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A klímaberendezéseket gyártó vállalatok különböző 
neveket adnak saját berendezéseiknek VRV, VRF, DVM, 
MDV, SDV, stb. de működésük alapjait tekintve mindegyik 
azonos. A VRV (Variable Refrigerant Volume) változó 
hűtőközeg mennyiség a DAIKIN cég védett márkaneve 
ezért a szakmában a hasonló elven működő 
klímarendszereket VRF-nek (változó hűtőközeg áram) 
nevezik. 

Az első VRF berendezések még ki/be kapcsolós 
kompresszorral üzemeltek, de az egyedi sajátosságának 
tekinthető gerincvezetékes csőrendszer már 6 db beltéri 
egységet tudott kiszolgálni. A folyamatos fejlesztéseknek 
valamint az inverteres és a precíziós vezérlő és szabályzó 
technológiának köszönhetően ma már egy kültéri egységre 
akár 64 db beltéri egységet is lehet csatlakoztatni és akár 
1000 méter is lehet a csővezeték hossza. Ez tette lehetővé, 
hogy a VRV, VRF rendszerek mára a klimatizálás csúcsát 
jelentik. 

 

A VRV, VRF rendszer legfőbb elemei: 

� kültéri egység, amely változtatható fordulatszámú vagy változtatható teljesítményű 
kompresszorral felszerelt 

� a fűtési rendszerekhez hasonló gerincvezetékes csőhálózatot 
� adagolószeleppel ellátott beltéri egységek (akár 64 db is lehet) 
� kül, -és beltéri egységeket összekötő elektromos vezetékek 
� elektronikai egység, amely képes a rendszer összehangolt működtetésére 

 

 
 

 Hagyományos rendszer      VRV, VRF rendszer 

VRV, VRF rendszerek



 

 

2 

A VRV, VRF rendszer előnyei: 

� nagyszámú beltéri egység telepíthető 
� teljeskörű fűtési/hűtési megoldás  
� egyszerű, gerincvezetékes csövezési rendszer 
� szabályozható befújt levegő hőmérséklet  
� kisméretű beltéri egységek  
� alacsony zajszint  
� elpárolgási és kondenzációs folyamatok kihasználása  
� kis átmérőjű csővezetékek  
� egyszerű telepíthetőség  
� nincsenek szerelvények a csővezeték rendszerben  
� pontos és jó szabályozhatóság  
� fajlagosan kis kültéri méret  
� jó hatásfok  

 

Forgalmazott VRV, VRF berendezéseink: 

Az 1968-ban alakult, háztartási készülékekre specializálódott Midea 

cégcsoport mára az egyik legnagyobb kínai export bázisként van jelen az 

élet minden területén. Belföldön és külföldön egyaránt kiterjedt 

értékesítési hálózattal rendelkezik, 21 külföldi leányvállalattal 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 kínai 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. 

 
Léghűtéses kültéri egységek: 

MDV-V105 

Hűtési teljesítmény*:   10,5 kW 
Fűtési teljesítmény**:   12,0 kW 
 

MDV-V140 

Hűtési teljesítmény*:   14,0 kW 
Fűtési teljesítmény**:   15,5 kW 
 

MDV-V160 

Hűtési teljesítmény*:   16,0 kW 
Fűtési teljesítmény**:   17,8 kW 

VRV, VRF rendszerek
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MDV-252(8) 

Hűtési teljesítmény*:   25,2 kW 
EER:     4,29 
Fűtési teljesítmény**:   27,0 kW 
COP:     4,39 
 

MDV-280(10) 

Hűtési teljesítmény*:   28,0 kW 
EER:     3,89 
Fűtési teljesítmény**:   31,5 kW 
COP:     4,14 
 
 

 
 
 

 

MDV-335(12) 

Hűtési teljesítmény*:   33,5 kW 
EER:     3,7 
Fűtési teljesítmény**:   37,5 kW 
COP:     4,17 
 

MDV-400(14) 

Hűtési teljesítmény*:   40,0 kW 
EER:     3,25 
Fűtési teljesítmény**:   45,0 kW 
COP:     4,02 

 

MDV-450(16) 

Hűtési teljesítmény*:   45,0 kW 
EER:     3,21 
Fűtési teljesítmény**:   50,0 kW 
COP:     3,91 

 
Az ennél nagyobb teljesítményű (53,2 kW – 180 kW) berendezéseket modulárisan a fenti 5 típusból 

(MDV-252 – MDV-450) lehet összeépíteni. 

 

 

 

 

 

 

*- benti levegő: 27°C DB, 19°C WB; kinti levegő 35°C DB 

**- benti levegő: 20°C DB, 15°C WB; kinti levegő 7°C DB 

VRV, VRF rendszerek
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Vízhűtéses kültéri egységek: 
 

MDVS-252(8)W 

Hűtési teljesítmény*:   25,2 kW 
EER:     5,25 
Fűtési teljesítmény**:   27,0 kW 
COP:     6,06 

 
MDVS-280(10)W 

Hűtési teljesítmény*:   28,0 kW 
EER:     4,59 
Fűtési teljesítmény**:   31,5 kW 
COP:     5,4 

 
MDVS-335(12)W 

Hűtési teljesítmény*:   33,5 kW 
EER:     4,19 
Fűtési teljesítmény**:   37,5 kW 
COP:     4,8 

 
 
Az ennél nagyobb teljesítményű (50,4 kW – 100,5 kW) berendezéseket modulárisan a fenti 3 

típusból (MDVS-252W – MDVS-335W) lehet összeépíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- benti levegő: 27°C DB, 19°C WB; belépő vízhőmérséklet: 30°C 

**- benti levegő: 20°C DB, 15°C WB; belépő vízhőmérséklet: 20°C 

VRV, VRF rendszerek


