezi otvory

Rozteč upevňovacích šroubů

Ro
zt

eč
 u

pe
vň

ov
ac

ích
 šr

ou
bů

Plocha kontaktu 
s podkladem 

Rozměry upevňovacích 
šroubů

Připojení – čelní pohled/Detail předperforace 
otvorů 

Sestavy 2 jednotek

Sestavy 3 jednotek

Sestavy 4 jednotek

Sestavy 2 jednotek

Sestavy 3 jednotek

Sestavy 4 jednotek

Detail připojení 
rozvodů (pohled shora) 

Řez Z-Z

Detail Z-Z

Podstava

Podstava

Připojení vyrovnání 
oleje (Ø 9.5)

Připojení rozvodů 
A (plyn)

Připojení rozvodů 
B (kapalina)

Obdélníkový otvor 2-60×150 mm
(pro vysokozdvižný vozík)

Rozteč upevňovacích  
šroubů  

Rozteč upevňovacích  
šroubů  

Rozteč upevňovacích  
šroubů  

Rozteč upevňovacích  
šroubů  

Ro
zt

eč
 u

pe
vň

ov
ac

ích
  

šro
ub

ů 
  7

90
 

  
(o

sa
 n
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né

 ko
ns

tru
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e p
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vy

)

Ro
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eč
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vň
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ích
  

šro
ub

ů 
 79

0 

(v
če

tn
ě p

od
kla

do
vé

 p
lo

ch
y)

S-SMS (tepelné čerpadlo)

S-MMS (tepelné 
čerpadlo)

Připojení vyrovnání oleje (Ø9.5mm)

Připojení rozvodů 
B (kapalina)

min. 2.000 (sestava 2 modulů)

min. 3.010 (sestava 3 modulů)

min. 4.020 (sestava 4 modulů)

nebo více nebo více nebo více

A -15×20 (podlouhlý otvor)

Připojení rozvodů 
A (plyn)

Průměr vedení  

Předperforovaný otvor pro 
komunikaci (Ø27mm)

(Jednotky: mm)

Předperforovaný otvor  
pro el. přívod  (Ø48mm)

*: Řez a detail připojovacích prvků rozvodů 
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MiNi S-MMS

Kompaktní 2-trubkový systém 
- trefa mezi velké a malé systémy 

Koncepce systému MiNi-SMMS nabízí velmi 

univerzální řešení pro obchody, restaurace, 

kanceláře, ale i byty a rodinné domy. Zkrátka 

všude tam, kde je požadováno kompaktní 

a t iché provedení venkovní jednotky. Až 

miniaturní rozměry na svůj výkon a energeticky 

úsporná invertorová technologie jsou přímo vizí 

budoucnosti. Originální technologie Toshiba 

s Twin-Rotary kompresorem přináší špičkové 

hodnoty koeficientu energetické účinnosti EER 

od 4,61 (typ s výkonem 1�,1 kW). Přináší tak 

záruku nejvyšších provozních úspor elektrické 

energie.

Svými velmi kompaktními rozměry (výška 1,�4 m,  

š í řka 0,90 m a hloubka 0,�� m) a nízké 

hmotnosti 11� kg umožňuje snadnou instalaci 

přímo na balkon nebo na fasádu domu.

Venkovní jednotky MiNi-SMMS mají až o �0% 

menší objem oproti jednotkám S-MMS a pro 

instalaci vyžadují pouze 60% plochy. 

MiNi-SMMS nevyžaduje žádný betonový základ 

nebo ocelovou konstrukci pod jednotku, což 

ještě více usnadňuje montáž zařízení.

Jednoduchá a přehledná skladba rozvodů i 

související elektroinstalace je další výhodou při 

snížení nákladů na vlastní instalaci. Díky svému 

designu dosahuje MiNi-SMMS systém optimální 

vlastnosti pro nejrůznější oblasti – jak pro 

firemní, tak pro soukromou klientelu.

Charakteristika

Nejlepší hodnoty COP (4,61 při 4PS) pro nejlepší energetickou 

účinnost

Až 9 vnitřních jednotek připojených na jednu venkovní 

jednotku zaručuje maximální přizpůsobivost. 

DC Twin-Rotary kompresor přináší vysokou účinnost a 

neuvěřitelně dlouhou životnost. 

Řídicí systém TCC-Link: Moderní komunikační sběrnicový 

systém s automatickým adresováním. 

Velký výběr vnitřních jednotek (1� různých typů)

Jednoduchá instalace díky kompaktnímu designu venkovní 

jednotky (o �0 % menší než standardní S-MMS)

o   Kompresor Twin-Rotary s plně 

invertorovým řízením

o Nízká hlučnost

o Kompaktní design 

o Nejvyšší účinnost (EER a COP)
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PMV-kit 
– tichý provoz pro náročné prostory

PMV-kit je určen pro dodatečnou montáž k příslušné vnitřní jednotce v případě, že je v prostoru vnitřní jednotky nutno 

dosáhnout ještě tišších provozních parametrů.

Ideálními prostory, kde najdete uplatnění pro toto volitelné příslušenství, jsou například ložnice v bytech, hotelové pokoje 

nebo jednací či konferenční místnosti.        

Venkovní jednotka MCY-MAP040HT MCY-MAP0501HT MCY-MAP0601HT
Chladicí výkon kW 12,1 14 15,5

Příkon chlazení kW 2,82 3,47 4,63

Účinnost chlazení EER W/W 4,29 4,03 3,35

Jmenovitý proud chlazení A 13,2 16,1 21,4

Topný výkon kW  12,5 16 18

Příkon topení kW 2,71 4 4,85

Účinnost topení COP W/W 4,61 4 3,71

Jmenovitý proud topení A 12,5 18,3 22,2

Typ rozběhu A  plynulý rozběh - invertor  plynulý rozběh - invertor  plynulý rozběh - invertor

Vzduchový výkon m3/h 5820 6120 6220

Hladina akustického tlaku (chlazení / topení) dB(A) 49/50 50/52 51/53

Hladina akustického výkonu (topení) dB(A) - - 70

Provozní oblast chlazení °C -5 - 43°C -5 - 43°C -5 - 43°C

Provozní oblast topení °C -15 - 16°C -15 - 16°C -15 - 16°C

Rozměry (v x š x h) mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320

Hmotnost kg 117 117 117

Typ kompresoru hermetický hermetický hermetický

Průměry rozvodů - - -

Plyn mm(coul) 15,9 (5/8) 15,9 (5/8) 19,1 (3/4)

Kapalina mm(coul) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8) 9,5 (3/8)

Max. délka nejdelší trasy m 125 125 125

Max. celková délka rozvodů m 180 180 180

Max. převýšení (vnitřní jednotka výše/níže) m 20/30 20/30 20/30

Max. délka rozvodů mezi PMV-kitem a vnitřní jednotkou m 2-10 2-10 2-10

Napájecí napětí V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Max. počet vnitřních jednotek  6 8 9

MiNi-SMMS: Technická data
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SUPER HEAT RECOVERY SYSTEM

3-trubkový systém Toshiba
s redistribucí energie 

Systém Super Heat Recovery Multi (S-HRM) je 

nejpokrokovější řadou VRF systémů Toshiba a 

umožňuje současný provoz chlazení a topení 

a zároveň redistribuci a zpětné využití tepla a 

chladu v budově. 

Nová modelová řada uspokojí nejvyšší nároky 

a nabízí také vynikající výkonové parametry 

s účinností od �,9�, �,61 resp. �,68. Nové 

rozvaděče chladiva, které mohou být použity 

i v případě omezeného prostoru, umožňují 

současné chlazení a vytápění. 

S-HRM je dodáván ve výkonovém rozsahu 

chladícího výkonu od ��,4 do 84 kW, topný 

výkon je �� až 98 kW. Jeden systém obsahuje až 

� venkovní modulární jednotky.

V jednom systému může být zapojeno až 48 

vnitřních jednotek. 

Jeden ovladač může současně ovládat až 8 

vnitřních jednotek bez omezení jejich nezávislého 

provozu topení a chlazení.

Ochranné obvody: 

• Senzory tlaku a teploty na sání   

 kompresoru 

• Ochrana proti vnitřnímu přetížení 

• Ochrana vinutí kompresoru 

• Senzory pro snímání nadproudu 

• Vysokotlaký spínač 

• Senzory nízkého tlaku 

Charakteristika

Bezkonkurenční úsporný provoz: průměrná hodnota 

koeficientu účinnosti COP �,9� (��,4 kW)

Tepelná pohoda: režim chlazení nebo topení u každé vnitřní 

jednotky je nezávislý a volí se automaticky podle požadavku a 

teploty v prostoru.  

Jedinečná flexibilita rozvodů: �-trubkové provedení rozvodů 

mezi venkovními jednotkami a Flow selectory u vnitřních 

jednotek, které umožňují převýšení mezi vnitřními jednotkami 

až �� m (tj. jsou vhodné až pro 9ti patrové budovy!)  

Vysoká spolehlivost díky plně invertorovému řízení všech 

kompresorů Twin-Rotary a aktivnímu managementu oleje. 

Široké možnosti řídícího systému TCC-Link: řízení přes PC 

software nebo i možnost napojení na vyšší řídící systémy 

managementu budov (BMS)

o Dva Twin-Rotary kompresory v každé  

 venkovní jednotce

o Velmi nízká hlučnost

o Kompaktní provedení 

o Nejvyšší koeficienty účinnost (EER a COP)
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* Při teplotě vzduchu v místnosti ��°C Tk/19°C Fk a teplotě venkovního vzduchu  ��°C Tk.
**Při teplotě vzduchu v místnosti �0°C Tk a teplotě venkovního vzduchu  �°C Tk/6°C Fk.
*** Je-li výškový rozdíl mezi vnitřími jednotkami větší než � m, a jsou-li vnitřní jednotky umístěny nad venkovní jednotkou, je max. převýšení sníženo na �0 m. 

Venkovní jednotka
MMY-MAP0802FT8-E

8 PS

MMY-MAP0802FT8-E

8 PS

MMY-MAP1202FT8-E

12 PS

Chladicí výkon kW 22.4 28.0 33.5

Příkon chlazení kW 6.07 8.54 12.9

Účinnost chlazení EER W/W 3.69 3.28 2.60

Jmenovitý proud chlazení A 9.25 13.15 19.85

Topný výkon kW  25.0 31.5 35.5

Příkon topení kW 6.29 8.73 9.65

Účinnost topení COP W/W 3.97 3.61 3.68

Jmenovitý proud topení A 9.55 13.4 14.85

Vzduchový výkon m3/h - l/s 9900-2750 10500-2916 10500-2916

Hladina akustického tlaku – ve vzdálenosti 1 m dB(A) 57 58 59

Hladina akustického výkonu (chlazení/topení) dB(A) 77/78 78/79 79/80

Provozní oblast chlazení °C -10 - 43°C -10 - 43°C -10 - 43°C

Provozní oblast topení °C -20 - 15.5°C -20 - 15.5°C -20 - 15.5°C

Rozměry (v x š x h) mm 1800 x 990 x 750 1800 x 990 x 750 1800 x 990 x 750

Hmotnost kg 263 263 263

Typ kompresoru hermetický hermetický hermetický

Předplnění chladivem R410A kg 11,5 11,5 11,5

Připojovací rozměry 

Plyn mm(coul) 22.2 (7/8) 22.2 (7/8) 28.5 (1-1/8)

Kapalina mm(coul) 19.0 (3/4) 19.0 (3/4) 19.0 (3/4)

Vyrovnávání oleje mm(coul) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2) 12.7 (1/2)

Max. ekvivalentní délka m 150 150 150

Max. lineární délka m 125 125 125

Max. celková délka rozvodů m 300 300 300

Max. převýšení (vnitřní jednotka výše/níže)*** m 30/50 30/50 30/50

Napájení V-ph-Hz 400-3-50 400-3-50 400-3-50

S-HRM: Technická data 

Označení sestavy Výkon PS 
Chladicí  

výkon 

Topný 

výkon

Kombinace 

modulárních jednotek

Max. počet 

vnitřních 

jednotek 

Celkový výkon připojených 

vnitřních jednotek 

Min. Max.

MMY-MAP0802FT8-E 8 PS 22.4 kW 25 kW 1 13 5.6 PS 10.8 PS

MMY-MAP1002FT8-E 10 PS 28 kW 31.5 kW 1 16 7.0 PS 13.5 PS

MMY-MAP1202FT8-E 12 PS 33.5 kW 35.5 kW 1 16 8.4 PS 14.4 PS

MMY-AP1602FT8-E 16 PS 45 kW 50 kW 2 (22,4kW+22,4kW) 27 11.2 PS 21.6 PS

MMY-AP1802FT8-E 18 PS 50.4 kW 56.5 kW 2 (22,4kW+28,0kW) 30 21.0 PS 40.5 PS

MMY-AP2002FT8-E 20 PS 56 kW 63 kW 2 (28,0kW+28,0kW) 33 14.0 PS 27.0 PS

MMY-AP2402FT8-E 24 PS 68 kW 76.5 kW 3 (22,4kW+22,4kW+22,4kW) 40 16.8 PS 32.4 PS

MMY-AP2602FT8-E 26 PS 73 kW 81.5 kW 3 (22,4kW+22,4kW+28,0kW) 43 18.2 PS 35.1 PS

MMY-AP2802FT8-E 28 PS 78.5 kW 88 kW 3 (22,4kW+28,0kW+28,0kW) 47 19.6 PS 37.8 PS

MMY-AP3002FT8-E 30 PS 84 kW 95 kW 3 (28,0kW+28,0kW+28,0kW) 48 21.0 PS 40.5 PS



�� ���� ��



�� ���� ��

Kazetové
 4-cestné

Kazetové 
600 x 600

Kazetové 
2-cestné

Kazetové 
1-cestné

Mezistropní 
standardní

Mezistropní
vysokotlaké

Mezistropní
nízké

Chladicí výkon
(ekvivalent PS )

007 Type  
2.2 kW (0.8PS) MMU-AP0071MH MMU-AP0071WH MMU-AP0071YH MMD-AP0071BH MMD-AP0071SPH

009 Type  
2.8 kW (1PS) MMU-AP0092H MMU-AP0091MH MMU-AP0091WH MMU-AP0091YH MMD-AP0091BH MMD-AP0091SPH

012 Type  
3.6 kW (1.25PS) MMU-AP0122H MMU-AP0121MH MMU-AP0121WH MMU-AP0121YH MMD-AP0121BH MMD-AP0121SPH

015 Type  
4.5 kW (1.7PS) MMU-AP0152H MMU-AP0151MH MMU-AP0151WH MMU-AP0152SH MMD-AP0151BH MMD-AP0151SPH

018 Type  
5.6 kW (2PS) MMU-AP0182H MMU-AP0181MH MMU-AP0181WH MMU-AP0182SH MMD-AP0181BH MMD-AP0181H MMD-AP0181SPH

024 Type  
7.1 kW (2.5PS) MMU-AP0242H MMU-AP0241WH MMU-AP0242SH MMD-AP0241BH MMD-AP0241H

027 Type  
8.0 kW (3PS) MMU-AP0272H MMU-AP0271WH MMD-AP0271BH MMD-AP0271H

030 Type  
9.0 kW (3.2PS) MMU-AP0302H MMU-AP0301WH MMD-AP0301BH

036 Type  
11.2 kW (4PS) MMU-AP0362H  MMD-AP0361BH MMD-AP0361H

048 Type  
14.0 kW (5PS) MMU-AP0482H MMD-AP0481BH MMD-AP0481H

056 Type 
16.0 kW (6PS) MMU-AP0562H MMD-AP0561BH

072 Type 
22.4 kW (8PS) MMD-AP0721H

096 Type 
28.0 kW (10PS) MMD-AP0961H

Podstropní Nástěnné
série 3

Nástěnné 
série 2

Neopláštěnné
 jednotky 

Podparapetní
 jednotky 

Skříňové
 jednotky 

Větrací 
jednotky

Chladicí výkon
(ekvivalent PS )

007 Type  
2.2 kW (0.8PS) MMK-AP0073H MMK-AP0072H MML-AP0071BH MML-AP0071H

009 Type  
2.8 kW (1PS) MMK-AP0093H MMK-AP0092H MML-AP0091BH MML-AP0091H

012 Type  
3.6 kW (1.25PS) MMK-AP0123H MMK-AP0122H MML-AP0121BH MML-AP0121H

015 Type  
4.5 kW (1.7PS) MMC-AP0151H MMK-AP0153H MML-AP0151BH MML-AP0151H MMF-AP0151H

018 Type  
5.6 kW (2PS) MMC-AP0181H MMK-AP0183H MML-AP0181BH MML-AP0181H MMF-AP0181H

024 Type  
7.1 kW (2.5PS) MMC-AP0241H MMK-AP0243H MML-AP0241BH MML-AP0241H MMF-AP0241H

027 Type  
8.0 kW (3PS) MMC-AP0271H MMF-AP0271H

030 Type  
9.0 kW (3.2PS)

036 Type  
11.2 kW (4PS) MMC-AP0361H MMF-AP0361H

048 Type  
14.0 kW (5PS) MMC-AP0481H MMF-AP0481H MMD-AP0481HFE

056 Type  
16.0 kW (6PS) MMF-AP0561H

072 Type  
22.4 kW (8PS) MMD-AP0721HFE

096 Type  
28.0 kW (10PS) MMD-AP0961HFE

Přehled modelů vnitřních jednotek 



24 2524 25

MMU-AP0092H až MMU-AP0562H

4-cestné kazetové jednotky

Typové označení

MMU-AP∗∗∗2H

Krycí panely

RBC-U31PG(W)-E

RBC-U31PGS(W)-E

RBC-U31PG(W)-E RBC-U31PGS(W)-E*

Z

*Obrázek zobrazuje panel RBC-U31PG(W)-E

Teplota je rovnoměrná v celém prostoru

Rozložení teploty v prostoru

MMU-AP0182H/RBC-U31PG(W)-E

Individuální nastavení lamel 
Všechny čtyři lamely je možné nastavit samostatně, takže proudění 

vzduchu lze zcela přizpůsobit požadavkům uživatele. 

