VRV, KONTROLL I INTEGRUAR I KLIMËS
PËR HAPËSIRA TREGTARE MESATARE OSE TË MËDHA

Koncepti

Zgjidhja Totale
Zgjidhja Totale e Daikin VRV ofron një pikë të vetme kontakti për dizajnin dhe
mirëmbajtjen e sistemit tuaj të integruar të kontrollit të klimës.
Njësitë tona modulare ju mundësojnë të zgjidhni kombinimin e duhur
të pajisjeve dhe të teknologjisë për të siguruar baraspeshimin e duhur
të temperaturës, lagështisë dhe freskisë së ajrit për një zonë të përsosur
komoditeti me efikasitet maksimal energjie, kosto operimi minimale dhe
emetime CO2 të ulura.

A E DIJE SE…
mund të përdorësh zgjidhjen tonë VRV për të menaxhuar

deri në 50% të konsumit të energjisë së një

ndërtese me zyra, duke të mundësuar potencial të madh

Të tjera

Ngrohja e ujit

Pajisjet e
zyrës

Ngrohje e
ambientit

për kursim në kosto dhe energji, duke pakësuar ndikimin
në mjedis.
Konsumi total i energjisë për një ndërtesë me zyra

Freskim hapësire
Ndriçimi

Ajrosja

Burimi: EIA; 1995, Anketimi i konsumit të energjisë për ndërtesa tregtare
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Njësi të jashtme VRV
Zgjidhje për pompa ngrohëse
të integruara
›› Zgjidhje për çdo klimë
nga -25°C në +52°C
›› Fleksibël për t'iu përshtatur çdo ndërtese
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Ngrohje dhe ftohje
Gamë e gjerë njësish të brendshme që i përshtaten
dhomave të çdo forme dhe përmase
››
››
››
››

Komoditet i përkryer
Funksionim i qetë si pëshpërimë
Dizajn me stil
Mundësohet instalimi i fshehur

KURSENI DERI NË 15% NË KRAHASIM ME
SISTEMET TRADICIONALE

›› Mund të personalizohet sipas
nevojave tuaja specifike për të arritur
efikasitetin më të lartë sezonal

Uji i ngrohtë

›› Standardi i ri në komoditetin e ngrohjes

ujë të ngrohtë

Përdorni energji të rinovueshme për të prodhuar

››
››
››

››

Mundësi për ngrohje falas të ujit
Mundësi për të kombinuar me panele diellore
Ujë i ngrohtë për dushet, lavamanët, ujë
rubineti për pastrim, ngrohje nën dysheme ose
radiatorë
Ujë i ngrohtë deri në 80°C

Ndarje ajri përmes
perdeve të ajrit
Zgjidhje tejet efikase për ndarjen e klimës në dyer
››
››
››

Zgjidhjet më efikase për mjedise me dyer
të hapura
Ngrohje falas me perde ajri
Komoditet gjatë gjithë vitit edhe në ditët
më të vështira

KURSENI DERI NË 72% NË KRAHASIM ME
PERDET ELEKTRIKE TË AJRIT

Ajrosja
Krijoni mjedise të brendshme të cilësisë së lartë
››
››
››
››

KURSENI DERI NË 17% NË KRAHASIM ME

Nxehtësia rigjenerohet ndërmjet ajrit të
brendshëm dhe të jashtëm
Ftohje e lirë
Kontroll optimal i lagështisë
Filtrimi i ajrit siguron furnizim të
vazhdueshëm me ajër të pastër

BOJLERËT ME GAZ

››

Sensori CO2

Sistemet e kontrollit
të lehta në përdorim

››

Lidhje fishe e thjeshtë për njësitë e trajtimit
të ajrit

KURSENI DERI NË 40% FALË KËRKESAVE MË TË
ULËTA TË NGROHJES DHE TË FTOHJES

Kontroll i plotë për efikasitet maksimal
››
››
››
››
››
››

Nga kontrolli individual në menaxhimin e shumë ndërtesave
Kontroll me ekran me prekje i lehtë në përdorim
Telekomandë dhe monitorim përmes internetit
Kontroll i zonës
Instrumente për menaxhimin e energjisë
Pajtim i lehtë Easy F-gas me anë të kontrollit të ftohjes në largësi
03

