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Draadloze afstands-/bedrade bedieningen Gecentraliseerde bedieningen Dataconverter

RM05B           RM12D CCM-180A/WS CCM-15

WDC-86E/K CCM-270A/WS

WDC-86E/KD

WDC-120G/WK

 AANBOD BEDIENINGEN 

REGELSYSTEMEN
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Netwerkcontrolesysteem BMS Gateways Toebehoren

IMMP-M GW-BAC MD-NIM05/E                 MD-NIM05B/E

IMMP-S GW-LON MD-NIM09

CCM-270A/WS GW-MOD MCAC-DIAG-B

IMMP-S

+

+

Interfacemodule voor hotelsleutelkaarten

Infraroodsensorbediening

Diagnosesoftware
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DRAADLOZE 
AFSTANDSBEDIENINGEN

Type RM05B RM12D

Aan/Uit ● ●

Modusselectie ● ●

Temperatuurinstelling ● (stappen van 0,5°C of 1°C) ● (stappen van 0,5°C of 1°C)

Ventilatorregeling met 7 standen ● ●

Auto swing ● ●

Zwaailamellen in 5 stappen ● ●

Adresinstelling ● ●

Follow me - ●

Spaarmodus ● ●

Stille nachtmodus ● ●

Uitschakeling display ● ●

Dagtimer ● ●

Toetsenbordvergrendeling ● ●

Achtergrondverlichting ● ●

Afmetingen (H x B x D) (mm) 150 x 65 x 20 170 x 48 x 20

Batterijen 1.5 V (LR03/AAA) x 2

 KENMERKEN 
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Temperatuurinstelling
De temperatuur kan in stappen van 0,5 of 1°C worden ingesteld, 
waarmee het comfortniveau nauwkeurig bepaald kan worden.

Zwaailamellen in 5 stappen
De lucht wordt op een comfortabele 
manier naar boven en naar beneden 
verspreid dankzij de zwaailamellen in  
5 stappen, die via de bedieningseenheid 
kunnen worden gecontroleerd.

Spaarmodus
De spaarmodus bespaart energie  
zonder dat dit ten koste gaat van  
een comfortabele binnenomgeving.

Ventilatorregeling met 7 standen
De 7 snelheden van de binnenventilator controleren de flexibiliteit en spelen op die manier in op de behoeften van de verschillende 
binnenomstandigheden.

Uitschakeling display
De displays van de binnenunits kunnen 
's nachts worden uitgeschakeld, 
waardoor een betere omgeving kan 
worden gecreëerd om te rusten.

Follow Me
Met de Follow Me-functie reageert de binnenunit op de 
temperatuur die wordt gemeten door de temperatuursensor 
die in de draadloze afstandsbediening is ingebouwd en niet op 
de temperatuur die wordt gemeten door de temperatuursensor 
in de binnenunit, waardoor de temperatuur in de onmiddellijke 
omgeving van de gebruiker nauwkeuriger kan worden geregeld.

1

2

3

4
5

Stap

Swing

Rusttijd
zachte 
luchtstroom

Ventilator-
snelheid 1 

Ventilator-
snelheid 2 

Ventilator-
snelheid 3 

Ventilator-
snelheid 4 

Ventilator-
snelheid 5 

Ventilator-
snelheid 6 

Ventilator-
snelheid 7

Recreatietijd
zachte 
luchtstroom

Oefentijd
sterke 
luchtstroom

Zachte luchtstroom  Sterke luchtstroom
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 KENMERKEN 

BEDRADE 
BEDIENINGEN

Type WDC-86E/KD WDC-86E/K WDC-120G/WK

Aan/Uit ● ● ●

Modusselectie ● ● ●

Temperatuurinstelling ● (stappen van 0,5°C of 1°C) ● (stappen van 0,5°C of 1°C) ● (stappen van 0,5°C of 1°C)