Snadná instalace 
Panel se upevňuje na úchyty, které se 

nacházejí přímo na vnitřním dílu (není 

možné např. ztratit šrouby apod.)

Rozložení teploty 
v úrovni 750 mm

Programy pohybu lamel 

(1) Synchronní pohyb 
(současný)

(2) Pohyb diagonálně 
protiběžný

Upozornění: programy lze nastavit pouze ovladači RBC-AMT32E, RBC-AMS41E

spodní hrana 
podhledu

perforace otvoru 
přívodu čerstvého 
vzduchu Ø100mm

690±20 (rozteč závěsů)

Box s elektronikou 518 (výdech vzduchu)

revizní otvor 
(450x450)

Max. 300

spodní hrana 
podhledu

ocelový závěs 
M10 nebo W3/8 Vývod kondenzátu 

připojení rozvodů 
(plyn)

připojení rozvodů 
(kapalina)

připojeni silové kabeláže 

min. 1000 min. 1000

(jednotky: mm)

m
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m
in

. 1
5

m
in

. 1
5

perforace pro boční výdech 150 mm
(též z druhé strany jednotky)

perforace pro boční 
výdech 150 mm

krycí panel (samostatné příslušenství)

spodní hrana podhledu

Dimenzování odvodu kondenzátu

Nezbytné odstupy pro instalaci a údržbu m
ax
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860 až 910 (stropní otvor)

950 (panel - vnější rozměry)

(3) Střídavý pohyb 
kolem dokola 
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Typové označení	 MMU- AP0092H AP0122H AP0152H AP0182H AP0242H AP0272H AP0302H AP0362H AP0482H AP0562H

Chladicí /topný výkon *1 (kW) 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0 8.0/9.0 9.0/10.0 11.2/12.5 14.0/16.0 16.0/18.0

Elektrická 
specifikace

Napájení 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při 
50Hz  (kW)

0.021/0.021 0.023/ 
0.023

0.026/
0.026 0.036/0.036 0.043/

0.043
0.088/
0.088

0.112/
0.112

0.112/
0.112

Typové označení panelu RBC-U31PG(W)-E/RBC-U31PGS(W)-E*

Rozměry vnitřní 
jednotky 
(panelu)*

Výška (mm) 256 (30) 319 (30)

Šířka (mm) 840 (950)*

Hloubka  (mm) 840 (950)*

Hmotnost jednotky (panelu)*     (kg) 18 (4)* 20 (4)* 25 (4)*

Ventilátor 

Vzduchový výkon  
(vysoké/střední/nízké)  (m3/h)

800/730/680 930/
830/790

1050/ 
920/800 1290/920/800 1320/ 

1110/850
1970/ 

1430/1070
2130/

1430/1130
2130/

1520/1230

Příkon motoru  (W) 14 20 68 72

Připojovací 
rozměry

Plyn  (mm) ø9.5 ø12.7 ø15.9

Kapalina (mm) ø6.4 ø9.5

Odvod kondenzátu PVC - ø25

Hladina akustického tlaku *2 
(vysoká/střední/nízká)  (dB(A))

30/29/27 31/29/27 32/29/27 35/31/28 38/33/30 43/38/32 46/38/33 46/40/33

* Údaje v závorce pro stropní panely 
*1  Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2  Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.

4-cestné kazetové jednotky

Příslušenství 

Uzavření výdechů kazety

Příruba pro přívod 
čerstvého vzduchu

Připojení pro 
filtrační rám

Filtrační rám 
čerstvého vzduchu

Nastavovací rám
Krycí panel
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Typové označení

MMU-AP∗∗∗1MH

Krycí panel

RBC-UM11PG(W)-E

Kompaktní 4-cestné kazetové jednotky (600 x 600)

MMU-AP0071MH až MMU-AP0181MH

maximální výška Otvor pro revizi 

vany kondenzátu

*možnost dálkového infra ovládáním TCB-AX21E2  
vč. přijímače a vysílače (sada příslušenství na objednání)

Určeno pro Euro-rastrové podhledy

-  Díky svým rozměrům 575x575 mm je jednotka zvláště určena do zavěšených 

stropů s rastrem 600x600 mm, které se dnes standardně používají v 

moderní architektuře. 

- Základní výhodou je nenarušení nosné konstrukce stropu. 

-  Po vypnutí jednotky se lamely na výdechu kompletně uzavřou a krycí panel 

tak získá vyvážený příjemný vzhled. 

Řešení pro snazší montáž a údržbu

-  Jednotky mají stavební výšku pouze 286 mm (včetně technologického 

odstupu)

-  Instalaci usnadňují závěsy ukryté pod rohovými díly panelu. Po sejmutí 

rohů je možné snadno upravit přesnou výškovou aretaci jednotky. 

- Ideální pro prostory do výšky cca 3,5 m. 

-  Snadný přístup a kontrola stavu vany kondenzátu díky reviznímu otvoru na 

boku jednotky

perforace otvoru pro 
boční výdech Ø150 mm

Perforace otvoru 
pro přívod čerstvého 
vzduchu Ø100mm

Spodní hrana podhledu

Box s elektronikou
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595 až 660 (stropní otvor)

700 (vnější rozměry panelu)

Připojení rozvodů 
(plyn)

ocelový závěs M10 nebo W3/8 

Odvod kondenzátu 

Spodní hrana podhledu
připojeni silové kabeláže

Krycí panelPerforace otvoru pro 
boční výdech 150 mm

Připojení rozvodů 
(kapalina)

Spodní hrana podhledu

Revizní otvor
(450x450)

Spodní hrana podhledu 

Vnitřní 
jednotka 

Překážka 
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Vnější rozměry 575

Nezbytné odstupy pro instalaci a údržbu

Dimenzování odvodu 
kondenzátu

Min. 1000 Min. 1000

(jednotky: mm) 
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3,5 m
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Typové označení 	 MMU- AP0071MH AP0091MH AP0121MH AP0151MH AP0181MH

Chladicí /topný výkon *1 (kW) 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3

Elektrická 
specifikace 

Napájení 1-fázově 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při 
50Hz (kW)

0.034/0.034 0.036/0.036 0.038/0.038 0.041/0.041 0.052/0.052

Typové označení panelu RBC-UM11PG(W)-E

Rozměry vnitřní 
jednotky 
(panelu)

Výška (mm) 268 (27)*

Šířka (mm) 575 (700)*

Hloubka  (mm) 575(700)*

Hmotnost vnitřní jednotky (panelu)*      (kg)  17 (3)*

Ventilátor 

Vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)  (m3/h)

552/462/378 570/468/378 594/504/402 660/552/468 762/642/522

Příkon motoru  (W) 60

Připojovací 
rozměry

Plyn (mm) ø9.5 ø12.7

Kapalina (mm) ø6.4

Odvod kondenzátu PVC vývod

Hladina akustického tlaku *2 
(vysoká/střední/nízká) )  (dB(A))

36/32/28 37/33/28 37/33/29 40/35/30 44/39/34

 * Údaje v závorce pro stropní panely 
*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2  Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.

Kompaktní 4-cestné kazetové jednotky (600 x 600)

Příslušenství 

Příruba čerstvého vzduchu

TCB-FF101URE2

Krycí panel

RBC-UM11PG(W)-E
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MMU-AP151WH až AP0301WH

MMU-AP0071WH až AP0121WH

2-cestné kazetové jednotky 

Typové označení

MMU-AP∗∗∗1WH

Štíhlý a plochý krycí panel, výška jen 8 mm!

- Jednoduché, hladké, plošné provedení panelu 

- Čerpadlo kondenzátu součástí dodávky

- Filtry s dlouhou životností součástí dodávky

- Tichý chod, odpovídající parametry pro různé kanceláře

- Ideální pro malé místnosti 

(Jednotky: mm)

(Jednotky: mm)
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Příslušenství 

* Údaje v závorce pro stropní panely 
*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2 Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.

2-cestné kazetové jednotky

Krycí panel

RBC-UW136PG

RBC-UW266PG 

Typové označení	 MMU- AP0071WH AP0091WH AP0121WH AP0151WH AP0181WH AP0241WH AP0271WH AP0301WH

Chladicí/topný výkon *1  (kW) 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0 8.0/9.0 9.0/10.0

Elektrická 
specifikace

Napájení 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V)/ 1-fázové 50 Hz 230V  (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při 
50Hz                                  (kW)

0.070/0.070 0.072/0.076 0.105/0.115
0.106/
0.123

Typové označení panelu RBC-UW136PG RBC-UW266PG

Vnější rozměry: 
vnitřní jednotka 
(panel) *

Výška (mm) 398 (8)*

Šířka (mm) 830 (1000)* 1350 (1520)*

Hloubka  (mm) 550 (650)*

Hmotnost vnitřní jednotky (panelu)*    (kg) 33 (8)* 44 (11)* 48 (11)*

 Ventilátor 

Vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)   (m3/h)

570/510/450 780/700/600 1140/960/720
1260/ 

1140/960

Příkon motoru (W) 53 39 53

Připojovací 
rozměry

Plyn (mm) ø9.5 ø12.7 ø15.9

Kapalina (mm) ø6.4 ø9.5

Odvod 
kondenzátu

PVC - ø25

Hladina akustického tlaku *2 
(vysoká/střední/nízká)      (dB(A))

34/32/30 35/33/30 38/35/33 40/37/34



30 3130 31

1-cestné kazetové jednotky 

MMU-AP0071YH až AP0121YH

MMU-AP0152SH až AP0242SH 

Typové označení

MMU-AP∗∗∗1YH

MMU-AP∗∗∗2SH

* Obrázek zobrazuje model MMU-AP***2SH

Perfektní volba pro hotelové aplikace

s možností bočního výdechu

- Tichý chod, ideálně splňují požadavky kancelářského a hotelového provozu

- Pro malé prostory, kde postačuje pouze 1 výdech vzduchu

- Přesné řízení směru výdechu vzduchu

- Čerpadlo kondenzátu součástí jednotky 

- Filtry s dlouhou životností součástí dodávky

Možnost přívodu čerstvého vzduchu

-  Korpus jednotky obsahuje předperforovaný otvor pro přívod 

   vzduchu ø100 mm

(Jednotky: mm)

(Jednotky: mm)
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Příslušenství 

* Údaje v závorce pro stropní panely 
*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2 Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.

1-cestné kazetové jednotky 

Typové označení	 MMU- AP0071YH AP0091YH AP0121YH AP0152SH AP0182SH AP0242SH

Chladicí/topný výkon *1  (kW) 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0

Elektrická 
specifikace 

Napájení 1-fázově 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují vlastní zdroj napětí)

Příkon při   
50Hz                             (kW)

0.053/0.056 0.042/0.041 0.046/0.045 0.075/0.073

Typové označení panelu RBC-UY136PG RBC-US21PGE

Vnější rozměry 
jednotky 
(panelu) *

Výška (mm) 235 (18)* 200 (20)*

Šířka (mm) 850 (1050)* 1000 (1230)*

Hloubka  (mm) 400 (470)* 710 (800)*

Hmotnost jednotky (panelu)*      (kg) 22 (3.5)* 21 (5.5)* 22 (5.5)*

 Ventilátor 

Vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)   (m3/h)

540/480/420 750/690/630 780/720/660 1140/960/810

Příkon motoru (W) (W) 22 30

Připojovací 
rozměry 

Sání (mm) ø9.5 ø12.7 ø15.9

Kapalina (mm) ø6.4 ø9.5

Odvod 
kondenzátu 

25 (Trubka z PVC)

Hladina akustického tlaku *2 
(vysoká/střední/nízká)  (dB(A))

42/39/34 37/35/32 38/36/34 45/41/37

Manžeta výdechu
 z boku jednotky

TCB-BUS21HWEAP0071YH/AP0091YH/AP0121YH

AP0152SH/AP0182SH/AP0242SH

Krycí panel 

RBC-UY136PG

Příruba přívodu 
čerstvého vzduchu

TCB-FF101URE2
Krycí panel 

RBC-US21PGE
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Typové označení

MMD-AP∗∗∗1BH

Mezistropní jednotky

MMD-AP0071BH až AP0561BH

Charakteristika

- Luxus možnosti skryté instalace v podhledu a široké škály možností

-  Základní trvanlivý filtr součástí jednotky  

(možnost přiobjednat speciální filtry s vyšší účinností a třídou filtrace pro 

vyšší čistotu vzduchu)

- Možnost přívodu čerstvého vzduchu 

Vysoký externí statický tlak 

U ventilátoru mezistropní jednotky je možno zvýšit externí statický tlak až na 110 Pa. 

Výhodou je vyšší vzduchový výkon, delší rozvody vzduchu a tím optimální 

rozložení teploty v prostoru – a není proto nutno instalovat více jednotek nebo 

příslušenství.

Čerpadlo kondenzátu součástí jednotky

Součástí jednotky je výkonné čerpadlo 

kondenzátu s převýšením až 550 mm 

(měřeno od spodní hrany jednotky). 

Výhodou je tichý chod a široké uplatnění 

při složitých instalacích. 

(Jednotky: mm)
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Příslušenství 

*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2 Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.

Standardní mezistropní jednotka

Typové označení	 MMD- AP0071BH AP0091BH AP0121BH AP0151BH AP0181BH AP0241BH AP0271BH AP0301BH AP0361BH AP0481BH AP0561BH

Chladicí/topný výkon *1   (kW) 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0 8.0/9.0 9.0/10.0 11.2/12.5 14.0/16.0 16.0/18.0

Elektrická 
specifikace 

Napájení 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při    
50Hz (kW)

0.033/0.033 0.039/0.039 0.050/ 
0.050 0.060/0.060 0.071/ 

0.071
0.107/ 
0.107 0.128/0.128

Vnější rozměry 
jednotky 

Výška (mm) 320

Šířka  (mm) 550 700 1000 1350

Hloubka  (mm) 800

Hmotnost jednotky (kg) 28 32 43 55

Ventilátor 

Standardní vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)   (m3/h)

480/420/340 570/
490/400

650/
540/480

780/ 
660/540 1140/990/870 1260/ 

1080/870
1620/ 

1410/1200
1980/ 

1710/1490

Příkon motoru  (W) 120

Externí statický tlak 
(nastavení z výroby)  (Pa)

50 (4 mmAq)

Max. externí statický 
tlak                                       
 (Pa)

110 (10 mmAq)

Připojovací 
rozměry

Plyn  (mm) ø9.5 ø12.7 ø15.9

Kapalina  (mm) ø6.4 ø9.5

Odvod kondenzátu 25 (trubka PVC)

Hladina akustického tlaku *2 
(vysoká/střední/nízká)   (dB(A))

30/28/26 31/29/27 32/30/28 33/31/29 34/32/29 36/34/32 36/34/32 (50Hz)
38/36/32 (60Hz)

  

Připojovací manžeta

TCB-CA281BE, TCB-CA501BE

TCB-CA801BE, TCB-CA1401BE

Filtrační komora (sání zezadu)

TCB-FC281BE, TCB-FC501BE

TCB-FC801BE, TCB-FC1401BE

Filtrační kit (sání 
zdola)
TCB-FK281BE
TCB-FK501BE
TCB-FK801BE
TCB-FK1401BE

Základní filtr 

s rámem

Krycí panel

RBC-UD281PE(W)/RBC-UD501PE(W)

RBC-UD801PE(W)/RBC-UD1401PE(W)E

Zadní 
zakrývací 
plech

Držák filtru

Základní filtr

Filtr s vyšší účinností 65
TCB-UFM11BE
TCB-UFM21BE
TCB-UFM31BE
TCB-UFM41BE

Filtr s vyšší účinností 90
TCB-UFH51BE
TCB-UFH61BE
TCB-UFH71BE

TCB-UFH81BE

Filtr s vyšší účinností 65
TCB-UFM11BFCE
TCB-UFM21BFCE

Filtr s vyšší účinností 90      
TCB-UFH51BFCE

TCB-UFH61BFCE
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MMD-AP0181H bis AP0361H MMD-AP0481H MMD-AP0721H, AP0961H

Vysokotlaké mezistropní jednotky

Typové označení

MMD-AP∗∗∗1H

(Jednotky: mm) (Jednotky: mm) (Jednotky: mm) 

Charakteristika

- Široké možnosti náročného použití

- Externí statický tlak až 196 Pa

- Malé revizní otvory pro snadný přístup a údržbu

- Možnost přiobjednat účinnějších filtrů (třída 65 resp. 90)

- Čerpadlo kondenzátu jako příslušenství (není součástí)

Konstrukční přednosti 

- Nastavení ext. statického tlaku ve 3 stupních dle potřeby

- Široké možnosti a flexibilita rozvodů vzduchu

- Jednoduchá instalace a údržba

- Snadný servisní přístup a kompaktní rozměry
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Příslušenství 

*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2 Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.

