INOVAÇÃO MUNDIAL

O 1º Sistema HVRF a

O Hybrid City Multi é o 1º HVRF do mundo a utilizar água e ﬂuido frigorígeno
Controlador HBC* (Funcionamento em aquecimento e arrefecimento simultâneo)
Eletrobomba
do circuito de aquecimento
Permutador de calor
de placas - arrefecimento

Eletrobomba do
circuito de arrefecimento

Arrefece a água que vai ser utilizada no
interior com recurso ao fluido frigorígeno
que já dissipou o seu calor durante a
operação em aquecimento.

Permutador de calor
de placas - aquecimento

Para a unidade interior
(Água de aquecimento)

Para a unidade interior
(Água de arrefecimento)
Fluido Frigorígeno para a unidade exterior

Aquece a água a ser fornecida
ao interior através da permuta
de calor entre a água e o fluido
frigorígeno.

Bloco de válvulas
Controla o caudal de água
fornecido a cada unidade
interior

Fluido Frigorígeno proveniente da unidade exterior
*Sistema HVRF R2

Redução do potencial de
aquecimento global até

67%

Mais ecológico. A utilização do ﬂuido frigorígeno R32 (GWP 675),
no Hybrid City Multi, resulta numa redução de aproximadamente
67% do GWP (Potencial de Aquecimento Global) em comparação
com o efeito do R410a (GWP 2088), normalmente utilizado nos
outros sistemas existentes no mercado.

Redução da quantidade
de ﬂuido frigorígeno até

61%

A parte do sistema de climatização onde o ﬂuido frigorígeno é utilizado encontra-se limitada, reduzindo assim a quantidade do ﬂuido
na instalação até menos 61% em comparação com os equipamentos VRF mais convencionais e que, utilizam o ﬂuido R410a nas suas
operações de aquecimento ou arrefecimento.

Redução substancial no
equivalente de CO2 até

84%

A inovadora combinação do sistema HVRF com o ﬂuido frigorígeno
R32 permitiu obter uma extraordinária redução no equivalente de
CO2. O objetivo principal da Mitsubishi Electric é suprimir o aquecimento global com este novo sistema de ar condicionado amigo do
meio ambiente.

2 sistemas Hybrid City Multi a

A Mitsubishi Electric surge como o 1º fabricante de ar condicionado, a nível mundial, a utilizar o
Fluido Frigorígeno R32 em sistemas VRF Híbridos (HVRF) - Uma solução à Prova do Futuro.

• HVRF - Série R2
Sistema com recuperação de calor

• Solução amiga do ambiente
• Sistema a 2 tubos com arrefecimento e aquecimento em simultâneo
• Controlo automático do caudal de água com base nas cargas internas do espaço
Fluido Frigorígeno
Água Quente
Água Fria

Vaso de expansão
(não incluído)
Fluido Frigorígeno (2 tubos)

Unidade exterior

Controlador HBC

Unidade interior

• HVRF - Série Y
Sistema com bomba de calor

• Não é necessário "retorno invertido" para equilíbrio da instalação
• Não é necessário um depósito de inércia
• Deteção automática de avaria da bomba

Unidade exterior
Água
Válvula de
regulação de
caudal

Bomba
de água
(variador)

Compressor
(Inverter)

Controlo otimizado
Fluido Frigorígeno

Módulo Hidráulico

Eco Changes expressa o posicionamento da Mitsubishi Electric em matéria de
Gestão Ambiental, para atingir um amanhã mais verde. Através de uma vasta gama
de tecnologias e negócios, a Mitsubishi Electric contribui para a formação de uma
sociedade sustentável.

Os equipamentos de Climatização e Bombas de Calor Mitsubishi Electric contêm gases ﬂuorados com efeito de estufa, dos tipos HFC-R32 (GWP 675), HFC-R410a (GWP 2088), HFC-R134a (GWP 1430) e HFC-R407c (GWP 1774).
A instalação destes equipamentos deverá ser efetuada por pessoal qualiﬁcado, nos termos dos regulamentos europeus 303/2008 e 517/2014.
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