Dubbele temperatuurinstelpunten ● - ●

Ventilatorregeling met 7 standen ● ● ●

Auto swing ● ● ●

Zwaailamellen in 5 stappen ● ● ●

Adresinstelling ● ● ●

Follow me - ● ●

Spaarmodus ● ● ●

Display kamertemperatuur ● - ●

Temperatuur met °F/°C ● ● ●

Toetsenbordvergrendeling - - ●

Achtergrondverlichting ● ● ●

Dagtimer ● ● ●

Weektimer - - ●

Automatische herstartfunctie ● ● ●

2 toelatingsniveaus - - ●

Communicatie in twee richtingen ● - ●

Groepscontrole - - ●

Instelling hoofd- of secundaire 
bedieningseenheid ● - ●

Uitschakeling display ● ● ●

Stille nachtmodus ● ● ●

Ontvanger signaal afstandsbediening ● ● ●

Herinneringsfunctie schoon filter ● ● ●

Uitbreidingsfunctie - - ●

Zomertijd - - ●

Weergave klok - - ●

Dotmatrixdisplay - - ●

Foutcontrolefunctie ● - ●

Opvraagfunctie systeemparameters ● - ●

Regeling systeeminstellingen ● - ●

Afmetingen (H x B x D) (mm) 86 x 86 x 18 86 x 86 x 18 120 x 120 x 20

Voeding 18 V DC 5 V DC 18 V DC



7VRF (MDV) V6 SERIES

Twee of meer binnenunits

Hoofd Secundaire
Binnenunits Tot 16

Groepscontrole
Met één bedieningseenheid kunnen  
de instellingen van maximaal 16 binnen-
units op elkaar worden afgestemd.

Instelling hoofd- of secundaire 
bedieningseenheid
Er kunnen twee bedieningseenheden 
samen worden gebruikt, waarbij de 
werkingsmodus en de instellingen van 
de binnenunits volgens de recentste 
ontvangen instructie worden ingesteld. 
De schermen van de bedieningseenheden 
worden gesynchroniseerd, zodat beide 
displays worden aangepast zodra een 
instelling wordt aangepast.

2 toelatingsniveaus
Dankzij de 2 toelatingsniveaus krijgen 
gebruikers gemakkelijk toegang tot de 
regelfuncties en systeembeheerders tot 
de bedieningsparameters.

Uitbreidingsfunctie
De uitbreidingsfunctie werd speciaal ontworpen voor gebruikers 
die overuren draaien. Wanneer zij op de vertragingsknop duwen, 
wordt het systeem pas 1 of 2 uur later uitgeschakeld.

Dubbele temperatuur-
instelpunten
Met de regeling van de dubbele 
temperatuurinstelpunten verandert  
de ingestelde temperatuur automatisch 
zodra de bedieningsmodus wordt 
gewijzigd.

Weektimer
Met de weektimer kunnen gebruikers 
meerdere planningen instellen, elk 
met hun eigen bedieningsmodus, 
temperatuurinstellingen en 
ventilatorsnelheden.

Communicatie in twee richtingen
Dankzij de nieuwe communicatiefunctionaliteit in 2 richtingen  
kan de bedrade bedieningseenheid de systeembedienings-
parameters opvragen. Bovendien kunnen met de bedrade 
bediening instellingen zoals statische druk, preventie van koude 
tocht en temperatuurcompensatie worden geconfigureerd.

In twee 
richtingen

In twee 
richtingen

Binnenunits

Eén binnenunit

Hoofd SecundaireBinnenunits

Tot 16
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Type CCM-180A/WS CCM-270A/WS

Max. aantal binnenunits 64 384

Max. aantal koelmiddelsystemen 8 48

Aanraakscherm ● (6.2-inch) ● (10.1-inch)

Aan/Uit ● ●

Modusselectie ● ●

Temperatuurinstelling ● (stappen van 0,5°C of 1°C) ● (stappen van 0,5°C)

Ventilatorregeling met 7 standen ● ●

Auto swing ● ●

Zwaailamellen in 5 stappen ● ●

Display kamertemperatuur - ●

Instelling spaarmodus buitenunit ● ●

Vakantie-instelling ● ●

Weergave °C/°F ● ●

Planningbeheer ● ●

Weergave klok ● ●

2 toelatingsniveaus ● ●

Uitbreidingsfunctie ● -

Zomertijd ● -

Unitmodelherkenning ● ●

Elektriciteitslastverdeling - ●

Schematische weergave - ●

Energiebeheer ● ●

Groepsbeheer ● ●

Foutcontrolefunctie ● ●

Opvraagfunctie systeemparameters ● -

USB-uitgang
Foutverslag Foutverslag, bedieningsgegevens en

stroomverbruikverslagVerslagdisplay

Mailuitgang - ●

Bedieningslog - ●

LAN-toegang - ●

ondersteunde talen Engels Engels

Afmetingen (H x B x D) (mm) 181 x 124 x 30 270 x 183 x 27

Voeding 12 V DC 24 V AC

GECENTRALISEERDE 
BEDIENINGEN

 KENMERKEN 
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Aanraakscherm
Dankzij het kleurrijke aanraakscherm en 
de levendige weergave kan het systeem 
gebruiksvriendelijker en gemakkelijker 
worden bediend.

