VRV – INTEGRERET KLIMASTYRING
TIL MELLEMSTORE OG STORE ERHVERVSMILJØER

Totalløsningskoncept
En Daikin VRV-totalløsning giver jer ét kontaktsted for design og
vedligeholdelse af jeres integrerede klimastyringssystem.
Vores modulopbyggede enheder gør det muligt at vælge den helt rigtige
sammensætning af udstyr og teknologi og dermed sikre, at I opnår den
optimale balance mellem temperatur, fugtighed og frisk luft – den perfekte
komfortzone med maksimal energieffektivitet, minimale driftsomkostninger og
reduceret CO2-udledning.

VIDSTE DU, AT ... I kan bruge vores
VRV-løsning til at styre op til 50 % af en
kontorbygnings energiforbrug med, hvilket giver et enormt
potentiale for omkostnings- og energibesparelser, samtidig

Andet

Opvarmning af vand

Kontorudstyr

med at det begrænser påvirkningen af miljøet.

Opvarmning af
lokaler

Samlet energiforbrug for en kontorbygning

Køling af lokaler
Belysning

Ventilation

Kilde: EIA; 1995, Commercial buildings Energy consumption survey
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VRV-udendørsenheder
Integreret
varmepumpeløsning
›› Løsning til alle klimaer fra -25 °C til +52 °C
›› Fleksibel – passer til alle bygninger
›› Kan tilpasses efter jeres særlige
behov, så I opnår den højeste
årsbaserede virkningsgrad
›› Den nye standard inden for
opvarmningskomfort
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Opvarmning og køling
Stort udvalg af indendørsenheder, der passer til
lokaler i alle størrelser og former
››
››
››
››

Perfekt komfort
Lydsvag drift
Elegant design
Mulighed for skjult installation

SPAR OP TIL 15 % I FORHOLD TIL TRADITIONELLE
SYSTEMER

Luftseparation via
lufttæpper
En yderst effektiv løsning til klimaseparation i
døråbninger
››
››
››

Den mest effektive åben-dør-løsning
Lufttæppe med varme
Komfort året rundt – selv på de mest
krævende dage

SPAR OP TIL 72 % I FORHOLD TIL ET ELEKTRISK

Varmt vand

LUFTTÆPPE

Producer varmt vand med vedvarende energi

Ventilation

››
››
››

››

Mulighed for gratis opvarmning af vand
Mulighed for at kombinere med solfangere
Varmt vand til bruser, håndvaske,
ledningsvand til rengøring, gulvvarme eller
radiatorer
Varmt vand på op til 80 °C

SPAR OP TIL 17 % I FORHOLD TIL EN
GASVANDVARMER

Skab et fremragende indeklima
››
››
››
››

Varmen genvindes vha. overførsel af energien
mellem udendørs og indendørs luft
Frikøling
Optimal fugtighedsstyring
Luftfiltrering sikrer en stabil tilstrømning af
ren luft

SPAR OP TIL 40 % TAKKET VÆRE MINDRE FORBRUG

Brugervenlige
styresystemer

TIL KØLING OG OPVARMNING

Fuld kontrol sikrer maksimal effektivitet
››
››
››
››
››
››

Fra individuel styring til administration af flere bygninger
Brugervenlig styring via berøringsskærm
Fjernstyring og overvågning via internettet
Zonestyring
Energistyringsfunktioner
Enkel overholdelse af F-gas-forordningen via fjernstyring af kølemiddelbeholdning
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Hvorfor vælge

VRV-løsninger?
Lave driftsomkostninger
Ifølge Franklin + Andrews, en af verdens førende byggeøkonomer,
er driftsomkostningerne til et VRV-varmegenvindingssystem
meget lave i forhold til en varmekonvektor med to eller fire rør.
Driftsomkostningerne pr. m2 bruttogulvareal for en varmekonvektor
kan være 40-72 % højere end for et VRV-varmegenvindingssystem.