Pse të zgjedhësh zbatimin e

zgjidhjeve VRV?
Kosto operimi të ulëta
Sipas Franklin + Andrews, një nga ekonomistët lider në botë të
ndërtimit, kostot aktive për sistemet VRV të ruajtjes së ngrohtësisë janë
tepër të favorshme me një sistem ventilimi me 2 ose 4 tuba. Kostot
aktive për m2 Sipërfaqja e dyshemesë së një sistemi me tuba ajrimit
mund të jetë nga 40 deri në 72% më e madhe se një sistem VRV i
ruajtjes së ngrohtësisë.

Efikasitet më i madh i hapësirës
Një sistem VRV është më i efektshëm se një ngrirës pasi kërkon shumë
më pak hapësirë. Për shembull, Franklin + Andrews llogarit se një
sistem me 2 ose 4 tuba ventilimi mund të zëjë rreth 7% të sipërfaqes
së përgjithshme të ndërtesës, ndërsa një ndërtesë e krahasueshme me
VRV mund të zëjë nga 3-5%. Kjo do të thotë se Daikin VRV i mundëson
ndërtuesve të rrisin në maksimum hapësirën e dhënë me qira, me deri
në 29% më pak hapësirë se një sistem ftohësi. Dhe në një treg tepër
konkurrues, ofrimi i përdorimit më elastik dhe efikas të hapësirës në një
zyrë mund të arrijë rezultatin e dëshiruar.

Përmbushja e legjislacionit të nesërm në
ditët e sotme
Disa modelues janë të shqetësuar mbi përdorimin e volumeve të mëdha
të lëngut ftohës në një ndërtesë, në vend të një sistemi me ftohje uji.
Sidoqoftë, sistemet Daikin VRV janë krijuar dhe instalohen në pajtim
me të gjitha rregullat më të fundit F-gas për të minimizuar rrezikun e
rrjedhjeve. VRV gjithashtu përmbush të gjitha kërkesat e Direktivës
për Performancën e Lidhur me Energjinë dhe është krijuar duke patur
parasysh efikasitetin sezonal me kërkesat legjislative të së ardhmes.

I krijuar për të përmbushur kërkesat aktuale
dhe të së ardhmes

Menaxhim inteligjent i energjisë

Gjithashtu VRV mundëson fleksibilitet për të përmbushur kërkesat

inteligjente sa dhe sistemi i kontrollit. Për këtë arsye Daikin ofron

aktuale dhe të së ardhme për klientët, pasi sistemi mund të krijohet,

Menaxherin e Prekjes Inteligjente, një sistem kontrolli i lehtë në

ndërtohet dhe porositet kat më kat. Me 20 njësi të ndryshme për

përdorim me vegla inteligjente të menaxhimit të energjisë për të

ambjente të brendshme me një gamë prej 14 kapacitetesh të

zbuluar zonat ose njësitë që harxhojnë energji dhe pakëson koston

ndryshme në disponim, VRV mund të përdoret sipas zonës dhe

operative, në mënyrë që të ruhet performanca e sistemit sipas

përshtatet sipas nevojës së çdo qiramarrësi në ndërtesë nëpërmjet një

kushteve origjinale të modelit.

programi rinovimi të përshkallëzuar.

Kontroll i saktë i zonave për t'iu përshtatur
klientëve të ndërtesës
Çdo kat – madje çdo dhomë – mund të kontrollohet në mënyrë
individuale për të maksimizuar efikasitetin dhe parandaluar harxhimin
e energjisë. Kjo përshtatshmëri e bën VRV ideale për ndërtesat me
shumë qiramarrës, të cilat mund të kenë më shumë zona boshe dhe
periudha kohore me përdorim të ndryshueshëm.

