VRV, INTEGROVANÁ KLIMATIZÁCIA
PRE STREDNÉ A VEĽKÉ KOMERČNÉ PRIESTORY

Koncept

kompletného riešenia
Kompletné riešenie Daikin VRV umožňuje návrh, realizáciu a údržbu vášho
integrovaného klimatizačného systému jediným dodávateľom.
Naše modulárne jednotky umožňujú výber správnej kombinácie zariadení
a technológií, aby ste dosiahli optimálne vyváženie teploty, vlhkosti a čerstvého
vzduchu pre dokonalé pohodlie s maximálnou energetickou účinnosťou,
minimálnymi prevádzkovými nákladmi a zníženými emisiami CO2.

VEDELI STE, ŽE...
Naše riešenie je možné využiť na zníženie spotreby
energie budovy

až o 50%, čím môžete ušetriť

obrovské náklady a dopad na životné prostredie bude

Iné

Ohrievanie vody

Kancelárske
vybavenie

Vykurovanie
priestoru

veľmi malý.

Celková spotreba energie pre budovu s kanceláriami

Chladenie priestoru
Osvetlenie

Vetranie

Zdroj: EIA; 1995, Prieskum spotreby energie komerčných budov

02

Vonkajšie jednotky VRV
Integrované riešenie
tepelného čerpadla
›› Riešenie pre všetky regióny
od -25 °C do +52°C
›› Flexibilne prispôsobiteľné
pre každú budovu
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Vykurovanie a chladenie
Široký sortiment vnútorných jednotiek, ktoré sa
hodia pre miestnosť každej veľkosti a tvaru
››
››
››
››

Ideálny komfort
Veľmi tichá prevádzka
Štýlový dizajn
Možnosť inštalácie do podhľadu

Oddelenie
priestorov pomocou
teplovzdušnej clony
Vysoko účinné riešenie proti úniku tepla cez dvere
››
››

UŠETRITE AŽ 15% V POROVNANÍ S BEŽNÝMI
SYSTÉMAMI

›› Na dosiahnutie najvyššej sezónnej
účinnosti s možnosťou prispôsobenia
sa vašim špecifickým potrebám

Teplá voda

›› Nový štandard v komforte vykurovania

››
››
››

Používajte obnoviteľnú energiu na prípravu teplej
pitnej vody

››

Možné bezplatné vykurovanie vody
Možnosť pripojenia solárnych panelov
Príprava teplej vody pre sprchy, drezy, úžitková
voda na čistenie, podlahové vykurovanie alebo
radiátory
Teplá voda až do 80 °C

UŠETRITE AŽ 17% V POROVNANÍ S PLYNOVÝM

››

UŠETRITE AŽ 72% V POROVNANÍ
S TEPLOVZDUŠNOU CLONOU S ELEKTRICKÝM
OHREVOM

Vetranie
Vytvorte si vysokokvalitné vnútorné prostredie
››
››
››
››

KOTLOM

Riadiace systémy
s jednoduchým ovládaním

Najúčinnejšie riešenie pri vstupoch bez zádveria
Možné bezplatné vykurovanie
teplovzdušnými clonami
Celoročný komfort aj počas tých
najnáročnejších dní

Spätné získanie tepla medzi vonkajším
a vnútorným vzduchom
Free-cooling
Optimálna regulácia vlhkosti
Vzduchový filter zaisťuje prívod čistého
vzduchu

››

Snímač CO2

››

Pripojenie typu plug & play pre VZT jednotky

VĎAKA MENŠÍM POŽIADAVKÁM NA
VYKUROVANIE A CHLADENIE UŠETRÍTE AŽ 40%

Plná kontrola pre maximálnu účinnosť
››
››
››
››
››
››

Od individuálneho ovládania k správe viacerých budov
Jednoduché ovládanie pomocou dotykovej obrazovky
Diaľkové monitorovanie a ovládanie prostredníctvom internetu
Ovládanie zóny
Nástroje riadenia energie
Jednoduché dodržiavanie smernice F-plyn so vzdialenou kontrolou úniku
chladiva
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Prečo si vybrať aplikované

riešenia VRV?
Nízke prevádzkové náklady
Podľa popredných svetových stavebných ekonómov Franklin +
Andrews sú prevádzkové náklady systémov rekuperácie tepla VRV
oveľa nižšie pri porovnaní s 2- alebo 4-rúrkovým systémom fan coil.
Prevádzkové náklady na hrubú obytnú plochu na m2 systému fan coil
môžu byť o 40 až 72% vyššie pri porovnaní so systémom rekuperácie
tepla VRV.

