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O material a seguir refere-se aos sistemas Midea V6 & V6i, caracterizado como um sistema de ar condicionado 
central, formado por uma ou mais unidades centrais (no máximo 3 por sistema sendo uma mestre e as 
demais auxiliares) e diversas unidades terminais (dutos de pequenas dimensões “built-in”; dutos de grandes 
dimensões; piso-teto; hi-wall; cassete e renovadores de ar).

Os Midea V6 & V6i são sistemas de expansão direta com condensação a ar do tipo quente-ou-frio (heat 
pump), disponível em unidades centrais individuais de 8 a 32HP (22.000 a 88.000 frigorias por hora) ou de 
34 a 96HP (93.500 a 264.000 frigorias por hora) quando combinadas (somente V6). Disponível nas tensões 
220V (somente V6) e 380V, ambos 60Hz.

A linha Midea V6 & V6i apresenta 13 tipos de unidades terminais derivando-se em mais de 100 modelos, 
considerando suas capacidades. Um único sistema pode admitir 64 unidades, conectadas entre si por 
tubulações e ramifi cações de fl uido refrigerante isoladas termicamente e fornecidas pela Midea.

Uma ou mais unidades terminais podem atender um ou mais ambientes, que podem tanto compreender um 
cômodo específi co como uma zona específi ca dentro de um cômodo maior. Todas são dotadas de válvula de 
expansão eletrônica, e controladas pelas unidades centrais, que variando a rotação de seus compressores 
gerenciam a demanda de fl uido refrigerante, controlando assim a temperatura em cada ambiente ou zona, 
garantindo conforto ao usuário e menor consumo de energia. A capacidade de unidades terminais pode 
variar em relação às unidades centrais de um mesmo sistema em até 130%.

Devido às suas características de compressores com velocidade variável, sistema de retorno e separação de 
óleo lubrifi cante e acumuladores de sucção, é possível empregar até 1.000m de comprimento de tubulações 
e alcançar longas distâncias e desníveis entre a unidade central e as demais unidades terminais. Estas 
características também permitem que a montagem do sistema seja modular, e sua implementação possa ser 
feita em fases, até mesmo com o sistema em funcionamento, respeitando os limites impostos pelo fabricante.

A comunicação entre as unidades terminais é feita através de linguagem exclusiva da Midea e o sistema 
é controlado através de algoritmos P.I. (Proporcional Integral). Para o gerenciamento de todos os 
sensores, transdutores, válvulas e circuitos de um ou mais sistemas, a Midea disponibiliza um software de 
gerenciamento a ser instalado no local (IHM), ou em estação computacional remota (rede ou nuvem), com 
capacidade para conexão de até 3.840 unidades terminais, independentemente do número de sistemas. 
Este software permite a extração de relatórios de uso de cada unidade e também o rateio proporcional 
do consumo de energia, e também permite a integração com sistemas de automação predial (iluminação, 
detecção e combate a incêndios, gerenciamento de elevadores, etc) através dos protocolos de comunicação 
BACNET™, MOD-BUS™, LONWORKS™ e KNX™.

Todas essas características qualifi cam os sistemas Midea V6 & V6i como uma solução de ar condicionado 
central, atendendo às mais variadas demandas, como grandes prédios comerciais, museus, shopping, 
escolas, estádios, hospitais, podendo ser aplicado em ambientes assistenciais de saúde (NBR 7256) e 
empregados para tratamento de ar (NBR 16401) graças a compatibilidade com sistemas de fi ltragem. 

A
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C  U  V
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1.1 Modelos: MI2-18Q1DHN1 / MI2-22Q1DHN1 / MI2-28Q1DHN1 / MI2-36Q1DHN1

1. Especifi cações

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7.5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

Serpen  na
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1.2 Modelos: MI2-45Q1DHN1 / MI2-56Q1DHN1 / MI2-71Q1DHN1

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

Serpen  na
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2. Dimensões
2.1 Modelos: MI2-18Q1DHN1 / MI2-22Q1DHN1 / MI2-28Q1DHN1 / MI2-36Q1DHN1

(unidade: mm) 
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2.2 Modelos: MI2-45Q1DHN1 / MI2-56Q1DHN1 / MI2-71Q1DHN1

(unidade: mm) 
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3. Espaço de Serviço
3.1. Considerações sobre o posicionamento
Ao acomodar a Unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

• As Unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
• Local exposto a radiação direta vinda de um aquecedor de alta temperatura ou em local em que possa ocorrer 

interferência eletromagnética.
• Local em que poeira ou qualquer outro tipo de sujeira possa afetar os trocadores de calor.
• Local exposto a oleosidade ou gases nocivos ou corrosivos, assim como gases ácidos ou alcalinos.
• Local exposto a salinidade, tal como zona litorânea.
• Local em que materiais infl amáveis estejam presentes.
• Local que possua ambiente gorduroso, tal como a cozinha.
• Local em que esteja presente um alto grau de umidade, tal como a lavanderia.

• As Unidades devem ser instaladas em uma posição que:
• O teto seja horizontal e possa suportar o peso da unidade.
• Não contenha algo que possa impedir o fl uxo de entrada e saída de ar através da unidade.
• O fl uxo de ar possa atingir todo o ambiente.
• Haja espaço sufi ciente para a realização da instalação, manutenção e outros serviços.
• Os tubos de refrigeração e o duto de escapamento possam ser facilmente conectados aos sistemas refrigeração 

e escapamento.
• Um curto circuito no sistema de ventilação (no qual o ar que sai retorna rapidamente para dentro da unidade) 

não ocorra.

3.2. Requisitos de Espaço
(unidade: mm)
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4. Esquema de Tubulação
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5. Esquema Elétrico
5.1 Modelos: MI2-18Q1DHN1 / MI2-22Q1DHN1 / MI2-28Q1DHN1 / MI2-36Q1DHN1
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5.2 Modelos: MI2-45Q1DHN1 / MI2-56Q1DHN1 / MI2-71Q1DHN1
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Cuidado
• Toda instalação, revisão e manutenção devem ser conduzidas por alguém competente e apropriadamente 

qualifi cado, certifi cado e creditado profi ssionalmente de acordo com toda a legislação em vigor.
• As unidades devem estar aterradas de acordo com a legislação em vigor. Metais e outros componentes 

condutores devem ser isolados de acordo com a legislação em vigor.
• A fi ação do suprimento de energia deve estar seguramente fi xada nos terminais de suprimento de energia 

– fi ação folgada representa risco de incêndio.
• Após instalação, revisão ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. A falta de 

atenção em fechar a tampa poderá incorrer ao risco de choque elétrico.
• O Interruptor ENC1 (confi guração da capacidade da unidade terminal) possui confi guração de fábrica e 

esta confi guração não deve ser trocada. A única circunstância em que o interruptor ENC1 precisará ser 
confi gurado é quando o PCB principal for substituído. No momento em que substituir o PCB, assegure-
se que a confi guração da capacidade no interruptor ENC1 do novo PCB é compatível com a capacidade 
informada na chapa da unidade.

Para Instalador e Engenheiro de Serviços

5. Esquema Elétrico (cont.)
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6. Tabelas de Capacidades
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento
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7. Características Elétricas

Abreviações:
MAC: Mínimo Ampere por Circuito
MAF: Máximo Ampere por Fusível
CTA: Carga Total de Amperes
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8. Níveis de Ruído
8.1. Visão Geral

8.2. Níveis Banda de Oitava

Nota:
1. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até 

o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível 
de pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma 
câmara semi-anecoica.

Figura 8.2: MI2-18(22)Q1DHN1 níveis banda de oitava Figura 8.3: MI2-28(36)Q1DHN1 níveis banda de oitava

Tabela 8.1: Níveis de pressão Sonora do Cassete de Uma Via1 Figura 8.1: Medição do nível de pressão
Sonora do Cassete de Uma Via
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Figura 8.4: MI2-45Q1DHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.6: MI2-71Q1DHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.5: MI2-56Q1DHN1 níveis banda de oitava
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9. Acessórios
Acessórios que acompanham a unidade

Acessórios que devem ser comprados localmente

Tubo de cobre 

Tubo em PVC 
para descarga 
de água

Isolamento para 
tubulação

Âncora de 
gancho de 
expansão

Ganchos de 
montagem

Manual de instalação da unidade 
terminal

Papel de instalação

Manga de proteção para tubulação 
de refrigerante 

Fixador de cabos

Mangueira de descarga de água

Braçadeira

Arruela grande

Porca

Parafusos de instalação para o painel

Chave de fenda

Porca de bronze

Diâmetro externo: 37 mm a 39 mm, diâmetro interno: 
32 mm

O diâmetro interno depende do diâmetro da tubulação 
de cobre e PVC. A espessura do isolamento deve ser 
de 10 mm ou mais. Aumente a espessura do 
isolamento (20 mm ou mais) quando a temperatura 
exceder 30°C ou quando a umidade exceder RH80%.

Escolha e compre tubos de cobre que correspondam 
ao comprimento e tamanho calculado para o modelo 
selecionado no manual de instalação da unidade 
central e seus requisitos reais de projeto.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
de projeto.

Usado para conectar a 
tubulação interna de 
refrigerante.

Usado para a descarga 
da água condensada da 
unidade terminal.

Protege a tubulação de 
condensação.

Para instalação da 
unidade terminal

Para instalação da unidade 
terminal

Comprar com base 
nos requisitos reais 
de projeto.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
de projeto.

