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DAIKIN VRV IV sets the standard with revolutionary technologies, such as variable refriger-
ant temperature control and continuous heating during defrost for heat pump units. 
Its advanced VRV confi gurator software is a time-saver that simplifi es commissioning, 
confi guration and customisation. This is backed up by automatic refrigerant charging 
and remote refrigerant containment check allowing quick and easy installation. 
Find out more on www.daikin.eu

GREAT NEWS
VRV IV SETS THE STANDARD … AGAIN

DUMMY
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Daikins produkter distribueras av:

Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget 
bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt 
denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas 
för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av 
innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer 
kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. 
frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den 
vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/
eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin 
Europe N.V.

VRV-produkterna ligger inte inom ramen för Eurovents certifieringsprogram.

hitta den senaste informationen på www.daikin.se/vrv-iv
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fastighetsägare
Med Daikins egen inverterteknik och variabla köldmedietemperatur, arbetar VRV 
luftkonditioneringssystem med enastående effektivitet. Detta bidrar till stora 
energibesparingar, som markant reducerar driftskostnaderna och underlättar en 
bättre fastighetsskötsel.

slutanvändare
För att ge en komfortabel luftmiljö, erbjuder Daikin luftbehandlingssystem utöver 
enbart luftkonditionering. Utöver att hålla luften vid en behaglig temperatur, kan 
luftens kvalitet förbättras med ventilation, befuktning och andra processer. Lätt att 
använda genom avancerat och centraliserat styrsystem.

konsulter och designkontor
Daikins VRV-system har ett brett utbud av inomhusdelar och utomhusdelar för olika 
storlekar på fastigheter och installationsförhållanden. Långa rörlängder och andra 
funktioner ställer få begränsningar i utformningen, vilket ger stor flexibilitet för att 
tillgodose fastighetens behov. VRV är också flexibelt när systemet installeras som den 
enda tekniken med kontinuerlig värme, och är därför perfekt lämpat som mångsidigt 
värmesystem.

installatörer
Daikin erbjuder en kompakt design för VRV-utomhusenheter genom att 
ytterligare optimera funktionerna på utrustningen, vilket överträffar normen för 
luftkonditioneringssystem. Kompakta enheter möjliggör installation i begränsade 
utrymmen, som ovanpå taket, och minskar utnyttjandet av effektivt utrymme. Ett 
enklare installationsarbete och programvara för VRV-konfiguration innebär snabbare 
färdigställande och driftstart med tid för annat.

Fördelar för
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Upptäck Daikin VRV

VRV-serien är en perfekt kombination av nyskapande teknik och smart 
behovsdriven design, som resulterar i en omfattande produktserie som 
ger det bästa inom klimatstyrning i en kommersiell miljö. Att välja VRV är 
att välja originalet med alla dess fördelar. Våra luftkylda och vattenkylda 
utomhusenheter är konstruerade för optimal prestanda, med konfigurationer 
både för bergvärme, standard, värmeåtervinning eller värmepump, och 
de kombineras sömlöst med en inspirerad serie av inomhusenheter. Vi 
tillhandahåller ett fullt sortiment av kassetter, däribland vår nya helt platta 
kassett, för att garantera rätt lösning för alla lokaler. Dessutom kan du 
koppla ihop den vanliga värme- och kylprocessen med friskluftventilering, 
hydroboxar och Biddle-luftgardiner, och styra alltihop med våra smarta 
nätverkslösningar. Innovation i praktiken! 



Upptäck Daikin VRV
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Om 
Daikin

Daikin är Europas ledande tillverkare av högst energieffektiva värme- kyl-, ventilations- 
och kylningslösningar för användning kommersiellt, i bostäder och industri.

Daikin-kvalitet
Daikins mycket avundade kvalitet kommer sig helt enkelt av den noggrannhet som 
tillämpas vid utformning, produktion och provning, och även eftermarknadssupport. 
Varje komponent väljs noggrant och utsätts för rigorösa tester för att dess bidrag till 
produktens kvalitet och tillförlitlighet ska kontrolleras.
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En partner
Daikins VRV-totallösning ger en enda kontaktpunkt för design och underhåll av ditt integrerade klimatstyrsystem. 
Med våra modulära enheter kan du välja rätt mix av utrustning och teknik, så att du får den garanterat perfekta 
balansen av temperatur, luftfuktighet och luftsvalka för den perfekta komfortzonen med maximal energieffektivitet 
och kostnadseffektivitet.

Något utöver det vanliga
Att uppnå ett perfekt inomhusklimat innebär att ditt VRV-system anpassas till de individuella byggnads- 
och klimatkraven, så att man skapar en optimal komfortgrad för de boende genom att säkerställa att rätt 
temperatur råder på rätt ställen, och att graden av friskluft och fuktighet är korrekt - och allt detta med en 
acceptabel ljudnivå. Det innebär också att man lägger vikt vid detaljerna inom alla aspekter av den tekniska 
konfigurationen.

Daikins lösning är en totallösning som inte bara fokuserar på kärnkomponenterna utan även på den utrustning 
som kan anslutas till vår nya generation av VRV-system. Vår senaste utrustning är utformad för att optimera 
totalsystemets prestanda genom att automatisera så mycket som möjligt av rutinstyrningen och -kontrollerna, 
och genom att erbjuda ett globalt nätverk av lokala tekniker som hjälper till att upprätthålla en maximal effekt.

Energieffektivitet, mer än COP
Vissa av de områden vi fokuserar på omfattar inomhusenheter som har en automatisk filterrengöringsfunktion 
för att upprätthålla ett optimalt luftflöde och minska elförbrukningen, och våra undertaksmodeller har 
inverterdrivna fläktar som automatiskt justerar luftflödet. På liknande sätt säkerställer vår automatiska fyllnings- 
och läckagekontroll att kylmedelsnivån är korrekt, vilket också innebär mesta möjliga effektivitet. Och vår 
användarvänliga VRV-konfigurator förenklar driftstart, konfiguration och anpassning. Sedan har vi styrsystemen. 
Här har vi skapat en användarvänlig integrerad styrenhet som reglerar i princip allt, och till och med tar 
hänsyn till vädret för att säkerställa att inomhusklimatet är optimerat oberoende av förutsättningarna utomhus.

Daikins totala klimatkontrollösningar är helt enkelt något utöver det vanliga.

 Denna symbol markerar var Daikin har investerat i teknik för att reducera påverkan av luftkonditionering på miljön.
 Symbolen finns på sidorna: 28, 29, 30, 32, 33, 36, 58, 68, 82, 85

VRV har alltid satt standarden: i det förflutna och idag, och kommer att fortsätta med det i framtiden. Idag 
sätter VRV IV nya standarder för årstidsrelaterad verkningsgrad för husägare, inomhuskomfort för användare och 
förenklad installation för installatörer.

Total 
klimatstyrning:  sätter standarden igen



=VRV IV
sätter standarden … 

igen

Vad är nytt?
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 › Varierande köldmedietemperatur

 › Kontinuerlig värme under avfrostning

 › VRV-konfigurator

sätter standarden … 
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ALLA INOMHUSENHETER  
HELT ENLIGT ECO-DESIGN s 82
Från 01/2013 måste alla inomhusenheter följa Ecodesign-lagstiftningen om 
fläktar. Som marknadsledande tar Daikin steget och blir först med att följa den 
lagstiftningen för alla inomhusenheter, genom att börja tillämpa DC-fläktar i 
inomhusenheterna och förbättra deras energieffektivitet ännu mer

NÄSTA GENERATIONS  
RUNDFLÖDESKASSETT FXFQ-A s 86
 › Ökad komfort

 › Närvarosensorn riktar också automatiskt bort luftflödet från alla 
personer för att undvika drag

 › Golvsensorn säkerställer en jämn temperaturfördelning mellan tak 
och golv

 › Ännu mer energieffektivt
 › Autorengöringspanel sparar upp till 50 % tack vare daglig 

filterrengöring
 › Närvarosensorerna sparar ytterligare 27 % genom att justera 

börvärdet eller stänga av enheten när ingen är i rummet
 › Flexibel installation genom individuell luftriktarstyrning

 En luftriktare kan enkelt stängas när du renoverar eller arrangerar 
om din interiör

HELT PLATT KASSETT - FXZQ-A s 88
 › Unik design på marknaden: smälter in helt platt i taket och passar 

jämnt in i arkitekttakmoduler
 › Anmärkningsvärd blandning av ikonisk design och förträfflig 

konstruktion, med elegant yta i vitt eller en kombination av silver 
och vitt

 › Ännu mer energieffektiv med närvarosensorn
 › Ger förbättrad komfort med golvsensorn
 › Individuell luftriktarstyrning: en luftriktare kan lätt stängas via 

den trådanslutna fjärrkontrollen (BRC1E52) när du renoverar eller 
arrangerar om din interiör

 › Ingen tillvalsadapter behövs för DIII-anslutning av Sky Air-modell

Vad mer är nytt?
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2-VÄGSBLÅSANDE KASSETT – FXCQ-A s 90
 › Bättre effektivitet med nyutvecklad värmeväxlare, DC-fläkt och 

kondensvattenpump
 › Dekorationspanel i modern stil i RAL9010
 › Förbättrad komfort med automatisk luftflödeskontroll

HYDROBOX MED LÅG TEMPERATUR FÖR VRV s 112
 › Högeffektiv byggnadsuppvärmning/-kylning
 › För golvvärme, AHU, lågtemperaturradiatorer …
 › Utgående vattentemperaturintervall: 5-45 °C

BIDDLE-LUFTGARDIN FÖR VRV s 116
 › Anslutningsbar till VRV värmeåtervinning och värmepump
 › Återbetalningsperiod på mindre än 1,5 år
 › Ger i stort sett gratis uppvärmning genom återvunnen värme

INTELLIGENT TOUCHSTYRNING s 138
Naturligt användargränssnitt

 › Smart energihantering
 › Flexibel i storlek (från 64 upp till 2 560 grupper)
 › Flexibel integration (från enkel A/C-kontroll till litet BMS)
 › Lätt service och driftsättning med fjärrkontroll av köldmediemängd

TAKMONTERAD KASSETT – FXHQ-A s 98
Bättre effektivitet med DC-fläkt och kondensvattenpump

 › Dekorationspanel i modern stil i RAL9010

4-VÄGSBLÅSANDE TAKMONTERAD KASSETT – 
FXCQ-A s 99
 › Bättre effektivitet med nyutvecklad värmeväxlare, DC-fläkt och 

kondensvattenpump
 › Dekorationspanel i modern stil i RAL9010
 › Förbättrad komfort med automatisk luftflödeskontroll
 › Integration av expansionsventil för snabbare installation
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1987 1991 1994 1998 2003 2004

Daikin introducerar sin VRVII, världens 
första variabla kylflödessystem som 
använder R-410A. Systemet, som finns 
tillgänglig i versioner med enbart kyla, 
värmepump och värmeåtervinning, 
som har stora fördelar jämfört med 
tidigare VRV-system, visar Daikins 
innovativa utnyttjande av ny teknik. 
Inte mindre än 40 inomhusdelar med 
värmeåtervinning eller värmepump kan 
anslutas till en enda köldmediekrets.

Det ursprungliga VRV-
luftkonditioneringssystemet som 
utvecklades av Daikin Industries 
Ltd. under 1982 introduceras 
i Europa i VRV-standardversion. 
VRV D-serien kan tillhandahålla 
luftkonditionerad luft till upp till 6 
inomhusenheter som är anslutna 
till en utomhusenhet.

Ytterligare ett steg framåt 
tas under 1991 i och med 
introduktionen av VRV 
värmeåtervinningssystem, 
som erbjuder samtidig kylning 
och uppvärmning från olika 
inomhusdelar i samma 
köldmediekrets.

Genomgående hög kvalitet 
och effektivitet leder till 
ett utbrett erkännande av 
VRV-konceptet och Daikin 
blir det första japanska 
luftkonditioneringsföretaget som 
erhåller en ISO9001-certifiering. 
Daikin tar ännu ett stort steg 
framåt inom VRV-tekniken: I VRV 
Inverter-H-serien drivs upp till 
16 inomhusenheter från endast 
1 utomhusenhet.

Introduktionen av VRVII-S-
serien utökar arbetsområdet 
för VRV till den lätta 
kommersiella sektorn. 
Tillgänglig i kapaciteter på 
4, 5 och 6 HP, är systemet 
konstruerat för installation i 
upp till 9 rum.

I väntan på 
utfasningen av 
alla CFC-baserade 
utrustningar, utökar 
Daikin Europe 
produktionen av VRV 
luftkonditionerings-
enheter med R-407C.
Daikin Europe firar sin 
25-årsdag med att bli belönade 
med ett ISO14001-miljöcertifikat 
och med introduktionen 
av VRV Inverter-serien med 
R-407C, för enbart kyla- eller 
värmepumpsutförande. Så många 
som 16 inomhusdelar kan anslutas 
till en enda utomhusdel.

Över 30 års 
 VRV-historia
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Daikin har utökat 
arbetsområdet på 
sitt prisade VRVII 
inverter-drivna dx 
luftkonditioneringssystem, 
med en ny vattenkyld 
version, VRV-WII. Systemet 
är tillgängligt i modellerna 
10, 20 och 30 HP, körs 
på R-410A köldmedium 
och finns tillgängligt i 
versionerna värmepump 
och värmeåtervinning.

Daikin har utvidgat sitt VRV-utbud med 
den innovativa utbytes-VRV – en mycket 
kostnadseffektiv ersättning för VRV-system 
som fortfarande drivs med det förbjudna 
köldmediet R-22. Denna kostnadseffektiva 
uppgradering är möjlig eftersom VRVIII-Q 
utomhusdelar kan installeras med existerande 
rörledningar och i vissa fall existerande 
inomhusdelar. Systemet som är ett av de 
första i sitt slag ingår i värmepumps- och 
värmeåtervinningsmodeller med kapaciteter 
mellan 5 och 30 HP och det erbjuder drastiskt 
ökade verkningsgrader 
och avsevärt minskad 
energikonsumtion 
jämfört med R-22-
system.

2005 2006-2007 2008 2009 2010 2011

Daikin har meddelat lansering 
av den tredje generationen i sin 
hyllade VRV-serie med det till 
stor del omkonstruerade VRVIII-
systemet. VRVIII finns tillgänglig i 
versioner med värmeåtervinning, 
värmepump och kylning, och 
omfattar de bästa funktionerna i 
tidigare VRV-system. Den omfattar 
dock även ett betydande antal 
förbättringar inom design, 
installation och 
underhåll som 
automatisk 
köldmediefyllning 
och test. Upp till 
64 inomhusdelar 
kan anslutas till ett 
system.

Daikin introducerar nya 
värmepumpar som är 
optimerade för värme 
(VRVIII-C).  
Dessa nya värmepumpar 
har ett utökat 
driftsområde ned till -25 
°C och har en märkbart 
förbättrad COP vid låga 
omgivningstemperaturer, 
tack vare det nyutvecklade 
2-stegs kompressorsystemet.

Daikin lanserar konceptet 
”totallösning” genom att integrera 
varmvattenproduktion och Biddle-
luftgardiner i VRV-systemet. Serien av 
inomhusenheter utvidgas också genom 
möjligheten att ansluta inomhusenheter 
i bostäder som Daikin Emura eller 
Nexura till VRV-systemet. 2011 bekräftas 
också VRV som en etablerad lösning på 
marknaden, då det når 400 000 sålda 
utomhusenheter och 2,2 miljoner 
inomhusenheter.

Daikin har utökat urvalet inom 
VRVIII-systemet med den 
omkonstruerade vattenkylda 
VRV-WIII, som finns i 9 olika 
utomhuskombinationer från 8 till 
30 HP. 

Även en geotermisk version 
finns nu tillgänglig.  
Detta system använder 
geotermisk värme som en 
förnybar energikälla och kan 
arbeta ner till -10 °C i  
värmeläge.

Över 30 års 
 VRV-historia
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Daikins VRV-totallösning ger en enda 
kontaktpunkt för design och underhåll av 
ditt integrerade klimatstyrsystem. Med våra 
modulära enheter kan du välja rätt mix 
av utrustning och teknik, så att du får den 
garanterat perfekta balansen av temperatur, 
luftfuktighet och luftsvalka för den perfekta 
komfortzonen med maximal energieffektivitet 
och kostnadseffektivitet.

 

VRV-vär-
meåtervin-

ningssystem

Kyla

Värme Ventilation

LuftgardinVarmvatten

Utvunnen  
värme

22

22

Totalt 
lösningskoncept
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+ SPARA UPP TILL 17 % JÄMFÖRT MED  

EN GASPANNA

22 VÄRME OCH 
KYLA
Stort utbud av inomhusenheter som passar 
rum i alla storlekar och former

 › Perfekt komfort
 › Viskande tyst drift
 › Stilfull design
 › Undertaksinstallation möjlig

 › Från individuell styrning till hantering av flera byggnader
 › Användarvänlig touchskärmstyrning
 › Fjärrkontroll och övervakning via Internet
 › Zonkontroll
 › Energihanteringsverktyg

Full styrning för maximal effektivitet

INDIVIDUELLA STYRSYSTEM

 › Mest effektiva lösningen för öppen dörr
 › Luftgardinsuppvärmning gratis
 › Året runt-komfort, även under de mest krävande dagar

En högeffektiv lösning till 
klimatseparation för dörröppning

LUFTSEPARATION 
GENOM LUFTGARDINER

Skapa en högkvalitativ inomhusmiljö

VENTILATION

 › Fri vattenuppvärmning möjlig
 › Möjlighet att kombinera med solpaneler
 › Varmvatten till duschar, diskhoar, kranvatten 

för rengöring, golvvärme eller radiatorer
 › Varmvatten upp till 80 °C

Använd förnybar energi för att producera varmvatten

VARMVATTEN

+

+

SPARA UPP TILL 15 % JÄMFÖRT MED  

TRADITIONELLA SYSTEM + SPARA UPP TILL 40 % TACK VARE  

LÄGRE KRAV PÅ KYLA OCH VÄRME

+ SPARA UPP TILL 72 % JÄMFÖRT MED  

EN ELEKTRISK LUFTGARDIN

VRV-UTOMHUSENHETER
Integrerad värmepumplösning

 › Lösning för varje klimat från -25 °C till +52 °C
 › Flexibel för att passa alla byggnader
 › Kan anpassas efter dina specifika behov för att uppnå 

högsta årstidsrelaterade verkningsgrad
 › Den nya standarden inom värmekomfort

 › Värmen återvinns mellan utomhus- 
och inomhusluft

 › Fri kyla
 › Optimal fuktighetskontroll
 › Luftfiltrering garanterar konstant 

tillförsel av ren luft

SPARA UPP TILL 28 % I DRIFTSKOSTNADER JÄMFÖRT 

MED TIDIGARE SERIER
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Luftkylt utomhussystem
 VÄRMEPUMP

VRVIII-S VRV CLASSICVRVIII-C

 › För antingen värme eller kyla från ett system

Upptar liten golvyta
 › Optimerad golvyta inom 

värmeåtervinning

Hög COP-kombination
 › Högt energiutbyte i Daikins 

värmeåtervinningssortiment 

VRVIII 
värmeåtervinning, med 
anslutning till hydrobox 
med endast värme
 › Helt integrerat system
 › Gratis varmvatten

VÄRMEÅTERVINNING  › För samtidig värme och kyla från ett system
 › Den värme som kommer från inomhusenheterna under kylcykeln förs över till enheter i utrymmen 

som behöver värme, vilket maximerar energieffektiviteten, reducerar elkostnaderna och leder till höga 
dellasteffektiviteter (upp till 91)

 › Driftsområde vid kyldrift ned till -20 °C (teknisk kyla)

 › Anpassa din VRV för bästa årstidsrelaterade verkningsgrad med variabel köldmedietemperatur
 › Kontinuerlig komfort: Unik teknik för kontinuerlig värme under avfrostning gör VRV IV till det bästa 

alternativet till traditionella värmesystem
 › VRV-konfigurationsprogram för snabbast och mest korrekt driftstart, konfiguration och anpassning
 › Stort urval av inomhusenheter: möjlighet att kombinera VRV med stilfulla inomhusenheter (Daikin 

Emura, Nexura, …)

 VRV IV värmepump

VRVIII-S värmepump
 › Speciellt utformad för små 

kapaciteter
 › Platsbesparande design
 › Anslut antingen VRV eller  

stilfulla inomhusenheter:  
Daikin Emura, Nexura…

VRV Värmepump 
optimerad för 
uppvärmning
 › Det första systemet inom 

industrin som har utvecklats 
för uppvärmning vid låga 
omgivningstemperaturer. 

 › Ökat arbetsområde för  
kylning ned till -25 °C

 › Stabil uppvärmningskapacitet 
och hög effektivitet vid låga 
omgivningstemperaturer 
(COP > 3 vid -10 °C 
utomhustemperatur)

VRV Classic
 › För mindre projekt med 

standardkrav på kyla och  
värme

 › Går att ansluta till alla VRV-
inomhusenheter, styrsystem 
och ventilation

      Vilket VRV - utomhussystem
är den bästa lösningen för mig?
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 › Möjliggör värmeåtervinning i hela fastigheten, tack vare lagringen av energi i vattenkretsen
 › Kompakt utformning och stapling är möjlig
 › Lämplig för flervåningshus- och större byggnader genom den nästan obegränsade möjligheten med vattenledningar

 -VÄRMEÅTERVINNING 

 › För samtidig värme och kyla från ett 
köldmediesystem

 › Inget behov av en extern värme- eller 
kylkälla

 › Uppvärmning med vattenburen 
bergvärme som en förnyelsebar 
energikälla

 › Utökning av arbetsområdet av 
inloppsvattentemperatur ned till -10 °C i 
värmeläge

Vattenkylda utomhussystem

STANDARDSERIEN GEOTERMISKA SERIEN - 
BERGVÄRME / MARKVÄRME

      Vilket VRV - utomhussystem
är den bästa lösningen för mig?
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Utomhusenhetsserie
Portfölj

LU
FT

KY
LD VÄ

RM
EP

U
M

P

RYYQ-T  
Värmepump med  

kontinuerlig värme

RXYQ-T  
Värmepump med  

kontinuerlig värme

RXYSQ-P8V1 (Enfas)
RXYSQ-P8Y1 (Trefas)

RTSYQ-PA  
Värmepump optimerad  

för uppvärmning

RXYCQ-A

VÄ
RM

EÅ
TE

RV
IN

N
IN

G

REYQ-P8/P9  
Liten monteringsyta

REYHQ-P  
Hög COP-kombination

REYAQ-P

för anslutning till en  
hydrobox för endast värme

Kylkapacitet (kW)3 22,4 26,7 44,8 49,1 53,4 67,2 71,5 75,8 80,1

Uppvärmningskapacitet (kW)4 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

VÄ
TS

KE
KY

LT

ST
AN

DA
RD

SE
RI

EN

H/
R 

- H
/P

RWEYQ-P

G
EO

TE
RM

IS
KA

 
SE

RI
EN

H
/R

 - 
H

/P

RWEYQ-PR

1 Nominella kylkapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 27 °CTT, 19 °CVT, utomhustemperatur: 30 °C, ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m.
2 Nominella värmeeffekter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m.
3 Nominella kylkapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 27 °CTT, 19 °CVT, utomhustemperatur: 30 °C, ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m.
4 Nominella värmeeffekter baseras på: inomhustemperatur: 20 °CTT, temperatur på inloppsvatten: 20 °C, ekvivalent köldmedierörledning: 7,5 m, nivåskillnad: 0 m.
5 Inte en standardkombination (fri kombination)

 Enkelenhet

 Multikombination

LU
FT

KY
LD

ER
SÄ

TT
N

IN
G

 V
RV

 

VÄ
RM

EÅ
TE

RV
IN

N
IN

G
 - 

VÄ
RM

EP
U

M
P

RQYQ-P

VRVIII-Q - H/P

RQCEQ-P

VRVIII-Q - H/R

System Typ Produktnamn 4 5 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

Kapacitetsklass 140 280 360 460 500 540 636 712 744 816 848

Kylkapacitet (kW)1 HR/HP -/14,0 -/22,4 28,0/28,0 -/33,5 36,0/- -/40,0  50,0/50,4 54,0/55,9 63,6/61,5 71,2/67,0 74,4/73,0  81,6/78,5  84,4/85,0 -/90,0 -/96,0 -/101,0 -/107,0 -/112,0 -/118,0 -/124,0 -/130,0 -/135,0

Uppvärmningskapacitet (kW)2 HR/HP -/16,0  -/25,0  32,0/31,5  -/37,5 40,0/- -/45,0 52,0/50,0 56,0/56,5 60,0/62,5 67,2/69,0 78,4/75,0 80,8/81,5 87,2/87,5 89,6/95,0 -/100,0 -/108,0 -/113,0 -/119,0 -/125,0 -/132,0 -/138,0 -/145,0 -/150,0

System Typ Produktnamn 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Kylkapacitet (kW)1 12,6 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0

Uppvärmningskapacitet (kW)2 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

Effekt (HP)

ny

ny

ny

ny

(5)(5) (5)

(5)(5) (5)
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LU
FT

KY
LD VÄ

RM
EP

U
M

P

RYYQ-T  
Värmepump med  

kontinuerlig värme

RXYQ-T  
Värmepump med  

kontinuerlig värme

RXYSQ-P8V1 (Enfas)
RXYSQ-P8Y1 (Trefas)

RTSYQ-PA  
Värmepump optimerad  

för uppvärmning

RXYCQ-A

VÄ
RM

EÅ
TE

RV
IN

N
IN

G

REYQ-P8/P9  
Liten monteringsyta

REYHQ-P  
Hög COP-kombination

REYAQ-P

för anslutning till en  
hydrobox för endast värme

Kylkapacitet (kW)3 22,4 26,7 44,8 49,1 53,4 67,2 71,5 75,8 80,1

Uppvärmningskapacitet (kW)4 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

VÄ
TS

KE
KY

LT

ST
AN

DA
RD

SE
RI

EN

H/
R 

- H
/P

RWEYQ-P

G
EO

TE
RM

IS
KA

 
SE

RI
EN

H
/R

 - 
H

/P

RWEYQ-PR

LU
FT

KY
LD

ER
SÄ

TT
N

IN
G

 V
RV

 

VÄ
RM

EÅ
TE

RV
IN

N
IN

G
 - 

VÄ
RM

EP
U

M
P

RQYQ-P

VRVIII-Q - H/P

RQCEQ-P

VRVIII-Q - H/R

System Typ Produktnamn 4 5 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

Kapacitetsklass 140 280 360 460 500 540 636 712 744 816 848

Kylkapacitet (kW)1 HR/HP -/14,0 -/22,4 28,0/28,0 -/33,5 36,0/- -/40,0  50,0/50,4 54,0/55,9 63,6/61,5 71,2/67,0 74,4/73,0  81,6/78,5  84,4/85,0 -/90,0 -/96,0 -/101,0 -/107,0 -/112,0 -/118,0 -/124,0 -/130,0 -/135,0

Uppvärmningskapacitet (kW)2 HR/HP -/16,0  -/25,0  32,0/31,5  -/37,5 40,0/- -/45,0 52,0/50,0 56,0/56,5 60,0/62,5 67,2/69,0 78,4/75,0 80,8/81,5 87,2/87,5 89,6/95,0 -/100,0 -/108,0 -/113,0 -/119,0 -/125,0 -/132,0 -/138,0 -/145,0 -/150,0

System Typ Produktnamn 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Kylkapacitet (kW)1 12,6 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0

Uppvärmningskapacitet (kW)2 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

Effekt (HP)

: komponenten är anslutningsbar

x : komponenten är inte anslutningsbar

Alla komponenterna är inte anslutningsbara till 
en utomhusenhet samtidigt.  
Se mer information i den tekniska databoken.

Kontrollsystem
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Typ Modell Produktnamn 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

TA
KM

O
N

TE
RA

D
 K

AS
SE

TT

Rundblåsande kassett
automatisk rengöringsfunktion3

Närvaro- och golvsensor3

FXFQ-A

Takmonterad  
4-vägsblåsande kassett

Närvaro- och golvsensor3

FXZQ-A

Takmonterad  
2-vägsblåsande kassett

FXCQ-A

Takmonterad hörnkassett FXKQ-MA

U
N

D
ER

TA
K

Liten undertaksmodell FXDQ-M9

Slimmad takmodell FXDQ-A

Undertaksmodell med 
inverterdriven fläkt

FXSQ-P

Undertaksmodell med 
inverterdriven fläkt

FXMQ-P7

Stor undertaksmodell FXMQ-MA4

VÄ
GG

MO
NT

ER
AD

Väggmodell FXAQ-P

TA
KU

PP
H

ÄN
G

D
 M

O
D

EL
L

Takmonterad enhet FXHQ-A

Takmonterad  
4-vägsblåsande enhet

FXUQ-MA

ST
ÅE

N
D

E 
G

O
LV

M
O

D
EL

L

Golvmonterad enhet FXLQ-P

Dold golvmonterad enhet FXNQ-P

Kylkapacitet (kW)1 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

Uppvärmningskapacitet (kW)2 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

1 Nominella kylkapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 27 °CTT, 19 °CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. 
2 Nominella värmeeffekter baseras på: inomhustemperatur: 20 °CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. 
3 Tillval
4 Går inte att ansluta till VRV III-S

Effekt

VRV luftkonditionering ger sommarsvalka och vintervärme på kontor, hotell, varuhus och många 
andra lokaler för kommersiellt bruk. Den förbättrar inomhusmiljön och skapar en grund för bättre 
affärer, och oavsett vilket behov av luftkonditionering som finns kan det uppfyllas av en inomhusdel 
från Daikin. VRV-luftkonditionering kan tillhandahållas via 26 olika modeller av inomhusenheter i 
totalt 116 utföranden.

Inomhusenhetsserie

ny

ny

ny

ny

ny

ny
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Effekt
Anslutningsbar 
utomhusenhet

1 Dekorationspanel BYCQ140CG + BRC1E51A krävs
2 15-klassenhet inte tillgänglig för RYYQ-T

Typ Modell Produkt 
namn 15 20 25 35 42 50 60 71 RYYQ-T RXYSQ-P8V1

RXYSQ-P8Y1

TA
KM

O
N

TE
RA

D
 K

AS
SE

TT

Rundflödeskassett (inkl. 
automatisk rengöringsfunktion1)

FCQG-F 

Helt platt kassett FFQ-C 

U
N

D
ER

TA
K

Liten undertaksmodell FDBQ-B 

Slimmad takmodell FDXS-F 
Undertaksmodell med 

inverterdriven fläkt FBQ-C 

VÄ
G

G
M

O
N

TE
RA

D

Daikin Emura

Väggmodell
FTXG-JA/JW  

Väggmodell CTXS-K 
FTXS-K  

Väggmodell FTXS-G  

TA
KU

PP
HÄ

NG
D 

M
OD

EL
L

Takmonterad enhet FHQ-C 

ST
ÅE

N
D

E 
G

O
LV

M
O

D
EL

L Nexura golvmonterad enhet FVXG-K  

Golvmonterad enhet FVXS-F  

Flexi-typenhet FLXS-B  

ny

ny

ny

2
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 Ventilationsserie

Luftflöde (m3/h)

Typ Produktnamn Beståndsdelar i 
inomhusluftens kvalitet 0 200 400 600 800 1.000 1.500 2.000 4.000 6.000 8.000

VENTILATION  
MED VÄRME-
ÅTERVINNING

VAM-FA/FB 1 Ventilation

VKM-G
1 Ventilation

3 Förkonditionering

VKM-GM

1 Ventilation

2 Befuktning

3 Förkonditionering

UTOMHUS- 
LUFTSHANTERINGS- 

ENHET 1
FXMQ-MF

1 Ventilation

3 Förkonditionering

VRV  
LUFTBEHANDLINGS- 

APPLIKATIONER 2
EKEXV-sats

1 Ventilation

3 Förkonditionering

1 Inte anslutningsbar till VRVIII-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-P8Y1)
2 Luftflödet är bara en beräknad angivelse, baserad på följande värden: värmekapacitet EKEXV-kit * 200 m³/h
3 För mer information om Daikins lufthanteringssystem, kontakta din lokala återförsäljare

Ventilation friskluftförsörjning Luftfuktning: optimera balansen mellan 
luftfuktighet inom- och utomhus

Förkonditionering: kylning eller uppvärmning 
av inkommande friskluft för att bibehålla en 
konsekvent temperatur för maximal komfort

1 2

3

1 2

3

21

3

1 2

3

21

3

21

3
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 Nätverkslösningar

La
yo

ut
sk

är
m

Pe
ks

kä
rm

G
ru

nd
lä
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an

de
 k

on
tr

ol
lfu

nk
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ne
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te
m
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st
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nt
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 in
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ng
 a
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m
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m
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ng

Sä
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ng
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xl
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g

Ve
ck
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ch
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ld
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ch
em

an

Ti
m

er
ut
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ni

ng

Au
to

m
at
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k 

av
st

än
gn

in
g

G
ru

nd
lä

gg
an

de
 st
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fu

nk
tio

ne
r: 

PÅ
/A

V,
 

st
at

us
, d

rif
tlä

ge
, b

ör
vä

rd
es

te
m

p.

Fi
lte

rs
ta

tu
s

Fe
lfu

nk
tio

ns
ko

d

H
is

to
rik

 (d
rif

t, 
fe

l o
sv

.)

Vi
su

al
is

er
in

g

PP
D

W
eb

bt
ill

gå
ng

 &
 st

yr
ni

ng

H
TT

P-
al

te
rn

at
iv

Sy
nk

ro
ni

se
rin

g

Fö
rh

an
ds

ky
ln

in
g/

fö
rh

an
ds

vä
rm

ni
ng

G
lid

an
de

 te
m

pe
ra

tu
r

Fr
i k

yl
a

AC
N

SS
-a

ns
lu

tn
in

g 
fö

r s
er

vi
ce

sy
st

em
 a

v 
lu

ftk
on

di
tio

ne
rin

ga
r i

 n
ät

ve
rk

M
ax

 in
om

hu
se

nh
et

sg
ru

pp
er

ITC 64

ITM + + + + Std + 2 560

DMS-IF1 64

BACNET2 4x64

Skärm Styrning Övervakning Tillval Övrigt

 Biddle-luftgardinsserie
Typ Produktnamn

BIDDLE-LUFTGARDIN FRITT HÄNGANDE CYV  S/M/L-DK-F

BIDDLE LUFTGARDIN KASSETT CYV  S/M/L-DK-C

BIDDLE LUFTGARDIN INFÄLLD CYV  S/M/L-DK-R

Biddle-luftgardinsserie 
för VRV

2.3 m
2.15 m 2.0 m

3.0 m
2.75 m

2.5 m2.5 m 2.4 m 2.3 m

InstallationsförhållandeGynnsam
ex: shoppingcenter med tak 
eller svängdörrar

Normal
ex: låg direktvind, inga 
motstående öppna dörrar, 
byggnad med enbart ett plan

Ogynnsam
ex: placerad i ett hörn eller på 
en öppen plats, flera våningar 
och / eller öppna trappor

S M L S M L M L

4

3

2

1

Dörrhöjd (m)

 Hydrobox-serie
Typ Produkt namn utgående vatten-

temperaturintervall 80 125

HYDROBOX MED LÅG TEMPERATUR 1 HXY-A 5 °C - 45 °C

HYDROBOX MED HÖG TEMPERATUR 2 HXHD-A 25 °C - 80 °C

1 Endast anslutningsbar till RYYQ-T
2 Endast anslutningsbar till REYAQ-P

Effekt

1  Gateway för Lonworks-nätverk 2  Gateway för BACnet-nätverk

S
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Effektiva

1. VRV Pro, designverktyg
EGENSKAPER
VRV Pro selection-programmet är ett äkta VRV-designverktyg. Programmet gör det 
möjligt att anlägga VRV-luftkonditioneringssystem på ett precist och ekonomiskt sätt, 
och även ta hänsyn till de termiska realtidsegenskaperna i alla byggnader. Genom 
att beräkna årlig energiförbrukning får konstruktören möjlighet att genomföra 
noggranna urval och kunna lämna konkurrenskraftiga offerter för varje projekt. 
Dessutom säkerställer det optimala driftcykler och maximal energieffektivitet.

1. VRV Pro Quick: Med ett begränsat antal uppgifter om fastigheten, ger detta läge 
möjlighet att designa rördragningen med tillgänglig belastningsberäkning som 
erhållits från annan part.

2. VRV Pro Expert: För att kunna genomföra en noggrannare beräkning, krävs 
utförligare information om fastigheten. Efter denna beräkning väljs lämpliga delar ut 
och en temperatursimulering kan göras. Tillsammans med den detaljerade rapporten 
finns det en mängd värdefull extrainformation i programmet om energiförbrukning, 
kostnader för elförbrukningen och uppträdande av VRV-systemet.