Vysokotlaké mezistropní jednotky 

Typové označení	 MMD- AP0181H AP0241H AP0271H AP0361H AP0481H AP0721H AP0961H

Chladicí/topný výkon *1   (kW) 5.6/6.3 7.1/8.0 8.0/9.0 11.2/12.5 14.0/16.0 22.4/25.0 28.0/31.5

Elektrická 
specifikace 

Napájení 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při    
50Hz (kW)

0.184/0.198 0.299/0.385 0.368/0.450 0.414/0.490 1.200/1.540 1.260/1.610

Vnější rozměry 
jednotky 

Výška (mm) 380 470

Šířka  (mm) 850 1200 1380

Hloubka  (mm) 660 1250

Hmotnost (kg) 50 52 56 67 150

Ventilátor 

Standardní vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)   (m3/h)

1080/900/720 1580/1320/1060 1920/1600/1280 2520/2100/1680 4320/3600/2880 5040/4200/3360

Příkon motoru  (W) 160 260 370×3

Externí statický tlak 
(nastavení z výroby)  (Pa)

137

Max. externí statický 
tlak                                       
 (Pa)

68.6 – 137 – 196

Připojovací 
rozměry

Plyn  (mm) ø12.7 ø15.9 ø22.2

Kapalina  (mm) ø6.4 ø9.5 ø12.7

Odvod kondenzátu 25 (se závitem)

Hladina akustického tlaku *2 
(vysoká/střední/nízká)   (dB(A))

37/35/33 40/38/36 49/47/45 50/48/46 

Hladina akustického výkonu  
(chlazení/topení) (dB(A))

- - - 70/70

Filtrační komora (při více filtrech)

TCB-FCY21DE, TCB-FCY31DE 

TCB-FCY51DE, TCB-FCY100DE

Základní filtr 

TCB-PF1D-1E

TCB-PF2D-1E

TCB-PF3DE

Čerpadlo 
kondenzátu

TCB-DP31DE

TCB-DP32DE

Vysoce účinný filtr 65

TCB-UFM1D-1E, TCB-UFM2D-1E, TCB-UFM3DE

Vysoce účinný filtr 90

TCB-UFH5D-1E, TCB-UFH6D-1E, TCB-UFM7DE
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Nízké mezistropní jednotky

MMD-AP0071SPH až AP0181SHP*

Typové označení

MMD-AP∗∗∗1SPH

Charakteristika

- Výška pouze 210 mm, široké možnosti použití 

- 4 stupně nastavení ext. statického tlaku

- Skrytá instalace například v mezistropu 

- Možnost přívodu čerstvého vzduchu

-  Čerpadlo kondenzátu součástí dodávky, převýšení 850 mm  

(od spodní hrany jednotky)

Nízké & tiché provedení 

- Perfektní komfort v celém prostoru

-  Možnost kombinace s libovolnou mřížkou  

na výdechu dle interiéru 

- Tichý provoz i při velkém výkonu

(Jednotky: mm)
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Příslušenství 

* včetně čerpadla kondenzátu a standardního vzduchového filtru
*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2 Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.

Nízké mezistropní jednotky 

Typové označení	 MMD- AP0071SPH AP0091SPH AP0121SPH AP0151SPH AP0181SPH

Chladicí/topný výkon *1   (kW) 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3

Elektrická 
specifikace 

Napájení 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při    
50Hz (kW)

0.039/0.037 0.043/0.041 0.045/0.043 0.054/0.052

Vnější rozměry 
jednotky 

Výška (mm) 210

Šířka  (mm) 845

Hloubka  (mm) 645

Hmotnost (kg) 22 23

Ventilátor 

Standardní vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)   (m3/h)

540/470/400 600/520/450 690/600/520 780/680/580

Příkon motoru  (W) 60

Externí statický tlak 
(nastavení z výroby)  (Pa)

6 (přednastaveno) –16 –31–46 5 (přednastaveno) –15 –30–45 4 (přednastaveno)  
–14 –29–44

Připojovací 
rozměry

Plyn (mm) ø9.5 ø12.7

Kapalina  (mm) ø6.4

Odvod kondenzátu PVC - vnější ø32, vnitřní ø25)

Hladina 
akustického tlaku 
*2 (vysoká/
střední/nízká) 

(dB(A))

Spodní přívod vzduchu 36/33/30 38/35/32 39/36/33 40/38/36

Přívod vzduchu ze zadní strany 28/26/24 29/27/25 32/30/28 33/31/29

Příruba přívodu 
čerstvého vzduchu 

TCB-FF101URE2
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Typové označení

MMC-AP∗∗∗1H

Podstropní jednotky 

MMC-AP0151H až AP0481H 

Komfortní prostředí 

- Nejtišší zařízení ve své třídě na trhu

 •  nový tvar jednotky snižuje provozní hlučnost na polovinu oproti jiným 

běžným zařízením

- Pohyblivá lamela na výdechu vzduchu

 •  Automatické přizpůsobení úhlu výdechu proudu vzduchu režimu 

provozu topení nebo chlazení.

 •   Možnost nastavení plynulého pohybu lamely pro rozdělení vzduchu do 

prostoru místnosti a zajištění maximálního komfortu 

Efektivní instalace 

Zavěšení jednotky se provádí jednoduše pomocí montážních profilů a 

zaaretování dvou šroubů v nasávací komoře. Není nutné komplikované 

zavěšování několika závěsy nebo stavitelnými šrouby.

Jednotky: mm

Při chlazení 
se lamela 
pohybuje v 
horních třech 
polohách. 

Při topení 
se lamela 
pohybuje v 
dolních třech 
polohách. 

1

2

3

4
5

1

2

3

4
5

30˚ 60˚
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Příslušenství 

*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2 Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.

Podstropní jednotka  

Typové označení	 MMC- AP0151H AP0181H AP0241H AP0271H AP0361H AP0481H

Chladicí/topný výkon *1  (kW) 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0 8.0/9.0 11.2/12.5 14.0/16.0

Elektrická 
specifikace

Napájení 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při   
50Hz (kW)

0.033/0.033 0.038/0.038 0.050/0.050 0.091/0.091 0.110/0.110

Vnější rozměry 
jednotky 

Výška (mm) 210

Šířka (mm) 910 1,180 1,595

Hloubka  (mm) 680

Hmotnost   (kg) 22 26 34

Ventilátor

Standardní vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)  (m3/h)

720/600/540 780/660/540 1110/900/840 1650/1380/1200 1800/1560/1320

Příkon motoru   (W) 30 40 80

Připojovací 
rozměry 

Plyn (mm) ø12.7 ø15.9

Kapalina   (mm) ø6.4 ø9.5

Odvod kondenzátu PVC - ø25mm

Hladina akustického tlaku *2  
(vysoká/střední/nízká)  (dB(A))

35/32/30 36/33/30 38/36/33 41/38/35 43/40/37

Cu-tvarovky rozvodů

TCB-KP12CE2

TCB-KP22CE2

Čerpadlo kondenzátu 

TCB-DP22CE2
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MMK-AP0073H až AP0243H

Nástěnné jednotky (série 3)

Typové označení

MMK-AP∗∗∗3H

Typové označení	 MMK- AP0073H AP0093H AP0123H AP0153H AP0183H AP0243H

Chladicí/topný výkon *1  (kW) 2,2 / 2,5 2,8 / 3,2 3,6 / 4,0 4,5 / 5,0 5,6 / 6,3 7,1 / 8,0

Elektrická 
specifikace

Napájení 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při 50 Hz (kW) 0,018 0,021 0,043 0,05

Vnější rozměry 
jednotky

Výška (mm) 320

Šířka (mm) 1050

Hloubka  (mm) 228

Hmotnost   (kg) 15

Ventilátor

Standardní vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)  (m3/h) 570/450/390 600/480/390 600/480/390 840/660/540 840/660/540 1.020/750/570

Příkon motoru   (W) 30

Připojovací 
rozměry

Plyn  (mm) ø9.5 ø9.5 ø9.5 ø12.7 ø12.7 ø15.9

Kapalina   (mm) ø6.4 ø6.4 ø6.4 ø6.4 ø6.4 ø9.5

Připojení kondenzátu PVC – ø25mm

Hladina akustického tlaku *2
(vysoká/střední/nízká) ) (dB(A)) 35/31/28 37/32/28 37/32/28 41/36/33 41/36/33 46/39/34

*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2 Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.

Charakteristika

- Kompaktní, moderní design s velkými rovnými plochami  

- Velkoplošné filtry pro zlepšení kvality vzduchu

- Velmi nízká hlučnost – pouhých 28 dB(A) 

 (u zařízení o výkonu 2,2; 2,8 a 3,6 kW)

-  Dálkový IR ovladač součástí dodávky, kabelový ovladač je možno dodat 

jako samostatné příslušenství

Jednotky: mm
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MMK-AP0072H až AP0122H

Typové označení

MMK-AP∗∗∗2H

Typové označení	 MMK- AP0072H AP0092H AP0122H

Chladicí/topný výkon *1  (kW) 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0

Elektrická 
specifikace

Napájení 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při 50 Hz (kW) 0.017 0.018 0.019

Vnější rozměry 
jednotky

Výška (mm) 275

Šířka (mm) 790

Hloubka  (mm) 208

Hmotnost   (kg) 11

Ventilátor

Standardní vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)  (m3/h) 480/420/360 510/450/360 540/450/360

Příkon motoru   (W) 30

Připojovací 
rozměry

Plyn  (mm) ø9.5

Kapalina   (mm) ø6.4

Připojení kondenzátu PVC – ø16mm

Hladina akustického tlaku *2
(vysoká/střední/nízká) ) (dB(A)) 35/32/29 36/33/29 37/33/29

*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2 Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.  

Nástěnné jednotky (série 2)

Charakteristika

-  Atraktivním, kompaktním designem je určena přednostně do malých 

kanceláří

- Velkoplošné vzduchové filtry pro vyšší kvalitu vzduchu

- Lamela se servopohonem pro optimální distribuci vzduchu

-  Dálkový IR ovladač součástí dodávky, kabelový ovladač je možno dodat 

jako samostatné příslušenství 

Jednotky: mm
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Neopláštěné jednotky 

 
Typové označení                                      MML- AP0071BH AP0091BH AP0121BH AP0151BH AP0181BH AP0241BH

Chladicí/topný výkon *1  (kW) 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0

Elektrická 
specifikace

Napájení 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při 
50 Hz (kW) 0.056/0.058 0.090/0.096 0.095/0.110

Vnější rozměry 
jednotky

Výška (mm) 600

Šířka (mm) 745 1045

Hloubka  (mm) 220

Hmotnost   (kg) 21 29

Ventilátor

Standardní vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)  (m3/h) 460/400/300 740/600/490 950/790/640

Příkon motoru   (W) 19 70

Připojovací 
rozměry

Plyn  (mm) ø9.5 ø12.7 ø15.9

Kapalina   (mm) ø6.4 ø9.5

Připojení kondenzátu PVC – ø20mm 

Hladina akustického tlaku *2
(vysoká/střední/nízká) ) (dB(A)) 36/34/32 42/37/33

MML-AP0071BH až AP0241BH

*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2 Skutečné hodnoty při provozu ve vnějším prostředí jsou po přičtení hluku na pozadí obecně vyšší, než je zde uvedeno

Typové označení

MML-AP∗∗∗1BH

Chlad pro příjemnou atmosféru v místnosti 

Chcete-li dosáhnout efektivního ochlazení prostoru, nainstalujte toto zařízení 

před okno, zamezí se průniku tepla do interiéru. 

Snadná údržba

Zjednodušená demontáž krytů 

ventilátoru a odvodu kondenzátu 

(Jednotky: mm)



42 4342 43

MML-AP0071H až AP0241H

Typové označení

MML-AP∗∗∗1H

Typové označení                                      MML- AP0071H AP0091H AP0121H AP0151H AP0181H AP0241H

Chladicí/topný výkon *1  (kW) 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0

Elektrická 
specifikace

Napájení 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při 
50 Hz (kW) 0.056/0.053 0.092/0.092 0.102/0.113

Vnější rozměry 
jednotky

Výška (mm) 630

Šířka (mm) 950

Hloubka  (mm) 230

Hmotnost   (kg) 37 40

Ventilátor

Standardní vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)  (m3/h) 480/420/360 900/780/650 1080/930/780

Příkon motoru   (W) 45 70

Připojovací 
rozměry

Plyn  (mm) ø9.5 ø12.7 ø15.9

Kapalina   (mm) ø6.4 ø9.5

Připojení kondenzátu PVC – ø20mm 

Hladina akustického tlaku *2
(vysoká/střední/nízká) ) (dB(A)) 39/37/35 45/41/38 49/44/39

*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2 Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.

Podparapetní jednotky 

Výdech vzduchu dopředu nebo nahoru

Výdech vzduchu lze 

snadno přestavit na 

požadovaný směr výdechu 

vzduchu

Malý a kompaktní design 

- Nenápadná instalace pod oknem 

- Jednotky 2,2 kW až 7,1 kW stejných rozměrů

(Jednotky: mm)
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auto
swing
auto

swing

Skříňové jednotky 

MMF-AP0151H až AP0561H

Typové označení 

MMF-AP∗∗∗1H

Typové označení	 MMF- AP0151H AP0181H AP0241H AP0271H AP0361H AP0481H AP0561H

Chladicí/topný výkon *1  (kW) 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0 8.0/9.0 11.2/12.5 14.0/16.0 16.0/18.0

Elektrická 
specifikace

Napájení 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon při 
50 Hz (kW) 0.150/0.146 0.190/0.195 0.280/0.295 0.350/0.380

Vnější rozměry 
jednotky

Výška (mm) 1750

Šířka (mm) 600

Hloubka  (mm) 210 390

Hmotnost   (kg) 48 49 65

Ventilátor

Standardní vzduchový výkon 
(vysoké/střední/nízké)  (m3/h)

900/
780/660

1200/
1020/840

1920/
1680/1380

2160/
1860/1560

Příkon motoru   (W) 37 63 110 160

Připojovací 
rozměry

Plyn  (mm) ø12.7 ø15.9

Kapalina   (mm) ø6.4 ø9.5

Odvod kondenzátu PVC – vnitřní ø20, venkovní ø26

Hladina akustického tlaku *2
(vysoká/střední/nízká) ) (dB(A)) 46/43/38 49/45/40 51/48/44 54/50/46

Hladina akustického výkonu  
(chlazení/topení) (dB(A)) - - - 72/72

*1 Podmínky měření - délky vedení: 5m hlavní vedení, 2,5 m odbočky, 0 m výškový rozdíl
*2 Skutečné hodnoty při provozu ve vnějším prostředí jsou po přičtení hluku na pozadí obecně vyšší, než je zde uvedeno  

Štíhlé zařízení pro perfektní interiér 

Úzké provedení, které šetří místo (4,5-16,0kW)

Široký proud vzduchu na výdechu  

-  Možnost instalace i do rohu místnosti, díky pohonu lamel možnost nastavit 

výdech směrem doprava nebo doleva

- Manuálně nastavitelné vertikální proudění vzduchu 

(Jednotky: mm)
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Větrací jednotka 

Typové označení

MMD-AP∗∗∗HFE

Kompatibilní venkovní jednotky 

MMY-MAPXXXXT8 

MMY-MAPXXXXHT8 

Provozní režimy a nastavitelný rozsah teploty přiváděného vzduchu 

Provozní režim  Nastavení z výroby Rozsah nastavení

CHLAZENÍ 18°C 16 až 27°C

TOPENÍ 25°C 16 až 27°C

Charakteristika

- základní funkcí je přívod a úprava teploty čerstvého vzduchu z venkovního 

prostředí do prostoru

- externí statický tlak až 230 Pa (na příkladu 5 PS)

- možnost objednání filtrů s vyšší účinností 

- temperování čerstvého vzduchu na pokojovou teplotu 

Temperování čerstvého vzduchu 

Přivádíme-li teplotně neupravený venkovní vzduchu do prostoru, dochází 

k nepříznivému ovlivnění teploty v místnosti, ke změně tepelné zátěže a k 

ovlivnění regulace klimatizace. Výsledkem je snížení tepelného komfortu v 

prostoru.