Bedre pladsudnyttelse
Et VRV-system er også mindre og dermed mere pladsbesparende
end en chiller. Franklin + Andrews anslår for eksempel, at en
varmekonvektor med to eller fire rør vil fylde cirka 7 % af bygningens
samlede udlejningsbare areal, mens et tilsvarende VRV-system kun
vil fylde 3-5 % af det samme areal. Det betyder, at Daikin VRV gør
bygherrer i stand til at maksimere udlejningsarealet ved at bruge
29 % mindre plads end det, som et chiller-system kræver. På et
marked præget af benhård konkurrence kan fleksibel og effektiv
udnyttelse af kontorarealet være den faktor, der får en aftale i hus.

Overholdelse af fremtidens lovgivning
– i dag
Nogle designere er bekymrede over at anvende en stor
mængde kølemiddel i en bygning i stedet for at bruge et
system med vandkøling. Men Daikins VRV-systemer er designet
og installeret i henhold til den seneste F-gas-forordning for
at eliminere enhver risiko for lækage. VRV opfylder desuden
kravene i direktivet om bygningers energimæssige ydeevne
og er designet med henblik på helårseffektivitet og med
fremtidige lovkrav in mente.

Designet til at opfylde aktuelle og
fremtidige krav

Intelligent energistyring

VRV giver jer også større fleksibilitet i forhold til at opfylde

styresystem tillader. Derfor har Daikin udviklet Intelligent

aktuelle og fremtidige kundekrav, fordi systemet kan designes,

Touch Manager – et brugervenligt, intelligent styresystem

konstrueres og rekvireres etage for etage. VRV omfatter 20

med funktioner til intelligent energistyring, som kan registrere

forskellige indendørsenheder og 14 forskellige kapaciteter,

områder eller enheder med energispild og reducere

så systemet kan tages i brug zone for zone og skræddersys,

driftsomkostningerne, så systemets ydeevne opretholdes i

så det passer til hver enkelt lejer i bygningen ved hjælp af et

overensstemmelse med de oprindelige designforhold.

faseopdelt renoveringsprogram.

Nøjagtig zonestyring, som passer alle
lejere
Hver enkelt etage – sågar hvert enkelt lokale – kan styres
individuelt for at maksimere energieffektiviteten og forhindre
energispild. Denne alsidighed gør VRV ideelt til bygninger med
flere lejemål, hvor lokaler måske står tomme, og der er perioder
med høj og lav belægning.

Modulopbygget tilgang giver større
fleksibilitet
VRV’s modulopbyggede tilgang giver en større fleksibilitet
i forhold til at skabe balance mellem varmebelastningerne
i forskellige dele af bygningen. En chiller styrer derimod et
samlet system, hvilket kræver en dyr backup-enhed. Hvis den
går ned, går hele systemet ned. VRV tilbyder også forlængede
rørlængder, så systemet kan designes til at passe i bygninger i
mange forskellige størrelser og former.

Et varmepumpesystem er kun så intelligent, som dets

Driftssikkerhed, som I kan regne med
Lavere driftsomkostninger afhænger naturligvis af systemets
driftssikkerhed og effektivitet set over hele dets levetid. Derfor
er det betryggende at vide, at Daikin er kendte for at levere
suveræn kvalitet, driftssikkerhed og eftersalgsservice.

VRV-totalløsning

Lave
driftsomkostninger

3/4

vedvarende
omgivende luft

for bygningsejere
VRVinvertersystem

Vores varmepumpeteknologi er meget energieffektiv,
da den

anvender vedvarende energi

fra

udendørsluften til at drive varmeprocessen – uden behov
for et supplerende varmesystem. Det giver en direkte
reduktion af CO 2-udledning og driftsomkostninger.

