
Technologia hybrydowa HVRF City Multi 
na doskonały klimat.
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HVRF - co to jest?
To nowy i jedyny na rynku hybrydowy system klimatyzacji HVRF oparty na technologii odzysku ciepła R2, czyli jednoczesnym chło-
dzeniu i ogrzewaniu.Ten nowatorski system Mitsubishi Electric składa się z agregatu zewnętrznego o bardzo wysokim współczyn-
niku SCOP/SEER, który połączony z hybrydowym BC Controllerem (HBC) tworzy jedną funkcjonalną całość. Czynnikiem roboczym 
pomiędzy jednostką zewnętrzna a BC kontrolerem jest czynnik chłodniczy, a pomiędzy HBC Controlerem a jednostką wewnętrzną 
- woda. Najwyższy możliwy komfort zapewnia użytkownikowi nawiew powietrza w trybie grzania i chłodzenia. Proces odszraniania 
jest wyraźnie krótszy dla systemów hybrydowych, co powoduje małe ilości czynnika chłodniczego w budynku. Jest nieodczuwalny 
dla użytkowników.

HVRF -  korzyści
›  grzanie i chłodzenie w tym samym czasie
›  krótki proces odszraniania
›  odzysk ciepła
›  małe ilości czynnika chłodniczego
›  grzanie ciepłej wody użytkowej bezpośrednio  
      z HBC Controllera
›  długość instalacji do 500m! 
›  niskie koszty montażu i eksploatacji.

HVRF  -  sterowanie
Pod względem elementów sterowania, hybrydowy system 
HVRF jest w pełni kompatybilny z wszystkimi sterownikami 
wykorzystywanymi do tej pory w systemach City Multi VRF 
oraz z standardowymi protokołami komunikacyjnymi wyko-
rzystywanymi w BMS.

HVRF -  zastosowanie
Szpitale, biura, rezydencje, apartamenty, banki, centrale 
handlowe, hale produkcyjne, siłownie.

Schemat ideowy
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HVRF  -  jak to działa?
Funkcjonalność systemu została podniesiona przez możliwość grzania wody niezależnie od trybu pracy jednostek wewnętrznych. 
Grzanie wody oparte jest o ciepło odbierane z pomieszczeń chłodzonych i transferowane do wody. Nadmiar ciepła usuwany jest 
przez wymiennik zewnętrzny, a w przypadku pracy jednostek wewnętrznych w trybie grzania, system pracuje jako rewersyjna 
pompa ciepła. Układ został skonstruowany tak, aby był maksymalnie elastyczny, tak samo jak cały system R2, opatentowany 
i produkowany przez Mitsubishi Electric. 
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