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MELCloud

MELCloud ger dig möjlighet att kontrollera
din värmepump eller luftkonditionering i
realtid samt att göra inställningar.
MELCloud är vår senaste WiFi-app för Mitsubishi Electric´s
värmepumpar och luftkonditioneringar. MELCloud ger användaren
en bekymmersfri kontroll av sin värme om man är borta från

hemmet eller bara ligger i soffan och tar det lugnt. Att kontrollera
din Mitsubishi Electric-utrustning har aldrig varit enklare och är nu
möjlig via ett brett utbud av PC, surfplattor och smartphones.

www.mitsubishivillavarme.se

Produktinformation
MELCloud är orange
för Luft/Vatten...

WiFi-Interface

...och blå för Luft/Luft!
Med MELCloud, en WiFi-app, kan du enkelt
kontrollera din värmepump eller luftkonditionering i
realtid. Oavsett om du är ute på språng eller kopplar
av i soffan. Eventuella fel på anläggningen kommer
även att visas i din display och på maskinen när din
anläggning är uppkopplad mot MELCloud. Du kan
även se lokalt väder på installationsplatsen samt ha
tillgång till användarsupporten.
Hur fungerar det?
En Wi-Fi-adapter, från Mitsubishi Electric, behövs
för varje värmepump/luftkonditionering för att kunna
styra anläggningen via MELCloud. Wi-Fi-adaptern
skall sedan ha kontakt med ditt lokala trådlösa
Internet och vi rekommenderar att detta görs av
en utbildad installatör samt att man kontrollerar att
anläggningen är kompatibel med MELCloud innan

den köps.
MELCloud fungerar för luft/luftvärmepumpar,
luft/vattenvärmepumpar och luftkonditionering via
smartphones, surfplattor eller via din PC. Appen
passar kända märken som Apple, Samsung, Nokia,
Blackberry med flera samt tillsammans med webbläsare från Microsoft, Apple, Google med flera.
Vart fungerar det?
MELCloud-servicen är tillgänglig i Europa och
applikationen är gjord med de flesta europeiska
språken redan från start och fler är planerade för
framtiden.
Kontakta gärna din lokala Mitsubishi Electric återförsäljare för att se om just din värmepump/
luftkonditionering är möjlig att styras via MELCloud.

Följande innedelar kan kopplas till MELCloud via Wi-Fi Interface:
Luft/luftvärmepumpar med MAC-557IF-E
M-serien & S-serien

Luft/vattenvärmepumpar med PAC-WF010-E
Ecodan
Vatteninterface

MSZ-SF25/35/50VE

SLZ-KA25/35/50VAQ

Tank EHST-20C YM9B

MFZ-KA25/35/50VA

SLZ-KA25/35/50VA

Tank EHPT-20X YM9B

MFZ-KJ25/35VEHZ
MLZ-KA25/35/50VA

Hydrobox EHSX-YM9B

MSZ-GF60/71VE

Mr Slim

MSZ-EF25/35/50VE

PCA-RP50/60/71/100/125/140KAQ

MSZ-FH25/35VE

PEAD-RP35/50/60/71/100/125/140JA(L)Q

MSZ-FD25/35VA

PEA-RP200/250GAQ

MSZ-GE25/35/50/60/71VA

PKA-RP35/50HAL

MSZ-GA25/35/50VA

PKA-RP60/71KAL

SEZ-KD25/35/50/60/71VAQ

PLA-RP35/50/60/71/100/125/140BA

SEZ-KA35/50/60/71VA

PSA-RP71/100/125/140KA

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

Hydrobox EHPX-YM9B

FTC4 PAC-IF051 B-E