Vyššia priestorová účinnosť
Systém VRV je aj priestorovo účinnejší než chladič, pretože si vyžaduje
oveľa menej priestoru pre zariadenie. Franklin + Andrews napríklad
odhadujú, že 2- alebo 4-rúrkový systém fan coil môže zabrať okolo 7%
celkového prenajateľného priestoru budovy, zatiaľ čo porovnateľný
systém VRV by zabral len okolo 3 až 5%. Znamená to, že systém
Daikin VRV umožňuje developerom maximalizovať prenajímaný
priestor, pretože sa vyžaduje o 29% menší priestor pre zariadenie než
pri systéme chladiča. Ponuka najflexibilnejšieho a najúčinnejšieho
využitia

kancelárskeho

priestoru

môže

byť

skutočnou

konkurenčnou výhodou, ktorá presvedčí vašich zákazníkov.

Spĺňanie legislatívy v predstihu
Niektorí projektanti sa obávajú využívania veľkého objemu chladiva
v budove namiesto systému chladenej vody. Systémy Daikin VRV
sú však navrhnuté a nainštalované podľa najnovších smerníc
F-plyn, aby bolo riziko netesností minimálne. Systém VRV tiež spĺňa
smernicu o energetickej výkonnosti a bol navrhnutý pre sezónnu
účinnosť s požiadavkami legislatívy už v predstihu.

Určený, aby spĺňal súčasné aj budúce
požiadavky

Inteligentné riadenie energie

Systém VRV je možné navrhnúť, inštalovať a spustiť do prevádzky

to riadiaci systém dovolí. Preto Daikin ponúka inteligentný riadiaci

po jednotlivých poschodiach, čím ponúka vyššiu flexibilitu pri

systém s jednoduchým ovládaním Intelligent Touch Manager

plnení súčasných aj budúcich požiadaviek klienta. S 20 rôznymi

s nástrojmi inteligentného riadenia energie na zistenie oblastí

typmi vnútorných jednotiek a dostupnosťou 14 rôznych výkonov je

alebo jednotiek s plytvaním energie a na zníženie prevádzkových

možné systém VRV zavádzať postupne po zónach a prispôsobovať
potrebám každého nájomcu v budove pomocou programu
postupnej rekonštrukcie.

Prispôsobenie obsadenosti budovy
presným ovládaním zóny
Na maximalizovanie energetickej účinnosti a predchádzanie
plytvania energiou je možné každé poschodie, a dokonca aj každú
miestnosť, samostatne ovládať. Táto prispôsobivosť robí systém VRV
ideálnym riešením pre budovy s viacerým nájomcami, ktorí môžu
mať voľné priestory a rôzne obdobia veľkého a malého využitia.

Modulárny prístup ponúka vyššiu
flexibilitu
Modulárny prístup systému VRV ponúka vyššiu flexibilitu na
vyváženie tepelných záťaží v rôznych častiach budovy. Na rozdiel
od chladiča, ktorý prevádzkuje celý systém, čo si vyžaduje drahú
záložnú jednotku. Ak zlyhá, celý systém zlyhá. Systém VRV ponúka
aj maximálne dĺžky potrubia a tak je možné ho navrhnúť flexibilne
podľa rôzneho tvaru a veľkosti budovy.

Systém tepelného čerpadla funguje iba tak inteligentne, ako mu

nákladov, aby bolo možné výkon systému udržiavať ako pri
pôvodných navrhovaných podmienkach.

Istota, na ktorú sa môžete spoľahnúť
Nižšie prevádzkové náklady však samozrejme závisia od
spoľahlivosti a účinnosti systému počas celej jeho životnosti. Preto
je veľmi dobre vedieť, že Daikin má jedinečnú povesť ohľadom
kvality, spoľahlivosti a popredajnom servise.

Kompletné riešenie VRV

Nízke
prevádzkové
náklady

3/4

obnoviteľného
okolitého
vzduchu

VRV
invertorový
systém

pre majiteľov budov

Vykurovanie
a chladenie

Naša technológia tepelného čerpadla je vysoko energeticky
účinná, pretože

využíva obnoviteľnú energiu

z vonkajšieho vzduchu na vykurovanie bez potreby
sekundárneho vykurovacieho systému. To vedie priamo
k úsporám emisií CO2 a prevádzkových nákladov.

