UTBILDNINGSPROGRAM
Välkommen på utbildning
hos Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electrics utbildningsprogram
är framtaget för att sprida våra samlade
erfarenheter och kunskaper om våra
produkter och hur de appliceras,
används och installeras så väl som
servas. Genom att delta i utbildningar
hjälper vi varandra att föra kunskapen
vidare, en utbildning hos oss ska förse
er med god kunskap om våra produkter
men kommer även vara ett tillfälle att
dela kunskap med kollegor i branschen.
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Våra utbildningar
Vårt sortiment är brett och för att täcka utbildningsbehovet på våra produkter och ha möjligheten att
ge alla rätt kunskap har utbildningarna delats upp i
flera kategorier.
Mitsubishi Electrics utbildningar
är uppdelade i tre delar:
1. Säljteknisk utbildning
2. Installationsteknisk utbildning
3. Serviceteknisk Utbildning

2

1

SÄLJTEKNISK
UTBILDNING
STU - Säljteknisk utbildning
Sälj- och teknikorienterad utbildning där vikt
läggs fördelat på försäljning såväl som bakomliggande funktioner, dimensionering samt
dess försäljningsargument för differentierande
funktioner.
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INSTALLATIONSTEKNISK
UTBILDNING
ITU - Installationsteknisk utbildning
Installation- och driftsättningsutbildning med
syfte att öka grundläggande installation och
driftsättningskunskaper med focus på de för
Mitsubishi Electric specifika produkter och/med
bakomliggande systemuppbyggnad.
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SERVICETEKNISK
UTBILDNING
SETU - Serviceteknisk Utbildning
Serviceteknisk utbildning med syfte att uppnå
avancerad kunskap i felsökning, underhåll
och drifttaganden av mindre såväl som stora
avancerade kyl och värmepumpssystem.
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Var vi finns!
Vi håller utbildningar i egna lokaler på de platser
där vi har kontor, där har vi aggregat uppkopplade
för demonstration och tester.

Våra utbildningslokaler finns i:
1 Stockholm
Hammarbacken 14
191 27 SOLLENTUNA

2 Göteborg
Drakegatan 1
412 50 GÖTEBORG

3 Lund
Hedvig Möllers gata 6
223 55 LUND

4 Örebro
Bistagatan 8,
port 31-42 (baksidan)
702 27 ÖREBRO
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Förutom de städer där våra kontor ligger placerade
har vi även utbildningar utspritt över landet för att
finnas tillgängliga för våra kunder.

Övriga
utbildningsorter:
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Luleå
Sundsvall
Östersund
Falun
Växjö
Västervik
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Välkommna till vårt nya
utbildningscentrum i Örebro
Flytten av vårt lager till lokaler i Örebro har gett
oss möjlighet att flytta med vårt Utbildningscenter
och bygga ut det med fler testmaskiner, större
utbildningslokaler och mängder av nya möjligheter till
ökad kunskap om våra produkter.
Örebro kommer att vara vår utgångsstad när det gäller
utbildningar, här kommer vi hålla de utbildningar med
högsta tekniska nivå både teoretiskt och praktiskt.
Det nya utbildningscentret beräknas vara klart till
utbildningarna som kommer hållas våren 2020.

6

7

MITSUBISHI ELECTRIC
UTBILDNINGSPROGRAM

Våra Utbildningsgrupper
Våra produkter riktar sig till många områden,
luftvärmepumpar till villor, fastighetsvärmepumpar,
kylmaskiner till kontor, multisystem med flera innedelar.
För att kunna ge så mycket kunskap som möjligt på
våra utbildningar har vi valt att gruppera våra
utbildningar till användningsområden.
Våra utbildningsgrupper är:
• Konsument produkter
• Kommersiella produkter
• Fastighetsanläggningar

8

KONSUMENTPRODUKTER
RAC
Multisplit
ECODAN
GEODAN
MELcloud

KOMMERSIELLAPRODUKTER
PAC
Ventilationsinterface
Värmepumpskonvektor
Large Hydrobox
PUMY - Multisplit

