
UUSI MIDEA XTREME
 Lisää asumismukavuutta entistä edullisemmin
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KOKEMUS



Energiatehokkuus

LOISTAVAT OMINAISUUDET
Pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu Midea Xtreme Nordic 
-ilmalämpöpumppusarja on nyt saatavilla!

Midean tutut ylivoimaiset ominaisuudet, kuten portaaton invertteriteknologia, energiaa jopa 80 % säästävä valmiustila  
sekä pölyn ja bakteerit puhdistava kaksoissuodatin on säilytetty. Voit ohjata ilmalämpöpumppua näppärästi kännykkä -
sovelluksen kautta. Xtreme-sarjassa uusina ominaisuuksina mm. Smartsave-teknologia sekä entistä parempi automaattinen 
ilmavirtauksen suuntaus. 

30 %
Uusi puhallintekniikka tuottaa saman ilmamäärän  
30 % pienemmällä sähköenergian määrällä.

Midean suunnittelemien puhallinsiipien rakenne pienentää  
energiankulutusta. 

 
Huoletonta energian säästöä Midean Smartsave -ominai-
suudella. Tarkkuussäädetty ohjausalgoritmi auttaa invertteriä 
toimimaan entistä tehokkaammin ja energiaa säästäen.

Quattro-invertteriteknikka
Midea Quattro -invertteritekniikka mahdollistaa jatkuvan käy-
tön erittäin matalilla kierroksilla ja tehoilla säilyttäen korkean 
hyötysuhteen.

Wifi

Lataa Midea-
Air-sovellus

Smartsave-toiminnolla Ilman Smartsave-toimintoa

Aika: 1 yö (8 h) 



1. kerros: korkeatiheyksinen esisuodatus

2. kerros: mikrosuodatus

Tehokas viilennys 

 Ilmavirtaus
Automaattinen ilmavirtauksen suuntaus sekä vaaka- että 
pystysuunnassa takaa tasaisen lämpötilan  koko huoneessa.
Vaakasuunnassa 80° | Pystysuunnassa 60°

Ilmaa puhdistavaa kaksoissuodatus
Kahdessa vaiheessa toimiva suodatus puhdistaa tehokkaasti ilmassa  
esiintyvät epäpuhtaudet, tuottaen raikasta ja puhdasta huoneilmaa. 

Pölyt
• koiran karvat
• punkit ja muut pieneliöt
• sienet

Epäpuhtaudet
• siitepölyjä
• bakteereja
• pakokaasuja
• savua



M
aa

ha
nt

uo
ja

: O
nn

in
en

 O
y

Malli numero Xtreme 9 Xtreme 12 Xtreme 18 Xtreme 24

Nimellinen jäähdytysteho kW 2,64 (1,02–3,22) 3,52 (1,38–4,31) 5,28 (3,39–5,90) 7,03 (2,11–8,21) 

Nimellinen lämmitysteho kW 3,22 (0,82–3,37) 3,81 (1,07–4,38) 5,57 (3,10–5,85) 7,33 (1,55–8,21)

SEER 8,8 8,5 7,0 6,4 

Energialuokka jäähdytys/lämmitys A+++/A++ A+++/A++ A++/A+ A++/A+

SCOP (keskiarvo) 4,6 4,6 4,0 4,0 

Sisäyksikön ilmavirta m3/h 300/360/510 310/370/520 500/600/800 610/770/1090

Sisäyksikön äänenpainetaso dB(A) 19/22/31/37 21/22/33/39 20/31/37/41 21/34,5/37/46

Ulkoyksikön äänenpainetaso dB(A) 54 55 57 60

Putkiliitännät
(neste/kaasu)

Ø6,35/Ø9,52 mm
(1/4”/3/8”)

Ø6,35/Ø9,52 mm
(1/4”/3/8”)

Ø6,5/Ø12,7 mm
(1/4”/1/2”)

Ø9,52/Ø15,9 mm
(3/8”/5/8”)

Kylmäaineputkien  
maksimi pituus

25 m 25 m 30 m 50 m

Maksimi korkeusero 10 m 10 m 20 m 25 m

Sulake 10A 10A 16A 16A

Toiminta ulkolämpötila 
lämmitys/jäähdytys

-25/-15 °C -25/-15 °C -25/-15 °C -25/-15 °C

Tilasuositus m2 20–60 m2 40–100 m2 80–150 m2 120–250 m2

Kylmäaine R32 R32 R32 R32

Ylläpitolämpötila 8 °C 8 °C 8 °C 8 °C

Sisäyksikön mitat 
(leveys x syvyys x korkeus)

835x208x295 mm 835x208x295 mm 969x320x241 mm 1083x336x244 mm

Ulkoyksikön mitat
(leveys x syvyys x korkeus)

765x303x555 mm 765x303x555 mm 874x330x554 mm 955x342x673 mm

Midean Xtreme-ilmalämpöpumppujen tekniset tiedot

Midea kuuluu suurimpiin ilmastoinnin jäähdytystuotteita 
valmistaviin yhtiöihin maailmassa. Midean liikevaihto ylitti 
35 miljardia dollaria vuonna 2020. Midean brändi on erittäin 
tunnettu ja arvostettu Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiöllä on 
myös yhteistyöyrityksiä muiden tunnettujen valmistajien 
kanssa. Työntekijöitä Midealla on yli 150 000. Midean  
tuotteita on myyty Suomessa reilut 10 vuotta. 

Ota yhteyttä 
lähimpään 

Midea-jälleen-
myyjääsi ja pyydä 

tarjous!