Proto je výhodné a často nutné čerstvý vzduch před přivedením do prostoru 

upravit. 

UPOZORNĚNÍ:   Větrací jednotka venkovní vzduch pouze upravuje na 

hodnotu blízkou požadované teplotě, nikoliv na přesnou 

hodnotu. Pro výslednou korekci tepelné zátěže v prostoru je 

nutno instalovat samostatnou vnitřní jednotku. 

Koncepce zařízení 
K dispozici jsou tři výkonové modely (14,0; 22,4 a 28,0 kW).   

Jejich výkon by měl odpovídat požadavkům na 

čerstvý vzduch pro prostory klimatizované jedním VRF 

systémem. 

(V každém VRF systému je možné použít maximálně 

2 přívodní jednotky čerstvého vzduchu s celkovým 

výkonem max. 30% z celkového výkonu vnitřních 

jednotek)

Podmínky provozu:

Venkovní jednotka S-MMS

Čerstvý vzduch 

Vnitřní jednotka 

•  PROVOZ CHLAZENÍ: když rozdíl teploty čerstvého vzduchu 
a požadované teploty < 3°C, není vzduch teplotně 
upravován. (Pokud je teplota čerstvého vzduchu <19°
C, není vzduch teplotně upravován a běží jen ventilace, 
nezávisle na požadované teplotě)

•  PROVOZ TOPENÍ: když rozdíl teploty čerstvého vzduchu 
a požadované teploty < 3°C, není vzduch teplotně 
upravován. (Pokud je teplota čerstvého vzduchu >15°
C, není vzduch teplotně upravován a běží jen ventilace, 
nezávisle na požadované teplotě)

Větrací jednotka
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MMD-AP0481HFE až AP0961HFE

 1. Revizní otvor navrhujte vždy na pravé straně z pohledu od výdechu vzduchu. 

 2. Spád odvodu kondenzátu musí být minimálně 1/100. 

 3. Při uvedení do provozu vždy zkontrolujte odtok kondenzátu. 

 4.  Jednotka není vhodná pro použití v blízkosti moře nebo v agresivním ovzduší, jako např. v bezprostřední blízkosti vřídel nebo 
plaveckých bazénů. 

 5.  Před začátkem chladicí sezóny vždy vyčistěte celý odvod kondenzátu. (V případě znečištění vany nebo odvodu kondenzátu hrozí 
nebezpečí vytékání vody a poškození mezistropu). 

 6.   Součástí větracích jednotek není vzduchový filtr. Filtraci vzduchu je nutné zajistit samostatnými vzduchovými filtry s třídou filtrace 
podle charakteru znečištění vzduchu v místě instalace. (Při provozu bez filtrace vzduchu se zanáší tepelný výměník a dochází následně k 
provozním výpadkům nebo poruchám!)

 7. Zařízení instalujte vždy jen ve vodorovné poloze. 

 8. Napojení VZT potrubí provádějte výhradně přes pružné dilatace z důvodu zabránění přenosu vibrací od ventilátoru.

 9.  Při odvodu kondenzátu samospádem nainstalujte vždy dostatečný sifon (protizápachový uzávěr).  
Upozornění: není nutné při použití čerpadla kondenzátu. 

 10. Elektrický přívod je připojen do boxu s elektronikou. Detailní informace naleznete ve schématu zapojení jednotky. 

 11. Rozměry MMD-AP0481HFE a MMD-AP0721HFE/MMD-AP0961HFE mohou být vzhledem k odlišné pozici boxu s elektronikou odlišné. 

 

Poznámky k provozu větracích jednotek: 
1.  Ventilátor větrací jednotky se během fáze odmrazování venkovní jednotky zastaví. 

 Je možné ho však přepnout na nepřetržitý provoz. 
2. Při instalaci centrálního ovládání je nutné rozdělit vnitřní jednotky a větrací jednotky do různých zón. 
3.  Při řízení výkonu systému má dodávka výkonu do vnitřních klimatizačních jednotek v systému prioritu před výkonem 

potřebným pro větrací jednotku, resp. před dodržením teploty přiváděného vzduchu.
4. Větrací jednotky není možné ovládat pomocí standardních dálkových ovladačů. 
5.  V případě, že teplota venkovního vzduchu při provozu topení klesne pod – 5°C, provoz větrací jednotky se automaticky 

zastaví. (ventilátor vypnut; důvodem je ochrana chladícího okruhu)
6.  V případě, že teplota venkovního vzduchu při  provozu chlazení klesne pod  +5°C, provoz větrací jednotky se automaticky 

zastaví. (ventilátor vypnut)

Jednotky: mm
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Příslušenství 

Typové označení  MMD- AP0481HFE AP0721HFE AP0961HFE
Chladicí/topný výkon *1  (kW) 14.0/8.9 22.4/13.9 28.0/17.4

Elektrická 
specifikace 

Napájení (kW) 1-fázové 50 Hz 230V (220–240 V) (vnitřní jednotky vyžadují elektrický přívod)

Příkon  (kW) 0.28/0.34 0.45/0.55 0.52/0.65

Vnější rozměry Vnitřní jednotka 

Výška (mm) 492

Šířka (mm) 892 1392

Hloubka  (mm) 1262

Hmotnost   (kg) 93 144

Ventilátor

Standardní vzduchový výkon (m3/h) 1080 1680 2100

Příkon motoru   (kW) 0.160 0.160×2

Ext. statický tlak 
50Hz                                                                       (Pa)

170-210-230 140-165-180 160-190-205

Množství vzduchu   (m3/h)
min/max 

756/1188 1176/1848 1470/3310

Připojovací 
rozměry

Plyn  (mm) ø15.9 ø22.2

Kapalina   (mm) ø9.5 ø12.7

Odvod kondenzátu PVC – ø25mm

Hladina akustického tlaku (*2) 
(vysoká/střední/nízká)                                                                    (dB(A)) 45/43/41 46/45/44

Provozní oblast
Chlazení (*3) (°C) 5 – 43

Topení (*4) (°C) –5 – 43

Větrací jednotka

*Požadovaná teplota 16 – 27°C (jiné standardní jednotky 18 – 29°C)
*Zvlhčovač není standardním příslušenstvím větrací jednotky 
*max. převýšení mezi větracími jednotkami je 0,5 m
  max. převýšení mezi ostatními vnitřními jednotkami a větracími jednotkami je 30 m

*1: Podmínky měření Chlazení: teplota venkovní 33°C ST/28°C MK, teplota požadovaná 18°C 
 Topení: teplota venkovní 0°C ST/-2,9°C MT, teplota požadovaná 25°C

  Rozvody chladiva: délka 7,5m / převýšení 0m

*2 Měřeno ve volném prostoru 1,5m od vnitřní jednotky, resp. 1m od venkovní jednotky. Skutečné hodnoty bývají po přičtení odrazivosti okolních ploch a hluku na pozadí obecně vyšší.

*3 Pokud je rozdíl venkovní a požadované teploty <3°C, není vzduch teplotně upravován

     *Pokud je venkovní teplota <19°C, běží pouze přívodní ventilátor nezávisle na požadované teplotě

*4 Pokud je rozdíl venkovní a požadované teploty <3°C, není vzduch teplotně upravován

     *Pokud je venkovní teplota >15°C, běží pouze přívodní ventilátor nezávisle na požadované teplotě

Kombinace
Větrací jednotku je možno použít pouze se 
systémy S-MMS, nikoliv se S-HRM (Super Heat 
Recovery Multi System)

Výškový rozdíl mezi větracími jednotkami by měl 
být menší než 0,5 m

Větrací jednotky se používají pouze v kombinaci s 
běžnými vnitřními jednotkami na jednom systému. 
Připojit na venkovní jednotku pouze větrací 
jednotku není povoleno!

Celková kapacita všech vnitřních a větracích jednotek 
je omezena na 80 až 100% výkonu venkovních. (Toto 
omezení je nutné dodržovat z důvodu správné regulace 
výkonu a průtoku chladiva).

Na jeden systém je možné připojit maximálně 
2 větrací jednotky. Výkon větracích jednotek v 
systému musí být max. 30% z celkového výkonu 
všech vnitřních jednotek systému (včetně výkonu 
větracích jednotek) 

Čerpadlo 
kondenzátu 

TCB-DP32DFE

Filtrační komora

TCB-FCY100DE
TCB-FCY51DFE Předfiltr s dlouhou 

životností 

TCB-PF3DE
TCB-PF4D-1E

Filtr s vyšší účinností 65
TCB-UFM3DE, TCB-UFM4D-1E

Filtr s vyšší účinností 90
TCB-UFH7DE, TCB-UFH8D-1E
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Vnitřní jednotka Název Typové označení Kompatibilní pro modely Poznámka Remarks
SMMS

Kazetová 
4-cestná
jednotka

Krycí panel
RBC-U31PG(W)-E
RBC-U31PGS(W)-E
RBC-U31PGS(WS)-E

MMU-AP***2H

Nezbytné příslušenství 

Připojení pro filtrační rám TCB-GB1602UE Připojení přívodu čerstvého vzduchu pro filtrační rám TCB-
GFC1602UE (průměr 100mm)

Společně s 
TCB-GFC1602UE

Filtrační rám čerstvého vzduchu TCB-GFC1602UE Filtrační rám pro přívod čerstvého vzduchu 

Příruba čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2 Příruba o průměr 100 pro přívod čerstvého vzduchu přes 
předperforovaný otvor (nutná univerzální filtrační komora)

Nastavovací rám TCB-SP1602UE Výška rámu 50mm

Zaslepení výdechů TCB-BC1602UE Pro uzavření nebo omezení směru výdechových otvorů

Kazetová kompaktní
4-cestná (600x600)

Krycí panel RBC-UM11PG(W)-E MMU-AP***1MH Nezbytné příslušenství 

Příruba čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2 Příruba o průměr 100 pro přívod čerstvého vzduchu přes 
předperforovaný otvor (nutná univerzální filtrační komora)

Kazetová 
2-cestná jednotka Krycí panel

RBC-UW136PG MMU-AP0071WH/0091/0121WH
Nezbytné příslušenství 

RBC-UW266PG MMU-AP0151 to 0301WH

Kazetová 
1-cestná
jednotka

Krycí panel
RBC-UY136PG MMU-AP***1YH Nezbytné příslušenství 

RBC-US21PGE

MMU-AP***2SH

Nezbytné příslušenství 

Manžeta výdechu z boku jednotky TCB-BUS21HWE

Příruba čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2 Příruba o průměr 100 pro přívod čerstvého vzduchu přes 
předperforovaný otvor (nutná univerzální filtrační komora)

Mezistropní
standardní
jednotka

Filtr s vyšší účinností 65  
(nasávání vzduchu zezadu)

TCB-UFM11BFCE MMD-AP0071/0091/0121BH

Účinnost filtrace: 65%
(NBS Colorimetric Methode)

Společně s TCB-FC281BE

TCB-UFM21BFCE MMD-AP0151/0181BH Společně s TCB-FC501BE

TCB-UFM11BFCE (2 pcs.) MMD-AP0241/0271/0301BH Společně s TCB-FC801BE

TCB-UFM21BFCE (2 pcs.) MMD-AP0361/0481/0561BH Společně s TCB-FC1401BE

Filtr s vyšší účinností 90 
(nasávání vzduchu zezadu)

TCB-UFH51BFCE MMD-AP0071/0091/0121BH

Účinnost filtrace: 90%
(NBS Colorimetric Methode)

Společně s TCB-FC281BE

TCB-UFH61BFCE MMD-AP0151/0181BH Společně s TCB-FC501BE

TCB-UFH51BFCE (2 pcs.) MMD-AP0241/0271/0301BH Společně s TCB-FC801BE

TCB-UFH61BFCE (2 pcs.) MMD-AP0361/0481/0561BH Společně s TCB-FC1401BE

Filtrační komora (sání zezadu)

TCB-FC281BE MMD-AP0071/0091/0121BH

Komora pro filtry s vyšší účinností
TCB-FC501BE MMD-AP0151/0181BH

TCB-FC801BE MMD-AP0241/0271/0301BH

TCB-FC1401BE MMD-AP0361/0481/0561BH

Filtr s vyšší účinností 65  
(nasávání vzduchu ze zdola)

TCB-UFM11BE MMD-AP0071/0091/0121BH

Účinnost filtrace: 65%
(NBS Colorimetric Methode)

TCB-UFM21BE MMD-AP0151/0181BH

TCB-UFM31BE MMD-AP0241/0271/0301BH

TCB-UFM41BE MMD-AP0361/0481/0561BH

Filtr s vyšší účinností 90 
(nasávání vzduchu ze zdola)

TCB-UFH51BE MMD-AP0071/0091/0121BH

Účinnost filtrace: 90%
(NBS Colorimetric Methode)

TCB-UFH61BE MMD-AP0151/0181BH

TCB-UFH71BE MMD-AP0241/0271/0301BH

TCB-UFH81BE MMD-AP0361/0481/0561BH

Krycí panel (sání zdola)

RBC-UD281PE(W) MMD-AP0071/0091/0121BH

RBC-UD501PE(W) MMD-AP0151/0181BH

RBC-UD801PE(W) MMD-AP0241/0271/0301BH

RBC-UD1401PE(W) MMD-AP0361/0481/0561BH

Připojovací manžeta (sání zdola)

TCB-CA281BE MMD-AP0071/0091/0121BH

Pro připojení z měkkého materiálu s nastavitelnou výškou 
40 až 100 mm

TCB-CA501BE MMD-AP0151/0181BH

TCB-CA801BE MMD-AP0241/0271/0301BH

TCB-CA1401BE MMD-AP0361/0481/0561BH

Filtrační kit (sání zdola)

TCB-FK281BE MMD-AP0071/0091/0121BH

Sada pro vzduchové filtry při sání zdola s manžetou a krycím panelem 
nebo pro sání zezadu

TCB-FK501BE MMD-AP0151/0181BH

TCB-FK801BE MMD-AP0241/0271/0301BH

TCB-FK1401BE MMD-AP0361/0481/0561BH

Mezistropní 
vysokotlaká
jednotka

Filtr s vyšší účinností 65 

TCB-UFM1D-1E MMD-AP0181H

Účinnost filtrace: 65%
(NBS Colorimetric Methode)

Společně s TCB-FCY21DE

TCB-UFM2D-1E (2 pcs.) MMD-AP0241/0271/0361H Společně s TCB-FCY31DE

TCB-UFM1D-1E (2 pcs.) MMD-AP0481H Společně s TCB-FCY51DE

TCB-UFM3DE MMD-AP0721/0961H Společně s TCB-FCY100DE

Filtr s vyšší účinností 90

TCB-UFH5D-1E MMD-AP0181H

Účinnost filtrace: 90%
(NBS Colorimetric Methode)

Společně s TCB-FCY21DE

TCB-UFH6D-1E (2 pcs.) MMD-AP0241/0271/0361H Společně s TCB-FCY31DE

TCB-UFH5D-1E (2 pcs.) MMD-AP0481H Společně s TCB-FCY51DE

TCB-UFH7DE MMD-AP0721/0961H Společně s TCB-FCY100DE

Základní filtr

TCB-PF1D-1E MMD-AP0181H

Účinnost filtrace: 50% 
(vážená metoda)