Conexão entre o condicionador de ar 
e a tubulação de descarga de água

Para fixar a mangueira de descarga de água

Para fixar o condicionador de ar suspenso

Para fixar o condicionador de ar suspenso

Usados para instalar o painel no condicionador de ar 
(6 peças para modelos 18-36, 7 peças para modelos 45-71)

Para instalação da fiação/chave DIP
(Incluída apenas nos modelos 18-36)

Para conectar as tubulações

     

  
 

  
 

 
 

  

 
 

  
 

 

Para prender e fixar

Para isolamento das conexões da tubulação

Para os trabalhos de instalação na lança 
e para cortar o teto

(Certifique-se de entregar o manual ao usuário)

 

Este manual

Grupo de fio de conexão

1

8

10

1

2

7

1

8

1

1

1

1

1 

2 

3

4

5

M10

M10

4

4

Nome do acessório Quantidade Formato Finalidade

Código Nome Aparência Dimensões Quantidade Observação
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 C  D  V
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Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1.1 Modelos: MI2-22Q2DHN1 / MI2-28Q2DHN1 / MI2-36Q2DHN1

1. Especifi cações

Serpen  na
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1.2 Modelos: MI2-45Q2DHN1 / MI2-56Q2DHN1 / MI2-71Q2DHN1

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

Serpen  na
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2. Dimensões

(unidade: mm)

Unid. Terminal

Conector de ar externo
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3. Espaço de Serviço
3.1. Considerações sobre o posicionamento
Ao acomodar a Unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

• As Unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
• Local exposto a radiação direta vinda de um aquecedor de alta temperatura ou em local em que possa ocorrer 

interferência eletromagnética.
• Local em que poeira ou qualquer outro tipo de sujeira possa afetar os trocadores de calor.
• Local exposto a oleosidade ou gases nocivos ou corrosivos, assim como gases ácidos ou alcalinos.
• Local exposto a salinidade, tal como zona litorânea.
• Local em que materiais infl amáveis estejam presentes.
• Local que possua ambiente gorduroso, tal como a cozinha.
• Local em que esteja presente um alto grau de umidade, tal como a lavanderia.

• As Unidades devem ser instaladas em uma posição que:
• O teto seja horizontal e possa suportar o peso da unidade.
• Não contenha algo que possa impedir o fl uxo de entrada e saída de ar através da unidade.
• O fl uxo de ar possa atingir todo o ambiente.
• Haja espaço sufi ciente para a realização da instalação, manutenção e outros serviços.
• Os tubos de refrigeração e o duto de escapamento possam ser facilmente conectados aos sistemas refrigeração 

e escapamento.
• Um curto circuito no sistema de ventilação (no qual o ar que sai retorna rapidamente para dentro da unidade) 

não ocorra.

3.2. Requisitos de Espaço

Notas:
1. A linha central do orifício de inspeção deve estar na mesma posição da linha central da unidade interna.

(unidade: mm)
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4. Esquema de Tubulação
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5. Esquema Elétrico
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Cuidado
• Toda instalação, revisão e manutenção devem ser conduzidas por alguém competente e apropriadamente 

qualifi cado, certifi cado e creditado profi ssionalmente de acordo com toda a legislação em vigor.
• As unidades devem estar aterradas de acordo com a legislação em vigor. Metais e outros componentes 

condutores devem ser isolados de acordo com a legislação em vigor.
• A fi ação do suprimento de energia deve estar seguramente fi xada nos terminais de suprimento de energia 

– fi ação folgada representa risco de incêndio.
• Após instalação, revisão ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. A falta de 

atenção em fechar a tampa poderá incorrer ao risco de choque elétrico.
• O Interruptor ENC1 (confi guração da capacidade da unidade interna) possui confi guração de fábrica e 

esta confi guração não deve ser trocada. A única circunstância em que o interruptor ENC1 precisará ser 
confi gurado é quando o PCB principal for substituído. No momento em que substituir o PCB, assegure-
se que a confi guração da capacidade no interruptor ENC1 do novo PCB é compatível com a capacidade 
informada na chapa da unidade.

Para Instalador e Engenheiro de Serviços

5. Esquema Elétrico (cont.)
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6. Tabelas de Capacidades
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.
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6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)



41

VRF MIDEA MDV4+ Unidades Internas Manual de ProjetoMIDEA V6 / V6-i | Unidade Terminais

Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
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7. Características Elétricas

Abreviações:
MAC: Mínimo Ampere por Circuito
MAF: Máximo Ampere por Fusível
CTA: Carga Total de Amperes
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8. Níveis de Ruído
8.1. Visão Geral

8.2. Níveis Banda de Oitava

Tabela 8.1: Níveis de pressão Sonora do Cassete de Duas Vias1 Figura 8.1: Medição do nível de pressão
Sonora do Cassete de Duas Vias

Nota:
1. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais 

baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de pressão Sonora 
é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.

Figura 8.2: MI2-22(28)Q2DHN1 níveis banda de oitava Figura 8.3: MI2-36Q2DHN1 níveis banda de oitava
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Figura 8.4: MI2-45Q2DHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.6: MI2-71Q2DHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.5: MI2-56Q2DHN1 níveis banda de oitava
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9. Acessórios
Verifique se o condicionador de ar inclui os seguintes acessórios.

3

Manual de instalação

Porca

Arruela

Pino (M6)

Grupo de fio de conexão

Braçadeira para tubo de descarga de água

Porca de bronze

Espuma (250x250x10)

Espuma (60x100x5)

Isolamento para tubulação de cobre

Isolamento para tubulação de cobre

Isolamento para tubulação de descarga de água

Fixador para tubulação de descarga de água

Mangueira flexível para descarga de água

    

  1

 
 

8

 
 

  

  

  

 

 

   

   

   

 
 

 

  

 
 

 

   

 

Nome Aparência Quantidade

 

 

8

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Código

 

 

Acessórios que devem ser comprados localmente

Tubo em PVC 
para descarga 
de água

Diâmetro externo: 37 mm a 39 mm, diâmetro interno: 
32 mm

Para instalação da 
unidade interna

Para instalação da 
unidade interna

 Nome  Aparência  Dimensões  Quantidade  

 Tubo de cobre   
 

  
 

 Isolamento 
para tubulação

  

 
Âncora de 
gancho de 
expansão

   

 Ganchos de 
montagem

   

 

Código

M10

M10

4

4

Observação

1

2

3

4

5

 

 

 

Escolha e compre tubos de cobre que correspondam 
ao comprimento e tamanho calculado para o modelo 
selecionado no manual de instalação da unidade 
externa e seus requisitos reais de projeto.

O diâmetro interno depende do diâmetro da tubulação 
de cobre e PVC. A espessura do isolamento deve ser 
de 10 mm ou mais. Aumente a espessura do 
isolamento (20 mm ou mais) quando a temperatura 
exceder 30°C ou quando a umidade exceder RH80%.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
de projeto.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
de projeto.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
de projeto.

Use para conectar a 
tubulação interna de 
refrigerante.

Use para a descarga 
da água condensada 
da unidade interna.

Protege a tubulação 
de condensação.
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C  C   Q  V
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1. Especifi cações

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 7,5m com diferença 

de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 7,5m com diferença 

de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 velocidades em 

cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de pressão Sonora é 

medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecóica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

MI2-22Q4CDHN1 MI2-28Q4CDHN1 MI2-36Q4CDHN1 MI2-45Q4CDHN1 MI2-56Q4CDHN1

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

kBtu/h 7,5 9,6 12,3 15,4 19,3

Entrada de Força W 35 35 40 50 62,5

kW 2,4 3,2 4 5 6,3

kBtu/h 8,2 10,9 13,6 17,1 21,5

Entrada de Força W 35 35 40 50 62,5

Velocidade3 r/min

Espaçamento do 
tubo × espaçamento 
da fileira

mm

Espaçamento da 
aleta

mm

Tubo OD e tipo mm

Dimensões (L×H×W) mm

m3/h

dB(A)

Dimensões Líquidas5 

(L×A×P)
mm

Dimensões do 
produto 
embalado(L×A×P)

mm

Peso Líquido/Bruto kg

Dimensões Líquidas 
(L×A×P)

mm

Dimensões do 
produto embalado 
(L×A×P)

mm

Peso Líquido/Bruto kg

Tipo

Modelo

MPa

Tubo para 
Líquido/Gás

mm

Duto de escoamento mm

Fase-1, 220-240V, 50/60Hz

700×345×660

647×50×647

715×123×715

R410A

Alumínio Hidrofílico

4

604/573/541/516/478/434/400

41/38/35/32/30/29/28

Conexões de 
tubos

WZDK37-38G

DC

NIDEC/Welling/Match-Well

760/730/700/660/620/570/500

2

1,3

Tipo do gás refrigerante

Válvula do acelerador

Design de Pressão (H/L) 

Válvula de expansão eletrônica

D20MISZ-1R(L)

Corpo

Painel

630×260×570

Velocidade do Fluxo do Ar3 576/552/524/503/462/441/405

Nível de Pressão Sonora4 35/34/33/29/26/23/22

Número de circuitos 2

Expiral Interna

Número de fileiras 1

Tipo da aleta

Motor do 
Ventilador

Modelo

Tipo

Marca

700/680/660/640/600/560/520

Modelo
Fornecimento de Energia

Resfriamento1
Capacidade

Aquecimento2
Capacidade

Serpen  na
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2. Dimensões

(unidade: mm)
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3. Espaço de Serviço
3.1. Considerações sobre o posicionamento
Ao acomodar a Unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

• As Unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
• Local exposto a radiação direta vinda de um aquecedor de alta temperatura ou em local em que possa ocorrer 

interferência eletromagnética.
• Local em que poeira ou qualquer outro tipo de sujeira possa afetar os trocadores de calor.
• Local exposto a oleosidade ou gases nocivos ou corrosivos, assim como gases ácidos ou alcalinos.
• Local exposto a salinidade, tal como zona litorânea.
• Local em que materiais infl amáveis estejam presentes.
• Local que possua ambiente gorduroso, tal como a cozinha.
• Local em que esteja presente um alto grau de umidade, tal como a lavanderia.

