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Styr värmepumpen med din smartphone och håll koll 
på dina uppvärmningskostnader

MELCloud är vår senaste WiFi-app för Mitsubishi Electric´s 

värmepumpar. MELCloud ger användaren en bekymmersfri 

kontroll av sin värme samt tillgång till viktig information om 

värmepumpens drift direkt i appen, såsom temperatur och 

driftstörningar. Att kontrollera din Mitsubishi Electric-utrustning har 

aldrig varit enklare och är nu möjlig via din PC, surfplatta och/eller 

smartphone. Har du ingen internetuppkoppling i huset löser du det 

hjälp med hjälp av MELControl. 

MELCloud - MELControl
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Produktinformation

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

Följande innedelar kan kopplas till MELCloud via Wi-Fi Interface:

Luft/vattenvärmepumpar med PAC-WF010-E
Ecodan Vatteninterface
Tank EHST-20C YM9B/C

Tank EHST-20D-YM9B/C

Tank EHPT-20X YM9B/C

Hydrobox EHSC-YM9B/C

Hydrobox EHSD-YM9B/C

Hydrobox EHSX-YM9B/C

Hydrobox EHPX-YM9B/C

FTC4 PAC-IF051 B-E 

FTC5 PAC-IF061 B-E

MSZ-SF25/35/50VE

MFZ-KA25/35/50VA

MFZ-KJ25/35VEHZ

MLZ-KA25/35/50VA

MSZ-GF60/71VE

MSZ-EF25/35/50VE

MSZ-FH25/35VE

MSZ-FD25/35VA

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

MSZ-GA25/35/50VA

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

SEZ-KA35/50/60/71VA

M-serien & S-serien

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

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

PEA-RP200/250GAQ

PKA-RP35/50HAL

PKA-RP60/71KAL

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

PSA-RP71/100/125/140KA

Luft/luftvärmepumpar med MAC-557IF-E

Mr Slim

SLZ-KA25/35/50VAQ

SLZ-KA25/35/50VA

MELCloud är orange för Luft/Vatten...

...och blå för Luft/Luft!

Med MELCloud, en WiFi-app, kan du enkelt 
styra din värmepump oavsett om du är ute på språng 
eller kopplar av i soffan. Tack vare 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

Allt detta gör du med några enkla inställningar i 
appen. Du kan dessutom se temperaturshistorik 
och dela ut inloggningar till flera familjemedlemmar. 
MELCloud har även frysskydd samt att du kan ställa 
in svalkande kyla i sommarhettan. 

Hur fungerar det?
En WiFi-adapter, från Mitsubishi Electric, behövs för 
varje värmepump för att kunna styra den via 

MELCloud. WiFi-
adaptern ska sedan 
ha kontakt med ditt 
lokala trådlösa 
Internet och vi 
rekommenderar att 
detta görs av en ut-
bildad installatör samt 
att man kontrollerar 
att värmepumpen 
är kompatibel med 
MELCloud innan den 

köps. MELCloud fungerar för luft/luft- och 
luft/vattenvärmepumpar 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. 

Saknar du internetuppkoppling i huset?
Har du ingen internetuppkoppling i ditt hus idag kan 
du lätt lösa det med MELControl. Med denna tråd-
lösa router och ett SIM-kort får du internetupp-
koppling i ditt hus och kan då styra din värmepump 
tillsammans med MELCloud. SIM-kortet skaffar du 
själv, rekommenderad datamängd är minst 3 GB. 
MELControl ersätter tidigare ME Control för sms-
styrning som nu utgått ur vårt sortiment. 

MELControl med trådlös router (D-Link) och MELCloud

WiFi-Interface