Maksimer den årsbaserede virkningsgrad
Daikins VRV anvender også andre revolutionerende teknologier,
som maksimerer den årsbaserede virkningsgrad og minimerer
driftsomkostningerne.
Den variable kølemiddeltemperatur – en funktion, som er
unik for Daikin – tilpasser automatisk VRV IV-systemet til
individuelle behov i bygningen og til det lokale klima, hvilket
giver en

omkostningsbesparelse på 28 %

sammenlignet med tilsvarende systemer. Og det helt uden
at gå på kompromis med komfort og fleksibilitet.
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Opvarmning
og køling

1/4

elektrisk
energi

Systemer uden inverter

Intelligente indendørsenheder
Enheder som roundflow-kassetten giver besparelser på op til
50 % sammenlignet med standardkassetter takket være den
daglige automatiske rengøring af filteret. Intelligente sensorer
sparer op til 27 % energi ved at justere ydeevnen eller slukke
for enheden, når der ikke er nogen i lokalet.

VIDSTE DU, AT ... et
varmegenvindingssystem udvinder varme fra afkølede
områder og genbruger den til at opvarme andre
områder med eller til opvarmning af vand? Dermed

Personlig komfort til alle lejere

er det muligt at opvarme og afkøle forskellige dele af

Hvis man spørger brugerne i en bygning, hvad der er det

bygningen på én og samme tid.

vigtigtse ved et klimastyringssystem, så er det komfortniveauet,
og derfor:

Ydeevnekoefficient

Ønsket temperatur i lokalet
Den ideelle situation
for opvarmning og
køling

10
8
7

››

skal temperaturen være korrekt

››

skal der komme tilstrækkeligt frisk luft ind i området

››

skal fugtighedsniveauet være korrekt

››

skal lydniveauet minimeres

6
5

4
Vores integrerede system imødekommer alle disse krav og

3
2

giver individuel styring, hvor det er muligt.

1
0

Kun køling

20

40

60

50 % opvarmning
50 % køling

80

100

Kun opvarmning

Ydelseskoefficient for et Daikin VRV-varmegenvindingssystem

Der er lagt særlig vægt på at minimere systemets lydniveau.

helt ned
til 19 dBA, mens den lyd, som vores udendørsenheder

lydniveauet for indendørsenheder kan være

udsender, kan sænkes i perioder, hvor lyden kan genere, for
eksempel om natten.

benchmark for komfort
inden for opvarmning. VRV IV fortsætter med
Derudover er VRV

at levere varme, selv i optøningstilstand, og løser dermed
de ulemper, som man kunne forestille sig, at monovalent
opvarmning med en varmepumpe kunne give anledning
til.
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Fleksible løsninger til

konsulenter og designkontorer
Vores modulopbyggede system giver stor

fleksibilitet,

og vi har det nødvendige udstyr til at løse enhver
klimastyringssituation: fra opvarmning, når udetemperaturen
er helt ned til -25 ºC, til den ultimative køling, når det er +50 ºC.

Vores udendørsudstyr er så fleksibelt, at det passer til
enhver bygning – uanset hvordan den ser ud. Udstyret kan
enten placeres på taget for at maksimere pladsudnyttelsen
eller indendørs for at minimere rørlængden, sænke
installationsomkostningerne, øge effektiviteten og forbedre
æstetikken.
Vores ekstremt brede sortiment med indendørsenheder
tilbyder løsninger til ethvert lokale – uanset udformning. Det
gør os i stand til at vælge den optimale løsning, uanset hvor stort
lokalet er, eller hvilken form det har. Vores specialdesignede
indendørsenheder, ventilationsenheder og Biddle-lufttæpper
kan være synlige, så de udgør en del af indretningen, eller
de kan gøres usynlige, alt efter hvad brugerne har behov for.
Vores

fleksible rørdesign giver næsten uendelige

muligheder. Derudover fylder de små kølemiddelrør mindre i
skakter og loftshulrum, hvilket maksimerer det udlejningsbare
areal. Uanset hvad I har brug for, vil vores fleksible løsninger
kunne levere
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det optimale resultat.