Maximalizácia sezónnej účinnosti
Ale systém Daikin VRV využíva iné revolučné technológie
na maximalizovanie sezónnej účinnosti a minimalizovanie
prevádzkových nákladov.
Unikátna funkcia spoločnosti Daikin variabilnej teploty
chladiva napríklad automaticky prispôsobuje systém VRV IV
individuálnym požiadavkám budovy a lokálnej klímy, čo
vedie k

úsporám nákladov 28%

v porovnaní

s podobnými systémami. A to bez zníženia komfortu a flexibility.
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1/4

elektrickej
energie

Bezinvertorové
systémy

Inteligentné vnútorné jednotky
Funkcia každodenného samočistenia filtra kazetovej jednotky
s kruhovým výfukom ponúka úsporu energie až do 50%
v porovnaní so štandardnými kazetovými jednotkami.
Inteligentné snímače šetria ďalších až 27% energie upravením
nastavenej teploty alebo vypnutím jednotky, keď v miestnosti

VEDELI STE, ŽE...
…systém

rekuperácie tepla

získava teplo

z chladených oblastí a potom ho znova využíva na

Osobný komfort pre nájomcov

ohrievanie iných oblastí alebo na prípravu teplej pitnej

Z pohľadu nájomcov budovy je komfort poskytovaný

vody, čím umožňuje vykurovať a chladiť rôzne časti budovy

klimatizačným systémom to najdôležitejšie a preto:

zároveň.

COP

Požadovaná teplota v miestnosti

nikto nie je.

Ideálne riešenie pri
vykurovaní a chladení

10
8

››

teplota musí byť správna,

››

do oblasti musí prichádzať veľa čerstvého vzduchu,

››

úroveň vlhkosti musí byť správna,

››

hlučnosť musí byť minimálna.
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Náš integrovaný systém spĺňa všetky tieto požiadavky
a poskytuje samostatné ovládanie tam, kde je to možné.
Špeciálna pozornosť sa venovala minimalizovaniu hlučnosti

Koeficient výkonnosti systému rekuperácie tepla Daikin VRV

systému. Hlučnosť našich vnútorných jednotiek môže byť

do 19 dB, zatiaľ čo hlučnosť našich vonkajších jednotiek je
možné znížiť počas doby citlivej na hluk, ako je noc.
Okrem toho, systém VRV je štandardom v komforte

vykurovania.

Systém VRV IV nepretržite vykuruje aj

počas rozmrazovania, čím dáva odpoveď na akékoľvek zistené
nevýhody použitia tepelného čerpadla pre monovalentné
vykurovanie.
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Flexibilné riešenia pre

projektové kancelárie a konzultantov
Náš modulárny systém umožňuje vysokú

flexibilitu aby

sme vyhoveli všetkým klimatickým situáciám: od vykurovania
pri vonkajších teplotách do -25ºC až do dokonalého chladenia
pri teplotách do +50ºC.

Naše

vonkajšie

zariadenia

sú

flexibilne

prispôsobiteľné pre každú budovu bez ohľadu na konštrukciu.
Umiestnenie je možné na streche pre maximálne využitie
vnútorného priestoru alebo vo vnútri, čo vedie k menšej dĺžke
potrubia, nižším nákladom na montáž, zvýšenej účinnosti
a lepšej vizuálnej estetike.
Náš mimoriadne široký sortiment vnútorných jednotiek
ponúka veľa riešení pre každý priestor bez ohľadu na jeho tvar
a veľkosť. Umožňuje vybrať to najlepšie riešenie pre miestnosť
akejkoľvek veľkosti a tvaru. Naše špeciálne navrhnuté vnútorné
jednotky, vetracie jednotky a teplovzdušné clony Biddle
môžu byť viditeľné a tvoriť súčasť interiéru alebo neviditeľné,
v závislosti od potrieb používateľa. Náš

dizajn potrubia

flexibilný

je takmer nekonečný s dĺžkou

potrubia 1000 m. Okrem toho, malé potrubie pre chladivo
zaberá v hriadeľoch a stropoch menej priestoru a tým zostáva
viac prenajímateľného priestoru. Čokoľvek potrebujete,
naše riešenia sú dostatočne flexibilné na

optimálneho výsledku.
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poskytnutie

Zistite, aké riešenia môže
systém VRV ponúknuť pre
›› hotelové aplikácie,
›› kancelárske aplikácie,
›› maloobchodné aplikácie,
›› rezidenčné aplikácie.
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Pohostinnosť s hospodárnosťou
Dobré meno hotela závisí od toho, ako komfortne sa hostia cítia počas svojho pobytu. Zároveň však musia majitelia
hotelov udržiavať úplnú kontrolu nad svojími prevádzkovými nákladmi a spotrebou energie.