• As Unidades devem ser instaladas em uma posição que:
• O teto seja horizontal e possa suportar o peso da unidade.
• Não contenha algo que possa impedir o fl uxo de entrada e saída de ar através da unidade.
• O fl uxo de ar possa atingir todo o ambiente.
• Haja espaço sufi ciente para a realização da instalação, manutenção e outros serviços.
• Os tubos de refrigeração e o duto de escapamento possam ser facilmente conectados aos sistemas refrigeração 

e escapamento.
• Um curto circuito no sistema de ventilação (no qual o ar que sai retorna rapidamente para dentro da unidade) 

não ocorra.

3.2. Requisitos de Espaço

(unidade: mm)
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Notas:
1. A linha central do orifício de inspeção deve estar na mesma posição da linha central da unidade interna.

(unidade: mm)
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4. Esquema de Tubulação
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5. Esquema Elétrico
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Cuidado
• Toda instalação, revisão e manutenção devem ser conduzidas por alguém competente e apropriadamente 

qualifi cado, certifi cado e creditado profi ssionalmente de acordo com toda a legislação em vigor.
• As unidades devem estar aterradas de acordo com a legislação em vigor. Metais e outros componentes 

condutores devem ser isolados de acordo com a legislação em vigor.
• A fi ação do suprimento de energia deve estar seguramente fi xada nos terminais de suprimento de energia 

– fi ação folgada representa risco de incêndio.
• Após instalação, revisão ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. A falta de 

atenção em fechar a tampa poderá incorrer ao risco de choque elétrico.
• O Interruptor ENC1 (confi guração da capacidade da unidade terminal) possui confi guração de fábrica e 

esta confi guração não deve ser trocada. A única circunstância em que o interruptor ENC1 precisará ser 
confi gurado é quando o PCB principal for substituído. No momento em que substituir o PCB, assegure-
se que a confi guração da capacidade no interruptor ENC1 do novo PCB é compatível com a capacidade 
informada na chapa da unidade.

Para Instalador e Engenheiro de Serviços

5. Esquema Elétrico (cont.)
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6. Tabelas de Capacidades
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
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7. Características Elétricas

Abreviações:
MAC: Mínimo Ampere por Circuito
MAF: Máximo Ampere por Fusível
CTA: Carga Total de Amperes
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8. Níveis de Ruído
8.1. Visão Geral

8.2. Níveis Banda de Oitava

Tabela 8.1: Níveis de pressão Sonora do Cassete
Compacto de Quatro Vias1 

Figura 8.2: MI2-22(28)Q4DHN1 níveis banda de oitava Figura 8.3: MI2-36(45)Q4DHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.1: Medição do nível de pressão
Sonora do Cassete Compacto de Quatro Vias

Nota:
1. Os níveis de pressão Sonora são medidos 1,4m abaixo da unidade 

em uma câmara semi-anecoica. Durante a operação in-situ, os níveis 
de pressão sonora podem ser maiores devido ao barulho ambiente.
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9. Acessórios

Para instalação da unidade 
interna

Comprar com base nos 
requisitos reais de projeto.

Usado para a descarga da 
água condensada da 
unidade interna.

Comprar com base nos 
requisitos reais de projeto.

Ganchos de 
montagem

Tubo em PVC 
para descarga 
de água

Isolamento 
para 
tubulação

Âncora de 
gancho de 
expansão

Verifique se o condicionador de ar inclui os seguintes acessórios.

Note

1 

1

8

2

1

1

5

1

1

1

1

2

1

4

5

 

2

3

6

7

8

9

10

11

12

 

Code

Manual de instalação

Placa de instalação

Fixador de cabos

Braçadeira para tubo de descarga de água

Porca de bronze

Fio de conexão

Isolamento para tubulação de cobre

Isolamento para tubulação de descarga de água

Fixador para tubulação de descarga de água

Mangueira flexível para descarga de água

   

  

  
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

 

  

   

  
 

 

   

 
 

 

  
 

 

  

Acessórios que devem ser comprados localmente

Código

Escolha e compre tubos de cobre que 
correspondam ao comprimento e tamanho 
calculado para o modelo selecionado no 
manual de instalação da unidade externa e 
seus requisitos reais de projeto.

Diâmetro externo: 37 mm a 39 mm, 
diâmetro interno: 32 mm

O diâmetro interno depende do diâmetro da 
tubulação de cobre e PVC. 
A espessura do isolamento deve ser de 10 
mm ou mais. Aumente a espessura do 
isolamento (20 mm ou mais) quando a 
temperatura exceder 30°C ou quando a 
umidade exceder RH80%.

M10

M10

Usado para conectar a 
tubulação interna de 
refrigerante.

Comprar com base nos 
requisitos reais de projeto.

4

4

Protege a tubulação de 
condensação.

Para instalação da unidade 
interna

 Nome  Aparência Dimensões Quantidade

1 Tubo de cobre   

2  

3

 

4 

 
5  

 

NomeCódigo Aparência Quantidade

Observação
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C   Q  V
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1. Especifi cações

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1.1 Modelos: MI2-28Q4DHN1 / MI2-36Q4DHN1 / MI2-45Q4DHN1

Serpen  na
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1.2 Modelos: MI2-56Q4DHN1 / MI2-71Q4DHN1/ MI2-80Q4DHN1

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1. Especifi cações

Serpen  na
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1.3 Modelos: MI2-90Q4DHN1 / MI2-100Q4DHN1

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

Serpen  na
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Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1.4 Modelos: MI2-112Q4DHN1 / MI2-140Q4DHN1

1. Especifi cações

Serpen  na
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2. Dimensões
(unidade: mm)
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3. Espaço de Serviço
3.1. Considerações sobre o posicionamento
Ao acomodar a Unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

• As Unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
• Local exposto a radiação direta vinda de um aquecedor de alta temperatura ou em local em que possa ocorrer 

interferência eletromagnética.
• Local em que poeira ou qualquer outro tipo de sujeira possa afetar os trocadores de calor.
• Local exposto a oleosidade ou gases nocivos ou corrosivos, assim como gases ácidos ou alcalinos.
• Local exposto a salinidade, tal como zona litorânea.
• Local em que materiais infl amáveis estejam presentes.
• Local que possua ambiente gorduroso, tal como a cozinha.
• Local em que esteja presente um alto grau de umidade, tal como a lavanderia.

• As Unidades devem ser instaladas em uma posição que:
• O teto seja horizontal e possa suportar o peso da unidade.
• Não contenha algo que possa impedir o fl uxo de entrada e saída de ar através da unidade.
• O fl uxo de ar possa atingir todo o ambiente.
• Haja espaço sufi ciente para a realização da instalação, manutenção e outros serviços.
• Os tubos de refrigeração e o duto de escapamento possam ser facilmente conectados aos sistemas refrigeração 

e escapamento.
• Um curto circuito no sistema de ventilação (no qual o ar que sai retorna rapidamente para dentro da unidade) 

não ocorra.

3.2. Requisitos de Espaço

(unidade: mm)
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4. Esquema de Tubulação
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5. Esquema Elétrico
5.1 Modelos: MI2-28Q4DHN1, MI2-36Q4DHN1, MI2-45Q4DHN1, MI2-56Q4DHN1,
MI2-71Q4DHN1, MI2-80Q4DHN1
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5.2 Modelos: MI2-90Q4DHN1, MI2-100Q4DHN1, MI2-112Q4DHN1, MI2-140Q4DHN1

5. Esquema Elétrico (cont.)
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Cuidado
• Toda instalação, revisão e manutenção devem ser conduzidas por alguém competente e apropriadamente 

qualifi cado, certifi cado e creditado profi ssionalmente de acordo com toda a legislação em vigor.
• As unidades devem estar aterradas de acordo com a legislação em vigor. Metais e outros componentes 

condutores devem ser isolados de acordo com a legislação em vigor.
• A fi ação do suprimento de energia deve estar seguramente fi xada nos terminais de suprimento de energia 

– fi ação folgada representa risco de incêndio.
• Após instalação, revisão ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. A falta de 

atenção em fechar a tampa poderá incorrer ao risco de choque elétrico.
• O Interruptor ENC1 (confi guração da capacidade da unidade terminal) possui confi guração de fábrica e 

esta confi guração não deve ser trocada. A única circunstância em que o interruptor ENC1 precisará ser 
confi gurado é quando o PCB principal for substituído. No momento em que substituir o PCB, assegure-
se que a confi guração da capacidade no interruptor ENC1 do novo PCB é compatível com a capacidade 
informada na chapa da unidade.

Para Instalador e Engenheiro de Serviços
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6. Tabelas de Capacidades
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

7. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.
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7. Características Elétricas

Abreviações:
MAC: Mínimo Ampere por Circuito
MAF: Máximo Ampere por Fusível
CTA: Carga Total de Amperes
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8. Níveis de Ruído
8.1. Visão Geral

8.2. Níveis Banda de Oitava

Tabela 8.1: Nível de pressão Sonora do
Cassete de Quatro Vias1 

Figura 8.2: MI2-28(36)Q4DHN1 níveis banda de oitava Figura 8.3: MI2-45(56)Q4DHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.1: Medição do nível de pressão
Sonora do Cassete de Quatro Vias

Nota:
1. Os níveis de pressão Sonora são medidos 1,4m abaixo da 

unidade em uma câmara semi-anecoica. Durante a operação 
in-situ, os níveis de pressão sonora podem ser maiores devido 
ao barulho ambiente.
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Figura 8.4: MI2-71Q4DHN1 níveis banda de oitava Figura 8.5: MI2-80Q4DHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.6: MI2-90(100,112)Q4DHN1 níveis banda de oitava Figura 8.7: MI2-140Q4DHN1 níveis banda de oitava

8. Níveis de Ruído (cont.)
8.2. Níveis Banda de Oitava
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9. Acessórios

Para instalação da 
unidade terminal.

Para instalação da 
unidade terminal.

Use para conectar a 
tubulação interna de 
refrigerante.

Use para a descarga 
da água condensada 
da unidade terminal.

Comprar com base 
nos requisitos reais de 
projeto.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
de projeto.

