
MDV4+W
VRF COM CONDENSAÇÃO A ÁGUA

Alta eficiência, com máxima
economia e flexibilidade

Um produto



Água

Refrigerante

TROCADOR DE CALOR DE TUBO
DUPLO DE ALTA EFICIÊNCIA
A inovadora tecnologia de trocador de calor com tubos duplos 

aumenta a robustez do conjunto, proporcionando maior 

confiabilidade. O lado água tem uma maior circulação de fluido, 

o que diminui a formação de incrustrações, tornando mais fácil 

a limpeza e manutenção.

COMPRESSOR DC INVERTER

Nova estrutura, aumenta a performance em frequências médias

Especialmente desenvolvido para HFC R-410A

Mais compacto, com peso 50% menor

Motor DC com imã permanente que melhora o funcionamento
em baixas frequências

Os compressores inverter do MDV4+ água possuem eficiência

até 25% superior comparado a modelos anteriores.

 DC Inverter. Curva senoidal suave de 180º

CONTROLE SENOIDAL DE 180°
Maior eficiência com uma suavização da rotação do motor.

Sacadas fechadas Casa de máquinas Corredor

DESIGN COMPACTO E MODULAR
Os módulos condensadores do MDV4+W são compactos e leves. 8, 10

e 12HP são os três modelos básicos com o mesmo tamanho e peso:

780x1000x550mm (LxAxP) e 146kg. Podem ser transportados através

de um elevador ou empilhadeira, facilitando a colocação na obra

e reduzindo custos de instalação.

Com design modular uma condensadora pode ser instalada embaixo 

da outra, ocupando assim uma área muito menor de instalação.

Instalações em vários ambientes: depósitos, porões, sacadas 

fechadas, corredores, casas de máquinas e outros.

AMPLA FAIXA DE OPERAÇÃO
Faixa de temperatura ambiente da unidade externa pode variar 

de 0° a 40°C, o que permite maior flexibilidade de aplicação.

Faixa de temperatura ambiente interna

Refrigeração: 17°C a 32°C

Aquecimento: 15°C a 30°C

Faixa de temperatura de entrada de água no condensador: 7°C a 45°C

Faixa de vazão de água na condensadora

8HP: 2,7 a 8,1m3/h; 10HP: 3 a 9m3/h; 12HP:3,6 a 10,8 m3/h

BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO
Comparado ao VRF com condensação a ar, a série V4+ água não tem 

ruído externo de ventilador e, como é totalmente fechado, o ruído 

total é muito menor..
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O FUNCIONAMENTO DA CONDENSADORA
NÃO É AFETADO PELO CLIMA EXTERNO
Devido à fonte estável de água quente/fria do sistema, tanto no 

verão quanto no inverno a capacidade de condicionamento de ar não 

será influenciada pela temperatura ambiente. Especialmente em 

modo aquecimento durante o inverno, a unidade não necessita do 

processo de descongelamento, garantindo um aquecimento mais 

estável e eficaz.

ALTA EFICIÊNCIA
O sistema VRF à água da Midea combina perfeitamente os sistemas 

de água e refrigerante. Com um altíssimo COP de até 6,42, proporciona 

maior economia de energia se comparado ao sistema com 

condensação ar.
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MDV4+ Água Plena Carga

10HP

MDV4+ Água Carga Parcial

RECUPERAÇÃO DE CALOR EM
SISTEMAS DE ÁGUA INTEGRADOS
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Nas construções atuais, a carga exigida entre áreas internas e 

externas é diferente. Ainda podem ocorrer situações onde tanto

refrigeração quanto aquecimento são necessários. Com sistemas 

individuais compartilhando a mesma tubulação de água, o design 

modular do V4+ água pode não apenas dividir o sistema em 

diferentes áreas como também utilizar a recuperação de calor

ao mesmo tempo, melhorando muito a eficiência.

LONGAS DISTÂNCIAS DE TUBULAÇÃO
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O V4+ água pode ser instalado com distância total de até 300m.

A máxima pressão de água pode ser de até 1,96 Mpa (desnível de até 

200m), garantindo a flexibilidade de aplicação em prédios altos. 

