VRV, INTEGRIRANA KLIMATSKA NAPRAVA
ZA SREDNJE IN VELIKE POSLOVNE PROSTORE

Koncept

popolne rešitve
Popolna rešitev Daikin VRV zagotavlja eno samo stično točko za projektiranje
in vzdrževanje vašega integriranega sistema za klimatizacijo.
Naše modularne enote vam omogočajo izbiro pravega razmerja opreme in
tehnologije, da dosežete optimalno ravnovesje temperature, vlažnosti ter
svežine zraka za ustvarjanje popolnega udobja z maksimalno energetsko in
stroškovno učinkovitostjo ter manjšimi izpusti CO2.

STE VEDELI?
Našo rešitev VRV lahko uporabite za upravljanje

do 50 % porabe energije v pisarniški zgradbi,
kar vam daje izredne možnosti prihrankov stroškov in

Drugo

Ogrevanje vode

Pisarniška
oprema

Ogrevanje
prostora

energije, ob tem pa zmanjša vpliv na okolje.

Skupna poraba energije za pisarniško zgradbo

Hlajenje prostora
Razsvetljava

Prezračevanje

Vir: EIA; 1995, Anketa o porabi energije v poslovnih zgradbah
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Zunanje enote VRV
Integrirana rešitev
s toplotno črpalko
›› Rešitev za vsako klimo od –25 do 52 °C
›› Fleksibilnost za vse vrste zgradb
›› Možnost prilagajanja posebnim
potrebam za doseganje najvišje
ravni sezonske učinkovitosti
›› Novi standard v udobju ogrevanja

22

Ogrevanje in hlajenje
Širok izbor notranjih enot za prostore vseh
velikosti in oblik
››
››
››
››

Popolno udobje
Kot šepet tiho delovanje
Elegantna oblika
Možna skrita montaža

PRIHRANITE DO 15 % V PRIMERJAVI S
TRADICIONALNIMI SISTEMI

Ločevanje zraka s
pomočjo zračnih zaves
Izredno učinkovita rešitev ločevanja klime na
vratih
››
››
››

Najučinkovitejša rešitev za odprta vrata
Brezplačno ogrevanje z zračno zaveso
Celoletno udobje, celo med najtežjimi
dnevi

PRIHRANITE DO 72 % V PRIMERJAVI

Vroča voda

Z ELEKTRIČNO ZRAČNO ZAVESO

Uporabljajte obnovljivo energijo za proizvodnjo

Prezračevanje

vroče vode
››
››
››
››

Možno brezplačno ogrevanje vode
Možnost kombiniranja s sončnimi celicami
Topla voda za prhe, umivalnike, voda za
čiščenje, talno ogrevanje ali radiatorje
Vroča voda do 80 °C

PRIHRANITE DO 17 % V PRIMERJAVI

Ustvarite visokokakovostno okolje v notranjosti
››
››
››
››

S PLINSKIM BOJLERJEM

Uporabniku prijazni
krmilni sistemi
Popoln nadzor za maksimalno učinkovitost
››
››
››
››
››
››

Toplota se vrača na prehodu med
zunanjim in notranjim zrakom
Brezplačno hlajenje
Optimalno upravljanje vlažnosti
Filtriranje zraka zagotavlja neprekinjen
dovod čistega zraka

››

Tipalo CO2

››

Enote za obdelavo zraka se priključijo po
sistemu »priključi in uporabljaj«

PRIHRANITE DO 40 % Z MANJŠIMI POTREBAMI
PO HLAJENJU IN OGREVANJU

Od individualnega krmiljenja do upravljanja večjega števila zgradb
Uporabniku prijazno upravljanje z zaslonom na dotik
Daljinsko upravljanje in nadzor preko interneta
Upravljanje območij
Orodja za upravljanje energije
Preprosto zagotavljanje skladnosti za delo s plini F z daljinskim preverjanjem
količine hladilnega sredstva
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Zakaj izbrati

rešitve VRV?
Nizki obratovalni stroški
Podjetje Franklin + Andrews, svetovno vodilni ekonomisti za
gradbeništvo, trdi, da so obratovalni stroški rekuperacijskih
sistemov VRV zelo ugodni, če jih primerjamo z 2- ali 4-cevnimi
sistemi s konvektorji. Obratovalni stroški na m2 bruto površine
so lahko pri sistemih s konvektorji od 40 do 72 % višji kot pri
rekuperacijskem sistemu VRV.