Mënyra modulare mundëson më shumë
fleksibilitet
Mënyra modulare e VRV mundëson më shumë fleksibilitet për të
balancuar ngarkesat e nxehtësisë në pjesë të ndryshme të ndërtesës.
Nga ana tjetër, një ftohës funksionon në të gjithë sistemin, i cili ka
nevojë për një njësi rezervë të shtrenjtë. Kështu, nëse pëson avari, i
gjithë sistemi nuk funksionon. Gjithashtu VRV ofron gjatësi tubacionesh,
kështu që sistemi mund të projektohet për t'ju përshtatur ndërtesave
me përmasa dhe forma të ndryshme.

Një sistem me pompa ngrohëse funksionon në mënyrë po aq

Besueshmëri ku mund të mbështeteni
Sigurisht, garantimi i kostove të operimit varet nga besueshmëria
e sistemit dhe efikasiteti gjatë përdorimit. Në këtë mënyrë, është
qetësuese të dini se Daikin ka një reputacion të pakrahasueshëm për
cilësi, besueshmëri dhe shërbim pas shitjeve.

Zgjidhja Totale VRV

Kosto operimi
të ulëta

3/4 e ajrit
të ambientit
rinovohet

për pronarët e ndërtesave
Sistem
inverter VRV

Ngrohje dhe
ftohje

Teknologjia jonë e pompës së ngrohtësisë është tepër efikase
pasi përdor

energji të rinovueshme nga ajri i

jashtëm për procesin e ngrohjes, pa pasur nevojë për një sistem
ngrohës dytësor. Kjo mundëson kursim direkt në emetimet CO2
dhe kostot operacionale.

Maksimizon efikasitetin sezonal
Por Daikin VRV përdor teknologji revolucionare për të
maksimizuar efikasitetin sezonal dhe pakësuar kostot operative.
Temperatura e Ndryshueshme e Ftohësit, për shembull,
një veçori unike e Daikin, e përshtat automatikisht sistemin
VRV IV me kërkesat individuale të ndërtesës dhe klimën
lokale duke çuar në kursimin

e kostove deri në

28% në krahasim me sistemet e ngjashme. Kjo bëhet pa
kompromentuar rehatinë dhe elasticitetin.
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1/4 e
energjisë
elektrike

Sisteme
jo-inverter

Njësitë inteligjente të brendshme
Njësitë si kaseta me rrjedhje rrethore mundësojnë kursim deri
në 50% në krahasim me kasetat standarde falë pastrimit ditor
automatik të filtrit. Sensorët e pranisë kursejnë deri në 27% të
energjisë duke rregulluar pikën e caktuar ose duke fikur njësinë
kur në dhomë nuk ka njeri.

A E DIJE SE…
… një sistem i

ngrohtësinë nga zonat e ftohura dhe pastaj e ripërdor

Rehati personale për qiramarrësit

për të ngrohur zonat e tjera ose për të ngrohur ujin, duke

Kur shihet nga perspektiva e banorëve të ndërtesës, është

e mundësuar të ngrohë dhe ftohë zonat e ndryshme të

rehatia e mundësuar nga sistemi i kontrollit të klimës që ka më

ndërtesës në të njëjtën kohë.

shumë rëndësi dhe prandaj:

COP

Temperatura e dëshiruar në dhomë

rigjetjes së ngrohtësisë nxjerr

Situatë ideale gjatë
ngrohjes dhe ftohjes

10
8

››

temperatura duhet të jetë e duhur

››

në zonë duhet të ketë mjaft ajër të freskët

››

niveli i lagështisë duhet të jetë i duhur

››

niveli i zhurmës duhet të jetë në minimum

7
6
5

4
3
2

Sistemi ynë i integruar trajton të gjitha kërkesat dhe mundëson

1
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Vetëm ngrohje

kontrollin individual kurdoherë që është e mundur.
I është kushtuar vëmendje speciale për minimizimin e niveleve
të zhurmës në sistem. Nivelet e zhurmës në të gjitha njësitë

