
www.mitsubishielectric.se

MELCLOUD
Fjärrstyr din värmepump från 
dina mobila enheter.
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MED MELCLOUD KAN DU BLAND ANNAT:
• Ställa in eller justera temperatur och fläkthastighet*
• Ställa in lägsta tillåtna temperatur (underhållsvärme)**
• Programmera veckoscheman för drift*
• Se eventuella driftstörningar
* Trådlös rumsgivare krävs för denna funktion för   
 bergvärme och luft-vattenvärmepumpar.
** Gäller endast luft-luftvärmepumpar.

Utöver att se statistik och driftsstatus kan du även dela 
din installation med andra användare. Det gör att du 
exempelvis kan låta andra i hushållet eller på kontoret 
styra din värmepump eller luftkonditionering vid behov.  
Du kan enkelt begränsa vilka funktioner som andra 
användare kan styra genom olika behörighetsnivåer.
 

FÖLJANDE MODELLER KAN KOPPLAS TILL MELCLOUD VIA WIFI

HUR FUNGERAR DET?
Om din värmepump eller luftkonditionering har möjlighet 
att koppla upp sig via WiFi kan du också styra den med 
hjälp av MELCloud. Allt du behöver göra är att ansluta den 
till dit trådlösa nätverk och sedan registrera dig i vår app 
eller på MELClouds hemsida.

För att du ska kunna koppla upp din produkt krävs i vissa 
fall en tilläggsmodul för WiFi. Kontrollera din produkt innan 
om du är osäker på om funktionen igår. 

LUFT-LUFTVÄRMEPUMPAR
M-SERIE & S-SERIE P-SERIE

MSY-TP MSZ-AP VG PLA-M PEAD-M

MSZ-HR SEZ-M PKA-M PSA-RP

MFZ-KJ/MFZ-KT/MFZ-KW SLZ-M PCA-M KA

BERGVÄRMEPUMP
GEODAN

EHGT17D-YM9ED

LUFT-VATTENVÄRMEPUMPAR
ECODAN VATTENINTERFACE
EHPT17/20/30X-YM9B/C/D TANK EHPX-YM9B/C/D HYDROBOX PAC-IF051B-E FTC4

EHST17/20/30D-YM9B/C/D TANK EHSD-YMB/C/D HYDROBOX PAC-IF061B-E FTC5

EHST20C-YM9B/C TANK PAC-IF071B-E FTC6

FÖLJANDE MODELLER HAR INBYGGD WIFI-MODUL OCH KAN KOPPLAS TILL MELCLOUD.

LUFT-LUFTVÄRMEPUMPAR
M-SERIEN

MSZ-LN VG2 MSZ-EF VGK

MSZ-AP VGK MSZ-FT

MELCloud är en molnbaserad kontroll för Mitsubishi Electrics värmepumpar och luftkonditioneringar. 
Med MELCloud kan du styra en eller flera värmepumpar och luftkonditioneringar från Mitsubishi Electric  
på distans från din mobila enhet eller dator.  

MELCloud för Luft-vatten och bergvärme

...och för Luft-luft!