FASTIGHETSANLÄGGNINGAR
CAHV - Luft-vatten
CRHV - Bergvärme
Melbus Heating - Fastighetsstyr
QAHV - Hetvattenvärmepump
EAHV - Chiller
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Utbildning Konsumentprodukter
Utbildningen riktas till de företag/personer som
jobbar med konsumentprodukter. Produkter som
luft-luftvärmepumpar, luft-vattenvärmepumpar
och bergvärmepumpar är huvudinriktningen på
utbildningen. Utbildningen ska vara till hjälp vid
försäljning av produkt, installation och service av
anläggningen.
Utbildningen innehåller:
• Produktutbildning
• Dimensionering
• Kylteknisk installation
• VVS-installation
• Värmesystem
• Passande tillbehör
• Styr och övervakning
• Igångkörning/testkörning
• Felsökning av Luft/luft-värmepump
• Felsökning av Luft/Vatten-värmepump
Några av de produkter utbildningen innehåller:
• ECODAN - Luft-vatten
• ECODAN HYDROBOX - Luft-vatten
• HERO - MUZ-LN - Luft-luft
• SOLID - MUZ-AP - Luft-luft
• GEODAN - Bergvärme
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Utbildningstillfällen
Plats
Sollentuna
Örebro
Göteborg
Lund

Hitta datum för utbildningar på
www.melsmart.se

Plats

Ingår

1 500 kr/st
Se sid 22 för mer information.

Frukost, lunch
och fika ingår.

Antal deltagare per utbildningstillfälle
8 – 12 personer
Skräddarsydd utbildning
Se sid 24 för mer information.
För bokning av utbildning
melsmart@se.mee.com
Skriv gärna utbildning, ort och datum när ni mailar
önskemål om att delta i ett utbildningstillfälle.
Avbokningsregler
Se sid 22 för mer information.
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Mer information om produkterna
Luft/vatten
Ecodan och Ecodan Hydrobox luft-vattenvärmepumpar
kräver bred kunskap om både värmepumpsteknik och
värmesystem. Med rätt kunskap om våra maskiner kan
en korrekt drifttagning göras så att bästa energibesparing
och drift kan uppnås.
Luft/luft
Hero och Solid Luft-luftvärmepumpar är väldigt
populära och det finns många på marknaden. En
utbildning på dessa produkter kan hjälpa i många
moment av arbetet, så som installation och service
av både gamla och nya maskiner.
Bergvärme
Geodan Geodan bergvärmepump är Mitsubishi
Electric´s senaste tillskott till uppvärmning av villor.
Teknik och styr bygger på samma plattform som
vår populära Ecodan. En utbildning på denna produkt
kan hjälpa i många moment av arbetet, så som
försäljning, installation för utbyte och nyinstallation
och framtida service.
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Utbildning Kommersiella produkter
Utbildningen riktas till de företag/personer som jobbar
med kommersiella produkter i mindre till medelstora
applikationer. Produkter som luft-luftaggregat för
kyla och värme, med en eller flera innedelar,
luft-vattenaggregat för kyla och värme är
huvudinriktningen på utbildningen. Utbildningen ska
vara till hjälp vid försäljning av produkt, installation och
service av anläggningen.
Utbildningen innehåller:
• Produktutbildning
• Dimensionering
• Kylteknisk installation
• VVS-installation
• Värmesystem
• Passande tillbehör
• Styr och övervakning
• Adressering och inkoppling
• Igångkörning/testkörning
• Felsökning luft-luftaggregat
• Felsökning av luft-vattenaggregat
• Grundläggande felsökning av styrsystem
• Grundläggande felsökning av vattensystem
Några av de produkter utbildningen innehåller:
• LARGE HYDROBOX - Luft-vatten
• PUHZ/PUZ - Luft-luft
• MELBUS HEATING - Fastighetsstyr
• PUMY Multisplit - City Multi
• PAC-IF013 - Ventilationsinterface
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Utbildningstillfällen
Plats
Sollentuna
Örebro
Göteborg
Lund

Hitta datum för utbildningar på
www.melsmart.se

Plats

Ingår

1 500 kr/st
Se sid 22 för mer information.

Frukost, lunch
och fika ingår.

