
2trubková řada Mini ECOi LE1
Chlazení a vytápění – jednofázový typ
Chlazení a vytápění – třífázový typ

Pro komerční použití malého rozsahu 
a rezidenční použití
2trubkové tepelné čerpadlo Panasonic Mini 
ECOi je speciálně navrženo pro nejnáročnější 
aplikace. Tepelné čerpadlo Mini ECOi je 
dostupné ve 3 verzích s chladicím výkonem 
od 12,1 kW do 15,5 kW a s možností připojení 
až 9 vnitřních jednotek (platí pro 15,5 kW).
Rozšíření řady Panasonic VRF, Mini ECOi, je 
kompatibilní se stejnými vnitřními jednotkami 
a ovladači jako ostatní jednotky v řadě ECOi. 
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Koncepce úspory energie
Konstrukce ventilátorů, motorů ventilátorů, kompresorů a tepelných 
výměníků umožňuje úsporu energie, čímž bylo dosaženo vysoké hodnoty 
COP. Ta tuto jednotku řadí mezi špičkové výrobky ve svém oboru. Kromě 
toho je díky použití vysoce účinného chladiva R410A dosaženo nižších emisí 
CO

2
 a provozních nákladů. 

Všechny systémy Mini ECOi VRF 
mají hodnocení EEL kategorie A, což 
potvrzuje, že patří mezi energeticky 
nejúčinnější dostupné systémy. 
Spotřeba energie během provozu je 
významně nižší než níže hodnocené 
jednotky a tím se výrazně snižují 
každodenní provozní náklady 
a náklady celého životního cyklu. 

Zlepšená úspora energie 
Provozní účinnost se zlepšila díky použití vysoce účinného chladiva R410A, 
nového  kompresoru se stejnosměrným invertorem, nového stejnosměrného 
motoru a nové konstrukce výměníku tepla.
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Velký provozní rozsah
Provozní rozsah pro vytápění je do –20 °C, rozsah pro chlazení je do –10 °C. 
Nastavení teploty na dálkovém ovladači umožňuje rozsah teplot od 16 °C do 
30 °C.

 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 50

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 18 20

Chlazení: –10 °C ST – 46 °C ST // Vytápění: –20 – 18 (MT)

Maximální délka 
potrubí (od 
venkovní jednotky 
k nejvzdálenější 
vnitřní jednotce) 
(ekvivalentní 
délka):

120 m 

Maximální celková 
délka potrubí: 

150 m 

* 40 m pokud se venkovní 
jednotka nachází níže než 
vnitřní jednotka. 

Maximální výškový 
rozdíl mezi venkovní 
a vnitřní jednotkou:

50 m*

Maximální výškový rozdíl 
mezi vnitřními jednotkami:

15 m

Maximální celková délka: 150 m

Nízká hmotnost
V případě jednotek o výkonu 5/6 HP byla hmotnost snížena ze 123 kg na 104 kg.

Výrazně snížená hlučnost
Hladina akustického tlaku se výrazně snížila díky novému kompresoru se 
stejnosměrným (DC) invertorem, výměníku tepla a ventilátoru nové 
konstrukce.
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Kompaktní a flexibilní konstrukce
Štíhlý a lehký design zajišťuje, že lze jednotku instalovat do různých malých prostor. 

Na balkóny Do úzkých prostor

Až 9 vnitřních jednotek v systému
Systém / HP 4 HP 5 HP 6 HP

Připojitelná vnitřní jednotka 6 8 9

Možnost delšího potrubí pro lepší flexibilitu návrhu
Přizpůsobitelné různým typům a rozměrům budov.
Skutečná délka potrubí: 120 m (ekvivalent délky potrubí 140 m).
Maximální délka potrubí: 150 m

FS Multi VRF Řada LA 1

ECOi Řada LE 1

o 19 kg méně

2trubková řada Mini ECOi LE1

Tichý režim
Pomocí nastavení je možné snížit hlučnost o 3 dB. K dispozici je také signál 
externího vstupu.
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Informace o soupravě pro ovládání spotřeby
Mini ECOi ECOi 6N ECO G PACi

CZ-CAPDC2 Sériová-paralelní vnitřní/venkovní jednotka pro 
venkovní jednotku

Ano Ano Ano Ano

CZ-CAPDC3 Souprava pro ovládání spotřeby Ano Ano Ano Ano

Funkce ovládání spotřeby
Tato funkce omezuje maximální provozní odběr v době špičky.
Ve výrobě jsou nastaveny 3 úrovně: 100 % / 70 % / 0 % ¹.
Mezní hodnotu nastavení pro úroveň 1 a 2 lze změnit od 40 % do 100 % 
v krocích po 5 % při uvedení systému do provozu.
1. 3. úroveň je k dispozici pouze pro CZ-CAPDC3 a CZ-CAPDC4.