Koefiçenti i performancës së një sistemi ngrohës Daikin VRV

tona të brendshme mund të jenë

të ulëta deri në

19 dBA, ndërsa tingulli i emetuar nga njësitë e jashtme

mund të ulet gjatë kohëve të ndjeshme si nata.
Për më shumë VRV është standardi i rehatisë së
ngrohjes. VRV IV vazhdon të ofrojë ngrohje edhe kur është
në modalitet shkrirjeje, ajo u jep përgjigje disavantazheve të
menduara të përdorimit të një pompë ngrohëse për ngrohje
monovalente.
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Zgjidhje elastike për

zyrat e konsulentëve dhe modelimit
Sistemet tona modulare ju mundësojnë nivel të lartë

elasticiteti

dhe ne kemi të gjitha pajisjet për të

përmbushur të gjitha situatat e kontrollit të klimës: nga
ngrohja kur temperaturat e jashtme shkojnë deri në -25ºC
deri në ftohje kur temperaturat shkojnë +50ºC.

Pajisjet tona të jashtme

i përshtaten çdo

ndërtese, pavarësisht modelit. Mund të vendoset në çati për
të maksimizuar hapësirën e brendshme ose në ambiente të
brendshme, për tubacione më të shkurtra, kosto instalimi më
të ulëta, efikasitet të rritur dhe estetikë vizuale.
Vetëm gama jonë e gjerë e njësive të brendshme ofron
zgjidhje të shumta për çdo hapësirë, pavarësisht formës
apo modelit. Na mundëson të zgjedhim zgjidhjen më të
mirë të mundshme pavarësisht përmasave ose formës së
dhomës. Njësitë tona të brendshme të modeluara në mënyrë
speciale, njësitë e ajrimit dhe perdet e ajrit mund të jenë të
dukshme dhe të formojnë pjesë të dekorit apo të jenë të
padukshme, në varësi të nevojave të përdorueve. Modeli

ynë i

tubacioneve elastike është gati i pakufizuar

me 1.000 m gjatësi tubacionesh. Për më tepër, tubacionet e
vogla ftohëse zënë më pak hapësirë nëpër akse dhe hapësira
tavanesh, duke maksimizuar hapësirën e dhënë me qira.
Cilado qoftë nevoja juaj, zgjidhjet tona janë mjaft elastike për

t'ju mundësuar një rezultat optimal.
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Zbuloni se çfarë zgjidhjesh
mund t'ju ofrojë VRV
›› për hotele
›› për zyra
›› për shitje me pakicë
›› për banesa
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Mikpritja me ekonomi
Reputacioni i hotelit varet nga mënyra se si mirëpriten klientët dhe sa rehati ndjejnë ata gjatë qëndrimit. Megjithatë, në të
njëjtën kohë, pronarët e hotelit duhet të ruajnë kontroll të plotë të kostove të tyre të operimit dhe konsumit të energjisë.

Zgjidhjet VRV ofrojnë

›› Ngrohje me kosto të ulët dhe ujë i
ngrohtë duke marrë ngrohjen nga zonat
që duhen ftohur
›› Ambienti perfekt personal për të ftuarit
duke ngrohur disa hapësira duke ftohur
disa të tjera
›› Personalizoni VRV tuaj për efikasitet dhe
komoditet më të mirë sezonal

22

›› Instalim fleksibël. Njësia e brendshme
mund të instalohet në ambiente të
jashtme për të maksimizuar mikpritjen
ose në ambiente të brendshme për të
minimizuar hapësirën e jashtme ose
zhurmën në qendra të qyteteve.

A E DIJE SE…
… nëse sistemi juaj ka 10% më pak ftohëse se sasia optimale,
konsumi i energjisë për të ruajtur kapacitetin mund të ngrihet
me 30%. Si rrjedhim ne kemi krijuar funksionin tonë automatik
Për të parë gamën e plotë të produkteve
VRV, referojuni www.daikineurope.com ose
përfaqësuesi juaj vendor i shitjes
10

të karikimit dhe përmbajtjes së ftohësit dhe për të garantuar
kapacitetin optimal dhe efikasitetin përmes jetëgjatësisë së
sistemit dhe pajtimit me rregullat F-gas.