Společně s TCB-FCY21DE

TCB-PF2D-1E (2 pcs.) MMD-AP0241/0271/0361H Společně s TCB-FCY31DE

TCB-PF1D-1E (2 pcs.) MMD-AP0481H Společně s TCB-FCY51DE

TCB-PF3DE MMD-AP0721/0961H Společně s TCB-FCY100DE

Filtrační komora

TCB-FCY21DE MMD-AP0181H

Pro základní filtry nebo filtry se zvýšenou účinností
TCB-FCY31DE MMD-AP0241/0271/0361H

TCB-FCY51DE MMD-AP0481H

TCB-FCY100DE MMD-AP0721/0961H

Čerpadlo kondenzátu 
TCB-DP31DE MMD-AP0181H to 0481H

Čerpací výška max. 330 mm (od spodní hrany stropu)
TCB-DP32DE MMD-AP0721/0961H

Nízká mezistropní
jednotka Příruba čerstvého vzduchu TCB-FF101URE2 MMD-AP***1SPH Příruba o průměr 100 pro přívod čerstvého vzduchu přes 

předperforovaný otvor (nutná univerzální filtrační komora)

Podstropní
jednotka 

Čerpadlo kondenzátu TCB-DP22CE2
MMC-AP0151/0181H

Čerpací výška max. 600 mm (od spodní hrany stropu)
Společně s TCB-KP12CE2

MMC-AP0241 to 0581H Společně s TCB-KP22CE2

Cu-Tvarovky rozvodů
TCB-KP12CE2 MMC-AP0151/0181H

Nezbytné při použití čerpadla kondenzátu (úprava trasy rozvodů)
TCB-KP22CE2 MMC-AP0241 to 0581H

Větrací jednotka 

Filtr s vyšší účinností 65
TCB-UFM3DE MMD-AP0721/0961HFE Účinnost filtrace: 65% 

(NBS Colorimetric Methode)
Společně s TCB-PF3DE

TCB-UFM4D-1E MMD-AP0481HFE Společně s TCB-PF4D-1E

Filtr s vyšší účinností 90
TCB-UFH7DE MMD-AP0721/0961HFE Účinnost filtrace: 90% 

(NBS Colorimetric Methode)
Společně s TCB-PF3DE

TCB-UFH8D-1E MMD-AP0481HFE Společně s TCB-PF4D-1E

Předfiltr s dlouhou životností
TCB-PF3DE MMD-AP0721/0961HFE Účinnost filtrace: 50% 

(vážená metoda)
Společně s TCB-FCY100DE

TCB-PF4D-1E MMD-AP0481HFE Společně s TCB-FCY51DFE

Filtrační komora
TCB-FCY51DFE MMD-AP0481HFE

Pro základní filtry nebo filtry se zvýšenou účinností
TCB-FCY100DE MMD-AP0721/0961HFE

Čerpadlo kondenzátu TCB-DP32DFE MMD-AP0481/0721/0961HFE Čerpací výška max. 330 mm (od spodní hrany stropu)

1. Příslušenství vnitřních jednotek        

Příslušenství vnitřních jednotek
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2. Různé kombinace příslušenství

1) Příslušenství pro 4-cestné kazetové 
jednotky:  
Kombinace použití

1 2 3 4 5 6

Krycí panel

Filtrační rám 
– korpus 
včetně 

připojení 

Filtrační rám 
- korpus 

Příruba 
čerstvého 
vzduchu  

Nastavovací 
rám 

Zaslepení 
výdechů

1 Krycí panel OK OK OK OK OK

2 Filtrační rám – korpus včetně připojení OK OK — OK

3 Filtrační rám - korpus OK OK OK OK

4 Příruba čerstvého vzduchu  OK OK OK OK OK

5 Nastavovací rám OK — OK OK OK

6 Zaslepení výdechů OK OK OK OK OK

2) Příslušenství pro standardní 
mezistropní jednotky:  
Kombinace použití

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro zadní přívod vzduchu   Pro spodní přívod vzduchu

Filtr s 
účinností 65 
(sání zezadu)

Filtr s 
účinností 90 
(sání zezadu)

Filtrační 
komora (sání 

zezadu)

Filtr s 
účinností 

65 (spodní 
přívod)

Filtr s 
účinností 

90 (spodní 
přívod)

Krycí panel 
(spodní 
přívod)

Připojovací 
manžeta 
(spodní 
přívod)

Filtrační 
kit (spodní 
přívod) *

1 Filtr s účinností 65 (sání zezadu) — OK — — — — —

2 Filtr s účinností 90 (sání zezadu) — OK — — — — —

3 Filtrační komora (sání zezadu) OK OK — — — — —

4 Filtr s účinností 65 (spodní přívod) — — — — OK OK OK

5 Filtr s účinností 90 (spodní přívod) — — — — OK OK OK

6 Krycí panel (spodní přívod) — — — OK OK OK OK

7 Připojovací manžeta (spodní přívod) — — — OK OK OK OK

8 Filtrační kit (spodní přívod) * — — — OK OK OK OK

3) Příslušenství pro vysokotlaké 
mezistropní jednotky a větrací 
jednotky: 
Kombinace použití

1 2 3 4 5

Filtr s 
účinností 65 

Filtr s 
účinností 90

Předfiltr s 
dlouhou 
životností

Filtrační 
komora 

Čerpadlo 
kondenzátu 

1 Filtr s účinností 65 — OK OK OK

2 Filtr s účinností 90 — OK OK OK

3 Předfiltr s dlouhou životností OK OK OK OK

4 Filtrační komora OK OK OK OK

5 Čerpadlo kondenzátu OK OK OK OK

* při spodním přívodu vzduchu je nutno objednat nejméně filtrační kit 
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Maximální výškové/délkové parametry rozvodů chladiva 

• Mezní parametry systému

•	 Maximální	délky	a	převýšení	rozvodů	chladiva

Návrh	rozvodů	chladiva

Max.hodnoty Části rozvodů

Délky	rozvodů

Max.	celková	délka	(rozvod	kapaliny,	skutečná	délka) 300 m
LA + LB + La + Lb + Lc + Ld + L1 + L2 + L3 + L4+
L5 + L6 + L7 + a + b + c + d + e + f + g + h + i + j

Maximální	délka	nejdelší	trasy	L*
Skutečná	délka 150 m

LA + LB + Ld + L1 + L3 + L4 + L5 + L6 + j
Ekvivalentní	délka 175 m

Max.	délka	nejdelší	trasy	od	první	odbočky	Li*	(ekvival.) 65 m L3 + L4 + L5 + L6 + j

Max.	délka	nejdelší	trasy	mezi	venkovními	jednotkami	LO*	(ekvival.) 25 m LA + LB + Ld, (LA + Lb, LA + LB + Lc)

Max.	délka	hlavního	vedení	*** 85 m L1

Max.	délka	rozvodů	venkovních	jednotek	(ekvival.) 10 m Ld, (La, Lb, Lc)

Max.	délka	rozvodů	vnitřních	jednotek	(ekvival.) 30 m a, b, c, d, e, f, g, h, i, j

Převýšení

Převýšení	mezi	vnitřními	a	venkovními	jednotkami	H1
Venkovní	jednotka	výše 50 m —

Venkovní	jednotka	níže      40 m ** —

Převýšení	mezi	vnitřními	jednotkami	H2 30 m —

Převýšení	mezi	venkovními	jednotkami	H3   5 m —

*(D)	je	délka	od	první	odbočky	k	nejvzdálenější	venkovní	jednotce,	(j)	je	délka	od	první	odbočky	k	nejvzdálenější	vnitřní	jednotce
**	překračuje-li	převýšení	mezi	vnitřními	jednotkami	(H2)	3	m,	musí	být	převýšení	k	venkovní	jednotce	max	30	m
***	pokud	celkový	výkon	venkovních	jednotek	je	vyšší	než	46PS,	snižuje	se	maximální	ekvivalentní	délka	hlavního	vedení	na	70	m

Max.	počet	venkovních	jednotek	 4

Max.	výkon	venkovních	jednotek	 48PS

Max.	počet	vnitřních	jednotek	 48

Max.	výkon	vnitřních	jednotek	
H2	≤ 15 135%

H2	>	15 105%

Upozornění 1:    Propojení	venkovních	jednotek:	Hlavní	(1	jednotka)	+	vedlejší	(0	až	3	jednotky).	
Hlavní	jednotka	je	ta,	která	leží	nejblíže	vnitřním	jednotkám	a	má	hlavní	řídící	funkci.

Upozornění 2:  	Instalace	venkovních	jednotek	podle	výkonu	
(hlavní	jedn.	>	vedlejší	jedn.1	>	vedlejší	jedn.2	>	vedlejší		jedn.3)

Upozornění 3:  	průměr	hlavního	vedení	k	vnitřním	jednotkám	musí	odpovídat	průměru	přípojky	k		
hlavní	jednotce	<Ex.1>		
Vedení	nepřipojujte	ve	směru	vývodu	hlavní	jednotky	<Ex.2>

Převýšení mezi 
venkovními 
jednotkami  
H3 <=5m

Připojení 
rozvodů k 
venkovní 
jednotce 

Převýšení mezi 
venkovními a 
vnitřními jedn.  
H1 <=50m

Převýšení 
mezi vnitřními 
jednotkami  
H2<= 30m

Vnitřní jednotka 

Venkovní 
jednotky

Hlavní 

Hlavní Hlavní 

Vedlejší
1

Vedlejší
1

Vedlejší
1

Vedlejší
2

Vedlejší
2

Vedlejší
2

Vedlejší

T-kus (adaptér)

Hlavní 
vedení 

První odbočka 

Y-Odbočka 

Vedlejší vedení L2

Připojení vnitřních jednotek 

Ekvivalentní délka nejdelší trasy L<= 175 m

Ekvivalentní délka nejdelší trasy od první odbočky Li<= 65 m

Odbočka

Propojení venkovních jednotek, nejdelší 
trasa LO <=25m
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*1	Kód	se	určuje	dle	výkonové	třídy
*2	Při	použití	Y-odbočky	jako	první	odbočky,	zvolte	dimenzi	podle	výkonu	venkovních	jednotek
*3	Pokud	použijete	H-Rozdělovač,	pak	na	každou	odbočku	je	možno	připojit	vnitřní	jednotky,	jejichž	součet	výkonových	kódů	nepřekročí	6,0
*4	Při	průměru	rozvodů	od	19mm	použijte	trubky	z	polotvrdé	či	tvrdé	mědi
*5	Maximální	ekvivalentní	délka	hlavního	vedení	je	70	m

Návrh rozvodů chladiva 

(1)	Průměry	připojení	venkovní	jednotky	(Tab.1)

(2)	Průměry	spojovacích	vedení	venkovních	jednotek	(Tab.2)

(5)	Průměry	připojení	vnitřních	jednotek	(Tab.	5)

(6)	Dimenzování	odboček	a	rozdělovačů	(Tab.	6)

Typové označení    MMY- Sání Kapalina 

MAP0501T8 MAP0501HT8 MAP0501HT7 ø15.9 ø9.5

MAP0601T8 MAP0601HT8 MAP0601HT7 ø19.1 ø9.5

MAP0801T8 MAP0801HT8 MAP0801HT7 ø22.2 ø12.7

MAP1001T8 MAP1001HT8 MAP1001HT7 ø22.2 ø12.7

MAP1201T8 MAP1201HT8 MAP1201HT7 ø28.6 ø12.7

Celkový výkonový kód PS všech 
následujících venkovních jednotek 

Sání Kapalina 
Vyrovnání 

oleje

od 14 do 22 ø28.6 ø15.9

ø9.5
od 22 do 26 ø34.9 ø15.9

od 26 do 36 ø34.9 ø19.1

nad 36 ø41.3 ø22.2

(3)	Průměry	hlavního	vedení	(Tab.3)

(4)	Průměry	vedlejších	vedení	(Tab.4)

Celkový výkonový kód PS všech venkovních jednotek  *1 Sání Kapalina

do 6 ø15.9 ø9.5

 od 6 do 8 ø19.1 ø9.5

od 8 do 12 ø22.2 ø12.7

od 12 do 14 ø28.6 ø12.7

od 14 do 22 ø28.6 ø15.9

od 22 do 26 ø34.9 ø15.9

od 26 do 36 ø34.9 ø19.1

od 36 do 46 ø41.3 ø22.2

nad 46 ø41.3 *5 ø22.2

Celkový výkonový kód všech následujících  
vnitřních jednotek  *1 Sání Kapalina 

méně	než	2.8 ø12.7 ø9.5

od	2.8	do	6.4 ø15.9 ø9.5

	od	6.4	do	12.2 ø22.2 ø12.7

od	12.2	do	20.2 ø28.6 ø15.9

od	20.2	do	25.2 ø34.9 ø15.9

od	25.2	do	35.2 ø34.9 ø19.1

nad	35.2 ø41.3 ø22.2

Výkonový kód Sání Kapalina 

Typ	007	až	012
Při	skutečné	délce	do	15m	 ø9.5 ø6.4

Při	skutečné	délce	nad	15m	 ø12.7 ø6.4

Typ	015	až	018 ø12.7 ø6.4

Typ	024	až	056 ø15.9 ø9.5

Typ	072	až	096 ø22.2 ø12.7

(7)	Minimální	síla	stěny	trubky	pro	R410A	(Tab.	7)

měkké polotvrdé 
nebo tvrdé

Vnější
 průměr 
(palce)

Vnější 
průměr 
(mm)

Minimální síla stěny (mm)

OK OK 1/4” 6.35 0.80

OK OK 3/8” 9.52 0.80

OK OK 1/2” 12.70 0.80

OK OK 5/8” 15.88 1.00

NG

*4

OK 3/4” 19.05 1.00

NG OK 7/8” 22.20 1.00

NG OK 1.1/8” 28.58 1.00

NG OK 1.3/8” 34.92 1.10

NG OK 1.5/8” 41.28 1.25

Celkový výkonový kód všech vnitřních jednotek  *1 Typové označení

Y-Odbočka	*2

do	6.4 RBM-BY54E

od	6.4	do	14.2 RBM-BY104E

	od	14.2	do	25.2 RBM-BY204E

nad	25.2 RBM-BY304E

H-Rozdělovače	*3

4	vývody	
do	14.2 RBM-HY1043E

od	14.2	do	25.2 RBM-HY2043E

8	vývody	
do	14.2 RBM-HY1083E

od	14.2	do	25.2 RBM-HY2083E

T-kus	(adaptér)
(pro	připojení	
venkovních	
jednotek)

Sada	obsahuje	celkem	3	různé	T-kusy

Nezbytné	průměry	a	kombinace	můžete	určit	na	místě

•	1x	T-kus	pro	vyrovnání	oleje	(průměr	9,52mm)

•	1x	T-kus	kapalina	(průměr	9,5	až	22,1mm)

•	1x	T-kus	sání	(průměr	15,9	až	41,3mm)

RBM-BT13E

Průměr	hlavního	vedení	je	dán	výkonem	venkovních	jednotek

Je-li	celkový	výkon	vnitřních	jednotek	vyšší	než	výkon	venkovních	jednotek,	použijte	celkový	výkon	
venkovních	jednotek.	

Hlavní 
jednotka 

Vedlejší 
jednotka

1

(1) 
Připojení  
venkovní 
jednotky

(2)  Vyrovnávací  
vedení oleje

(6) T-kus (adaptér)

(3) Hlavní vedení 

Spojovací vedení  
venkovních jednotek První odbočka 

Rozvody vnitřních  
jednotek 

Vedlejší vedení 

(6) Y- odbočka

(6) Rozdělovač 

Vnitřní jednotka 

Vnitřní jednotka 

(1) (1) (1) 

(4) 

(4) (4) 
(4) 

(4) 

(5) 

(5) (5) (5) (5) (5) 

(5) (5) (5) (5) 

(4) (2) (2) 

Vedlejší 
jednotka

2

Vedlejší 
jednotka

3
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Doplňování chladiva do systému

Po	dosažení	vakua	pomocí	dvoustupňové	vývěvy	napojte	plnící	 sestavu	a	do	systému	doplňte	chladivo	dle	následujících	
výpočtů	(doporučujeme	použiti	Piping	Design	Software	-	návrhový	program	rozvodů	a	plnění	systému)

Přednaplněné	množství	chladiva	ve	venkovních	 jednotkách	nestačí	v	žádném	případě	pro	žádný	klimatizační	VRF	systém.	
Potřebné	množství	chladiva	pro	doplnění	je	nutno	stanovit	výpočtem	a	následně	do	systému	doplnit.	