Xpress är ett program där du kan skapa offerter på plats för ett Daikin VRV-system. Det ger ett resultat i 6 steg för att möjliggöra en 
professionell offert:

1. Välj inomhusdelar
2. Anslut utomhusdelarna till inomhusdelarna
3. Automatisk generering av rörschema med kopplingar
4. Automatisk generering av elschema
5. Välj möjliga centraliserade kontrollsystem
6. Åskådliggör resultatet i MS Word, MS Excel och AutoCAD

Daikin Europe Academy erbjuder specialicerad utbildning för att utbilda designers att arbeta med VRV Pro. Efter 
utbildningen får alla deltagare en licens som kan förnyas efter 1 år. För mer information om denna utbildning och hur 
du ska erhålla en egen kopia av Xpress utan kostnad, kontakta din lokala Daikin-representant.

2. Xpress, snabboffertverktyg

urvalsprogram
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Luftkyld VRV-luftkonditionering introducerades 1987 i Europa av Daikin och har sedan dess 
genomgått en avsevärd utveckling med gällande prestanda, kapacitet, energieffektivitet 
och miljövänlighet. VRV är internationellt ansett som ett av det mest sofistikerade 
och mångsidiga systemen i sitt slag på marknaden, och har de facto blivit en norm 
för tekniskt avancerad, högpresterande kommersiell och industriell luftkonditionering.

VRV-systemet som nu finns i sin tredje generation i versionerna för värmeåtervinning, 
värmepump, för kalla klimat och små enheter är extremt flexibelt med en kapacitet 
på mellan 4 (12,6 kW) och 54 HP (168,0 kW) (värmepump) samt 8 (22,4 kW) till 48 HP 
(151,0 kW) (värmeåtervinning) i kapacitetssteg på bara 2 HP. VRV-systemets mångsidighet 
understryks också av dess driftstemperaturintervall på -5 °C till 46 °C för kyla (VRVIII-S) och 
-25 °C to 15 °C för värme (VRVIII-C).

Luftkylda
VRV-utomhussystem
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Fördelar för

 ENERGISPARANDE MED EXAKT ZONKONTROLL 
TACK VARE INVERTERTEKNIK

Det linjära VRV-systemet använder ett variabelt proportionellt integrerande (PI) reglersystem som använder tryckgivare i köldmediumet 
för att ge ytterligare reglerparametrar till invertern och On/Off reglerkompressorer för att på så sätt minska reglerstegen till mindre 
enheter för att erbjuda en noggrannare reglering i både små och större områden. Detta i sin tur ger möjlighet till individuell styrning 
på upp till 64 inomhusdelar med olika kapacitet och typ med ett anslutningsförhållande på 50~130 % i jämförelse med kapaciteter 
på utomhusenheter. VRV IV & VRV III-S-utomhusenheter använder bara kompressorer med inverterstyrning. VRV-system har låga 
driftkostnader eftersom det tillåter att styra varje zon individuellt. Det innebär att de rum som behöver luftkonditionering kommer 
att värmas eller kylas, medan systemet kan stängas av helt i rum som inte behöver luftkonditioneras.

            Varierande köldmedietemperatur
För att nå en ännu högre årstidsrelaterad verkningsgrad använder VRV IV den revolutionerande 
styrningen av variabel köldmedietemperatur. Alla inverterkompressorer möjliggör exakt 
kontroll av köldmedietemperaturen och anpassar automatiskt ditt VRV till dina individuella 
byggnads- och klimatkrav, så att driftskostnaderna minskar med upp till 28 %!

 SMART ENERGIHANTERING – FULL KONTROLL 
FÖR MAXIMAL EFFEKTIVITET

Daikin har en styrningslösning för alla användningsområden, från individuella 
system till hantering av många byggnader samtidigt. Med användarvänliga 
touchskärmskontroller får du tillgång till alla AC-funktioner, så att det blir extremt 
enkelt att hantera systemet.

Smarta energihanteringsverktyg minskar driftskostnaderna genom att förhindra alla 
energispill. Med schemafunktionen och övervakningsverktygen kan du upptäcka 
ursprunget till energislöseri och spåra förbrukningen så att den blir enligt planen. 
Våra smarta verktyg maximerar effektiviteten.

fastighetsägare
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 SMARTA INOMHUSENHETER MAXIMERAR 
EFFEKTIVITET OCH KOMFORT

Den rundblådande kassetten, inomhusenheten som är Daikins tekniska flaggskepp, visar att smarta inomhusenheter leder till stora 
besparingar på löpande kostnader och börjar löna sig på ingen tid alls!
Den rundblåsande kassetten inkluderar ett valfritt automatiskt rengöringsfilter som automatiskt rengör sig själv en gång om dagen, 
vilket leder till årliga energibesparingar på upp till 50 %! Damm från filtret samlas upp i enheten och kan avlägsnas med dammsugaren. 
En närvarosensor kan spara upp till 27 % genom att justera börvärdet eller stänga av enheten när ingen är i rummet.

Samtidigt känner dessa sensorer av när det finns personer i rummet, och leder luftflödet bort från dem. Den rundblåsande kassetten 
ger stora energibesparingar med ökad komfort som bonus.
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Värmeväxlare

Ett tvärsnitt av en antikorrosionsbehandlad 
värmeväxlare

Aluminium

Hydrofil film

Korrosionstålig
Akrylharts

Förbättrad korrosionstålighet

Utförda tester:
VDA Wechseltest 
Innehåll för 1 cykel (7 dagar):
 › 24 timmars test med saltspray,  

SS DIN 50021
 › 96 timmars test med fuktcykling,  

KFW DIN 50017
 › 48 timmars testperiod för temperatur 

och luftfuktighet i rummet: 5 cykler

Kesternich test (SO2)
 › innehåll över 1 cykel (48 timmar) enligt 

DIN50018 (0.21)
 › testperiod: 40 cykler 

Korrosionstålighetsvärdering
Obehandlad Antikorrosionsbehandlad

Saltkorrosion 1 5 till 6
Surt regn 1 5 till 6

EN LÅNGTIDSINVESTERING - ANTIKORROSIONSBEHANDLING
Särskild antikorrosionsbehandling av värmeväxlaren ger 5 till 6 gånger bättre tålighet mot korrosion orsakade av surt regn och salt. 
Skivan av rostfritt stål på enhetens undersida ger ytterligare skydd.
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 ETT STEG FÖRE MILJÖLAGSTIFTNINGEN - KOMPATIBEL MED ROHS-DIREKTIVET
Begränsning av användning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (2002/95/EC).
Farliga ämnen omfattar bly (Pb), kadmium (Cd), sexvärdigt krom (Cr6+), kvicksilver (Hg), polybromerade difenyler (PBB), polybromerad 
difenyleter (PBDE). Även om RoHS-bestämmelserna endast gäller mindre och större hushållsutrustning, garanterar Daikins miljöpolicy 
ändå att VRV helt stämmer överens med RoHS-direktivet.
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DRIFTSCYKEL
Den cykliska uppstartningssekvensen för system med flera 
utomhusdelar utjämnar kompressordriften och förlänger 
driftstiden. 

System med flera utomhusdelar

LÅG INSTALLATIONSKOSTNAD – 
SEKVENTIELL START
Upp till 3 utomhusdelar kan anslutas till ett (1) strömuttag och kan 
sättas igång sekventiellt. Detta gör att antalet säkringar minskar, och 
deras kapacitet kan hållas låg, samtidigt som ledningsdragningen 
underlättas (för modeller på 10 HP eller mindre).
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 SMART STYRNING SKAPAR KOMFORT
En elektronisk expansionsventil, med PID-styrning (Proportional Integral Differencial), anpassar kontinuerligt köldmedievolymen i 
förhållande till belastningsvariationerna på inomhusdelarna. VRV-systemet håller därigenom en komfortabel rumstemperatur på en 
nära nog konstant nivå, utan de typiska temperaturvariationerna som ett konventionellt ON/OFF-system har.

VRV-SERIEN (DAIKIN inomhusenhet (PID-styrd))

PÅ/AV-kontrollerad inomhusenhet(2,5 HP)

Tid

Kyla

In
lo

pp
slu

fte
ns

 te
m

p.

Anmärkning: 
Diagrammet visar data, mätt i ett testrum som antar verklig värmebelastning. Termostaten kan hålla en stabil rumstemperatur på ± 0,5 °C från börvärdet.

 HÖGSENSIBELT LÄGE – DITT SYSTEM OPTIMERAT FÖR DET EUROPEISKA KLIMATET
Tillvalet högsensibelt läge på VRV-utomhusenheter optimerar driften för det europeiska klimatet. Systemet arbetar med ökad 
känslighetskapacitet i kylläge, vilket ger högre effektivitet och förbättrad komfort.

Högre komfort för slutanvändaren
Förhindrar drag tack vare högre utloppstemperatur 
vid inomhusdelen.

Högre energieffektivitet
Eftersom ingen energi går till spillo vid onödig avfuktning 
kommer systemet att arbeta effektivare vid kyldrift.

* Utblåsluftens temperatur kan variera i skyddssyften (t.ex. oljeåtervinning)

16° Konstant och hög 

utloppslufttemperatur

Fördelar för

slutanvändare
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dB(A) Uppfattad ljudstyrka Ljud

0 Hörseltröskel - 
20 Ytterst svagt Prasslande löv
40 Mycket svagt Tyst rum
60 Måttligt starkt Normal konversation
80 Mycket starkt Stadstrafik

100 Ytterst starkt Symfoniorkester
120 Tröskelvärde för känsel Jetplan startar

Daikins inomhusenheter

 INOMHUSENHETENS LÅGA LJUDNIVÅ 
VID DRIFT

 › Daikins inomhusenheter har mycket låga ljudnivåer vid drift, 
ner till 19 dB(A)

KOMFORT GARANTERAD HELA TIDEN - 
BACKUP-FUNKTION
I den händelse kompressorn havererar, kommer den fjärrstyrda 
eller inställda backup-funktionen i utomhusdelen i fråga att tillåta 
nöddrift på en annan kompressor, eller en annan utomhusmodul 
vid ett multisystem, för att på så sätt upprätthålla 8 timmars 
maximal interimkapacitet.

slutanvändare

FTXS-K/CTXS-Kemura

Enstaka utomhusdel med 
flera kompressorer Multisystem för utomhusdel
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EN LÖSNING FÖR ALLA KLIMAT - BRETT DRIFTSOMRÅDE
VRV-systemet kan installeras praktiskt taget var som helst. 
Avancerad PI (proportionell integral)-reglering av utomhusenheten gör att VRV-serien kan arbeta i utomhustemperaturer mellan  
-20 °C och +46 °C i kylläge och mellan -25 °C och +15,5 °C i värmeläge.

Med tekniska kylfunktioner har arbetsområdet för kylning av värmeåtervinningssystem utökats från -5 °C till -20 °C 1 i kylläge.

1 Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information och begränsningar

FLEXIBEL RÖRUTFORMNING
En standard-VRV har en rörledningslängd som förlängts med 
165 m (190 m ekvivalent rörledningslängd) med en total 
systemrörledningslängd på 1 000 m.
Höjdskillnaden mellan utomhus- och inomhusenheterna kan vara 
upp till 90 m utan några extra satser

Bättre platsutnyttjande
De små köldmedierören tar upp mindre plats i trummor och tak, 
så att det blir maximalt utrymme för kommersiell användning av 
ytan.
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Fördelar för

kontorsarkitektur  
    och konsulter
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MÅNGA HYRESGÄSTER, EN UTOMHUSDEL - FLERBOSTADSFUNKTION
Denna funktion garanterar att hela VRV-systemet inte stängs ned när strömförsörjningen för en inomhusenhet har stängts av.  
Det innebär att inomhusenhetens huvudström kan slås ifrån när en del av byggnaden är stängd,  servas osv.

INSTALLATION INOMHUS
VRV:s optimerade fläktbladsform ökar uteffekten och minskar 
tryckförlusten. Tillsammans med den höga ESP-inställningen 
(ESP upp till 78 Pa), blir VRV-utomhusenheten lämplig för 
inomhusinstallationer och att användas tillsammans med kanaler.

Inomhusinstallation leder till mindre rörlängd, lägre 
installationskostnader, höjd effektivitet och bättre visuell estetik.

INGA FÖRSTÄRKNINGAR KRÄVS
Tack vare den vibrationsfria och tillräckligt lätta (max. 585  kg för en 18  HP-enhet) 
konstruktionen av utomhusdelen, behöver inte golven förstärkas, vilket sänker 
totalkostnaden för byggnationen.

kontorsarkitektur  
    och konsulter
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 ENKELT BYTE - FUNKTION FÖR KÖLDMEDIEÅTERVINNING 
Funktionen för köldmedieåtervinning gör att alla expansionsventiler kan öppnas. På så vis kan köldmediet tömmas ut ur 
rörledningarna.

SNABB INSTALLATION
Tack vare små köldmedierörledningar och REFNET-förgreningsrör, kan VRV rörledningssystem installeras mycket snabbt och enkelt. 
Installation av VRV-systemen kan även utföras våning för våning, så att delar av fastigheten kan tas i bruk mycket snabbt, eller tillåta 
att luftkonditioneringen driftsätts och används stegvis, istället för först vid projektets slutförande.

HÖGSTA KVALITET - ENDAST HÅRDLÖDDA ANSLUTNINGAR
Alla flänsanslutningar i enheten har bytts ut mot hårdlödda anslutningar för att uppnå 
förbättrad inneslutning av köldmedium. Även utomhusanslutningen i huvudledningen 
är hårdlödda.

Fördelar för

installatörer

Förenklad  
driftstart

Hämta inledande 
systeminställningar

FÖRENKLAD OCH 
TIDSBESPARANDE DRIFTSTART
Grafiskt gränssnitt för att konfigurera, starta 
och ladda upp systeminställningar. 

Inget mer behov av knappar för att konfigurera 
och ta enheten i bruk, utan en användarvänlig 
programvarulösning. VRV-konfiguratorn.

 › Tidsbesparande, mindre tid krävs för att konfigurera utomhusenheten ute på taket
 › Flexibelt, koncentrera dig på jobbet genom att göra inställningar på ditt eget kontor och ladda upp dem till enheten
 › Säkra optimal konfiguration genom ett visuellt användarvänligt gränssnitt för att göra inställningarna
 › Spara tid genom att kopiera inställningar från ett system till ett annat på stora anläggningar, eller hantera olika anläggningar på 

precis samma sätt med förenklad driftstart för kunder
 › Fabriks- eller grundinställningar på utomhusenheten kan lätt återhämtas 

AUTOMATISK TEST
När påfyllningen av köldmedium har upphört kan du utföra en kontroll av kablage, avstängningsventiler, sensorer och köldmedievolym 
genom att trycka på testknappen på kretskortet. Detta test avslutas automatiskt när det slutförts.

Fläns

Hårdlödning
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RÖRLEDNING FÖR KÖLDMEDIUM
4-vägs röranslutning
VRV-serierna ger inte bara möjlighet att dra rör från framsidan, utan även från 
vänster, höger och från undersidan, och ger på så sätt större frihet när det 
gäller layouten. 

AUTOMATISK PÅFYLLNINGSFUNKTION
Daikins totallösning garanterar att systemet direkt från installationen har 
korrekt mängd köldmedium vad som än angavs i ursprungsplanen. På så sätt 
upprätthålls optimal effektivitet och kapacitet och man får därmed korrekt grad 
av uppvärmning eller kylning för optimal komfort.

REFNET-
fördelningsrör

T-koppling

Isolering för REFNET-
fördelningsrör

Isolering för  
REFNET-samlingsrör

REFNET-samlingsrör

REFNET-
fördelningsrör

DAIKIN ENHETLIG REFNET-RÖRLEDNING
Daikins enhetliga REFNET-fördelningsrör är specialkonstruerat för att vara enkelt att 
installera.

Användandet av REFNET-fördelningsrör tillsammans med elektroniska expansionsventiler 
resulterar i en dramatisk minskning av obalanser i köldmediet som strömmar mellan 
inomhusdelarna, trots rörledningens mindre diameter.

REFNET-fördelningsrör och -samlingsrör (båda tillbehör) kan minska installationsarbetet 
och öka systemets tillförlitlighet.

Jämfört med vanliga T-kopplingar, där köldmediefördelningen är långt ifrån optimal, har 
Daikins REFNET-fördelningsrör konstruerats speciellt för att optimera köldmediets flöde.

Daikin Europe N.V. rekommenderar att bara använda Daikin REFNET rörledningssystem.

Vanligt sätt: 

installatörer

1. beräkning av volymen för påfyllning av extra köldmedium
2. påfyllning av extra köldmedium i enheten
3. mätning av cylinderns vikt
4. bedömning baserad på tryck (testdrift)

VRV 
Men med VRV kan dessa 4 steg dock utelämnas eftersom VRV-enheten automatiskt kan fyllas med den mängd köldmedium som 
krävs via en tryckknapp på kretskortet. Den automatiska påfyllningen upphör när lämplig mängd köldmedium har överförts.

Om temperaturen faller under 20 °C* krävs manuell påfyllning.
*10 °C för värmepumpar för kalla områden
* Funktionen inte tillgänglig för VRV värmepump med anslutning till stilrena inomhusenheter

FramsidaVänster

Undersida

Höger
4-vägs 
röranslutning
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ENKEL KABELDRAGNING -  
”SUPERKABELDRAGNINGSSYSTEM”
Enklare kabeldragning
Ett ”superkabeldragningssystem” används för att 
göra det möjligt att dela användningen av ledningar 
mellan inomhusdelar, utomhusdelar och den centrala 
fjärrkontrollen.

Det här systemet gör det enkelt för användaren att i 
efterhand förse det befintliga systemet med centralstyrd 
fjärrkontroll genom att ansluta den till utomhusdelarna.

Tack vare ett ledningssystem utan polaritet omöjliggörs 
felaktiga anslutningar, och installationstiden reduceras.

Dessutom har utomhusdelarna strömuttag både på 
sidan och fronten, vilket underlättar både installation 
och underhåll samtidigt som det spar utrymme då flera 
enheter ska kopplas ihop.

Kontroll av korskoppling
Kontrollfunktionen för korskoppling på VRV är den 
första i sitt slag i branschen att varna driftspersonal 
om anslutningsfel i elkablar och rörledningar mellan 
enheterna. Denna funktion identifierar och varnar 
om systemfel med hjälp av lysdioder (av/på) på 
utomhusdelens kretskort.

Automatisk inställningsfunktion för adressen
Gör det möjligt att dra kablar mellan inomhus- och utomhusdelar, liksom dragning av gruppstyrningskablar vid flera inomhusdelar, 
utan besvärlig manuell inställning av respektive adress.

MODULÄR DESIGN
Den moduluppbyggda konstruktionen gör att enheterna kan sättas samman i rader med små yttermått.
Utomhusdelarnas design är tillräckligt kompakt för att de ska kunna fraktas till översta våningen i en vanlig hiss, vilket i högsta grad 
underlättar transporten på platsen, speciellt då utomhusdelar ska placeras på varje våning.
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FÖRENKLAD SERVICE
Självdiagnostisk funktion
Denna funktion, som styrs via en tryckknapp på kretskortet, snabbar på felsökningen och ska användas vid uppstart och underhåll. 
Bortkopplade termistorer, felaktiga magnetventiler eller motorstyrda ventiler, kompressorfel, kommunikationsfel och dylikt kan 
snabbt diagnostiseras.

På VRV IV-värmepumpar finns en display på 
utomhusenheten som förenklar servicen ännu mer:
 › Felkoderna är lätta att avläsa
 › Grundläggande serviceparametrar indikeras  

för snabb kontroll av grundfunktioner
 › En tydlig meny gör det snabbt och enkelt  

att göra inställningar på plats

ENKEL SERVICE OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED F-GASREGLER
Utför kontrollen av köldmediemängden på avstånd via intelligent touchstyrning, när det är som bekvämast för dig, så förebygger du 
besök på plats. Samtidigt ökar du kundnöjdheten, eftersom det inte blir någon störning i luftkonditionering under arbetstid.

Anslutning mellan ditt kontor 
och kundens anläggning via 

Internet eller 3G

Ställ in tid och datum för 
kontroll av köldmedieinnehåll 

på distans...

Förutom kontrollerna på avstånd kan kontrollfunktionen för köldmedelinnehållet också aktiveras på plats via en knapp på PCB. När 
kontrollen av inneslutning av köldmedium aktiveras växlar enheten till kylläge och dubblerar vissa referensförhållanden baserat på 
minnesdata. Resultatet visar om köldmedieläckage har inträffat eller inte.

Köldmedievolymen i hela systemet beräknas för följande data:
 › Utomhustemperatur
 › Referenssystemtemperaturer
 › Referenstryckstemperaturer
 › Köldmediedensitet
 › Typer av och antal inomhusenheter

Finns inte på VRVIII-S eller i kombination när en eller flera RA-inomhusenheter, hydroboxar etc. är anslutna
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DC INVERTER MED SINUSVÅG
Optimering av sinuskurvan ger en jämnare rotation och en förbättrad 
verkningsgrad för motorn.

BORSTLÖS RELUKTANS-DC-KOMPRESSOR
 › Den borstlösa reluktans-DC-motorn ger betydande effektivitetsförbättringar jämfört med konventionella AC-invertermotorer 

eftersom den samtidigt använder 2 olika typer av moment (normalt moment och reluktansmoment) för att producera extra 
effekt från svaga elektriska strömmar

 › Motorn innehåller kraftfulla neodymmagneter som effektivt genererar högt moment. Dessa magneter är en bidragande 
orsak till den energibesparande motorkarakteristiken

 › Mekanism med hög drivkraft (VRV-värmepump) 
Genom introduktionen av högtrycksolja läggs den reaktiva kraften från den fasta scrollen till den interna kraften, och minskar 
på så sätt drivkraftsförlusterna. Detta resulterar i en förbättrad effektivitet och lägre ljudnivåer

Avancerad 
 luftkyld teknik

1

2

3
4

VRV III

1

2
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DC -fläktmotorns uppbyggnad

DC-FLÄKTMOTOR
Användning av en DC-fläktmotor ger betydande 
förbättringar beträffande driftseffektivitet i jämförelse med 
konventionella AC -motorer, i synnerhet under låghastighet.

E-PASS VÄRMEVÄXLARE
Optimering av värmeväxlarens kanaldragning förhindrar att 
värme överförs från den överhettade gassektionen mot den 
underkylda vätskesektionen – och innebär alltså ett effektivare 
utnyttjande av värmeväxlaren.

FUNKTIONEN I-DEMAND
Den nyligen introducerade strömavkännaren minimerar 
skillnaden mellan faktisk strömförbrukning och förinställd 
strömförbrukning.
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I kylläge är kondensorns värmeväxlare förbättrad. Detta 
innebär en förbättring av värmefaktorn med 3 %.

Standardvärmeväxlare e-pass värmeväxlare

UT 45 °C UT 45 °C
IN 85 °CIN 85 °C
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DC -motorns verkningsgrad 
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8

10

9

7

6

VRV-KONFIGURATOR
Förenklad driftstart och 
konfiguration via PC-anslutning

7 segments LED-indikator
Snabb kontroll av grundfunktioner 
och lätt avläsning av fel

6

VRV IV för vidare alla beryktade tekniska funktioner 
hos VRV III och lägger till ett antal revolutionerande 
tekniktyper som åter igen sätter den nya standarden 
på marknaden. 

All teknik på den nya VRV IV är utvecklad specifikt för 
den europeiska marknaden i Europa.

Avancerad 

luftkyld teknik  
 VRV IV
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GASKYLD PCB
Högsta tillförlitlighet

7

FULLSTÄNDIGA 
INVERTERKOMPRESSORER
Möjliggör tekniken med variabel 
köldmedietemperatur 

8

VÄRMEANSAMLANDE 
ELEMENT
Unik värmeansamling ger energi 
för att tina upp utomhusenheten 
och samtidigt fortsätta ge 
inomhusvärme

9

4 SIDORS OCH 3 RADERS 
VÄRMEVÄXLARE
Ökad värmeväxlingsyta för bättre 
effektivitet

10

* På enheter på 8,10,12 HP har värmeväxlaren 2 rader
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VRV IV värmepump

VRV IV = VRV + 3 REVOLUTIONERANDE FUNKTIONER

Vad handlar den nya standarden om egentligen? VRV har alltid satt standarden: i det förflutna och idag, 
och kommer att fortsätta med det i framtiden. Idag sätter VRV IV nya standarder för årstidsrelaterad 
verkningsgrad för husägare, inomhuskomfort för användare och förenklad installation för installatörer.

Varierande köldmedietemperatur
Anpassa din VRV för bästa årstidsrelaterade verkningsgrad och komfort: 
Revolutionerande styrning av variabel köldmedietemperatur anpassar systemet 
automatiskt efter de individuella byggnads- och klimatkraven, för bättre effektivitet 
och komfort.

Kontinuerlig värme under avfrostning 
Den nya standarden inom värmekomfort: 
Unik teknik för kontinuerlig värme under 
avfrostning gör VRV IV till det bästa alternativet 
till traditionella värmesystem.

VRV-konfigurator 
Program för förenklad driftstart, konfiguration 
och anpassning

•	 Förenklad driftstart: grafiskt gränssnitt 
för att konfigurera, starta och ladda upp 
systeminställningar.

•	 Förenklad service: extra 7-segmentsindikator 
för enkel och snabb åtkomst till 
grundfunktioner och felavläsning.

Värmepump
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Daikin visar vägen till årstidsrelaterad verkningsgrad
Daikin går åter igen i spetsen för branschen, genom att lansera en ny VRV-serie som är helt i linje med EU:s 20/20/20-policy. VRV IV 
är upp till 28 % mer effektivt på årlig basis, och förbättrar samtidigt de komfort- och flexibilitetsfunktioner som gör Daikin så unikt.

MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP 
mot 1990

MER ANVÄNDNING AV 
FÖRNYBAR ENERGI

MINDRE ANVÄNDNING AV 
PRIMÄR ENERGI mot BAU*

Till år 

2020C02

-20%+20%
*Business As Usual 

-20%

Europeisk åtgärdsplan

förhållande belastning omgivningstemperatur

A 100 % 35 °CTT
B 75 % 30 °CTT
C 50 % 25 °CTT
D 25 % 20 °CTT

inomhustemperaturförhållanden: 
19 °CWB/27 °CDB

ESEER

ESEER-värdet ger en tydlig bild över ett VRV-systems kyleffekt vid delbelastning. Det gör det möjligt att beräkna den årliga 
strömförbrukningen i kylläge.
ESEER-värdena anges för luftkylda VRV-system och möjliggör en jämförelse endast med andra luftkylda system; när man jämför med 
luftkylda kylaggregat måste man lägga till cirkulationspumparnas strömförbrukning till kylaggregatets verkningsgrad.

1 ESEER: formel:
 ESEER= 0,03* EERA + 0,33* EERB + 0,41* EERC + 0,23* EERD

För kylaggregat har utomhusineffekten tagits hänsyn till (förutom pumpar och inomhusenheter), för 
VRV tas hänsyn till utomhusineffekten (förutom inomhusenheter).

Daikin leder marknaden genom att publicera uppgifter om den årstidsrelaterade verkningsgraden.
Tills dess att den nya beräkningsmetoden är känd publicerar Daikin redan idag ESEER-värden.

DAIKIN VRV IV sets the standard with revolutionary technologies, such as variable refriger-
ant temperature control and continuous heating during defrost for heat pump units. 
Its advanced VRV confi gurator software is a time-saver that simplifi es commissioning, 
confi guration and customisation. This is backed up by automatic refrigerant charging 
and remote refrigerant containment check allowing quick and easy installation. 
Find out more on www.daikin.eu

GREAT NEWS
VRV IV SETS THE STANDARD … AGAIN

DUMMY

33_500-1 VRV4_Ad_english_Lettertype_Newspaper_V7_RZ.indd   1 18.04.12   15:46

ANPASSA DIN VRV FÖR BÄSTA ÅRSTIDSRELATERAD VERKNINGSGRAD OCH KOMFORT

•	 Årliga kostnadsbesparingar upp till 28 %
•	 Optimerar byggnadskravens överensstämmelse med komfort och effektivitet
•	 Automatisk justering av köldmedietemperatur garanterar nöjda slutkunder
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Anpassa din VRV för optimal årstidsrelaterade verkningsgrad
Den revolutionerande styrningen av variabel köldmedietemperatur (VRV) gör att din VRV kan anpassas 
efter dina individuella byggnads- och klimatkrav för komfort och effektivitet, vilket drastiskt minskar 
driftskostnaderna.

Systemet är lätt att anpassa genom de förinställda VRT-tekniklägena. Med lägena väljer du att optimera 
systemet till den balans du vill ha mellan komfort och effektivitet.

Med den här nya tekniken har Daikin uppfunnit VRV-systemet på nytt. Genom att se till kärnan i systemet kan vi förbättra den 
årstidsrelaterade verkningsgrade med upp till 28 %!

Automatiskt läge

Automatiskt läge

(Standardinställning på VRV IV)

(Standardinställning på VRV IV)

Den perfekta balansen: Högsta effektivitet 
under största delen av året. Snabb 

reaktionshastighet de varmaste dagarna

Snabb reaktion på toppbelastning, för 
att bibehålla börvärdet

Grundläge (aktuell VRF-standard)

Grundläge (aktuell VRF-standard)

Högsta effektivitet året runt

Högkänsligt läge

Högkänsligt läge

Effekt av förinställda lägen på effektivitet och reaktionshastighet:

Belastning

Köldmedievolym (VRV) Köldmedievolym (VRV) Köldmedievolym (VRV)

Köldmedietemperatur (VRT) Köldmedietemperatur (VRT) Köldmedietemperatur (VRT)

BelastningBelastning

Verkningsgrad VerkningsgradVerkningsgrad

Högsta 
effektivitet

Snabb 
reaktionshastighet

Högsta 
effektivitet

Snabb 
reaktionshastighet

Möjliga lägen:

Högsta 
effektivitet

Snabb 
reaktionshastighet

Unikt automatiskt VRT-läge leder till 28 % ökning av årstidsrelaterad verkningsgrad
I automatiskt läge körs systemet med maximal effektivitet under det mesta av året och med snabb reaktionshastighet på de varmaste 
dagarna, så att det alltid blir garanterad komfort men ändå höjd årstidsrelaterad verkningsgrad upp till 28 %.

Automatiskt läge (Standardinställning på VRV IV)

Den perfekta balansen: Maximal effektivitet 
under största delen av året. Snabb 

reaktionshastighet de varmaste dagarna

Högsta 
effektivitet

Snabb 
reaktionshastighet

Automatiskt läge (Standardinställning på VRV IV)

Belastning

Köldmedievolym (VRV)

Köldmedietemperatur (VRT)

Verkningsgrad
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Hur uppnås denna 28-procentiga höjning  
av den årstidsrelaterade verkningsgraden? 
I automatiskt läge justerar systemet konstant både temperatur och 
volym för köldmediet, utefter den totala kapacitet som krävs och efter 
väderförhållandena.

Exempelvis kan systemet under våren och hösten, när det inte behövs 
mycket kyla och rumstemperaturen ligger nära börvärdet, justera 
köldmedietemperaturen till en högre temperatur så att det krävs 
mindre energi, vilket leder till stora besparingar av den årstidsrelaterade 
verkningsgraden.

Kontrollera exakt hur ditt system reagerar i automatiskt läge
Med de undermenyer som finns kan installatören enkelt finjustera hur systemet reagerar på förändringar i inomhus- eller 
utomhustemperaturen.

Kraftfullt
•	 Kan uppvisa en kapacitet på över 100 % om det behövs.  

Köldmedietemperaturen kan bli lägre vid kyla (högre vid värme) än inställt minimum (max vid värme). 
•	 Prioriterar snabb reaktionshastighet 

Köldmedietemperaturen går ner (eller upp vid värme) snabbt för att hålla rummets börvärde stabilt

Snabbt
•	 Prioriterar snabb reaktionshastighet 

Köldmedietemperaturen går ner (eller upp vid värme) snabbt för att hålla rummets börvärde stabilt

Milt
•	 Prioriterar effektivitet 

Köldmedietemperaturen går ner (eller upp vid värme) och prioriterar gradvis systemets effektivitet istället för reaktionshastigheten

Extra kraftfullt läge

Snabbläge

Milt läge

Mål Te

Te 6 C°

Te 3 °C

tid

Köldmedietemperatur
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DEN NYA STANDARDEN INOM VÄRMEKOMFORT

•	 Unik teknik för kontinuerlig värme
•	 Det bästa alternativet till traditionella 

värmesystem

VRV IV för kontinuerlig komfort, även under avfrostning

Eftersom VRV IV fortsätter ge värme även, ger det en lösning på alla uppfattade 
nackdelar med att specificera en värmepump för mångsidig uppvärmning. 

Värmepumpar är kända för sin höga verkningsgrad för uppvärmning, men 
det samlas ändå is i dem under uppvärmningsdriften, och den måste smältas 
regelbundet med en avfostningsfunktion som vänder på kylningscykeln. 
Detta orsakar en tillfällig temperatursänkning och sänkta komfortnivåer inne i 
byggnaden. 

Avfrostningen kan ta över 10 minuter (beroende på systemets storlek) och inträffar 
oftast mellan -7 och +7 °C, när det är mest fukt i luften som fryser fast på förångaren 
(batteriet). Detta har en avsevärd inverkan på inomhuskomfortnivåerna.

VRV IV har förändrat uppvärmningsprocessen genom att den ger värme även 
under avfrostningen, och på så sätt omintetgör inomhustemperaturfallet och 
därför bibehålls komforten.

VRV IV

Standard för VRF

Rumstemperatur

Tid
ΔT

ny

Hur fungerar det?
VRV IV innehåller ett unikt värmeansamlande element, baserat på material med fasövergång, som ger energi till att tina upp 
utomhusenheten samtidigt som det fortsätter att ge inomhusvärme så att det komfortabla inomhusklimatet behålls. Den energi som 
behövs till avfrostningen lagras i elementet under vanlig värmekörning.

Hur fungerar material med fasövergång?
Ett material med fasövergång (PCM) lagrar eller avger energi när det ändrar fas från fast form till vätska eller vätska till fast.

Inkapsling

Temperaturen  
höjs

När PCM stelnar 
frigörs värmeenergi 

tillbaka in i 
omgivningen

När PCM 
absorberar 

värmeenergi antar 
det vätskeform

Temperaturen sjunker

PCM i vätskeform

Inkapsling

PCM i fast form

Utomhusenhetens konvektor avfrostas … 

… med energin förvarad i det värmeansamlande elementet …

… medan en komfortabel temperatur behålls inomhus.

Kontinuerlig värmefunktion är endast tillgängligt på RYYQ-T-enheter.
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VRV-KONFIGURATIONSPROGRAM

•	 Mindre tid behövs till driftstart
•	 Hantera flera system på exakt samma sätt
•	 Hämta inledande systeminställningar

Förenklad driftstart
VRV-konfiguratorn är en avancerad programvarulösning som möjliggör enkel 
konfiguration och driftstart av systemet:

•	 mindre tid krävs för att konfigurera utomhusenheten ute på taket
•	 flera system på olika ställen kan hanteras på exakt samma sätt och därmed ge 

förenklad driftstart för kunder
•	 Fabriks- eller grundinställningar på utomhusenheten kan lätt återhämtas

Förenklad service
Utomhusenhetsdisplay för snabba inställningar på plats och lätt avläsning av fel 
tillsammans med indikation av serviceparametrar för kontroll av grundläggande 
funktioner.

7-segmentsindikator sparar tid genom:

•	 lättläslig felrapport
•	 indikation av grundläggande serviceparametrar för snabb kontroll av 

grundfunktioner
•	 tydlig meny som visar snabba och enkla inställningar på plats

Förenklad  
driftstart

Hämta inledande 
systeminställningar
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STORT URVAL AV INHOMHUSENHETER:  
MÖJLIGHET ATT KOMBINERA VRV MED STILFULLA INOMHUSENHETER  
(DAIKIN EMURA, NEXURA …)

Anslutningsbara inomhusenheter

BPMKS-box behövs för att ansluta RA inomhus till VRV IV

FVXG-K

FXFQ-A
VRV inomhusenhet

FXSQ-P
VRV inomhusenhet

FTXG-JA

BPMKS967B2

20 KLASS 25 KLASS 35 KLASS 42 KLASS 50 KLASS 60 KLASS 71 KLASS

Daikin Emura –  
väggmodell

FTXG25JW
FTXG25JA

FTXG35JW
FTXG35JA

FTXG50JW
FTXG50JA

Väggmodell FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura –  
golvmonterad enhet FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Golvmonterad enhet FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Flexi-typenhet FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

FLEXIBEL RÖRUTFORMNING
VRV IV har en rörledningslängd som förlängts med 165 m (190 m 
ekvivalent rörledningslängd) med en total systemrörledningslängd 
på 1 000 m. När hydroboxar, RA-inomhusenheter eller lufthanterings-
enheter är anslutna gäller gränserna.

Höjdskillnaden mellan inomhus- och utomhusenheterna är 90 m 
(anm. 1) både om utomhusenheten är belägen ovanför eller nedanför 
inomhusenheterna. Nivåskillnaden mellan inomhusenheterna 
har höjts till 30 m.