Riešenia VRV ponúkajú

›› Nízkonákladové vykurovanie a prípravu
teplej pitnej vody opätovným získavaním
tepla z oblastí vyžadujúcich si chladenie
›› Dokonalé prostredie pre hostí súčasným
vykurovaním jednej a chladením iných
miestností
›› Prispôsobenie si systému VRV pre
najlepšiu sezónnu účinnosť a komfort

22

›› Flexibilnú montáž. Vonkajšiu jednotku
je možné namontovať vonku
a maximalizovať tak priestory na
ubytovanie, stravovanie alebo vo vnútri
a minimalizovať tak vonkajší priestor
alebo hluk v centrách miest.

VEDELI STE, ŽE...
… ak má systém len o 10% menej chladiva, než je optimálne
množstvo, spotreba energie na udržanie výkonu sa môže
zvýšiť o 30%. Preto sme vyvinuli funkciu automatického
Ak chcete vidieť celú produktovú radu VRV, pozrite
si webovú stránku www.daikineurope.com alebo
navštívte miestneho obchodného zástupcu
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plnenia chladiva a automatickej kontroly úniku chladiva, aby
sme zaistili optimálny výkon a účinnosť počas celej životnosti
systému a aby sme dodržali smernice F-plyn.

Centrálne ovládanie
Inteligentné riadenie energie
››
››
››
››

››

Plné ovládanie a riadenie systémov VRV až do
2560 vnútorných jednotiek
Jednoduchá intuitívna navigácia a rozsiahle grafické podávanie
správ
Stanovenie spotreby energie na vnútornú jednotku
Plná kontrola nad všetkými funkciami klimatizačného systému
a základnými funkciami budovy, ako je požiarne signalizačné
zariadenie a pod., na optimalizáciu energetickej účinnosti,
komfortu a bezpečia
Monitorovanie a ovládanie viacerých budov cez internet

Inteligentný ovládač pre hotelové izby
Majiteľ hotela má plnú kontrolu nad využitím energie
››
››
››
››

Pripojenie ku všetkým typom ovládačov, vrátane dotykových
obrazoviek s jednoduchým ovládaním
Automatická zmena nastavenej teploty, keď hotelový hosť
opustí izbu alebo otvorí okno – úspora energie
Plnenie všetkých potrieb hostí, pretože každá izba sa
samostatne ovláda
Jednoduchá integrácia s rezervačným softvérom hotela
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Kanálová jednotka
››
››
››
››

Vyrobená najmä pre malé dobre izolované miestnosti,
ako napríklad hotelové izby
Ideálny komfort: veľmi nízka hlučnosť zaručuje kvalitný
odpočinok počas noci
Decentne splýva s vnútorným zariadením interiéru
Maximalizácia využiteľného priestoru: veľmi
kompaktné rozmery na zníženie podhľadu na
minimum

Teplá voda
Ohrievanie vody obnoviteľnou energiou
››
››
››
››

Používanie obnoviteľnej energie na prípravu teplej pitnej vody
pomocou technológie tepelného čerpadla
Možnosť bezplatnej prípravy teplej pitnej vody prenosom
tepla z oblastí vyžadujúcich si chladenie
Možné aplikácie: kúpeľne, systémy podlahového vykurovania
a radiátory
Teplá voda až do 80 °C
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Účinnosť na

pracovisku

Účinná správa budovy a zariadení je kľúčom pri minimalizovaní prevádzkových nákladov

Riešenia VRV ponúkajú

›› Značné zníženie nákladov pri príprave
teplej pitnej vody a vykurovaní
opätovným využitím tepla z oblastí
vyžadujúcich si chladenie
›› Ideálny komfort súčasným
vykurovaním jednej a chladením
iných miestností
›› Prispôsobenie si systému VRV pre
najlepšiu sezónnu účinnosť a komfort

22

22

›› Flexibilnú montáž. Vonkajšiu jednotku
je možné namontovať vonku
a maximalizovať tak komerčný priestor
alebo vnútri a minimalizovať tak
vizuálny dopad a hluk.