Comprar com base 
nos requisitos reais de 
projeto.

O diâmetro interno depende do diâmetro da tubulação de 
cobre e PVC. A espessura do isolamento deve ser de 10 mm 
ou mais. Aumente a espessura do isolamento (20 mm ou 
mais) quando a temperatura exceder 30°C ou quando a 
umidade exceder RH80%.

Escolha e compre tubos de cobre que correspondam ao 
comprimento e tamanho calculado para o modelo 
selecionado no manual de instalação da unidade central e 
seus requisitos reais de projeto.

Diâmetro externo: 37 mm a 39 mm, diâmetro interno: 32 mm

Âncora de gancho 
de expansão

Isolamento para 
tubulação

Tubo em PVC 
para descarga 
de água

Verifique se o condicionador de ar inclui os seguintes acessórios.

Manual de instalação

Porca

Arruela

Placa de instalação

Parafuso M6

Tubo de conexão

Braçadeira para tubo de descarga de água

Porca de bronze

Invólucro de proteção

Invólucro de proteção

Espuma (250x250x8)

Espuma (60x100x5)

Isolamento para tubulação de cobre

Isolamento para tubulação de descarga de água

Banda de aperto

Mangueira flexível para descarga de água

 

  

  
 

 

  
 

 

  
 

  

    

 
 

 

   

   

   

  
 

 

   

 
 

 

    

  
 

 

 

Acessórios que devem ser comprados localmente

 Nome  Aparência  Dimensões  Quantidade  

 Tubo de cobre   

   

 
 

 

 

 

 Gancho de 
montagem

   

 

Aparência

Código

M10

M10

4

4

Observação

1

2

3

4

5

1

1

 

 

8

8

4

1

2

1

1

1

1

11

1

1

3

1

1

3

6

2

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

Código Nome Quantidade

Protege a tubulação 
de condensação.
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D   M  P  E
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1.1 Modelos: MI2-22T2DHN1 / MI2-28T2DHN1 / MI2-36T2DHN1

1. Especifi cações

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

Serpen  na
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1.2 Modelos: MI2-45T2DHN1 / MI2-56T2DHN1 / MI2-71T2DHN1

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1. Especifi cações (cont.)

Serpen  na
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1.3 Modelos: MI2-80T2DHN1 / MI2-90T2DHN1

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

Serpen  na
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1.4 Modelos: MI2-112T2DHN1 / MI2-140T2DHN1

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1. Especifi cações (cont.)

Serpen  na
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2. Dimensões

(unidade: mm)
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2. Dimensões (cont.)
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3. Espaço de Serviço
3.1. Considerações sobre o posicionamento
Ao acomodar a Unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

• As Unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
• Local exposto a radiação direta vinda de um aquecedor de alta temperatura ou em local em que possa ocorrer 

interferência eletromagnética.
• Local em que poeira ou qualquer outro tipo de sujeira possa afetar os trocadores de calor.
• Local exposto a oleosidade ou gases nocivos ou corrosivos, assim como gases ácidos ou alcalinos.
• Local exposto a salinidade, tal como zona litorânea.
• Local em que materiais infl amáveis estejam presentes.
• Local que possua ambiente gorduroso, tal como a cozinha.
• Local em que esteja presente um alto grau de umidade, tal como a lavanderia.

• As Unidades devem ser instaladas em uma posição que:
• O teto seja horizontal e possa suportar o peso da unidade.
• Não contenha algo que possa impedir o fl uxo de entrada e saída de ar através da unidade.
• O fl uxo de ar possa atingir todo o ambiente.
• Haja espaço sufi ciente para a realização da instalação, manutenção e outros serviços.
• Os tubos de refrigeração e o duto de escapamento possam ser facilmente conectados aos sistemas refrigeração 

e escapamento.
• Um curto circuito no sistema de ventilação (no qual o ar que sai retorna rapidamente para dentro da unidade) 

não ocorra.

3.2. Requisitos de Espaço
Figura 4.1: Requisitos de espaço para o Duto de Pressão Estática Média (unidade: mm)
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4. Esquema de Tubulação
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5. Esquema Elétrico
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Cuidado
• Toda instalação, revisão e manutenção devem ser conduzidas por alguém competente e apropriadamente 

qualifi cado, certifi cado e creditado profi ssionalmente de acordo com toda a legislação em vigor.
• As unidades devem estar aterradas de acordo com a legislação em vigor. Metais e outros componentes 

condutores devem ser isolados de acordo com a legislação em vigor.
• A fi ação do suprimento de energia deve estar seguramente fi xada nos terminais de suprimento de energia 

– fi ação folgada representa risco de incêndio.
• Após instalação, revisão ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. A falta de 

atenção em fechar a tampa poderá incorrer ao risco de choque elétrico.
• O Interruptor ENC1 (confi guração da capacidade da unidade terminal) possui confi guração de fábrica e 

esta confi guração não deve ser trocada. A única circunstância em que o interruptor ENC1 precisará ser 
confi gurado é quando o PCB principal for substituído. No momento em que substituir o PCB, assegure-
se que a confi guração da capacidade no interruptor ENC1 do novo PCB é compatível com a capacidade 
informada na chapa da unidade.

Para Instalador e Engenheiro de Serviços

5. Esquema Elétrico (cont.)
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6. Curvas de Performance do Ventilador

6.2 Modelos: MI2-36T2DHN1

6.1 Modelos: MI2-22T2DHN1 / MI2-28T2DHN1
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6.4 Modelos: MI2-56T2DHN1

6.3 Modelos: MI2-45T2DHN1

6. Curvas de Performance do Ventilador (cont.)
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6.5 Modelos: MI2-71T2DHN1

6.6 Modelos: MI2-80T2DHN1 / MI2-90T2DHN1
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6. Curvas de Performance do Ventilador (cont.)
6.7 Modelos: MI2-112T2DHN1

6.8 Modelos: MI2-140T2DHN1
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7. Tabelas de Capacidades
7.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

7. Tabelas de Capacidades (cont.)
7.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

7. Tabelas de Capacidades (cont.)
7.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.
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7.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

7. Tabelas de Capacidades (cont.)
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

7. Tabelas de Capacidades (cont.)
7.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

7. Tabelas de Capacidades (cont.)
7.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento
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8. Características Elétricas

Abreviações:
MAC: Mínimo Ampere por Circuito
MAF: Máximo Ampere por Fusível
CTA: Carga Total de Amperes
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9. Níveis de Ruído
9.1. Visão Geral

9.2. Níveis Banda de Oitava

Tabela 9.1: Nível de pressão Sonora
do Duto de Pressão Estática Média1

Figura 9.2: MI2-22(28)T2DHN1 níveis banda de oitava Figura 9.3: MI2-36T2DHN1 níveis banda de oitava

Figura 9.1: Medição do nível de pressão
Sonora do Duto de Pressão Estática Média

Nota:
1. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até 

o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível 
de pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma 
câmara semi-anecoica.

Unidade 
terminal 
principal



115

VRF MIDEA MDV4+ Unidades Internas Manual de ProjetoMIDEA V6 / V6-i | Unidade Terminais

Figura 9.4: MI2-45T2DHN1 níveis banda de oitava Figura 9.5: MI2-56T2DHN1 níveis banda de oitava

Figura 9.6: MI2-71T2DHN1 níveis banda de oitava

Figura 9.8: MI2-112T2DHN1 níveis banda de oitava

Figura 9.7: MI2-80(90)T2DHN1 níveis banda de oitava

Figura 9.9: MI2-140T2DHN1 níveis banda de oitava
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10. Acessórios
Verifique se o condicionador de ar inclui os seguintes acessórios. 

Acessórios que devem ser comprados localmente

Nome Aparência Quantidade Função

1. Manual de instalação da unidade terminal 1 Este manual

2. Tubulação de isolamento 2 Para isolamento das conexões da tubulação

3. Mangueira de descarga de água 1

4. Braçadeira para tubos de descarga de água 1

5. Porcas de bronze 1

6. Esponja 1 Incluída apenas nos modelos  80-140

7. Conjunto do controle do mostrador 1 Recebe sinais remotos

8.Fio de conexão 1

Conecte a saída de drenagem da unidade 
terminal à tubulação de água de PVC.

Para fixar a mangueira de descarga de 
água com firmeza à saída de drenagem da 
unidade terminal.

Para uso nos trabalhos de instalação da 
tubulação de conexão

Tubo de PVC 
para descarga 
de água

Escolha e compre tubos de cobre que 
correspondam ao comprimento e tamanho 
calculado para o modelo selecionado no 
manual de instalação da unidade central e 
seus requisitos reais de projeto.

Comprar com base nos 
requisitos reais de 
projeto.

Use para conectar a 
tubulação interna de 
refrigerante.

Use para a descarga da 
água condensada da 
unidade terminal.

Protege a tubulação de 
condensação.

Para instalação da 
unidade terminal. 

Para instalação da 
unidade terminal. 

Fixador para fio de 
conexão

Comprar com base nos 
requisitos reais de 
projeto.

Comprar com base nos 
requisitos reais de 
projeto.

Comprar com base nos 
requisitos reais de 
projeto.

Comprar com base nos 
requisitos reais de 
projeto.

Comprar com base nos 
requisitos reais de 
projeto.

O diâmetro interno depende do diâmetro da 
tubulação de cobre e PVC. A espessura do 
isolamento deve ser de 10 mm ou mais. 
Aumente a espessura do isolamento (20 mm 
ou mais) quando a temperatura exceder 30°C 
ou quando a umidade exceder RH80%.

Comprar com base nos requisitos reais de 
projeto.