Efter den första förgreningen kan skillnaden mellan den längsta 
rörledningslängden och den kortaste rörledningslängden vara 
högst 40 m, förutsatt att den längsta rörledningslängden är högst 
90 m.

Bättre platsutnyttjande
De små köldmedierören tar upp mindre plats i trummor och tak, så 
att det blir maximalt utrymme för kommersiell användning av ytan.

Om inte alla villkor är uppfyllda kan höjdskillnaden vara lägre.
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SPECIFIKATIONER

UTOMHUSSYSTEM RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Kapacitetsområde HP 8 10 12 14 16 18 20
Kylkapacitet Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Värmekapacitet Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 
Ineffekt - 50 
Hz

Kyla Nom. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Värme Nom. kW 5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0 

EER köldfaktor 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 
ESEER 7,53 1 7,20 1 6,96 1 6,83 1 6,50 1 6,38 1 5,67 1

COP värmefaktor 4,55 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 172 212 262 302 342 392 432

Indexanslutning 
inomhus

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Max. 260 325 390 455 520 585 650

Dimensioner Enhet HxBxD mm 1 685 x 930 x 765 1 685 x 1 240 x 765
Vikt Enhet kg 261 268 364 398
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 78 79 81 86 88
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 58 61 64 65 66

Driftsområde
Kyla Min.~Max. °CTT -5~43
Värme Min.~Max. °CVT -20~15,5

Köldmedium Typ R-410A

Röranslutningar

Vätska YD mm 9,52 12,7 15,9
Gas YD mm 19,1 22,2 28,6
Rörledningslängd UE - IE Max. m 165 3

Total rörledningslängd System Verklig m 1 000 3

Nivåskillnad UE - IE m 90 3 Utomhusenheten i högsta läge / 90 3 Inomhusenheten i högsta läge
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3N~/50/380-415
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) Värdet AUTOMATISK ESEER motsvarar normal drift av VRV IV-värmepump, med hänsyn till den avancerade funktionen med energispardrift (körning av kontroll av variabel köldmedietemperatur) (2) Det verkliga antalet anslutningsbara inomhusenheter 
beror på typen av inomhusenhet (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus etc.) och gränserna för anslutningsförhållanden för systemet (50 % *= CR <= 130 %) Se mer detaljer i de tekniska specifikationerna.

UTOMHUSSYSTEM RYYQ22T RXYQ22T RYYQ24T RXYQ24T RYYQ26T RXYQ26T RYYQ28T RXYQ28T RYYQ30T RXYQ30T RYYQ32T RXYQ32T RYYQ34T RXYQ34T RYYQ36T RXYQ36T

System
Utomhusenhet modul 1 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T

Utomhusenhet modul 2 RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T
Kapacitetsområde HP 22 24 26 28 30 32 34 36
Kylkapacitet Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Värmekapacitet Nom. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 
Ineffekt - 50 
Hz

Kyla Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Värme Nom. kW 16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8 

EER köldfaktor 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 
ESEER 7,07 1 6,81 1 6,89 1 6,69 1 6,60 1 6,50 1 6,44 1 6,02 1

COP värmefaktor 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 472 522  56 2 602 64 2

Indexanslutning inomhus
Min. 275 300 325 350 375 400 425 450
Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900
Max. 715 780 845 910 975 1 040 1 105 1 170

Röranslutningar

Vätska YD mm 15,9 19,1
Gas YD mm 28,6 34,9 41,3

Rörledningslängd UE - IE Max. m 165 3

Total 
rörledningslängd System Verklig m 1 000 3

Nivåskillnad UE - IE m 90 3 Utomhusenheten i högsta läge / 90 3 Inomhusenheten i högsta läge

Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 63 80

(1) Värdet AUTOMATISK ESEER motsvarar normal drift av VRV IV-värmepump, med hänsyn till den avancerade funktionen med energispardrift (körning av kontroll av variabel köldmedietemperatur) (2) Det verkliga antalet anslutningsbara inomhusenheter 
beror på typen av inomhusenhet (VRV inomhus, Hydrobox, RA inomhus etc.) och gränserna för anslutningsförhållanden för systemet (50 % *= 130 %) Se mer detaljer i de tekniska specifikationerna.

UTOMHUSSYSTEM RYYQ38T RXYQ38T RYYQ40T RXYQ40T RYYQ42T RXYQ42T RYYQ44T RXYQ44T RYYQ46T RXYQ46T RYYQ48T RXYQ48T RYYQ50T RXYQ50T RYYQ52T RXYQ52T RYYQ54T RXYQ54T

System

Utomhusenhet modul 1 RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T

Utomhusenhet modul 2 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Utomhusenhet modul 3 RYMQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Kapacitetsområde HP 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Kylkapacitet Nom. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 

Värmekapacitet Nom. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 

Ineffekt -  
50 Hz

Kyla Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Värme Nom. kW 29,9 30,9 33,0 34,7 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2 

EER köldfaktor 3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40 
ESEER 6,36 1 6,74 1 6,65 1 6,62 1 6,60 1 6,50 1 6,46 1 6,42 1 6,38 1

COP värmefaktor 4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89 
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 64 2

Indexanslutning 
inomhus

Min. 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350
Max. 1 235 1 300 1 365 1 430 1 495 1 560 1 625 1 690 1 755

Röranslutningar

Vätska YD mm 19,1
Gas YD mm 41,3

Rörledningslängd UE - IE Max. m 165 3

Total 
rörledningslängd System Verklig m 1 000 3

Nivåskillnad UE - IE m 90 3 Utomhusenheten i högsta läge / 90 3 Inomhusenheten i högsta läge

Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 100 125

VRV IV med kontinuerlig värme: RYYQ-T

VRV IV utan kontinuerlig värme: RXYQ-T
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VRVIII-S-värmepump 
Optimerad design 
för små kapaciteter

1 Nominella kylkapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 27 °CTT, 19 °CVT, utomhustemperatur: 35 °C, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m. 
2 Nominella värmeeffekter baseras på: inomhustemperatur: 20° CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m.

 0 1 2 3 4 5

Värme

COP och EER för RXYSQ4

Kyla 3,99 1

4,56 2

Höga COP-värden
En viktig egenskap för VRVIII-S är den exceptionella 
energieffektiviteten. Systemet uppnår höga COP-
värden under både kyla och värme genom användning 
av förbättrade komponenter och funktioner.

FÖRDELAR
Platsbesparande design
VRVIII-S är smalare och mer kompakt vilket medför 
stora utrymmesbesparingar.
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UPPTAGEN 
GOLVYTA 

Ca 60 % 
minskning

(4,5,6 HP)

900 mm

1 
68

5 
m

m

1 
34

5 
m

m

930 mm

76
5 

m
m

320 mm

VOLYM 
Ca 70 % 

minskning

(8 HP)
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FCQG-F

FXAQ-P

FXFQ-A

FTXG-JW

FXLQ-P

FVXS-F

FXSQ-P

FTXG-JA

FXSQ-P

FTXS-G

FXLQ-P

BPMKS967B3

BPMKS967B2
FVXG-K

FX2Q-A

FBQ-C

BPMKS967B2

Stort urval av inomhusenheter
Anslut antingen VRV-inomhusenheter eller stilrena inomhusenheter som Daikin Emura, Nexura etc.

* VRV inomhusenheter och stilrena inomhusenheter kan inte kombineras. 

ANSLUTNINGSBARA INOMHUSENHETER
Typ Modell Produkt 

namn 15 20 25 35 42 50 60 71

TA
KM

O
N

TE
RA

D
 

KA
SS

ET
T

Rundflödeskassett (inkl. 
automatisk rengöringsfunktion2)

FCQG-F

Helt platt kassett FFQ-C

U
N

D
ER

TA
K

Liten undertaksmodell FDBQ-B

Slimmad takmodell FDXS-F

Undertaksmodell med 
inverterdriven fläkt FBQ-C

VÄ
G

G
M

O
N

TE
RA

D

Daikin Emura

Väggmodell
FTXG-JA/JW

Väggmodell CTXS-K 
FTXS-K

Väggmodell FTXS-G

TA
KU

PP
HÄ

NG
D 

MO
DE

LL

Takmonterad enhet FHQ-C

ST
ÅE

N
D

E 
G

O
LV

M
O

D
EL

L Nexura golvmonterad enhet FVXG-K

Golvmonterad enhet FVXS-F

Flexi-typenhet FLXS-B

Effekt

1 Dekorationspanel BYCQ140CG + BRC1E51A krävs

ny

ny

ny
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FLEXIBEL RÖRUTFORMNING
Vid anslutning till VRV inomhusenheter
VRVIII-S ger den långa rörledningslängden möjlighet 
till 150  m1 (175 m ekvivalent rörlängd), med en total 
rörlängd på 300 m. Om utomhusdelen installeras ovanför 
inomhusenheten kan höjdskillnaden uppgå till maximalt 
50 m2.
Detta bidrar till en stor variation av systemdesign.

Anmärkningar:
1 40 m när utomhusenheten installeras under inomhusenheterna.
2 Maximal rörledningslängd mellan inomhusdelen och den första grenen är 40 m.

Vid anslutning till stilrena inomhusenheter
VRV värmepump med anslutning till stilrena inomhusenheter 
har en total rörledningslängd på 250  m. (Total längd 
för huvudledning ≤ 100 m (mellan utomhusdelen och 
BP-boxen) + grenrörledningens totala längd ≤ 80 m (mellan 
BP-box och inomhusenhet).

Den kortaste rörledningslängden mellan utomhusenheten 
och den första grenen är 5  m. Den kortaste 
rörledningslängden mellan BP-boxen och inomhusdelen 
är 2 m, den längsta längden är 15 m.

Efter den första grenen är den längsta rörledningslängden 
70 m.

Höjdskillnaden mellan utomhus- och inomhusdelarna eller 
BP-boxen kan maximalt vara 40 m.

15
0 

m
 F

ak
tis

k 
rö

rle
dn

in
gs

lä
ng

d

50
 m

 N
iv

ås
ki

lln
ad

 m
el

la
n 

in
om

hu
s-

 o
ch

 u
to

m
hu

sd
el

ar

40
 m

 N
iv

ås
ki

lln
ad

 m
el

la
n 

in
om

hu
s-

 o
ch

 u
to

m
hu

sd
el

ar

15
 m

 N
iv

ås
ki

lln
ad

 m
el

la
n 

in
om

hu
sd

el
ar

70
 m

 m
ax

im
um

5 m minsta längd

2 m minsta längd

15 m maximal längd
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Jämnt trattformat luftinsug och luftspiralfläkt
Dessa funktioner bidrar märkbart till att sänka bullret. 
Styrskenor läggs till det trattformade luftinsuget för att 
reducera turbulensen i luftflödet som genereras av fläktsuget.
Luftspiralfläkten har fläktblad med böjda bladkanter som 
ytterligare minskar turbulensen.

Konventionell Ny

Luftvirvlar sugs in av de böjda bladkanterna så att den totala turbulensen minskas.

Bladspetsar för luftspiralfläkten

Superluftgaller
De spiralformade räfflorna är i linje med luftutsläppets riktning 
för att minimera turbulensen och minska bullret.

e-bryggans krets
Förhindrar att köldmedium i vätskeform samlas i kondensorn. Detta medför en effektivare användning av kondensorytan vid alla 
förhållanden, och det i sin tur leder till högre energieffektivitet. Ökad ångbildningskapacitet härrör från den nyligen utvecklade 
köldmediekretsen, SCe-bryggans krets som ger superkylning före expansionscykeln. Genom att använda denna krets har COP-
värdena förbättrats avsevärt både när det gäller kyla och värme.

Ångbildningskapaciteten kan 
höjas genom superkylning 
precis före den elektroniska 
expansionsventilen

På grund av SCe-bryggans 
krets förbättras COP-värdena 
vid kyla och värme

Aktuell 
ångbildningskapacitet

Ångbildningskapaciteten har förbättrats genom  

användning av SCe-bryggans krets.

SCe-bryggans krets

AVANCERADE TEKNIKER

1

2

3

1

2

3
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SPECIFIKATIONER 

VRVIII-S värmepump - enfas (P8V1), trefas (P8Y1)

UTOMHUSENHET RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1 RXYSQ4P8Y1 RXYSQ5P8Y1 RXYSQ6P8Y1
Kapacitetsområde HP 4 5 6 4 5 6
Kylkapacitet Nom. kW 12,6 1 14,0 1 15,5 1 12,6 1 14,0 1 15,5 1

Värmekapacitet Nom. kW 14,2 2 16,0 2 18,0 2 14,2 2 16,0 2 18,0 2

Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 3,24 3,51 4,53 3,33 3,61 4,66
Värme Nom. kW 3,12 3,86 4,57 3,21 3,97 4,70

EER köldfaktor 3,89 3,99 3,42 3,78 3,88 3,33
COP värmefaktor 4,55 4,15 3,94 4,42 4,03 3,83
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 8 6 / 8 7 10 6 / 9 7 12 6 / 9 7 8 6 / 8 7 10 6 / 9 7 12 6 / 9 7

Indexanslutning 
inomhus

Min. 50 62,5 70 50 62,5 70
Nom. 100 125 140 100 125 140
Max. 130 162,5 182 130 162,5 182

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 345x900x320
Vikt Enhet kg 120
Fläkt Typ Propellerfläkt

Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 106
Värme Nom. m³/min 102 105 102 105

Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 66 67 69 66 67 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 50 51 53 50 51 53

Värme Nom. dBA 52 53 55 52 53 55
Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor
Driftsområde Kyla Min.~Max. °CTT -5~46

Värme Min.~Max. °CVT -20~15,5
Köldmedium Typ R-410A

Mängd kg 4,0
Styrning Expansionsventil
Kretsar Antal 1

Köldmedieolja Typ Daphne FVC68D
Påfylld volym l 1,5

Röranslutningar Vätska Typ Flänsanslutning
YD mm 9,52

Gas Typ Flänsanslutning (VRV) / Hårdlödd anslutning (RA) Hårdlödd anslutning Flänsanslutning (VRV) / Hårdlödd anslutning (RA) Hårdlödd anslutning
YD mm 15,9 6 / 19,1 7 15,9 6 / 19,1 7 19,1 15,9 6 / 19,1 7 15,9 6 / 19,1 7 19,1

Dränering YD mm 26x3
Rörledningslängd UE - FE Totalt m 55 7

FE - IE Max./Total m 15 7/607 15 7/80 7 15 7/90 7 15 7/60 7 15 7/80 7 15 7/90 7

Total rörledningslängd System Verklig m 300 6 / 115 7 300 6 / 135 7 300 6 / 145 7 300 6 / 115 7 300 6 / 135 7 300 6 / 145 7

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1N~ / 50 / 220-240 3N~/50/380-415
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 32,0 16,0

 (1) Kyla: inomhustemp. 27° CTT/19° CVT; utomhustemp. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m; nivåskillnad: 0 m (2) Uppvärmning: inomhustemp. 20 °CTT; utomhustemp. 7 °CTT, 6 °CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5 m; nivåskillnad: 0 m (3) 

Vid anslutning av VRV®-inomhusenheter (4) Vid anslutning av RA inomhus (5) MFA används för att välja strömbrytare och jordfelsbrytare. (6) EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard sätter gränserna för harmoniska strömmar som 

produceras av utrustning ansluten till det publika lågspänningssystemet med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas
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VRV-värmepump optimerad  
för uppvärmning (VRVIII-C)
FÖRDELAR

 Höga COP-värden vid låga
 omgivningstemperaturer

Användningen av 2-stegskomprimering leder till högre 
energibesparingar vid låga omgivningstemperaturer, med COP-
värden på mer än 3,0 vid -10 °C utomhus för hela utbudet (upp 
till 3,8 för 10 HP-enheten. De årliga energikostnaderna är därför 
avsevärt lägre än för en vanlig värmepump.

Brett driftsområde för värme
VRVIII-C är det första systemet på marknaden med ett 
standardarbetsområde ned till omgivningstemperaturen 
-25 °CVT utomhus för värme, och kan också ge kyla ned till en 
omgivningstemperatur på - 5 °CTT utomhus.

-25 °CVT
-20 °CVT

-5 °CTT-5 °CTT
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Stabil uppvärmningskapacitet

VRVIII-C har en stabil värmekapacitet, också vid låga 
omgivningstemperaturer, vilket gör den lämplig som ensam 
värmekälla. Värmekapaciteten är 130  % i jämförelse med 
värmekapaciteten för standard-VRV under liknande förhållanden

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Värmekapacitet 10 HP utomhusdel

Utomhustemp. (°CVT)

(kW) 35

30
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standard-värmepump

VRV
+43 °CTT

VRV III-C
+43 °CTT

VRV III-C
+15.5 °CVT

VRV
+15.5 °CVT
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Standard-värmepump

Utomhustemp. (WB°)

COP för en 10 HP-enhet
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Hög uppvärmningskapacitet

Uppvärmningstiden har minskats dramatiskt, speciellt vid låga omgivningstemperaturer. Tiden som behövs för att utsläppstemperaturen 
för inomhusenhetens värmeväxlare ska nå 40 °C har minskat med 50 %.

Temperaturen i inomhusdelens värmeväxlare VRVIII-C

Temperaturen i inomhusdelens värmeväxlare för standardvärmepump

Inomhustemperatur VRVIII-C

Inomhustemperatur för standardvärmepump

Uppvärmningen startar

Förfluten tid (min)

* Data från fältundersökning i Japan med 14 HP-enhet 
(Akita City jan 2006)

Standard-värmepump

50 % reduktion
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Kort avfrostningstid

Tiden som krävs för avfrostning är reducerad till 4 minuter – mindre än hälften av standard-VRVIII-systemet (10 minuter), vilket leder 
till en stabilare inomhustemperatur och avsevärt förbättrade komfortnivåer.

* Data från fältundersökning i Japan med 10 HP-enhet (Akita City jan 2006)

Flexibel rörutformning

VRVIII-C har en rörledningslängd som förlängts med 
165 m (190 m ekvivalent rörledningslängd) med en total 
systemrörledningslängd på 500 m.

Om utomhusdelen sitter ovanför inomhusdelen är höjdskillnaden 
50 m.

Om utomhusdelen sitter under inomhusdelen är höjdskillnaden 
40 m.

Avståndet mellan utomhusdelen och funktionsenhet 
får maximalt vara 10  m (13  m ekvivalent rörledningslängd).

Efter den första förgreningen kan skillnaden mellan den längsta 
rörledningslängden och den kortaste rörledningslängden vara 
högst 40 m, förutsatt att den längsta rörledningslängden är 
högst 90 m.
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UNIK TEKNIK
Tvåstegskomprimering

Med 2-stegskomprimeringstekniken kan systemet skapa högre tryck vilket leder till en högre värmekapacitet vid låga 
utomhustemperaturer. Den andra inverterkompressorn (i funktionsenheten) är speciellt konstruerad för att ge högre tryck.

När värmen har växlats i inomhusdelen, separeras gasen och vätskan vid gas-vätskeseparatorn. På så vis kan köldmediet i gasfas 
återvinnas och överföras direkt till högtryckskompressorn.

Värmekapacitet

Entalpi

Tr
yc

k

Evaporatorkapacitet

Gasinsprutning

Gas- 
vätskeseparator

Effektförbrukning

Hög

Mitten

Låg

Vätskeinsprutning
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SPECIFIKATIONER
VRV-värmepump optimerad för uppvärmning

UTOMHUSSYSTEM RTSYQ10PA RTSYQ14PA RTSYQ16PA RTSYQ20PA

System Utomhusenhet modul 1 RTSQ10PA RTSQ14PA RTSQ16PA RTSQ8PA
Utomhusenhet modul 2 - RTSQ12PA
Funktionsenhet BTSQ20PY1

Kapacitetsområde HP 10 14 16 20
Kylkapacitet Nom. kW 28,0 1 40,0 1 45,0 1 56,0 1

Värmekapacitet Nom. kW 31,5 2 / 28,0 3 45,0 2 / 40,0 3 50,0 2 / 45,0 3 63,0 2 / 55,9 3

Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 7,90 1 12,6 1 14,9 1 15,4 1

Värme Nom. kW 7,78 2 / 8,18 3 11,4 2 / 12,8 3 13,0 2 / 15,0 3 15,4 2 / 18,7 3

EER köldfaktor 3,54 1 3,17 1 3,02 1 3,64 1

COP värmefaktor 4,05 2 / 3,42 3 3,95 2 / 3,13 3 3,85 2 / 3,00 3 4,09 2 / 2,99 3

Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 21 30 34 43
Indexanslutning inomhus Min./Nom./Max. 125/250/325 175/350/455 200/400/520 250/500/650
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA -
Ljudtrycksnivå Kyla Max./Nom. dBA 62/60 63/61 65/63
Röranslutningar Vätska Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/9,52 Hårdlödd anslutning/12,7 Hårdlödd anslutning/15,9

Gas Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/22,2 Hårdlödd anslutning/28,6
Olja utjämning YD mm - 19,1
Rörledningslängd UE - IE Max. m 165

Efter grenen Max. m 90 (8)
Total rörledningslängd System Verklig m 500
Nivåskillnad UE - IE UE i 

högsta 
läge/IE i 
högsta 
läge

m

50/40

IE - IE Max. m 15
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 25 35 40 50

(1) Kyla: Inomhustemperatur. 27 °CTT/19 °CVT; utomhustemp. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7.5 m; nivåskillnad: 0 m; funktion enhetslängd: 6 m; kombinerad inomhusenhet: FXFQ50P x 5 enheter (2) Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemp. 

7 °CTT, 6 °CVT; ekvivalent rörledningslängd: 7.5 m; nivåskillnad: 0 m; funktion enhetslängd: 6 m; kombinerad inomhusenhet: FXFQ50P x 5 enheter (3) Värme: Inomhustemperatur. 20 °CTT; utomhustemp. -10 °CVT; motsvarande rörledningslängd: 7,5 m, 

nivåskillnad 0 m; funktion enhetslängd: 6 m; kombinerad inomhusenhet: FXFQ50P x 5 enheter (5) MFA används för att välja strömbrytare och jordfelsbrytare. (5) Se val av köldmedierör eller installationsanvisningarna

UTOMHUSENHETSMODUL BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA

Dimensioner Enhet Höjd x bredd x djup mm 1 570 x 460 x 765 1 680x930x765 1 680x1 240x765
Vikt Enhet kg 110 205 257 338 344
Värmeväxlare Typ - Spole med korsande flänsar
Fläkttyp - Propellerfläkt
Fläkt-/luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min - 185 200 233 239
Fläkt - yttre statiskt 
tryck

Max. Pa - 78

Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor
Kompressor 2 Typ - Hermetiskt försluten scrollkompressor
Kompressor 3 Typ - Hermetiskt försluten scrollkompressor
Driftsområde Kyla Min. °CTT -5

Max. °CTT 43
Värme Min.~Max. °CVT -25~15,5

Köldmedium Typ R-410A
Mängd kg - 9,4 10,5 10,9 11,7
Styrning - Elektronisk expansionsventil

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 20 25 35 40



RXYCQ10-12A

VRV Classic-värmepump - 
RXYCQ-A

FÖRDELAR
 › För projekt med standardkrav på kyla och värme
 › Passar alla byggnader, då även inomhusinstallation är möjlig till följd av högt 

externt statiskt tryck på upp till 78,4 Pa. Inomhusinstallation leder till mindre 
rörlängd, lägre installationskostnader, ökad effektivitet och bättre visuell estetik

 › Möjligheten att styra varje konditionerad zon individuellt håller VRV-systemets 
löpande utgifter nere på ett absolut minimum

 › Sprid ut din installationskostnad genom utfasad installation
 › Går att ansluta till alla standard-VRV-inomhusenheter, styrsystem och ventilation

60 6161

SPECIFIKATIONER
Värme och kyla
UTOMHUSENHET RXYCQ8A RXYCQ10A RXYCQ12A RXYCQ14A RXYCQ16A RXYCQ18A RXYCQ20A
Kapacitetsområde HP 8 10 12 14 16 18 20
Kylkapacitet Nom. kW 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 
Värmekapacitet Nom. kW 22,4 28,00 33,6 37,5 44,8 50,4 56,0 
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 6,60 6,74 8,77 11,4 12,9 15,0 17,8

Värme Nom. kW 5,90 7,00 8,62 9,74 11,8 13,8 16,0
EER köldfaktor 3,03 3,71 3,42 3,07 3,10 3,00 2,81
COP värmefaktor 3,86 4,00 3,90 3,85 3,80 3,65 3,50
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 161 201 24 28 32 36 40
Indexanslutning 
inomhus

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Max. 2401 3001 360 420 480 540 600

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 680x635x765 1 680x930x765 1 680x1 240x765
Vikt Enhet kg 159 187 240 316 324
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 78 81 86 88
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 58 59 61 61 64 65 66
Driftsområde Kyla Min.~Max. °CTT -5~43

Värme Min.~Max. °CVT -20~15
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska YD mm 9,52 12,7 15,9

Gas YD mm 15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6
Rörledningslängd UE - IE Max. m 135
Total rörledningslängd System Verklig m 300
Nivåskillnad UE - IE m 30 (utomhusenheten i högsta läge)

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3N~/50/380-415

 (1) Anslutningsförhållandet är 50~120 %. Om en eller flera enheter FXFQ20, 25 är anslutna, är det maximala anslutningsförhållandet 100 %
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1
2
3

VRVIII värmeåtervinning

Kontinuerlig värme 
(reducerad kapacitet)

Endast en konvektor  

utomhus avfrostas  

åt gången

Full värmekapacitet

KONTINUERLIG UPPVÄRMNING UNDER AVFROSTNING
Garanterar den högsta komfortnivån under avfrostning och oljereturcykler

 › Hög komfort
 - Inget kalldrag under avfrostning och oljereturcykler
 - Inga stora temperaturvariationer i rummet

 › Högre integrerad värmekapacitet (inomhusdelarna fortsätter avge värme)
 - Kontinuerlig värme under avfrostning resulterar i en högre integrerad värmekapacitet och mycket högre komfortnivåer 

för användarna.  * Finns bara för värmeåtervinningssystem med flera kombinationer (REYQ18-48P8/9, REYHQ16-24P)

Fördelar med systemet

Värmeåtervinning 
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VRVIII värmeåtervinning
Med VRVIII BS-boxen kan de andra inomhusenheterna fortsätta 
uppvärmningen medan den avsedda inomhusenheten växlar från 
kyla till värme.

INDIVIDUELL KOMFORT TACK VARE VRVIII 
BS-BOX
Individuell växling från kyla till värme eller vice versa är möjlig 
för inomhusdelarna. Detta innebär att alla inomhusenheter 
som inte växlar fortsätter att ge optimal komfort för användarna 
under den här processen. BS-boxen finns i individuella och 
multiversioner för maximal flexibilitet, snabbare installation 
och den bästa kostnaden.

FLÄKT AV

UPPVÄRMNING 
PÅBÖRJAS

FLEXIBEL RÖRUTFORMNING
VRV har en rörledningslängd som förlängts med 165 m (190 m 
ekvivalent rörledningslängd) med en total systemrörledningslängd 
på 1 000 m. 
Om utomhusdelen sitter ovanför inomhusdelen är höjdskillnaden 
50  m som standard. Denna kan förlängas till 90  m1.
Om utomhusdelen sitter under inomhusdelen är höjdskillnaden 
40  m som standard. Höjdskillnader på upp till högst 90  m är 
möjligt1.
Efter den första förgreningen kan skillnaden mellan den längsta 
rörledningslängden och den kortaste rörledningslängden vara 
högst 40 m, förutsatt att den längsta rörledningslängden är 
högst 90 m.

1   För mer information, kontakta din lokala Daikin-återförsäljare.
1 Hänsyn tas inte till förgreningsväljare (BS-enheter) eftersom deras montering inte 
påverkar rörutformningen.
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SPECIFIKATIONER
UTOMHUSENHET REYQ8P9 REYQ10P8 REYQ12P9 REYQ14P8 REYQ16P8
Kapacitetsområde HP 8 10 12 14 16
Kylkapacitet Nom. kW 22,4 1 28,0 1 33,5 1 40,0 1 45,0 1

Värmekapacitet Nom. kW 25,0 2 31,5 2 37,5 2 45,0 2 50,0 2

Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 5,20 7,09 8,72 11,4 14,1
Värme Nom. kW 5,71 7,38 8,84 11,0 12,8

EER köldfaktor 4,31 3,95 3,84 3,51 3,19
COP värmefaktor 4,38 4,27 4,24 4,09 3,91
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 17 21 26 30 34
Indexanslutning 
inomhus

Min. 100 125 150 175 200
Nom. 200 250 300 350 400
Max. 260 325 390 455 520

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 680x1 300x765
Vikt Enhet kg 331 339
Värmeväxlare Typ Spole med korsande flänsar
Fläkt Typ Propellerfläkt

Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 190 210 235 240
Yttre statiskt tryck Max. Pa -

Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 78 80 83 84
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 58 60 62 63
Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor
Kompressor 2 Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor
Driftsområde Kyla Min.~Max. °CTT -20 (15) / -5~43

Värme Min.~Max. °CVT -20~15,5
Köldmedium Typ R-410A

Mängd kg 10,3 10,6 10,8 11,1
Styrning Expansionsventil (elektronisk typ)

Röranslutningar Vätska Typ Hårdlödd anslutning
YD mm 9,52 12,7

Gas Typ Hårdlödd anslutning
YD mm 19,1 22,2 28,6

Utsläppsgas Typ Hårdlödd anslutning
YD mm 15,9 19,10 22,2

Rörledningslängd UE - IE Max. m 165
Efter grenen Max. m 90 (8)

Total rörledningslängd System Verklig m 1 000
Nivåskillnad UE - IE UE i 

högsta 
läge/IE i 
högsta 
läge

m 50/40

IE - IE Max. m 15
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 20 25 40

VRVIII Värmeåtervinning,  
liten monteringsyta

 (1) Kyla: inomhustemp. 27 °CTT/19 °CVT; utomhustemp. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7.5 m; nivåskillnad: 0 m (2) Uppvärmning: inomhustemp. 20 °CTT; utomhustemp. 7 °CTT, 6 °CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5 m; nivåskillnad: 0 m (3) 

MFA används för att välja strömbrytare och jordfelsbrytare. (4) I enlighet med EN/IEC 61000-3-11 resp. EN/IEC 61000-3-12 kan det vara nödvändigt att kontakta operatören av distributionsnätverket för att säkerställa att utrustningen är ansluten endast till en 

tillförsel med värdet Zsys ≤ Zmax resp. Ssc ≥ minimum Ssc. (5) EN/IEC 61000-3-11: Europeisk/internationell teknisk standard som sätter gränserna för spänningsförändringar, spänningsfluktuationer och flimmer i allmänna lågspänningssystem för utrustning 

med klassning ≤ 75 A (6) EN/IEC 61000-3-12: Europeisk/internationell teknisk standard som sätter gränserna för harmoniska strömmar som produceras av utrustning ansluten till allmänna lågspänningssystem med ingångsström >16 A och ≤75 A per fas 

(7) Teknisk kylningsinställning se installationsanvisningarna för mer information (8) Se val av köldmedierör eller installationsanvisningarna
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UTOMHUSENHETSMODUL REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 680x930x765 1 680x1 240x765
Vikt Enhet kg 204 254 334
Värmeväxlare Typ Spole med korsande flänsar
Fläkttyp Propellerfläkt
Fläkt-/luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min 180 185 200 230
Fläkt - yttre statiskt tryck Max. Pa 78
Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor
Kompressor 2 Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor
Kompressor 3 Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor
Driftsområde Kyla Standard Min. °CTT -5

Max. °CTT 43
Värme Min.~Max. °CVT -20~15,5

Köldmedium Typ R-410A
Mängd kg 8,2 9,0 9,1 11,7
Styrning Expansionsventil (elektronisk typ)

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415

 (1) Kyla: inomhustemp. 27 °CTT/19 °CVT; utomhustemp. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7.5 m; nivåskillnad: 0 m (2) Uppvärmning: inomhustemp. 20 °CTT; utomhustemp. 7 °CTT, 6 °CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5 m; nivåskillnad: 0 m (3) 

inställning av teknisk kylning, kontakta din lokala återförsäljare för mer information

UTOMHUSSYSTEM REYQ34P9 REYQ36P9 REYQ38P8 REYQ40P8 REYQ42P8 REYQ44P8 REYQ46P8 REYQ48P8
System Utomhusenhet modul 1 REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8

Utomhusenhet modul 2 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ16P8 REMQ16P8
Utomhusenhet modul 3 REMQ16P8

Kapacitetsområde HP 34 36 38 40 42 44 46 48
Kylkapacitet Nom. kW 95,4 1 101 1 107 1 112 1 118 1 124 1 130 1 150 2

Värmekapacitet Nom. kW 107 2 1132 119 2 125 2 132 2 138 2 145 2 42,6
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 26,9 29,1 31,2 33,4 35,8 38,0 40,8 38,7

Värme Nom. kW 26,3 28,1 30,0 31,8 33,5 35,2 37,1 3,16
EER köldfaktor 3,55 3,47 3,43 3,35 3,29 3,26 3,18 3,87
COP värmefaktor 4,07 4,02 3,96 3,93 3,94 3,92 3,90 64
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 64
Indexanslutning inomhus Min./Nom./Max. 425/850/1 105 450/900/1 170 475/950/1 235 500/1 000/1 300 525/1 050/1 365 550/1 100/1 430 575/1 150/1 495 600/1 200/1 560

  Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 84 85
  Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 64 65
Röranslutningar Vätska YD mm 19,1

Gas YD mm 34,9 41,3
Utsläppsgas YD mm 28,6 34,9
Olja utjämning YD mm 19,1
Total rörledningslängd System Verklig m 40 (14) 1 000

Nivåskillnad
UE - IE

UE i 
högsta 
läge/IE i 
högsta 
läge

m 50/40

IE - IE Max. m 15
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 80 90 100 110

UTOMHUSSYSTEM REYQ18P9 REYQ20P9 REYQ22P8 REYQ24P8 REYQ26P8 REYQ28P8 REYQ30P8 REYQ32P8 REYQ34P9 REYQ36P9
System Utomhusenhet modul 1 REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8 REMQ8P9

Utomhusenhet modul 2 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ16P8 REMQ10P8 REMQ12P8
Utomhusenhet modul 3 - REMQ16P8 

Kapacitetsområde HP 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Kylkapacitet Nom. kW 50,4 1 55,9 1 61,5 1 67,0 1 73,0 1 78,5 1 85,0 1 90,0 1 95,4 1 101 1

Värmekapacitet Nom. kW 56,5 2 62,5 2 69,0 2 75,0 2 81,5 2 87,5 2 95,0 2 100 2 107 2 113 2

Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 12,7 14,9 17,0 19,2 21,8 23,8 26,6 28,4 26,9 29,1
Värme Nom. kW 13,4 15,2 17,1 18,9 20,6 22,3 24,2 25,8 26,3 28,1

EER köldfaktor 3,97 3,75 3,62 3,49 3,35 3,29 3,19 3,16 3,55 3,47
COP värmefaktor 4,22 4,11 4,04 3,97 3,96 3,92 3,87 4,07 4,02
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 39 43 47 52 56 60 64
Indexanslutning inomhus Min./Nom./Max. 225/450/585 250/500/650 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1 040 425/850/1 105 450/900/1 170
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 81 83 84 85
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 61 62 63 64
Röranslutningar Vätska Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/15,9 Hårdlödd anslutning/19,1

Gas Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/28,6 Hårdlödd anslutning/34,9 Hårdlödd anslutning/41,3
Utsläppsgas Typ/YD mm Hårdlödd 

anslutning/22,2
Hårdlödd anslutning/28,6

Olja utjämning YD mm 19,1
Rörledningslängd UE - IE Max. m 165

Efter grenen Max. m 90 (18)
Total rörledningslängd System Verklig m 1 000
Nivåskillnad UE - IE UE i högsta 

läge/IE i 
högsta 
läge

m 50/40

IE - IE Max. m 15
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 45 50 60 70 80
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Värmeåtervinning,  
liten COP-kombination

FÖRDELAR

 Högsta energieffektivitet

Kombinationen med hög COP har det bästa energiutbytet inom Daikins värmeåtervinningssortiment. Det är upp till 11  % mer 
effektivt än kombinationen med liten monteringsyta.

