
MELdesign

• MELdesign är ett designverktyg för Mitsubishi Electrics kommersiella 
vätske/vatten och luft/vatten värmepumpar.

• Med ett fåtal knapptryck erhålls en utförlig systembeskrivning, 
principskiss och komponentlista för Mitsubishis Electrics egna 
produkter såväl som externa produkter.  



Logga in

Logga in på www.mitsubishielectric.se.
Använd Google Crome alternativt Firefox.
Logga in med er användare och lösenord (i övre 
högra hörnet på startsidan). 

Om ni inte har en registrerad användare hos 
oss på Mitsubishi Electric kontakta oss på 
melpro@se.mee.com så hjälper vi er med det.

http://www.mitsubishielectric.se/
mailto:MELPRO@se.mee.com


Hitta till MELdesign

Väl på hemsidan väljer ni, i rullgardinen under Installatör 
eller Konsult, Verktyg.



MELdesign

För att öppna MELdesign finns en knapp under flik 1 i MELcalc. 
Är inte knappen synlig, var vänlig kontrollera språk- inställningen. 
MELdesign är i dagsläget endast tillgänglig på svenska. 
Aktivera MELdesign genom att trycka på knappen benämnd ”Öppna 
MELdesign”.



Välkommen till MELdesign

Med ett fåtal val gällande systemtyp, varmvatten samt värme får du en utförlig beskrivning av just ditt 
system, inklusive principskiss och komponentlista.



Systemtyp

1.  Välj typ av värmepumpslösning under modell

2.  Välj antal värmepumpar under antal

3.  Välj användningsområdet

4.  Välj hur systemet önskas styras

Tillgängliga värmepumpar:



Varmvatten

1.  Välj beredarlösning

2.  Välj varmvattenbehov

3.  Välj tappningsprofil

4.  Välj ev. värmetillskott

En schematisk förklaring gällande varmvattenbehov och tappningsprofil hittas under knappen ”information”



Värme

1.  Välj hur framledningstemperaturen ska regleras.

2.  Välj ev. värmetillskott.

3.  Välj hur värme kommer distribueras byggnaden. 



Skapa dokument

När önskade val är gjorda, kontrollera att e-postadressen 
är svensk korrekt och välj skapa dokument.
PDFen kan endast erhållas på svenska i nuläget.

Grattis, du kommer inom någon minut ha
tillgång till en utförlig beskrivning av ditt 
Projekt samt en DXF-fil som kan användas 
för vidare anpassning till just ditt projekt.



Kontakt

Om du har funderingar kring ditt projekt eller frågor angående MELdesign är du varmt 
välkommen att kontakta oss på MELPRO, Mitsubishi Electrics fastighetsavdelning.

melpro@se.mee.com

mailto:melpro@se.mee.com

