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PLA-ZRP
Jednostki „deluxe”, oferujące dodatkową energoosz-
czędność w porównaniu do standardowych urządzeń. 
Zastosowanie szerokiego wylotu powietrza oraz czuj-
nika „i-see”, usprawnia sterowanie rozprowadzanym 
powietrzem, osiągając najwyższy poziom komfortu 
w pomieszczeniach.
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Typoszereg luksusowych jednostek kasetonowych
z 4-stronnym wylotem powietrza
                                                                                                                                                                                                                                             

Dla Klientów poszukujących bardziej energooszczędnych urządzeń, Mitsubishi Electric oferuje typoszereg urządzeń „deluxe”: modele PLA-ZRP 35-
140BA. Urządzenia serii PLA-ZRP różnią się od standardowych jednostek PLA-RP wysokimi współczynnikami efektywności energetycznej, gwarantując 
dodatkową oszczędność energii i znacznie wpływając na redukcję kosztów eksploatacji.  
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Specjalna funkcja wachlowania dostarcza ciepłe powietrze w każdy zakątek pomieszczenia
                                                                                                                                                                                                                                             

System wachlowania składa się z 4 żaluzji, z których każda pracuje nie-
zależnie. Sekwencje nadmuchu skierowanego w poziomie lub w dół, 
załączane z określonym opóźnieniem, umożliwiają dostarczenie klimaty-
zowanego, ciepłego powietrza nawet w najdalsze zakątki pomieszczenia, 
zapobiegając tym samym nierównomiernemu rozkładowi temperatury.

Nowość

Moduł czyszczenia filtra
                                                                                                                                                                                                                                             

Urządzenie posiada możliwość automatycznego samoczyszczenia filtra. Funkcja ta zwiększa ekonomikę użytkowania urządzenia o 25% (moduł PLP-
U160-C2). 



Mniej o 3dB(A)

Tryb automatycznej regulacji siły nawiewu jest dodatkową opcją 
oprócz standardowych 4 prędkości "High/Medium 1/Medium 2/Low." 
Siłę nawiewu można swobodnie zmieniać w zależności od różnicy 
między nastawą temperatury a rzeczywistą temperaturą w pomiesz-
czeniu. Tryb automatycznej regulacji pozwala szybko schłodzić 
pomieszczenie w najwyższym trybie, np. chwilę po uruchomieniu 
pracy w trybie chłodzenia. Po ustabilizowaniu temperatury, zostanie 
automatycznie załączony tryb niższy dla utrzymania komfortu.

Tryb automatycznej
regulacji siły nawiewu

Regulacja kierunku nawiewu powietrza 
w celu dostosowania go do nowej aran-
żacji pomieszczenia lub przełączonego 
trybu pracy – chłodzenie/grzanie w za-
leżności od pory roku, była w przeszłości 
utrudniona. Obecnie, nowa jednostka 
kasetonowa z 4-stronnym wypływem po-
wietrza, oferuje zmianę tych ustawień za 
pomocą pilota przewodowego.

Indywidualne ustawienie żaluzji
sterujących kierunkiem nawiewu

Dla ułatwienia wykonywania prac serwiso-
wych, ta funkcja maskownicy może być 
obsługiwana zarówno z pilota przewodo-
wego jak i specjalnego pilota bezprzewo-
dowego. Łatwe czyszczenie filtra jest 
możliwe dzięki 8 stopniowemu opuszcza-
niu filtra do 4 m w dół, zgodnie z wysoko-
ścią sufitu. Czyszczenie filtra jest jednym 
z ważniejszych czynników wpływających 
na energooszczędność.

Maskownica z funkcją automatycznego
opuszczania filtra (opcja)

Dzięki redukcji strat ciśnienia uzyskanej przez optymalizację przepływu 
powietrza i zastosowanie wentylatora Power Flow o dużej średnicy, 
możliwe jest osiągnięcie cichej pracy na udoskonalonym poziomie 
(redukcja dźwięku nawet o 3dB w trybie cichej pracy). Dzięki temu 
jednostka może pracować również w nocy, nie zakłócając snu 
sąsiadom.