(Výpočet) 

Množství	chladiva	pro	doplnění	se	vypočítá	na	základě	průměrů	a	délek	kapalinového	potrubí	systému

Příklad:		Doplňované	množství	R	(kg)	=	 (L1	x	0.025kg/m)	+	(L2	x	0.055kg/m)	+	(L3	x	0.105kg/m)	+	(3.0	kg)
	 L1:	skutečná	délka	potrubí	kapaliny	Ø	6,4mm
	 L2:	skutečná	délka	potrubí	kapaliny	Ø	9,5mm
	 L3:	skutečná	délka	potrubí	kapaliny	Ø	12,7mm

5PS 6PS 8PS 10PS 12PS

Předplnění	z	výroby
Tepelné	čerpadlo	 8.5 kg 8.5 kg 11.8 kg 11.8 kg 11.8 kg

Pouze	chlazení	 8.0 kg 8.0 kg 11.0 kg 11.0 kg 11.0 kg

Průměr potrubí kapaliny ø6.4 ø9.5 ø12.7 ø15.9 ø19.0 ø22.2

Doplňované množství /1m 0.025	kg 0.055	kg 0.105	kg 0.160	kg 0.250	kg 0.350	kg

Doplňované	množství	=	

Skutečná	délka	potrubí	kapaliny	x	
Měrné	množství	chladiva	
na	1m	délky	potrubí	(Tab.	7-1)

+	Korekce	dle	výkonového	kódu	(PS)	(Tab.	7-2)

Tabulka	7-2

Tabulka	7-1

Celkový výkonový 
kód (PS)

Kód venkovních jednotek (PS)
Korekce podle PS 

systému (kg)

28 10 10 8 –2.0

30 10 10 10 0.0

32
12 10 10 1.0

8 8 8 8 –6.0

34
12 12 10 3.0

10 8 8 8 –6.0

36
12 12 12 4.0

10 10 8 8 –6.0

38 10 10 10 8 –6.0

40 10 10 10 10 –5.0

42 12 10 10 10 –4.0

44 12 12 10 10 –2.0

46 12 12 12 10 0.0

48 12 12 12 12 2.0

Celkový výkonový 
kód (PS)

Kód venkovních jednotek (PS)
Korekce podle PS 

systému (kg)

5 5 0.0

6 6 0.0

8 8 1.5

10 10 2.5

12 12 3.5

14 8 6 0.0

16 8 8 0.0

18 10 8 0.0

20 10 10 3.0

22
12 10 5.0

8 8 6 0.0

24
12 12 7.0

8 8 8 –4.0

26 10 8 8 –4.0

Návrh	rozvodů	chladiva

Výpočet doplnění potřebného množství chladiva 

Předplnění venkovních jednotek z výroby
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Všeobecné informace

(1)	Elektroinstalace	musí	být	provedena	v	souladu	s	platnými	normami	v	místě	instalace,	včetně	jištění	a	dimenzování	vodičů.	
(2)	Jako	komunikační	kabel	pro	komunikaci	mezi	vnitřními	a	venkovními	jednotkami	musí	být	použit	stíněný	dvoužilový	kabel	

pro	zamezení	rušení	od	okolí.	
(3)	Napájení	vnitřních	jednotek	doporučujeme	provést	přes	samostatný	jistič	s	odpovídajícím	jištěním,	popř.	i	přes	proudový	

chránič.	
(4)	Každá	venkovní	jednotka	vyžaduje	vlastní	samostatný	přívod,	který	musí	být	rovněž	osazen	jističem	s	odpovídající	

proudovou	hodnotou,	popř.	i	přes	proudový	chránič.	
(5)	V	žádném	případě	nepřivádějte	síťové	napětí	240V	do	komunikačních	svorek	U1-U2,	U3-U3	a	U5-U6!
(6)	Instalujte	komunikační	kabel	a	rozvody	chladiva	jednoho	systému	současně	a	nejlépe	společnou	trasou.
(7)	Při	montáži	komunikačního	kabelu	dbejte	na	to,	aby	nebyl	ve	styku	s	žádnou	částí	potrubí,	která	se	zahřívá.
(8)	Elektrické	přívody	k	venkovním	jednotkám	v	žádném	případě	nezapínejte	pokud	je	celé	zařízení	vyvakuováno!	

Doporučené přívody pro venkovní jednotky  

•	 Výběr	průřezů	kabelů	a	velikost	jištění	provádějte	na	základě	specifikace	zařízení,	používejte	5-ti	žilový	kabel	dle	60245	
IEC	66	s	plným	průřezem.

•	 Nepřipojujte	na	jeden	přívodní	
kabel	více	venkovních	jednotek	
(viz	obrázek).	Pro	každou	jednotku	
přiveďte	z	rozvaděče	samostatný	
přívod	(L1,	L2,	L3,	N,	E)

•	 Jištění	a	dimenzování	kabelů	

•	 Dimenzování	průřezu	přívodu	vnitřních	jednotek	se	provádí	na	základě	celkového	počtu	napojených	jednotek	na	jedno	jištění.
•	 Konečný	výběr	typu	a	průřezu	kabelu	vč.	jištění	je	nutné	provést	dle	příslušných	místních	norem	a	místních	podmínek	instalace.

Schéma zapojení 

Typ Napájení venkovní jednotky 

MMY-AP××××T8,	HT8 3-fázové,	380–415	V,	50	Hz

Typové označení
MMY-

Napájení venkovní jednotky 

Průřez kabelu Jištění 

MAP0501T8 MAP0501HT8 5C	x	2.5	mm²	max.	26	m	 16	A

MAP0601T8 MAP0601HT8 5C	x	2.5	mm²	max.	26	m 16	A

MAP0801T8 MAP0801HT8 5C	x	4.0	mm²	max.	20	m	 20	A

MAP1001T8 MAP1001HT8 5C	x	6.0	mm²	max.	28	m	 25	A

MAP1201T8 MAP1201HT8 5C	x	6.0	mm²	max.	27	m	 25	A

Elektrické	zapojení
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Napájení vnitřních jednotek (vždy proveďte nezávisle na napájení venkovních jednotek!)

Návrh komunikační kabeláže

(1)	Jak	pro	komunikační	kabeláž	tak	pro	připojení	standardních	ovladačů	se	používá	2-žilový	kabel.	Z	důvodu	zabránění	
rušení	používejte	stíněné	vodiče	s	uzemněním.	
Stínění	komunikačního	propojovacího	kabelu	vnitřních	jednotek	nebo	i	centrálního	ovladače	se	vždy	spojuje,	ale	uzemnění	
se	provádí	pouze	na	jednom	konci	(např.	ve	venkovní	jednotce),	nikdy	ne	na	více	místech	po	trase!	

(2)	Pro	dálkové	ovládače	použijte	2-pólový,	bipolární	kabel	(svorky	A-B)	
Pro	skupinové	ovládání	mezi	jednotkami	použijte	stejné	2-pólové,	bipolární	kabely	(svorky	A-B)

Upozornění:		Délky	kabelů	uvedené	v	tabulce	deklarují	délku	kabelu	od	pojistkové	skříně	k	venkovní	jednotce,	přičemž	každá	je	napájena	samostatně.		
Je	počítáno	s	poklesem	napětí	max.	2%.	V	případě,	že	celková	délka	kabelu	přesáhne	uvedené	hodnoty	v	tabulce,	je	nutné	stanovit	průřez	
kabelu	na	základě	místních	předpisů.		
Jištění	je	uvedeno	jako	maximální,	doporučujeme	přizpůsobit	počtu	vnitřních	jednotek	(cca	200W/1	vnitřní	jednotku)

(1)	Rozvody	chladiva	a	komunikační	kabel	mezi	vnitřními	a	venkovními	jednotkami	instalujte	současně.
(2)		Při	delší	trase	souběhu	napájecího	a	komunikačního	vedení	musí	být	zachován	buď	dostatečný	odstup,	nebo	kabely	musí	být	uloženy	v	samostatné	chránišce	

pro	odstínění.	(Proudové	zatížení	přívodních	kabelů:	do	10A	na	300m,	do	50A	na	500m)

•	 Typ,	počet	a	pruřez	vodičů	komunikačního	vedení	a	připojení	ovladačů

Označení Počet vodičů 
Průřez

Typ
Až do 500 m Až do 1000 m 1000 až 2000 m

Komunikační	vedení	(sběrnice)
(venkovní/venkovní,	venkovní/vnitřní,		
vnitřní/vnitřní	komunikace)

2-pólové 1.5	mm2 2.5	mm2 stíněný

Kabel	dálkovému	ovladači
(komunikační	kabel	vnitřní	jednotka/ovladač) 2-pólové 0.75	až1.5	mm2 — — —

Přívodní vedení 

Průřez kabelu Jištění 

Všechny	typy	vnitřních	jednotek	 1.5	mm²	(AWG#14)		Max.	20	m 2.5	mm²	(AWG#12)		Max.	50	m max.	16	A

Napájení	

Typ
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Zapojení komunikační kabeláže

(1)	Všechny	komunikační	kabely	jsou	2-pólové,	s	bipolárním	zapojením	(nezáleží	na	polaritě).	

(2)	Jako	ochranu	proti	elektromagnetickému	rušení	používejte	pouze	stíněné	kabely.

					•		Komunikační	vedení	-	venkovní/venkovní,	vnitřní/vnitřní,	venkovní/vnitřní	jednotky,		

centrální	ovládání	přes	sběrnici	TCC-Link

Tabulka 1- Komunikační kabeláž mezi vnitřními a venkovními jednotkami (L1, L2, L3), napojení centrálního ovládání 

Tabulka 2-  komunikační kabeláž mezi venkovními jednotkami (L5)

Tabulka 3 – napojení dálkových ovladačů (L6, L7)

Kabeláž 2-pólová,	bipolární	

Provedení stíněný

Průřez
Délka 

1.5	mm2	:	až	do	1000	m
2.5	mm2	:	až	do	2000	m*1

Kabeláž 2-pólová,	bipolární	

Provedení stíněný

Průřez 
1.5	mm²	-	2.5	mm²
až	do	100	m	(L5)

Kabeláž 2pólový	

Provedení 0.75	mm²	-	1.5	mm²

Délka kabelu
•	až	500	m	pro	každý	ovladač	k	jednotce	nebo	ve	skupině
•	až	400	m,	když	je	ve	skupině	použit	infra	bezdrátový	dálkový	ovládač
•	až	200	m	kabelu	pro	propojení	jednotek	ve	skupině	(L6)

*1	Celková	délka	všech	komunikačních	rozvodů	jednoho	systému	(L1+L2+L3+L4)
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Ideální	provozní	podmínky

*	S-MMS	nemá	teplotní	omezení	provozu,	ani	žádné	mezní	teploty,	při	kterých	se	vypíná.	Je	vhodné	i	pro	použití	v	technických	prostorách	s	nepřetržitým	celoročním	provozem.
*	Pro	provoz	při	extrémních	teplotách	pod	-15°C	je	nutno	chránit	venkovní	jednotky	před	větrem	(např.	protivětrnou	stěnou)
*	Při	návrhu	u	technických	aplikací	pamatujte	na	provozní	zálohou	(min.	50%:50%).	Nedoporučujeme	klimatizovat	technický	prostor	jedním	S-MMS	systémem	s	mnoha	vnitřními	jednotkami.	
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Provozní zásady při provozu klimatizačního zařízení

Pamatujte na cykly odtávání
V	případě	klesajících	venkovních	teplot	a	režimu	topení	může	
dojít	na	výměnících	venkovních	jednotek	k	tvorbě	námrazy.	Poté	
dojde	k	automatickému	odtávání	a	rozmrazování,	takže	zařízení	
nebude	moci	pokračovat	v	topení	po	dobu	5	až	8	minut.	

Dodržujte podmínky pro použití a volbu konkrétních 
zařízení 
(1)	Nepoužívejte	zařízení	v	následujícím	prostředí
	•	 V 	 k y se lém	 a	 zásad i tém	 pros t řed í 	 ( p ros t řed í , 	 kde	

dochází	 k	 přímému	 nasávání	 kyselého	 či	 zásaditého	
vzduchu,	 jako	 jsou	 termální	 prameny	 s	 vylučováním	
sirnatých	 plynů,	 nebo	 kde	 jsou	 ve	 vzduchu	 obsaženy	
c h e m i k á l i e , 	 o c e t , 	 z p l o d i n y 	 o d 	 h o ř e n í 	 a p o d . ) .		
Tepelné	výměníky	a	ostatní	díly	mohou	korodovat.	

•	 V	prostředí,	 ve	 kterých	dochází	 k	 úniku	par,	 chladicích	
kapalin	nebo	výparů	oleje	do	ovzduší	(např.	v	místech	výroby	
potravin	nebo	průmyslové	výroby).	Může	pak	docházet	ke	
korozi	 tepelných	výměníků,	 tvorbě	námrazy	na	 lamelách,	
omezení	 funkčnosti	 vzhledem	k	neprůchodnosti	 registrů	
nebo	vzduchových	 filtrů,	k	deformacím	plastových	dílů,	k	
uvolňování	izolací	apod.	

(2)	Konzultujte	s	autorizovaným	dovozcem	nebo	distributorem	
instalaci	v	následujícím	prostředí:	

•	 V	místech,	kde	dochází	k	velkému	odparu	olejů	 (jako	 jsou	
pekárny,	kuchyně	a	restaurace,	které	pracují	s	olejem).	Může	
docházet	k	ovlivnění	výkonu	zařízení,	kondenzaci	vody	při	
neprůchodných	filtrech,	poškození	plastových	dílů.	

				Může	být	nutné	provést	opatření	jako	např.	změnit	umístění	
zařízení	 s	 přihlédnutím	 k	 místním	 podmínkám,	 použít	
vhodnější	 typ	 vnitřní	 jednotky	pro	kuchyňské	prostředí,	
vestavět	speciální	odlučovače	oleje	apod.	

•	 V	místech,	kde	dochází	k	úniku	chlóru	například	použitím	
desinfekce	 (vodní	nádrže	apod.).	Agresivní	 výpary	chloru	
mohou	 způsobovat	 korozi	 kovových	 částí	 tepelných	
výměníků,	motorů	apod.

	•	 V	místech	s	vysokým	obsahem	výskytu	solí	 (pobřeží	apod.).	
Z	důvodu	zabránění	koroze	na	vnějších	 jednotkách	 je	třeba	
použít	v	těchto	případech	vhodná	zařízení.	

•	 V	místech,	kde	dochází	k	napájení	nezávislými	generátory.	
Napětí	či	 frekvence	sítě	pak	může	kolísat,	což	může	vést	k	
poruchám	až	destrukci	zařízení.	

•	 V	místech,	kde	dochází	k	vysokofrekvenčnímu	rušení	nebo	
výskytu	vysokého	napětí	(např.	svařování	a	zpracování	plastů	
vysokým	napětím,	 intenzivní	 léčba	 s	použitím	ultrazvuku	
nebo	značným	tepelným	zářením	apod.).	Může	docházet	k	
ovlivnění	elektronických	prvků	a	procesorů,	což	může	vést	
opět	k	chybám	provozu	nebo	poruše	zařízení.	

•	 V	 oblastech	 s	 elektronickými	 zařízeními	 s	 výrazným	
rozptylovým	 vyzařováním.	 Vyzařování	 může	 ovlivnit	
funkčnost	regulace	(rušením)

(3)	Zásady	použití	zařízení	v	prostorách	s	velkou	výškou	
	•	 V	místnostech	 s	 vysokými	 stropy	může	zlepšit	distribuci	

vzduchu		při	 režimu	topení	použití	přídavných	ventilátorů	–	
teplý	vzduch	má	tendenci	se	držet	ve	výškách.