Kontrolli i centralizuar
Menaxhim inteligjent i energjisë
››

Kontroll i plotë dhe menaxhim i sistemeve VRV me deri në
2.560 njësi të brendshme

››

Lundrim i thjeshtë intuitiv dhe raportim grafik gjithëpërfshirës

››

Shpërndarje e konsumit të energjisë për njësi të brendshme

››

Kontroll i plotë i funksioneve të sistemit të ajrit të kondicionuar
dhe funksione bazë të ndërtimit si alarm zjarri, etj për të
optimizuar efikasitetin e energjisë, rehatinë dhe sigurinë

››

Monitorimi dhe kontrollimi i shumë ndërtesave nëpërmjet
internetit

Kontrollues inteligjent për dhoma
hoteli
U jep pronarit të hotelit kontroll të plotë mbi përdorimin e
energjisë
››

Lidh të gjitha llojet e kontrolluesve, duke përfshirë ekrane me
prekje të lehtë në përdorim

››

Ndryshon automatikisht vlerën e përcaktuar kur i ftuari
largohet nga dhoma ose hap dritaren, duke kursyer energji

››

Përmbush nevojat e të gjithë të ftuarve, pasi çdo dhomë
është e kontrolluar automatikisht

››

Integrim i lehtë me softuerin e rezervimit të hotelit

22

Njësi e fshehur
››

E krijuar posaçërisht për dhoma të vogla me izolim të
mirë si dhomat e hotelit

››

Rehati perfekte: nivel shumë i ulët i zhurmës që garanton
një qetësim gjatë natës

››

Shkrihet natyrshëm me çdo lloj dekori të brendshëm

››

Maksimizon hapësirën e përdorueshme: përmasa shumë
kompakte që ulin boshllëkun në tavan deri në minimum

Uji i ngrohtë
Ujë ngrohës me energji të rinovueshme
››

Përdorni energji të rinovueshme përmes teknologjisë së
pompës ngrohëse për të prodhuar ujë të ngrohtë

››

Ujë i ngrohtë falas falë transferimit të ngrohtësisë nga zonat
që duhen ftohur.

››

Zbatime të mundshme: banja, ngrohje nën dysheme dhe
radiatorë

››

Ujë i ngrohtë deri në 80°C
11

Efikasitet në

vendin e punës

Menaxhimi efikas i ndërtesës dhe shërbimeve janë çelësi i minimizimit të kostove operative

Zgjidhjet VRV ofrojnë

›› Pakëson së tepërmi kostot për ujë të
ngrohtë dhe ngrohje duke ripërdorur
ngrohje nga zonat që kanë nevojë për
ftohje
›› Rehati perfekte duke ngrohur
njëkohësisht hapësirat duke ftohur të
tjerat

22

›› Personalizoni VRV tuaj për efikasitet dhe
komoditet më të mirë sezonal
22

›› Instalim fleksibël. Njësia e jashtme mund
të instalohet në ambient të jashtëm
për të maksimalizuar hapësirën tregtare
ose në ambiente të brendshme për të
pakësuar ndikimin vizual dhe zhurmën.

A E DIJE SE…
… Mund të lidhësh gjithashtu një sistem VRV me një unazë uji
Për të parë gamën e plotë të produkteve
VRV, referojuni www.daikineurope.com ose
përfaqësuesi juaj vendor i shitjes
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gjeotermike. Meqë temperatura në 10 m nën tokë është gati
konstante gjatë gjithë vitit, kjo garanton efikasitet të lartë edhe
në kushte atmosferike ekstreme.

Kontrolli i centralizuar
Plotësoni paketën Daikin për menaxhimin e ndërtimit me
zyra
››

Ndërfaqe intuitive për përdoruesin

››

Menaxhim inteligjent i energjisë

››

Elastike në përmasa dhe integrim nëpërmjet WAGO

››

Përdorim nga interneti dhe kontrollim i shumë i ndërtesave

››

Menaxhim i lehtë i konsumit elektrik të shumë
qiramarrësve
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Ajër i pastër
Një atmosferë zyre më e shëndetshme

››

Minimizim i mbetjeve të energjisë nëpërmjet marrjes
së ngrohtësisë nga ajri i shkarkuar

