
A fancoil berendezések alacsonyabb bekerülési költségének és 

kedvező tulajdonságainak köszönhetően lassan egyeduralkodó 

hűtő/fűtő berendezéssé lépnek elő a bankok, irodaházak és más 

igényesebb létesítmények esetében, sőt a kedvező tapasztalatok 

után egyre inkább kezdik meghódítani a magánszektort, és a csa-

ládi házakban is egyre gyakrabban alkalmazzák.

A fancoil előnyös tulajdonságai:

 ■ Elegáns, harmonikusan illeszkedik minden igényes környezetbe
 ■ könnyű tisztítani
 ■ a kivehető és mosható légszűrő megszűri az átáramoltatott levegőt, megtisztítva azt a szennyeződésektől, nem okoz 

porlebegtetést
 ■ a radiátor és klímakészülék együttesen kiváltható egyetlen berendezésre
 ■ alacsony elektromos áramfogyasztás
 ■ alacsonyabb beruházási költség, mint hagyományos radiátoros és klíma rendszer együttes alkalmazása esetében
 ■ légcsatornázható, ezáltal a frisslevegő ellátás is biztosítja
 ■ rendkívül gyorsan felfűti a helyiséget  

A berendezések hagyományos alkalmazási területe tehát olyan épületekre összpontosul, ahol a léghűtés követelmény, 

de alkalmazhatók például padlófűtés kiegészítéseként is. Ebben az esetben kompenzálni lehet a padlófűtés hőtechnikai 

rugalmatlanságát, tehetetlenségét, átmeneti időben gyorsan ki lehet fűteni a helyiséget.

A fancoil egymagában egyesíti a radiátor, a konvektor, és a klímaberendezések előnyeit, ezek mellett még a frisslevegő 

ellátásról is gondoskodik.

Fan coil-ok működése:

Az angol „fan-coil” elnevezés- ventilátor (fan) hőcserélőt, kalorifert (coil) jelent.

A berendezés egy lamellás hőcserélő, amelyen egy ventilátor segítségével a helyiség levegőjét átáramoltatjuk. A hőcse-

rélő csövekre erősített apró bordáknak köszönhetően a többszörösére megnövekszik a hőleadó felület egy hagyományos 

radiátorhoz képest. A nagy hőcserélő felület és a ventilátoros levegő keringtetésnek köszönhetően a berendezés hűtésre 

és fűtésre is alkalmas, attól függően, hogy hideg vagy meleg vizet keringetünk rajta keresztül.

Kettő és négy csöves fancoil berendezések:

A kétcsöves rendszer esetében a hűtő víz ugyanabban a csőpárban 

kering mint a fűtővíz, szezonálisan kell a hőközpontban kiválasztani 

a fűtési vagy hűtési üzemmódot. Ebből következik, hogy a fanco-

il-on csak 2 csatlakozási csonk található, és egy hőcserélő, amely-

ben felváltva kering a hideg (nyáron) és a melegvíz (télen). 

A négycsöves változatoknál külön rendszert kell kiépíteni a téli illet-

ve a nyári üzemnek, külön csőpáron kering a fűtővíz és külön cső-

páron (a melegvíztől függetlenül) a hűtővíz. A fancoil-ok ebben az 

esetben két egymástól független hőcserélőt tartalmaznak, és négy 

vízoldali csonkjuk van. 

Fan coil berendezések



Az előnye a négycsöves berendezésnek a kétcsövessel szemben, hogy a berendezés automatikusan, az igényeknek 

megfelelően hűteni vagy fűteni tud, szinte azonos időben. Emberi beavatkozás nem szükséges az átálláshoz, és köz-

ponti átkapcsolás sem szükséges a kazán és a folyadékhűtő között. Ezáltal pl. átmeneti időben (március, október) az 

épület északi tájolású helyiségeiben fűteni, míg a déli tájolású részben hűteni lehet, természetesen azonos időben! Erre 

az üzemmódra akkor lehet szükség, ha az épület magasabb komfortfokozatú (Pl. bankok, irodák, laborok stb. ) vagy a 

helyiségek belső hőmérséklete nem függ a külső időjárástól, vagy nagy üvegfelületekkel rendelkezik az épület, ezért a 

nap egyik időszakában hűteni kell, a másik részében viszont fűteni. 

Forgalmazott fancoil berendezéseink:

Technológia a komfortért. Az olasz Bini ennek jegyében kezdett 1918-

ban légfűtők gyártásába.

Az 1977-es légkondícionálás felé történő nyitás óta a cég fancoil-okat, 

kis légkezelőket, kompakt folyadékhűtőket és hőszivattyúkat gyárt kü-

lönböző projektcélokra, úgy mint hotelek, irodák, kórházak, egyetemek, stb.