HP 16 20 22 24

Hög COP-kombination
kombination 8 + 8 8 + 12 10 + 12 12 + 12

COP värmefaktor 4,36 4,36 4,24 4,37
EER köldfaktor 4,29 4,04 3,84 3,89

Upptar liten golvyta
kombination 16 8 + 12 10 + 12 12 + 12

COP värmefaktor 3,90 4,12 4,03 3,97
EER köldfaktor 3,19 3,77 3,61 3,49

+11 %
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UTOMHUSSYSTEM REYHQ16P REYHQ20P REYHQ22P REYHQ24P

System Utomhusenhet modul 1 REMQ8P9 REMQ10P8 REMHQ12P8
Utomhusenhet modul 2 REMQ8P9 REMHQ12P8

Kapacitetsområde HP 16 20 22 24
Kylkapacitet Nom. kW 45,0 1 56,0 1 61,5 1 67,0 1

Värmekapacitet Nom. kW 50,0 2 62,5 2 69,0 2 75,0 2

Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 10,5 13,9 16,0 17,2
Värme Nom. kW 11,5 14,3 16,3 17,2

EER köldfaktor 4,29 4,04 3,84 3,89
COP värmefaktor 4,36 4,24 4,37
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 34 43 47 52
Indexanslutning inomhus Min./Nom./Max. 200/400/520 225/450/585 250/500/650 275/550/715
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 82 85 87
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 62 64 66
Köldmedium Kretsar Antal 1
Röranslutningar Vätska Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/12,7 Hårdlödd anslutning/15,9

Gas Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/28,6 Hårdlödd anslutning/34,9
Rörlednings-
längd

UE - IE Max. m 165
Efter grenen Max. m 90 (18)

Total rörledningslängd System Verklig m 1 000
Nivåskillnad UE - IE UE i högsta 

läge/IE i 
högsta 
läge

m 50/40

IE - IE Max. m 15
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 50 63 80

UTOMHUSENHETSMODUL REMQ8P9 REMQ10P8 REMHQ12P8

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 680x930x765 1 680x1 300x765
Vikt Enhet kg 204 254 331
Värmeväxlare Typ Spole med korsande flänsar -
Fläkttyp Propellerfläkt
Fläkt-/luftflödes-
hastighet

Kyla Nom. m³/min 180 185 230
Värme Nom. m³/min - 230

Fläkt - yttre statiskt tryck Max. Pa - 78
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 78 -
Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor
Kompressor 2 Typ - Hermetiskt försluten scrollkompressor
Driftsområde Kyla Min. °CTT -5

Max. °CTT 43
Värme Min.~Max. °CVT -20~15

Köldmedium Typ R-410A
Mängd kg 8,2 9,0 11,7
Styrning Expansionsventil (elektronisk typ)

Köldmedieolja Typ - Syntetisk (eter) olja
Påfylld volym l - 2,5

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 25 40

VRV Värmepump - hög COP-kombination

1) Kyla: inomhustemp. 27 °CTT/19 °CVT; utomhustemp. 35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 7.5 m; nivåskillnad: 0 m (2) Uppvärmning: inomhustemp. 20 °CTT; utomhustemp. 7 °CTT, 6 °CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5 m; nivåskillnad: 0 m

SPECIFIKATIONER
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VRV-värmeåtervinning för anslutning till 
hydrobox för endast uppvärmning 

Daikin har varit marknadsledande inom variabla köldmediesystem under de senaste tjugofem åren och har en omfattande erfarenhet 
av energieffektiva varmvattensystem baserade på värmepumpsteknik.

Daikins VRV-totallösning ger en enda kontaktpunkt för design och underhåll av ditt integrerade klimatstyrsystem. Vår lösning 
för värmeåtervinning fungerar året runt: även när utomhustemperaturen är 0 ºC eller lägre klarar vår totallösning att kyla 
inomhusutrymmen där människor eller utrustning genererar värme. Denna värme återvinns för att producera varmvatten eller för 
att värma upp utrymmen där temperaturen är lägre än den optimala. Med vårt breda produktsortiment kan du välja rätt mix av 
utrustning och teknik, så att du får den garanterat perfekta balansen av temperatur, luftfuktighet och luftsvalka för den perfekta 
komfortzonen med maximal energieffektivitet och kostnadseffektivitet.

 

VRV-vär-
meåtervin-

ningssystem

Kyla

Värme Ventilation

LuftgardinVarmvatten

Utvunnen  
värme

22

22
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SPECIFIKATIONER

45 °C - 75 °C

45 °C - 75 °C

25 °C - 45 °C

25 °C - 75 °C

REYAQ-P HXHD125A

EKHTS

EKHWP

ELLER

Alla komponenter integrerade 

EN HÖGEFFEKTIV OCH FLEXIBEL LÖSNING

UTOMHUSENHET REYAQ10P REYAQ12P REYAQ14P REYAQ16P
Kapacitetsområde HP 10 12 14 16
Kylkapacitet Nom. kW 28 1 33,5 1 40 1 45 1

Värmekapacitet Nom. kW 31,5 2 37,5 2 45 2 50 2

Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 7,09 1 8,72 1 11,4 1 14,1 1

Värme Nom. kW 7,38 2 8,84 2 11,0 2 12,8 2

EER köldfaktor 3,95 3,84 3,51 3,19
COP värmefaktor 4,27 4,24 4,09 3,91
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 21 26 30 34
Indexanslutning 
inomhus

Min. 125 150 175 200
Nom. 250 300 350 400
Max. 325 390 455 520

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 680x1 300x765
Vikt Enhet kg 331 339
Värmeväxlare Typ Spole med korsande flänsar
Fläkt Typ Propellerfläkt

Luftflödeshastighet Kyla Nom. m³/min -
Yttre statiskt tryck Max. Pa 78

Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 78 80 83 84
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 58 60 62 63
Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor
Kompressor 2 Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor
Driftsområde Kyla Min.~Max. °CTT -5~43

Värme Min.~Max. °CVT -20~15,5
Produktion av 
varmvatten

Byggnadsuppvärmning Min.~Max. °CTT -20~20 / 24 3 -20~20 / 24 3 -20~20 / 24 3 -20~20 / 24 3

Varmvatten Min.~Max. °CTT -20~43
Köldmedium Typ R-410A

Mängd kg 10,6 10,8 11,1
Styrning Expansionsventil (elektronisk typ)

Köldmedieolja Typ Daphne FVC68D
Röranslutningar Vätska Typ Hårdlödd anslutning

YD mm 9,52 12,7
Gas Typ Hårdlödd anslutning

YD mm 22,2 28,6
Utsläppsgas Typ Hårdlödd anslutning

YD mm 19,1 22,2
Rörledningslängd UE - IE Max. m 100

Efter grenen Max. m 40
Total rörledningslängd System Verklig m 300
Nivåskillnad UE - IE UE i högsta 

läge/IE i 
högsta 
läge

m 40/40

IE - IE Max. m 15
Extra köldmediemängd kg/m Se installationsanvisningarna
Högtryckssida Designtryck stång 40

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 25 40

 (1) Kyla: inomhustemp. 27 °CTT/19 °CVT; utomhustemp. 35 °CDB; 100 % anslutningsförhållande (DX inomhusenheter); För kombination med HXHD125, jfr. kapacitetstabell (2) Värme: inomhustemp. 20 °CTT; utomhustemp. 7 °CTT, 6 °CVT; 100 % anslutningsförhållande (DX 
inomhusenheter); För kombination med HXHD125, jfr. kapacitetstabell (3) I händelse av anslutning till en inomhusenhet av typ 20~50, matcha till storleken på fältröret med det anslutna röret. Kopplingen mellan det anslutna röret och fältröret måste vara lödd. 
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 › Höga komfortnivåer: individuell styrning och 
växling av 1 grupp inomhusenheter

 › Maximalt flexibel design eftersom individuella boxar 
och multiboxar kan kombineras i ett system

 › Låg inbyggd höjd
 › Inga rörledningar behövs
 › Tillåter flerbostadsapplikationer (tillval PCB krävs)

BSVQ100P8

BSV4Q100PV

Individuell förgreningsväljare för VRV värmeåtervinning 

BSVQ-P8

Multi-förgreningsväljare för VRV värmeåtervinning

BSV4/6Q-PV  › Snabb installation p.g.a. färre lödningspunkter och kablar
 › Höga komfortnivåer: individuell kontroll och växling 

av upp till 4 eller 6 grupper av inomhusenheter
 › Maximalt flexibel design eftersom individuella boxar 

och multiboxar kan kombineras i ett system
 › Låg inbyggd höjd
 › Inga rörledningar behövs

BSVQ100P8 BSVQ160P8 BSVQ250P8

Effektförbrukning Kyla Nom. kW 0,005
Värme Nom. kW 0,005

Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 6 8
Maximalt kapacitetsindex för anslutningsbara inomhusenheter 15 < x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
Hölje Material Galvaniserad stålplåt Galvaniserat stål
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 207x388x326
Vikt Enhet kg 12 15
Röranslutningar Utomhusenhet Vätska Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/9,5

Gas Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/15,9 Hårdlödd anslutning/15,9 Hårdlödd anslutning/22,2
Utsläppsgas Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/12,7 Hårdlödd anslutning/12,7 Hårdlödd anslutning/19,1

Inomhusenhet Vätska Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/9,5 Hårdlödd anslutning/9,5
Gas Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/15,9 Hårdlödd anslutning/22,2

Ljudabsorberande värmeisoleringsmaterial Polyuretanskum, ramtålig nålfilt
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Total krets Max antal ampere i säkring (MFA) A 15

BSV4Q100PV BSV6Q100PV

Effektförbrukning Kyla Nom. kW 0,020 0,030
Värme Nom. kW 0,020 0,030

Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 24 36
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter per förgrening 6
Antal förgreningar 4 6
Maximalt kapacitetsindex för anslutningsbara inomhusenheter 400 600
Maximalt kapacitetsindex för anslutningsbara inomhusdelar per förgrening 100
Hölje Material Galvaniserad stålplåt
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 209 x 1 053 x 635 209 x 1 577 x 635
Vikt Enhet kg 60 89
Röranslutningar Utomhusenhet Vätska Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/12,7 Hårdlödd anslutning/15,9

Gas Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/28,6
Utsläppsgas Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/19,1 Hårdlödd anslutning/28,6

Inomhusenhet Vätska Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/9,5
Gas Typ/YD mm Hårdlödd anslutning/15,9

Ljudabsorberande värmeisoleringsmaterial Polyuretanskum, ramtålig nålfilt
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Total krets Max antal ampere i säkring (MFA) A 15
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Vattenkylda
VRV utomhussystem

Trots den höga energieffektiviteten och installationsflexibiliteten för den luftkylda 
VRV, finns det vissa tillämpningar för vilka den vattenkylda versionen ger 
en mer ekonomisk och hållbar lösning. Det handlar först och främst om höga 
flervåningshus där de maximala köldmedierörledningarna ibland kan göra 
användning av ett luftkylt system olämplig. Andra situationer som är idealiska för 
vattenkyld VRV-användning är byggnader som saknar ett lämpligt tak eller yttre 
utrymme för utomhuskondensorer och projekt med speciellt stränga bullerbestämmelser.

Vattenkyld VRV finns nu i 9 modeller mellan 8 och 30 HP när det gäller värmeåtervinning, 
värmepumpar och allra senast, geotermiska varianter. Den snabbt växande 
geotermiska sektorn ger i själva verket ett idealiskt tillfälle att använda värmepumpar för 
bergvärme. Och det finns en stor framtida potential för dess användning i installationer 
med lågt koldioxidutsläpp.



Fördelar 74
Avancerad VRV-teknik 78
VRV-W-standardserien - värmeåtervinning och 
värmepump 80
VRV-W geotermiska serien - värmeåtervinning och 
värmepump 81

Standardserie

Geotermiska serien
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 2-STEGS-VÄRMEÅTERVINNING RESULTERAR I HÖG ENERGIEFFEKTIVITET
VRV-W drar fördel av en 2-stegs värmeåtervinningsanordning. Det första steget uppnås inom kylsystemet och omfattar bara 
värmeåtervinningsenheter. Den värme som kommer från inomhusenheterna under kylcykeln förs bara över till enheter i utrymmen 
som behöver värme, vilket maximerar energieffektiviteten och minskar elkostnaderna. 

Värmeåtervinning finns också tillgängligt på värmepumpar
Andra stegets värmeåtervinning uppnås i vattenslingorna mellan de vattenkylda utomhusdelarna. Tvåstegsvärmeåtervinning 
förbättrar energieffektiviteten avsevärt och är en idealisk lösning på kraven som ställs i moderna kontorshus, där vissa delar till och 
med kräver kyla på vintern, beroende på hur stor solstrålningen är och antalet personer i rummet.

steg 2 steg 1

Fördelar
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Steg 1: För värmeåtervinning
Samtidig värme och kyla inom köldmediesystemet.
När det behövs mest kyla, återvinner systemet värme från 
kylningsprocessen och använder den sedan för uppvärmning.
När det behövs mest värme, använder systemet kallt 
köldmedium från uppvärmningsprocessen för avkylning. 
Effektiviteten förbättras ju mer samtidig drift som utförs.

Steg 2: För värmeåtervinning och 
värmepumpar!
Värmeåtervinning mellan vattenkylda utomhusenheter

För värmeåtervinning och värmepumpar!
Värmeåtervinning är också möjlig mellan system som är 
anslutna till samma vattenslinga. Dessa system utbyter värme 
via vatten, och det ökar energieffektiviteten.

Värmeåtervinning mellan inomhusdelar Värmeåtervinning mellan utomhusdelar
(Värmeåtervinning och värmepumpar)

Alla inomhusdelar i kylläge

Inomhusdelar som huvudsakligen 
kyler, delvis värmer

Fullständig värmeåtervinning

Inomhusdelar som huvudsakligen 
värmer, delvis kyler

Alla inomhusdelar i värmeläge

Värme 
släpps ut i 
slingan

Värme släpps delvis ut 
i slingan

Värme absorberas delvis 
från slingan

Värme absorberas 
från slingan

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W *  Ovanstående system är bara för illustrationssyfte.

Kyltorn (sluten typ), 
varmvattensberedare

Värme släpps 
ut i slingan

Värme släpps 
ut i slingan

Värme absorberad 
av slingan

Värme absorberad 
av slingan

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W
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FLEXIBEL RÖRUTFORMNING
Flexibel vattenrörläggning
Vattenkyld VRV använder vatten som värmekälla, så den är optimal för stora byggnader, inklusive höga flervåningshus eftersom 
systemet tål vattentryck på upp till 1,96 MPa.

Om den redan installerade värmekällans vattentemperatur är mellan 10 °C och 45 °C kan man använda existerande vattenledningar 
och värmekälla. Bara detta gör den till ett idealiskt system för renoveringsprojekt.

Eftersom systemet är vattenkylt påverkar inte utomhustemperaturen uppvärmningskapaciteten. Dessutom innebär vattenkylning 
att det inte krävs någon avfrostning, och den resulterande snabba uppstartstiden garanterar snabb och bekväm uppvärmning, 
även när det är kallt ute.

PLATSSPARANDE - STAPLAD
Användandet av en ny vattenvärmeväxlare och optimeringen 
av köldmediets styrkrets, har resulterat i branschens lättaste och 
mest kompakta konstruktion. Enhetens vikt 149  kg* och höjd 
1  000 mm, gör den enkel att installera. Stapling är också möjlig, 
vilket bidrar till ytterligare utrymmesbesparingar.

* för 8 HP-enhet

Takhöjd

Golvplan

100-300 mm

3 200 mm eller 
högre

Stapling är möjlig.

Faktisk rörledningslängd mellan VRV-W 
och inomhusenheterna: 120 m (Ekvivalent 
rörledningslängd: 140 m)

Vattenrörsledning
Rörledning för köldmedium

Nivåskillnad mellan 
inomhusdelar: 15 m

Nivåskillnad 
mellan VRV-W och 
inomhusenheterna:
50 m om VRV-W är över
40 m om VRV-W är under

Obegränsad längd på vattenrörledningarna

Installation inomhus

VRV-W

VRV-W

Lång rörlängd för köldmediet
Avsevärd flexibilitet finns att tillgå inom 
köldmediekretsen eftersom det kan vara upp 
till 120 m faktisk rörledningslängd och 50 m* 
(om VRV-W-utomhusenheten är placerad över 
inomhusenheterna) i höjd mellan VRV-W-utomhus- 
och inomhusenheterna. Vattenrörsledningarna 
inkräktar ej på de utrymmen som tas i anspråk, så 
det är inga problem med läckage.

* 40 m om VRV-W-utomhusenheten är placerad under 
inomhusenheterna.
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STORT DRIFTSOMRÅDE
Standard vattenkylda utomhusenheter har ett brett arbetsområde med inloppsvattentemperaturer mellan 10 °C och 45 °C, både för 
värme och kyla.
För den geotermiska serien är arbetsintervallet ytterligare utökat, ned till -10 °C* för värme och 6 °C för kyla.

*Etylenglykol ska tillsättas vattnet när inloppsvattentemperaturen är under 5 °C

DB(A) UPPFATTAD LJUDSTYRKA LJUD

0 Hörseltröskel - 
20 Ytterst svagt Prasslande löv
40 Mycket svagt Tyst rum
60 Måttligt starkt Normal konversation
80 Mycket starkt Stadstrafik

100 Ytterst starkt Symfoniorkester
120 Tröskelvärde för känsel Jetplan startar

Daikins inomhusenheter

INOMHUSENHETENS LÅGA LJUDNIVÅ VID DRIFT
 › Kontinuerlig forskning hos Daikin i syfte att minska driftsljudet har resulterat i utvecklingen av en specialkonstruerad 

inverterscrollkompressor och fläkt
 › Daikin inomhusdelar har mycket låga ljudnivåer vid drift, ned till 25 dB(A)

STANDARDSERIEN
•	VÄRMEÅTERVINNING

•	VÄRMEPUMP

GEOTERMISKA SERIEN - BERGVÄRME / MARKVÄRME
•	VÄRMEÅTERVINNING

•	VÄRMEPUMP

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

6 °C
10 °C 10 °C

-10 °C

Kyla  
45 °C

Kyla  
45 °C

Värme 
45 °C

Värme 
45 °C

 HÖGSENSIBELT LÄGE - DITT SYSTEM OPTIMERAT FÖR DET EUROPEISKA KLIMATET
Högsensibelt läge på VRV-utomhusenheter optimerar driften för det europeiska klimatet. Denna optimering har följande fördelar:

Högre energieffektivitet
Eftersom ingen energi längre går till spillo vid onödig avfuktning kommer systemet att arbeta effektivare vid kyldrift.

Högre komfort för slutanvändaren
Tack vare den höjda förångningstemperaturen kommer också utloppstemperaturen för inomhusdelen att öka i kylläget, vilket ger 
högre komfort.
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”Normalt” vridmoment
Reluktansvridmoment

Roterande statorfält

Järn

Neodymmagnet

Lågtryckssida

Högtryckssida

Inlopp

Scroll

Utlopp

DC reluktansmotor

Avancerad vattenkyld 
 VRV-teknik

1
2
3

BORSTLÖS RELUKTANS-DC-KOMPRESSOR
 › Den borstlösa reluktans-DC-motorn ger betydande effektivitetsförbättringar 

jämfört med konventionella AC-invertermotorer eftersom den samtidigt använder 
2 olika typer av moment (normalt moment och reluktansmoment) för att 
producera extra effekt från svaga elektriska strömmar

 › Motorn innehåller kraftfulla neodymmagneter som effektivt genererar högt 
moment. Dessa magneter är en bidragande orsak till den energibesparande 
motorkarakteristiken

 › Mekanism med hög drivkraft
 Genom introduktionen av högtrycksolja, läggs den reaktiva kraften från den fasta 

scrollen till den interna kraften, och minskar på så sätt drivkraftsförlusterna. Detta 
resulterar i en förbättrad effektivitet och lägre ljudnivåer

1



78 79

VRV-WIII
Med VRVIII BS-boxen kan de 
andra inomhusenheterna fortsätta 
uppvärmningen medan den avsedda 
inomhusenheten växlar från kyla till värme.

INDIVIDUELL KOMFORT TACK VARE VRVIII  
BS-BOX
Individuell växling från kyla till värme eller vice versa är möjlig 
för inomhusdelarna. Detta innebär att alla inomhusdelar som 
inte växlar fortsätter att ge optimal komfort för användarna 
under den här processen. BS-boxen finns i individuella och 
multiversioner för maximal flexibilitet, snabbare installation 
och den bästa kostnaden.

8:00 12:00 16:00 20:00
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”Normalt” vridmoment
Reluktansvridmoment

 DC INVERTER MED SINUSVÅG
Optimering av sinuskurvan ger en jämnare rotation och en förbättrad verkningsgrad 
för motorn.

 FUNKTIONEN I-DEMAND
Den nyligen introducerade strömavkännaren minimerar skillnaden mellan faktisk 
strömförbrukning och förinställd strömförbrukning.

Exempel:

FLÄKT AV

UPPVÄRMNING 
PÅBÖRJAS

2

3
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Standardserie
SPECIFIKATIONER

VRV-W standardserien - värmeåtervinning - värmepump

 › För mer information om BS-boxar, se sida 44

UTOMHUSENHET RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P
System Utomhusenhet modul 1 RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ8P RWEYQ10P

Utomhusenhet modul 2 - - RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ8P RWEYQ10P
Utomhusenhet modul 3 - - - RWEYQ8P RWEYQ10P

Kapacitetsområde HP 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Kylkapacitet Nom. kW 22,4 1 26,7 1 44,8 1 49,1 1 53,4 1 67,2 1 71,5 1 75,8 1 80,1 1

Värmekapacitet Nom. kW 25,0 2 31,5 2 50,0 2 56,5 2 63,0 2 75,0 2 81,5 2 88,0 2 94,5 2

Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 4,55 6,03 9,10 10,6 12,1 13,7 15,1 16,6 18,1
Värme Nom. kW 4,24 6,05 8,48 10,3 12,1 12,7 14,5 16,3 18,2

EER köldfaktor 4,89 4,14 4,92 4,63 4,41 4,91 4,74 4,57 4,43
COP värmefaktor 5,81 5,08 5,87 5,48 5,21 5,91 5,62 5,40 5,19
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 17 21 34 36
Indexanslutning 
inomhus

Min. 100 125 200 225 250 300 325 350 375
Nom. 200 250 400 450 500 600 650 700 750
Max. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 000x780x550 -
Vikt Enhet kg 149 150 -
Värmeväxlare Typ Rostfri stålplåt -
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 50 51 53 54 55 56
Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor -
Driftsområde Temperatur på 

inloppsvattnet
Kyla Min.~Max. °CTT 10~45 -
Värme Min.~Max. °CVT 10~45 -

Köldmedium Typ R-410A -
Mängd kg 3,5 4,2 -
Styrning Elektronisk expansionsventil -

Köldmedieolja Typ Syntetisk (eter) olja -
Röranslutningar Vätska Typ Flänsanslutning

YD mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gas Typ Hårdlödd anslutning

YD mm 19,1 3 22,2 3 28,6 3 34,9 3

Utsläppsgas Typ Hårdlödd anslutning
YD mm 15,9 4/ 19,1 5 19,1 4 / 22,2 5 22,2 4 / 28,6 5 28,6 4 / 34,9 5

Rörledningslängd UE - IE Max. m 120
Efter grenen Max. m 90 15

Total rörledningslängd System Verklig m 300
Nivåskillnad UE - IE UEi 

högsta 
läge/IE i 
högsta 
läge

m

50/40

IE - IE Max. m 15
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415 -
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 25 35 45

(1) Kyla: inomhustemp. 27 °CTT, 19 °CVT, temperatur på inloppsvattnet: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5 m; nivåskillnad: 0 m. (2) Värme: inomhustemp. 20 °CTT; temperatur på inloppsvatten: 20 °C; ekvivalent rörledningslängd: 7.5 m; nivåskillnad: 

0 m (3) Med ett värmepumpssystem används inget gasrör (4) Vid värmeåtervinningssystem (5) Med ett värmepumpssystem (6) Denna enhet får inte installeras utomhus, utan inomhus t.ex. i ett maskinrum. (7) Håller omgivningstemperaturen vid 0–40 

°C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,64 kW/8 HP (8) Välj kabelstorlek utifrån vilket värde som är störst av MCA och TOCA (9) Håll omgivningstemperaturen på 0–40 °C och fuktigheten på 80 % RH eller mindre. 

Värmeavgivning från höljet: 0,71 kW/10 HP
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Geotermiska serien
FÖRDELAR

Grundvatten används som förnybar energikälla

Maximal effektivitet, även vid extrema 
utomhustemperaturer
Eftersom temperaturen i grundvatten, sjöar och åar är 
relativt konstant året runt är vårt vattenkylda system 
maximalt effektivt även vid extrema utomhustemperaturer 
när effektiviteten hos ett luftkylt system försämras.

Utökat arbetsområde
Den vattenkylda geotermiska serien har en 
inloppsvattentemperatur ned till -10  °C * vid värme, vilket 
utökar det vattenkylda användningsområdet.

* Etylenglykol ska tillsättas vattnet när inloppsvattentemperaturen är under 10 °C

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

Kyla 45 °CVärme 45 °C

6 °C

-10 °C

SPECIFIKATIONER

UTOMHUSENHET RWEYQ8PR RWEYQ10PR

Kapacitetsområde HP 8 10
Kylkapacitet Nom. kW 22,4 1 26,1 1

Värmekapacitet Nom. kW 25,0 2 31,5 2

Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 4,58 6,30
Värme Nom. kW 4,30 6,20

EER köldfaktor 4,89 4,14
COP värmefaktor 5,81 5,08
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter 17 21
Indexanslutning 
inomhus

Min. 100 125
Nom. 200 250
Max. 200 250

Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 000 x 780 x 550
Vikt Enhet kg 149 150
Värmeväxlare Typ Rostfri stålplåt
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 50 51
Kompressor Typ Hermetiskt försluten scrollkompressor
Driftsområde Temperatur på 

inloppsvattnet
Kyla Min.~Max. °CTT 6~45
Värme Min.~Max. °CVT -10~45

Köldmedium Typ R-410A
Mängd kg 3,5 4,2
Styrning Elektronisk expansionsventil

Köldmedieolja Typ Syntetisk (eter) olja
Röranslutningar Vätska Typ Flänsanslutning

YD mm 9,52
Gas Typ Hårdlödd anslutning

YD mm 19,1 3 22,2 3

Utsläppsgas Typ Hårdlödd anslutning
YD mm 15,9 4 / 19,1 5 19,1 4 / 22,2 5

Rörledningslängd UE - IE Max. m 120
Efter grenen Max. m 90 (15)

Total rörledningslängd System Verklig m 300
Nivåskillnad UE - IE m Utomhusenheten i högsta läge/inomhusenheten i högsta läge             50/40

IE - IE Max. m 15
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 3~/50/380-415
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 25

 (1) Kyla: inomhustemp. 27 °CTT, 19 °CVT, temperatur på inloppsvattnet: 30 °C; ekvivalent köldmedierörledning: 7.5 m; nivåskillnad: 0 m. (2) Värme: inomhustemp. 20 °CTT; temperatur på inloppsvatten: 20 °C; ekvivalent 
rörledningslängd: 7.5 m; nivåskillnad: 0 m (3) Med ett värmepumpssystem används inget gasrör (4) Vid värmeåtervinningssystem (5) Med ett värmepumpssystem (6) Denna enhet får inte installeras utomhus, utan inomhus t.ex. 
i ett maskinrum. (7) Håller omgivningstemperaturen vid 0–40 °C och fuktigheten vid högst 80 % rel. luftfuktighet. Värmeavgivning från höljet: 0,64 kW/8 HP (8) Välj kabelstorlek utifrån vilket värde som är störst av MCA och TOCA
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Inomhusenheter
Upp till 64 separata inomhusenheter kan styras från en enda köldmediekrets på ett 
54 HP VRV-värmepumpssystem. Faktum är att Daikin VRV-inomhusenhetsserien, en av de 
bredaste på marknaden, just nu innefattar inte mindre än 26 olika snygga och eleganta 
modeller i 116 olika varianter — alla designade för att maximera komforten, minimera 
ljudnivån vid drift samt förenkla installation och service.

VRV-inomhusenheterna är moderna, tekniskt avancerade och finns som takmonterade 
kassetter, takupphängda modeller, undertaks-, vägg- och golvmodeller. Den rundblåsande 
kassetten inkluderar nu ett valfritt automatiskt rengöringsfilter som automatiskt rengör 
sig själv dagligen, vilket leder till årliga energibesparingar på upp till 50 %. Damm från 
filtret samlas upp i enheten och kan avlägsnas med dammsugaren.

Daikin inomhusenheter, som är konstruerade för att passa rum av alla storlekar och 
former, är också användarvänliga, tystgående, mycket tillförlitliga, lätta att styra och 
dessutom förser de inomhusklimatet med det där lilla extra. 

Från 01/2013 måste alla inomhusenheter följa Ecodesign-
lagstiftningen om fläktar. Som marknadsledande tar Daikin steget 
och blir först med att följa den lagstiftningen för alla inomhusenheter, 
genom att börja tillämpa DC-fläktar i inomhusenheterna och 
förbättra deras energieffektivitet ännu mer.
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Takmonterade kassetter Takupphängda modeller

Golvmonterade enheter

Stilfulla inomhusenheter

Takmodeller

Väggmodeller

Hydroboxar för VRV

Fördelsöversikt  84 
Takmonterade kassetter 86
Undertaksmodeller 92
Väggmodeller 97
Takupphängda modeller 98
Golvmodeller 100
Stilfulla inomhusenheter 103
Hydroboxar för VRV 112
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Takmonterad kassett Undertaksmodell Väggmodell Takmonterad enhet Golvmonterad enhet

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A FXSQ-P FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-MA FXNQ-P FXLQ-P

”Vi bryr oss” sym
boler

INVERTER
Inverterteknik              

Frånvaroprogram              

Enbart fläktdrift              

Självrengörande kassett   

Kom
fort

Dragskydd    

Automatisk växling mellan värme/kyla              

Låg ljudnivå      

Luftflöde

Smutsar inte ned innertaket    

vertikal autoswing      

Fläkthastighetssteg 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3
Styrning av 

fuktighet

Avfuktningsprogram              

Luftbehandling

Luftfilter              

Fjärrkontroll och tim
er

Veckotimer              

Trådlös fjärrkontroll              

Trådansluten fjärrkontroll              

Centralstyrning              

A
ndra funktioner

Automatisk återstart              

Självdiagnos              

Flerbostad         

Kondensvattenpumpsats Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Tillval Tillval Tillval Standard

Översikt över fördelar -  
VRV inomhusenheter
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Takmonterad kassett Undertaksmodell Väggmodell Takmonterad enhet Golvmonterad enhet

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A FXSQ-P FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-MA FXNQ-P FXLQ-P

”Vi bryr oss” sym
boler

Inverterteknik              

Frånvaroprogram              

Enbart fläktdrift              

Självrengörande kassett   

Kom
fort

Dragskydd    

Automatisk växling mellan värme/kyla              

Låg ljudnivå      

Luftflöde

Smutsar inte ned innertaket    

vertikal autoswing      

Fläkthastighetssteg 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3

Styrning av 
fuktighet

Avfuktningsprogram              

Luftbehandling

Luftfilter              

Fjärrkontroll och tim
er

Veckotimer              

Trådlös fjärrkontroll              

Trådansluten fjärrkontroll              

Centralstyrning              

A
ndra funktioner

Automatisk återstart              

Självdiagnos              

Flerbostad         

Kondensvattenpumpsats Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Tillval Tillval Tillval Standard



Rundblåsande kassett

Rundblåsande kassett:
sätter standarden för effektivitet 
och komfort
Den rundblåsande kassetten är utformad för 
användning i kommersiella kontor och 
detaljhandelsmiljöer i alla former och storlekar. Idag har  
Daikin förbättrat sin teknik ännu mer, för att öka din komfort  
och ge dig modeller med bättre energieffektivitet.

… och förbättrad komfort
›  Med tillvalet infraröd golvsensor blir kalla fötter ett minne 

blott. Denna sensor känner av golvets genomsnittstemperatur 
och säkerställer en jämn temperaturfördelning mellan taket 
och golvet.

närvarosensor

golvsensorÄnnu mer energieffektivt…
›  Med tillvalet infraröd närvarosensor kan börvärdet justeras eller rundblåsandekassetten stängas av när det inte finns någon i rummet. 

Upp till 27 % energi kan sparas (uppskattningsvis) med denna nya funktion. Om ingen närvaro känns av i rummet på 15 min, ändras 
den inställda temperaturen tills en minimitemperatur (för värme) eller maxtemperatur (för kyla) nås. När sänkningsfunktionen väljs, 
behåller enheten temperaturen inom en förinställd minimi- och maxtemperatur, när ingen närvaro känns av i rummet på 1 timme.

›  Daikin var först med att lansera en automatiskt 
rengörande dekorationspanel. Med denna panel kan 
kostnaderna minskas ytterligare, då filtret rengör sig 
självt automatiskt en gång om dagen. Upp till 50 % 
energi kan sparas tack vare daglig filterrengöring. 

Med sensor (BRC1E52A/B krävs)Utan sensor Börvärde för 
kyla: 22° CTT

ingen närvaro avkänd på 15 min
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(Testplats Wolverhampton, Storbritannien) 

Flexibel installation
› När du renoverar eller arrangerar om interiören på ditt kontor, 

affär eller annat område, behöver du inte längre ändra platsen 
för din inomhusenhet. Med den rundblåsande kassetten kan en 
luftriktare lätt stängas via den trådanslutna fjärrkontrollen 
(BRC1E52A/B – tillval). Förslutningssatser finns också som tillval.
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›  Närvarosensorn dirigerar luftflödet 
bort från varje person som upptäcks i 
rummet, när luftflödesstyrningen är på.

›  Det unika 360-gradiga utsläpps-
mönstret säkerställer en enhetlig 
temperaturfördelning över rummet, 
utan döda hörn.
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INOMHUSENHET FXFQ20A FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A FXFQ50A FXFQ63A FXFQ80A FXFQ100A FXFQ125A

Kylkapacitet Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Värmekapacitet Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Värme Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 204x840x840 246x840x840 288 x 840 x 840
Vikt Enhet kg 19 20 21 24 26
Dekorationspanel Modell BYCQ140D7W1

Färg Vit (RAL 9010)
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 60x950x950
Vikt kg 5,4

Dekorationspanel 2 Modell BYCQ140D7W1W
Färg Vit (RAL 9010)
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 60x950x950
Vikt kg 5,4

Dekorationspanel 3 Modell BYCQ140D7GW1
Färg Vit (RAL 9010)
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 145x950x950
Vikt kg 10,3

Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Kyla Hög/nom./låg m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9
Värme Hög/nom./låg m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Ljudeffektsnivå Kyla Hög/nom. dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Värme Hög/nom./låg dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35 / 12,7 / VP25 (Y.D. 32 / I.D. 25) 9,52 / 15,9 / VP25 (Y.D. 32 / I.D. 25)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 16

BYCQ140D7W1 = vit panel med grå luftriktare, BYCQ140D7W1W = vit standardpanel med vita luftriktare, BYCQ140D7GW1 = vit panel med automatisk rengöring
BYCQ140D7W1W har vit isolering. Var medveten om att smutsbildning syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera dekorationspanelen i miljöer som utsätts för mycket smuts.

 › Den rundblåsandekassetten ger en mer komfortabel miljö och större 
besparingar i energiförbrukningen för affärs-, kontors- och restaurangägare

 › 360° luftutsläpp ger jämnt luftflöde och konstant temperatur
 › Frontpanel i modern stil finns i 3 olika varianter: panel med automatisk 

rengöring i Pure White (RAL 9019), standardpanel med grå luftriktare i Pure 
White (RAL 9010), standarpanel med vita luftriktare

 › Daikin introducerar den första autorengörande kassetten på den 
europeiska marknaden

 › Högre effektivitet och komfort tack vare daglig automatisk rengöring av 
filtret

 › Lägre underhållskostnader tack vare den autorengörande funktionen
 › Lätt att få bort damm med dammsugare utan att öppna enheten
 › Närvarosensorn (tillval) justerar börvärdet med 1 °C som standard om 

ingen person känns av i rummet. Det går att ställa in värdet till 2, 3 eller 
4 °C (valfritt). Den riktar också automatiskt bort luftflödet från alla personer 
för att undvika drag

 › Golvsensorn (tillval) känner av golvets genomsnittstemperatur och 
säkerställer en jämn temperaturfördelning mellan taket och golvet. Kalla 
fötter blir historia

 › Individuell luftriktarstyrning: en luftriktare kan lätt stängas via den trådanslutna 
fjärrkontrollen (BRC1E52) om du vill renovera eller arrangera om din interiör

 › Låg energiförbrukning tack vare specialutvecklad liten rörvärmeväxlare, 
DC-fläktmotor och kondensvattenpump

 › Friskluftsintag: upp till 20 %
 › Låg installationshöjd: 214 mm för klass 20-63
 › Standardmässig kondensvattenpump med lyft på 850 mm

 

 

850 mm

Rundblåsande kassett

FXFQ20-63A  BRC1E52A/B BRC7A532F

FXFQ-A
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Helt platt kassett

Den helt platta kassetten är unik på marknaden, 
med sin anmärkningsvärda kombination av bildskön 
design och förträfflig konstruktion med en elegant 
yta i vitt eller silver och vitt. Kassetten passar fint in i 
takmodulerna och sitter helt i nivå med själva taket, 
och är både stilfull och tillbakadragen. Överlägsen 
effektivitet och komfort ges genom kombinerad 
användning av golv- och närvarosensorer, 
och vid behov kan man med den individuella 
luftriktarstyrningen och den trådanslutna 
fjärrkontrollen enkelt stänga en luftriktare.

för att vara annorlunda
Designad
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 › Unik design på marknaden: smälter in helt platt i taket 
och passar jämnt in i arkitekttakmoduler

 › Anmärkningsvärd blandning av ikonisk design och förträfflig 
konstruktion, med elegant yta i vitt eller en kombination av silver och vitt

 › 15-klassenhet särskilt utvecklad för små eller välisolerade 
rum, som hotellrum och små kontor etc.