(4)	Zásady	použití	zařízení	při	vysoké	vlhkosti	vzduchu	
•	 Při	použití	 zařízení	 v	mezistropních	prostorách	s	vysokou	

okolní	 teplotou	a	vlhkostí	 (příklady	uvedeny	níže),	může	
docházet	ke	kondenzaci	na	vnější	straně	vnitřních	jednotek	a	
následnému	odkapávání.	V	podobných	případech	je	vhodné	
použít	doplňkovou	izolaci.	
-		Oblasti	přípravy	potravin,	kde	 je	vlhký	a	horký	 samotný	

prostor
-		Oblasti,	 kam	 je	 přiváděn	 neupravený	 čerstvý	 vzduch	

meziprostorem.	
-		Půdní	 prostory	 přímo	pod	břidlicovou	nebo	 taškovou	

střechou	bez	izolace.	
(5)	 I	ve	vypnutém	stavu	vykazuje	zařízení	nepatrnou	spotřebu	

proudu,	 která	 slouží	 k	ochraně	 jednotlivých	komponent	
zařízení.	Chcete-li	odstavit	zařízení	z	provozu	na	delší	dobu,	
vypněte	hlavní	vypínač	(jistič).	Přívod	proudu	(jistič)	pak	opět	
zapněte	nejméně	12	hod	před	opětovným	uvedením	do	
provozu,	resp.	spuštěním.

  Základní bezpečnostní podmínky

Pro  řádný provoz
•	 Před	uvedením	do	provozu	si	přečtěte	návod	k	použití,	jen	tak	můžete	správně	a	efektivně	provozovat	Vaše	zařízení.
Dodržujte účel použití klimatizace
•	 Jednotky	pro	vytápění/chlazení	uvedené	v	tomto	katalogu	slouží	výhradně	pro	běžné	použití.
	 	 -	Nepoužívejte	 tato	zařízení	na	místech,	kde	 se	nacházejí	potraviny,	 zvířata,	 rostliny	nebo	umělecké	předměty,	popřípadě	 je	

požadována	technologie	přesné	klimatizace.	Nedodržení	 těchto	zásad	může	vést	k	poškození	výše	uvedených	předmětů	či	k	
poranění	zvířat.	

		-	Nepoužívejte	tato	zařízení	v	automobilech	či	na	lodích.	Nedodržení	této	zásady	může	vést	k	nadměrné	kondenzaci,	vytékání	vody	ze	
zařízení	a	dokonce	až	k	možnosti	poranění	elektrickým	proudem.
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Vyšší	řidící	systémy	
(Přehled prvků a možností řídícího systém TCC-Link)

Touch Screen Controller (dotykový displej)
Compliant Manager a Centrální ovladače TCC-Link

Další možnosti řízení

Analog	interface	(napětím	0-10V),	Komunikační	GSM	interface	jsou	k	dispozici.	EIB,	Universal	interface	a	VN-interface	jsou	ve	

vývoji.	

Týdenní	časovač
TCB-EXS21TLE

Standardní	PC	síť	+	HUB	(jen	s	BMS-SM1280FTLE)

Centrální	dálkový	ovladač	
(max.	64	vnitřních	jednotek)
TCB-SC642TLE2

Ovladač	ON/OFF
TCB-CC163TLE2

TCC-Link	sběrnice TCC-Link	sběrniceCompliant	Manager
BMS-CM1280TLE/FTLE

TCS-Net	
relay	interface
BMS-IFLSV3E

Touch	Screen	Controller
BMS-TP	∗∗∗∗	ACE
BMS-TP	∗∗∗∗	PWE

WEB-based Controller (řízení přes internet)

Standardní	PC	síť	+	HUB	

Gateway	Server
BMS-WP2561PWE

Gateway	Server
BMS-WP2561PWE

TCS-Net	Interface
BMS-IFLSV3E

TCS-Net	Interface
BMS-IFLSV3E

Komunikační	rozhraní	
až	pro	256	vnitřních	jednotek	 Možnost	připojení	

více	než		257	vnitřních	jednotek	

WEB	Server
BMS-WE01GTE

nebo

nebo

SMMS MINI-SMMS



58 5958 5958 59

BACnet® gateway

BACnet®

LonWorks®

RS-485

Modbus®

RS-485

LonWorks® gateway

Modbus® gateway

BACnet®IP
BMS-STBN08E

Inteligent	Server	+	nutno	objednat
BACnet®	Server	Software

BMS-LSV6E

LonWorks	Interface
TCB-IFLN640TLE2

Modbus®	Interface
TCB-IFMB640TLE

TCS-NET		
Relay	Interface		
BMS-IFLSV3E

TCC-Link	sběrnice	

TCC-Link	sběrnice

TCC-Link	sběrnice
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Řídící	 systém	všech	VRF	systémů	Toshiba	 (včetně	zařízení	RAV	 řady	Light	Commercial)	 s	označením	TCC-Link	 splní	 ty	
nejnáročnější	požadavky	zákazníků	díky	své	univerzálnosti,	variabilitě,	 flexibilitě	a	mnohaúrovňovému	řízení	–	od	celých	
řidících	systémů,	přes	centrální	ovládání	až	po	lokální	ovladače.	

Touch Screen Controller WEB-Based Controller

BMS-TP0641ACE
BMS-TP5121ACE
BMS-TP0641PWE*

BMS-TP5121PWE*
* s měřením spotřeby energie 

BMS-WE01GTE
(WEB server)

BMS-WB2561PWE
(Gateway Server)

n Touch Screen Controller
Použití	Touch	Screen	Controlleru	
(ovladače	s	dotykovou	obrazovkou)	
nabízí	přehledné	zobrazení	a	
jednoduchou	obsluhu.	Pomocí	tohoto	
zařízení	je	možné	ovládat	až	512	
jednotek.	

n Měření spotřeby energie 

Přes	rozhraní	RS-485	je	k	Touch	
Screen	Controlleru	připojeno	pomocné	
rozhraní	Energy	Monitoring	Interface	
BMSIFWH4E2.	Na	Energy	Interface	je	
připojeno	až	8	generátorů	pulsů.

n Generátor pulsů (profese 
elektro)

Pro	přesné	měření	slouží	generátor	
pulsů	s	charakteristikou	1	impulz/kWh	
nebo	1	impulz/10	kWh,	délka	impulzu	
50	až	1000ms.		(instalace	1	generátor	
pulsů	pro	každý	systém,	maximálně	
8	generátorů	pulzů	na	rozhraní	BMS-
IFWH4E2)

Pomocná rozhraní

BMS-IFWH4E2
(Energy Monitoring Relay)

pro měření spotřeby energie

BMS-IFDD02E2
(Digital Input/Output)pro digitální

programovatelné I/O

BMS-IFLSV3E
TCS-NET Reley rozhraní

n WEB-Based Controller (rozhraní pro řízení přes internet)

Zajišťuje	a	nabízí	tyto	funkce

-	Kontrola	provozu	

-	Řízení	provozu

-	Provozní	plán	

-	Hlášení	provozního	stavu	

-	Chybová	hlášení	

-	Paměť	poruch	a	chybových	hlášení

-	Kontrola	spotřeby/odečet	energie	

-	Ovládání	signály	přes	digitální	vstupy	a	výstupy	

Ovládání	až	256	vnitřních	jednotek:1x	WEB-Server	a	pro	každý	připojený	systém	
samostatný	1x	TCS-Net	Relay.

Ovládání	více	než	256	vnitřních	jednotek:	1x	centrální	společný	WEB-	Server,	
přičemž	každých	max.	256	vnitřních	jednotek	bude	řídit	jeden	Gateway-Server.		

Prvky	vyšších	řidících	systémů
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1.	LonWorks®:	zapsaná	obchodní	značka	společnosti	Echelon	Corporation
2.	BACnet®:	ANSI/ASHRAE	135-1995,	datový	protokol	k	automatizaci	budov	a	ovládání	přes	vyšší	řídící	systémy
3.	Modbus®:	zapsaná	obchodní	značka	společnosti	Schneider	E.

Intelligent Server LonWorks® Interface Modbus Interface

BMS-LSV6E TCB-IFLN640TLE2 TCB-IFMB640TLE

n BACnet®

Je-li	potřeba	zapojit	systém	a	ovládat	je	přes	vyšší	
řidící	systém	BACnet®,	je	možno	použít	interface	
Intelligent	Server	(vč.	software	–	nutno	objednat	
samostatně).
BACnet®	rozhraní	umožňuje	následující	funkce:	

Pokyny	ovládání	
-	START/STOP
-	Režim	provozu:	chlazení/topení/ventilace
-	Požadovaná	teplota	
-	Centrální/lokální	řízení/blokace
-	Rychlost	ventilátoru

Kontrola	a	monitoring
-	START/STOP	atd...
Provozní	stavy
-	Chlazení/topení/ventilace	-	Chybové	hlášení	
-	Požadované	teploty
-	Teplota	v	místnosti	
-	Centrální/lokální	řízení
-	Měření	spotřeby	energie	apod…

n LonWorks®

Rozhraní	LonWorks®	převádí	
komunikaci	klimatizačního	systému	
S-MMS	na	formu	Lon	Device,	a	to	
z	důvodu	umožnění	komunikace	s	
technickým	systémem	řízení	budovy	
zákazníka	na	bázy	LonWorks.	Přes	
interface	je	možné	ovládat	až	64	
vnitřních	jednotek.	

n Signál SNVT

Signalizuje	a	umožňuje	provádět	
následující	povely

Objektové	povely	
-	START/Stop	apod...
-	Provoz:	chlazení/topení/ventilace
-	Nastavení	teploty	
-	Centrální/lokální	řízení	

Kontrola
-	START/Stop	apod...

Provozní	hlášení	
-	Chlazení/topení/ventilace
-	Nastavená	teplota
-	Teplota	v	místnosti	
-	Centrální/lokální	řízení	apod...

n Modbus®

Rozhraní	Modbus®	převádí	komunikaci	
klimatizačního	systému	S-MMS	na	
formu	Modbus®	Device,	a	to	z	důvodu	
umožnění	komunikace	s	technickým	
řídícím	systémem	budovy	zákazníka	
na	bázi	Modbus	standardu.	Přes	jeden	
interface	TCB-IFMB640TLE	je	možné	
ovládat	až	64	vnitřních	jednotek,	vyšší	
rozhraní	Master	Modbus®	komunikuje	
až	s	15ti	Modbus	Interface.

Komunikační	protokol	umožňuje	
monitoring	provozu	a	nabízí	následující	
funkce:	
-	STAT/STOP
-	Provoz:chlazení/topení/ventilace	
-	Rychlost	ventilátoru/nastavení	lamely
-	Nastavení	teploty
-	Reset	znečištění	filtrů	
-	Evidence	délky	provozu	apod...

BACnet® Server Software

BMS-STBN08E

n BACnet®

Intelligent	Server	BACnet®	funguje	pouze	
ve	spojení	se	softwarem	BACnet®	a	vyšším	
řídícím	systémem	BMS.	
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1 SETTING indikátor
Indikace	během	nastavování	
časovače,	apod...

2 Indikace režimu provozu 
Indikace	vybraného	provozního	
režimu	

3 CHECK indikátor
Zobrazení	v	případě	poruchy	
nebo	ochranných	opatření

4 Zobrazení času resp. TIMERu
Zobrazení	časových	údajů	
(Při	poruše	je	zobrazen	chybový	
kód)

5 Timer SET IN indikátor 
zapnutí
Při	stisknutí	tlačítka	časovače	
SET	IN	se	změní	displej	časovače	
v	pořadí	[OFF]	 	→	 	[OFF]	
opakuj	OFF	timer		→ [ON]	 	
→	bez	zobrazení

6 Indikátor zanesení filtrů
Při	zobrazení	symbolu		“ ”	
vyčistěte	vzduchový	filtr	

7 TEST Indikátor
Indikace	zkušebního	chodu	

8 Poloha lamely indikátor
Zobrazuje	schema	polohy	lamely	

9 SWING Indikátor
Zobrazuje	symbol	pohybující	se	
lamely	

10 Zobrazení nastavené teploty
Zobrazuje	nastavenou	teplotu	

11 Remote Controller Sensor 
Indikátor
Zobrazen,	je-li	aktivován	teplotní	
senzor	na	dálkovém	ovladači

12 PRE-HEAT Indikátor
Zobrazen	při	předtopné	
přípravě	před	topením	a	při	
rozmrazování.	Při	tomto	režimu	
je	vypnutý	ventilátor.	

21  tlačítko 
(Air Volume Set Button)
Nastavení	požadované	rychlosti	
ventilátoru.	

22  tlačítko  
(Timer Set Button)
Tlačítko	TIMER	SET	slouží	k	
nastavení	časovače.	

23  tlačítko (Check Button)
Tlačítko	CHECK	slouží	k	
testovacímu	provozu,	pro	
normální	provoz	není	třeba.

24  tlačítko 
(Ventilation Button)
Tlačítko	ventilace	se	používá	
v	případě	napojení	externího	
ventilátoru.		
•	Pokud	se	po	stisknutí	zobrazí	

symbol			
„No	Function	 ”	není	
připojen	žádný	externí	
ventilátor.	

25 	tlačítko (Filter Reset 
Button)
Reset	signalizace	zanesení	filtrů	
symbolem		“ FILTER	 ”.

26  tlačítko (Power-Save 
Operation)
Tlačítko	pro	energetický	
úsporný	provoz		(u	SMMS	není	k	
dispozici,	jen	pro	zařízení	1:1).

27 	tlačítko (Swing/Wind 
Direction Button)
Slouží	k	nastavení	či	naklopení	
lamel	výdechu.		

28 Signalizace provozu
Svítí	při	provozu,	zhasne	při	
zastavení	zařízení,	bliká	při	
aktivaci	ochranných	zařízení,	při	
poruše	nebo	výpadku	proudu.

13 No Function Indikátor
Zobrazen	v	případě,	pokud	
požadovaná	funkce	není	k	
dispozici	

14 Symboly rychlosti ventilátoru 
Zobrazuje	stupně	větrání		
(AUTO)	 	 (HIGH)	 	
(MED.)	 	 (LOW)	

15 Číslo konkrétní lamely 
(příklad: 01, 02, 03, 04)

16 Self-Cleaning Function 
indikátor
Symbol	zobrazen	během	
samočištění	(odstranění	vlhkosti)	

17 Power-Saving Mode 
Indikátor
Symbol	zobrazen	při	omezení	
výkonu	nebo	při	krátkém	
poklesu	výkonu	na	venkovní	
jednotce

18 Louver Lock Indikátor
Symbol	zobrazen	při	identifikaci	
jednotky	ve	skupině	uzavřením	
žaluzií	(také	u	systémů	1:1)	

19 Unit Number Indikátor
Číslo	určující	vybranou	vnitřní	
jednotku	nebo	se	aktivuje	při	
vzniku	poruchy	některé	vnitřní	či	
venkovní	jednotky

20 Central Control Indikátor
Symbol	zobrazen	pokud	
je	zařízení	v	režimu	řízení	
centrálním	ovladačem.	
Bliká	při	deaktivovaném	lokálním	
ovládání	a	tlačítka	funkcí	nejsou	
aktivní.	Rovněž	bliká,	pokud	jsou	
omezeny	z	centrálního	ovladače	
následující	tlačítka:	ZAP/VYP,	
MODE	nebo	TEMP.	Detailní	
informace	viz	centrální	ovladač

29  tlačítko 
(ON/OFF buton)
Po	stisknutí	se	zařízení	zapne,	při	
opětovném	stisknutí	se	vypne.	
Na	konci	provozu	zhasnou	
všechny	provozní	kontrolky	a	
všechny	indikace.	

30  tlačítko (Operation 
Select Button)
Výběr	požadovaného	
provozního	režimu	MODE.

31 	tlačítko (Unit/Louver 
Select Button)
Výběr	čísla	zařízení	(levé)	a	čísla	
žaluzie	(pravé).	

UNIT:
Výběr	jednotky	pro	nastavení	
režimu	lamel	jednotky	v	rámci	
skupiny	pomocí	dálkového	
ovladače	(pouze	u	4cestné	
kazetové	jednotky).	

LOUVER:
Výběr	nastavení	pevného	úhlu	
lamely	a	nebo	pohyb.	

32 	tlačítko (Set 
Temperature Button)
Nastavení	teploty	v	místnosti,	
zvolená	teplota	stisknutím							

	 	
nebo	 	 .

VOLBA SPRÁVNÉHO SENZORU 
TEPLOTY 
Standardně	je	aktivní	senzor	teploty	
ve	vnitřní	jednotce.	Pro	řízení	
zařízení	je	ale	také	možné	použít	
teplotní	senzor	v	dálkovém	ovladači.	
Pro	přenastavení	a	další	detailní	
informace	kontaktujte	vašeho	
prodejce.	