››

Kombinimi i ajrimit dhe kondicionimit të ajrit në një
sistem

Kasetë plotësisht e sheshtë

Ideale për ndërtesa mesatare dhe të mëdha

››

Filtrimi i ajrit siguron furnizim të vazhdueshëm me ajër
të pastër

Model dhe Gjeni në një pajisje

››

››

Model unik në treg: përputhet me modelin e

››

Lidhja e thjeshtë me fishë i njësive të ajrit në rast se
nevojitet vëllim i madh i ajrit

pllakave të tavanit dhe plotësisht i sheshtë me
tavanin
››

Model ikonë dhe ekselencë inxhinierike

››

Sensorë inteligjentë për rehati dhe efikasitet
maksimal

+

I HESHTUR SI
FËSHFËRITJE

Uji i ngrohtë
Prerje e kostos së ujit të rrjedhshëm

››

Përdorni teknologjinë e pompës ngrohëse për të
prodhuar ujë të ngrohtë

››

Ujë i ngrohtë falas falë transferimit të ngrohtësisë nga
zonat që duhen ftohur

GJETHESH

››

Mundësi për të lidhur panele diellore

››

Zbatime të mundshme: lavamanë, ngrohje nën
dysheme dhe radiatorë
013

Ulja e

kostos së shitjes

Në mjedisin aktual tregtar, shitësit me pakicë ndodhen nën presion për të ulur
si kostot e zhvillimit edhe operative. Legjislacioni shton më tepër presionin
financiar me skema të ndryshme të efikasitetit të energjisë. Duke qenë të
përballueshme, zgjidhjet e energjisë efikase janë thelbësore për minimizimin e
kostove të përdorimit, duke garantuar përputhshmëri me rregullat më të fundit.

Zgjidhjet VRV ofrojnë
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›› Teknologji me pompë ngrohëse që
kursen energji e cila mundëson COP deri
në 4,5
›› Kontroll individual i çdo njësie të
brendshme
›› Një zgjidhje e personalizuar që përdor
"temperaturë ftohëse të ndryshueshme"
për të arritur efikasitet sezonal të lartë
›› Standardi i ri në rehatinë e ngrojhes, me
ngrohje të vazhdueshme gjatë shkrirjes
›› Instalim fleksibël. Njësia e jashtme mund
të instalohet në ambient të jashtëm për
të maksimalizuar hapësirën tregtare ose
në ambiente të brendshme për të hequr
ndikimin vizual dhe zhurmën.

A E DIJE SE…
… VRV IV është optimizuar për efikasitet sezonal?
Kontrolli revolucionar i temperaturës së ndryshueshme
përshtat automatikisht VRV sipas kërkesave individuale të
ndërtesës dhe klimës tuaj, duke pakësuar kostot operative me
28%!
Sistemi mund të
personalizohet lehtësisht

Për të parë gamën e plotë të produkteve
VRV, referojuni www.daikineurope.com ose
përfaqësuesi juaj vendor i shitjes
14

për të arritur ekuilibrin të
kërkuar mes komoditetit
dhe efikasitetit.

Kasetë me qarkullim në të gjtha anët me
panel pastrimi automatik
50% kursim energjie në krahasim me kasetat standarde
›› Funksioni i pastrimit automatik garanton pastrimin ditor të
filtrit, duke arritur deri në 50% kursim energjie
›› Kosto mirëmbajtjeje më e ulët (pastrimi i filtrit mund të bëhet
me një fshesë me korrent)
›› Sensorët inteligjentë e fikin pajisjen kur nuk ka njeri në
dhomë, duke kursyer deri në 27%
›› Komoditet i përkryer: Shkarkim ajri 360° dhe zbulim i pranisë
që drejton ajrin larg nga personat

22

Kontroll i lehtë në përdorim
Krijon një mjedis të rehatshëm për klientët
›› Meny e lehtë në përdorim duke e bërë më të lehtë se kurrë
kontrollin e sistemit tuaj
›› Funksione për kursim të energjisë, duke pakësuar kostot
operative
›› Model bashkëkohor
›› Programet javore rrisin rehatinë dhe efikasitetin
›› Mbështetje për shumë gjuhë
›› Funksion me çelës bllokues për të shmangur përdorimin e
gabuar