VEDELI STE, ŽE...
…Systém VRV môžete tiež pripojiť ku geotermálnemu zdroju
Ak chcete vidieť celú produktovú radu VRV, pozrite
si webovú stránku www.daikineurope.com alebo
navštívte miestneho obchodného zástupcu
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vody. Keďže teplota 10 m pod zemou má takmer stálu teplotu
počas celého roka, je možné dosahovať vysokých účinností aj
v mimoriadne extrémnych poveternostných podmienkach.

Centrálne ovládanie
Kompletný Daikin balík pre správu kancelárskej budovy
››

Intuitívne používateľské rozhranie

››

Inteligentné riadenie energie

››

Flexibilita vo veľkosti a integrácii cez WAGO

››

Prístup a ovládanie viacerých budov cez internet

››

Jednoduchá správa spotreby elektrickej energie viacerých
nájomcov
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Čerstvý vzduch
Zdravšia atmosféra v kancelárii

››

Minimalizovanie plytvania energiou opätovným
získaním tepla z vypúšťaného vzduchu

Úplne plochá kazetová jednotka
Dizajn a genialita v jednom

››

››

Kombinácia vetrania a klimatizácie v jednom systéme

››

Ideálne riešenie pre stredné a veľké budovy

››

Vzduchový filter zaisťuje prívod čistého vzduchu

››

Pripojenie typu plug & play pre VZT jednotky
v prípade, že sú potrebné veľké objemy vzduchu

Unikátny dizajn na trhu: jednoduchá montáž do
štandardných podhľadových rastrov, kde úplne
splýva so stropom

››

Ikonický dizajn a inžinierska výnimočnosť

››

Inteligentné snímače pre maximálny komfort
a účinnosť

+

TICHÁ AKO
ŠUCHOTANIE

Teplá voda
Znižovanie nákladov na prípravu teplej pitnej vody

››

Používanie technológie tepelného čerpadla na
prípravu teplej pitnej vody

››

Možnosť bezplatnej prípravy teplej pitnej vody
prenosom tepla z oblastí vyžadujúcich si chladenie

LÍSTIA

››

Možnosť pripojenia solárnych panelov

››

Možné aplikácie: drezy, systémy podlahového
vykurovania, sprchy a radiátory
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Znižovanie

maloobchodných nákladov

V súčasnom komerčnom prostredí sú maloobchodní predajcovia nútení
znižovať prevádzkové náklady, ako aj spomaľovať rozširovanie obchodu.
Legislatíva zvyšuje finančný tlak rôznymi nariadeniami o energetickej účinnosti.
Prijateľné energeticky účinné riešenia sú preto dôležité na minimalizovanie
prevádzkových nákladov a zaistenie súladu s najnovšími legislatívnymi
nariadeniami.

Riešenia VRV ponúkajú

›› Invertor technológia tepelného čerpadla
ponúka úsporu energie s hodnotou COP
až do 4,5
›› Samostatné ovládanie každej vnútornej
jednotky
›› Na dosiahnutie najvyššej sezónnej
účinnosti je tu prispôsobiteľné riešenie
s variabilnou teplotou chladiva
›› Nový štandard v komforte vykurovania
s nepretržitým vykurovaním počas
rozmrazovania
›› Flexibilnú montáž. Vonkajšiu jednotku
je možné namontovať vonku
a maximalizovať tak komerčný priestor
alebo vnútri a minimalizovať tak vizuálny
dopad a znížiť hluk.
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VEDELI STE, ŽE...
…Systém VRV IV je optimalizovaný na sezónnu účinnosť?
Revolučná regulácia variabilnej teploty chladiva automaticky
prispôsobuje systém VRV individuálnym požiadavkám budovy
a miestnej klímy a znižuje tak prevádzkové náklady až o 28%!
Tento systém je možné
jednoducho optimalizovať,
Ak chcete vidieť celú produktovú radu VRV, pozrite
si webovú stránku www.daikineurope.com alebo
navštívte miestneho obchodného zástupcu
14

aby ste dosiahli potrebnú
rovnováhu medzi
komfortom a účinnosťou.