Večja prostorska učinkovitost
Sistem VRV je prostorsko učinkovitejši od hladilnega sistema, saj
zahteva bistveno manj prostora. Podjetje Franklin + Andrews na
primer ocenjuje, da lahko 2- ali 4-cevni sistem s konvektorji zasede
do približno 7 % skupne najemne površine zgradbe, podobna
zgradba s sistemom VRV pa izgubi le 3–5 %. To pomeni, da
lahko razvijalci s sistemom Daikin VRV dosežejo več najemnega
prostora, saj zahteva 29 % manj prostora kot sistem s hladilnikom.
Na zelo konkurenčnem trgu je lahko najbolj prilagodljiva
in učinkovita raba pisarniškega prostora velika prednost.

Že danes smo pripravljeni na jutrišnjo
zakonodajo
Nekatere projektante skrbi uporaba velike količine hladiva
v zgradbi namesto uporabe sistema s hladno vodo. Sistemi
Daikin VRV pa so zasnovani in vgrajeni skladno z najnovejšimi
predpisi za pline F, kar zmanjšuje tveganje puščanja. Sistem VRV
izpolnjuje tudi zahteve Direktive za energetsko učinkovitost in
je bil zasnovan za sezonsko učinkovitost z mislijo na prihodnje
zakonodajne zahteve.

Zasnovano za skladnost s trenutnimi in
prihodnjimi zahtevami

Modularni pristop zagotavlja večjo
prilagodljivost

Sistem VRV prav tako zagotavlja večjo prilagodljivost za

Modularni pristop sistema VRV zagotavlja večjo prilagodljivost

skladnost s trenutnimi in prihodnjimi zahtevami strank, saj ga je

za uravnoteženje toplotnih obremenitev v različnih delih

mogoče projektirati, zgraditi in zagnati po posameznih etažah.

zgradbe. Za razliko od tega hladilnik poganja celoten sistem,

20 različnih tipov notranjih enot in 14 možnih zmogljivosti

kar zahteva drago pomožno enoto. Če ta odpove, odpove

pomeni, da lahko sistem VRV uvedete po posameznih območjih

celoten sistem. Sistem VRV poleg tega ponuja razširjene dolžine

in prilagodite potrebam posameznih najemnikov v okviru

cevi, tako da je mogoče sistem prilagoditi zgradbam različnih

postopne adaptacije.

velikosti in oblik.

Natančno upravljanje območij glede na
zasedenost zgradb

Pametna uporaba energije

Vsako etažo (celo vsak prostor) je mogoče individualno upravljati,

to dopušča njegov krmilni sistem. Podjetje Daikin zato ponuja

da dosežemo največjo možno energetsko učinkovitost in

Pametno upravljanje na dotik, preprosto uporaben inteligentni

preprečimo zapravljanje energije. Ta vsestranskost pomeni, da

krmilni sistem z orodji za pametno uporabo energije, ki zaznajo

je sistem VRV idealen za zgradbe z več najemniki, ki lahko imajo

območja ali enote, kjer se zapravlja energija, in zmanjšajo stroške

neuporabljene površine in spremenljiva obdobja visoke ter

obratovanja, tako da je mogoče ohranjati enako zmogljivost

nizke zasedenosti.

sistema kot pri izvirnih pogojih projekta.

Sistem s toplotno črpalko lahko deluje le tako pametno, kot

Zanesljivost, na katero se lahko
zanesete
Zagotavljanje nižjih stroškov delovanja je seveda odvisno od
zanesljivosti in učinkovitosti sistema skozi njegovo celotno
življenjsko dobo. Zaradi tega je dobro vedeti, da ima podjetje
Daikin izreden sloves kakovosti, zanesljivosti in poprodajnih
storitev.

Popolna rešitev VRV

Nizki obratovalni
stroški

3/4 obnovljive
energije iz zraka
okolice

za lastnike zgradb
Inverterski
sistem VRV

Naša tehnologija toplotnih črpalk je izredno energetsko
učinkovita, saj

uporablja obnovljivo energijo

zunanjega zraka za poganjanje sistema ogrevanja brez potrebe
po pomožnem sistemu ogrevanja. To pomeni neposredne
prihranke izpustov CO2 in obratovalnih stroškov.