A 11,000 m2 alapterülettel rendelkező gyár az észak-olaszországi Rovereto-ban (TN) található, a legfontosabb alkatrész 

beszállítók közelében.

A forgalmazott berendezések kivitel szerint:

FM parapet burkolatos
Légszállítás:       260 – 1360 m3/h

Totális hűtési teljesítmény*:     2,71 – 10,29 kW

Szenzibilis hűtési teljesítmény:     1,77 – 6,57 kW

Fűtési teljesítmény**:      5,38 – 19,72 kW

LM/UM parapet burkolatos
Légszállítás:       260 – 1360 m3/h

Totális hűtési teljesítmény*:     2,71 – 10,29 kW

Szenzibilis hűtési teljesítmény:     1,77 – 6,57 kW

Fűtési teljesítmény**:      5,38 – 19,72 kW

FMO mennyezeti burkolatos
Légszállítás:       260 – 1360 m3/h

Totális hűtési teljesítmény*:     2,71 – 10,29 kW

Szenzibilis hűtési teljesítmény:     1,77 – 6,57 kW

Fűtési teljesítmény**:      5,38 – 19,72 kW

FOH horizontális mennyezet feletti légcsatornázható
Légszállítás:       370 – 1360 m3/h

Totális hűtési teljesítmény*:     3,02 – 10,29 kW

Szenzibilis hűtési teljesítmény:     1,97 – 6,57 kW

Fűtési teljesítmény**:      6,04 – 19,72 k

*- levegő 27°C, víz 7/12°C, 50 % RH

**- levegő 20°C, víz 70/60°C



FIH vertikális mennyezet feletti légcsatornázható
Légszállítás:            370 – 1360 m3/h

Totális hűtési teljesítmény*:          3,02 – 10,29 kW

Szenzibilis hűtési teljesítmény:          1,97 – 6,57 kW

Fűtési teljesítmény**:           6,04 – 19,72 kW

CR mennyezet feletti légcsatornázható
Légszállítás:            620 – 2780 m3/h

Totális hűtési teljesítmény*:          4,43 – 17,79 kW

Szenzibilis hűtési teljesítmény:          2,89 – 11,41 kW

Fűtési teljesítmény**:           9,19 – 36,08 kW

CMO mennyezeti burkolatos
Légszállítás:            565 – 2600 m3/h

Totális hűtési teljesítmény*:          4,29 – 16,93 kW

Szenzibilis hűtési teljesítmény:          2,80 – 10,87 kW

Fűtési teljesítmény**:           8,89 – 34,21 kW

TO mennyezet feletti légcsatornázható
Légszállítás:            755 – 6815 m3/h

Totális hűtési teljesítmény*:          12,94 – 46,28 kW

Szenzibilis hűtési teljesítmény:          8,32 – 29,76 kW

Fűtési teljesítmény**:           25,27 – 92,37 kW

TOM mennyezeti burkolatos
Légszállítás:            755 – 6815 m3/h

Totális hűtési teljesítmény*:          12,94 – 46,28 kW

Szenzibilis hűtési teljesítmény:          8,32 – 29,76 kW

Fűtési teljesítmény**:           25,27 – 92,37 kW

CT álmennyezeti kazettás (2W/4W)
Légszállítás:            455 – 2040 m3/h

Totális hűtési teljesítmény*:          2,65 – 11,95 kW

Szenzibilis hűtési teljesítmény:          2,27 – 8,12 kW

Fűtési teljesítmény**:           4,14 – 26,08 kW

CD álmennyezeti kazettás (2W/4W)
Légszállítás:            760 – 1570 m3/h

Totális hűtési teljesítmény*:          6,93 – 11,7 kW

Szenzibilis hűtési teljesítmény:          4,68 – 7,54 kW

Fűtési teljesítmény**:           8,22 – 22,74 kW

*- levegő 27°C, víz 7/12°C, 50 % RH

**- levegő 20°C, víz 70/60°C



Az 1968-ban alakult, háztartási készülékekre specializálódott Midea cégcsoport mára 

az egyik legnagyobb kínai export bázisként van jelen az élet minden területén. Belföl-

dön és külföldön egyaránt kiterjedt értékesítési hálózattal rendelkezik, 21 külföldi le-

ányvállalattal melyek között szerepel az USA, Anglia, Németország, Japán, Hong Kong, 

Korea, Kanada, Oroszország, Franciaország, Malajzia és Vietnam.