Zobrazované údaje na displeji Funkce tlačítek 

Zobrazovací
displej

7 8 9

10

11
15

12

30

24

31

29
13

28

3

4

6
5

22

25 23 21

32

2

Funkční 
tlačítka

Ovladače	a	příslušenství		 Standardní kabelový ovladač RBC-AMT32E 

20 16 191 17

27 2614

18
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Typ Náhled / vyobrazení Funkce 
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•	Ovladač vč. zobrazení času  
•	Týdenní časovač 
Nastavení	týdenního	profilu	(program	na	7	dní)
Až	8	událostí	na	každý	den	v	týdnu	

*	je	možné	nastavit	tyto	parametry	události:	provozní	
doba,	zapnutí/vypnutí,	režim	provozu,	nastavení	
teploty,	omezení	podmínek	provozu	

Ho
te

lo
vý

 ka
be

lo
vý

 o
vla

da
č

R
B

C
-A

S2
1E

2

•	Zapnutí/vypnutí	
•	Nastavení	teploty
•	Výkon	ventilátoru
•	Zobrazení	chybového	kódu	
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RBC-AX31U(W)-E
vestavný	přijímač	

RBC-AX22CE2
vestavný	přijímač	

TCB-AX21E2
externí	přijímač

•	Zapnutí/vypnutí	
•	Nastavení	teploty
•	Výkon	ventilátoru	
Funkce	časovače
•	Funkce	časovače	Timer
Máte	na	výběr	funkce	„zapnutí“,	„vypnutí		“ 	nebo
			„cyklus		“ 	s	minimální	dobou	chodu	30	minut.		
•	Jedno	zařízení	je	možné	ovládat	pomocí	dvou	

dálkových	ovladačů.	Vnitřní	jednotka	může	být	takto	
řízena	z	2	různých	míst.	

•	Zobrazení	chybového	kódu	

RBC-AX31U(W)-E
	(pouze	pro	4-cestné	kazetové	jednotky)

RBC-AX22CE2
	(pro	podstropní	jednotky	a	1-cestné	kazetové	
jednotky	(MMU-AP	***2SH))

TCB-AX21E2
(pro	kompaktní	4-cestné	kazetové	jednotky	(600	
x	600),	2-cestné	kazetové	jednotky,	standardní	
mezistropní	jednotky,	neopláštěné	a	podparapetní	
jednotky,	skříňové	jednotky,	1-cestné	kazetové	
jednotky	(MMU-AP****1YH))

*	pro	vysokotlaké	a	větrací	jednotky	není	možné	použití	
infračerveného	ovladače
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Typ Náhled / vyobrazení Funkce
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•	Individuální	ovládání	až	16	vnitřních	jednotek	
•	Možné	připojení	až	2	ovladačů	pro	více	jednotek
•	Napojení	přímo	na	sběrnici	TCC-Link
•	V	kombinaci	s	týdenním	časovačem	až	3	časy	ZAP/VYP	za	den
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•	Individuální	ovládání	až	64	vnitřních	jednotek	

•	Individuální	rozdělení	až	64	vnitřních	jednotek	na	max.4	zóny	
(max.	16	jednotek	na	jednu	zónu)

•	Propojení	až	16	systémů,	tj.	16ti	hlavních	venkovních	jednotek

•	Výběr	4	variant	omezení	individuálního	nastavení/provozu	

•	Možnost	omezení	pro	jednu	ze	čtyř	zón	

•	Možnost	použití	s	jiným	centrálním	ovládáním	(celkem	až	10	
ovládání	v	jednom	okruhu)

•	Dva	režimy	na	výběr:	

									režim	centrálního	ovládání	

									režim	lokálního	ovládání	

•	V	kombinaci	s	týdenním	časovačem	až	3	časy	ON/OFF	za	den
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•	Provoz časovače  
-	6	programů	na	den	
-	možnost	naprogramování	až	8	skupin	
-	možnost	ovládání	až	64	vnitřních	jednotek	
-	100	hod	záložní	baterie	

•	Režim týdenního časovače
-	7	týdenních	profilů	a	3	spínací	časy	na	den
-	Spínací	časy	v	1minutových	krocích	
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Použití	při	požadavku	přívodu	čerstvého	vzduchu	nebo	pro	
přesnější	měření	teploty.	
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Zobrazení	názvu	místnosti,	kde	je	
jednotka	instalována

BMS-CM1280TLE, BMS-CM1280FTLE* (Compliant Manager)

Funkce 
Individuální	ovládání	až	128	vnitřních	jednotek	(2x	max.	64)
Funkce	Return	Back	–	funkce	dohledu	nad	nastavenými	
parametry	a	vrácení	na	požadovanou	funkci	(pouze	verze	FTLE)
Programování	provozu	jednotek	týdenním	režimu	(pouze	verze	
FTLE)

Kontrola
Nastavení	provozních	zón	(2x64	zón)
Individuální	ovládání	jednotek	a	omezení	
Signalizace	poruchy
Vstup	pro	řídící	signál	(total	stop,	apod.)	
Provozní	hlášení	

WEBová aplikace pro PC (BMS-CM1280FTLE)

Připojení	ke	standardní	PC	síti	(zásuvka	RJ45)		
Nastavení	doby	provozu	(zap/vyp,	teplota,	režim,	uvolnění/
blokování	lokálního	ovladače)	
Paměť	poruch	a	chybových	hlášení	
Měření	spotřeby	energie*

Nutný	standardní	PC	s	MS	IExplorer	7.0	a	vyšší

Kontrola provozu až 128 

vnitřních jednotek 

Snadné nastavení provozu 
na týden nebo měsíce dopředu

3stupňový systém řízení 

Provozní funkce

Provozní časy

Management systému 

7-mi	denní	profil
Možnost	kopírování	nastavení	pro	
každý	den	

3	úrovně	přístupových	práv	
pro	každého	uživatele		

Nastavení	detailů	pro	každý	den		
•	Zap/vyp	v	určitých	časech	
•	Při	použití	funkce	Keep	se	překopíruje	

kompletní	nastavení

Přednastavení	svátků		
v	roce

Funkce	automatického
dohledu	FeedBack	
(stanovení	mezních	limitů	
teploty	od-do	a	režimu,	
vč.	povolené	délky	doby	
provozu
tzv.	mimo	limity)

Přístup	uživatele	
chráněn	jménem	
a	heslem

Po	kliknutí	na	popis	snadné	
kompletní	nastavení	příslušného	
zařízení

Přehledné	zobrazení		
hlášení	poruch

*	BMS-CM1280FTLE	umožňuje	připojení	Energy	Monitoring	Interface	a	je	vybaven	zásuvkou	RJ-45	pro	PC	síť.

(obrazovka	PC)

(obrazovka	PC)

(obrazovka	PC)
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Typ Vyobrazení Funkčnost & Ovládání 
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[1] Snížení výkonu 

• Charakteristika
Maximální	výkon	venkovních	jednotek	může	být	omezen	
pomocí	sepnutí	beznapěťového	kontaktu.	

• Zapojení
Přepnutím	SW07	na	rozhraní	PCB	je	možné	vybrat	jeden	
ze	dvou	základních	režimů.	

Rozměry:	71x85	(mm)	

* 	 in s t a la ce 	 pož adovaného	
modu lu	 do	 sk ř íně 	 h lavn í	
venkovní	 jednotky.	 ( PCB	 -	
desky	s	plošnými	spoji)	

TC
B

-P
C

M
O

2E

[2] Ovládání ventilátoru v případě sněžení 

• Charakteristika
Umožňuje	nastavení	venkovního	ventilátoru	k	zabránění	
hromadění	 sněhu	na	výstupu	vzduchu	 (senzor	padání	
sněhu	jako	dodávka	samostatného	příslušenství)

• Zapojení

[3] Externí ovládání ON/OFF

• Charakteristika
Start/stop	systému	přes	kontakt	ve	venkovní	jednotce		

• Zapojení

		

[[4] Noční provoz (snížení hlučnosti) 

• Charakteristika
Snížení	provozní	hlučnosti	omezením	výkonu	
kompresoru	a	otáček	ventilátoru

• Zapojení

[5] Priorita topení/chlazení 

• Charakteristika
Předání	požadavku	požadovaného	provozního	režimu.

• Zapojení

[Rozšířená funkce]
SW07-2	ON

Nastavení	 SW07-1
SW01 SW02 OFF ON
OFF OFF 100%	(Normal) 100%	(Normal)
ON OFF Max.	80% Max.	85%
OFF ON Max.	60% Max.	75%
ON ON 0%	(stop) Max.	60%

•	Zajistěte	pevné	a	bezpečné	spojení	kontaktů.	
•	Nepřepínejte	kontakty	SW1	a	SW2	současně.

SMC: vstup provoz pouze chlazení 
SMC: vstup provoz pouze topení

SMC SMH Zvolený	provozní	režim	

ON OFF Povoleno	pouze	chlazení

OFF ON Povoleno	pouze	topení

Zajistěte	pevné	a	bezpečné	spojení	kontaktů

[Standardní funkce]
SW07-2	OFF

Nastavení	 SW07-1
SW01 SW02 OFF ON

ON OFF 0%	(stop) Max.	60%

OFF ON 100%	
(Normal)

100%	
(Normal)

SMC: vstup pro start
SMC: vstup pro stop 

Svorky	 Vstup	 Popis	funkce

SMC Start	všech	vnitřních	
jednotek	

SMH Stop	všech	vnitřních	
jednotek	

•	Zajistěte	pevné	a	bezpečné	spojení	kontaktů.	
•	Ovládání	beznapěťovým	ext.	kontaktem	
•	Minimální	doba	sepnutí	pro	identifikaci	ext.	signálu	100msec

SMC: požadavek nočního provozu

Svorky	 Vstup	 Popis	funkce

SMC

Noční	provoz	(snížení	
hlučnosti)	

Normální	provoz	

Ovládání	beznapěťovým	ext.	kontaktem	
Minimální	doba	sepnutí	pro	identifikaci	ext.	signálu	100msec

SMC: chlazení zapnuto (sepnut)

Svorky	 Vstup	 Popis	funkce

SMC

Ovládání	ventilátoru	v	případě	
sněžení	(venkovní	ventilátor	
běží)

Normální	provoz	
(ochrana	sněžení	
deaktivována)

Ovládání	beznapěťovým	ext.	kontaktem	
Minimální	doba	sepnutí	pro	identifikaci	ext.	signálu	100msec

Rozměry:	55,5	x	60	(mm)	

* 	 in s t a la ce 	 pož adovaného	
modu lu	 do	 sk ř íně 	 h lavn í	
venkovní	 jednotky.	 ( PCB	 -	
desky	s	plošnými	spoji)	

Řídící	moduly	(PC-boardy)
pro	venkovní	jednotky

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF
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Typ Vyobrazení Funkčnost & Ovládání
TC
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[6] Hlášení provozu/poruchy 

• Charakteristika
Umožňuje	hlášení	provozu	a	poruchy	např.	na	velín	

• Zapojení

L1 :	hlášení	provozu	
L2 :	hlášení	poruchy

Hlášení provozu:	 relé	 je	 sepnuté,	pokud	 je	v	provozu	
jedna	nebo	více	vnitřních	jednotek.	
Hlášení poruchy:	 relé	 je	 sepnuté,	pokud	 je	v	 systému	
detekována	chyba	a	vyhlášen	chybový	kód.	

Upozornění 
Dbejte	na	napěťové	oddělení	výstupů.	
Max.	zatížení	kontaktů	PROVOZ/PORUCHA:	

1)	max	0,5A/240V	(COS	=	100%)
Při	připojení	 indukční	zátěže	L1	a	L2	přidejte	do	obvodu	
odrušovací	filtr.	

2)	max	1A/24V	=	(neindukční	zátěž)
Při	připojení	indukční	zátěže	L1	a	L2	zapojte	s	pomocným	
meziobvodem	(pomocné	výkonové	externí	relé)

Rozměry:	73	x	79	mm	

*	instalace	požadovaného	modulu	
do	skříně	hlavní	venkovní	
jednotky.	(PCB	-	desky	s	plošnými	
spoji)

Typ Vyobrazení Funkčnost & Ovládání

TC
B

-I
FC

B
-4

E2

Rozměry:	200	x	170	(mm)

[1] Modul dálkového zapnutí/
vypnutí

 
• Charakteristika
Ovládání	Start/stop	klimatizace	
pomocí	ext.	signálu	a	signalizace	
provozních	a	chybových	hlášení

• Popis funkce 

Kontrola provozu

	Signalizace	stavu	zap/vyp	(vnitřní	jednotka)

Chybové	hlášení	(systém	&	konkrétní	vnitřní

jednotka)

Signalizace provozu a chodu 
Dálkové	zapnutí	

Start/Stop	klimatizační	jednotky	pomocí	ext.	signálu	
při	zapojení	dle	následujícího	vyobrazení	
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Příslušenství	pro	řídící	moduly

27

                      vnitřní jednotka

dálkové ovládání

RBC-AMT32E

standardní kabelový ovladač

RBC-AMS41E  

Kabelový dálkový ovladač s týdenním časovačem

RBC-AS21E2

zjednodušený hotelový ovladač

RBC-AX31U(W)-E

infra ovladač + přijímač pro kazetové jednotky

RBC-AX22CE2

infra ovladač + přijímač pro podstropní jednotky

TCB-AX21E2

infra ovladač + univerzální externí přijímač

TCB-EXS21TLE

týdenní časovač

TCB-CC163TLE2

Centrální ON/OFF ovladač

TCB-SC642TLE2

centrální ovladač OF/ON

TCB-TC21LE2

Externí prostorový teplotní sensor

TCB-PCNT30TLE2

Adaptér DI & S-DI TCC Link na S-MMS TCC-Link

WH-H2UE

Infra dálkový ovladač

TCB-IFCB-4E2

Modul hlášení provozu a poruchy, ext. zap./vyp.

TCB-SMP-UNI

Modul rozšíření signalizace poruchy

TCB-SMP-CTRL

Modul zálohování provozu

TCB-IFLN640TLE

Rozhraní pro síť LonWorks

kazeta 60x60

 RAV-

SM**2MUT-E

✔

✔

✔

–

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

–

✔

✔

✔

✔

4-cestná

kazeta RAV-

SM**4UT-E

✔

✔

✔

✔

–

–

✔

 ✔

✔

 ✔

✔

–

✔

 
✔

✔

✔

mezistropní

RAV-

SM**2BT-E

✔

✔

✔

–

–

✔

✔

 ✔

✔

 ✔

✔

–

✔

 
✔

✔

✔

podstropní

RAV-

SM**2CT-E

✔

✔

✔

–

✔

–

✔

 ✔

✔

 ✔

✔

–

✔

 
✔

✔

✔

Flexi

RAV-

SM**2XT-E

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

 –

–

–

–přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

součástí
jednotky

při dodání

součástí
jednotky

při dodání

součástí
jednotky

při dodání

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

Podmínky měření pro klimatizační jednotky Toshiba:

Chlazení: vnitřní teplota 27 °C ST/19 °C MT, venkovní teplota 35 °C ST  
Topení: vnitřní teplota 20 °C ST, venkovní teplota 7 °C ST, 6 °C MT
Rozvod chladiva: 7,5 m délky, žádné převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou 

Hladina akust. tlaku: měřeno ve vzdálenosti cca. 1,5 m od vnitřní jednotky, resp. ve vzdálenosti 1m od venkovní jednotky

Energetická třída, roční spotřeba energie: ve smyslu směrnice Evropské Komise 2002/31/EC         *přesná metodika měření - viz manuál technických údajů

nástěnná

RAV-

SM**2KRT-E

✔

✔

✔

–

–

✔

✔

✔

✔

 ✔

 ✔

 ✔

✔

✔

Možnost kombinace TCC Link

plochá kanálová

RAV-

SM**4SDT-E

✔

✔

✔

–

–

✔

✔

 ✔

✔

 ✔

✔

–

✔

 
✔

✔

✔
přes Adaptér 

TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

přes Adaptér 
TCB-PCNT30TLE

•	kompletní	rozvaděč	pro	připojení	přímého	výparu	na	VRF	zařízení	je	
vybavený	potřebnou	elektronikou:	svorkovnicí,	PCB	deskou,	transformá-
torem,	kabelovým	ovladačem	RBC-AMT32E,	PMV-ventilem	s	pohonem	a	
veškerými	teplotními	senzory.

•	je	určen	pro	připojení	výparníku	např.	VZT	zařízení,	na	venkovní	
jednotky	Mini	SMMS,	S-MMS	a	S-HRM;	pro	provoz	chlazení	a	topení.



Váš dodavatel zařízení Toshiba
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www.toshiba-aircondition.cz

A-8010 Graz, Petersgasse 45, Austria
Telefon: +43/316/8089, Fax: +43/316/826371, E-mail: air-cond@air-cond.com, Internet: www.air-cond.com


