MULTIZONE REGELING
VOOR MIDEA KANAALMODEL
De Midea Airzone kit verhoogt de flexibiliteit van de inbouwsatellietmodellen. Dankzij deze kit kunnen
meerdere afzonderlijke ruimtes aangestuurd worden met één binnenunit die werkt met verschillende
afzonderlijke Airzone thermostaten. Het verhoogde comfort dat hiermee gepaard gaat is het grootste
voordeel van dit systeem. Het regelsysteem biedt maximale controle over het airconditioningsysteem
door onder meer voor elke ruimte, onafhankelijk van elkaar, de ideale temperatuur te kiezen.

Besparingen

Comfort

Integratie

Het verbruik van airconditioning
vertegenwoordigt een aanzienlijk
percentage van de totale uitgaven
van een huis of appartement aan
elektrische energie en zelfs meer
in het geval van kantoren. Door een
Airzone-systeem te combineren
met je Midea inverter-unit, kan je
deze kosten tot 53% verlagen.

Ideale temperaturen voor
elke zone met het comfort dat
alleen Airzone biedt. Perfect
voor thuis en op kantoor.
Bedien alles vanaf je smartphone, tablet of computer.
Mogelijkheid tot individuele
bediening per ruimte.

Airzone-medewerkers hebben de
hoeksteen van al onze oplossingen
ontwikkeld: de communicatiegateway®.
Dankzij de ontwikkeling van algoritmen
voor energie-efficiëntie, maken
deze communicatiegateways een
perfecte integratie mogelijk tussen de
Airzone-systemen en de Midea-units.
Integreerbaar met domotica-systemen
zoals KNX en modbus protocol.

Midea split-systemen

DE AIRZONE KIT BESTAAT UIT
Airzone thermostaten
Blueface met grafisch
kleuren touchscreen.
Draadloos of bedraad,
zwart of wit.

Think monochrome,
laag verbruik, bediening
met touch knoppen.
Draadloos, zwart of wit.

Lite met touch
bediening. Draadloos of bedraad,
zwart of wit.

Plenum
Gemotoriseerd plenum voorzien van 2 tot 6 gepatenteerde luchtkleppen (zones)
die het luchtdebiet door elke klep regelt. Het plenum bevat een moederbord,
ronde dempers met een diameter van 200 mm en een communicatiegateway
voor een volledige integratie van het Airzone-systeem. Het vereist geen bypassdemper. Tevens is het mogelijk om een retourplenum met een aansluiting van
diameter 250 mm te voorzien.

Pulsie- en
retourplenum

Webserver Airzone Cloud WiFi 2.4-5G
De optionele mobiele app (IOS of Android) Airzone Cloud verandert de smartphone van de gebruiker in een verbeterde controller voor zijn verwarmings- en
koelinstallatie. Tot de functies behoren de controle van de temperatuur binnenshuis, metingen van het energieverbruik of weersvoorspellingen.
Het is tevens een handig hulpmiddel voor installateurs omdat het tabblad
"Airtools" de configuratieparameters verzamelt die nodig zijn voor de installatie.

Voor type
Aantal zones
Plenum
Thermostaat
Retourplenum
WiFi App
Code

MTIU-18FNXD0

MTI-24FNXD0

2

3

MTI-36FNXD0
4

2x 200 mm

3x 200 mm

4x 200 mm

Think zwart / draadloos

Think zwart / draadloos

Think zwart / draadloos

1x 250 mm

1x 250 mm

1x 250 mm

incl.

incl.

incl.

1x PP8KAYBS02XS2 + 1x PTTTR2NW

1x PP8KAYBS02S3 + 1x PTTTR3NW

1x PP8KAYBS02M4 + 1x PTTTR4NW

Bovenstaande pakket bestaat uit volgende onderdelen: Plenum met gemotorioseerde kleppen, Think thermostaat, retourplenum en WiFi Clou App.

Gezien het ruime aantal mogelijkheden neem je best contact op met onze verkoopsafdeling voor een oplossing
op jouw maat.
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