 › Närvarosensorn (tillval) justerar börvärdet med 1 °C som 
standard om ingen person känns av i rummet. Det går att ställa 
in värdet till 2, 3 eller 4 °C (valfritt). Den riktar också automatiskt 
bort luftflödet från alla personer för att undvika drag

 › Golvsensorn (tillval) känner av golvets genomsnittstemperatur 
och säkerställer en jämn temperaturfördelning mellan 
taket och golvet. Kalla fötter blir historia

 › Individuell luftriktarstyrning: en luftriktare kan lätt stängas 
via den trådanslutna fjärrkontrollen (BRC1E52) om du 
vill renovera eller arrangera om din interiör

 › Låg energiförbrukning tack vare specialutvecklad liten 
rörvärmeväxlare, DC-fläktmotor och kondensvattenpump

 › Friskluftsintag för ett friskare inomhusklimat
 › Kondensvattenpump som standard, med lyft på 850 mm

Helt platt kassett

FXZQ-A (vit panel) FXZQ-A (panel i vitt och silver)

FXZQ-A

 BRC1E52A/B BRC7F530W/S

INOMHUSENHET *FXZQ15A *FXZQ20A *FXZQ25A *FXZQ32A *FXZQ40A *FXZQ50A
Kylkapacitet Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Värmekapacitet Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW - - - - - -

Värme Nom. kW - - - - - -
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 260 x 575 x 575
Vikt Enhet kg 17,5 17,5 17,5 18 18 18
Dekorationspanel Modell BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2

Färg Fräscht vit (N9,5)/Fräscht vit (N9,5) + Silver (B471)/Vit (RAL 9010)
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 46 x 620 x 620/46 x 620 x 620/55 x 700 x 700
Vikt kg 2,7/2,7/2,7

Fläkt - Luftflöde - 50 Hz Kyla Hög/nom./låg m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 49 49 50 51 54 60
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35 / 12,7 / VP20 (I.D. 20/Y.D. 26)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A - - - - - -

*Anm: grå celler innehåller preliminära data
 (1) Måtten innefattar inte styrenheten

850 mm



 › Låg energiförbrukning tack vare specialutvecklad liten 
rörvärmeväxlare, DC-fläktmotor och kondensvattenpump

 › Stilfull enhet smälter lätt in i alla interiörer, då luftriktarna 
stängs helt och hållet när de inte används

 › Förbättrad komfort p.g.a. automatisk 
luftflödesjustering till önskad belastning

 › Individuell luftriktarstyrning: en eller flera luftriktare kan 
lätt stängas via den trådanslutna fjärrkontrollen (BRC1E52) 
om du vill renovera eller arrangera om din interiör

 › Lätt att installera: djupet på alla enheter är 600 mm
 › Underhållsarbeten kan utföras genom att man tar bort frontpanelen
 › Kondensvattenpump som standard med lyft på 500 mm

Takmonterad 2-vägsblåsande kassett

FXCQ20-40A  BRC1E52A/B BRC7CA52

FXCQ-A

INOMHUSENHET FXCQ20A FXCQ25A FXCQ32A FXCQ40A FXCQ50A FXCQ63A FXCQ80A FXCQ125A
Kylkapacitet Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Värmekapacitet Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,031 0,039 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149

Värme Nom. kW 0,028 0,035 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 305 x 775 x 620 305 x 990 x 620 305 x 1 445 x 620
Nödvändig takhöjd > mm 355
Vikt Enhet kg 19 22 25 33 38
Dekorationspanel Modell BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Färg Fresh white (6,5Y 9,5/0,5)
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 55 x 1 070 x 700 55 x 1 285 x 700 55 x 1 740 x 700
Vikt kg 10 11 13

Fläkt - Luftflöde - 50 Hz Kyla Hög/nom./låg m³/min 10,5/9/7,5 11,5/9,5/8 12/10,5/8,5 15/13/10,5 16/14/11,5 26/22,5/18,5 32/27,5/22,5
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA Skall bekräftas
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 32/30/28 34/31/29 34/32/30 36/33/31 37/35/31 39/37/32 42/38/33 46/42/38

Värme Hög/nom./låg dBA 32/30/28 34/31/29 34/32/30 36/33/31 37/35/31 39/37/32 42/38/33 46/42/38
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35 / 12,7 / VP25 (Y.D. 32 / I.D. 25) 9,52 / 15,9 / VP25 (Y.D. 32 / I.D. 25)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 16
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 › Kompakta mått gör att den är lämplig för inbyggnad i  
ett undertak (endast 220 mm utrymme krävs,  
195 med panelmellanlägg, som finns som tillbehör)

 › Optimala luftflödesförhållanden skapas antingen med 
ett nedåtriktat utlopp eller utlopp på framsidan (via 
extragaller), eller en kombination av båda

 

 

 › Kondensvattenpump som standard med lyft på 500 mm

Takmonterad hörnkassett

FXKQ-MA  BRC1E52A/B BRC4C61

FXKQ-MA

INOMHUSENHET FXDQ15A FXDQ20A FXDQ25A FXDQ32A FXDQ40A FXDQ50A FXDQ63A
Kylkapacitet Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Värmekapacitet Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Värme Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 200 x 750 x 620 200 x 950 x 620 200 x 1 150 x 620
Vikt Enhet kg 22 26 29
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz Kyla Hög/nom./låg m³/min 7,5/7,0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/11,0/13,0
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 50 51 52 53 54
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA Skall bekräftas

Värme Hög/nom./låg dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35/12,7/VP20(Y.D.26/I.D.20) 9,52/15,90/VP20(Y.D.26/I.D.20)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 16

Nedåtriktat utflöde

Framåtriktat utflöde

Kombination

Stängd dekorationspanel
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INOMHUSENHET FXDQ20M9 FXDQ25M9
Kylkapacitet Nom. kW 2,2 2,8
Värmekapacitet Nom. kW 2,5 3,2
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,050

Värme Nom. kW 0,050
Färg på hölje Ofärgat
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm Hög/Lågt
Nödvändig takhöjd > mm 250
Vikt Enhet kg 17
Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Kyla Hög/Låg m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8
Värme Hög/Låg m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8

Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 50
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA 37/32

Värme Hög/Låg dBA 37/32
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35 / 12,7 / I.D. 21,6, Y.D. 27,2
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/230
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 16

 › Utvecklad för hotellrum
 › Kompakta mått (230 mm hög och 652 mm djup) gör 

att den är lämplig för inbyggnad i undertak
 › Smälter in i alla miljöer: endast inlopps- och utloppsgaller är synliga
 › Luftens tillopp kan ändras från baksidan till undersidan
 › För att underlätta monteringen kan dräneringsskålanslutningen 

placeras antingen på vänster eller höger sida av enheten

Liten undertaksmodell

FXDQ-M9  BRC1E52A/B BRC4C62

FXDQ-M9
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 › Kompakta mått gör att den är lämplig för inbyggnad 
i ett undertak på bara 240 mm

 

 

200 mm

 › Smälter in i alla miljöer: endast inlopps- och utloppsgaller är synliga
 › 15-klassenhet särskilt utvecklad för små eller välisolerade 

rum, som hotellrum och små kontor etc.
 › Låg strömförbrukning tack vare DC-fläktmotor
 › Medelhögt externt statiskt tryck underlättar enhetens 

användning med flexibla kanaler av varierande längd
 › Kondensvattenpump som standard med lyft på 750 mm  

750 mm

Slimmad takmodell

FXDQ15-32A  BRC1E52A/B BRC4C65

FXDQ-A

INOMHUSENHET FXDQ15A FXDQ20A FXDQ25A FXDQ32A FXDQ40A FXDQ50A FXDQ63A
Kylkapacitet Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Värmekapacitet Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Värme Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 200 x 750 x 620 200 x 950 x 620 200 x 1 150 x 620
Vikt Enhet kg 22 26 29
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz Kyla Hög/nom./låg m³/min 7,5/7,0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/11,0/13,0
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 50 51 52 53 54
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA Skall bekräftas

Värme Hög/nom./låg dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35/12,7/VP20(Y.D.26/I.D.20) 9,52/15,90/VP20(Y.D.26/I.D.20)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 16
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FXSQ-P-Medelhögt statiskt tryck
INOMHUSENHET FXSQ20P FXSQ25P FXSQ32P FXSQ40P FXSQ50P FXSQ63P FXSQ80P FXSQ100P FXSQ125P FXSQ140P
Kylkapacitet Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Värmekapacitet Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,041 0,044 0,097 0,074 0,118 0,117 0,185 0,261

Värme Nom. kW 0,029 0,032 0,085 0,062 0,106 0,105 0,173 0,249
Färg på hölje Ofärgat
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 300 x 550 x 700 300x700x700 300x1 000x700 300x1 400x700
Nödvändig takhöjd > mm 350
Vikt Enhet kg 23 26 35 46 47
Dekorationspanel Modell BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

Färg Vit (10Y9/0,5)
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 55x650x500 55x800x500 55x1 100x500 55x1 500x500
Vikt kg 3,0 3,5 4,5 6,5

Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Kyla Hög/Låg m³/min 9/6,5 9,5/7 16/11 19,5/16 25/20 32/23 39/28 46/32
Värme Hög/Låg m³/min 9/6,5 9,5/7 16/11 19,5/16 25/20 32/23 39/28 46/32

Fläkt - yttre statiskt tryck - 50 Hz Hög/nom. Pa 70/30 100/30 100/40 120/40 120/50 140/50
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 55 56 63 59 63 61 66 67
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA 32/26 33/27 37/29 37/30 38/32 40/33 42/34

Värme Hög/Låg dBA 32/26 33/27 37/29 37/30 38/32 40/33 42/34
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35 / 12,7 / VP25 (Y.D. 32 / I.D. 25) 9,52 / 15,9 / VP25 (Y.D. 32 / I.D. 25)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 16

 › Enkel montering tack vare automatisk luftflödesjustering mot nominellt luftflöde
 › Smälter in i alla miljöer: endast inlopps- och utloppsgaller är synliga
 › Låg strömförbrukning tack vare DC-fläktmotor
 › Möjlighet att ändra ESP via trådbunden fjärrkontroll, vilket möjliggör optimering av den försörjda luftvolymen
 › Externt statistiskt tryck (ESP) upp till 140 Pa gör det lättare att använda flexibla kanaler av 

varierande längd: idealisk för butiker och medelstora kontor (FXSQ)
 › Upp till 200 Pa externt statiskt tryck ger möjlighet till omfattande rördragningar och flexibel 

tillämpning: idealisk för användning i större utrymmen (FXMQ)
 › Luftens tillopp kan ändras från baksidan till undersidan
 › Inbyggd kondensvattenpump som standard, ökar tillförlitligheten hos dräneringssystemet

Undertaksmodell med inverterdriven fläkt

Enkel montering tack vare automatisk luftflödesjustering mot nominellt luftflöde: Enklare installation

Förkortad installationstid
 › Efter installationen är det möjligt att det faktiska tryckfallet 

i kanalen är lägre än vad som förväntades vid designen. 
Följden blir då att luftflödet blir för högt

 › Med funktionen för automatisk luftflödesjustering kan enheten 
anpassa sin fläkthastighet till en lägre kurva, så att luftflödet minskar

 › Luftflödet ligger alltid inom 10 % av det klassade luftflödet, p.g.a. 
antalet möjliga fläktkurvor (mer än 8 fläktkurvor finns per modell

 › Alternativt kan installatören manuellt välja en fläktkurva 
med den trådanslutna fjärrkontrollen

Ex
te

rn
t s

ta
tis

kt
 tr

yc
k 

(P
a)

Karakteristisk fläktkurva
Kurva över faktiskt kanaltryckfall
Kurva över kanaltryckfallet vid designtillfället

Klassat luftflöde
Luftflöde utan automatisk luftflödesjustering
Faktiskt luftflöde

Luftflöde (m³/min)

FXSQ20-32P FXMQ20-32P7  BRC1E52A/B BRC4C65

FXSQ-P / FXMQ-P7

+/- 10%

+/- 10%
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FXMQ-P7-Högre statiskt tryck
INOMHUSENHET FXMQ20P7 FXMQ25P7 FXMQ32P7 FXMQ40P7 FXMQ50P7 FXMQ63P7 FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7
Kylkapacitet Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Värmekapacitet Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,049 0,053 0,151 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241

Värme Nom. kW 0,037 0,041 0,139 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229
Färg på hölje Ofärgat
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 300 x 550 x 700 300x700x700 300x1 000x700 300x1 400x700
Nödvändig takhöjd > mm 350
Vikt Enhet kg 23 26 35 46
Dekorationspanel Modell BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

Färg Vit (10Y9/0,5)
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup mm 55x650x500 55x800x500 55x1 100x500 55x1 500x500
Vikt kg 3,0 3,5 4,5 6,5

Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Kyla Hög/Låg m³/min 9/6,5 9,5/7 16/11 18/15 19,5/16 25/20 32/23 39/28
Värme Hög/Låg m³/min 9,0/6,5 9,5/7 16/11 18/15 19,5/16 25/20 32/23 39/28

Fläkt - yttre statiskt tryck - 50 Hz Hög/nom. Pa 100/50 160/100 200/100
Ljudeffektsnivå Kyla Hög/nom. dBA 56/- 57/- 65/- 61/- 64/- 67/- 65/- 70/-
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 33/31/29 34/32/30 39/37/35 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40

Värme Hög/nom./låg dBA 33/31/29 34/32/30 39/37/35 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35 / 12,7 / VP25 (I.D. 25/Y.D. 32) 9,52 / 15,9 / VP25 (I.D. 25/Y.D. 32)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 16
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INOMHUSENHET FXMQ200MA FXMQ250MA
Kylkapacitet Nom. kW 22,4 28,0
Värmekapacitet Nom. kW 25,0 31,5
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 1 294 1 465

Värme Nom. kW 1 294 1 465
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 470x1 380x1 100
Vikt Enhet kg 137
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz Kyla Hög/Låg m³/min 58/50 72/62
Fläkt - yttre statiskt tryck - 50 Hz Hög/nom. Pa 221/132 270/191
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA -
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA 48/45
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 9,52 / 19,1 / PS1B 9,52 / 22,2 / PS1B
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 15

 › Upp till 270 Pa externt statiskt tryck ger möjlighet till 
omfattande rördragningar och flexibel tillämpning: 
idealisk för användning i större utrymmen

 › Smälter in i alla miljöer: endast inlopps- och utloppsgaller är synliga
 › Upp till 31,5 kW i värmeläge

Stor undertaksmodell

FXMQ-MA  BRC1E52A/B BRC4C65

FXMQ-MA
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INOMHUSENHET FXAQ15P FXAQ20P FXAQ25P FXAQ32P FXAQ40P FXAQ50P FXAQ63P
Kylkapacitet Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Värmekapacitet Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,017 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050

Värme Nom. kW 0,025 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060
Färg på hölje Vit (3,0 Y 8,5/0,5)
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 290x795x238 290x1 050x238
Vikt Enhet kg 11 14
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz Kyla Hög/Låg m³/min 7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA -
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA 34,0/29,0 35,0/29,0 36,0/29,0 37,5/29,0 39,0/34,0 42,0/36,0 47,0/39,0
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35 / 12,7 / VP13 (I.D. 13/Y.D. 18) 9,52 / 15,9 / VP13 (I.D. 13/Y.D. 18)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 16

 › Idealisk lösning för butiker, restauranger och kontor utan falska innertak
 › Låg strömförbrukning tack vare DC-fläktmotor
 › Kan installeras både i nya och befintliga byggnader
 › Platt, stilfull frontpanel smälter lätt in i all 

interiördekor och är lättare att rengöra
 › 15-klassenhet särskilt utvecklad för små eller välisolerade 

rum, som hotellrum och små kontor etc.
 › 5 olika vinklar på luftutsläppet kan programmeras via fjärrkontrollen
 › Underhållsarbete kan utföras från enhetens framsida

Väggmodell

FXAQ15-32P  BRC1E52A/B BRC7E63

FXAQ-P
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 › Idealisk lösning för kommersiella utrymmen 
med inga eller låga falska innertak

 › Enheten kan enkelt monteras i hörn och trånga utrymmen 
eftersom den bara behöver 30 mm serviceutrymme på sidan

 › Låg energiförbrukning tack vare DC-
fläktmotor och kondensvattenpump

 › Stilfull enhet smälter lätt in i alla interiörer, då luftriktarna 
stängs helt och hållet när de inte används

 › Kan installeras både i nya och befintliga byggnader
 › Bredare luftutsläpp tack vare Coanda-effekten: upp till 100°

 

 

 › Luftflödesdistribution för takhöjder upp till 3,8 m utan effektförlust

Takmonterad enhet

FXHQ100A  BRC1E52A/B BRC7G53

FXHQ-A

INOMHUSENHET FXHQ32A FXHQ63A FXHQ100A
Kylkapacitet Nom. kW 3,6 7,1 11,2
Värmekapacitet Nom. kW 4,0 8,0 12,5
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,107 0,111 0,237

Värme Nom. kW 0,107 0,111 0,237
Färg på hölje Fresh white (6,5Y 9,5/0,5)
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 235 x 960 x 690 235 x 1 270 x 690 235 x 1 590 x 690
Vikt Enhet kg 24 33 39
Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Kyla Hög/nom./låg m³/min 14/12/10 20/17/14 29,5/24/19
Värme Hög/nom./låg m³/min 14/12/10 20/17/14 29,5/24/19

Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA Skall bekräftas
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 36/34/31 37/35/34 44/37/34

Värme Hög/nom./låg dBA 36/34/31 37/35/34 44/37/34
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35 / 12,7 / VP20 (I.D. 20/Y.D. 26) 9,52 / 15,9 / VP20 (I.D. 20/Y.D. 26)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 16

98 99



 › Idealisk lösning för kommersiella utrymmen 
med inga eller låga falska innertak

 › Separat BEVQ-låda behövs inte längre: expansionsventilen 
är integrerad i inomhusenheten

 › Låg energiförbrukning tack vare specialutvecklad liten 
rörvärmeväxlare, DC-fläktmotor och kondensvattenpump

 › Stilfull enhet smälter lätt in i alla interiörer, då luftriktarna 
stängs helt och hållet när de inte används

 › Förbättrad komfort p.g.a. automatisk 
luftflödesjustering till önskad belastning

 › Individuell luftriktarstyrning: en luftriktare kan lätt stängas 
via den trådanslutna fjärrkontrollen (BRC1E52) om du 
vill renovera eller arrangera om din interiör

 › Kan installeras både i nya och befintliga byggnader
 › Samma utseende för alla modeller (enhetliga mått)
 › Luften kan blåsas ut i fem olika riktningar mellan 0 och 60°  

 › Möjlighet att stänga av en eller två luftriktare för enkel installation i hörn
 

 

 › Luftflödesdistribution för takhöjder upp till 3.5 m utan effektförlust
 › Kondensvattenpump som standard med lyft på 500 mm

Takmonterad 4-vägsblåsande enhet

FXUQ-A  BRC1E52A/B BRC7C528

FXUQ-A

INOMHUSENHET FXUQ71A FXUQ100A
Kylkapacitet Nom. kW 8,0 11,2
Värmekapacitet Nom. kW 9,0 12,5
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,090 0,200

Värme Nom. kW 0,073 0,179
Färg på hölje Fresh white (6,5Y 9,5/0,5)
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 198 x 950 x 950
Vikt Enhet kg 26 27
Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Kyla Hög/nom./låg m³/min 22,5/19,5/16 31/26/21
Värme Hög/nom./låg m³/min 22,5/19,5/16 31/26/21

Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA Skall bekräftas
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 40/38/36 47/44/40

Värme Hög/nom./låg dBA 40/38/36 47/44/40
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 9,52 / 15,9 / VP20 (I.D. 20/Y.D. 26)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 16
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INOMHUSENHET FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P
Kylkapacitet Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Värmekapacitet Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,049 0,090 0,110

Värme Nom. kW 0,049 0,090 0,110
Färg på hölje Fresh White (RAL9010) / Dark Grey (RAL7011)
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 600 x 1 000 x 232 600 x 1 140 x 232 600 x 1 420 x 232
Vikt Enhet kg 27 32 38
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz Kyla Hög/Låg m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA -
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35/12,7/ 9,52/15,9/
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 15

 › Stilrent modernt hölje i Pure White (RAL9010) och Iron Grey (RAL7011)
 › Enheten kan installeras som fristående modell genom tillvalet bakplatta
 › Enhetens låga höjd gör att den kan placeras perfekt under ett fönster
 › Kräver mycket lite installationsutrymme
 › En väggmonterad installation förenklar rengöringen 

under enheten, där damm ofta samlas
 

 

 › Trådansluten fjärrkontroll kan lätt integreras i enheten

Golvmonterad enhet

FXLQ20-25P  BRC1E52A/B BRC7C62

FXLQ-P
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INOMHUSENHET FXNQ20P FXNQ25P FXNQ32P FXNQ40P FXNQ50P FXNQ63P
Kylkapacitet Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Värmekapacitet Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Ineffekt - 50 Hz Kyla Nom. kW 0,049 0,090 0,110

Värme Nom. kW 0,049 0,090 0,110
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 610x930x220 610 x 1 070 x 220 610 x 1 350 x 220
Vikt Enhet kg 19 23 27
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz Kyla Hög/Låg m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA -
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35/12,7/ 9,52/15,9/
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ström - 50 Hz Max antal ampere i säkring (MFA) A 15

 › Enhetens låga höjd gör att den kan placeras perfekt under ett fönster
 › Smälter in i alla miljöer: endast inlopps- och utloppsgaller är synliga
 › Kräver mycket lite installationsutrymme
 › Anslutningsledningen är nedåtriktad, vilket gör extra rördragning onödig

 

 

Dold golvmonterad enhet

FXNQ20-32P  BRC1E52A/B  BRC4C65

FXNQ-P

Anslutningsöppning

Rörledning för 
köldmedium
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1 Dekorationspanel BYCQ140CG + BRC1E51A behövs
2 15-klassenhet inte tillgänglig för RYYQ-T

Effekt
Anslutningsbar 
utomhusenhet

Typ Modell Produkt 
namn 15 20 25 35 42 50 60 71 RYYQ-T RXYSQ-P8V1

RXYSQ-P8Y1

VÄ
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D

Daikin Emura väggmodell FTXG-JA/JW  

Väggmodell CTXS-K 
FTXS-K  

Väggmodell FLXS-B  

ST
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L Nexura golvmonterad enhet FVXG-K  

Golvmonterad enhet FVXS-F  

Flexi-typenhet FLXS-B  
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Rundflödeskassett (inkl. 
automatisk rengöringsfunktion1) FCQG-F 

Helt platt kassett FFQ-C 

U
N

D
ER

TA
K

Liten undertaksmodell FDBQ-B 

Slimmad takmodell FDXS-F 
Undertaksmodell med 

inverterdriven fläkt FBQ-C 

TA
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M
OD

EL
L

Takmonterad enhet FHQ-C 

ny

ny

ny

Stilfull serie av inomhusenheter 
för anslutning till VRV IV och 
VRV III-S
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Den väggmonterade luftkonditioneringsenheten Daikin Emura är en anmärkningsvärd blandning av 
ikonisk design och förträfflig konstruktion. Med den ultratunna profilen och eleganta ytan i matt kristallvitt 
eller borstat aluminium kompletterar den alla interiörer. Och det fina utseendet går självklart inte ut 
över prestandan. Daikin Emura är designad i Europa för europeiska klimat, och du kan lita på att den ger 
behagliga temperaturer oavsett årstid.

Den är utformad för att monteras högt upp på 
väggen, för bästa luftfördelning och tystast möjliga 
drift. Och den är lika lätt att hantera som den 
är att installera och underhålla. Viktigt är också 
dess energieffektivitetsklassning, som gör den 
lika attraktiv för de kostnadsmedvetna som för 
de stilmedvetna. Daikin Emura representerar den 
perfekta alliansen mellan stil och substans, form och 
funktion, intelligent värme och effektiv kyla.

Daikin Emura

FORM. 
FUNKTION. 
INNOVATION.
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 › Daikin Emuras mest uppenbara tillgång är utseendet. Det måttfulla 
men stilfulla utseendet lägger till ytterligare en dimension till 
Daikins välkända märke med hög komfort och kvalitet

 › Anmärkningsvärd blandning av ikonisk design och förträfflig 
konstruktion, med elegant yta i matt kristallvitt eller borstat aluminium

 › Pris för bra design: unika bedömningskriterier 
för industriell design i Japan

 › Onlinestyrenhet (tillval): kontrollera din inomhusenhet från alla 
platser via smartphone, laptop, pc, surfplatta eller touchskärm

Väggmodell

Värme & kyla
INOMHUSENHET FTXG25JW FTXG35JW FTXG50JW FTXG25JA FTXG35JA FTXG50JA
Hölje Färg Matt kristallvit Borstat aluminium
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 295x915x155
Vikt Enhet kg 11
Fläkt-/
luftflödeshastighet

Kyla m³/min 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7
Värme Hög/nom. m³/min 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8

Ljudeffektsnivå Kyla Hög dBA 54 58 60 54 58 60
Värme Hög dBA 55 58 60 55 58 60

Ljudtrycksnivå Kyla dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32
Värme dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32

Röranslutningar Vätska YD mm 6,35
Gas YD mm 9,52 12,7 9,52 12,7
Dränering YD mm 16 eller 18 18,0 16 eller 18 18,0

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~ / 50 / 220-240

FTXG-JW
FTXG-JA

ARC466A1

FTXG-JW/A / RXG-K

emura
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Integrerad design
 › Diskret, modern design. Dess mjuka kurvor smälter 

in mot väggen och ger ett diskret intryck som 
passar alla inredningar

 ›  Matt kristallvit finish av hög kvalitet
 › Ny fjärrkontrolldesign, med samma högkvalitativa 

matta vita ytbehandling, matchar perfekt 
inomhusenheten

Rätt inomhusenhet för rätt rum
Vi har ett fullt utbud av väggenheter som ger perfekt design och 
komfort i alla rum.

Våra små väggmodeller (CTXS15,35K och FTXS20,25K) är 
optimerade för små kontor eller hotellrum.
 › Vi hänger med i trenden med mindre rymliga rum eller kontor 

och bättre isolering, och har utökat vårt sortiment med klass 
15 för att ge exakt rätt komfort i mindre rum

 › I allmänhet är det ännu viktigare med tystnad i sovrum än i 
andra utrymmen: vår lilla väggmonterade serie passerar 
nästan obemärkt, med ljudnivåer ända ner till 19 dBA

Våra större väggmodeller (FTXS35, 42, 50K) ger perfekt komfort 
till dina större utrymmen.

 › Det nya luftutsläppsmönstret – som utnyttjar ”Coanda-
effekten” – ger en större luftflödeslängd som garanterar 
perfekt komfort i alla hörn i rummet

 › Det ”intelligenta ögat” för två områden känner av när det finns 
folk i rummet, och kan dirigera luftflödet bort från personerna 
för att undvika direkt drag

 › För att förbättra komforten ännu mer är de nya väggmonterade 
serierna viskande tysta

FTXS-K & CTXS-K

Topprestanda  
FTXS-K-serien ger högsta prestanda och är försedda med en 
veckotimer och intelligent öga för att ge ytterligare 
energibesparingar. Med veckotimern kan du programmera 
enheten så att det passar dina behov bäst, medan det intelligenta 
ögat känner av förekomsten av folk i rummet och aktiverar 
ekonomiläget när ingen är där.

Optimal design 
och komfort
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Värme & kyla
INOMHUSENHET CTXS15K CTXS35K FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G
Hölje Färg Vit
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 289 x 780 x 215 298 x 900 x 215 290x1 050x250
Vikt Enhet kg 8 11 12
Fläkt-/
luftflödeshastighet

Kyla Hög/nom./låg/tyst drift m³/min 7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,2/9,1/7,0/4,1 11,9/9,6/7,4/4,5 16,0/13,5/11,3/10,1 17,2/14,5/11,5/10,5
Värme Hög/nom. m³/min 9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8 10,0/8,0 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9 19,5/16,7

Ljudeffektsnivå Kyla Hög/nom. dBA 53 58 -/56 -/57 59/- 59/- 60/- 61/- 62/-
Värme Hög/nom. dBA 54 57 -/56 -/57 59/- 59/- 60/- 60/- 62/-

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg/tyst drift dBA 37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
Värme Hög/nom./låg/tyst drift dBA 38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Röranslutningar Vätska YD mm 6,35
Gas YD mm 9,52 12,7 15,9
Dränering YD mm 18.0

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V  1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP enligt Eurovent 2012

 › Diskret och modern design. Dess mjuka kurvor smälter in mot 
väggen och ger ett diskret intryck som passar alla inredningar

 › Matt kristallvit finish av hög kvalitet
 › Viskande tyst i drift: det kan knappt höras när enheten 

är igång. Ljudtrycksnivån går ner till 19 dBA
 › Perfekt för installation i små eller välisolerade 

rum (klass 20, 25) och större eller oregelbundet 
formade utrymmen (klass 35, 42, 50)

 › 2 områdens intelligent eye: luftflödet sänds till områden i 
rummet där ingen person befinner sig för tillfället.  
Om ingen person känns av, kommer enheten att automatiskt 
växla över till den energisnåla inställningen. (FTXS35,42,50K)

 › Onlinestyrenhet (tillval): kontrollera din inomhusenhet 
från alla platser via smartphone, laptop, pc, surfplatta 
eller touchskärm (FTXS35,42,50,60,71)

 › Förbättrat luftutsläppsmönster med hjälp av Coanda-effekten

Väggmodell

FTXS20-25K//CTXS15-35K ARC466A1

FTXS-K/G / RXS-K/F
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Logo grijs

Nexura gör din värld komfortabel. Den svala 
sommarbrisen eller myset från en extra 
värmekälla ger en känsla av välbehag året runt. 
Dess diskreta, men ändå stiliga design, med en 
frontpanel som sprider extra värme, dess låga 
ljudnivå och minskade luftflöde, gör ditt rum till 
ett himmelrike.

KOMFORT ÄR NYCKELN

Det bästa av två 
världar förenade

Äkta komfort och 
design

strålvärme
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Värme & kyla
INOMHUSENHET FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Hölje Färg Fresh white (6,5Y 9,5/0,5)
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 600 x 950 x 215
Vikt Enhet kg 22
Fläkt-/
luftflödeshastighet

Kyla Hög/nom./låg/tyst drift m³/min 8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5 10,6/8,9/7,3/6,0
Värme Hög/nom. m³/min 9,9/7,8 10,2/8,0 12,2/10,0

Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 52 52 58
Värme Nom. dBA 55 56 58

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg/tyst drift dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Värme H/N/L/tyst drift/strålvärme dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Röranslutningar Vätska YD mm 6,35
Gas YD mm 9,5 12,7

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~ / 50 / 220-240

 › Aluminiumdelen på frontpanelen på Nexuras 
inomhusenhet kan värmas upp, precis som ett vanligt 
element, för att ge extra komfort en kall dag

 › Tyst och diskret erbjuder Nexura dig det bästa inom 
värme och kyla i en komfortabel design

 › Inomhusenheten distribuerar luftflödet lika tyst som en viskning.  
Ljudet som skapas är endast 22 dB(A) vid kyla och 19 
dB(A) vid värme. Jämförelsevis når omgivningsbruset 
i ett tyst rum upp till 40 dB(A) i genomsnitt

 › Behaglig vertikal autoswing ger ett dragfritt luftflöde 
och förhindrar nedsmutsning av innertak

 › Onlinestyrenhet (tillval): kontrollera din inomhusenhet från alla 
platser via smartphone, laptop, pc, surfplatta eller touchskärm

 › Kan monteras mot en vägg eller infälld

Golvmonterad enhet med strålvärmepanel, 
utformad för kallare klimat

FVXG-K ARC466A2

FVXG-K/RXLG-K

strålvärme

(1) EER/COP enligt Eurovent 2012
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Värme & kyla
INOMHUSENHET FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Hölje Färg Vit
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 600x700x210
Vikt Enhet kg 14
Fläkt-/
luftflödeshastighet

Kyla Hög/nom./låg/tyst drift m³/min 8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5 10,7/9,2/7,8/6,6
Värme Hög/nom./låg/tyst drift m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Ljudeffektsnivå Kyla Hög/nom. dBA -/54 55/- 56/-
Värme Hög/nom. dBA -/54 55/- 57/-

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg/tyst drift dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Värme Hög/nom./låg/tyst drift dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Röranslutningar Vätska YD mm 6,35
Gas YD mm 9,5 12,7
Dränering YD mm 20

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~ / 50 / 220-240

 › Enhetens låga höjd gör att den kan 
placeras perfekt under ett fönster

 › Kan monteras mot en vägg eller infälld
 › Viskande tyst drift: ner till ljudtrycksnivån 23 dBA
 › Vertikal autoswing flyttar luftriktarna upp och ner för 

effektiv luft- och temperaturfördelning i hela rummet
 › Onlinestyrenhet (tillval): kontrollera din inomhusenhet från alla 

platser via smartphone, laptop, pc, surfplatta eller touchskärm

Golvmonterad enhetFVXS-F / RXS-K

FVXS-F ARC452A1

(1) EER/COP enligt Eurovent 2012
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Värme & kyla
INOMHUSENHET FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
Hölje Färg Mandelvit
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 490x1 050x200
Vikt Enhet kg 16 17
Fläkt-/
luftflödeshastighet

Kyla Hög/nom./låg/tyst drift m³/min 7,6/6,8/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/10,0/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3
Värme Hög/nom./låg/tyst drift m³/min 9,2/8,3/7,4/6,6 9,8/8,9/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Ljudeffektsnivå Kyla Hög dBA 53 54 63 64
Värme Hög dBA 53 55 62 63

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg/tyst drift dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Värme Hög/nom./låg/tyst drift dBA 37/34/31/29 39/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Röranslutningar Vätska YD mm 6,35
Gas YD mm 9,5 12,7
Dränering YD mm 18

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230

(1) EER/COP enligt Eurovent 2012

 › Passar på antingen innertak eller nedervägg; enhetens 
låga höjd gör att den kan placeras under ett fönster

 › Vertikal autoswing flyttar luftriktarna upp och ner för 
effektiv luft- och temperaturfördelning i hela rummet

 › Viskande tyst drift: ner till ljudtrycksnivån 28 dBA
 › Onlinestyrenhet (tillval): kontrollera din inomhusenhet från alla 

platser via smartphone, laptop, pc, surfplatta eller touchskärm

Flexi-typenhet

FLXS-B ARC433A6

FLXS-B / RXS-K



HXY-A

HXY-A

Vätskerör

F1, F2 kommunikation
Gasrör

Varmt/kallt vatten

INOMHUSENHET HXY080A HXY125A
Kylkapacitet Nom. kW 8 12,5
Värmekapacitet Nom. kW 9 14
Hölje Färg Vit

Material Förbehandlad plåt
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 890x480x344
Vikt Enhet kg 44
Ljudtrycksnivå Nom. dBA -
Driftsområde Värme Omgivning Min.~Max. °C -20~24

Vattensida Min.~Max. °C 25~45
Kyla Omgivning Min.~Max. °C ~-

Vattensida Min.~Max. °C -~-
Köldmedium Typ -
Köldmediekrets Diameter gassida mm 15,9

Diameter vätskesida mm 9,5
Vattenkrets Röranslutningarnas diametrar tum G 1”1/4 (hona)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Rekommenderade säkringar A

 › Högeffektiv byggnadsuppvärmning/-kylning
 › Luft-till-vattenanslutning till VRV för användningsområden som
 › golvvärme, AHU, lågtemperaturradiatorer etc.
 › Utgående vattentemperatur varierar från 25 till 45 °C utan elektrisk värmare
 › Superbrett driftsintervall för kall-/varmvattenproduktion 

från -20 till +43 °C omgivningstemperatur utomhus
 › Sparar tid för systemdesign, eftersom alla komponenter på vattensidan 

är helt integrerade med direkt kontroll över utgående vattentemperatur
 › Utrymmesbesparing med tidsenlig väggupphängd design
 › Kräver ingen gasanslutning eller oljetank
 › Går att ansluta till VRV IV värmepump

Lågtemperaturshydrobox för VRVHXY-A

VRV IV värmepump

Lågtemp. radiator

Luftbehandlingsenhet

Golvvärme

VRV inomhusenheter
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HXHD-A

 › Luft-till-vattenanslutning till VRV för användningsområden som badrum, 
diskho, golvvärme, radiatorer och lufthanteringsenheter (AHU)

 › Fri uppvärmning åstadkoms av att värme överförs från områden som 
behöver kyla till områden som behöver värme eller varmvatten

 › Använder värmepumpsteknik för att effektivt framställa varmvatten, 
ger besparingar på upp till 17 % jämfört med en gaspanna