*Desnível: condensadora abaixo: 40m | condensadora acima: 50m

FACHADA EXTERNA
SEM POLUIÇÃO VISUAL
Quando um sistema VRF a ar é instalado em uma casa de máquinas, 

para atender as exigências de ventilação, são necessárias janelas e 

persianas. No caso do V4+ à água, isto não é necessário, mantendo 

assim a integridade e estética da construção.



ESPECIFICAÇÕES

CONDENSADORAS

26,28,30,32,34,36HP

16, 18, 20,22,24HP

8, 10,12HP

A capacidade das condensadoras vai de 8HP até 36HP com a combinação dos módulos base. Em um único sistema
de refrigeração, podem ser conectadas até 59 evaporadoras com uma adversidade de até 130% da capacidade total 
das condensadoras.

Modelo Unidade MDVW-08W/DCN1 MDVW-10W/DCN1 MDVW-12W/DCN1

m3/h

V-Ph-Hz

Capacidade kW/Btu/h 25.2/86,000 28.0/95,500 33.5/114,300

Consumo kW 4.8 6.1 8

Capacidade kW/Btu/h 27/92,100 31.5/107,500 37.5/128,000

Consumo kW 4.45 5.83 7.8

5.9 5.8 5.8

Produto (LxAxP) mm 780×1000×550 780×1000×550 780×1000×550

Embalagem (LxAxP) mm 845×1170×600 845×1170×600 845×1170×600

kg 146/155 146/155 146/155

  dB(A) 51 52 52

Tipo DC Inverter/Scroll DC Inverter/Scroll DC Inverter/Scroll

Quantidade 1 1 1

Tipo

Vazão de água 5.4 6 7.2

Queda de pressão kPa 35 40 48

Pressão máxima de água Mpa 1.98 1.98 1.98

13 16 19

Linha líquido/gás in. (mm) Ф1/2(Ф12.7)/Ф1(Ф25.4) Ф1/2(Ф12.7)/Ф1(Ф25.4) Ф5/8(Ф15.9)/Ф1-1/4(Ф/31.8)

Saída in. (mm) Ф25/64(Ф10) Ф25/64(Ф10) Ф25/64(Ф10)

Conexão lado água in. (mm)Tubulação

Tubo Duplo

Máximo de unidades internas conectáveis

Trocador de calor

380-415/3/60   

Refrigeração

Aquecimento

IPLV

Compressor

Dimensões
da condensadora

Peso líquido/total

Nível de ruído

Fonte de Alimentação

1-1/4(DN32) 1-1/4(DN32)1-1/4(DN32)



EVAPORADORAS

MDV-D XX Q1/N1-D



*Controle sem fio padrão para: cassette (todos), piso teto, hi wall (todos) e dutados de baixa pressão.

** Controle com fio padrão para: dutados de média e alta pressão e unidades de processamento de ar externo.

CONTROLADORES E COMUNICAÇÃO

Controles
individuais

Controles
centrais

Tipo Função

Controle
sem fio

Controle
com fio

Controle
central

unidades
externas

Controle
central

unidades
internas

MD-CCM02/E

MD-CCM09MD-CCM03

KJR-10B KJR-12B 

R71R51R05 R06RM05*RM02

MD-LonGW64/E
(LonWorks)

CCM08/E
(BACnet)

GateWay01/E
(ModBus)

Gateway BMS

Acessórios

KJR-32B

Power meter digital
(medidor consumo)

Sensor infravermelho
NIM09

Controlador
de alarme

Software de
monitoramento
e rede

KJR-29B** KJR-90A

IMM software IMM interface

KJR-86C

KJR-150A

Controlador
de grupo IDU

CCM30

Seu projeto. Nossa Solução
BSS é a divisão da Carrier para distribuição e fornecimento da linha comercial no Brasil. Utilizando toda a estrutura Midea Carrier, fornecemos aos

clientes todas as soluções para todas as necessidades em climatização, automação predial, manutenção e serviços. Seguindo os valores e princípios

da Carrier e United Technologies, asseguramos a qualidade dos nossos produtos, serviços e processos internos para que estejam em acordo com

as principais normas e certificações vigentes. O objetivo da equipe BSS é prover qualquer solução para qualquer que seja o seu projeto, buscando cada vez mais a proximidade e a confiança 

dos nossos clientes.

CC
-M

-M
D

V
+W

 M
id

ea
 - 

C 
- 1

2.
13


