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TECNOLOGIA VRF COM O MELHOR 
CUSTO-BENEFÍCIO DO MERCADO.
A Midea dispõe de uma ampla gama de produtos para o projeto 
de climatização de empreendimentos residenciais, comerciais e industriais. 

Além disso, conta com profissionais qualificados de engenharia nas áreas de vendas, de aplicação 
e de campo para a implantação de um sistema de ar condicionado que atende a sua necessidade.

Com um novo design de grelha e lâminas,
projetadas para reduzir turbulência e vibração, 
o novo ventilador da condensadora maximiza

a troca de calor e otimiza a performance
com baixo nível de ruído.

O MDV4+ permite configurar
autoendereçamento, modo noturno, modo

prioridade, função backup e autodiagnóstico,
facilitando e agilizando a manutenção,

instalação e start up em campo.

A velocidade do ventilador é modulada para rapidamente 
atingir o ponto ideal de trabalho,  conforme a carga da
condensadora ou sistema. Proporciona até 45% de redução no 
consumo do motor e um baixíssimo nivel de ruído.

Unidades condensadoras com trocador de calor de alta 
performance, projetado com
software de última geração.

Tubos microrranhurados de alta
eficiência e elevado coeficiente 
de transferência de calor. Antigo Novo

VENTILADOR

CONTROLE E CONFIGURAÇÃO

MOTOR

TROCADOR

NOVO DESIGN DO

AVANÇADO SISTEMA DE

DO VENTILADOR DC

DE ALTA PERFORMANCE

TECNOLOGIA MDV4+

 AMPLA FAIXA DE OPERAÇÃO
Operação estável e segura com um amplo limite de 

temperatura externa, podendo operar em refrigeração 

de -5 a 48°C e em aquecimento de -20 a 27°C.

 FUNCIONAMENTO SILENCIOSO
Operação supersilenciosa com o modo de funcionamento 

noturno, proporcionando baixíssimos níveis de ruído de até 

46 dB(A) e maior conforto durante todo o funcionamento.

 FÁCIL MANUTENÇÃO
O software de diagnóstico da Midea facilita a 

detecção de erros e mau funcionamento do 

sistema, proporcionando maior agilidade em campo.

 ALTA PED
As unidades externas podem ser configuradas para 

atingir pressões estáticas de até 40 Pa, garantindo 

maior flexibilidade de instalação.
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A partida soft start dos compressores DC inverter
possibilita operar sempre com baixas correntes, 
garantindo menor consumo e economia na instalação
da rede elétrica.

Os compressores MDV4+ são até 25% mais 
eficientes em relação aos modelos anteriores, com 
tecnologia DC inverter de relutância
variável e toda a confiablidade e potência
dos compressores do tipo scroll.

COMPRESSOR
SCROLL DC INVERTER

BAIXA CORRENTE DE PARTIDA

DISTRIBUIÇÃOMDV4+TUBULAÇÃO
LONGAS DISTÂNCIAS DE

Distância total de até 500m.

*Desnível acima de 50m é necessário

configuração via fábrica.

Plena carga

Carga parcial

*Ar externo 35ºC

 COMPATIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO
Os controles da linha MDV4+ proporcionam ampla compatibilidade e 

integração com gateways BSM, BACnet, LonWorks e Modbus. 

 CONTROLE TOTAL
O acesso web permite o controle total do sistema com a facilidade e 

agilidade de configuração via qualquer browser para web disponível 

no mercado. Pode-se, através de um notebook ou um smartphone, 

configurar qualquer unidade do sistema.

FUNÇÃO BACKUP
Em um sistema, qualquer unidade pode ser configurada como mestre, 

caso haja falha em um dos módulos. Isto permite que seja realizada 

manutenção enquanto o sistema opera parcialmente, mantendo o 

conforto do ambiente sem prejudicar o seu funcionamento.

Em caso de falha na condensadora escrava 01, o modo de funcionamento
muda imediatamente para standby, mantendo o funcionamento do sistema.



Modelo Unidade

Unidade

380-3-60 (DCN) / 220-3-60 (DDN)

380-3-60 (DCN) / 220-3-60 (DDN)

Fonte alimentação

Capacidade

Consumo

Capacidade

Consumo

COP

25.2/86,000

MDV-08W/DDN1(B)
MDV-08W/DCN1(B)

MDV-10W/DDN1(B)
MDV-10W/DCN1(B)

5.87

4.29

27/92,100

6.15

4.39

57

13

28/95,500

7.20

3.89

31.5/107,500

7.61

4.14

57

16

12.7/25.4 12.7/25.4

15.9/31.8 15.9/31.8

245/260

40/136,500

12.31

3.25

45/153,500

11.19

4.02

60

16

325/355

245/260

kW/Btu/h

V/F/Hz

kW/Btu/h

kW

kW/kW

kW/kW

kW

dB(A)

mm

mm

mm

kg

COP

Linha líquido / gás

L×A×P

L×A×P

Refrigeração

Aquecimento

Nível de ruído

Máximo de unidades internas conectáveis

Diâmetro tubulação*

Dimensões produto

Dimensões embalagem

Peso líquido

Fonte alimentação

Capacidade

Consumo

Capacidade

Consumo

COP

kW/Btu/h

V/F/Hz

kW/Btu/h

kW

kW/kW

kW/kW

kW

dB(A)

mm

mm

mm

kg

COP

Linha líquido / gás

L×A×P

L×A×P

Refrigeração

Aquecimento

Nível de ruído

Máximo de unidades internas conectáveis

Diâmetro tubulação*

Dimensões produto

Dimensões embalagem

Peso líquido

Modelo

960×1615×765

1025×1790×830

1250×1615×765

1305×1790×820

*Diâmetro da tubulação válido para distâncias menores do que 90 m; consultar manual de projeto para especificação.  

Visando contínuo aperfeiçoamento, as especificações acima são passíveis de mudança a qualquer momento sem aviso prévio.

MDV-14W/DDN1(B)
MDV-14W/DCN1(B)

45/153,500

14.02

3.21

50/170,600

12.79

3.91

60

20

325/355

MDV-16W/DDN1(B)
MDV-16W/DCN1(B)

MDV-12W/DDN1(B)
MDV-12W/DCN1(B)

33.5/114,300

9.05

3.7

37.5/128,000

8.99

4.17

58

16

15.9/31.8

275/295

CICLO ALTERNADO 
MAIOR CONFIABILIDADE
A operação com ciclo alternado em uma combinação aumenta a confiabilidade do sistema, assim como a vida 

útil dos compressores, garantindo que todos mantenham sempre o mesmo período de funcionamento.

ESPECIFICAÇÕES

* Diâmetro da tubulação válido para distâncias menores do que 90 m; consultar manual de projeto para especificação.  
Visando contínuo aperfeiçoamento, as especificações acima são passíveis de mudança a qualquer momento sem aviso prévio.



EVAPORADORAS

MDV-D XX Q1/N1-D



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

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.
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MD-LonGW64/E
(LonWorks)

CCM08/E
(BACnet)

GateWay01/E
(ModBus)

*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.