Največja možna sezonska učinkovitost
Sistem Daikin VRV uporablja druge revolucionarne tehnologije
za doseganje največje mogoče sezonske učinkovitosti in
zmanjšanje obratovalnih stroškov.
Edinstvena funkcija sistemov Daikin je na primer spremenljiva
temperatura hladilnega sredstva, ki sistem VRV IV samodejno
prilagodi potrebam različnih zgradb in krajevnim klimatskim
pogojem, kar omogoča

prihranke stroškov v

višini 28 % v primerjavi s podobnimi sistemi. Vse to brez

poslabšanja udobja in prilagodljivosti.
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Ogrevanje in
hlajenje

1/4

električne
energije

Neinverterski
sistemi

Inteligentne notranje enote
Enote, kot je kaseta s krožnim tokom, zagotavljajo do 50 %
prihranka v primerjavi s standardnimi kasetami po zaslugi
vsakodnevnega samodejnega čiščenja filtra. Inteligentna tipala
prihranijo do 27 % energije, saj prilagodijo nastavitveno točko
ali izklopijo enoto, če ni v sobi nikogar.

STE VEDELI?
Sistem

za izkoriščanje odpadne toplote

izloča toploto iz hlajenih območij in jo nato znova uporabi

Udobje za najemnike

za ogrevanje drugih območij ali pripravo vroče vode, tako

S stališča uporabnikov zgradbe je najpomembnejša raven

da lahko hkrati ogreva in hladi različne dele zgradbe.

udobja, ki jo zagotavlja sistem za klimatizacijo, zato:

COP

Želena temperatura prostora
Idealna situacija pri
ogrevanju in hlajenju

10
8

››

mora biti temperatura pravilna,

››

mora v območje prihajati dovolj svežega zraka,

››

mora biti raven vlažnosti pravilna,

››

mora biti hrupnost čim manjša.
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Naš integrirani sistem zadovolji vse te zahteve in zagotavlja
individualno upravljanje, kadar je to mogoče.
Posebno pozornost smo posvetili hrupnosti sistema. Hrupnost

Koeficient zmogljivosti rekuperacijskega sistema Daikin VRV

naših notranjih enot je lahko

celo samo 19 dBA,

hrupnost zunanjih enot pa je mogoče zmanjšati v časih, ko je
hrup bolj moteč, na primer ponoči.
Sistem VRV je ob tem novo merilo za udobje
ogrevanja. Sistem VRV IV zagotavlja stalno ogrevanje tudi
v načinu odmrzovanja, tako da je odgovor na vse strahove, ki
jih imajo potencialni kupci toplotne črpalke za monovalentno
ogrevanje.
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Prilagodljive rešitve za

svetovalce in projektantske pisarne
Naš

modularni

sistem

zagotavlja

visoko

raven

prilagodljivosti, ponujamo pa opremo za vse situacije

za klimatizacijo: od ogrevanja pri zunanjih temperaturah
navzdol do –25 do vrhunskega hlajenja pri zunanjih
temperaturah do 50 ºC.

Naša

zunanja oprema je dovolj prilagodljiva, da jo

lahko uporabite za katero koli zgradbo, ne glede na zasnovo.
Postavite jo lahko na streho, da povečate prostor v notranjosti,
ali znotraj, kar zmanjša dolžino cevi in stroške vgradnje, ob
tem pa poveča učinkovitost ter izboljša estetiko.
Izredno široka ponudba notranjih enot ponuja številne rešitve
za kateri koli prostor, ne glede na obliko ali zasnovo. To nam
omogoča, da izberemo najboljšo možno rešitev, ne glede na
velikost ali obliko prostora. Naše posebej zasnovane notranje
enote, enote za prezračevanje in zračne zavese Biddle so
lahko vidne ter tvorijo del cestne podobe prostora ali pa so
nevidne, odvisno od potreb stranke. Naša prilagodljiva

zasnova napeljave

omogoča skoraj neomejeno

dolžino cevi s skupno dolžino 1.000 m. Še več – majhne cevi za
hladilno sredstvo zasedejo manj prostora v jaških in spuščenih
stropih, kar poveča površino, ki je na voljo za najem. Ne glede
na vaše potrebe ponujamo dovolj prilagodljive rešitve, da

zagotovimo optimalne rezultate.
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Poiščite, katere rešitve vam
lahko ponudi sistem VRV za:
›› hotele,
›› pisarne,
›› trgovine,
›› stanovanja
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Gostoljubno in varčno
Sloves hotela je odvisen od dobrodošlice in udobja, ki ga gostje čutijo med svojim obiskom. Hkrati pa morajo lastniki
hotela ohraniti popoln nadzor nad svojimi obratovalnimi stroški in porabo energije.