Elektriciteitslastverdeling
De bedieningseenheden maken gebruik 
van de gepatenteerde Midea Calculation 
Method om het stroomverbruik van de 
buitenunits te schatten en dit vervolgens 
over de binnenunits te verdelen, zodat 
de elektriciteitskosten op een eerlijke 
manier tussen de gebruikers van het 
gebouw kunnen worden verdeeld.

Energiebeheer
Gebruikers kunnen grenswaarden of grendels op een binnenunit instellen  
(bv. minimale koeltemperatuur, maximale verwarmingstemperatuur, ventilatorsnelheid, 
bedieningsmodus, vergrendeling zwaaifunctie, vergrendeling afstandsbediening en 
vergrendeling bedrade bedieningseenheid).

Schematische weergave
Door plattegronden te importeren en 
vervolgens de binnenunits naar hun 
werkelijke posities op de plattegrond 
te slepen, kunnen gebruikers een op 
maat gemaakte schematische weergave 
aanmaken, waarmee ze de binnenunits 
via een duidelijke visuele weergave van 
de opstelling van het systeem kunnen 
monitoren en regelen.

Groepsbeheer
Units kunnen worden weergegeven 
afhankelijk van de groep, het systeem of 
de locatie, waardoor units duidelijker en 
gemakkelijker kunnen worden beheerd.

Configuratie buitenunits
De configuratie en de instellingen van de buitenunits kunnen worden gemonitord en geregeld zonder dat men daarvoor naar buiten hoeft  
te gaan.

Operation 
capacity control

Silent mode 
setting

Priority mode
 setting Energy 

setting

Static pressure 
setting
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X,Y,E

X,Y,E

X,Y,ELAN

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

Up to 6 XYE
 Ports

Up to 8 refrigerant systems

Up to 8 refrigerant systems

Up to 8 refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

6.2-inch

10.1-inch

X,Y P,Q,E P,Q,E P,Q,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

         Up to 8 
refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

  Up to 64
 indoor units

X,Y

X,Y

Model herkenning
De bedieningseenheid herkent 
het model van de binnen- en 
de buiten units. Verschillende modellen 
worden met verschillende icoontjes 
weergegeven.

Planningbeheer
Er kunnen dag-, week- of jaarplanningen 
worden gebruikt om verschillende 
functies van de units in te stellen  
(bv. aan/uit, bedieningsmodus, instel-
temperatuur, ventilatorsnelheid en 
swing).

LAN-toegang
Er kan een desktop of een laptop 
worden gebruikt voor een browser-
based toegang via een LAN-verbinding.

X,Y,E

X,Y,E

X,Y,ELAN

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

Up to 6 XYE
 Ports

Up to 8 refrigerant systems

Up to 8 refrigerant systems

Up to 8 refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

6.2-inch

10.1-inch

X,Y P,Q,E P,Q,E P,Q,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

         Up to 8 
refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

  Up to 64
 indoor units

X,Y

X,Y

Flexibiliteit van  
de bedrading
De bedieningseenheden 
kunnen rechtstreeks op 
de masterbuitenunit 
worden aangesloten.
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Hardwaremodel CCM-15

Applicatiescenario's Smartphoneapplicatie Cloudserverwebsite

Max. aantal CCM-15 voor één mobiele APP 10 10

Max. aantal koelmiddelsystemen 640 640

Aanraakscherm 80 80

Aan/Uit ● ●

Modusselectie ● ●

Temperatuurinstelling ● (stappen van 1°C) ● (stappen van 1°C)

Ventilatorregeling met 7 standen - -

Auto swing ● ●

Zwaailamellen in 5 stappen - -

Display kamertemperatuur ● ●

Weergave °C/°F ● ●

Weektimer ● ●

Binnenunittypeherkenning - -

Energiebeheer ● ●

Groepsbeheer ● ●

Gebruikersgroepsbeheer ● ●

Bedieningslog ● ●

Toestellog ● ●

Logingegevens ● ●

Foutlog - ●

Configuratie ● -

Accountregistratie ● -

Virtueel ● -

Modusweergave ● ●

ondersteunde talen Engels, Frans, Spaans Engels, Frans, Spaans

Afmetingen (H x B x D) (mm) 187 x 115 x 28

Voeding 1 fase, 100-240 V, 50/60 Hz

DATACONVERTER

 KENMERKEN 
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Hoge compatibiliteit
Compatibel met verschillende 
besturingssystemen.