Antal deltagare per utbildningstillfälle
8 – 12 personer
Skräddarsydd utbildning
Har ni specifika behov för utbildning kan vi
anpassa en utbildning för er, antingen på något av
våra kontor eller hos er. Minsta antal deltagare för
dessa tillfällen är 5 personer.
För bokning av utbildning
melsmart@se.mee.com
Skriv gärna utbildning, ort och datum när ni mailar
önskemål om att delta i ett utbildningstillfälle.
Avbokningsregler
Se sid 22 för mer information.
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Mer information om produkterna
Luft/vatten
Large Hydrobox från mellanstora till större kommersiella byggnader. Effekter kan anpassas för varmvatten,
värme eller kylproduktion. För alla fastigheter krävs
noggrann systemdesign och inställning för att värmesystemet ska fungera optimalt. Med rätt kunskap och
sammarbete med Mitsubishi fastighetsavdeling
MELPRO kan vi lämna anläggningar vi är stolta över.
Luft/luft
PUHZ/PUZ Med en hög teknisk nivå och lång
erfarenhet skapar Mitsubishi Electric en bra inomhusmiljö där människor bor och arbetar. I 85 år har vi satt
nya standarder och blivit en världsledande tillverkare av
luftkonditioneringssystem. Med rätt kunskap om våra
maskiner kan en korrekt drifttagning göras så att bästa
energibesparing och drift kan uppnås.
Fastighetsstyr
MELbus Heating är en standardiserad värmecentralstyrning optimerad för anläggningar MELbus Heating
styr och övervakar inkopplade värmepumpar, externa
tillskott i värme systemet, varmvatten produktion.
Extern övervakning via VNC client till PC eller mobil.
Extern övervakning via TCP/IP / Scada. Med rätt
kunskap om våra maskiner kan en korrekt drifttagning
göras så att bästa energibesparing och drift kan uppnås.
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City Multi
PUMY Multisplit, Våra Multisplitsystem bygger på
sammankoppling av flera innedelar till en utedel, med
vårt City Multisystem PUMY kan upp till 12 innedelar
kopplas samman till en innedel. Välj mellan innedelar
från flera av våra populära serier. Få rätt kunskap om
hur de ska appliceras och installeras för bästa drift och
ekonomi.
Ventilationsinterface
PAC-IF013 ventilationsinterface, öka din kunskap om
våra produkter, hur de monteras, hur de ska ställas in
vid inkoppling av flera maskiner mot ett batteri för att
få bästa möjliga driftssäkerhet och driftsekonomi. Styr
så som 0-10V används ofta vid instegningav dessa
aggregat men även MODBUS blir mer poppulärt, hos
oss finns kunskap om hur våra maskiner ställs in på
bästa sätt.
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Utbildning Fastighetsanläggningar
Utbildningen riktas till de företag/personer som jobbar
med kommersiella produkter i medelstora till stora
applikationer men en eller flera produkter sammankopplade. Produkter som luft-vattenaggregat för kyla
och värme är huvudinriktningen för utbildningen.
Utbildningen ska vara till hjälp vid försäljning av produkt,
installation och service av anläggningen.
Utbildningen innehåller:
• Produktutbildning
• Dimensionering/Energiberäkning
• Kylteknisk installation
• VVS-installation
• Värmesystem
• Passande tillbehör
• Styr och övervakning
• Sammankoppling av flera aggregat
• Adressering och inkoppling
• Igångkörning/testkörning
• Felsökning luft-luftaggregat
• Felsökning av luft-vattenaggregat
• Grundläggande felsökning av styrsystem
• Grundläggande felsökning av vattensystem
Några av de produkter utbildningen innehåller:
• CAHV - Luft-vatten
• QAHV Hetvattenvärmepump - Luft-vatten
• EAHV Chiller - Luft-vatten
• CRHV - Vätska-vattenaggregat
• Melbus Heating - Fastighetsstyr
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Utbildningstillfällen
Plats
Sollentuna
Örebro
Göteborg
Lund

Hitta datum för utbildningar på
www.melsmart.se

Plats

Ingår

1 500 kr/st
Se sid 22 för mer information.

Frukost, lunch
och fika ingår.