Ponudba rešitev VRV

›› Cenovno ugodno ogrevanje in priprava
vroče vode z rekuperacijo toplote iz
območij, ki jih je treba ohladiti
›› Popolno okolje za goste s hkratnim
ogrevanjem v enih in hlajenjem v drugih
prostorih
›› Svoj sistem VRV prilagodite za najboljšo
sezonsko učinkovitost in udobje

22

›› Prilagodljiva montaža. Zunanjo enoto
lahko postavite na prosto, da povečate
prostor za goste, ali znotraj, kar sprosti
zunanji prostor in zmanjša hrup v
mestnih središčih.

STE VEDELI?
Če ima vaš sistem le 10 % premalo hladilnega sredstva od
optimalne količine, lahko poraba energije za ohranjanje
zmogljivosti naraste za 30 %. Zaradi tega smo razvili svojo
funkcijo za samodejno polnjenje hladilnega sredstva in
samodejno preverjanje količine hladilnega sredstva, kar
Če želite videti celotno ponudbo izdelkov VRV,
glejte www.daikineurope.com ali se obrnite na
krajevnega prodajalca
10

zagotavlja optimalno zmogljivost in učinkovitost skozi celotno
življenjsko dobo sistema, hkrati pa tudi skladnost s predpisi za
pline F.

Centralizirano krmiljenje
Pametna uporaba energije
››

Popolno krmiljenje in upravljanje sistemov VRV z do
2.560 notranjimi enotami

››

Preprosta intuitivna uporaba in obsežna grafična poročila

››

Določitev porabe energije po notranjih enotah

››

Popoln nadzor sistema za klimatizacijo in osnovnih funkcij
zgradbe, na primer požarnih alarmov, da optimizirate
energetsko učinkovitost, udobje ter varnost

››

Nadzor in krmiljenje večjega števila zgradb preko spleta

Pametni krmilnik za hotelsko sobo
Lastnik hotela ima popoln nadzor nad porabo energije
››

Povezati ga je mogoče z vsemi vrstami krmilnikov, vključno
s preprosto uporabnimi zasloni na dotik

››

Ko gost zapusti sobo ali odpre okno, se samodejno
spremeni nastavitev, kar prihrani energijo

››

Vse potrebe gosta so zadovoljene z individualnim
krmiljenjem vsake sobe

››

Preprosta integracija v programsko opremo za rezervacije
hotelov

22

Skrita enota

Vroča voda

››

To je posebej razvito za majhne in dobro izolirane

Ogrevanje vode z obnovljivo energijo

sobe, kot so hotelske spalnice

››

››

Popolno udobje: zelo nizka hrupnost zagotavlja
dober počitek

››

Neopazno se sklada z notranjo opremo

››

Zagotovi največjo uporabno površino: zelo majhne

energijo za proizvodnjo vroče vode
››

Brezplačna proizvodnja vroče vode je možna s prenosom
toplote iz območij, ki jih je treba ohladiti.

››

mere, ki zmanjšajo potrebno višino spuščenega
stropa na najmanjšo mero

S tehnologijo toplotne črpalke uporabljajte obnovljivo

Možni načini uporabe: kopalnice, talno ogrevanje in
radiatorji

››

Vroča voda do 80 °C
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Učinkovitost na

delovnem mestu

Učinkovito upravljanje zgradb in opreme je ključno za zmanjšanje stroškov obratovanja

Ponudba rešitev VRV

›› Bistveno zmanjšani stroški za vročo
vodo in ogrevanje z vnovično
uporabo toplote iz območij, ki jih je
treba ohladiti
›› Popolno udobje s hkratnim
ogrevanjem v enih in hlajenjem v
drugih prostorih

22

›› Svoj sistem VRV prilagodite za
najboljšo sezonsko učinkovitost in
udobje
22

›› Prilagodljiva montaža. Zunanjo enoto
lahko vgradite na prosto, da povečate
prostor za poslovanje, ali znotraj, kar
zmanjša vpliv na videz in hrup.