Isolamento 
para 
tubulação

Âncora de 
gancho de 
expansão

Gancho de 
montagem

Código Nome Aparência Dimensões Quantidade Observação

1 Tubo de cobre

2 Diâmetro interno, 25 mm.

3

4 M10

5  M10

6 Fixador 
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D   A  P  E
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1.1 Modelos: MI2-71T1DHN1 / MI2-80T1DHN1 / MI2-90T1DHN1

1. Especifi cações

Notas:
1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento da tubulação de gás refrigerante equivalente 

a 7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento da tubulação de gás refrigerante equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

Serpen  na
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1.2 Modelos: MI2-112T1DHN1 / MI2-140T1DHN1 / MI2-160T1DHN1

Notas:
1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento da tubulação de gás refrigerante equivalente 

a 7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento da tubulação de gás refrigerante equivalente 

a 7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

Serpen  na
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1.3 Modelos: MI2-200T1DHN1 / MI2-250T1DHN1 / MI2-280T1DHN1

Notas:
1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento da tubulação de gás refrigerante equivalente 

a 7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento da tubulação de gás refrigerante equivalente 

a 7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1. Especifi cações (cont.)

Serpen  na
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2. Dimensões
2.1 Modelos: MI2-71T1DHN1 / MI2-80T1DHN1 / MI2-90T1DHN1 / MI2-112T1DHN1

(unidade: mm)
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2.2 Modelos: MI2-140T1DHN1 / MI2-160T1DHN1

(unidade: mm)

2. Dimensões (cont.)
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2.3 Modelos: MI2-200T1DHN1 / MI2-250T1DHN1 / MI2-280T1DHN1

(unidade: mm)
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3. Espaço de Serviço
3.1. Considerações sobre o posicionamento
Ao acomodar a Unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

• As Unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
• Local exposto a radiação direta vinda de um aquecedor de alta temperatura ou em local em que possa ocorrer 

interferência eletromagnética.
• Local em que poeira ou qualquer outro tipo de sujeira possa afetar os trocadores de calor.
• Local exposto a oleosidade ou gases nocivos ou corrosivos, assim como gases ácidos ou alcalinos.
• Local exposto a salinidade, tal como zona litorânea.
• Local em que materiais infl amáveis estejam presentes.
• Local que possua ambiente gorduroso, tal como a cozinha.
• Local em que esteja presente um alto grau de umidade, tal como a lavanderia.

• As Unidades devem ser instaladas em uma posição que:
• O teto seja horizontal e possa suportar o peso da unidade.
• Não contenha algo que possa impedir o fl uxo de entrada e saída de ar através da unidade.
• O fl uxo de ar possa atingir todo o ambiente.
• Haja espaço sufi ciente para a realização da instalação, manutenção e outros serviços.
• Os tubos de refrigeração e o duto de escapamento possam ser facilmente conectados aos sistemas refrigeração 

e escapamento.
• Um curto circuito no sistema de ventilação (no qual o ar que sai retorna rapidamente para dentro da unidade) 

não ocorra.

3.2. Requisitos de Espaço



125

VRF MIDEA MDV4+ Unidades Internas Manual de ProjetoMIDEA V6 / V6-i | Unidade Terminais

4. Esquema de Tubulação
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5.1 Modelos: MI2-71T1DHN1 / MI2-80T1DHN1 / MI2-90T1DHN1 / MI2-112T1DHN1 /
MI2-140T1DHN1 / MI2-160T1DHN1

5. Esquema Elétrico
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5.2 Modelos: MI2-200T1DHN1 / MI2-250T1DHN1 / MI2-280T1DHN1
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Cuidado
• Toda instalação, revisão e manutenção devem ser conduzidas por alguém competente e apropriadamente 

qualifi cado, certifi cado e creditado profi ssionalmente de acordo com toda a legislação em vigor.
• As unidades devem estar aterradas de acordo com a legislação em vigor. Metais e outros componentes 

condutores devem ser isolados de acordo com a legislação em vigor.
• A fi ação do suprimento de energia deve estar seguramente fi xada nos terminais de suprimento de energia 

– fi ação folgada representa risco de incêndio.
• Após instalação, revisão ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. A falta de 

atenção em fechar a tampa poderá incorrer ao risco de choque elétrico.
• O Interruptor ENC1 (confi guração da capacidade da unidade terminal) possui confi guração de fábrica e 

esta confi guração não deve ser trocada. A única circunstância em que o interruptor ENC1 precisará ser 
confi gurado é quando o PCB principal for substituído. No momento em que substituir o PCB, assegure-
se que a confi guração da capacidade no interruptor ENC1 do novo PCB é compatível com a capacidade 
informada na chapa da unidade.

Para Instalador e Engenheiro de Serviços

5. Esquema Elétrico (cont.)
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6. Curvas de Performance do ventilador
6.1 Modelos: MI2-71(80)T1DHN1

6.2 Modelos: MI2-90T1DHN1
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6.3 Modelos: MI2-112T1DHN1

6.4 Modelos: MI2-140T1DHN1

6. Curvas de Performance do ventilador (cont.)
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6.5 Modelos: MI2-160T1DHN1

6.6 Modelos: MI2-200(250.280)T1DHN1
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7. Tabelas de Capacidades
7.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...

7. Tabelas de Capacidades (cont.)
7.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...TaTTaTaTabebebebbebebebebeeeebeeeeebeebeebebeebebeebbeeeebeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelaaaaaaaaaaalaaaaaalaaaallallaalllalaaaaaaalaaallallaa cccconnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntittititiititttiititititititittiitiitiitititttitiitiiittiiitttitiiiiitiiiiitinunnnnuuununnnununnunnunnuunnnunnunnunnuuunnunnn a aaa nanannanaannannananannananananannanananannananaaaaaaaaaaa ppppppppppppppppppppppppppppppppróórórórórrrrrr xixiixiixiiixixxiiixixiiixiixiiiiiimamamamamammmamamamammammamamammmammmamamammamamamamamammammmammmamamaammmmmaammmmmammmammmammma ppágágággggggggggggggggggginininnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnina.aaaa.aaaaaaaaaaaa.aaa.a.aaaaaaaaaaa.aa .....
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Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

7. Tabelas de Capacidades (cont.)
7.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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7.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...

7.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

7. Tabelas de Capacidades (cont.)
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Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...

7.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

7. Tabelas de Capacidades (cont.)
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Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.
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8. Características Elétricas

Abreviações:
MCA: Mínimo Ampere por Circuito
MFA: Máximo Ampere por Fusível
FLA: Carga Total de Amperes
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9. Níveis de Ruído
9.1. Visão Geral

9.2. Níveis Banda de Oitava

Tabela 9.1: Níveis de pressão Sonora
do Duto de Pressão Estática Alta1

Figura 9.2: MI2-71(80)T1DHN1 níveis banda de oitava Figura 9.3: MI2-90T1DHN1 níveis banda de oitava

Figura 9.1: Medição do nível de pressão
Sonora do Duto de Pressão Estática Alta

Nota:
1. Os níveis de pressão sonora são medidos 1,4m abaixo da unidade 

em uma câmara semi-anecoica. Durante a operação in-situ, os 
níveis de pressão sonora podem ser maiores em consequência 
do ruído do ambiente.

Unidade 
terminal 
principal
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Figura 9.4: MI2-112T1DHN1 níveis banda de oitava Figura 9.5: MI2-140T1DHN1 níveis banda de oitava

Figura 9.6: MI2-160T1DHN1 níveis banda de oitava Figura 9.7: MI2-200(250,280)T1DHN1 níveis banda de 
oitava

9. Níveis de Ruído (cont.)
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10. Acessórios

Acessórios para comprar no local

Código

Tubo de PVC 
para descarga 
de água

Escolha e compre tubos de cobre que correspondam 
ao comprimento e tamanho calculado do modelo 
selecionado no manual de instalação da unidade 
central e os requisitos reais do projeto.

Consulte os modelos específicos.

O diâmetro interno baseia-se no diâmetro do cobre e 
nos tubos de PVC. A espessura do invólucro dos 
tubos tem 10 mm ou mais. Aumente a espessura do 
invólucro (20 mm ou mais) quando a temperatura 
ultrapassar 30 °C ou a umidade ultrapassar RH 80%.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
do projeto.

Use para conectar a 
tubulação interna do 
gás refrigerante.

Use para descarregar a 
água do condensado 
proveniente da unidade 
terminal.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
do projeto.

Comprar com base 
nos requisitos 
reais do projeto.

Observação

Proteja a tubulação 
contra condensação.

 Nome Aparência Dimensões Quantidade  

1 
Tubo de 
cobre

   

 

2   
 

3
 

Invólucro de 
isolamento 
para a 
tubulação

 
 

  

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Manual de instalação

Manual do proprietário

Material de isolamento 
dos tubos

Fita adesiva para vedação

Isolamento térmico

Para conectar o tubo de dreno

Quantidade

2

(Este manual)

Desenho Uso

Fecho

1

1

1

Junção de saída 
de água Para o dreno

Verifique a junção que conecta a 
mangueira de dreno e a saída da 
unidade terminal

12,5-28,0kW

12,5-56,0kW

12.5-14,0kW

Tubulação de água

20,0-28,0kW
2 Para conectar o tubo de dreno

Porca de cobre 1 Use para as tubulações

1

Mostrador

Grupo de cabos elétricos 
negativos

12,5-14,0kW
56,0KW 

Nome dos acessóriosCódigo
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U   P   A  E
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1.1 Modelos: MI2-125FADHN1 / MI2-140FADHN1

1. Especifi cações

Notas:
1. Temperatura do ar externo de 33°C DB, 28°C WB; comprimento equivalente da tubulação de gás refrigerante de 8m com a diferença 

de nível zero.
2. Temperatura do ar externo de 0°C DB, -2,9°C WB; comprimento equivalente da tubulação de gás refrigerante de 8m com a diferença 

de nível zero.
3. Faixa de pressão estática com operação estável. (Observação: o ajuste da pressão estática extrema fora da faixa de pressão 

estática ideal da unidade pode provocar níveis de ruído maiores e taxa de fl uxo de ar mais baixa. Quanto à faixa ideal de pressão 
estática externa, consulte o manual de instalação da unidade.)