Kazetová jednotka s kruhovým výfukom
so samočistiacim dekoračným panelom
V porovnaní so štandardnými kazetovými jednotkami je úspora
energie 50%
›› Funkcia automatického čistenia zaručuje každodenné
samočistenie filtra, čím dochádza k úspore energie 50%
›› Nižšie náklady na údržbu (čistenie filtra sa vykonáva vysávačom)
›› Inteligentné snímače vypínajú jednotku, keď v miestnosti nikto
nie je, čím šetria až do 27% energie
›› Ideálny komfort: 360° vyfukovanie vzduchu a detekcia
prítomnosti smerujúca prietok vzduchu mimo osôb

22

Jednoduché ovládanie
Vytvorenie komfortného prostredia pre zákazníkov
›› Ponuka s jednoduchým ovládaním zjednodušuje ovládanie
systému viac, než kedykoľvek predtým
›› Funkcie úspory energie znižujú prevádzkové náklady
›› Moderný dizajn
›› Týždenné časovanie zvyšuje komfort a účinnosť
›› Podpora niekoľkých jazykov
›› Funkcia blokovania tlačidiel zabraňuje nesprávnemu použitiu

Teplovzdušná clona Biddle
Vysokoúčinné riešenia pri riešení separácie klímy pri vstupoch
›› Najúčinnejšie riešenie pri vstupoch bez zádveria s úsporou
energie až do 72% a návratom investície už do 1,5 roka
v porovnaní s elektrickým teplovzdušnými clonami
›› Technológia usmerňovača a optimalizovaná rýchlosť prietoku
vzduchu zaisťujú celoročný komfort
15

Rezidenčné riešenia
Neexistuje miesto ako DOMOV.

Riešenia mini VRV ponúkajú

›› Nákladovo úsporný vykurovací systém
s nízkou spotrebou energie
›› Nižšie emisie CO2 v porovnaní
s bežnými vykurovacími systémami
›› K jednej vonkajšej jednotke je možné
pripojiť až 9 Split jednotiek
›› Kompaktný dizajn
›› Nízka hlučnosť vonkajšej jednotky

22

22

VEDELI STE, ŽE...
…myslíte pri výbere klimatizačnej jednotky Daikin aj na
Ak chcete vidieť celú produktovú radu VRV, pozrite
si webovú stránku www.daikineurope.com alebo
navštívte miestneho obchodného zástupcu
16

životné prostredie?
Pri výrobe vašej klimatizačnej jednotky robíme maximum pre
recykláciu, znižovanie odpadu a využitie obnoviteľnej energie.

22

Split jednotky

+

››

Výrazná zmes ikonického dizajnu a funkčnosti

››

Kombinácia pocitu radiátora s komfortom
a energetickou účinnosťou tepelného čerpadla

UNIKÁTNA:
Sálavé

››

Filter na čistenie vzduchu

teplo

››

Ideálny komfort: tichý ako šepot, okolo 19 dB

››

Chladenie domu v lete
17

Portfólio – vonkajšie jednotky VRV

Nie všetky komponenty sú naraz pripojiteľné k jednej vonkajšej
jednotke. Ďalšie informácie nájdete v projekčných podkladoch.
: komponent je pripojiteľný

x : komponent nie je pripojiteľný
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Výkon (HP)
Systém

Typ

Názov jednotky

4

5

6

8

10

12

14

RXYQ-T
Tepelné čerpadlo bez
nepretržitého vykurovania

20

*1

*1

*1

*1

*1

*1

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

Vnútorné
54 jednotky

Vetranie

Teplovzdušná Pripojenie
hydroboxu
clona

Riadiace
systémy

 x   

    



 x   

   x 



x

x   

RTSYQ-PA
Tepelné čerpadlo
optimalizované na vykurovanie



x

  



x

x   

RXYCQ-A



x

  x

x

x

x   



x

  



    

REYQ-P8/P9
Kombinácia Kompakt



x

  



x

x   

REYHQ-P
Kombinácia Vysoké COP



x

  



x

x   

REYAQ-P
na pripojenie s hydroboxom
len na vykurovanie



x

  



x    

RWEYQ-T



x

  



 x   



x

  



x

Teplovzdušná clona Biddle
pre VRV (CYV)



Vetracie jednotky so spätným
získavaním tepla (ako je VAM)
Vnút. jednotky s prívodom čerstv.
vzduchu (ako je FXMQ-MF)
Súprava pripojenia VZT
jednotky (ako je EKEXV)

    

Vnútorné jednotky VRV
(ako je FXSQ)

RXYSQ-P8V1 (jednofázové)
RXYSQ-P8Y1 (trojfázové)