STE VEDELI?
Sistem VRV lahko priključite na geotermalni vodni tokokrog.
Če želite videti celotno ponudbo izdelkov VRV,
glejte www.daikineurope.com ali se obrnite na
krajevnega prodajalca
012

Ker je temperatura na globini 10 m pod zemlji vse leto
skoraj stalna, to zagotavlja visoke izkoristke tudi v izrednih
vremenskih pogojih.

Centralizirano krmiljenje
Celovit paket Daikin za upravljanje pisarniških zgradb
››

Intuitivni uporabniški vmesnik

››

Pametna uporaba energije

››

Prilagodljiva velikost in integracija s sistemom WAGO

››

Spletni dostop in krmiljenje večjega števila zgradb

››

Preprosto upravljanje porabe električne energije za več
najemnikov

22

Svež zrak
Bolj zdravo vzdušje v pisarni

››

Manjše izgube energije z rekuperacijo toplote
izhodnega zraka

››

Združeno prezračevanje in klimatizacija v enem sistemu

››

Idealno za srednje in velike zgradbe

››

Filtriranje zraka zagotavlja neprekinjen dovod čistega

Popolnoma ploska kaseta
Oblikovanje in genialna zasnova v enem

››

zraka
››

»priključi in uporabljaj«, kadar so potrebne velike

Edinstvena zasnova: poravnana vgradnja v plošče

količine zraka

spuščenih stropov
››

Izrazito oblikovanje in odličen inženiring

››

Inteligentna tipala za največje udobje in

Enote za obdelavo zraka se priključijo po sistemu

Vroča voda

učinkovitost

+

TIHO KOT
ŠELESTENJE

Zmanjšanje stroškov za vročo vodo

››

S tehnologijo toplotne črpalke ogrevajte vročo vodo

››

Brezplačna proizvodnja vroče vode je možna s
prenosom toplote iz območij, ki jih je treba ohladiti

LISTJA

››

Možnost kombiniranja s solarnim sistemom

››

Možni načini uporabe: umivalniki, talno ogrevanje,
prhe in radiatorji
013

Zmanjšanje

stroškov prodaje

V trenutnem poslovnem okolju so prodajalci pod pritiskom, da zmanjšajo
stroške razvoja in obratovanja trgovin. Zakonske zahteve še povečajo finančni
pritisk z različnimi shemami za energetsko učinkovitost. Cenovno ugodne in
energetsko učinkovite rešitve so zato ključnega pomena za zmanjšanje stroškov
skozi celotno življenjsko dobo, hkrati pa zagotavljajo skladnost preizkusov z
najnovejšimi predpisi.

Ponudba rešitev VRV

22

›› Energetsko varčna inverterska
tehnologija toplotne črpalke zagotavlja
vrednosti COP do 4,5
›› Individualno upravljanje vsake notranje
enote
›› Možnost prilagajanja s spremenljivo
temperaturo hladilnega sredstva
za doseganje najvišje sezonske
učinkovitosti
›› Novi standard v udobju ogrevanja
z neprekinjenim ogrevanjem med
odmrzovanjem
›› Prilagodljiva montaža. Zunanjo enoto
lahko vgradite na prosto, da povečate
prostor za poslovanje, ali znotraj, kar
zmanjša vpliv na videz in hrup.

STE VEDELI?
Sistem VRV je optimiziran za najboljšo sezonsko učinkovitost.
Revolucionarno krmiljenje s spremenljivo temperaturo
hladilnega sredstva sistem VRV samodejno prilagodi
posebnim potrebam vaše zgradbe in krajevnim klimatskim
pogojem, kar zmanjša obratovalne stroške za 28 %!
Sistem je mogoče
preprosto prilagoditi, da
ga optimizirate skladno z

Če želite videti celotno ponudbo izdelkov VRV,
obiščite www.daikineurope.com ali se obrnite
na krajevnega prodajalca
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zahtevanim ravnotežjem
med udobjem in
učinkovitostjo.