Aby praca była cichsza

Inowacyjna technologia Mitsubishi, detektor temperatury „i-see 
sensor”, działajacy w oparciu o analizę promieniowania cieplnego. Aby 
zapewnić naprawdę komfortowe warunki w sklepach czy biurach, 
istotna jest kontrola temperatury przy podłodze, gdzie przebywają 
urzytkownicy, ich goście itp. „i-see sensor” dokonuje pomiaru promie-
niowania podczerwieni otaczających ścian i podłogi w obszarze 360°. 
Analiza pomiaru daje informację o temperaturze otaczających 
powierzchni.
W przypadku niewykrycia obecności osób w pomieszczeniu, urządze-
nie automatycznie przechodzi w tryb oszczędzania energii.
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60-140

R-410AOgraniczenie
wydajności

Odsysanie
czynnika

60-140V/200/250

Ograniczenie
Prądu

Istniejące
okablowania

35-100

Rotacja
Pracy

35-100BA 35/50/100BA

WiFi

PLA-ZRP
Typ kasetonowy 4-stronny

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna PLA-ZRP35BA PLA-ZRP50BA PLA-ZRP60BA PLA-ZRP71BA PLA-ZRP100BA PLA-ZRP125BA PLA-ZRP140BA

Maskownica (do wyboru)
Bez pilota PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA
Pilot bezprzewodowy PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-6BALM PLP-6BALM
Pilot przewodowy PLP-6BAMD PLP-6BAMD PLP-6BAMD PLP-6BAMD PLP-6BAMD PLP-6BAMD PLP-6BAMD

Jednostka zewnętrzna (dedykowana) PUHZ
-ZRP35VKA

PUHZ
-ZRP50VKA

PUHZ
-ZRP60VHA

PUHZ
-ZRP71VHA

PUHZ
-ZRP100V(Y)KA

PUHZ
-ZRP125V(Y)KA

PUHZ
-ZRP140V(Y)KA

Zasilanie (V/~/Hz, miejsce podłączenia) VHA, VKA: 230 / 1 / 50, do jednostki zewnętrznej, YKA: 380 / 3 / 50, do jednostki zewnętrznej

Chłodzenie

wydajność
nominalna kW 3,6 5,0 6,1 7,1 10,0 12,50 13,4 

min. - maks. kW 1.6-4.5 2.3-5.6 2.7-6.5 3.3-8.1 4.9-11.4 5.5-14.0 6.2-15.0
pobór mocy nominalny kW 0,79 1,43 1,78 1,77 2,60 3,87 4,37 

EER
4,56 3,50 3,43 4,01 3,85 3,23 3,07

klasa energ. - - - - - - -
szacunkowe zużycie energii kW 3,6 5,0 6,1 7,1 10,0 12,5 13,4 
roczne zużycie energii elektrycznej (*1) kWh/rok 185 272 350 370 538 (549) 725 (736) 770 (781)

SEER
6,8 6,4 6,1 6,7 6,5 (6,4) 6,0 (5,9) 6,1 (6,0)

ErP klasa energ. A++ A++ A++ A++ A++ - -

Grzanie

wydajność
nominalna kW 4,10 6,00 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

min. - maks. kW 1.6-5.2 2.5-7.3 2.8-8.2 3.5-10.2 4.5-14.0 5.0-16.0 5.7-18.0
pobór mocy nominalny kW 0,86 1,57 2,04 1,99 2,61 3,67 4,70 

COP
4,77 3,82 3,43 4,02 4,29 3,81 3,40 

klasa energ. - - - - - - -
szacunkowe zużycie energii kW 2,4 3,8 4,4 4,7 7,8 9,3 10,6 

wydajność
temp. obliczeniowa kW 2.4(-10°C) 3.8(-10°C) 4.4(-10°C) 4.7(-10°C) 7.8(-10°C) 9.3(-10°C) 10.6(-10°C)

temp. punktu biwalentnego kW 2.4(-10°C) 3.8(-10°C) 4.4(-10°C) 4.7(-10°C) 7.8(-10°C) 9.3(-10°C) 10.6(-10°C)
temp. graniczna kW 2.2(-11°C) 3.7(-11°C) 2.8(-20°C) 3.5(-20°C) 5.8(-20°C) 7.0(-20°C) 7.9(-20°C)

wydajność  dodatk. źródła ciepła kW 0 0 0 0 0 0 0 
roczne zużycie energii elektrycznej (*1) kWh/rok 729 1162 1462 1476 2410 3180 3324 