A Midea klímaberendezések forgalmazása Magyarországon 2003-ban kezdődött. A kí-

nai gyártó termékei már az első évben nagy sikert arattak és azóta is a legkeresettebb márkák között tartják számon.

Először az oldalfali mono és multi split berendezések alkották a választékot, majd később a kereskedelmi (kazettás, 

légcsatornázható) és napjainkra az ipari termékek (MDV, folyadékhűtők) is ugyanúgy megtalálhatóak a kínálatban. A 

termékek kiváló minőségük és rendkívül jó ár/érték arányuk miatt mára az országban eladott klímakészülékek közül 

minden 4. Midea gyártmány. Így nem csoda, hogy a Midea Magyarországon az első 3 legismertebb klímatechnikai 

márka közé tartozik.

A forgalmazott berendezések:

RS mennyezet feletti légcsatornázható hővisszanyerővel
Légszállítás:           400 – 1000 

m3/h

Max. teljesítmény felvétel:          332 – 1288 W

Hővisszanyerés:           51 – 53 %

Visszanyert fűtőteljesítmény (külső levegő -5°C):       1,78 – 4,63 kW

Fűtő hőcserélő teljesítménye (melegvíz 50/45°C):        2,7 – 6,9 KW

RD mennyezet feletti légcsatornázható hővisszanyerővel
Légszállítás:           1000 – 4000 m3/h

Max. teljesítmény felvétel:          600 – 2070 W

Hővisszanyerés:           51 – 53 %

Visszanyert fűtőteljesítmény (külső levegő -5°C):       4,45 – 18,45 kW

Fűtő hőcserélő teljesítménye (melegvíz 50/45°C):        6,7 – 26,9 KW

MKC álmennyezeti kazettás
Légszállítás:       400 – 630 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      2,56 – 3,79 kW

Fűtési teljesítmény**:      4,04 – 6,41 kW

MKD álmennyezeti kazettás
Légszállítás:       360 – 850 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      2,12 – 4,5 kW

Fűtési teljesítmény**:      3,08 – 6,0 kW

*- víz 7/12°C, levegő 27°C DB 19°C WB

**- belépő víz 50°C, levegő 20°C



MKA álmennyezeti kazettás
Légszállítás (0 Pa) magas fordulaton:    720 – 2550 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      3,96 – 12,9 kW

Fűtési teljesítmény**:      6,27 – 17,6 kW

MKH1(2) parapetes burkolatos
Légszállítás:       190 – 1530 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      0,89 – 7,85 kW

Fűtési teljesítmény**:      1,14 – 11,69 kW

MKH3 parapetes burkolat nélküli
Légszállítás:       190 – 1530 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      0,89 – 7,85 kW

Fűtési teljesítmény**:      1,14 – 11,69 kW

MKQT3H mennyezet feletti légcsatornázható
Légszállítás:       200 – 2040 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      1,17 – 9,6 kW

Fűtési teljesítmény**:      2,22 – 14,4 kW

MKF1(2, 4, 5) parapetes burkolatos
Légszállítás:       190 – 1530 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      1,15 – 7,85 kW

Fűtési teljesítmény**:      2,54 – 18,2 kW

MKF3 parapetes burkolat nélküli
Légszállítás:       190 – 1530 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      1,15 – 7,85 kW

Fűtési teljesítmény**:      2,54 – 18,2 kW

MKT3H mennyezet feletti légcsatornázható
Légszállítás:       1090 – 3740 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      6,12 – 19,9 kW

Fűtési teljesítmény**:      7,18 – 30,0 kW

 

MKG falra szerelhető
Légszállítás:       320 – 1020 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      1,65 – 4,45 kW

Fűtési teljesítmény**:      2,23 – 6,3 kW

 

 

 

*- víz 7/12°C, levegõ 27°C DB 19°C WB

**- belépõ víz 50°C, levegõ 20°C 



MKA álmennyezeti kazettás, 4 csöves
Légszállítás:       690 – 2100 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      5,1 – 10,58 kW

Fűtési teljesítmény**:      6,67 – 12,62 kW

  

MKD álmennyezeti kazettás, 4 csöves
Légszállítás:       360 – 850 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      2,5 – 3,5 kW

Fűtési teljesítmény**:      3,7 – 5,1 kW

 

MKT3 mennyezet feletti légcsatornázható, 4 csöves
Légszállítás:       170 – 2380 m3/h

Hűtési teljesítmény*:      1,52 – 11,5 kW

Fűtési teljesítmény**:      3,0 – 15,5 kW

*- víz 7/12°C, levegő 27°C DB 19°C WB

**- belépő víz 50°C, levegő 20°C