Kaseta s krožnim tokom s ploščo,
ki se samodejno čisti
Prihranite do 50 % energije v primerjavi s standardnimi kasetami
››
››
››
››

Funkcija za samodejno čiščenje zagotavlja vsakodnevno
čiščenje filtra, kar pomeni do 50 % prihranka energije
Nižji stroški vzdrževanja (filter je mogoče očistiti s sesalnikom)
Inteligentna tipala prihranijo do 27 % energije, saj izklopijo
enoto, če ni v sobi nikogar
Popolno udobje: 360-stopinjsko usmerjanje zraka in zaznavanje
prisotnosti z usmerjanjem zraka stran od oseb
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Uporabniku prijazno upravljanje
Ustvarite udobno okolje za stranke
››
››
››
››
››
››

Preprosto uporaben meni naredi upravljanje sistema
preprostejše kot kadar koli
Funkcije za varčevanje z energijo zmanjšajo vaše obratovalne
stroške
Sodobna oblika
Tedenski urniki povečajo udobje in učinkovitost
Podpora za več jezikov
Funkcija za zaklepanje preprečuje nepravilno uporabo

Zračna zavesa Biddle
Izredno učinkovite rešitve ločevanja klime na vratih
››

››

Najučinkovitejša rešitev za odprta vrata, ki zagotavlja občutne
prihranke energije (v primerjavi z električnimi zračnimi
zavesami do 72 %) in se izplača v le 1,5 leta
Usmerniška tehnologija in optimalna hitrost pretoka zraka
zagotavljata celoletno udobje
15

Rešitve za stanovanja
Povsod je lepo, DOMA je najlepše.

Ponudba mini rešitev VRV

›› Stroškovno učinkovit sistem ogrevanja
z nizko porabo energije
›› V primerjavi s tradicionalnimi sistemi
za ogrevanje so izpusti CO2 nižji
›› Do 9 sodobno oblikovanih notranjih
enot je mogoče priključiti na eno
zunanjo enoto
›› Kompaktna zasnova
›› Nizka hrupnost zunanje enote

22
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STE VEDELI?
Ko se odločite za klimatsko napravo Daikin,
mislite tudi na okolje.

Če želite videti celotno ponudbo izdelkov VRV,
obiščite www.daikineurope.com ali se obrnite
na krajevnega prodajalca
16

Pri izdelavi svojih klimatskih naprav naredimo vse, kar
moremo, da bi reciklirali, zmanjšali količino odpadkov in
uporabljali obnovljive vire energije.
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Sodobno oblikovane notranje enote

+

››

Izredna kombinacija izrazite oblike in funkcionalnosti

››

Združuje občutek radiatorja z udobjem in energetsko
učinkovitostjo toplotne črpalke

EDINSTVENO:
OBČUTEK

››

Filter za prečiščevanje zraka

RADIATORJA ...

››

Popolno udobje: skoraj neslišno delovanje s približno
19 dBA

››

Poleti ohladi hišo

17

Ponudba

Vseh sestavnih delov ni mogoče hkrati priključiti na eno zunanjo
enoto. Več podrobnosti poiščite v knjigi s tehničnimi podatki.

Zunanje enote VRV

: sestavni del je mogoče priključiti

x : sestavnega dela ni mogoče priključiti
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Zmogljivost (KM)
Sistem

Tip

Naziv izdelka

4

5

6

8

10

12

14

RXYQ-T
Toplotna črpalka
z neprekinjenim ogrevanjem

*1

*1

*1

*1

*1

*1

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

Notranje
Zračna Povezava z
Prezračevanje
enote
zavesa vodno omarico

Krmilni
sistemi

    



 x   

   x 



x

x   



x

  



x

x   

RXYCQ-A



x

  x

x

x

x   



x

  



    

REYQ-P8/P9
Kombinacija z majhnim tlorisom



x

  



x

x   

REYHQ-P
Kombinacija z visokim COP



x

  



x

x   

REYAQ-P
za priključitev z vodno
omarico samo za ogrevanje



x

  



x    

RWEYQ-T



x

  



 x   



x

  



x

Zračna zavesa Biddle za VRV
(CYV)

 x   

Prezračevanje z rekuperacijo
(na primer VAM)
Notranje enote na sveži zrak
(na primer FXMQ-MF)
Priključni komplet AHU
(na primer EKEXV)



Notranje enote vrste VRV
(na primer FXSQ)

    