Find ud af, hvilke løsninger
VRV kan tilbyde
›› butikker
›› kontorer
›› hoteller
›› lejligheder og boligkomplekser
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Reduktion af butiksudgifter
I det nuværende erhvervsklima er detailhandlen presset til at mindske
butiksudviklingen og sænke driftsomkostningerne. Lovgivning i form af diverse
energispareplaner øger det økonomiske pres yderligere. Derfor er prisgunstige,
energieffektive løsninger altafgørende for at minimere levetidsomkostningerne,
samtidig med at man sikrer overholdelse af de seneste myndighedskrav.

VRV-løsninger tilbyder

22

›› Energibesparende teknologi til
invertervarmepumper, som leverer en
COP på op til 4,5
›› Individuel styring af hver enkelt
indendørsenhed
›› En justerbar løsning baseret på VRVteknologi så den maksimale årsbaserede
virkningsgrad kan opnås
›› Den nye standard inden for
opvarmningskomfort med fortsat
opvarmning under optøning
›› Fleksibel installation. Udendørsenheden
kan installeres udendørs for at
maksimere udlejningsarealet eller
indendørs for at undgå visuelle gener og
reducere lydniveauet.

VIDSTE DU, AT …
… VRV IV er optimeret til årsbaseret virkningsgrad?
Den revolutionerende variable kølemiddeltemperaturstyring
tilpasser automatisk jeres VRV efter den enkelte
bygnings behov og det lokale klima, hvilket reducerer
driftsomkostningerne med 28 %!
Systemet kan enkelt
tilpasses, så det optimeres
i forhold til den foretrukne

Hvis du vil se hele VRV-sortimentet, kan
du gå ind på www.daikineurope.com
eller kontakte din lokale forhandler
10

balance mellem komfort
og effektivitet.

Roundflow-kassette med automatisk rensepanel
50 % energibesparelse i forhold til standardkassetter
›› Den automatiske rengøringsfunktion renser filteret hver dag,
hvilket giver en energibesparelse på 50 %
›› Lavere vedligeholdelsesudgifter
(filterrensning kan foretages med en støvsuger)
›› Intelligente følere slukker enheden, når der ikke er nogen
i lokalet, hvilket giver en besparelse på op til 27 %
›› Perfekt komfort: 360° luftudblæsning og registrering af
tilstedeværelse, så luftstrømmen føres væk fra personer
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Brugervenlig styring
Skab et behageligt kundemiljø
››

Brugervenlig menu gør det endnu lettere at styre systemet

››

Energibesparende funktioner, som nedbringer
driftsomkostningerne

››

Moderne design

››

Ugeprogrammering øger komfort og effektivitet

››

Understøtter flere sprog

››

Låsefunktion for at forhindre misbrug

Biddle-lufttæppe
Yderst effektive løsninger til bekæmpelse af problemet med
temperaturseparation i døråbninger
››

Den mest effektive åben-dør-løsning, der giver væsentlige
energibesparelser på op til 72 % og en tilbagebetalingstid
på kun 1,5 år sammenlignet med elektriske lufttæpper

››

Helårskomfort sikres ved hjælp af ensretter-teknologi og
optimeret udblæsning
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Effektivitet på

arbejdspladsen

Effektiv bygnings- og anlægsstyring er afgørende for at minimere driftsomkostninger

VRV-løsninger tilbyder

›› Markant sænkede udgifter til varmt
vand og opvarmning ved hjælp af
varme, der genvindes fra områder,
som kræver køling
›› Opnå perfekt komfort ved at opvarme
nogle lokaler, mens andre køles
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›› Fleksibel installation.
Udendørsenheden kan installeres
udendørs for at maksimere
udlejningsarealet eller indendørs for
at undgå visuelle gener og reducere
lydniveauet

VIDSTE DU, AT …
... du også kan tilslutte et VRV-system til et
Hvis du vil se hele VRV-sortimentet, kan
du gå ind på www.daikineurope.com
eller kontakte din lokale forhandler
012

jordvarmeslangesystem? Da temperaturen 10 m under
jorden er næsten konstant hele året rundt, sikrer dette en høj
effektivitet, selv under ekstreme vejrforhold.