Perde ajri Biddle
Zgjidhje tepër efikase për të luftuar çështjen e ndarjes së
klimës nga dyert
›› Zgjidhja më efikase me dyer të hapura që mundëson kursim
energjie deri në 72% dhe periudhë përfitimi prej vetëm
1,5 vitesh në krahasim me perdet elektrike të ajrit
›› Rehati gjatë gjithë vitit që garantohet nga teknologjia
rregulluese dhe shpejtësia e rrymës së ajrit
15

Zgjidhje

për banesa

Nuk ka vend si SHTËPIA.

Zgjidhjet mini-VRV ofrojnë

›› Sistem ngrohës me kosto efektive, me
konsum të ulët të energjisë
›› Emetime të ulëta të CO2 në krahasim
me sistemet ngrohëse tradicionale
›› Në një njësi elegante të brendshme
mund të lidhen deri në 9 njësi të
jashtme
›› Dizajn kompakt
›› Zhurmë e ulët e njësisë së jashtme

22
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A E DIJE SE…
… kur zgjedh një kondicioner Daikin, ti po mendon edhe për
ambientin?

Për të parë gamën e plotë të produkteve
VRV, referojuni www.daikineurope.com ose
përfaqësuesi juaj vendor i shitjes
16

Kur prodhojmë kondicionerin tënd, ne bëjmë çmos që të
riciklojmë, pakësojmë mbetjet dhe përdorim energjinë e
rinovueshme.
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Njësi moderne të brendshme

+

››

Markë e shquar e ikonës së modelit dhe funksionalitetit

››

Kombinon ndjesinë e radiatorit me rehatinë dhe
efikasitetin e energjisë së një pompe ngrohëse

UNIK:
NDJESIA E NJË

››

Filtri për pastrim ajri

RADIATORI…

››

Komoditet i përkryer: e qetë si pëshpëritje me rreth 19 dBA

››

Freskon shtëpinë në verë
17

Gama

Jo të gjithë komponentët mund të lidhen njëkohësisht me një njësi të
jashtme. Shikoni dokumentin inxhinierik për më shumë informacion.

Njësitë e jashtme VRV

: përbërësi është i lidhshëm

x : përbërësi nuk është i lidhshëm
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Kapaciteti (HP)
Sistemi

Lloji

Emri i produktit

4

5

6

8

10

12

14

RXYQ-T
Pompa ngrohëse
pa ngrohje të vazhdueshme

*1

*1

*1

*1

*1

*1

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

Njësitë e
54 brendshme

Ajrosja

Perde
ajri

Lidhja me
kuti uji

Sistemet e
kontrollit



 x   

   x 



x

x   



x

  



x

x   

RXYCQ-A



x

  x

x

x

x   



x

  



    

REYQ-P8/P9
Kombinim gjurme të vogël



x

  



x

x   

REYHQ-P
Kombinim COP i lartë



x

  



x

x   

REYAQ-P
për lidhje me kuti uji vetëm
ngrohëse



x

  



x    

RWEYQ-T



x

  



 x   



x

  



x
Kuti uji me temperaturë të
ulët për VRV

    

Perde ajri Biddle për VRV
(CYV)

 x   

Ajrosje me rigjenerim ngrohje
(si VAM)
Njësi të brendshme me ajër të
pastër (si FXMQ-MF)
Kompleti i lidhjes AHU
(si EKEXV)



Njësitë e brendshme VRV
(si FXSQ)

    

RTSYQ-PA
Pompë ngrohëse
e optimizuar për ngrohje

RIKUPERIMI I
NXEHTËSISË
POMPË
NGROHËSE

RIKUPERIMI I NXEHTËSISË

20

RXYSQ-P8V1 (Mono fazë)
RXYSQ-P8Y1 (Trefazor)

REYQ-T

ME
FTOHJE
ME UJË

18

Njësitë e brendshme për ambiente
banimi (si Daikin Emura)

ME FTOHJE ME AJËR

POMPË NGROHËSE

RYYQ-T
Pompa ngrohëse me
ngrohje të vazhdueshme
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*1