4. O nível de pressão sonora é medido a uma distância de 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.

Serpen  na
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1.2 Modelos: MI2-200FADHN1 / MI2-250FADHN1 / MDV-D280FADHN1

Notas:
1. Temperatura do ar externo de 33°C DB, 28°C WB; comprimento equivalente da tubulação de gás refrigerante de 8m com a diferença 

de nível zero.
2. Temperatura do ar externo de 0°C DB, -2,9°C WB; comprimento equivalente da tubulação de gás refrigerante de 8m com a diferença 

de nível zero.
3. Faixa de pressão estática com operação estável. (Observação: o ajuste da pressão estática extrema fora da faixa de pressão 

estática ideal da unidade pode provocar níveis de ruído maiores e taxa de fl uxo de ar mais baixa. Quanto à faixa ideal de pressão 
estática extrerna, consulte o manual de instalação da unidade.)

4. O nível de pressão sonora é medido a uma distância de 1,4m abaixo da unidade em uma câmara semi-anecoica.

1. Especifi cações (cont.)

Serpen  na
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2. Dimensões
2.1 Modelos: MI2-125FADHN1 / MI2-140FADHN1
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2.2 Modelos: MI2-200FADHN1 / MI2-250FADHN1 / MI2-280FADHN1

2. Dimensões (cont.)
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3. Espaço de Serviço
3.1. Considerações sobre o posicionamento
Ao acomodar a Unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

• As Unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
• Local exposto a radiação direta vinda de um aquecedor de alta temperatura ou em local em que possa ocorrer 

interferência eletromagnética.
• Local em que poeira ou qualquer outro tipo de sujeira possa afetar os trocadores de calor.
• Local exposto a oleosidade ou gases nocivos ou corrosivos, assim como gases ácidos ou alcalinos.
• Local exposto a salinidade, tal como zona litorânea.
• Local em que materiais infl amáveis estejam presentes.
• Local que possua ambiente gorduroso, tal como a cozinha.
• Local em que esteja presente um alto grau de umidade, tal como a lavanderia.

• As Unidades devem ser instaladas em uma posição que:
• O teto seja horizontal e possa suportar o peso da unidade.
• Não contenha algo que possa impedir o fl uxo de entrada e saída de ar através da unidade.
• O fl uxo de ar possa atingir todo o ambiente.
• Haja espaço sufi ciente para a realização da instalação, manutenção e outros serviços.
• Os tubos de refrigeração e o duto de escapamento possam ser facilmente conectados aos sistemas refrigeração 

e escapamento.
• Um curto circuito no sistema de ventilação (no qual o ar que sai retorna rapidamente para dentro da unidade) 

não ocorra.

3.2. Requisitos de Espaço

(unidade: mm)
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4. Esquema de Tubulação



153

VRF MIDEA MDV4+ Unidades Internas Manual de ProjetoMIDEA V6 / V6-i | Unidade Terminais

5.1 Modelos: MI2-125FADHN1 / MI2-140FADHN1

5. Esquema Elétrico

de
 a

r e
xt

er
no

Pa
ra

 o
 b

ar
ra

m
en

to
 d

e 
co

m
un

ic
aç

ão
 d

as
un

id
. t

er
m

in
al

/c
en

tra
l



154

VRF MIDEA MDV4+ Unidades Internas Manual de ProjetoMIDEA V6 / V6-i | Unidade Terminais

5.2 Modelos: MI2-200FADHN1 / MI2-250FADHN1 / MI2-280FADHN1

5. Esquema Elétrico (cont.)
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6. Curvas de Performance do Ventilador
6.1 Modelos: MI2-125(140)FADHN1

6.2 Modelos: MI2-200(250, 280)FADHN1
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7. Tabelas de Capacidades
7.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.
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7.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

7. Tabelas de Capacidades (cont.)
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8. Características Elétricas

Abreviações:
MCA: Mínimo Ampere por Circuito
MFA: Máximo Ampere por Fusível
FLA: Carga Total de Amperes
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9. Níveis de Ruído
9.1. Visão Geral

9.2. Níveis Banda de Oitava

Tabela 9.1: Níveis de pressão Sonora da unidade
de processamento de ar externo1

Figura 9.2: MI2-125(140)FADHN1 níveis banda de 
oitava

Figura 9.2: MI2-200(250, 280)FADHN1 níveis banda 
de oitava

Figura 9.1: Medição do nível de pressão Sonora
da unidade de processamento de ar externo

Nota:
1. Os níveis de pressão sonora são medidos 1,4m abaixo da unidade 

em uma câmara semi-anecoica. Durante a operação in-situ, os 
níveis de pressão sonora podem ser maiores em consequência 
do ruído do ambiente.
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10. Acessórios

Acessórios para comprar no local

Código

Tubo de PVC 
para descarga 
de água

Escolha e compre tubos de cobre que correspondam 
ao comprimento e tamanho calculado do modelo 
selecionado no manual de instalação da unidade 
central e os requisitos reais do projeto.

Consulte os modelos específicos.

O diâmetro interno baseia-se no diâmetro do 
cobre e nos tubos de PVC. A espessura do 
invólucro dos tubos tem 10 mm ou mais. 
Aumente a espessura do invólucro (20 mm ou 
mais) quando a temperatura ultrapassar 30 °C 
ou a umidade ultrapassar RH 80%.

Comprar com 
base nos 
requisitos reais 
do projeto.

Use para conectar 
a tubulação interna 
do gás refrigerante.

Use para 
descarregar a água 
do condensado 
proveniente da 
unidade terminal.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
do projeto.

Comprar com 
base nos 
requisitos reais 
do projeto.

Observação

Proteja a tubulação 
contra condensação.

 Nome Aparência Dimensões Quantidade  

1 Tubo de 
cobre

   
 

2
   

 

3
 

Invólucro de 
isolamento 
para a 
tubulação  

 
  

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Manual de instalação

Manual do proprietário

Material de isolamento 
dos tubos

Fita adesiva para vedação

Isolamento térmico

Para conectar o tubo de dreno

Quantidade

2

(Este manual)

Desenho Uso

Fecho

1

1

1

Junção de saída de água Para o dreno

Verifique a junção que conecta a 
mangueira de dreno e a saída da 
unidade terminal

12,5-28,0 kW

12,5-56,0 kW

12,5-14,0 kW

Tubulação de água
20,0-28,0 kW

2 Para conectar o tubo de dreno

Porca de cobre 1 Use para as tubulações

1

Mostrador

Grupo de cabos elétricos 
negativos

12,5-14,0 kW
56,0 KW 

Nome dos acessóriosCódigo
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H  W
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1.1 Modelos: MI2-22GDHN1 / MI2-28GDHN1 / MI2-36GDHN1 / MI2-45GDHN1

1. Especifi cações

Notas:
1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7.5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 7.5m 

com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1.4m abaixo da unidade em uma câmera semi-anecóica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

Serpen  na
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1.2 Modelos: MI2-56GDHN1 / MI2-71GDHN1 / MI2-80GDHN1 / MI2-90GDHN1

Notas:
1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 7.5m 

com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1.4m abaixo da unidade em uma câmera semi-anecóica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1. Especifi cações (cont.)

Serpen  na
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2. Dimensões
2.1 Modelos: MI2-22GDHN1 / MI2-28GDHN1

2.2 Modelos: MI2-36GDHN1 / MI2-45GDHN1 / MI2-56GDHN1

2.3 Modelos: MI2-71GDHN1 / MI2-80GDHN1 / MI2-90GDHN1



166

VRF MIDEA MDV4+ Unidades Internas Manual de ProjetoMIDEA V6 / V6-i | Unidade Terminais

3. Espaço de Serviço
3.1. Considerações sobre o posicionamento
Ao acomodar a Unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

• As Unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
• Local exposto a radiação direta vinda de um aquecedor de alta temperatura ou em local em que possa ocorrer 

interferência eletromagnética.
• Local em que poeira ou qualquer outro tipo de sujeira possa afetar os trocadores de calor.
• Local exposto a oleosidade ou gases nocivos ou corrosivos, assim como gases ácidos ou alcalinos.
• Local exposto a salinidade, tal como zona litorânea.
• Local em que materiais infl amáveis estejam presentes.
• Local que possua ambiente gorduroso, tal como a cozinha.
• Local em que esteja presente um alto grau de umidade, tal como a lavanderia.

• As Unidades devem ser instaladas em uma posição que:
• O teto seja horizontal e possa suportar o peso da unidade.
• Não contenha algo que possa impedir o fl uxo de entrada e saída de ar através da unidade.
• O fl uxo de ar possa atingir todo o ambiente.
• Haja espaço sufi ciente para a realização da instalação, manutenção e outros serviços.
• Os tubos de refrigeração e o duto de escapamento possam ser facilmente conectados aos sistemas refrigeração 

e escapamento.
• Um curto circuito no sistema de ventilação (no qual o ar que sai retorna rapidamente para dentro da unidade) 

não ocorra.