Central styring
Komplet Daikin-pakke til styring af kontorbygninger
››

Intuitiv brugergrænseflade

››

Intelligent energistyring

››

Fleksibel størrelse og integration via WAGO

››

Onlinebaseret adgang og styring af flere bygninger

››

Enkel styring af flere lejeres elforbrug
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Frisk luft
Et sundere kontormiljø

››

Mindsker energispild ved at genvinde varmen fra
udsugningsluften

Helt flad kassette
Design og genialitet i ét

››

››

Kombinerer ventilation og luftbehandling i ét system

››

Ideel til mellemstore og store bygninger

››

Luftfiltrering sikrer en stabil tilstrømning af ren luft

Unik på markedet: passer perfekt i åbninger til
loftsfliser og er helt plan med loftet

››

Ikonisk design og fremragende teknologi

››

Intelligente sensorer, som giver maksimal komfort
og effektivitet

Varmt vand
Sænker udgiften til varmt vand

+

LYDSVAG SOM
BLADE I VINDEN

››

Brug varmepumpeteknologi til at producere varmt
vand

››

Gratis produktion af varmt vand er mulig ved at overføre
varme fra områder, der kræver afkøling.

››

Mulighed for at forbinde til solfangere

››

Mulige anvendelsesområder: håndvaske, gulvvarme,
brusere og radiatorer
013

Gæstfrihed med økonomisk omtanke
Et hotels omdømme afhænger af, hvor velkomne og godt tilpas gæsterne føler sig under deres ophold. Samtidig er
hotelejere nødt til at have fuld kontrol over deres driftsomkostninger og energiforbrug.

VRV-løsninger tilbyder

›› Lave udgifter til opvarmning og varmt
vand ved at genvinde varme fra
områder, der kræver afkøling
›› Opnå perfekte omgivelser til gæsterne
ved at opvarme nogle områder, mens
andre afkøles
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›› Fleksibel installation. Udendørsenheden
kan installeres udendørs for at
maksimere den indvendige
pladsudnyttelse eller indendørs for at
minimere udvendig pladsanvendelse
og støj midt i byer

VIDSTE DU, AT …
… hvis jeres system indeholder blot 10 % mindre kølemiddel
end den optimale mængde, kan strømforbruget til at
opretholde kapaciteten stige med 30 %? Derfor har vi udviklet
vores automatiske påfyldningsfunktion til kølemiddel og
Hvis du vil se hele VRV-sortimentet, kan
du gå ind på www.daikineurope.com
eller kontakte din lokale forhandler
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automatiske kontrol af kølemiddelbeholdning, som sikrer
optimal kapacitet og effektivitet gennem hele systemets
levetid og sikrer overholdelse af F-gas-forordningen.

Central styring
Intelligent energistyring
›› Fuld kontrol over og styring af VRV-systemer med op til
2.560 indendørsenheder
›› Enkel og intuitiv navigation og omfattende grafisk
rapportering
›› Tildeling af strømforbrug pr. indendørsenhed
›› Fuld styring af alle klimanlægfunktioner samt basale
bygningsfunktioner som brandalarm m.m for at optimere
energieffektivitet, komfort og sikkerhed
›› Overvågning og styring af flere bygninger via internettet

Intelligent styreenhed til hotelværelser
Giver hotelejeren fuld kontrol over energiforbruget
››

Kan forbindes til alle typer styreenheder inklusive
brugervenlige berøringsskærme

››

Skifter automatisk funktion, når gæsten forlader værelset
eller åbner vinduet, hvilket sparer energi

››

Imødekommer alle gæsternes behov, idet hvert enkelt
værelse styres individuelt

››

Let at integrere med hotellets bookingsoftware
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Skjult enhed

Varmt vand

››

Særligt udviklet til små og velisolerede rum, for

Opvarmning af vand med vedvarende energi

eksempel hotelværelser

››

››

Perfekt komfort: lydsvag drift sikrer en god
nattesøvn

››

Passer diskret ind i indretningen

››

Udnytter pladsen maksimalt: meget kompakte

producere varmt vand
››

Gratis produktion af varmt vand er mulig ved at overføre
varme fra områder, der kræver afkøling.