 › Möjlighet att ansluta termiska solfångare till varmvattentanken
 › Utgående vattentemperatur varierar från 25 till 80 °C utan elektrisk värmare
 › Superbrett driftsintervall för varmvattenproduktion från 

-20 till +43 °C omgivningstemperatur utomhus
 › Inget behov av att omdesigna vattensidan: alla komponenter på 

vattensidan är integrerade, dessutom behövs ingen blandarventil 
p.g.a. direkt temperaturkontroll för utgående vatten

 › Olika styrmöjligheter med väderberoende börvärde eller termostatkontroll
 › Inomhusenheten och varmvattentanken kan staplas för att spara utrymme, 

eller installeras bredvid varandra om det bara finns begränsad höjd
 › Ingen gasanslutning behövs
 › Anslutningsbar till VRVIII värmeåtervinning (REYAQ)

Högtemperaturshydrobox för VRV

VRV-värmeåtervinning med 
anslutning till hydrobox med 
enbart värme (REYAQ10-16P)

BS-Box

BS-Box

Hydrobox med 
enbart värme 

för VRV 

Varmvattentank

Varmvatten

Lågtemp. radiator

Luftbehandlingsenhet

Golvvärme

VRV inomhusenheter

Endast värme
INOMHUSENHET HXHD125A
Värmekapacitet Nom. kW 14,0
Hölje Färg Metallgrå

Material Förbehandlad plåt
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 705 x 600 x 695
Vikt Enhet kg 92
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 42 (1) / 43 (2)

Nattyst läge Nivå 1 dBA 38 (1)
Driftsområde Värme Omgivning Min.~Max. °C -20~20 / 24 (3)

Vattensida Min.~Max. °C 25~80
Varmvatten Omgivning Min.~Max. °CTT -20~43

Vattensida Min.~Max. °C 45~75
Köldmedium Typ R-134a
Köldmediekrets Diameter gassida mm 12,7

Diameter vätskesida mm 9,52
Vattenkrets Röranslutningarnas diametrar tum G 1” (hona)

Varmvattensystem Vattenvolym Min.~Max. l 20~200
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Aktuell Rekommenderade säkringar A 20

 (1) Ljudnivåer mäts vid: EW 55 °C; LW 65 °C (2) Ljudnivåer mäts vid: EW 70 °C; LW 80 °C (3) Fältinställning

HXHD-A EKHWP-B

25 °C - 35 °C

45 °C - 75 °C

25 °C - 75 °C

45 °C - 75 °C

Vätskerör

F1, F2 kommunikation

Gasrör

Varmvatten

Utsläppsgasrör

EKHTS-AC
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HXHD-A Tillbehör

 › Finns med 200 och 260 liter
 › Effektiv temperatur uppvärmning: från 10 °C till 50 °C på bara 60 minuter
 › Varmvattenberedare av rostfritt stål

VARMVATTENTANK: ÖVERSIKT

1/ EKHTS – ENDAST VARMVATTEN

Funktioner 1/ EKHTS-A 2/ EKHWP-B

Utvald tillämpning Endast tappvarmvatten Varmvatten – solanslutning möjlig

Drift
Vattnet som förvaras i tanken 
används som tappvarmvatten

Varmvattenberedaren är av typen 
genomströmningsberedare vilket 

betyder att inget vatten lagras i tanken

INOMHUSENHET EKHTS200AC EKHTS260AC
Hölje Färg Metallgrå

Material Galvaniserat stål (förbehandlad plåt)
Dimensioner Enhet Höjd (integrerad på 

inomhusenhet) x Bredd x Djup
mm 2 010 x 600 x 695 2 285 x 600 x 695

Vikt Enhet Tom kg 70 78
Tank Vattenvolym l 200 260

Material Rostfritt stål (EN 1,4521)
Maximal vattentemperatur °C 75

Värmeväxlare Antal 1
Rörmaterial Duplex-stål (EN 1,4162)
Anströmningsyta m² 1,56
Volym på intern spole l 7,5
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Varmvattentank
 › Finns med 300 och 500 liter
 › (För-)värm vattnet till ditt värmesystem med solenergi

Pumpstation
 › Pumpstationen ser till att korrekt vattentryck och flöde upprätthålls för optimal effektivitet

Solvärme
 › Miljövänligt och energieffektivt
 › Solcellspaneler kan producera upp till 70 % av den energi som krävs för att producera varmvatten – en stor besparing
 › Speciella ytbehandlingar gör våra solcellspalener ytterst energieffektiva – all kortvågssolenergi omvandlas till värme
 › Solcellspanelerna laddas bara med vatten när det behövs för uppvärmning, och på så sätt undviks behovet av frostskydd

2/ EKHWP-B – VARMVATTEN MED MÖJLIGHET TILL SOLCELLSANSLUTNING

VARMVATTENTANK EKHWP300B EKHWP500A
Hölje Färg Dammgrå (RAL7037)

Material Stöttåligt polypropylen
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm -x 595 x 615 -x 790 x 790
Vikt Enhet Tom kg 59 92
Tank Vattenvolym l 300 500

Maximal vattentemperatur °C 85
Värmeväxlare Varmvatten Rörmaterial Rostfritt stål (DIN 1,4404)

Anströmningsyta m² 5,7 5,9
Volym på intern spole l 27,8 28,4
Arbetstryck stång 6
Genomsnittlig specifik 
termisk avgivning

W/K 2 795 2 860

Påfyllning Rörmaterial Rostfritt stål (DIN 1,4404)
Anströmningsyta m² 2,5 3,7
Volym på intern spole l 12,3 17,4
Genomsnittlig specifik 
termisk avgivning

W/K 1 235 1 809

Extra solvärme Rörmaterial Rostfritt stål (DIN 1,4404)
Anströmningsyta m² - 1,0
Volym på intern spole l - 5
Genomsnittlig specifik 
termisk avgivning

W/K - 313

*Anm: grå celler innehåller preliminära data

SOLFÅNGARE EKSH26P EKSV26P
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1 300x2 000x85 2 000x1 300x85
Vikt Enhet kg 43
Volym l 2,1 1,7
Yta Yttre m² 2,601

Öppning m² 2,364
Absorberare m² 2,354

Beläggning Mikroterm (absorption max. 96 %, emission ca 5 % +/-2 %)
Absorberare Harpformat kopparrörregister med lasersvetsad högselektiv aluminiumbeläggningsplåt
Glasering Säkerhetsglas enkelpanel, överföring +/- 92 %
Tillåten takvinkel Min.~Max. ° 15~80
Arbetstryck Max. stång 6
Temperatur vid stillastående Max. °C 200
Termisk prestanda Fångareffektivitet med noll förlust η0 % 78,7

Värmeförlustkoefficient a1 W/m².K 4,270
Temperaturberoende för värmeförlustkoefficienten a2 W/m².K 0,0070
Termisk kapacitet kJ/K 6,5
Infallsvinkelmodifikator AM vid 50° 0,94

Installerad position Vertikal Horisontell

PUMPSTATION EKSRPS3
Montering På tankens sida
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 815 x 230 x 142
Termisk prestanda Fångareffektivitet med noll förlust η0 % -
Styrning Typ Digital temperaturskillnadskontroll med ren textdisplay

Strömförbrukning W 2
Sensor Temperaturgivare till solpanel Pt1000

Givare för förvaringstank PTC
Returflödesgivare PTC
Givare för försörjningstemperatur och flöde Spänningssignal (3,5V DC)

Strömförsörjning Spänning V 230



Handel med ”öppen dörr”
Trots att de kundvänliga aspekterna av försäljning med öppen dörr är mycket uppskattade av 
cheferna inom detaljhandeln och den kommersiella marknaden, kan öppna dörrar också medföra 
stora förluster av konditionerad varm eller kall luft, och därmed också energi. Men Biddle luftgardiner 
håller inte bara kvar inomhustemperaturen och håller nere kostnaderna, det är också inbjudande 
för kunderna, att stiga in i en angenäm handels- och arbetsmiljö.

Hög effektivitet och låga CO2-utsläpp
Det stabila klimatet i affären som är följden av effektiv inomhus/utomhus klimatseparation begränsar 
värmeförlusten genom dörröppningen och ökar luftkonditioneringssystemets effektivitet. Genom att 
kombinera Biddle-luftgardiner med högeffektiva Daikin VRV och ERQ värmepumpar, kan användarna 
dra fördel av avsevärda energibesparingar på upp till 72 % jämfört med elektriska luftgardiner.

Kort återbetalningsperiod
Energibesparingar från installationen av denna avancerade utrustning ger en återbetalningsperiod 
på mindre än 1,5 år* med stora potentiella extra besparingar som sannolikt blir följden av lägre 
framtida energiräkningar.

Komfort via patenterad teknik
Både kunder och personal kan njuta av maximal inomhuskomfort hela året oavsett de yttre 
väderförhållandena, till följd av den avancerade likriktartekniken som ingår i Biddle luftgardiner.

Lätt att installera
Enkel och snabb installation av dessa system reducerar inte bara kostnaderna utan gör också de dyra 
vattensystemen, pannorna och gasanslutningarna överflödiga. Om en Biddle luftgardin dessutom 
integreras med en Daikin VRV så elimineras behovet att installera flera utomhusenheter, och därmed 
minskas installationstiden och kostnaderna ännu mer. Denna oöverträffade kombination gör det i själva 
verket möjligt för Daikin att erbjuda sina kunder, miljömedvetna, och ”kompletta lösningar”, 
som innehåller kyla, värme, utomhus-inomhus-klimatseparation och friskluftsventilation.

* Jämfört med en elektrisk luftgardin

Biddle luftgardiner är en mycket effektiv lösning för återförsäljare och konsulter som kämpar med 
klimatseparationen vid utgången eller kontorets dörröppning.

Fördelar med Biddle-luftgardiner   anslutna till 
 Daikin-värmepumpar



Frihängande (F)

Kassett (C)

Infälld (C)

Biddle-luftgardin för anslutning till VRV (CYV) eller till ERQ (CYQ)

Biddle-luftgardin finns i 2 versioner, en för anslutning till VRV och en för anslutning till ERQ. Båda finns med varierande 
dörrbredder från 1 till 2,5 meter. Nedan ser du en översikt av olika versioner och tillgängliga dörrhöjder.

 › Maximal energieffektivitet genom nästan noll nerflödesturbulens, optimerat 
luftflöde och användning av avancerad utsläppslikriktarteknik

 › Ca 85 % effektiv luftseparation, som minskar både värmeförlusterna och den 
värmekapacitet som krävs för inomhusenheten

BIDDLE KOMFORTLUFTGARDINER NOMENKLATUR

CA V S 150 DK 80 F S C

Kontroll (standard)
Färg. B=Vit (RAL6010), S: Grå (RAL9006)
Installationstyp: F=Fritt hängande, C=Kassett, R=Infälld
Kapacitetsklass (kW)
Daikin direkt utvidgning
Dörrbredd (cm)
Sortiment. S=small, M=Medium, L=Large, XL= Extra Large
Anslutningsbar till VRV
Biddle komfortluftgardin

BIDDLE KOMFORTLUFTGARDINER
3,8 m

2,4 m
2,2 m 2,2 m

3,3 m
3,0 m 3,0 m2,8 m

2,5 m 2,5 m

3,5 m

InstallationsförhållandeGynnsam
ex: shoppingcenter med tak 
eller svängdörrar

Normal
ex: låg direktvind, inga 
motstående öppna dörrar, 
byggnad med enbart ett plan

Ogynnsam
ex: placerad i ett hörn eller på 
en öppen plats, flera våningar 
och / eller öppna trappor

S M L XL S M L XL M L XL

4

3

2

1

Dörrhöjd (m)

Vilken luftgardin ger mig 
den bästa lösningen?

Dörrhöjd (m)

Fördelar med Biddle-luftgardiner   anslutna till 
 Daikin-värmepumpar
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CYVS/M/L-DK-F/C/R Biddle-luftgardin för VRV

 › Anslutningsbar till VRV värmeåtervinning och värmepump
 › VRV är bland de första DX-systemen som 

passar att anslutas till luftgardiner
 › Frihängande modell (F): enkel väggmonterad installation
 › Kassettmodell (C): monterad i falskt innertak
 › med bara dekorationspanelen synlig
 › Infälld modell (R): prydligt monterad i taket
 › Återbetalningsperiod på mindre än 1,5 år jämfört
 › med att installera en elektrisk luftgardin
 › Ger i stort sett gratis luftgardinsvärme genom 

återvunnen värme från inomhusenheter i 
kylläge (vid VRV värmeåtervinning)

 › Snabb och lätt att installera, eftersom inga extra 
vattensystem, pannor och gasanslutningar krävs

 › Maximal energieffektivitet genom nästan noll 
nerflödesturbulens, optimerat luftflöde och 
användning av avancerad utsläppslikriktarteknik

 › Ca 85 % effektiv luftseparation, som minskar 
både värmeförlusterna och den värmekapacitet 
som krävs för inomhusenheten

CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN



BIDDLE KOMFORTLUFTGARDIN (CA)

NÄTVERKSLÖSNING VRV
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Små Medel

CYVS100DK80*BN/*SN CYVS150DK80*BN/*SN CYVS200DK100*BN/*SN CYVS250DK140*BN/*SN CYVM100DK80*BN/*SN CYVM150DK80*BN/*SN CYVM200DK100*BN/*SN CYVM250DK140*BN/*SN

Värmekapacitet Varvtal 3 kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Effektförbrukning Enbart fläktdrift Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Värme Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Delta T Varvtal 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Hölje Färg BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensioner Enhet Höjd F/C/R mm 270/270/270

Bredd F/C/R mm 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548
Djup F/C/R mm 590/821/561

Nödvändig takhöjd > mm 420
Dörrhöjd Max. m 2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3 2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3 2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3 2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3 2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3 2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3 2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3 2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3

Dörrbredd Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Vikt Enhet kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Fläkt-/luftflödeshastighet Värme Varvtal 3 m³/h 1 164 1 746 2 328 2 910 1 605 2 408 3 210 4 013 
Ljudtrycksnivå Värme Varvtal 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Krävda tillbehör (bör beställas separat) Daikins trådanslutna fjärrkontroll (BRC1E52A/B eller BRC1D52)
Strömförsörjning Spänning V 230

Stora

CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN

Värmekapacitet Varvtal 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1
Effektförbrukning Enbart fläktdrift Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Värme Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Varvtal 3 K 15 14 12
Hölje Färg BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensioner Enhet Höjd F/C/R mm 370/370/370

Bredd F/C/R mm 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548
Djup F/C/R mm 774/1 105/745

Nödvändig takhöjd > mm 520
Dörrhöjd Max. m 3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3 3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3 3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3 3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3

Dörrbredd Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Vikt Enhet kg 76 100 126 157
Fläkt-/luftflödeshastighet Värme Varvtal 3 m³/h 3 100 4 650 6 200 7 750 
Ljudtrycksnivå Värme Varvtal 3 dBA 53 54 56 57 
Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Krävda tillbehör (bör beställas separat) Daikins trådanslutna fjärrkontroll (BRC1E52A/B eller BRC1D52)
Strömförsörjning Spänning V 230

(1) Gynnsamma förhållanden: shoppingcenter med tak eller svängdörrar (2) Normala förhållanden: låg direktvind, inga motstående öppna dörrar, byggnad med enbart ett plan (3) Ogynnsamma förhållanden: placerad i ett hörn eller på en öppen plats,  

flera våningar och/eller öppna trappor



Daikin erbjuder många lösningar för att erhålla ventilation på kontor, i hotell, butiker 
och andra kommersiella platser – var och en komplementär till och lika flexibel som VRV-
systemet i sig själv.

Ventilation med värmeåtervinning
Ordentlig ventilation är en huvudkomponent när det gäller klimatstyrning i byggnader, 
kontor och affärer. I sin grundläggande funktion, garanterar den ett ingående flöde 
av frisk luft och utgående av gammal instängd luft. Vår HRV-lösning (ventilation med 
värmeåtervinning) kan göra mycket mer. Den kan återvinna värme och optimera 
balansen mellan temperatur och luftfuktighet inomhus och utomhus, 
och på så sätt minska belastningen på systemet och öka effektiviteten.

Utomhusluft behandling med en enhet
Vår FXMQ-MF-luftbehandlingslösning använder en värmepumpteknik för att kombinera 
friskluftsbehandling och luftkonditionering i ett enda system, och 
därmed få bort de vanliga designproblemen med balansen mellan luftförsörjningen och 
luftutsläppet. Totala systemkostnader reduceras och designflexibiliteten ökar eftersom 
luftkonditioneringens fläktkonvektorer och en luftbehandlingsenhet utomhus kan 
anslutas till samma köldmedieledning.

VRV luftbehandlingsapplikationer
För medelstora och stora kommersiella utrymmen har vi ett utbud av R-410A 
inverterkondensorenheter som ansluter till luftbehandlingsenheter. Denna produkt 
kombinerar flexibiliteten hos våra VRV-enheter med luftbehandlingsapplikationer, vilket 
har lett till en enkel och pålitlig design för optimal kontroll över inomhusluftens 
kvalitet och maximal effektivitet.
För mer information, se Daikins ventilationskatalog eller kontakta din närmsta återförsäljare.

Integrerad ventilation



Ventilation med värmeåtervinning

Utomhuslufts behandlingsenhet

VRV luftbehandlingsapplikationer

För mer information, se Daikins ventilationskatalog eller kontakta din närmsta återförsäljare.

Integrerad ventilation

Ventilation med värmeåtervinning 122

Utomhuslufts behandlingsenhet 126

VRV luftbehandlingsapplikationer 128

Styrmöjligheter 131
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Totalt  
värmeväxlad  
avluft

Ren utomhusluft

Totalt 
värmeväxlad 
Tilluft

Frånluft

VAM-FA/FB Ventilation med värmeåtervinning

Daikin ventilationssystem med värmeåtervinning varierar 
den inkommande friskluftens temperatur och luftfuktighet 
så att den stämmer överens med rådande förhållanden 
inomhus. En balans uppnås därmed mellan inomhus- och 
utomhusförhållandet, och gör det möjligt för den kyla eller 
värme som luftkonditioneringen belastas med att reduceras 
betydligt. HRV-enheterna kan styras individuellt eller integrerat 
med luftkonditioneringssystemet (serien Daikin VRV eller Sky Air). 

 › Energisparande ventilation genom återvinning 
av inomhusenhetens värme/kyla

 › Idealisk lösning för butiker, restauranger eller kontor som 
behöver maximal golvyta till möbler och inredning

 › Frikyla när utomhustemperaturen är lägre än 
inomhustemperaturen (t.ex. nattetid)

 › Låg strömförbrukning tack vare DC inverterfläktar
 › Förebygger energiförlust p.g.a. överventilation samtidigt 

som inomhusluftkvaliteten bibehålls med CO-sensor (tillval)
 › Kan användas som fristående enhet 

eller integreras i VRV-systemet
 › Stort urval av enheter: luftflöde från 150 upp till 2 000 m³/h
 › Högeffektiva filter tillgängliga med graderna F6, F7, F8
 › Speciellt utvecklat värmeväxlingselement 

med HEP (High Efficiency Paper)
 › Inga rörledningar behövs
 › Kan arbeta i över- och undertryck
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RH: Relativ luftfuktighet 
SA: Lufttillförsel (till rum)
RA: Returluft (från rum)

UTOMHUS INOMHUS

SA
27,4 °C
63 % relativ luftfuktighet

RA
26 °C
50 % relativ luftfuktighet

30,6 °C
62 % relativ 
luftfuktighet

32 °C
70 % relativ 
luftfuktighet

Veckformade kanaler

Temperatur och 
luftfuktighet

SA
Veckformade 
kanaler
RA

Högeffektivitetsfilter

VENTILATION VAM150FA VAM250FA *VAM350FB *VAM500FB *VAM650FB *VAM800FB *VAM1000FB *VAM1500FB *VAM2000FB

Ineffekt - 50 Hz Värmeväxlingssystem Nom. Ultrahög kW 0,116 0,141 -
Bypassläge Nom. Ultrahög kW 0,116 0,141 -

Temperaturväxlingseffektivitet - 50 Hz Ultrahög % 74 72 75 74 74 74 75 75 75
Entalpiväxlings-
effektivitet - 50 Hz

Kyla Ultrahög % 58 61 58 58 60 61 61 61
Värme Ultrahög % 64 65 62 63 65 66 66 66

Driftsläge Värmeväxlingsläge / Förbikopplingsläge / Uppfriskningsläge Värmeväxlingsläge / Förbikopplingsläge / Uppfriskningsläge
Värmeväxlingssystem Luft till luft tvärström total värmeväxling (kännbar + latent värme) Luft till luft tvärström total värmeväxling (kännbar + latent värme)
Värmeväxlarelement Specialbehandlat icke-antändligt papper Specialbehandlat icke-antändligt papper
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 285 x 776 x 525 301 x 828 x 816 364 x 1 004 x 868 364 x 1 004 x 1 156 726 x 1 514 x 868
Vikt Enhet kg 24 33 33 48 48 61 132 158
Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög m³/h 150 250 350 500 650 800 1 000 1.500 2.000
Bypassläge Ultrahög m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

Fläkt - yttre statiskt tryck - 50 Hz Ultrahög Pa 69 64 98 98 93 137 157 137 137
Ljudtrycksnivå - 
50 Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 / 34 33 / 34,5 34,5 / 35,5 36 / 37 36 / 37 39,5 / 41,5 40 / 42,5
Bypassläge Ultrahög dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 / 34 33,5 / 34,5 34,5 / 35,5 36 / 37 36 / 37 40,5 / 41,5 40 / 42,5

Driftsområde Min. °CTT -15 -15
Max. °CTT 50 50
Relativ luftfuktighet % 80 % eller mindre 80 % eller mindre

Kanalanslutningsdiameter mm 100 150 200 250 350
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220 1~/50/60/220-240/220
Aktuell Max antal ampere i säkring (MFA) A 15 15

Ventilation

*Anm: grå celler innehåller preliminära data
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Utblåsningsfläkt Värmeväxlar 
element

Spjällmotor

Spjäll
EA (Avluft)

OA (Frisk Uteluft)

Lufttillförselfläkt

Elektronisk enhet (styrenhet)

SA (Tilluft)

RA (Frånluft)

DX-spole (Direkt 
expansionsspole)

Flottörströmbrytare Magnetventil

vatten
SA

Dräneringsskål Dränering

LUFTFLÖDE

Luftfuktarenhet:
Genom att utnyttja principen för kapillärkraft tränger 
sig vatten ut genom luftfuktarenheten. Den uppvärmda 
luften från DX-batteriet passerar genom luftfuktaren och 
absorberar fukten.

 › Skapar en högkvalitativ inomhusmiljö genom förkonditionering av 
inkommande friskluft

 › Genom fuktning av den inkommande luften behålls en bekväm fuktnivå 
inomhus, även under uppvärmning

 › Energisparande ventilation genom återvinning av inomhusenhetens 
värme/kyla

 › Idealisk lösning för butiker, restauranger eller kontor som behöver maximal 
golvyta till möbler och inredning

 › Fri kyla när utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen (t.ex. 
nattetid)

 › Kan användas som fristående enhet eller integreras i VRV-systemet
 › Stort urval av enheter: luftflöde från 150 upp till 2 000 m³/h
 › Speciellt utvecklat värmeväxlingselement med HEP (High Efficiency Paper)
 › Inga rörledningar behövs
 › Kan arbeta i över- och undertryck

1 VKM-GM-exempel

VKM-GM / VKM-G

Driftexempel: luftfuktning och luftbehandling (värmeläge)1

Ventilation med värmeåtervinning, 
luftfuktning och luftbehandling
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VKM-GM-exempel

Ventilation, luftfuktning och luftbehandling 

Ventilation och DX-spole VKM50G VKM80G VKM100G
Ineffekt - 50 Hz Värmeväxlingssystem Nom. Ultrahög kW 0,560 0,620 0,670

Bypassläge Nom. Ultrahög kW 0,560 0,620 0,670
Friskluftkonditioneringsbelastning Kyla kW 4,71 7,46 9,12

Värme kW 5,58 8,79 10,69
Temperaturväxlingseffektivitet - 50 Hz Ultrahög % 76 78 74
Entalpiväxlingseffektivitet 
- 50 Hz

Kyla Ultrahög % 64 66 62
Värme Ultrahög % 67 71 65

Driftsläge Värmeväxlingsläge / Förbikopplingsläge / Uppfriskningsläge
Värmeväxlingssystem Luft till luft tvärström total värmeväxling (kännbar + latent värme)
Värmeväxlarelement Specialbehandlat icke-antändligt papper
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 387 x 1 764 x 832 387 x 1 764 x 1 214
Vikt Enhet kg 96 109 114
Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög m³/h 500 750 950
Bypassläge Ultrahög m³/h 500 750 950

Fläkt - yttre statiskt tryck - 50 Hz Ultrahög Pa
Ljudtrycksnivå - 
50 Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög dBA 38 / 38,5 / 39 40 / 41 / 41,5 40 / 40,5 / 41
Bypassläge Ultrahög dBA 38 / 38,5 / 39 40 / 41 / 41,5 40 / 40,5 / 41

Driftsområde Runt enheten °CTT 0 °C~40 °CTT, 80 % relativ luftfuktighet eller lägre
Tillförselluft °CTT -15 °C~40 °CDB, 80 % relativ luftfuktighet eller lägre
Cirkulationsluft °CTT 0 °C~40 °CTT, 80 % relativ luftfuktighet eller lägre

Kanalanslutningsdiameter mm 200 250
Röranslutningar Vätska YD mm 6,35

Gas YD mm 12,7
Dränering PT3/4 yttergänga

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Aktuell Max antal ampere i säkring (MFA) A 15

Ventilation, DX-spole och luftfuktning VKM50GM VKM80GM VKM100GM
Ineffekt - 50 Hz Värmeväxlingssystem Nom. Ultrahög kW 0,560 0,620 0,670

Bypassläge Nom. Ultrahög kW 0,560 0,620 0,670
Friskluftkonditioneringsbelastning Kyla kW 4,71 7,46 9,12

Värme kW 5,58 8,79 10,69
Temperaturväxlingseffektivitet - 50 Hz Ultrahög % 76 78 74
Entalpiväxlingseffektivitet 
- 50 Hz

Kyla Ultrahög % 64 66 62
Värme Ultrahög % 67 71 65

Driftsläge Värmeväxlingsläge / Förbikopplingsläge / Uppfriskningsläge
Värmeväxlingssystem Luft till luft tvärström total värmeväxling (kännbar + latent värme)
Värmeväxlarelement Specialbehandlat icke-antändligt papper
Luftfuktare System Naturlig evaporeringstyp
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 387 x 1 764 x 832 387 x 1 764 x 1 214
Vikt Enhet kg 102 120 125
Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög m³/h 500 750 950
Bypassläge Ultrahög m³/h 500 750 950

Fläkt - yttre statiskt tryck - 50 Hz Ultrahög Pa 160 140 110
Ljudtrycksnivå - 
50 Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög dBA 37 / 37,5 / 38 38,5 / 39 / 40 39 / 39,5 / 40
Bypassläge Ultrahög dBA 37 / 37,5 / 38 38,5 / 39 / 40 39 / 39,5 / 40

Driftsområde Runt enheten °CTT 0 °C~40 °CTT, 80 % relativ luftfuktighet eller lägre
Tillförselluft °CTT -15 °C~40 °CDB, 80 % relativ luftfuktighet eller lägre
Cirkulationsluft °CTT 0 °C~40 °CTT, 80 % relativ luftfuktighet eller lägre

Kanalanslutningsdiameter mm 200 250
Röranslutningar Vätska YD mm 6,35

Gas YD mm 12,7
Vattentillförsel mm 6,4
Dränering PT3/4 yttergänga

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Aktuell Max antal ampere i säkring (MFA) A 15
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Kombinerad friskluftsbehandling och 
luftkonditionering via ett enda system
Man kan få både friskluftsbehandling och luftkonditionering 
i ett enda system via värmepumpteknik utan de vanliga 
designproblemen i samband med balansering av luftförsörjning 
och luftutsläpp. Luftkonditioneringens inhomhusenheter och 
en luftbehandlingsenhet utomhus kan anslutas till samma 
köldmedieledning, vilket resulterar i ökad designflexibilitet och 
en avsevärd minskning av totala systemkostnader.

 › 100 % friskluftsintag möjligt
 › Ger maximal golv- och väggyta till möbler, 

dekoration och inredning
 › Driftsområde: -5 °C till 43 °C
 › 225 Pa externt statiskt tryck ger möjlighet till 

omfattande rördragningar och flexibel tillämpning: 
idealisk för användning i större utrymmen

 › Kondensvattenpump finns tillgänglig som tillbehör

1 Inte anslutningsbar till VRVIII-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-PBY1)

 

FXMQ-MF Utomhuslufts behandlingsenhet, 
ventilation och lufthantering
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Ventilation och luftbehandling 

 

Ventilation och luftbehandling FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF
Kylkapacitet Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Värmekapacitet Nom. kW 8,9 13,9 17,4
Ineffekt (50 Hz) Kyla Nominell kW 0,359 0,548 0,638

Värme Nominell kW 0,359 0,548 0,638
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 470x744x1 100 470x1 380x1 100
Vikt Enhet kg 86 123
Luftflöde Kyla m3/min 18 28 35

Värme m3/min -
Yttre statiskt tryck Standard Pa 185 225 205
Köldmedium Typ R-410A
Ljudeffekt Kyla Nominell dBA -
Ljudtryck Kyla Nominell (220 V) dBA 42 47
Driftsområde Vid 

konvektortemperatur
Kylning max. °CTT 43
Värme min. °CTT -5

Röranslutningar Vätska YD mm 9,52
Gas YD mm 15,9 19,1 22,2
Dränering PS1B

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~ / 50 / 220-240
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En serie R-410A inverterkondensorenheter för multi-användning med luftbehandlingsenheter.

 › Inverterkontrollerade enheter
 › Stort kapacitetsområde (från 5 till 54 HP)
 › Värmeåtervinning, värmepump
 › R-410A
 › Styrning av rumstemperaturen via Daikin-styrning
 › Stort utbud av expansionsventilsatser finns
 › BRC1E52A/B används för att ställa in börvärdestemperaturen (ansluten till EKEQMCB)
 › Anslutningsbar till alla VRV-värmeåtervinnings- och värmepumpssystem*

EKEXV-sats

gasrör
vätskerör
F1 - F2
annan kommunikation

EKEXV klass

Tillåten värmeväxlarkapacitet (kW)

Kyla (förångningstemperatur 6 °C) Värme (kondenseringstemperatur 46 °C)

Minimum Standard Max Minimum Standard Max

50

63
80

100
125
140
200
250

VRV luftbehandlingsapplikationer

5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0
6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8
7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

10,0 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8
12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3
15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8
17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7
24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

EKEQMCB



128 129

 › Systemet ger optimala luftförhållanden, t.ex. kontroll 
av frisk luft och luftfuktighet etc. och kan användas 
i små lagerlokaler, visningsrum och kontor

 › Ett stort utbud av enheter ger enSFlbmaximal 
applikationspotential och flexibla kontrollalternativ

 › Styrenhet och expansionsventilsats behövs för varje 
kombination plus en lufthanteringsenhet

 › Bägge alternativen är designade för inomhus- och 
utomhusinstallationer, och kan monteras på väggen

Expansionsventilsats för luftbehandlingsapplikationer

EKEXV

EKEXV

Ventilation EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 401x215x78
Vikt Enhet kg 2,9
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 45
Driftsområde Vid 

konvektortemperatur
Värme Min. °CTT 10 (1)
Kyla Max. °CTT 35 (2)

Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska YD mm 6,35 9,52

Gas YD mm 6,35 9,52

 (1) Temperaturen på luften som kommer in i konvektorn i värmeläge kan minskas till -5° CTT. Kontakta din återförsäljare för mer information. (2) 45 % Relativ fuktighet
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Styrenhet för luftbehandlingsapplikationer

 › Ett stort utbud av enheter ger enSFlbmaximal 
applikationspotential och flexibla kontrollalternativ

 › Systemet ger optimala luftförhållanden, t.ex. kontroll 
av frisk luft och luftfuktighet etc. och kan användas 
i små lagerlokaler, visningsrum och kontor

 › Styrenhet och expansionsventilsats behövs för varje 
kombination plus en lufthanteringsenhet

 › Bägge alternativen är designade för inomhus- och 
utomhusinstallationer, och kan monteras på väggen

 › Mycket att erbjuda inom styrmöjligheter: styrning x: 
rums-, insugs- eller utloppstemperatur kan styras via DDC-
styrning (monteras vid installation); styrning y: styrning 
med fixerad förångningstemperatur; styrning z: styrning 
av rums- eller insugstemperatur via Daikin-fjärrkontroll; 
fjärrstyrd PÅ/AV kan utföras med tillvalsadaptern KRP4A51

EKEQ

EKEQ

Ventilation EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB
Tillämpning Par Multi
Utomhusenhet ERQ VRV
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 132x400x200
Vikt Enhet kg 3,9 3,6
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/230
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MÖJLIGHET X (TD/TR-STYRNING): 
Lufttemperaturkontroll via en extern DDC-styrning 
(monteras vid installation)

Rumstemperaturen styrs som en funktion av lufthanteringsenhetens 
insugsluft eller utloppsluft (kundens val). DDC-styrenheten översätter 
temperaturskillnaden mellan börvärdestemperaturen och temperaturen 
för insugsluften (eller för utloppsluften eller rumstemperaturen) till en 
referensspänning (0-10 V) som överförs till Daikin-styrenheten (EKEQFCBA). 
Denna referensspänning används som det viktigaste ingångsvärdet för 
kompressorns frekvensstyrning.

MÖJLIGHET Y (TE/TC-STYRNING): 
Med fast förångningstemperatur

En fixerad förångningstemperatur mellan 3 °C och 8 °C kan lätt ställas 
in av kunden. I detta fallet styrs rumstemperaturen endast indirekt. 
Kylbelastningen bestäms från den faktiska förångningstemperaturen 
(dvs. belastningen på värmeväxlaren) En trådansluten Daikin-fjärrkontroll 
(BRC1D52 eller BRC1E52A/B – tillval) kan anslutas för felindikering.

MÖJLIGHET Z (TD/TR-STYRNING): 
Använda trådansluten Daikin-fjärrkontroll (BRC1D52 
eller BRC1E51A/B – tillval)

Börvärdet kan fixeras via en vanlig Daikin trådansluten fjärrkontroll. Fjärrstyrd 
PÅ/AV kan utföras med tillvalsadaptern KRP4A51.
Ingen extern DDC-styrenhet bör anslutas. Kylbelastningen bestäms från 
temperaturen för insugsluften och börvärdet på Daikin-styrenheten.

DDC

Ts

TR

Te

AHU

Rums

Td

Ts

TR

Te
AHU

Rums

Td

Daikinstyrenhet: 
EKEQFCB

Daikinstyrenhet:
EKEQFCB

BRC1D52
BRC1E52A/B

BRC1D52
BRC1E52A/B

Ts

TR

Te

AHU

Rums

Td

Daikinstyrenhet:
EKEQDCB 
EKEQMCB

KRP4A51

PÅ/AV

Ts = Frånluftstemperatur
Td = Tilluftstemperatur
Tr = Rumstemperatur
Te = Förångningstemperatur
AHU = Luftbehandlingsenhet
DDC = Styrdon med digital display

* EKEQMCB (för multiapplikation)

För att kunna maximera installationsflexibiliteten finns det 3 typer av styrsystem:

Styrmöjligheter för 
luftbehandlingsapplikationer

TILLVALSDEL EGENSKAPER

Möjlighet x

EKEQFCB

DDC-styrning som monteras vid installation krävs
Temperaturkontroll som använder temperaturen för frånluften eller för tilluften

Möjlighet y Använda fixerad förångningstemperatur, inget börvärde kan ställas in med fjärrkontrollen

möjlighet z EKEQDCB 
EKFQMCB*

Använda Daikins trådanslutna fjärrkontroll BRC1D52 eller BRC1E52A/B
Temperaturreglering med hjälp av temperaturen för frånluften



1 För mer information, se broschyren för styrsystemen

Ett luftkonditioneringssystem kommer bara att fungera så effektivt som dess 
kontrollsystem tillåter. Och vikten av exakt användarvänlig utrustning är lika viktigt vid 
enkel temperaturstyrning av bostäder som vid fullständig fjärrövervakning och -styrning 
av storskaliga affärsfastigheter.

För att kunna hålla jämna steg med den nya tekniken som finns i modern luftkonditionering 
plus det trängande behovet att uppnå högre energieffektiviteter och hanterbara 
bränslekostnader, investerar Daikin mycket i forskningen och produktionen av liknande 
avancerade och omfattande styrningsmetoder.

I byggnader med många luftkonditioneringsenheter som arbetar i många timmar 
spelar systemeffektiviteten en ytterst viktig roll när det gäller strävan efter en minskad 
energiförbrukning. Maximal effektivitet kräver att maximal styrning vid alla aspekter 
av systemdrift måste vara i harmoni med viktiga faktorer, t.ex. dygnetruntövervakning, 
preventivt underhåll, analys som förutsäger fel och snabba svar i händelse av fel.