Virtuele ervaring
Nadat u 'M-control' hebt gedownload, 
kunt u via de virtuele ervaringsfunctie 
ervaring opdoen met de bediening van 
de interface zonder dat u zich daarvoor 
hoeft te registreren.

Eenvoudige registratie
U kunt zich op een eenvoudige manier 
bij gebruikersgroepen aansluiten door 
een QR-code in te scannen.

Gebruikersvriendelijke 
interface
Heldere, stijlvolle interface die door 
toonaangevende industriële designers 
werd ontworpen.

Cloudserverwebsite
Naast 'M-control' kunnen gebruikers 
op elk moment en waar ze zich ook 
bevinden, via de cloudserverwebsite 
airconditioners en de status van de 
airconditioninguitrusting regelen.

Duidelijke icoontjes
Met de duidelijke icoontjes met een kleurcode kunnen de werkingsstatussen van de unit in een oogwenk worden bekeken.

VERWARMING VENTILATOR KOELING UIT

Controle op elk moment
Toestand op afstand tot CCM-15 biedt 
controle wanneer en waar dan ook.
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2 toelatingsniveaus
Systeembeheerders kunnen 
verschillende toelatingen instellen  
voor verschillende gebruikers, zodat  
de toestellen gemakkelijker kunnen 
worden beheerd.

Opties meerdere talen
Ondersteunt meerdere talen, zodat 
gebruikers van verschillende talen 
de installatie gemakkelijk kunnen 
bedienen.

Flexibiliteit
De dataconverter kan rechtstreeks op een netwerk van binnen-/buitenunits worden aangesloten.

Groepsbeheer
De gebruiker kan de airconditioning-
uitrusting groeperen en de aircondi-
tioner in dezelfde groep kan met één tik 
worden gestuurd.

CCM-15

Up to 8
 refrigetant systems

LAN

WLAN

Indoor

Indoor unit 

Tablet

Mobile phone
CCM-15

Outdoor unit

Up to 10

P Q E

P Q E

Desktop

1 XYE port

100%

Up to 64
 indoor units
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Softwaremodel IMMP-S

Hardwaremodel IMMP-M CCM-270A/WS

Max. aantal per IMM-systeem 10 10

Max. aantal binnenunits 2.560 3.840

Max. aantal koelmiddelsystemen 320 480

Temperatuurinstelling ● (stappen van 0,5°C) ● (stappen van 0,5°C)

Dubbele temperatuurinstelpunten ● ●

Ventilatorregeling met 7 standen ● ● (stappen van 1°C)

Auto swing ● ●

Zwaailamellen in 5 stappen ● ●

Instelling spaarmodus buitenunit ● ●

Vakantie-instelling ● ●

Planningbeheer ● ●

Weergave klok ● ●

2 toelatingsniveaus ● ●

Unitmodelherkenning ● ●

Elektriciteitslastverdeling ● ●

Schematische weergave ● ●

Energiebeheer ● ●

Groepsbeheer ● ●

Foutcontrolefunctie ● ●

Opvraagfunctie systeemparameters ● ●

Verslagoutput ● ●

Bedieningslog ● ●

LAN-toegang ● ●

Gegevensback-up ● ●

VPN-toegang van op afstand ● ●

Ondersteunde talen Engels Engels

Afmetingen (H x B x D) (mm) 251 x 319 x 66 270 x 183 x 27

Voeding 1 fase, 100-240 V, 50/60 Hz 24 V AC

NETWERKCONTROLE
SYSTEEM

 KENMERKEN 
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Gebruikersvriendelijke 
interface
Eenvoudige en praktische gebruikers-
interface zorgt voor een gebruikers-
vriendelijke ervaring – zelfs voor mensen 
die het systeem voor de eerste keer 
gebruiken.

Configuratie buitenunits
De configuratie en de instellingen van de buitenunits kunnen worden gemonitord en geregeld zonder dat men daarvoor naar buiten hoeft  
te gaan.

Elektriciteitslastverdeling
De IMMPRO maakt gebruik van  
de gepatenteerde Midea Calculation 
Method om het stroomverbruik van de 
buitenunits te schatten en dit vervolgens 
over de binnenunits te verdelen, zodat 
de elektriciteits kosten op een eerlijke 
manier tussen de gebruikers van het 
gebouw kunnen worden verdeeld.