*1

*1

*1

*1

*1

Kapaciteti (HP)
Emri i produktit

ZËVENDËSUES VRV
I RIKUPERIMIT TË
NXEHTËSISË POMPA NGROHËSE

ME FTOHJE ME
AJËR

Njësi e vetme

1

18

Jo kombinim standard (kombinim i lirë)

5
140

Kategoria e kapacitetit

Kombinim i shumëfishtë

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   
Kontroll individual
(si BRC)
Kontroll i centralizuar
(si DCS3*/DST)
Zgjidhjet e rrjetit
(si DCS6*/DAM/DMS)

Lloji

Kuti uji me temperaturë të
lartë për VRV

Sistemi

Njësitë e brendshme VRV

Njësi moderne të brendshme

Modeli

Emrii i
produktit

15

20

25

32

40

50

63

71

80 100 125 140 200 250

Kaseta me qarkullim në të
gjitha anët
Funksion auto-pastrimi3
FXFQ-A
Sensor pranie dhe dyshemeje3

Kasetë plotësisht e sheshtë
Sensor pranie dhe
FXZQ-A
dyshemeje3

Njësi e vogël e fshehur
në tavan

FXDQ-M9

Njësia e hollë e fshehur
në tavan

FXDQ-A

Njësia e fshehur në tavan
me ventilator të drejtuar
nga inverteri

FXSQ-P

Njësia e fshehur në tavan
me ventilator të drejtuar FXMQ-P7
nga inverteri

ME QËNDRIM NË
DYSHEME

Njësia me montim në mur

FXAQ-P

Njësia me varje në tavan

FXHQ-A

Njësi e varur në tavan me
fryrje ajri në 4 drejtime FXUQ-MA

Kapaciteti i ftohjes (kW)1
Kapaciteti i ngrohjes (kW)2

1
2
3
4

FCQG-F



Kasetë plotësisht e
sheshtë
Sensor pranie dhe
dyshemeje3

FFQ-C



Njësi e vogël e fshehur
në tavan

FDBQ-B



Njësia e hollë e fshehur
në tavan

FDXS-F



Njësia e fshehur në
tavan me ventilator të
drejtuar nga inverteri

FBQ-C



Daikin Emura Njësi me
montim në mur

FTXGLW/LS

 

Njësia me montim në
mur

CTXS-K
FTXS-K

 

Njësia me montim në
mur

FTXS-G

 

FHQ-C



Njësi Nexura me
qëndrim në dysheme

FVXG-K

 

Njësi me qëndrim në
dysheme

FVXS-F

 

Njësi e llojit fleksibël

FLXS-B

 

VARUR NË
TAVAN

VARUR NË TAVAN

MONTUAR
NË MUR

Njësia e madhe e fshehur
FXMQ-MA4
në tavan

Njësi e fshehur me
qëndrim në dysheme

Kaseta me qarkullim në të
gjitha anët
Funksion auto-pastrimi3
Sensor pranie dhe dyshemeje3

TAVAN I FSHEHUR

FXKQ-MA

Njësi me qëndrim në
dysheme

Emri i
produktit

FXCQ-A

Kasetë këndore me
montim në tavan

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

Modeli

MONTUAR NË MUR

Kaseta me montim në tavan me
qarkullim ajri në 2 drejtime

Njësi e jashtme
e lidhshme

Lloji

ME QËNDRIM NË DYSHEME

TAVAN I FSHEHUR

KASETË ME MONTIM NË TAVAN

Lloji

Kapaciteti
15 20

KASETË ME MONTIM NË
TAVAN

Kapaciteti

Njësia me varje në tavan

25

35

42

50

60

71

RYYQ-T
RXYQ-T

Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperaturën e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tubacioni i barasvlershëm i gazit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m.
Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperaturën e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme: 7°CDB, 6°CWB, tubacioni i barasvlershëm i gazit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m.
Opsional
Nuk mund të lidhet me VRV III-S
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Produktet Daikin shpërndahen nga:

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-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com
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saktësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura
këtu. Specifikimet i nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V. refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim
direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të
gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

