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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.
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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.
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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



14

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

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 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. 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...



24

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

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 
interna 

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 
externa 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 interna.

Protege a tubulação de 
condensação.

Para instalação da 
unidade interna

Para instalação da unidade 
interna

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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 CASSETE DUAS VIAS
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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
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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.
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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

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.)
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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.

6.2. 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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CASSETE COMPACTO DE QUATRO VIAS
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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.
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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)



52

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

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.

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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CASSETTE DE QUATRO VIAS
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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
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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
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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.
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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
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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 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



74

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

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...



75

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

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



79

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

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 interna.

Para instalação da 
unidade interna.

Use para conectar a 
tubulação interna de 
refrigerante.

Use para a descarga 
da água condensada 
da unidade interna.

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 externa 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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DUTO DE MÉDIA PRESSÃO ESTÁTICA
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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.
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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.)
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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.
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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.)
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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 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. 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.
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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 interna 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 
interna à tubulação de água de PVC.

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

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 externa 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 interna.

Protege a tubulação de 
condensação.

Para instalação da 
unidade interna. 

Para instalação da 
unidade interna. 

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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DUTO DE ALTA PRESSÃO ESTÁTICA
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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.
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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.
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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.)
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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
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4. Esquema de Tubulação



126

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

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 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. 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.
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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 
externa 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 
interna.

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 interna

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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UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE AR EXTERNO
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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.
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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.)
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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
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5.1 Modelos: MI2-125FADHN1 / MI2-140FADHN1

5. Esquema Elétrico
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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 
externa 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 interna.

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 interna

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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HI WALL
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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.
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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.)
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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
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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)

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

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



180

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

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 interna.

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 
externa 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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UNIDADE DE PISO (CONSOLE)
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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
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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.)
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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
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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.)
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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 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:
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.

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 
externa 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 interna.

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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PISO & TETO
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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
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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
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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 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. 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
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 externa 
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 interna.

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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