››

størrelser for at reducere loftshulrummet til et
minimum

Brug vedvarende energi via varmepumpeteknologi til at

Mulige anvendelsesområder: badeværelser, gulvvarme og
radiatorer

››

Varmt vand på op til 80 °C
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Løsninger til lejligheder og boligkomplekser
HJEM kære hjem.

›› Omkostningseffektivt varmesystem
med lavt energiforbrug

Mini VRV-løsninger tilbyder

›› Lavere CO2-udledning sammenlignet
med traditionelle varmesystemer
›› Op til 9 stilfulde indendørsenheder,
som kan kobles til en udendørsenhed
›› Kompakt design
›› Udendørsenhed med lydsvag drift

22

22

VIDSTE DU, AT …
... I værner om miljøet, når I vælger et Daikin-klimaanlæg?
Hvis du vil se hele VRV-sortimentet, kan
du gå ind på www.daikineurope.com
eller kontakte din lokale forhandler
16

Når vi producerer klimaanlæg, gør vi vores yderste for at
genbruge, reducere spildmængden og bruge vedvarende
energi.

22

Stilfulde indendørsenheder
››

+

Bemærkelsesværdig kombination af ikonisk design
og funktionalitet

››

Kombinerer følelsen fra en radiator med komforten
og energieffektiviteten fra en varmepumpe

UNIK: FØLES
SOM EN

››

Luftrensningsfilter

RADIATOR ...

››

Perfekt komfort: Lydsvag drift på cirka 19 dBA

››

Afkøler dit hus om sommeren
17

Portefølje VRV-udendørsenheder

Alle komponenter kan ikke tilsluttes til én udendørsenhed samtidig.
Se det tekniske produktark for mere information.

: komponenten kan tilsluttes

x : komponenten kan ikke tilsluttes
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Type

Produktnavn
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x







RTSYQ-PA
Varmepumpe optimeret til
opvarmning



x

 





x

x







RXYCQ-A
ved behov for opretstående
køling og opvarmning



x

 

x

x

x

x







REYQ-P8/P9
Pladsbesparende
kombination



x

 





x

x







REYHQ-P
Kombination med høj
ydelseskoefficient



x

 





x

x







til tilslutning til hydrobox,
kun til opvarmning



x

 





x









RWEYQ-P



x

 





x

x







RWEYQ-PR



x

 





x

x







AHU-tilslutningssæt (fx EKEXV)

Biddle-luftgardin til VRV (CYV)

Hydrobox til VRV, lav temperatur

Hydrobox til VRV, høj temperatur

Individuel styring (fx BRC)

Central styring (fx DCS3*/DST)

Netværksløsninger (fx DCS6*/DAM/
DMS)

(1) (1) (1)

RXYSQ-P8V1 (enkeltfaset)
RXYSQ-P8Y1 (trefaset)

Type

Produktnavn

RQYQ-P
VRVIII-Q - H/P
VARMEPUMPE

VARMEGENVINDER –

140

RESERVEDEL VRV-

LUFTKØLET
18

Kapacitet (HP)
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

Multikombination

RQCEQ-P
VRVIII-Q - H/R
1

Ikke en standardkombination (fri kombination)

280

360

460 500 540 636 712 744 816 848

Indendørsenheder til frisk luft (fx
FXMQ-MF)