3.2. Requisitos de Espaço

(unidade: mm)

MI2-22GDHN1 / MI2-28GDHN1 MI2-36GDHN1 / MI2-45GDHN1 / MI2-56GDHN1

MI2-71GDHN1 / MI2-80GDHN1 / MI2-90GDHN1

Formato da unidade terminal Formato da unidade terminal

Formato da unidade terminal
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4. Esquema de Tubulação
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5. Esquema Elétrico
Figura 5.1: Esquema elétrico de 2,2/2,8 kW para montagem em parede
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Figura 5.2: Esquema elétrico de 3,6/4,5/5,6 kW para montagem em parede
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Figura 5.3: Esquema elétrico de 7,1/8,0/9,0kW para montagem em parede

5. Esquema Elétrico (cont.)
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Cuidado
• Toda instalação, revisão e manutenção devem ser conduzidas por alguém competente e apropriadamente 

qualifi cado, certifi cado e creditado profi ssionalmente de acordo com toda a legislação em vigor.
• As unidades devem estar aterradas de acordo com a legislação em vigor. Metais e outros componentes 

condutores devem ser isolados de acordo com a legislação em vigor.
• A fi ação do suprimento de energia deve estar seguramente fi xada nos terminais de suprimento de energia 

– fi ação folgada representa risco de incêndio.
• Após instalação, revisão ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. A falta de 

atenção em fechar a tampa poderá incorrer ao risco de choque elétrico.
• O Interruptor ENC1 (confi guração da capacidade da unidade terminal) possui confi guração de fábrica e 

esta confi guração não deve ser trocada. A única circunstância em que o interruptor ENC1 precisará ser 
confi gurado é quando o PCB principal for substituído. No momento em que substituir o PCB, assegure-
se que a confi guração da capacidade no interruptor ENC1 do novo PCB é compatível com a capacidade 
informada na chapa da unidade.

Para Instalador e Engenheiro de Serviços
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6. Tabelas de Capacidades
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.
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6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
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Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento
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Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.
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7. Características Elétricas

Abreviações:
MCA: Mínimo Ampere por Circuito
MFA: Máximo Ampere por Fusível
FLA: Carga Total de Amperes
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8. Níveis de Ruído
8.1. Visão Geral

8.2. Níveis Banda de Oitava

Tabela 8.1: Níveis de pressão Sonora da
montagem em parede1

Figura 8.2: MI2-22(28)GDHN1 níveis banda de oitava Figura 8.3: MI2-36GDHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.1: Medição do nível de pressão Sonora
da montagem em parede

Nota:
1. Os níveis de pressão sonora são medidos em uma câmara semi-

anecoica. Durante a operação in-situ, os níveis de pressão sonora 
podem ser maiores em consequência do ruído do ambiente.
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Figura 8.4: MI2-45GDHN1 níveis banda de oitava Figura 8.5: MI2-56GDHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.6: MI2-71(80)GDHN1 níveis banda de oitava Figura 8.7: MI2-90GDHN1 níveis banda de oitava

8. Níveis de Ruído (cont.)
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9. Acessórios

1

2

3

8

8

1

1

1

1

1

1

Protege a tubulação 
de condensação.

Use para a descarga 
da água condensada 
da unidade terminal.

Use para conectar 
a tubulação interna 
de refrigerante.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
de projeto.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
de projeto.

Comprar com base 
nos requisitos reais 
de projeto.

O diâmetro interno depende do diâmetro da tubulação 
de cobre e PVC. A espessura do isolamento deve ser 
de 10 mm ou mais. Aumente a espessura do 
isolamento (20 mm ou mais) quando a temperatura 
exceder 30°C ou quando a umidade exceder RH80%.

Escolha e compre tubos de cobre que correspondam 
ao comprimento e tamanho calculado para o modelo 
selecionado no manual de instalação da unidade 
central e seus requisitos reais de projeto.

Isolamento 
para tubulação

Tubo em PVC 
para descarga 
de água

A unidade interna precisa conectar os terminais P 
e Q no sistema de comunicação de ponto final.

Verifique se o condicionador de ar inclui os seguintes acessórios. Mantenha os acessórios adicionais de modo adequado. 

QuantidadeAparênciaNome

2. Tubos de expansão de plástico

4. Tubo de descarga de água

3. Correia de enrolamento

5. Tampa de conduíte para parede

6. Manual

7. Adaptador de rede e grupo de fiação

Função

1. Parafusos, ST3.9x25 Fixar a placa de instalação

Este manual

8. Porcas de bronze Conexões da tubulação

Acessórios que devem ser comprados localmente

Diâmetro externo: 37 mm a 39 mm, diâmetro interno: 
32 mm

 Nome  Aparência Dimensões Quantidade  

Tubo de cobre  

 

 

Código Observação
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U   P  (C )
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1. Especifi cações

Notas:
1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 7,5m 

com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1m em frente à unidade e a uma altura de 1,5m em câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1.1 Modelos: MI2-22(28,36,45)F4DHN1 & MI2-22(28,36,45)F5DHN1

Serpen  na
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Notas:
1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 7,5m 

com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1m em frente à unidade e a uma altura de 1,5m em câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1.2 Modelos: MI2-56(71,80)F4DHN1, MI2-56(71,80)F5DHN1

1. Especifi cações (cont.)

Serpen  na
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Notas:
1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 7,5m 

com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1m em frente à unidade e a uma altura de 1,5m em câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1.3 Modelos: MI2-22(28,36,45)F3DHN1

Serpen  na
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Notas:
1. Temperatura interna 27°C BS, 19°C BU; temperatura externa 35°C BS; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C BS; temperatura externa 7°C BS, 6°C BU; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 7,5m 

com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1m em frente à unidade e a uma altura de 1,5m em câmara semi-anecoica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1.4 Modelos: MI2-56(71,80)F3DHN1

1. Especifi cações (cont.)

Serpen  na
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2. Dimensões
Figura 2.1: Dimensões de unidade de piso exposta da série F4 (entrada de ar pela frente) (unidade: mm)
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Figura 2.2: Dimensões de unidade de piso exposta da série F5 (entrada de ar por baixo) (unidade: mm)

2. Dimensões (cont.)
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Figura 2.3: Dimensões de unidade de piso oculta da série F3 (unidade: mm)
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3. Espaço de Serviço
3.1. Considerações sobre o posicionamento
Ao acomodar a Unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

• As Unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
• Local exposto a radiação direta vinda de um aquecedor de alta temperatura ou em local em que possa ocorrer 

interferência eletromagnética.
• Local em que poeira ou qualquer outro tipo de sujeira possa afetar os trocadores de calor.
• Local exposto a oleosidade ou gases nocivos ou corrosivos, assim como gases ácidos ou alcalinos.
• Local exposto a salinidade, tal como zona litorânea.
• Local em que materiais infl amáveis estejam presentes.
• Local que possua ambiente gorduroso, tal como a cozinha.
• Local em que esteja presente um alto grau de umidade, tal como a lavanderia.

• As Unidades devem ser instaladas em uma posição que:
• O teto seja horizontal e possa suportar o peso da unidade.
• Não contenha algo que possa impedir o fl uxo de entrada e saída de ar através da unidade.
• O fl uxo de ar possa atingir todo o ambiente.
• Haja espaço sufi ciente para a realização da instalação, manutenção e outros serviços.
• Os tubos de refrigeração e o duto de escapamento possam ser facilmente conectados aos sistemas refrigeração 

e escapamento.
• Um curto circuito no sistema de ventilação (no qual o ar que sai retorna rapidamente para dentro da unidade) 

não ocorra.

3.2. Requisitos de Espaço
Figura 3.1: Requisitos de espaço de unidade piso exposta da série F4 ( entrada de ar pela frente) (unidade:mm)

Observações:
1. Unidade vertical com invólucro, com a entrada de ar na parte dianteira e a saída de ar na parte superior, para instalação em uma 

parede ou com pés no chão.
2. Além disso, é necessário manter 20mm entre a parte posterior e a parede; 600mm entre a face dianteira e o obstáculo. 1.700mm 

de distância vertical entre a parte superior da unidade (saída) e o obstáculo superior.
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Figura 3.2: Requisitos de espaço de unidade de piso exposta da série F5 (entrada de ar por baixo) (unidade: mm)

Figura 3.3: Requisitos de espaço de unidade de piso oculta da série F3 (unidade: mm)

Observações:
1. Unidade vertical com invólucro, com a entrada de ar por baixo e a saída de ar na parte superior, para instalação em uma parede 

ou com pés no chão.
2. Além disso, é necessário manter 20mm entre a parte posterior e a parede; 600mm entre a face dianteira e o obstáculo. 1.700mm 

de distância vertical entre a parte superior da unidade (saída) e o obstáculo superior.

Observações:
1. Unidade vertical para embutir, com a entrada de ar por baixo e a saída de ar na parte superior, para instalação em uma parede.
2. Além disso, é necessário manter 20mm entre a parte posterior e a parede; 600mm entre a face dianteira e o obstáculo. 1.700mm 

de distância vertical entre a parte superior da unidade (saída) e o obstáculo superior.
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4. Esquema de Tubulação
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5. Esquema Elétrico
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Cuidado
• Toda instalação, revisão e manutenção devem ser conduzidas por alguém competente e apropriadamente 

qualifi cado, certifi cado e creditado profi ssionalmente de acordo com toda a legislação em vigor.
• As unidades devem estar aterradas de acordo com a legislação em vigor. Metais e outros componentes 

condutores devem ser isolados de acordo com a legislação em vigor.
• A fi ação do suprimento de energia deve estar seguramente fi xada nos terminais de suprimento de energia 

– fi ação folgada representa risco de incêndio.
• Após instalação, revisão ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. A falta de 

atenção em fechar a tampa poderá incorrer ao risco de choque elétrico.
• O Interruptor ENC1 (confi guração da capacidade da unidade terminal) possui confi guração de fábrica e 

esta confi guração não deve ser trocada. A única circunstância em que o interruptor ENC1 precisará ser 
confi gurado é quando o PCB principal for substituído. No momento em que substituir o PCB, assegure-
se que a confi guração da capacidade no interruptor ENC1 do novo PCB é compatível com a capacidade 
informada na chapa da unidade.

Para Instalador e Engenheiro de Serviços

5. Esquema Elétrico (cont.)
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6. Tabelas de Capacidades
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento



199

VRF MIDEA MDV4+ Unidades Internas Manual de ProjetoMIDEA V6 / V6-i | Unidade Terminais

Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total
SC: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento
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Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
TC: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição nominal.

