
MULTI SPLIT SYSTEEM
Perfecte oplossing voor meerdere ruimtes



Energie efficiëntie
efficiënt in deel-last

energiebesparing

Flexibiliteit
onafhankelijke bediening
groot assortiment
ruimtebesparend
keuzevrijheid
flexibele installatie
eenvoudige service

Comfort
stille modus
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INTRO



HOGE EFFICIËNTIE BIJ
GEDEELTELIJKE BELASTING

De inverter compressor geeft hoge prestaties bij gedeeltelijke 
belasting. Dus wanneer er niet in alle kamers vraag is zal het 
stroomverbruik omlaag gaan maar het rendement blijft voor 
100 % gegarandeerd. 

100 %

100 %

VS

40 %}
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EFFICIËNTIE



ENERGIE BESPARING
In vergelijking met de oude aan/uit modellen kunnen de 
nieuwste generatie DC invertermodellen het energieverbruik 
met 55 % reduceren.
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BESPARING



STILLE MODUS
De stille modus wordt automatisch geactiveerd zodra de omgevingstemperatuur ‘s nachts 
lager is. Het buitendeel zal het frequentiebereik van de invertercompressor en DC ventilator 
automatisch verlagen. Zo kan het geluidsniveau tot een minimum van 43,9 dB(A)
beperkt worden zodat de omgeving hier geen hinder van ondervindt.

Ambient Temperatuur

Sound level Silent made6 Hours

Morning Afternoon Night

43.9 dB
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VOORDELEN



ONAFHANKELIJKE BEDIENING
In tegenstelling tot een traditioneel kanaalsyteem, biedt het Midea 
Multi systeem u de vrijheid de binnendelen onafhankelijk te bedienen. 
Dit zorgt voor een hoge energie-besparing en maximaal comfort. 
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GROOT ASSORTIMENT
 Door het ruime assortiment kunnen de besparingen qua kosten soms wel oplopen tot 150%.  

60K ODU met 5*12K IDU 60K ODU met 60K IDU Midea 48K met 4*18K IDU
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RUIMTEBESPAREND

Single-split modellen hebben 
allemaal een buitenunit nodig. 
Hierdoor is er meer ruimte nodig.

Door meerdere binnendelen te 
koppelen op 1 buitenunit, kan de 
ruimte aanzienlijk beperkt worden.

*  North America 12k inverter split
Vloer oppervlak: 1,155 m2

*  North America 48k inverter multi-split
Vloer oppervlak: 0,395 m2

VS
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FREE-MATCH
Afhankelijk van de situatie, geeft het Midea free-match multisysteem u 
de vrijheid te kiezen voor meerdere mogelijkheden qua binnendeel.

Cassette 

Plafond-/vloermodel  

Wandmodel 

Console

Kanaalmodel
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FREE-MATCH
De meeste binnenunits zijn universeel voor zowel single als multisytemem. 
Dit resulteert in eenvoudige service en lagere onderhoudskosten.
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FLEXIBELE INSTALLATIE
Door het maximale hoogteverschil van 15 m, bieden de Midea buitenunits u standaard de 
oplossing voor de meeste situaties en vrijwel iedere bouwstijl. 

Hoogte leidingen

15 m

buitenunits
max. hoogte

tussen binnen
en buitenunit

tussen binnen-
en binnenunit

1 met 2 aansluitingen 15 10
1 met 3 aansluitingen 15 10
1 met 4 aansluitingen 15 10
1 met 5 aansluitingen 15 10

10 m
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FLEXIBELE INSTALLATIE
Tot een maximale leidinglengte van 75 m, kunt u met Midea  altijd de juiste locatie kiezen voor het buitendeel.
Zo flexibel………………..Zo stil……………….

buitenunits
max. lengte

totale lengte één binnenunit
1 drive 2 30 25
1 drive 3 45 30
1 drive 4 60 35
1 drive 5 75 35

VS
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FLEXIBELE INSTALLATIE



EENVOUDIGE SERVICE

Controle ‘knop’
Druk op deze knop en het buitendeel geeft u de frequenties weer 
waar de installatie, op dat moment, op draait. 

Status en storingscode
Door de weergave van de storingscode op het LED display kunt u 
de service eenvoudiger uitvoeren. 
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SERVICE



ENERGIEBESPARING
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COOLING & HEATING

ENERGIEBESPARING
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AWESOME COOL