H/R - H/P
H/R - H/P

GEOTERSTANDARDSERIE
MISK SERIE

REYAQ-P

Kapacitetsklasse

Enkelt enhed

Styresystemer

Varmegenvindingsventilation (fx VAM)

RXYQ-T
Varmepumpe uden
kontinuerlig opvarmning

Luft- Hydroboxgardin tilslutning

Indendørsenheder til lejligheder og
boligkomplekser (fx Daikin Emura)

(1) (1) (1)

Ventilation

VRV-indendørsenheder (fx FXSQ)

RYYQ-T
Varmepumpe med
kontinuerlig opvarmning

VARMEGENVINDING

LUFTKØLET
VANDKØLET
System

Kapacitet (HP)
Indendørs4 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 enheder



VARMEPUMPE

System

VRV-indendørsenheder

Stilfulde indendørsenheder

Kapacitet
Model

Produktnavn

15

20

25

32

40

50

63

71

80 100 125 140 200 250

FXCQ-A

Loftmonteret
hjørnekassette

FXKQ-MA

Lille skjult loftsenhed

FXDQ-M9

Slank skjult loftsenhed

FXDQ-A

Skjult loftsenhed med
inverter-drevet blæser

FXSQ-P

Skjult loftsenhed med
inverter-drevet blæser

FXMQ-P7

Stor skjult loftsenhed

FXMQ-MA4

Vægmonteret enhed

FXAQ-P

Lofthængt enhed

FXHQ-A

Lofthængt enhed med
firevejs udblæsning

FXUQ-MA

Gulvplaceret enhed

Skjult gulvplaceret enhed

Kølekapacitet (kW)1
Varmekapacitet (kW)2

SKJULT LOFT

Loftmonteret kassette
med tovejs udblæsning

VÆGMONTERET

FXZQ-A

LOFTHÆNGT

Helt flad kassette
Tilstedeværelsesog
gulvsensor3

LOFTMONTERET
KASSETTE

Roundflow-kassette
Automatisk rengøringsfunktion3
FXFQ-A
Tilstedeværelses- og gulvsensor3

Type

GULVPLACERET

GULVPLACERET

LOFTHÆNGT

VÆGMONTERET

SKJULT LOFT

LOFTMONTERET KASSETTE

Type

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

Kapacitet
15 20

Tilslutningsbar
udendørsenhed
RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1

Model

Produktnavn

Roundflow-kassette
Automatisk
rengøringsfunktion3
Tilstedeværelsesog
gulvsensor 3

FCQG-F



Helt flad kassette
Tilstedeværelsesog
gulvsensor 3

FFQ-C



Lille skjult loftsenhed

FDBQ-B



Slank skjult loftsenhed

FDXS-F



Skjult loftsenhed med
inverter-drevet blæser

FBQ-C



Daikin Emura,
vægmonteret enhed

FTXG-JA/
JW

 

Vægmonteret enhed

CTXS-K
FTXS-K

 

Vægmonteret enhed

FTXS-G

 

FHQ-C



Nexura, gulvplaceret
enhed

FVXG-K

 

Gulvplaceret enhed

FVXS-F

 

Flexi-enhed

FLXS-B

 

Lofthængt enhed

25

35

42

50

60

71

RYYQ-T

5

De nominelle kølekapaciteter er baseret på: indetemperatur: 27 °C (tørtemperatur), 19 °C (vådtemperatur), udetemperatur: 35 °C (tørtemperatur), tilsvarende rørføring til kølevæske: 5 m, niveauforskel: 0 m.
De nominelle varmekapaciteter er baseret på: indetemperatur: 20 °CDB, udetemperatur: 7 °C (tørtemperatur), 6 °C (vådtemperatur), tilsvarende rørføring til kølevæske: 5 m, niveauforskel: 0 m.
3
Valgfrit
4
Kan ikke tilsluttes til VRV III-S
5
Enhed i klasse 15 ikke tilgængelig til RYYQ-T
1
2
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