RTSYQ-PA
Toplotna črpalka,
optimizirana za ogrevanje

REKUPERACIJA
TOPLOTE
TOPLOTNA
ČRPALKA

REKUPERACIJA TOPLOTE

20

RXYSQ-P8V1 (enofazna)
RXYSQ-P8Y1 (trifazna)

REYQ-T

VODNO
HLAJENI
SISTEM

18

Stanovanjske notranje enote
(na primer Daikin Emura)

TOPLOTNA ČRPALKA

ZRAČNO HLAJENE ENOTE

RYYQ-T
Toplotna črpalka
z neprekinjenim ogrevanjem

16

*1

*1

*1

*1

*1

*1

Zmogljivost (KM)

NADOMESTNA ENOTA VRV
REKUPERACIJA TOPLOTE –
TOPLOTNA ČRPALKA

ZRAČNO HLAJENE
ENOTE
Ena enota

1

18

Ni standardna kombinacija (prosta kombinacija).

5
140

Razred zmogljivosti

Kombinacija več enot

4

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

8

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

360

460 500 540 636 712 744 816 848

*1

*1

*1

x   
Individualno krmiljenje
(na primer BRC)
Centralizirano krmiljenje
(na primer DCS3*/DST)
Omrežne rešitve
(na primer DCS6*/DAM/DMS)

Naziv izdelka

Nizko temperaturna vodna
omarica za VRV

Tip

Visoko temperaturna vodna
omarica za VRV

Sistem

Notranje enote VRV

Sodobno oblikovane notranje enote

Naziv
izdelka

Kaseta s krožnim tokom
Funkcija za samodejno čiščenje3
Tipalo prisotnosti in tal3

FXFQ-A

Popolnoma ploska kaseta
Tipalo prisotnosti in tal3

FXZQ-A

2-smerna pihalna kaseta
za montažo na strop

FXCQ-A

Stropno montirana
vogalna kaseta

FXKQ-MA

Majhna skrita stropna
enota

FXDQ-M9

25

32

40

50

63

71

80 100 125 140 200 250

FXSQ-P

Skrita stropna enota
z invertersko gnanim
ventilatorjem

FXMQ-P7
4

Naziv
izdelka

Kaseta s krožnim tokom
Funkcija za samodejno čiščenje3
Tipalo prisotnosti in tal3

FCQG-F



Popolnoma ploska
kaseta
Tipalo prisotnosti in tal3

FFQ-C



Majhna skrita stropna
enota

FDBQ-B



Tanka skrita stropna
enota

FDXS-F



Skrita stropna enota
z invertersko gnanim
ventilatorjem

FBQ-C



Daikin Emura – enota za
stensko montažo

FTXGLW/LS

 

Enota za stensko
montažo

CTXS-K
FTXS-K

 

Enota za stensko
montažo

FTXS-G

 

FHQ-C



Nexura – samostoječa
talna enota

FVXG-K

 

Samostoječa enota

FVXS-F

 

Enota fleksibilnega tipa
(Flexi)

FLXS-B

 

Enota za stensko montažo FXAQ-P

Spuščena stropna enota

FXHQ-A

4-smerna pihalna stropna
FXUQ-MA
viseča kasetna enota
Samostoječa enota

Skrita samostoječa enota

Hladilna kapaciteta (kW)1
Kapaciteta ogrevanja (kW)2

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

RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1

Model

STENSKA ENOTA

Skrita stropna enota
z invertersko gnanim
ventilatorjem

Priključljiva
zunanja enota

Tip

STROPNA
VISEČA
ENOTA

STENSKA
ENOTA

STROPNA VISEČA
ENOTA
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Tanka skrita stropna enota FXDQ-A

Velika skrita stropna enota FXMQ-MA

TALNA
SAMOSTOJEČA
ENOTA

15

SKRITA STROPNA ENOTA

Model

TALNA SAMOSTOJEČA ENOTA

SKRITA STROPNA ENOTA

STROPNO MONTIRANA KASETA

Tip

Zmogljivost
15 20 25

STROPNO MONTIRANA
KASETA

Zmogljivost

Spuščena stropna enota

35

42

50

60

71

RYYQ-T
RXYQ-T

Nazivne zmogljivosti hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m.
Nazivne zmogljivosti hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m.
Izbirno.
4
Ni priključljivo na VRV III-S.
1
2
3

19

Izdelke Daikin distribuira:

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-pošta: office@daikin.at, www.daikin-ce.com
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