Úroveň příkonu (v porovnání se jmenovitým stavem)

Úroveň 1 100 % (při dodání) Nastavení lze změnit od 40 %  
do 100Úroveň 2 70 % (při dodání) % (po 5 %)

Úroveň 3 0% (nucené vypnutí termostatu)

 8 12 16 20

A%

B%

SCHÉMA PROVOZU

Úroveň 1

Úroveň spotřeby

Omezení maximální úrovně
Příkon

Čas 

Úroveň 2

CZ-CAPDC2
Vstupní signály ovládání spotřeby odeslané do tohoto rozhraní venkovní 
jednotky budou přeneseny do systému přes propojovací ovládací vedení 
mezi jednotkami. K dispozici jsou i další ovladače (např. zapnutí/vypnutí 
provozu, přepínač režimu chlazení/vytápění). K dispozici je úroveň spotřeby 
1 a 2. K jednomu rozhraní mohou být připojeny až 4 systémy a ovládány 
nezávisle nebo společně.

CZ-CAPDC3 pro PACi a Mini ECOi
Volitelná souprava svorkovnice pro ovládání spotřeby k montáži na venkovní 
jednotku. Prostřednictvím tohoto rozhraní jsou signály ovládání spotřeby předává-
ny přímo do ovládací karty venkovní jednotky. K dispozici jsou 3 úrovně ovládání.

Pouze pro venkovní jednotku řady 6N ECO-i je k dispozici nastavení „Ovládání běžné  potřeby“. (U systému bude vždy 
omezena maximální úroveň příkonu bez jakéhokoliv  vstupního signálu.) (Nastavení musí být provedeno při spuštění 
systému nebo během servisu pomocí dálkového ovladače údržby.)

COM
1 2

CZ-CAPDC2Venkovní jednotka 
Ovládání spotřeby

Spotřeba 1

Spotřeba 2
Vstupní svorka

Svorka propojovacího 
vedení mezi jednotkami

DRM1 DRM2

CZ-CAPDC3

DRM3 C

Venkovní jednotka

Ovládání spotřeby

Svorkovnice

1

5

3

6
2

5

4

7

Mini ECOi
1 Kompresor s invertorem. Byl použit kompresor s invertorem o vysokém 

výkonu. Kompresor s invertorem má vynikající účinnost a zlepšený výkon   
při částečné zátěži.

2 Deska s tištěnými spoji (karta). Počet karet s plošnými spoji (PCB) byl 
snížen na dvě.

3 Akumulační nádoba. Kompresor byl vybaven větší akumulační nádobou pro  
dosažení lepší spolehlivosti a vzhledem k vyššímu množství chladiva bylo  
možné také dosáhnout maximální délky potrubí. Kromě toho se snížila  
tlaková ztráta kompresoru, což přispívá ke zlepšení  provozní účinnosti.

4 Stejnosměrný motor ventilátoru. Stejnosměrný motor je regulován tak, že  
je kontrolovaná zátěž a venkovní teplota tak, aby byl zajištěn optimální 
objem vzduchu.

5 Nově navržený velký ventilátor. Nově navržené hrany ventilátoru vytváří 
lepší turbulenci vzduchu a zvyšují účinnost. Vzhledem k zvětšení rozměru 
ventilátoru na 490 mm se zvýšil objem vzduchu o 12 % při zachování nízké 
hlučnosti.

6 Výměník tepla a měděné potrubí. Pro zvýšení účinnosti byla nově navržena 
velikost tepelného výměníku a měděných trubek v tepelném výměníku.

7 Odlučovač oleje. Pro zlepšení účinnosti separace oleje a snížení tlakových   
ztrát chladiva byl použit nový odstředivý odlučovač oleje. 
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