SCOP
4,6 4,6 4,2 4,5 4,6 4.1 4.5

ErP klasa energ. A++ A++ A+ A+ A++ - -
Maksymalny prąd pracy A 13,3/ - 13,3 / - 19,3 / - 19,5 / - 27,2 / 8,7 27,3 / 10,3 29,1 / 12,1
Wielkość zabezpieczenia elektrycznego A 16 / - 16 / - 25 / - 25 / - 32 / 16 32 / 16 40 / 16

wymiary 
(maskownica

wysokość mm 258 (35) 258 (35) 258 (35) 298 (35) 298 (35) 298 (35) 298 (35)
szerokość mm 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950)
głębokość mm 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950) 840 (950)

masa kg 23 (6) 23 (6) 23 (6) 25 (6) 26 (6) 27 (6) 27 (6)
wydatek powietrza m3/min 11.0-13.0-15.0-16.0 12.0-14.0-16.0-18.0 12.0-14.0-16.0-18.0 17.0-19.0-21.0-23.0 20.0-23.0-26.0-30.0 22.0-25.0-28.0-31.0 24.0-26.0-29.0-32.0
poziom ciśnienie akustycznego (SPL) dB(A) 27-28-29-31 28-29-31-32 28-29-31-32 28-30-34-36 32-34-37-40 34-36-39-41 36-39-42-44
poziom ciśnienie akustycznego (PWL) dB(A) 54 55 55 58 65 66 70
spręż – – – – – – –

Jednostka
zewnętrzna

wymiary
wysokość mm 630 630 943 943 1338 1338 1338
szerokość mm 809 809 950 950 1050 1050 1050
głębokość mm 300 300 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30) 330 (+30)

masa 1 faza / 3 fazy kg 43 / - 46 / - 67 / - 67 / - 116 / 124 116 / 126 119 / 132
wydatek powietrza m3/min 45 45 55 55 110 120 120
poziom ciśnienia 
akustycznego chł. (cichy) – grzanie dB(A) 44(41) - 46 44(41) - 46 47(44) - 48 47(44) - 48 49(46) - 51 50(47) - 52 50(47) - 52

Orurowanie 
chłodnicze

średnica gaz / ciecz mm 12.7 / 6.35 12.7 / 6.35 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52 15.88 / 9.52
maks. dł. / maks. różnica poziomów m 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30

Zakres temp. pracy jednostki 
zewnętrznej

chłodzenie °C -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46 -15 ~ +46
grzanie °C -11 ~ +21 -11 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21 -20 ~ +21

Agregaty możliwe do podłączenia:
Zubadan PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112V(Y)HA PUHZ-SHW140YHA

Power inverter PUHZ-ZRP35VKA PUHZ-ZRP50VKA PUHZ-ZRP60VHA PUHZ-ZRP71VHA PUHZ-ZRP100V(Y)KA PUHZ-ZRP125V(Y)KA PUHZ-ZRP140V(Y)KA

Standard inverter PUHZ-P100V(Y)HA4 PUHZ-P125V(Y)HA3 PUHZ-P140V(Y)HA

PUHZ-ZRP35/50 PUHZ-ZRP60/71

Parametry podane dla warunków nominalnych:   
chłodzenie: t. wew. +27°C DB/+19°C WB; t. zewn. +35°C DB   
grzanie: t. wew. +20°C DB; t. zewn. +7°C DB / +6°C WB   
długość instalacji chłodniczej: 5m

PUHZ-ZRP100/125/140
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(*1)  Zużycie energii w oparciu o standardowe badania. Właściwe zużycie energii będzie zależeć od 
tego, jak urządzenie jest używane i gdzie się znajduje.

Opcja 
(PAR-21MAA-J)

Dostępny jako opcja 
(PAR-SL97A-E + PAR-SA9FA-E) 
lub z maskownicą PLP-6BALM

Opcja 
(PAR-31MAA)