Antal deltagare per utbildningstillfälle
8 – 12 personer
Skräddarsydd utbildning
Har ni specifika behov för utbildning kan vi
anpassa en utbildning för er, antingen på något av
våra kontor eller hos er. Minsta antal deltagare för
dessa tillfällen är 5 personer.
För bokning av utbildning
melsmart@se.mee.com
Skriv gärna utbildning, ort och datum när ni mailar
önskemål om att delta i ett utbildningstillfälle.
Avbokningsregler
Se sid 22 för mer information.
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Mer information om produkterna
Luft/vatten
CAHV Enhetsaggregat Luft-vatten har hög
verkningsgrad även under den extrema vintern. Med
rätt kunskap och instalation är Mitsubishi Electric
CAHV ett mycket bra verktyg för energieffektivisering
i äldre eller moderna fastigheter med hög- eller
lågtemperatursystem där tidigare energikälla varit olja,
el eller fjärrvärme.
QAHV Hetvattenvärmepump med naturligt
köldmedium CO2 Som ett led i att utveckla produkter
i linje med Europeiska F-Gas direktivet, kan Mitsubishi
Electric erbjuda en nyutvecklad utomhusdel med
naturligt köldmedium CO2. QAHV-N560 YA HPB kan
lyfta vattentemperaturen från 5˚C – 90˚C med kraftfull
effekt ner till -25˚C grader utomhus. QAHV har en
värmeeffekt på över 40 kW och uppnår ett COP på
över 4,0 vid höga utgående temperaturer. Produkten
reducerar radikalt driftskostnader för varmvattenproduktion i fastigheten.
EAHV Chiller Vätskekylaggregat, Chillersystem har
använts i årtionden för att leverera kontrollerad
kylning till byggnader, men med ett ökat tryck på
energieffektivitet och ökade kostnader behövs
nu mer kostnadseffektiva alternativ med låg
koldioxidutsläpp. Det är här EAHV-P900YA-N, ett
modulärt vätskekylaggregat kommer in i bilden som
det perfekta lösningen. Hög effektivitet EAHV använder
högpresterande scrollkompressorteknologi från våra
City Multi VRF-enheter, tillsammans med avancerade
växelriktare och reglage levererar den hög effektivitet
med ett brett driftområde.
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Bergvärme
CRHV Invertervärmepump för bergvärme och processåtervinning är den första kommersiella vätskavattenvärmepump på marknaden med Mitsubishi
Electrics unika inverterteknik. Vår senaste
scrollkompressorteknik med Vapor Injection ger stora
energi- och prestanda fördelar. På värmepumpens kalla
sida kan vi ta emot vatten- temperaturer från -5°C till
+45°C, vilket gör värmepumpen till ett mycket viktigt
verktyg för process återvinning ex. från kylmedelsystem
eller processvatten. Energieffektiv inverterteknik
anpassar steglöst sin effekt till behovet och ger med
denna värmepumpen en av marknadens högsta SCOP,
utgående värmebärartemperatur på upp till 65°C
styrs enkelt via Modbus eller via analog signal som
kapacitet eller börvärdesförskjutning. Energiberäkning
via MELcalcTM. Med rätt kunskap och instalation av våra
maskiner kan en korrekt drifttagning göras så att bästa
energibesparing och drift kan uppnås.
CAHV, CRHV, QAHV, EAHV, oavsett vilken
värmepump och vilket syfte installationen gäller så
har vi bra alternativ till de flesta aplikationer, våra
utbildningar ger kunskap i alla moment från planering till
igångkörning och service.
Fastighetsstyr
MELbus Heating är en standardiserad
värmecentralstyrning optimerad för anläggningar
MELbus Heating styr och övervakar inkopplade
värmepumpar, externa tillskott i värme systemet,
varmvatten produktion. Extern övervakning via VNC
client till PC eller mobil. Extern övervakning via TCP/
IP / Scada. Med rätt kunskap om våra maskiner kan en
korrekt drifttagning göras.
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Delta i ett utbildningstillfälle
Här har vi samlat information som gäller om man
väljer att delta i ett utbildningstillfälle.
Plats, datum och tid
Hittar ni under respektive utbildning
Antal deltagare per utbildningstillfälle
8 – 12 personer
Har ni specifika behov för utbildning kan vi anpassa
en utbildning för er, antingen på något av våra kontor
eller hos er. Minsta antal deltagare för dessa tillfällen
är 5 personer.
Priser per deltagande (från samma företag)
1 500 kr/st
1 – 2 deltagare
1 250 kr/st
3 – 5 deltagare
1 000 kr/st
> 5 deltagare
Frukost, lunch och fika ingår
Hotell
Kostnad för hotell får man stå för själv men vi hjälper
hjärna till att boka rum.
För bokning av utbildning skicka mail till
melsmart@se.mee.com
Skriv gärna utbildning, ort och datum när ni mailar
önskemål om att delta i ett utbildningstillfälle.
Avbokningsregler
Vid avbokning senare än 1 vecka innan kursstart
debiteras hela kursavgiften.
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Vi skapar kunskap

Mitsubishi Electric utbildningsprogram är framtaget
för att ge våra kunder högsta möjliga kunskap för
att kunna arbeta med våra produkter.

Kontakt

För övriga frågor angående utbildning
kontakta utbildningsansvarig Viktor Grudeborn på:
melsmart@se.mee.com