Openbare en ongebruikte 
toestellen
Een unit als een openbaar of een 
ongebruikt toestel markeren zorgt 
ervoor dat de elektriciteitsbelasting 
accurater en redelijker wordt verdeeld.

Schematische weergave
Door plattegronden te importeren en vervolgens de binnenunits 
naar hun werkelijke posities op de plattegrond te slepen, kunnen 
gebruikers een op maat gemaakte schematische weergave 
aanmaken, waarmee ze de binnenunits via een duidelijke visuele 
weergave van de opstelling van het systeem kunnen monitoren 
en regelen.

Planningbeheer
Er kunnen dag-, week- of jaarplanningen worden gebruikt om 
verschillende functies van de units in te stellen (bv. aan/uit, 
bedieningsmodus, insteltemperatuur, ventilatorsnelheid en swing).

Xpress installatie
Met de Xpress Installatie wizard 
kan IMMPRO snel en gemakkelijk 
geïnstalleerd worden zonder 
de hulp van een technisch 
ondersteuningsmedewerker.

Operation 
capacity control

Silent mode 
setting

Priority mode
 setting Energy 

setting
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WLAN

Fire Wall

M-Interface
M-Interface

Internet Internet
Laptop

Tablet

Laptop

Desktop Desktop

LAN access Remote VPN access

100%

Tablet

100%

or
or

 IMMP-M

CCM-270A/WS

LAN

WLAN

Indoor

Indoor unit 

Up to 64
 indoor units

Tablet

Laptop

IMMPRO Gateway

Outdoor unit

Up to 8
 refrigetant systems

Up to 10

P Q E

P Q E

Desktop

Up to 4 XYE ports

100%

Up to 8
 refrigetant systems

LAN

WLAN

Indoor

Indoor unit 

Tablet

Laptop
CCM-270A/WS

Outdoor unit

Up to 10

P Q E

P Q E

Desktop

Up to 6 XYE ports

100%

Up to 64
 indoor units

Flexibiliteit van het netwerk
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BACnet BMS

BACnet/IP protocol

GW-BAC

TCP/IP

Web access

 HUB

X,Y,E

X,Y,E

X,Y,ELAN

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

Up to 4 XYE
 Ports

Up to 8 refrigerant systems

Up to 8 refrigerant systems

Up to 8 refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

BACNET® GATEWAY

Dankzij de GW-BAC Gateway kunnen 
Midea VRF-systemen worden 
gemonitord en gecontroleerd naast 
andere gebouwbeheertechnologie die 
van het BACnet-protocol gebruikmaakt, 
zoals toegangscontrole, branddetectie 
en verlichtingssystemen.

 FLEXIBILITEIT VAN  
 HET NETWERK 

 VOLLEDIGE INTEGRATIE 

 KENMERKEN 

Type GW-BAC

Max. aantal binnenunits 256

Max. aantal koelmiddelsystemen 32

Regeling

Aan/Uit ●

Modusselectie ●

Temperatuurinstelling ●

Ventilatorsnelheid ●

Energiebeheer ●

Monitoring binnenunits

Display kamertemperatuur ●

Foutstatus ●

Foutalarmen ●

Monitoring buitenunits

Bedieningsmodus ●

Omgevingstemperatuur buiten ●

Ventilatorsnelheid ●

Bedieningsfrequentie compressor ●

Uitlaattemperatuur ●

Systeemdruk ●

Foutstatus ●

Foutalarmen ●

LAN-toegang ●

BTL-certificatie ●

Compatibiliteit

Siemens APOGEE

Trane TRACER

Honeywell ALERTON

Schneider Andover Continuum

Johnson Controls METASYS

Afmetingen (H x B x D) (mm) 319 x 251 x 61

Voeding 1 fase, 100-240 V, 50/60 Hz
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LonWorks BMS

X,Y,E P,Q,E P,Q,E P,Q,E

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

         Up to 8 
refrigerant systems

P,Q,E P,Q,E P,Q,E

  Up to 64
 indoor units

X,Y,E

X,Y,E

GW-LON

LONWORKS® GATEWAY

Dankzij de GW-LON Gateway kunnen 
Midea VRF-systemen worden 
gemonitord en gecontroleerd naast 
andere gebouwbeheertechnologie 
op het LonWorks-platform, zoals 
beveiliging, brandbeveiliging en 
verlichtingssystemen.

