
www.mitsubishivillavarme.se

MELCLOUD
Styr värmepumpen via Wifi oavsett 
om du är hemma eller på resande fot.
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MED MELCLOUD KAN DU:
• Höja och sänka temperaturen i ditt hus
• Ställa in underhållsvärme
• Se eventuella driftstörningar
• Se lokalt väder på installationsplatsen
• Få tillgång till användarsupporten
• Ställa in fläkthastighet

Du kan dessutom se temperaturshistorik och dela 
ut inloggningar till flera familjemedlemmar samt även 
bestämma vilka funktioner dem skall styra. MELCloud har 
även frysskydd samt att du kan ställa in svalkande kyla  
i sommarhettan. 

FÖLJANDE INNEDELAR KAN KOPPLAS TILL MELCLOUD VIA WIFI INTERFACE (MAC-567IF-E):

HUR FUNGERAR DET?
En Wifi-adapter, från Mitsubishi Electric, behövs för 
alla värmepumpar/luftkonditioneringar för att kunna 
styra anläggningen via MELCloud. Wifi-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 
med Smartphones, Tablets eller via din PC. Applikationen 
passar kända märken som Apple, Samsung, Nokia, 
Blackberry med flera samt tillsammans med webbläsare 
från Microsoft, Apple, Google med flera. 
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VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE 
Vi säljer våra produkter via våra återförsäljare och  
enbart inklusive installation. Då kan du vara säker  
på att installationen blir fackmannamässigt gjort, 
att värmepumpen fungerar som det ska och att 
garantierna finns med och gäller. Med Mitsubishi Electric 
certifierade återförsäljare kan du känna dig trygg och  
säker när du köper och installerar våra produkter. 
Du hittar våra rekommenderade återförsäljare på 
www.mitsubishivillavarme.se

LUFT/LUFTVÄRMEPUMPAR
M-SERIEN & S-SERIEN MR SLIM

MSZ-LN25 / 35 / 50 / 60VGW / V/R/B* MFZ-KJ25 / 35VE PLA-RP35 / 50 / 60 / 71 / 100 / 125 / 140EA PCA-M35 / 50 / 60 / 71 / 100 / 125 / 140KA

MSZ-FH25 / 35VE MLZ-KA25 / 35 / 50VA PLA-ZM35 / 50 / 60 / 71 / 100 / 125 / 140EA PEAD-M35 / 50 / 60 / 71 / 100 / 125 / 140JA(L)

MSZ-EF25 / 35VE3 W/S/B SEZ-M35 / 50DA PKA-M35 / 50HA(L) PEAD-M35 / 50 / 60 / 71 / 100 / 125 / 140JA(L)

MSZ-AP25 / 35 / 50VGK* SLZ-M25 / 35 / 50FA PKA-M60 / 71 / 100KA(L) PSA-RP 100 / 140KA

MSZ-GF60 / 71VE

LUFT/VATTENVÄRMEPUMPAR
ECODAN VATTENINTERFACE
Tank EHPT-20X YM9B/C Hydrobox EHSC-YM9B/C FTC4 PAC-IF051 B-E

Tank EHST-20C YM9B/C Hydrobox EHSD-YM9B/C FTC5 PAC-IF061 B-E

Tank EHST-20D-YM9B/C Hydrobox EHSX-YM9B/C

Hydrobox EHPX-YM9B/C

* Wifi interface MAC-567IF-E ingår

MAC-567IF-E Wifi-adapter

MELCloud är en molnbaserad kontroll för Mitsubishi Electric´s värmepumpar och luftkonditioneringar. 
MELCloud ger användaren en bekymmersfri kontroll av sin värmepump 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, Tablets och Smartphones. 

MELCloud är orange för Luft/Vatten...

...och blå för Luft/Luft!