Daikin tillverkar och marknadsför en omfattande portfölj av toppmoderna 
datoriserade styrsystem som erbjuder husägare, hyresvärdar och hyresgäster omfattande 
systemskydd uppbackat av nödvändig data om prestanda och driftkostnader på 
luftkonditioneringssystem av alla storlekar och komplexitet.

styrsystem
Användarvänliga
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Grafisk visning av angiven  
elektricitetsförbrukning

BRC1E52A/B Användarvänlig fjärrkontroll med modern design

En serie energisparande funktioner som kan väljas 
individuellt
 › Temperaturintervallgräns
 › Sänkningsfunktion
 › Närvaro- och golvsensoranslutning (tillgänglig på nya 

rundblåsandekassetten)
 › kWh-indikering
 › Automatisk återställning av inställd temperatur
 › Avstängningstimer

Genom temperaturintervallgränsen undviks för stark 
värme eller kyla
Spara energi genom att begränsa den undre temperaturgränsen vid kyla 
och övre temperaturgränsen i värmeläge.
Anmärkning: Finns även med läge för automatisk växling mellan värme/
kyla.

kWh-indikeringen håller reda på din förbrukning
kWh-indikeringen visar ett mått på elektricitetsförbrukningen för den 
senaste dagen/månaden/året.

Andra funktioner
 › Upp till 3 oberoende scheman kan ställas in, så användaren kan lätt 

själv ändra schemat under året (t.ex. sommar, vinter, mitt i årstiden)
 › Möjlighet att individuellt begränsa menyfunktioner

 › Lätt att använda: alla huvudfunktioner direkt åtkomliga
 › Lätt installation: tydligt grafiskt användargränssnitt för avancerade 

menyinställningar
 › Realtidsklocka med automatisk uppdatering till 

besparingsalternativ vid dagsljus
 › Stöd för flera språk (engelska, tyska, nederländska, spanska, 

italienska, portugisiska, franska, grekiska, ryska, turkiska, polska 
(NYHET))

 › Inbyggd reservström: när ett strömavbrott inträffar förblir alla 
inställningar lagrade upp till 48 timmar

Spara energi
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Individuella kontrollsystem

BRC1D52
Trådansluten fjärrkontroll
 › Timer för tidsschema:

Fem dagliga åtgärder kan ställas in enligt följande
 - börvärde: Enheten sätts PÅ, och normal drift upprätthålls
 - AV: enheten stängs AV1

 - gränser: enheten slås PÅ och min./max.-styrning tillämpas 
(se driftsområde för mer information)

 › Semester (frostskydd): vid frånvaro kan inomhustemperaturen 
ställas in på en konstant nivå. Denna funktion fungerar också 
som strömbrytare PÅ/AV

 › Användarvänlig HRV-funktion, tack vare tillägget av en knapp 
för ventilationsläge och fläkthastighet

 › Konstant övervakning av systemet för eventuell förekomst av 
felfunktion av 80 komponenter

 › Omedelbar visning av var felet inträffat och dess tillstånd
 › Kortare underhållstid och lägre kostnader

Display

BRC1E52A/B
Trådansluten fjärrkontroll

 › Lätt att använda: alla huvudfunktioner direkt åtkomliga
 › Energisparfunktioner: automatisk nollställning av inställd 

temperatur, begränsning av inställt temperaturområde
 › Lätt installation: förbättrat grafiskt användargränssnitt för 

avancerade menyinställningar
 › Realtidsklocka med automatisk uppdatering till 

besparingsalternativ vid dagsljus
 › Timer för tidsschema med semesterinställning, bättre 

veckotimer och frånvaroprogram
 › Stöd för flera språk (engelska, tyska, nederländska, spanska, 

italienska, portugisiska, franska, grekiska, ryska, turkiska)*
 › Inbyggd reservström: när ett strömavbrott inträffar förblir 

alla inställningar lagrade upp till 48 timmar
 › Automatisk kontakt med installatören vid felfunktioner
 › Inkluderar alla tillgängliga funktioner för BRC1D52

ARC4*/BRC4*/BRC7*
Trådlös fjärrkontroll
Styrningsknappar: PÅ / AV, timerläge 
start / stopp, timerläge på  / av, programmerad 
tid, temperaturinställning, luftflödesriktning (1), 
driftsläge, fläkthastighetsstyrning, återinställning 
av filterrengöringsmarkering (2), indikering av 
inspektion (2)/ test (2) 
Display: Driftsläge, batteribyte, inställd 
temperatur, luftflödesriktning (1), programmerad 
tid, fläkthastighet, inspektion / testdrift  (2)

1. Gäller ej FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ
2. Endast för FX**-enheter
3. För fjärrkontrollens funktioner, se 

bruksanvisningen

BRC3A61
Förenklad inbyggd fjärrkontroll 
för hotellanläggningar
Kompakt, användarvänlig enhet, perfekt för 
användning i hotellrum

Styrningsknappar: PÅ/AV, 
fläkthastighetsinställning, temperaturinställning

Display: Ventilation med värmeåtervinning (HRV) 
vid drift, inställd temperatur, driftläge, indikering av 
centralstyrning, fläkthastighet, avfrostning/varmstart, 
felfunktion

BRC2C51
Förenklad fjärrkontroll
Enkel, kompakt och lättanvänd enhet, lämplig för 
användning i hotellrum
Styrningsknappar: PÅ/AV, val av driftsläge, 
fläkthastighetsinställning, temperaturinställning

Display: Väljare för kyla/värme, ventilation 
med värmeåtervinning (HRV) vid drift, 
inställd temperatur, driftsläge, indikering av 
centralstyrning, fläkthastighet, avfrostning, 
varmstart, felfunktionsinställning, val av driftsläge, 
fläkthastighetsinställning, återställning av 
filterrengöringsmarkering, kontrolltestdrift

1 Endast funktioner markerade med ”1” är tillgängliga på BRC944B2

BRC3A61BRC2C51BRC4*/BRC7*ARC466A1BRC1D52

 › Driftsläge1

 › Ventilation med 
värmeåtervinning 
(HRV) i drift

 › Väljare för kyla/värme
 › Indikering av 

centralstyrning
 › Indikering av 

gruppstyrning

 › Inställd temperatur1

 › Luftflödesriktning1

 › Programmerad tid
 › Inspektion/test drift
 › Fläkthastighet1

 › Rengör luftfilter
 › Avfrostning/varmstart
 › Felfunktioner



136 137

Centralstyrning av VRV-system är möjlig via 3 användarvänliga 
kompakta kontroller: centralstyrd fjärrkontroll, enhetlig på/av-styrning, 
schemastyrd timer. Dessa kontroller kan användas oberoende av varandra 
eller i kombination, där 1 grupp = flera (upp till 16) inomhusenheter i 
kombination med 1 zon = flera grupper i kombination.
En centraliserad fjärrkontroll är idealisk för att användas i affärsfastigheter 
med hyresgäster där antalet personer varierar slumpmässigt och gör 
det möjligt att klassificera inomhusdelarna i grupper per hyresgäst 
(zonindelning).
Timern för tidsschemat programmerar tidsschemat och 
driftförhållandena för respektive hyresgäst, och kontrollen kan enkelt 
ställas om för varierande krav.

DCS302C51
Fjärrkontroll för centralstyrning

Gör det möjligt att individuellt styra 64 
grupper (zoner) av inomhusdelar. 

•	 max.	 64	 grupper	 (128	 inomhusdelar,	
max. 10 utomhusdelar) kan styras

•	 max.	 128	 grupper	 (128	 inomhusdelar,	
max. 10 utomhusdelar) kan styras via 
två centrala fjärrkontroller på olika plats.

•	 zonkontroll
•	 gruppkontroll
•	 display	för	felfunktionskoder
•	 maximal	ledningslängd	1 000 m	(totalt:	

2 000 m)
•	 luftflödesriktning	och	luftflödeshastighet	

för HRV kan styras
•	 utökade	timerfunktioner

DCS301B51
Gemensam TILL-/FRÅN-kontroll

Gör det möjligt att samtidigt och individuellt 
styra 16 grupper av inomhusdelar.

•	 max.	 16	 grupper	 (128	 inomhusdelar)	
kan styras

•	 2	 fjärrkontroller,	 på	 olika	 platser,	 kan	
användas 

•	 indikering	 av	 driftstatus	 (normal	 drift,	
larm)

•	 indikering	av	centralstyrning
•	 maximal	ledningslängd	1 000 m	(totalt:	

2 000 m)

DST301B51
Timer för tidsschema

Gör det möjligt att programmera 64 
grupper.

•	 max.	128	inomhusdelar	kan	styras
•	 8	olika	typer	av	veckoscheman	
•	 max.	48	timmars	reservström
•	 maximal	ledningslängd	1 000 m	(totalt:	

2 000 m)

Centraliserade kontrollsystem

DST301B51DCS301B51DCS302C51
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Språk
 › Svenska
 › Franska
 › Tyska
 › Italienska
 › Spanska
 › Nederländska
 › portugisiska

System-layout
 › Upp till 64 inomhusenheter 

kan styras
 › Pekskärm (fullfärgs-

LCD via ikondisplay)

Hantering
 › Enkel hantering av 

strömförbrukningen
 › Förbättrad historikfunktion

Styrning
 › Individuell styrning (börvärde, 

start/stopp, fläkthastighet) (max 
64 grupper/inomhusenheter)

 › ”Set back schedule”
 › Förbättrad 

schemastyrningsfunktion 
(8 scheman, 17 mönster)

 › Flexibel gruppering i zoner
 › Årsschema
 › Brandlarms-stoppkontroll
 › Interlockkontroll
 › Utökad HRV-övervakning 

och styrfunktion
 › Automatisk växling 

mellan värme/kyla
 › Värmeoptimering
 › Temperaturgräns
 › Lösenordsskydd: 

3 nivåer (allmän, 
administration, service)

 › Snabba val och full kontroll
 › Enkel navigering

Övervakning
 › Åskådliggörande via grafiskt 

användargränssnitt (GUI)
 › Ändringsfunktion för 

displayens ikonfärger
 › Inomhusenheternas driftläge
 › Indikation av filterbyte
 › Multi PC

Kostnadseffektivt
 › Fri kylfunktion
 › Arbetsbesparande
 › Lätt att installera
 › Kompakt design: begränsat 

installationsutrymme
 › Energibesparande

Öppet gränssnitt
 › Kommunikation med 

tredjepartsenhet(domotics, 
BMS, etc.) är möjligt via 
ett öppet gränssnitt 
(http-alternativ)

Anslutningsbart till
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air (via gränssnittsadapter)
 › Split (via gränssnittsadapter)

Detaljerad och lättöverskådlig övervakning och drift av VRV-system 
(max 2 X 64 grupper/inomhusenheter)

Vanlig 
telefonledning

Nätverksservicesystem 

för luftkonditionering

tredjepartsenhet (BMS, etc.)

Ethernet 

DIII-NET

Ingångskontakt för automatisk avstängning
Inbyggt 

modem

Brandlarm

DIII-NET Möjliggör övervakning/

styrning av upp till 64 enheter (grupper) 

luftkonditionerare och utrustning.

Inomhusenheter

Standardlösningen för styrning av Sky Air och VRV

 › Rotationsfunktion
 › Backupfunktion

Upp till 4 enheter/1 adapter

DS-NET-adapter
DTA113B51

BRC1D52

DCS601C51

HRV
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DCM601A51

Hantering och styrning

Integration med 
intelligenta 
styrningslösningar

Brandlarm kWh-meter

Webbåtkomst

Webbåtkomst

Felfunktionsrapport  
via e-post

Nätverksservicesystem för 
luftkonditionering

DIII-NET-ledning

iTM plus adapterledning

Di/Pi-port

Di/Pi-ledning 
Max 200 m

Internt modem 
(tillval)

Max 64 grupper

Max 7 adaptrar

LAN

Telefonledning

LAN

USB-minne

Internet
Intranät

Pump SensorBelysning Fläkt

Max 5 intelligenta 
touchstyrningar kan 
anslutas till en enda iTM 
Integrator.

iTM Integrator
(DCM601A53)

WAGO- 
gränssnitt

I/O-modul I/O-modul I/O-modul

Systemöversikt

inomhusenheter HRV

DCM601A52

Upp till 2 560 
grupper

HUBB
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ANVÄNDARVÄNLIGHET
 › Naturligt användargränssnitt
 › Visuell layoutvy och direkt åtkomst till inomhusenhetens 

huvudfunktioner
 › Alla funktioner direkt tillgängliga via touchskärm eller 

webbgränssnitt

FLEXIBILITET
 › I storlek: modulär design för användning i små till stora 

användningsområden
 › I integration: från enkel A/C-kontroll till liten BMS-styrning av 

belysning, pumpar osv. via WAGO I/O

SMART ENERGIHANTERING
Verktyg för smart energihantering möjliggör övervakning av om 
energianvändningen är enligt planen och hjälper till att följa upp 
orsaken till energislöseri, vilket maximerar effektiviteten.

ENKEL SERVICE OCH DRIFTSTART
Utför kontrollen av köldmediemängden (läcksökning) på avstånd 
och när det är som bekvämast för dig, så förebygger du besök på 
plats. Samtidigt ökar du kundnöjdheten, eftersom det inte blir 
någon störning i luftkonditionering under arbetstid.

ÖVERSIKT FUNKTIONER

Språk
 › Svenska
 › Franska
 › Tyska
 › Italienska
 › Spanska
 › Nederländska
 › portugisiska

Hantering
 › Webbåtkomst
 › Proportionerlig strömfördelning (övervakning, 

tillval)
 › Hantering av driftshistorik (felfunktion, 

drifttimmar osv.)
 › Smart energihantering

 - bevaka om energianvändningen är den planerade
 - upptäck ursprunget till energislöseri
 › Sänkningsfunktion
 › Glidande temperatur

System-layout
 › Upp till 2 560 enhetsgrupper 

kan styras (ITM plus Integrator + 
7 iPU (inkl. iTM-adapter)

 › Ethernet TCPIP

Styrning
 › Individuell styrning (2 560 grupper)
 › Schemainställning (veckoschema, årskalender, 

säsongsschema)
 › Interlockkontroll
 › Börvärdesbegränsning
 › Temperaturgräns

WAGO-gränssnitt
 › Modulär integration av 

3:e-partsutrustning
 - WAGO-koppling (gränssnitt 

mellan WAGO och Modbus)
 - Di-modul
 - Do-modul
 - Ai-modul
 - Termistormodul

Flexibel storlek
64 upp till 2 560 grupper

DCM601A51
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Integration av RA, 
Sky Air, VRV, Daikin 
Altherma Flex och 
AHU i BMS eller 
hemautomatiserings-
system

RTD-NET

 › Modbus-gränssnitt för övervakning och kontroll av Sky Air, 
VRV, VAM och VKM

 › Drift/standby-funktion för serverrum

RTD-10

Avancerad integration i BMS för VRV, Sky Air, VAM och VKM 
genom antingen: 
 › Modbus
 › Spänning (0-10 V)
 › Resistans

RTD-20

 › Avancerad styrning av Sky Air, VRV, VAM/VKM och luftgardiner
 › Kopierad eller oberoende zonstyrning
 › CO2-sensor för VAM-friskluftskontroll
 › Spara på driftkostnaderna genom

 › före/efter- och handelsläge
 › börvärdesbegränsning
 › allmän nedstängning
 › PIR-sensor för adaptivt dödband

RTD-HO

 › Modbus-gränssnitt för övervakning och kontroll av Sky Air,  
VRV, VAM och VKM

 › Intelligent styrenhet för hotellrum

RTD-W

 › Modbus-gränssnitt för övervakning och kontroll av Daikin 
Altherma Flex Type, VRV HT-hydrobox och kylare

RTD-RA

 › Modbus-gränssnitt för övervakning och kontroll av 
inomhusenheter i bostäder

Gränssnitt Modbus-gränssnitt - RTD
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ÖVERSIKT FUNKTIONER

Huvudfunktioner RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Dimensioner H x B x D mm 80 x 80 x 37,5 100 x 100 x 22
Nyckelkort + fönsterkontakt 
Sänkningsfunktion  
Förbjud eller begränsa fjärrkontrollfunktioner (börvärdesbegränsning osv.)    ** 
Modbus (RS485)     
Gruppstyrning (1)    
0 - 10 V styrning  
Resistansstyrning  
IT-användning  
Värmesynkronisering  
Utgångssignal (på/avfrostning, fel)  **** 
Detaljhandelsanvändning 
Styrning med avdelade rum 
Luftgardin *** *** 

 

Styrfunktioner RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
På/Av M,C M M,V,R M M*
Börvärde M M M,V,R M M*
Läge M M M,V,R M M*
Fläkt M M M,V,R M M*
Luftriktare M M M,V,R M M*
HRV-luftfuktarstyrning M M,V,R M
Förbuds-/begränsningsfunktioner M M M,V,R M M*
Tvingad termo av M

Övervakningsfunktioner RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
På/Av M M M M M
Börvärde M M M M M
Läge M M M M M
Fläkt M M M M M
Luftriktare M M M M M
RC-temperatur M M M M
RC-läge M M M M
nbr-enheter M M M M
Fel M M M M M
Felkod M M M M M
Returlufttemperatur (Medel/Min/Max) M M M M M
Filterlarm M M M M
Termo på M M M M M
Avfrostning M M M M
Temperatur, konvektorinlopp/utlopp M M M M M

Huvudfunktioner RTD-W
Dimensioner H x B x D mm 100 x 100 x 22
På/av-förbud 
Modbus RS485 
Torrkontaktstyrning 
Utgångssignal (driftsfel) 
Byggnadsuppvärmnings/-kylningsdrift 
Styrning av hushållsvarmvatten 

Styrfunktioner
På/Av byggnadsuppvärmning/-kylning M,C
Börvärde utgående vattentemperatur (värme/kyla) M,V
Börvärde rumstemperatur M
Driftsläge M
Återuppvärmning hushållsvarmvatten M,C
Förvaring av hushållsvarmvatten M
Tyst läge M,C
Aktivering av väderberoende börvärde M
Växling till väderberoende kurva M
Styrning källförbud M

Övervakningsfunktioner
På/Av byggnadsuppvärmning/-kylning M,C
Börvärde utgående vattentemperatur (värme/kyla) M
Börvärde rumstemperatur M
Driftsläge M
Återuppvärmning hushållsvarmvatten M
Förvaring av hushållsvarmvatten M
Antal enheter lagrade i gruppen M
Genomsnittlig utgående vattentemperatur M
Remocon rumstemperatur M
Fel M,C
Felkod M
Cirkulationspumpdrift M
Kompressorstatus M
Desinfektionsdrift M
Sänkningsdrift M
Avfrostning/uppstart M
Driftstimmar pump ackumulerat M
Faktisk utgående vattentemperatur M
Faktisk returvattentemperatur M
Faktisk DHW-tanktemperatur (*) M
Faktisk utomhustemperatur M

M : Modbus / R : Resistans / V  : Spänning / C: kontroll
* : endast när rummet används / **  : börvärdesbegränsning / (*) om det är tillgängligt
 ***  : ingen fläkthastighetskontroll på CYV-luftgardinen / ****  : körning & fel
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KLIC-DD Storlek 90 x 60 x 35 mm KLIC-DI Storlek 45 x 45 x 15 mm

Split Sky Air VRV
GRUNDLÄGGANDE STYRNING

PÅ/AV   
Läge Auto, värme, torr, fläkt, kyla Auto, värme, torr, fläkt, kyla Auto, värme, torr, fläkt, kyla
Temperatur   
Fläkthastighetsnivåer 3 eller 5 + auto 2 eller 3 2 eller 3
Swing Stopp eller rörelse Stopp eller rörelse Swing eller fasta positioner (5)

AVANCERADE FUNKTIONER

Felhantering Kommunikationsfel, Daikin-enhetsfel
Scener   
Automatisk växling av   
Temperaturbegränsning   
Inledande konfiguration   
Master- och slavekonfiguration  

 

Gränssnitt KNX-gränssnitt

Integration av Split, Sky Air och VRV i HA/BMS-system 

Kontroll-
utrustning

jalusistyrning

hus

In
ne

hå
ll

In
ne

hå
ll

Kontroll-
utrustning

Anslut split-inomhusenheter till KNX-gränssnittet för hemautomatiseringssystemet

Anslut Sky Air-/VRV-inomhusenheter till KNX-gränssnittet för BMS-integration

UPPSTÄLLNING FÖR KNX-GRÄNSSNITT

Integrationen av Daikins inomhusenheter genom KNX-gränssnittet gör det möjligt att bevaka och styra åtskilliga enheter, t.ex. ljus 
och jalusier, från en central styrenhet. En särskilt viktig funktion är förmågan att programmera ett ”scenario” - t.ex. ”Home leave” - där 
slutanvändaren väljer ett antal kommandon som ska utföras samtidigt när scenariot har valts. I t.ex. ”Home leave”, är luftkonditioneringen 
avstängd, ljusen avstängda, jalusierna stängda och larmet på.

ljus

ljus

jalusistyrning

butik

KNX-GRÄNSSNITT FÖR

Gränssnitt Daikin-protokoll / KNX

Gränssnitt Daikin-protokoll / KNX

tv

tv
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Nätverk av tillämpade system

Gränssnitt

 › Gränssnitt för BMS-system
 › Kommunikation via BACnet-protokoll 

(anslutning via Ethernet) 
 › Obegränsad platsstorlek
 › Lätt och snabbt att installera
 › PPD-data finns tillgängligt på BMS-

systemet (endast för VRV)

BA
CN

ET
 / 

ET
H

ER
N

ET

Brandlarm Säkerhet

Lokal styrning

DIII-NET

VRV-utomhusenhet

Fjärrkontroll

VRV-nätverk

Strömförsörjningsanordning

Pump Belysning Hiss

HRV

DMS502A51

upp till 256 enheter anslutningsbara per gränssnitt

NÄTVERK FÖR 
STYRNING AV 
BYGGNADER

BMS

EKCMBACIP
EKCMBACMSTP

EKCMBACIP
EKCMBACMSTP

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

Nätverk av lufthanteringsenheter

Seriesekvenspanel

EKDSSP-S

Integrerat kontrollsystem för skarvfri anslutning mellan VRV, tillämpade system och BMS-system

BACnet-gränssnitt
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VRV-nätverk › Gränssnitt för Lon-anslutning 
till LonWorks-nätverk

 › Kommunikation via Lon-
protokollet (tvinnad parledning)

 › Obegränsad platsstorlek
 › Snabb och enkel att installera

LON BMS

DMS504B51

upp till 64 enheter anslutningsbara per gränssnitt

Lokal styrning

DIII-NET

VRV-utomhusenhet

HRV

Fjärrkontroll

NÄTVERK FÖR 
STYRNING AV 
BYGGNADER

ET
H

ER
N

ET
 (T

CP
/IP

)

adapter
LonTalk

LonTalk

BrandlarmssystemSäkerhet

LonPoint LonPoint

adapter

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

adapter
LonTalk

Nätverk av tillämpade system

adapter
LonTalk

Nätverk av lufthanteringsenheter

EKCMLON

EKCMLON

Seriesekvenspanel

EKDSSP-S

Öppen nätverksintegration av VRV-övervakning och kontrollfunktioner i LonWorks-nätverk

LonWorks gränssnitt
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ACNSS

Air Conditioning Network Service 
System (ACNSS) (Nätverksservicesystem 
för luftkonditionering)
Utmaningen för teknikerna är att säkerställa att ditt 
luftkonditionerinssystem fungerar optimalt på lång 
sikt utan att dra på sig enorma kostnader längs vägen. 
Daikins nätverkssystem för luftkonditionering (Air 
Conditioning Network Service System) förbättrar 
effektiviteten i din hantering.

Nätverksservicesystemet är en länk via internet 
mellan luftkonditioneringssystemet och Daikins 
fjärrövervakningscentrum. Genom detta bevakas 
hela systemets driftsstatus utan avbrott året 
runt av experter på teknisk service. ”ACNSS-
övervakningsservicen” förebygger problem och 
förlänger livslängden på din utrustning.

Tack vare de felprognoser och den tekniska 
rådgivning som följer av dataanalysen, 
kan du inte bara maximera utrustningens 
tillgänglighet utan också kontrollera kostnaden 
utan att det går ut över komfortnivåerna.
Daikins ACNSS stöds också av tillvalet 
”ACNSS energibesparingsservice”, eftersom 
energianvändningen står för en av de största 
kostnaderna i alla typer av verksamheter. Med 
denna tjänst kan du optimera energiförbrukningen 
utan att det går ut över trivseln för kunden.

Data

WWW.
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1 Dataöverföring

Driftsinformation och annan nödvändig data 
från luftkonditioneringsenheten inhämtas och 
sammanställs och skickas därefter till centret. 
Felprognoser i förskott och övervakningsdata för 
problem och olyckshändelser överförs.

3 Dataanalys och systemövervakning

Den rapporterade datan granskas och systemet 
övervakas dygnet runt, sju dagar i veckan. Energibesparingsrapport

Underhållsrapport
Information om felfunktioner 
och prognoser

Väderinformation

2  Daikins fjärrövervakningscentrum

Daikins kontroll införd

Information 
till kunder, 
serviceföretag

* Ett kontrakt med Daikin krävs för att använda det energibesparande nätverksservicesystemet för luftkonditioneringar. Kontakta oss om du vill ha en uppskattning.

bestämning av 
energisparkontroll

Driftsinformationen analyseras och 
de optimala energibesparande 
styrinställningarna beräknas 
utifrån regionens väderdata.

ACNSS ENERGISPARSERVICEACNSS ÖVERVAKNINGSTJÄNST

Komfort bibehållen

TILLVAL:
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Trådlös rumstemperatursensor

Flexibel och enkel installation

 › Korrekt temperaturmätning tack vare flexibel placering av sensorn
 › Inget behov av kablage
 › Inget behov av att borra hål
 › Idealisk för renovering

KOPPLINGSSCHEMA Daikin-inomhusenhet PCB (FXSQ-P exempel)

Luftsensor – X16A, X19

Strömförsörjning – X35, X13

RF-SÄNDARERF-MOTTAGARE

 › Rumstemperatur skickas till inomhusenheten var 90:e sekund eller om temperaturskillnaden är 0,2 °C eller större
 › För den senaste informationen besök bit.ly/K.RSS

TRÅDLÖS RUMSTEMPERATURSENSORSATS (K.RSS)
TRÅDLÖS RUMSTEMPERATURMOTTAGARE TRÅDLÖS RUMSTEMPERATURSENSOR

Dimensioner mm 50 x 50  ø 75
Vikt g 40 60

Strömförsörjning 16 V DC, max. 20 mA  –

Batterilivslängd  – +/- 3 år

Batterityp  – 3 volts litiumbatteri

Maximalt intervall m 10

Driftsområde °C 0~50

Kommunikation
Typ RF

Frekvens MHz 868,3

SPECIFIKATIONER

KRCS01-1B
KRCS01-4B

Trådansluten rumstemperatursensor

 › Korrekt temperaturmätning tack vare flexibel placering av sensorn

Dimensioner (HxB) mm 60 x 50 

Vikt g 300

Längd på förgreningskablar m 12

SPECIFIKATIONER

K.RSS
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VRV-konfigurationsprogram

Förenklad driftstart

VRV-konfiguratorn är en avancerad programvarulösning som möjliggör enkel konfiguration och driftstart av systemet:

•	 mindre tid krävs för att konfigurera utomhusenheten ute på taket,

•	 flera system på olika ställen kan hanteras på exakt samma sätt och därmed ge förenklad driftstart för kunder,

•	 fabriks- eller grundinställningar på utomhusenheten kan lätt återhämtas.

Förenklad driftstart

Förenklad driftstart: grafiskt gränssnitt för att konfigurera, starta och ladda 
upp systeminställningar.

Förenklad service: extra 7-segmentsindikator för snabb och enkel kontroll 
av grundfunktioner och felavläsning.

Hämta inledande 
systeminställningar
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Adapter-PCB:er  
Enkla lösningar för unika krav

Andra integrationsenheter 

Daikins adapter-PCB är en enkel lösning för unika krav. De är ett prisvärt sätt att uppfylla enkla kontrollkrav 
och kan användas på enkla eller multipla enheter.

KONCEPT OCH FÖRDELAR

(E)KRP1B*
Kopplingsadapter

 › Gör det enklare att integrera tilläggsutrustning för värme, luftfuktare, fläktar, fuktare
 › Drivs av och installeras vid inomhusenheten

KRP2A*/
KRP4A*

Kopplingsadapter 
för elektriska 

tillbehör

 › Fjärrstyrt start och stopp av upp till 16 inomhusenheter (1 grupp) (KRP4A* via F1 F2)
 › Fjärrstyrt start och stopp av upp till 128 inomhusenheter (64 grupp) (KRP2A* via 

P1 P2)
 › Larmindikering/avstängning vid brand
 › Temperaturbörvärde kan ställas in fjärrstyrt

DTA104A*
Extern 

kontrolladapter 
för utomhusenhet

 › Individuell eller samtidig styrning av VRV-systemets driftsläge
 › Behovskontroll av individuella eller multipla system
 › Alternativ med låg ljudnivå för individuella eller multipla system

 › Ett prisvärt sätt att uppfylla enkla behov av kontroll
 › Kan användas på enkla eller multipla enheter
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Adapter-PCB:er  
Enkla lösningar för unika krav

KONCEPT OCH FÖRDELAR
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Alternativ och tillbehör -  utomhus

VRV IV med kontinuerlig värme VRV IV utan kontinuerlig värme VRV III-S Mini 
VRV VRV III-C VRV för kalla områden VRV III värmeåtervinning Totallösning 

VRV

RYYQ8-20T RYMQ8-20T 2-modulsystem 3-modulsystem RXYQ8-20T 2-modulsystem 3-modulsystem RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 REYQ 8~16 REMQ 8~12 REMHQ 12 REMQ 14~16 2-modulsystem 3-modulsystem REYAQ 10~16

Multimodul anslutningssats (nödvändig)
Ansluter multipla moduler till ett köldmediumsystem - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357 -

Utökad nivåskillnadssats
Gör det möjligt att placera utomhusdelen mer än 50 m ovanför inomhusdelen - - - - - - - - - - - Specialbeställningsdel -

Sats för central dräneringsskål
Monteras på utomhusdelens undersida och samlar upp spillvatten från alla 
bottenplattor till ett gemensamt utlopp. Bör i kalla områden värmas upp av en 
extern värmare för att förhindra att spillvatten fryser i dräneringsskålen.

- - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC25C450 KWC26B280 KWC26B450 KWC26B450 1 sats per modul 1 sats per modul KWC25C450

Sats för värme i bottenplattan
Elvärmare som tillval för bottenplåten i VRV för att säkerställa problemfri drift i 
mycket kalla eller fuktiga klimat

- - - - - - - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - - - - - -

Yttre kontrolladapter för utomhusdel
Gör det möjligt att aktivera drift med låg ljudvolym och tre nivåer på lastbegränsning 
via externa torrkontakter. Ansluter F1/F2 kommunikationsledning och behöver 
strömförsörjning från en inomhusdel*, BSVQ-box, eller VRV-WIII utomhusdel.

För installation i en inomhusdel: adaptertypen beror på typ av inomhusdel.
Se Alternativ & tillbehör för inomhusdelar

För installation i en inomhusdel: adaptertypen beror på typ av inomhusdel.

Se Alternativ & tillbehör för inomhusdelar

BHGP26A1
Sats för digital tryckmätare – visar aktuell kondenserings- och evaporatortryck 
i systemet som standard, eller expansionsventilens positioner och 
temperaturgivarens data i ett speciellt serviceläge. Anslut utomhusdelens PCB, 
för installation i utomhusdelen.

  1 sats per system 1 sats per system  1 sats per system 1 sats per 
system -        1 sats per system 1 sats per system -

KRC19-26
Mekanisk väljare för kyla/värme – gör det möjligt att växla ett helt 
värmepumpsystem, eller en BS-box i ett värmeåtervinningssystem mellan kyla, 
värme och enbart fläkt. Ansluts till kontakterna A-B-C på utomhusdelen / BS-boxen.

        - - - - - - - - - -

KJB111A - Installationsbox för fjärrstyrd väljare för kyla/värme KRC19-26         - - - - - - - - - -

EKPCCAB1 - VRV-konfigurator        - - - - - - - - - - -

BPMKS967B2B - Förgreningsleverantör (för anslutning av 2 RA-inomhusenheter)   - -  - -  - - - - - - - - - -

BPMKS967B3B - Förgreningsleverantör (för anslutning av 3 RA-inomhusenheter) - - - -  - -  - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Central dräneringsplugg - - - - - - -  - - - - - - - - - -

VRV III-Q värmepump utbytes-VRV VRV III-Q värmeåtervinning utbytes-VRV
VRV-WIII Vattenkyld VRV

Värmepumpsapplikation Värmeåtervinningsapplikation

RQYQ 140 RQYQ 8~12 RQYQ 14~16 2-modulsystem 3-modulsystem RQEQ 140~212 2-modulsystem 3-modulsystem 4-modulsystem RWEYQ 8~10 2-modulsystem 3-modulsystem 2-modulsystem 3-modulsystem

Multimodul anslutningssats (nödvändig)
Ansluter multipla moduler till ett köldmediumsystem - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFP22MA56 BHFP22MA84 BHFP26MA56 BHFP26MA84

Utökad nivåskillnadssats
Gör det möjligt att placera utomhusdelen mer än 50 m ovanför inomhusdelen - - - - - - - - - - - - - -

Sats för central dräneringsskål
Monteras på utomhusdelens undersida och samlar upp spillvatten från alla 
bottenplattor till ett gemensamt utlopp. Bör i kalla områden värmas upp av en 
extern värmare för att förhindra att spillvatten fryser i dräneringsskålen.

KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 1 sats per modul 1 sats per modul KWC26B160 1 sats per modul 1 sats per modul 1 sats per modul - - - - -

Sats för värme i bottenplattan
Elvärmare som tillval för bottenplåten i VRV för att säkerställa problemfri drift i 
mycket kalla eller fuktiga klimat

- - - - - - - - - - - - - -

Yttre kontrolladapter för utomhusdel
Gör det möjligt att aktivera drift med låg ljudvolym och tre nivåer på lastbegränsning 
via externa torrkontakter. Ansluter F1/F2 kommunikationsledning och behöver 
strömförsörjning från en inomhusdel*, BSVQ-box, eller VRV-WIII utomhusdel.

DTA104A53/61/62 DTA104A53/61/62 DTA104A62

För installation i en inomhusdel: adaptertypen beror på typ av inomhusdel.
Se Alternativ & tillbehör för inomhusdelar

För installation i en inomhusdel: adaptertypen beror på typ av inomhusdel.
Se Alternativ & tillbehör för inomhusdelar

Installation i RWEYQ utomhusdel är möjlig. För installation i inomhusdelar ska en lämplig typ (DTA104A53/61/62) 
för en inomhusdel väljas. Se Alternativ & tillbehör för inomhusdelar

BHGP26A1
Sats för digital tryckmätare – visar aktuell kondenserings- och evaporatortryck 
i systemet som standard, eller expansionsventilens positioner och 
temperaturgivarens data i ett speciellt serviceläge. Anslut utomhusdelens PCB, 
för installation i utomhusdelen.

   1 sats per system 1 sats per system  1 sats per system 1 sats per system 1 sats per system - - - - -

KRC19-26
Mekanisk väljare för kyla/värme – gör det möjligt att växla ett helt 
värmepumpsystem, eller en BS-box i ett värmeåtervinningssystem mellan kyla, 
värme och enbart fläkt. Ansluts till kontakterna A-B-C på utomhusdelen / BS-boxen.

   1 sats per system 1 sats per system - - - -  1 sats per system 1 sats per system - -

KJB111A - Installationsbox för fjärrstyrd väljare för kyla/värme KRC19-26    1 sats per system 1 sats per system - - - -  1 sats per system 1 sats per system - -

BWU26A15 - Vattenfiltersats för 1,40 MPa designtryck - - - - - - - - -  1 sats per modul 1 sats per modul 1 sats per modul 1 sats per modul

BWU26A20 - Vattenfiltersats för 1,96 MPa designtryck - - - - - - - - -  1 sats per modul 1 sats per modul 1 sats per modul 1 sats per modul

Refnet-kopplingar Refnet-samlingsrör Värmeåtervinning förgreningsväljardosor (BS-dosor)

Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex 1-port Kapacitetsindex 1-port 1-port 4-port 6-port

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 < 101 Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex

101 ~ 160 161 ~ 250 < 100 per port < 100 per port
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Metriska anslutningar KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - -

Imperial-anslutningar KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BSVQ100P8B BSVQ160P8B BSVQ250P8B BSV4Q100PV BSV6Q100PV

Ljudminskningssats (ljudisolering) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP EKBSVQLNP - -

Mekanisk väljare för kyla/värme – gör det möjligt att växla ett helt 
värmepumpsystem, eller en BS-box i ett värmeåtervinningssystem mellan kyla, 
värme och enbart fläkt. Ansluts till kontakterna A-B-C på utomhusdelen / BS-boxen.

- - - - - - - KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26

1 sats per port krävs 1 sats per port krävs

Installationsbox för fjärrstyrd väljare för kyla/värme KRC19-26 - - - - - - - KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A
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Metriska anslutningar KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Imperial-anslutningar KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -
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VRV IV med kontinuerlig värme VRV IV utan kontinuerlig värme VRV III-S Mini 
VRV VRV III-C VRV för kalla områden VRV III värmeåtervinning Totallösning 

VRV

RYYQ8-20T RYMQ8-20T 2-modulsystem 3-modulsystem RXYQ8-20T 2-modulsystem 3-modulsystem RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 REYQ 8~16 REMQ 8~12 REMHQ 12 REMQ 14~16 2-modulsystem 3-modulsystem REYAQ 10~16

Multimodul anslutningssats (nödvändig)
Ansluter multipla moduler till ett köldmediumsystem - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357 -

Utökad nivåskillnadssats
Gör det möjligt att placera utomhusdelen mer än 50 m ovanför inomhusdelen - - - - - - - - - - - Specialbeställningsdel -

Sats för central dräneringsskål
Monteras på utomhusdelens undersida och samlar upp spillvatten från alla 
bottenplattor till ett gemensamt utlopp. Bör i kalla områden värmas upp av en 
extern värmare för att förhindra att spillvatten fryser i dräneringsskålen.

- - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC25C450 KWC26B280 KWC26B450 KWC26B450 1 sats per modul 1 sats per modul KWC25C450

Sats för värme i bottenplattan
Elvärmare som tillval för bottenplåten i VRV för att säkerställa problemfri drift i 
mycket kalla eller fuktiga klimat

- - - - - - - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - - - - - -

Yttre kontrolladapter för utomhusdel
Gör det möjligt att aktivera drift med låg ljudvolym och tre nivåer på lastbegränsning 
via externa torrkontakter. Ansluter F1/F2 kommunikationsledning och behöver 
strömförsörjning från en inomhusdel*, BSVQ-box, eller VRV-WIII utomhusdel.

För installation i en inomhusdel: adaptertypen beror på typ av inomhusdel.
Se Alternativ & tillbehör för inomhusdelar

För installation i en inomhusdel: adaptertypen beror på typ av inomhusdel.

Se Alternativ & tillbehör för inomhusdelar

BHGP26A1
Sats för digital tryckmätare – visar aktuell kondenserings- och evaporatortryck 
i systemet som standard, eller expansionsventilens positioner och 
temperaturgivarens data i ett speciellt serviceläge. Anslut utomhusdelens PCB, 
för installation i utomhusdelen.

  1 sats per system 1 sats per system  1 sats per system 1 sats per 
system -        1 sats per system 1 sats per system -

KRC19-26
Mekanisk väljare för kyla/värme – gör det möjligt att växla ett helt 
värmepumpsystem, eller en BS-box i ett värmeåtervinningssystem mellan kyla, 
värme och enbart fläkt. Ansluts till kontakterna A-B-C på utomhusdelen / BS-boxen.

        - - - - - - - - - -

KJB111A - Installationsbox för fjärrstyrd väljare för kyla/värme KRC19-26         - - - - - - - - - -

EKPCCAB1 - VRV-konfigurator        - - - - - - - - - - -

BPMKS967B2B - Förgreningsleverantör (för anslutning av 2 RA-inomhusenheter)   - -  - -  - - - - - - - - - -

BPMKS967B3B - Förgreningsleverantör (för anslutning av 3 RA-inomhusenheter) - - - -  - -  - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Central dräneringsplugg - - - - - - -  - - - - - - - - - -

VRV III-Q värmepump utbytes-VRV VRV III-Q värmeåtervinning utbytes-VRV
VRV-WIII Vattenkyld VRV

Värmepumpsapplikation Värmeåtervinningsapplikation

RQYQ 140 RQYQ 8~12 RQYQ 14~16 2-modulsystem 3-modulsystem RQEQ 140~212 2-modulsystem 3-modulsystem 4-modulsystem RWEYQ 8~10 2-modulsystem 3-modulsystem 2-modulsystem 3-modulsystem

Multimodul anslutningssats (nödvändig)
Ansluter multipla moduler till ett köldmediumsystem - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFP22MA56 BHFP22MA84 BHFP26MA56 BHFP26MA84

Utökad nivåskillnadssats
Gör det möjligt att placera utomhusdelen mer än 50 m ovanför inomhusdelen - - - - - - - - - - - - - -

Sats för central dräneringsskål
Monteras på utomhusdelens undersida och samlar upp spillvatten från alla 
bottenplattor till ett gemensamt utlopp. Bör i kalla områden värmas upp av en 
extern värmare för att förhindra att spillvatten fryser i dräneringsskålen.

KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 1 sats per modul 1 sats per modul KWC26B160 1 sats per modul 1 sats per modul 1 sats per modul - - - - -

Sats för värme i bottenplattan
Elvärmare som tillval för bottenplåten i VRV för att säkerställa problemfri drift i 
mycket kalla eller fuktiga klimat

- - - - - - - - - - - - - -

Yttre kontrolladapter för utomhusdel
Gör det möjligt att aktivera drift med låg ljudvolym och tre nivåer på lastbegränsning 
via externa torrkontakter. Ansluter F1/F2 kommunikationsledning och behöver 
strömförsörjning från en inomhusdel*, BSVQ-box, eller VRV-WIII utomhusdel.

DTA104A53/61/62 DTA104A53/61/62 DTA104A62

För installation i en inomhusdel: adaptertypen beror på typ av inomhusdel.
Se Alternativ & tillbehör för inomhusdelar

För installation i en inomhusdel: adaptertypen beror på typ av inomhusdel.
Se Alternativ & tillbehör för inomhusdelar

Installation i RWEYQ utomhusdel är möjlig. För installation i inomhusdelar ska en lämplig typ (DTA104A53/61/62) 
för en inomhusdel väljas. Se Alternativ & tillbehör för inomhusdelar

BHGP26A1
Sats för digital tryckmätare – visar aktuell kondenserings- och evaporatortryck 
i systemet som standard, eller expansionsventilens positioner och 
temperaturgivarens data i ett speciellt serviceläge. Anslut utomhusdelens PCB, 
för installation i utomhusdelen.

   1 sats per system 1 sats per system  1 sats per system 1 sats per system 1 sats per system - - - - -

KRC19-26
Mekanisk väljare för kyla/värme – gör det möjligt att växla ett helt 
värmepumpsystem, eller en BS-box i ett värmeåtervinningssystem mellan kyla, 
värme och enbart fläkt. Ansluts till kontakterna A-B-C på utomhusdelen / BS-boxen.

   1 sats per system 1 sats per system - - - -  1 sats per system 1 sats per system - -

KJB111A - Installationsbox för fjärrstyrd väljare för kyla/värme KRC19-26    1 sats per system 1 sats per system - - - -  1 sats per system 1 sats per system - -

BWU26A15 - Vattenfiltersats för 1,40 MPa designtryck - - - - - - - - -  1 sats per modul 1 sats per modul 1 sats per modul 1 sats per modul

BWU26A20 - Vattenfiltersats för 1,96 MPa designtryck - - - - - - - - -  1 sats per modul 1 sats per modul 1 sats per modul 1 sats per modul

Refnet-kopplingar Refnet-samlingsrör Värmeåtervinning förgreningsväljardosor (BS-dosor)

Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex 1-port Kapacitetsindex 1-port 1-port 4-port 6-port

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 < 101 Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex Kapacitetsindex

101 ~ 160 161 ~ 250 < 100 per port < 100 per port
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Metriska anslutningar KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - -

Imperial-anslutningar KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BSVQ100P8B BSVQ160P8B BSVQ250P8B BSV4Q100PV BSV6Q100PV

Ljudminskningssats (ljudisolering) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP EKBSVQLNP - -

Mekanisk väljare för kyla/värme – gör det möjligt att växla ett helt 
värmepumpsystem, eller en BS-box i ett värmeåtervinningssystem mellan kyla, 
värme och enbart fläkt. Ansluts till kontakterna A-B-C på utomhusdelen / BS-boxen.

- - - - - - - KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26

1 sats per port krävs 1 sats per port krävs

Installationsbox för fjärrstyrd väljare för kyla/värme KRC19-26 - - - - - - - KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A
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Metriska anslutningar KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Imperial-anslutningar KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -



154 155

Alternativ och tillbehör -  inomhus

Takmonterade kassettenheter Undertaksmodeller (kanalenheter)

Rundblåsande (800x800) 4-vägs (600x600) 2-vägsblåsande Hörn (1-vägsblåsande) Små Smäcker Standard

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63 P7 FXSQ 20~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~140
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BRC1E52A/B
Förstklassig trådansluten fjärrkontroll med många tecken och bakgrundsbelysning             

BRC1D52 
Standard trådansluten fjärrkontroll med veckotimer *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4

Infraröd fjärrkontroll med mottagare BRC7F532F
BRC7F530W *9*10 (vit panel)

BRC7F530S *9*10 (grå panel)
BRC7E530W *9*10 (standardpanel)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Förenklad trådansluten fjärrkontroll - - - - - - -      

BRC3A61
Fjärrkontroll för hotellanläggningar - - - - - - -      

DCS302C51
Central fjärrkontroll             

DCS301B51
Gemensam TILL-/FRÅN-kontroll             

DST301B51
Timer för tidsschema             

DCS601C51
Intelligent touchstyrning             

Extern trådansluten temperaturgivare KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

Extern trådlös temperaturgivare K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Kopplingsadapter för extern övervakning/styrning via torrkontakter och 
börvärdesstyrning via 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Kopplingsadapter för extern central övervakning/styrning (styr 1 
komplett system) - - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A61 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Kopplingsadapter med 4 utgångssignaler (utgångar för kompressor/fel, 
fläkt, extravärmare, luftfuktare) EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2

Kopplingsadapter med 2 utgångssignaler (utgångar för kompressor/
fel, fläkt) KRP1BA57 *2*7 KRP1B57 *2 - - - - - - - - - - -

Adapter för flerbostadsapplikationer (24 VAC PCB 
strömförsörjningsgränssnitt) DTA114A61 - - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Yttre kontrolladapter för utomhusdel - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Installationsbox/monteringsplåt för adapter-PCB (för enheter där det 
inte finns plats i kopplingsdosan) KRP1H98 *7 KRP1B101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96

Kontaktdon för kontakten för automatisk av standard standard standard standard standard Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard

Anslutning för centraliserad kontroll standard - - - - Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard

Eldosa med jordningskontakt (2 block) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A - - - -

Eldosa med jordningskontakt (3 block) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A - - - -

Ö
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Dekorationspanel (nödvändig för kassettenheter, tillval för övriga, 
bakpanel för FXLQ)

BYCQ140D7GW1 (självrengöring) *5/*6
BYCQ140D7W1W (vit) *3

BYCQ140D7W1 (standard)

BYFQ60C2W1W (vit panel)
BYFQ60C2W1S (grå panel)
BYFQ60B2W19 (standardpanel)

BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1 BYK45F BYK71F - - BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Sats för montering av dekorationspanel direkt på enheten - - - - EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD

Paneldistans för att minska nödvändig installationshöjd - KDBQ44B60 - - - - - - - - - - -

Förslutningssats för 3-vägs eller 2-vägs luftutsläpp KDBHQ55B140 *7 BDBHQ44 (vit och grå panel)
KDBHQ44BA60 (standardpanel) - - - - - - - - - - -

Friskluftsintagssats KDDQ55B140-1 + 
KDDQ55B140-2 *7*8 KDDQ44XA60 KDDQ50A140 - - - - - - - - - -

Frånluftsadapter för rund kanal - - - KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

Filterkammare för botteninsug KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160

Utbytesfilter med lång hållbarhet KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Kondensvattenpumpsats standard standard standard standard standard Standard Standard KDAJ25K56 standard Standard Standard Standard Standard

Givarsats BRYQ140A BRYQ60A2W (vit panel)
BRYQ60A2S (grå panel) - - - - - - - - - - -

Brusfilter (endast för elektromagnetisk användning) - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - -

*2 Installationsbox behövs för desssa adaptrar

*3 BYCQ140D7W1W har vit isolering

 Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera 
BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts

*4 Rekommenderas inte p.g.a. funktionernas begränsning

*5 För att kunna kontrollera BYCQ140D7GW1 behövs styrenheten BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 är inte kompatibel med Mini VRV-, Multi- och Split-utomhusenheter utan inverter

*7 Tillvalet finns inte i kombination med BYCQ140D7GW1

*8 Båda delarna av friskluftsintaget krävs för varje enhet

*9 Sensorfunktionen är inte tillgänglig

*10 Funktionen med oberoende kontrollerbara luftriktare är inte tillgänglig
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Takmonterade kassettenheter Undertaksmodeller (kanalenheter)

Rundblåsande (800x800) 4-vägs (600x600) 2-vägsblåsande Hörn (1-vägsblåsande) Små Smäcker Standard

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63 P7 FXSQ 20~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~140
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BRC1E52A/B
Förstklassig trådansluten fjärrkontroll med många tecken och bakgrundsbelysning             

BRC1D52 
Standard trådansluten fjärrkontroll med veckotimer *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4

Infraröd fjärrkontroll med mottagare BRC7F532F
BRC7F530W *9*10 (vit panel)

BRC7F530S *9*10 (grå panel)
BRC7E530W *9*10 (standardpanel)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Förenklad trådansluten fjärrkontroll - - - - - - -      

BRC3A61
Fjärrkontroll för hotellanläggningar - - - - - - -      

DCS302C51
Central fjärrkontroll             

DCS301B51
Gemensam TILL-/FRÅN-kontroll             

DST301B51
Timer för tidsschema             

DCS601C51
Intelligent touchstyrning             

Extern trådansluten temperaturgivare KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

Extern trådlös temperaturgivare K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Kopplingsadapter för extern övervakning/styrning via torrkontakter och 
börvärdesstyrning via 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Kopplingsadapter för extern central övervakning/styrning (styr 1 
komplett system) - - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A61 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Kopplingsadapter med 4 utgångssignaler (utgångar för kompressor/fel, 
fläkt, extravärmare, luftfuktare) EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2

Kopplingsadapter med 2 utgångssignaler (utgångar för kompressor/
fel, fläkt) KRP1BA57 *2*7 KRP1B57 *2 - - - - - - - - - - -

Adapter för flerbostadsapplikationer (24 VAC PCB 
strömförsörjningsgränssnitt) DTA114A61 - - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Yttre kontrolladapter för utomhusdel - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Installationsbox/monteringsplåt för adapter-PCB (för enheter där det 
inte finns plats i kopplingsdosan) KRP1H98 *7 KRP1B101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96

Kontaktdon för kontakten för automatisk av standard standard standard standard standard Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard

Anslutning för centraliserad kontroll standard - - - - Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard

Eldosa med jordningskontakt (2 block) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A - - - -

Eldosa med jordningskontakt (3 block) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A - - - -
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Dekorationspanel (nödvändig för kassettenheter, tillval för övriga, 
bakpanel för FXLQ)

BYCQ140D7GW1 (självrengöring) *5/*6
BYCQ140D7W1W (vit) *3

BYCQ140D7W1 (standard)

BYFQ60C2W1W (vit panel)
BYFQ60C2W1S (grå panel)
BYFQ60B2W19 (standardpanel)

BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1 BYK45F BYK71F - - BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Sats för montering av dekorationspanel direkt på enheten - - - - EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD

Paneldistans för att minska nödvändig installationshöjd - KDBQ44B60 - - - - - - - - - - -

Förslutningssats för 3-vägs eller 2-vägs luftutsläpp KDBHQ55B140 *7 BDBHQ44 (vit och grå panel)
KDBHQ44BA60 (standardpanel) - - - - - - - - - - -

Friskluftsintagssats KDDQ55B140-1 + 
KDDQ55B140-2 *7*8 KDDQ44XA60 KDDQ50A140 - - - - - - - - - -

Frånluftsadapter för rund kanal - - - KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

Filterkammare för botteninsug KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160

Utbytesfilter med lång hållbarhet KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Kondensvattenpumpsats standard standard standard standard standard Standard Standard KDAJ25K56 standard Standard Standard Standard Standard

Givarsats BRYQ140A BRYQ60A2W (vit panel)
BRYQ60A2S (grå panel) - - - - - - - - - - -

Brusfilter (endast för elektromagnetisk användning) - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - -

*2 Installationsbox behövs för desssa adaptrar

*3 BYCQ140D7W1W har vit isolering

 Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera 
BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts

*4 Rekommenderas inte p.g.a. funktionernas begränsning

*5 För att kunna kontrollera BYCQ140D7GW1 behövs styrenheten BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 är inte kompatibel med Mini VRV-, Multi- och Split-utomhusenheter utan inverter

*7 Tillvalet finns inte i kombination med BYCQ140D7GW1

*8 Båda delarna av friskluftsintaget krävs för varje enhet

*9 Sensorfunktionen är inte tillgänglig

*10 Funktionen med oberoende kontrollerbara luftriktare är inte tillgänglig
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Alternativ och tillbehör -  inomhus

Undertaksmodeller (kanalenheter) Takupphängda modeller Väggmodeller Golvmonterade enheter

Hög ESP Stora 1-vägsblåsande 4-vägsblåsande Undertaks Fristående

FXMQ 20~32 FXMQ 40 FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63
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BRC1E52A/B
Förstklassig trådansluten fjärrkontroll med många tecken och bakgrundsbelysning              

BRC1D52 
Standard trådansluten fjärrkontroll med veckotimer *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4

Infraröd fjärrkontroll med mottagare BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7E618 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Förenklad trådansluten fjärrkontroll      - - - - -    

BRC3A61
Fjärrkontroll för hotellanläggningar      - - - - - - - - -

DCS302C51
Central fjärrkontroll              

DCS301B51
Gemensam TILL-/FRÅN-kontroll              

DCS601C51
Timer för tidsschema              

DCS301B51 
Intelligent knappsats              

Extern trådansluten temperaturgivare KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Extern trådlös temperaturgivare K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Kopplingsadapter för extern övervakning/styrning via torrkontakter och 
börvärdesstyrning via 0-140Ω KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Kopplingsadapter för extern central övervakning/styrning (styr 1 
komplett system) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Kopplingsadapter med 4 utgångssignaler (utgångar för kompressor/fel, 
fläkt, extravärmare, luftfuktare) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Kopplingsadapter med 2 utgångssignaler (utgångar för kompressor/
fel, fläkt) - - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Adapter för flerbostadsapplikationer (24 VAC PCB 
strömförsörjningsgränssnitt) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Yttre kontrolladapter för utomhusdel DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Installationsbox/monteringsplåt för adapter-PCB (för enheter där det 
inte finns plats i kopplingsdosan) KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1BA97 KRP4A93 - - - -

Kontaktdon för kontakten för automatisk av Standard Standard Standard Standard Standard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standard Standard Standard Standard Standard

Anslutning för centraliserad kontroll Standard Standard Standard Standard Standard - - - - Standard Standard Standard Standard Standard

Eldosa med jordningskontakt (2 block) - - - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Eldosa med jordningskontakt (3 block) - - - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Ö
vr

ig
a

Dekorationspanel (nödvändig för kassettenheter, tillval för övriga, 
bakpanel för FXLQ) BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D - - - - - - - EKRDP25 EKRDP40 EKRDP63

Sats för montering av dekorationspanel direkt på enheten EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - -

Paneldistans för att minska nödvändig installationshöjd - - - - - - - - - - - - - -

Förslutningssats för 3-vägs eller 2-vägs luftutsläpp - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Dekorationspanel för luftutsläpp - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Friskluftsintagssats - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Frånluftsadapter för rund kanal KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140 - - - - - - - - - -

Utbytesfilter med lång hållbarhet - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Kondensvattenpumpsats Standard Standard Standard Standard - - - - - K-KDU572EVE - - - -

Givarsats - - - - - - - - - - - - - -

Brusfilter (endast för elektromagnetisk användning) - - - - - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Rörsats av L-typ (för riktning uppåt) - - - - - KHFP5N160 KHFP5N160 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Installationsbox behövs för desssa adaptrar

*3 BYCQ140D7W1W har vit isolering

 Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts

*4 Rekommenderas inte p.g.a. funktionernas begränsning

*5 För att kunna kontrollera BYCQ140D7GW1 behövs styrenheten BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 är inte kompatibel med Mini VRV-, Multi- och Split-utomhusenheter utan inverter

*7 Tillvalet finns inte i kombination med BYCQ140D7GW1

*8 Båda delarna av friskluftsintaget krävs för varje enhet

*9 Sensorfunktionen är inte tillgänglig

*10 Funktionen med oberoende kontrollerbara luftriktare är inte tillgänglig
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Undertaksmodeller (kanalenheter) Takupphängda modeller Väggmodeller Golvmonterade enheter

Hög ESP Stora 1-vägsblåsande 4-vägsblåsande Undertaks Fristående

FXMQ 20~32 FXMQ 40 FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63
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BRC1E52A/B
Förstklassig trådansluten fjärrkontroll med många tecken och bakgrundsbelysning              

BRC1D52 
Standard trådansluten fjärrkontroll med veckotimer *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4

Infraröd fjärrkontroll med mottagare BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7E618 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Förenklad trådansluten fjärrkontroll      - - - - -    

BRC3A61
Fjärrkontroll för hotellanläggningar      - - - - - - - - -

DCS302C51
Central fjärrkontroll              

DCS301B51
Gemensam TILL-/FRÅN-kontroll              

DCS601C51
Timer för tidsschema              

DCS301B51 
Intelligent knappsats              

Extern trådansluten temperaturgivare KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Extern trådlös temperaturgivare K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Kopplingsadapter för extern övervakning/styrning via torrkontakter och 
börvärdesstyrning via 0-140Ω KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Kopplingsadapter för extern central övervakning/styrning (styr 1 
komplett system) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Kopplingsadapter med 4 utgångssignaler (utgångar för kompressor/fel, 
fläkt, extravärmare, luftfuktare) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Kopplingsadapter med 2 utgångssignaler (utgångar för kompressor/
fel, fläkt) - - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Adapter för flerbostadsapplikationer (24 VAC PCB 
strömförsörjningsgränssnitt) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Yttre kontrolladapter för utomhusdel DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Installationsbox/monteringsplåt för adapter-PCB (för enheter där det 
inte finns plats i kopplingsdosan) KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1BA97 KRP4A93 - - - -

Kontaktdon för kontakten för automatisk av Standard Standard Standard Standard Standard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standard Standard Standard Standard Standard

Anslutning för centraliserad kontroll Standard Standard Standard Standard Standard - - - - Standard Standard Standard Standard Standard

Eldosa med jordningskontakt (2 block) - - - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Eldosa med jordningskontakt (3 block) - - - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -
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Dekorationspanel (nödvändig för kassettenheter, tillval för övriga, 
bakpanel för FXLQ) BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D - - - - - - - EKRDP25 EKRDP40 EKRDP63

Sats för montering av dekorationspanel direkt på enheten EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - -

Paneldistans för att minska nödvändig installationshöjd - - - - - - - - - - - - - -

Förslutningssats för 3-vägs eller 2-vägs luftutsläpp - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Dekorationspanel för luftutsläpp - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Friskluftsintagssats - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Frånluftsadapter för rund kanal KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140 - - - - - - - - - -

Utbytesfilter med lång hållbarhet - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Kondensvattenpumpsats Standard Standard Standard Standard - - - - - K-KDU572EVE - - - -

Givarsats - - - - - - - - - - - - - -

Brusfilter (endast för elektromagnetisk användning) - - - - - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Rörsats av L-typ (för riktning uppåt) - - - - - KHFP5N160 KHFP5N160 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Installationsbox behövs för desssa adaptrar

*3 BYCQ140D7W1W har vit isolering

 Var medveten om att smuts syns bättre på vit isolering och att det därför inte rekommenderas att installera BYCQ140D7W1W dekorationspanel i miljöer som utsätts för mycket smuts

*4 Rekommenderas inte p.g.a. funktionernas begränsning

*5 För att kunna kontrollera BYCQ140D7GW1 behövs styrenheten BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 är inte kompatibel med Mini VRV-, Multi- och Split-utomhusenheter utan inverter

*7 Tillvalet finns inte i kombination med BYCQ140D7GW1

*8 Båda delarna av friskluftsintaget krävs för varje enhet

*9 Sensorfunktionen är inte tillgänglig

*10 Funktionen med oberoende kontrollerbara luftriktare är inte tillgänglig



158 159

Alternativ & tillbehör - ventilation och varmvatten

ÖVRIGT VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Kopplingsadapter för extern central värmeövervakning/styrning (styr 1 komplett 
system) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A61

Kopplingsadapter för extern övervakning/styrning via torrkontakter och 
börvärdesstyrning via 0–140Ω KRP4A51 KRP4A51

Adapter PCB för extra luftfuktarkontroll / för driftsignalutgång KRP50-2 KRP50-2

Styrenhet för extravärmare BRP4A50 BRP4A50

Fjärrsensor KRCS01-1

Anm:

(1) Väljare av kyla/värme krävs för drift

(2) Anslut inte systemet till DIII-net-enheter (Intelligent knappsats, Intelligent styrning, LonWorks-gränssnitt, BACnet-gränssnitt …).

VAM150FA VAM250FA VAM350FA/FB VAM500FA/FB VAM650FA/FB VAM800FA/FB VAM1000FA/FB VAM1500FA/FB VAM2000FA/FB VKM50GA(M) VKM80-100GA(M) FXMQ125MF FXMQ200-250MF ERQ100-125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200-250AW1 EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB

YAFM323F15 YAFM323F25 YAFM323F35 KDDM24A50 KDDM24A100 KDDM24A100 2 x KDDM24A100 2 x KDDM24A100 KAF241G80M KAF241G100M

Högeffektivt filter -65 % KAF242G80M KAF242G100M KAFJ372L140

-90 % KAFJ373L140

Byte av långtidsfilter YAFF323F15 YAFF323F25 YAFF323F35 YAFF323F50 YAFF323F65 YAFF323F100 2 x YAFF323F65 2 x YAFF323F100 KAFJ371L140 KAFJ371L280

Filterkammare 1 KDJ370SL140 KDJ370SL280

Dämpare KDDM24B100

Nom. diameter för rörledning Ø250 mm

Kanaladapter YAFF323F50 YAFF323F65 YDFA25AEI YDFA25AEI

Nom. diameter för rörledning Ø250 mm Ø250 mm

Kondensvattenpumpsats KDU30LL250VE

Kopplingsadapter KRP1B61

Central dräneringsskål KWC26B160 KWC26B280

Central dräneringsplugg KKPJ5F180 KKPJ5F180
Mekanisk väljare för kyla/värme – gör det möjligt att växla ett helt värmepumpsystem, 
eller en BS-box i ett värmeåtervinningssystem mellan kyla, värme och enbart fläkt. 
Ansluts till kontakterna A-B-C på utomhusenheten / BS-boxen

KRC19-26A6

Installationsbox för fjärrstyrd väljare för kyla/värme KRC19-26A6 KJB111A

Yttre kontrolladapter för utomhusdel DTA104A61 fråga din Daikin-
återförsäljare DTA104A61 DTA104A61

Anm:

(1) Filterkammaren har en fläns av sugtyp. (Huvudenheten har inte det.)

Vissa alternativ går kanske inte att använda p.g.a. utrustningens installationsvillkor. Bekräfta före beställning.

Vissa alternativ kan kanske inte användas i kombination.

Ljudet vid drift kan öka något, beroende på vilka alternativ som valts.

INDIVIDUELLA STYRSYSTEM VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Trådansluten fjärrkontroll BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

Trådansluten VAM-fjärrkontroll BRC301B61 BRC301B61

CENTRALISERADE KONTROLLSYSTEM VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Fjärrkontroll för centralstyrning DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Gemensam On/Off-kontroll DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Timer för tidsschema DST301B51 DST301B51 DST301B51

HXY080-125A HXHD125A
Dräneringsskål EKHBDPCA2
Digital I/O PCB EKRP1HBAA
Kräver PCB - Krävs för att ansluta rumstermostat EKRP1AHTA
Fjärranvändargränssnitt (remocon) - Samma styrenhet som medföljer Cascade-
enheten kan monteras parallellt eller på annan plats. Om 2 styrenheter är 
installerade, måste installatören välja 1 master & 1 slav

EKRUAHTB

Backupvärmeelement EKBUHAA6(W1/V3)
Trådbunden rumstermostat - Kräver PCB EKRP1AHTA EKRTWA
Trådlös rumstermostat - Kräver PCB EKRP1AHTA EKRTR1
Fjärrsensor för rumstermostat - Kräver PCB EKRP1AHTA EKRTETS
Varmvattentank – standard
(staplad ovanpå hydrobox)

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Varmvattentank – med möjlighet till solanslutning EKHWP500B

Solfångare *1 EKSV26P (vertikalt)
EKSH26P (horisontellt)

Pumpstation EKSRPS

*1 pumpstation behövs för detta alternativ

fråga din Daikin-återförsäljare
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ÖVRIGT VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Kopplingsadapter för extern central värmeövervakning/styrning (styr 1 komplett 
system) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A61

Kopplingsadapter för extern övervakning/styrning via torrkontakter och 
börvärdesstyrning via 0–140Ω KRP4A51 KRP4A51

Adapter PCB för extra luftfuktarkontroll / för driftsignalutgång KRP50-2 KRP50-2

Styrenhet för extravärmare BRP4A50 BRP4A50

Fjärrsensor KRCS01-1

Anm:

(1) Väljare av kyla/värme krävs för drift

(2) Anslut inte systemet till DIII-net-enheter (Intelligent knappsats, Intelligent styrning, LonWorks-gränssnitt, BACnet-gränssnitt …).

VAM150FA VAM250FA VAM350FA/FB VAM500FA/FB VAM650FA/FB VAM800FA/FB VAM1000FA/FB VAM1500FA/FB VAM2000FA/FB VKM50GA(M) VKM80-100GA(M) FXMQ125MF FXMQ200-250MF ERQ100-125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200-250AW1 EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB

YAFM323F15 YAFM323F25 YAFM323F35 KDDM24A50 KDDM24A100 KDDM24A100 2 x KDDM24A100 2 x KDDM24A100 KAF241G80M KAF241G100M

Högeffektivt filter -65 % KAF242G80M KAF242G100M KAFJ372L140

-90 % KAFJ373L140

Byte av långtidsfilter YAFF323F15 YAFF323F25 YAFF323F35 YAFF323F50 YAFF323F65 YAFF323F100 2 x YAFF323F65 2 x YAFF323F100 KAFJ371L140 KAFJ371L280

Filterkammare 1 KDJ370SL140 KDJ370SL280

Dämpare KDDM24B100

Nom. diameter för rörledning Ø250 mm

Kanaladapter YAFF323F50 YAFF323F65 YDFA25AEI YDFA25AEI

Nom. diameter för rörledning Ø250 mm Ø250 mm

Kondensvattenpumpsats KDU30LL250VE

Kopplingsadapter KRP1B61

Central dräneringsskål KWC26B160 KWC26B280

Central dräneringsplugg KKPJ5F180 KKPJ5F180
Mekanisk väljare för kyla/värme – gör det möjligt att växla ett helt värmepumpsystem, 
eller en BS-box i ett värmeåtervinningssystem mellan kyla, värme och enbart fläkt. 
Ansluts till kontakterna A-B-C på utomhusenheten / BS-boxen

KRC19-26A6

Installationsbox för fjärrstyrd väljare för kyla/värme KRC19-26A6 KJB111A

Yttre kontrolladapter för utomhusdel DTA104A61 fråga din Daikin-
återförsäljare DTA104A61 DTA104A61

Anm:

(1) Filterkammaren har en fläns av sugtyp. (Huvudenheten har inte det.)

Vissa alternativ går kanske inte att använda p.g.a. utrustningens installationsvillkor. Bekräfta före beställning.

Vissa alternativ kan kanske inte användas i kombination.

Ljudet vid drift kan öka något, beroende på vilka alternativ som valts.

INDIVIDUELLA STYRSYSTEM VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Trådansluten fjärrkontroll BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

Trådansluten VAM-fjärrkontroll BRC301B61 BRC301B61

CENTRALISERADE KONTROLLSYSTEM VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Fjärrkontroll för centralstyrning DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Gemensam On/Off-kontroll DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Timer för tidsschema DST301B51 DST301B51 DST301B51

HXY080-125A HXHD125A
Dräneringsskål EKHBDPCA2
Digital I/O PCB EKRP1HBAA
Kräver PCB - Krävs för att ansluta rumstermostat EKRP1AHTA
Fjärranvändargränssnitt (remocon) - Samma styrenhet som medföljer Cascade-
enheten kan monteras parallellt eller på annan plats. Om 2 styrenheter är 
installerade, måste installatören välja 1 master & 1 slav

EKRUAHTB

Backupvärmeelement EKBUHAA6(W1/V3)
Trådbunden rumstermostat - Kräver PCB EKRP1AHTA EKRTWA
Trådlös rumstermostat - Kräver PCB EKRP1AHTA EKRTR1
Fjärrsensor för rumstermostat - Kräver PCB EKRP1AHTA EKRTETS
Varmvattentank – standard
(staplad ovanpå hydrobox)

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Varmvattentank – med möjlighet till solanslutning EKHWP500B

Solfångare *1 EKSV26P (vertikalt)
EKSH26P (horisontellt)

Pumpstation EKSRPS

*1 pumpstation behövs för detta alternativ

fråga din Daikin-återförsäljare
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Tillval – styrsystem

DCM601A51 DMS504B51 DMS502A51

LonWorks gränssnitt BACnet-gränssnitt
iTM plus adapter DCM601A52

iTM-integrator DCM601A53

iTM ppd-programvara DCM002A51

iTM-energinavigatorprogram DCM008A51

W
AG

O
 I/

O

Modbus-kommunikationsenhet WGDCMCPLR

DC24V-strömtillförsel enhet: 787-712

DC24V-strömtillförsel enhet: 750-613

Anslutning: 750-960

Terminalmodul: 750-600

Di-modul: 750-400, 750-432

Do-modul: 750-513/000-001

Ai-modul: 750-454, 750-479

Termistormodul: 750-461/020-000

Gränssnittsadapter för anslutning till RA-enheter KRP928A2S KRP928A2S

Gränssnittsadapter för anslutning till R-407C/R-22 Sky Air-enheter DTA102A52 DTA102A52

Gränssnittsadapter för anslutning till R-410A Sky Air-enheter DTA112B51 DTA112B51

DIII-kort DAM411B51

Digital ingång/utgång DAM412B51



fastighetsägare
Med Daikins egen inverterteknik och variabla köldmedietemperatur, arbetar VRV 
luftkonditioneringssystem med enastående effektivitet. Detta bidrar till stora 
energibesparingar, som markant reducerar driftskostnaderna och underlättar en 
bättre fastighetsskötsel.

slutanvändare
För att ge en komfortabel luftmiljö, erbjuder Daikin luftbehandlingssystem utöver 
enbart luftkonditionering. Utöver att hålla luften vid en behaglig temperatur, kan 
luftens kvalitet förbättras med ventilation, befuktning och andra processer. Lätt att 
använda genom avancerat och centraliserat styrsystem.

konsulter och designkontor
Daikins VRV-system har ett brett utbud av inomhusdelar och utomhusdelar för olika 
storlekar på fastigheter och installationsförhållanden. Långa rörlängder och andra 
funktioner ställer få begränsningar i utformningen, vilket ger stor flexibilitet för att 
tillgodose fastighetens behov. VRV är också flexibelt när systemet installeras som den 
enda tekniken med kontinuerlig värme, och är därför perfekt lämpat som mångsidigt 
värmesystem.

installatörer
Daikin erbjuder en kompakt design för VRV-utomhusenheter genom att 
ytterligare optimera funktionerna på utrustningen, vilket överträffar normen för 
luftkonditioneringssystem. Kompakta enheter möjliggör installation i begränsade 
utrymmen, som ovanpå taket, och minskar utnyttjandet av effektivt utrymme. Ett 
enklare installationsarbete och programvara för VRV-konfiguration innebär snabbare 
färdigställande och driftstart med tid för annat.

Fördelar för



Ditt 
intresse

företag 
vårt 

DAIKIN VRV IV sets the standard with revolutionary technologies, such as variable refriger-
ant temperature control and continuous heating during defrost for heat pump units. 
Its advanced VRV confi gurator software is a time-saver that simplifi es commissioning, 
confi guration and customisation. This is backed up by automatic refrigerant charging 
and remote refrigerant containment check allowing quick and easy installation. 
Find out more on www.daikin.eu

GREAT NEWS
VRV IV SETS THE STANDARD … AGAIN

DUMMY
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Daikins produkter distribueras av:

Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget 
bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt 
denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas 
för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av 
innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer 
kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. 
frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den 
vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/
eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin 
Europe N.V.

VRV-produkterna ligger inte inom ramen för Eurovents certifieringsprogram.

hitta den senaste informationen på www.daikin.se/vrv-iv

KOMMERSIELL KATALOG  

FÖR VRV-PRODUKTSERIEN 
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