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento
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7. Características Elétricas

Abreviações:
MCA: Mínimo Ampere por Circuito
MFA: Máximo Ampere por Fusível
FLA: Carga Total de Amperes
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8. Níveis de Ruído
8.1. Visão Geral
Tabela 8.1: Níveis de pressão sonora
da unidade de piso1 Figura 8.1: Medição do nível de pressão

sonora da unidade de piso.

Nota:
1. Os níveis de pressão sonora são medidos a 1m em frente à 

unidade e a uma altura de 1,5m em câmara semi-anecoica. 
Durante a operação in-situ, os níveis de pressão sonora podem 
ser maiores em consequência do ruído do ambiente.
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8.2. Níveis Banda de Oitava
Figura 8.2: MI2-22(28)F3(4, 5)DHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.4: MI2-56F3(4, 5)DHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.3: MI2-36(45) F3(4,5)DHN1 níveis banda de oitava

Figura 8.5: MI2-71(80)F3(4,5)DHN1 níveis banda de oitava
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9. Acessórios

1

2

3

5

6

7

1 

2 

1 

4 

1 

1
 

1
 

Código

1

2

3

Observação

Porca de latão

Grupo de fios de conexão

Tubo de PVC para 
descarga de água

Escolha e compre tubos de cobre que correspondam 
ao comprimento e tamanho calculado do modelo 
selecionado no manual de instalação da unidade 
central e os requisitos reais do projeto.

Diâmetro externo: 37-39 mm, diâmetro interno: 
32 mm

O diâmetro interno baseia-se no diâmetro do cobre 
e nos tubos de PVC. A espessura do invólucro dos 
tubos tem 10 mm ou mais. Aumente a espessura do 
invólucro (20 mm ou mais) quando a temperatura 
ultrapassar 30 °C ou a umidade ultrapassar RH 80%.

Comprar com base nos 
requisitos reais do projeto.

Use para conectar a 
tubulação interna do gás 
refrigerante.

Use para descarregar a água 
do condensado proveniente 
da unidade terminal.

Comprar com base nos 
requisitos reais do projeto.

Comprar com base nos 
requisitos reais do projeto.

Proteja a tubulação 
contra condensação.

Nome Aparência Dimensões

Tubo de cobre

Verifique se o condicionador de ar inclui os seguintes acessórios.

Nome

Manual de instalação

Tubulação de isolamento (dois tipos)

Conjunto mostrador

Parafusos de instalação 
(ST3.9x12-C-H)

Painel mostrador de suporte

Código

4

Aparência Quantidade

Acessórios para comprar no local

Invólucro de 
isolamento para 
a tubulação

Quantidade
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1. Especifi cações

Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmera semi-anecóica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1.1 Modelos: MI2-36DLDHN1/ MI2-45DLDHN1/ MI2-56DLDHN1/ MI2-71DLDHN1

Serpen  na
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Notas:
1. Temperatura interna 27°C DB, 19°C WB; temperatura externa 35°C DB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
2. Temperatura interna 20°C DB; temperatura externa 7°C DB, 6°C WB; comprimento da tubulação de refrigeração equivalente a 

7,5m com diferença de nível zero.
3. A velocidade do motor do ventilador e velocidade do fl uxo de ar são apresentadas do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 

7 velocidades em cada modelo.
4. O nível de pressão Sonora é apresentado do nível mais alto até o mais baixo, totalizando 7 níveis para cada modelo. O nível de 

pressão Sonora é medido 1,4m abaixo da unidade em uma câmera semi-anecóica.
5. As dimensões dadas para o corpo da unidade são referentes às dimensões externas, incluindo ganchos de fi xação.

1.2 Modelos: MI2-80DLDHN1 / MI2-90DLDHN1 / MI2-112DLDHN1 / MI2-140DLDHN1

Serpen  na
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2. Dimensões

Tabela 3.1: Dimensões do Forro & Piso

Tabela 3.2: Conexões de tubo para Forro & Piso

(unidade: mm)
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3. Espaço de Serviço
3.1. Considerações sobre o posicionamento
Ao acomodar a Unidade devem ser levadas em conta as seguintes observações:

• As Unidades não devem ser instaladas nos seguintes locais:
• Local exposto a radiação direta vinda de um aquecedor de alta temperatura ou em local em que possa ocorrer 

interferência eletromagnética.
• Local em que poeira ou qualquer outro tipo de sujeira possa afetar os trocadores de calor.
• Local exposto a oleosidade ou gases nocivos ou corrosivos, assim como gases ácidos ou alcalinos.
• Local exposto a salinidade, tal como zona litorânea.
• Local em que materiais infl amáveis estejam presentes.
• Local que possua ambiente gorduroso, tal como a cozinha.
• Local em que esteja presente um alto grau de umidade, tal como a lavanderia.

• As Unidades devem ser instaladas em uma posição que:
• O teto seja horizontal e possa suportar o peso da unidade.
• Não contenha algo que possa impedir o fl uxo de entrada e saída de ar através da unidade.
• O fl uxo de ar possa atingir todo o ambiente.
• Haja espaço sufi ciente para a realização da instalação, manutenção e outros serviços.
• Os tubos de refrigeração e o duto de escapamento possam ser facilmente conectados aos sistemas refrigeração 

e escapamento.
• Um curto circuito no sistema de ventilação (no qual o ar que sai retorna rapidamente para dentro da unidade) 

não ocorra.

3.2. Requisitos de Espaço

(unidade: mm)
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4. Esquema de Tubulação
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5. Esquema Elétrico
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Cuidado
• Toda instalação, revisão e manutenção devem ser conduzidas por alguém competente e apropriadamente 

qualifi cado, certifi cado e creditado profi ssionalmente de acordo com toda a legislação em vigor.
• As unidades devem estar aterradas de acordo com a legislação em vigor. Metais e outros componentes 

condutores devem ser isolados de acordo com a legislação em vigor.
• A fi ação do suprimento de energia deve estar seguramente fi xada nos terminais de suprimento de energia 

– fi ação folgada representa risco de incêndio.
• Após instalação, revisão ou manutenção, a tampa da caixa de controle elétrico deve ser fechada. A falta de 

atenção em fechar a tampa poderá incorrer ao risco de choque elétrico.
• O Interruptor ENC1 (confi guração da capacidade da unidade terminal) possui confi guração de fábrica e 

esta confi guração não deve ser trocada. A única circunstância em que o interruptor ENC1 precisará ser 
confi gurado é quando o PCB principal for substituído. No momento em que substituir o PCB, assegure-
se que a confi guração da capacidade no interruptor ENC1 do novo PCB é compatível com a capacidade 
informada na chapa da unidade.

Para Instalador e Engenheiro de Serviços

5. Esquema Elétrico (cont.)



217

VRF MIDEA MDV4+ Unidades Internas Manual de ProjetoMIDEA V6 / V6-i | Unidade Terminais

6. Tabelas de Capacidades
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento

Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...



220

VRF MIDEA MDV4+ Unidades Internas Manual de ProjetoMIDEA V6 / V6-i | Unidade Terminais

Abreviações:
CT: Capacidade Total
CS: Capacidade Sensível

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.1. Tabela de Capacidade de Resfriamento
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6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento

Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

Tabela continua na próxima página...
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Abreviações:
CT: Capacidade Total

Nota:
1. Os valores em negrito indicam uma condição estimada.

6. Tabelas de Capacidades (cont.)
6.2. Tabela de Capacidade de Aquecimento
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7. Características Elétricas

Abreviações:
MAC: Mínimo Ampere por Circuito
MAF: Máximo Ampere por Fusível
CTA: Carga Total de Amperes
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8. Níveis de Ruído
8.1. Visão Geral
Tabela 8.1: Níveis de pressão sonora do forro & piso1

Figura 8.1: Medição do nível de pressão sonora da unidade do forro & piso.

Nota:
1. Os níveis de pressão sonora são medidos a 1,4m abaixo da 

unidade em uma câmara semi-anecoica. Durante a operação 
in-situ, os níveis de pressão sonora podem ser maiores devido 
ao ruído ambiente.
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Figura 8.4: MI2-80(90)DLDHN1 níveis banda de oitava Figura 8.3: MI2-112(140)DLDHN1 níveis banda de oitava

8.2. Níveis Banda de Oitava
Figura 8.2: MI2-36DLDHN1 níveis banda de oitava Figura 8.3: MI2-45(56,71)DLDHN1 níveis banda de oitava
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9. Acessórios

Comprar com base nos 
requisitos reais de projeto.

Comprar com base nos 
requisitos reais de projeto.

Diâmetro externo: 37 mm a 39 mm, 
diâmetro interno: 32 mm

Escolha e compre tubos de cobre que 
correspondam ao comprimento e tamanho 
calculado para o modelo selecionado no 
manual de instalação da unidade central e 
seus requisitos reais de projeto.

Verifique se o condicionador de ar inclui os seguintes acessórios.

Tubo em PVC 
para descarga 
de água

Observação

Acessórios que devem ser comprados localmente

Código Nome Aparência Dimensões Quantidade

 Tubo de 
cobre

 

Isolamento 
para 
tubulação

O diâmetro interno depende do 
diâmetro da tubulação de cobre e PVC. 
A espessura do isolamento deve ser de 
10 mm ou mais. Aumente a espessura 
do isolamento (20 mm ou mais) quando 
a temperatura exceder 30°C ou quando 
a umidade exceder RH80%.

Comprar com base nos 
requisitos reais de projeto.

Use para conectar a 
tubulação interna de 
refrigerante.

Use para a descarga 
da água condensada 
da unidade terminal.

Protege a tubulação de 
condensação.

1

2

3

Manual de instalação

Nome

Âncora de gancho

Lança

Mangueira de descarga de água

Braçadeira de mangueira

Porca de bronze

Grupo fraco de cabo elétrico

Unidade de pino de montagem
(M8x30CS)

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

Aparência Quantidade

1

2

1

1

4

1

2

1

Observação
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A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características 
daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio. 

Fabricado na China e comercializado por Springer Carrier Ltda.
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