 FLEXIBILITEIT VAN HET NETWERK  VOLLEDIGE INTEGRATIE 

 KENMERKEN 

Type GW-LON

Max. aantal binnenunits 64

Max. aantal koelmiddelsystemen 8

Regeling

Modusselectie ●

Temperatuurinstelling ●

Ventilatorsnelheid ●

Uitschakeling groep ●

Aan/Uit ●

Monitoring binnenunits

Bedieningsmodus ●

Ingestelde temperatuur ●

Ventilatorsnelheid ●

Onlinestatus ●

Werkingsstatus ●

Kamertemperatuur ●

Foutstatus ●

Monitoring buitenunits Foutstatus ●

Afmetingen (H x B x D) (mm) 319 x 251 x 61

Voeding 1 fase, 100-240 V, 50/60 Hz
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Modbus TCP/IP Modbus RTU

Option 1

Option 2

X,Y,E

H1H2E

P,Q,E P,Q,E P,Q,EUp to
 64

H1H2E

H1H2E

GW-MOD

Modbus BMS

Modbus BMS

MODBUS® GATEWAY

De GW-MOD Gateway maakt  
een naadloze aansluiting van Midea  
VRF-systemen op gebouwbeheer-
systemen mogelijk die op het Modbus 
communicatieprotocol zijn gebouwd.

 FLEXIBILITEIT VAN HET NETWERK  VOLLEDIGE INTEGRATIE 

 KENMERKEN 

Type GW-MOD

Max. aantal binnenunits 64

Max. aantal koelmiddelsystemen 1

Regeling

Aan/Uit ●

Modusselectie ●

Temperatuurinstelling ●

Ventilatorsnelheid ●

Groep aan/uit ●

Monitoring binnenunits

Onlinestatus ●

Display kamertemperatuur ●

Foutstatus ●

Bedieningsmodus ●

Monitoring buitenunits

Bedieningsmodus ●

Vergrendelingsstatus ●

Ventilatorsnelheid ●

Ingestelde temperatuur ●

Omgevingstemperatuur buiten ●

Foutstatus ●

LAN-toegang ●

Afmetingen (H x B x D) (mm) 187 x 115 x 28

Voeding 1 fase, 100-240 V, 50/60 Hz
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20 MIDEA

Type MD-NIM05/E MD-NIM05B/E

Netwerkflexibiliteit

Automatische herstartfunctie ● ●

Compatibiliteit Afstands- en bedrade bediening Afstands- en bedrade bediening

Afmetingen (H x B x D) (mm) 15,5 x 86 x 72,8 87 x 150 x 70

Voeding 5 V DC (geleverd door binnenunit) 1 fase, 100-240 V, 50/60 Hz

De interfacemodules van de hotelsleutelkaart zijn alleen compatibel bij gebruik van de infraroodcommunicatiepoorten van bedrade bedieningen.

INTERFACEMODULES VOOR 
HOTELSLEUTELKAARTEN

 KENMERKEN 

Met de interfacemodules voor hotelsleutel-
kaarten kan de voeding voor de binnenunits 
met de voedingsbeheersystemen van een 
hotelkaart worden geïntegreerd. Deze zijn 
zo ontworpen dat ze energie besparen door 
toestellen alleen te laten werken wanneer er 
gasten in de kamer aanwezig zijn.



21VRF (MDV) V6 SERIES

Type MD-NIM09

Netwerkflexibiliteit

Afmetingen (H x B x D) (mm) Sensor 46 x 30 x 25,6, regelkast 86 x 72,8 x 15,5

Voeding 5 V DC (geleverd door binnenunit)

De interfacemodules van de hotelsleutelkaart zijn alleen compatibel bij gebruik van de infraroodcommunicatiepoorten van bedrade bedieningen.

INFRAROODSENSOR
BEDIENING

 KENMERKEN 

De MD-NIM09 infraroodsensorbedienings-
eenheid maakt gebruik van infraroodsensoren om 
beweging te detecteren en schakelt binnen units 
automatisch in of uit afhankelijk van de detectie 
van personen in de kamer. De infrarood sensor-
bedienings eenheid is geschikt voor hotels, 
kantoren, conferentie ruimten en residenties en 
zorgt in die omgevingen voor klimaat regeling  
en beperkt gelijktijdig het energieverbruik.
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