REKUPERÁCIA
TEPLA
TEPELNÉ
ČERPADLO

REKUPERÁCIA TEPLA

REYQ-T

VODOU
CHLADENÉ

18

Split vnútorné jednotky
(ako je Daikin Emura)

VZDUCHOM CHLADENÉ

TEPELNÉ ČERPADLO

RYYQ-T
Tepelné čerpadlo
s nepretržitým vykurovaním

16

*1

*1

*1

*1

*1

*1

Výkon (HP)

NÁHRADNÉ VRV
REKUPERÁCIA TEPLA –
TEPELNÉ ČERPADLO

VZDUCHOM
CHLADENÉ

Jedna jednotka
Kombinácia viacerých jednotiek

18

5
140

Veľkosť

1

4

Neštandardná kombinácia (voľná kombinácia)

RXYQQ-T
VRVIV-Q - H/P
RQCEQ-P
VRVIII-Q - H/R

8

10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
280

360

460 500 540 636 712 744 816 848

*1

*1

*1

x   
Individuálne ovládanie
(ako je BRC)
Centrálne ovládanie
(ako je DCS3*/DST)
Sieťové riešenia
(ako sú DCS6*/DAM/DMS )

Názov jednotky

Nízkoteplotný hydrobox
pre VRV IV

Typ

Vysokoteplotný hydrobox
pre VRVIII

Systém

VRV vnútorné jednotky

Split jednotky

Model
Kazetová jednotka
s kruhovým výfukom
Funkcia automatického čistenia3
Snímač prítomnosti a podlahový snímač3
Úplne plochá kazetová
jednotka
Snímač prítomnosti
a podlahový snímač3

2-výfuková kazetová
jednotka

Názovjednotky

15

20

25

32

40

50

63

71

80 100 125 140 200 250

FXFQ-A

FXZQ-A

Kanálová jednotka
s invertorovým
ventilátorom

FXSQ-P

Kanálová jednotka
s invertorovým
ventilátorom

FXMQ-P7

PARAPETNÉ
JEDNOTKY

PODSTROPNÁ
JEDNOTKA

NÁSTENNÁ
JEDNOTKA

Veľká kanálová jednotka FXMQ-MA

1
2
3
4

4

Nástenná jednotka

FXAQ-P

Podstropná jednotka

FXHQ-A

4-výfuková podstropná
jednotka

FXUQ-MA

Chladiaci výkon (kW)1
Vykurovací výkon (kW)2

FCQG-F



Úplne plochá kazetová
jednotka
Snímač prítomnosti
a podlahový snímač3

FFQ-C



Malá kanálová jednotka

FDBQ-B



Tenká kanálová jednotka

FDXS-F



Kanálová jednotka
s invertorovým
ventilátorom

FBQ-C



Daikin Emura – nástenná
jednotka

FTXGLW/LS

 

Nástenná jednotka

CTXS-K
FTXS-K

 

Nástenná jednotka

FTXS-G

 

FHQ-C



Nexura – parapetná
jednotka

FVXG-K

 

Parapetná jednotka

FVXS-F

 

Parapetno podstropná
Flexi jednotka

FLXS-B

 

NÁSTENNÁ JEDNOTKA

FXDQ-A

Parapetná jednotka bez
opláštenia

Kazetová jednotka
s kruhovým výfukom
Funkcia automatického čistenia3
Snímač prítomnosti a podlahový snímač3

PODSTROPNÁ
JEDNOTKA

Tenká kanálová jednotka

Parapetná jednotka

Názov
jednotky

PARAPETNÉ JEDNOTKY

KANÁLOVÉ JEDNOTKY

Malá kanálová jednotka FXDQ-M9

FXLQ-P
FXNQ-P
1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1

Model

FXCQ-A

Kazetová rohová jednotka FXKQ-MA

Pripojiteľná vonkajšia
jednotka

Typ

KANÁLOVÉ JEDNOTKY

KAZETOVÉ JEDNOTKY

Typ

Výkon
15 20

KAZETOVÉ JEDNOTKY

Výkon

Podstropná jednotka

25

35

42

50

60

71

RYYQ-T
RXYQ-T

Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teplote: 35°CDB, ekvivalentnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšení: 0 m.
Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 20°CDB vonkajšej teplote: 7°CDB, 6°CWB, príslušnej dĺžke potrubia chladiva: 5 m, prevýšení: 0 m.
Voliteľné príslušenstvo
Nie je možné pripojenie ku VRV III-S
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