VRV DEN TOTALA LÖSNINGEN
INTEGRERAD KLIMATST YRNING

Totalt lösningskoncept
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.

VISSTE DU ATT…
Övrigt

du kan använda vår VRV-lösning för att spara

upp till 50 % av en kontorsbyggnads

Vattenuppvärmning

Kontorsutrustning

energiförbrukning, vilket ger stora möjligheter till att sänka

Byggnadsuppvärmning

driftskostnaderna och energikonsumtionen, samtidigt som
det begränsar miljöpåverkan.
Total energiförbrukning för en kontorsbyggnad

Rumskyla
Belysning

Ventilation

Källa: EIA; 1995, Undersökning av energiförbrukning i affärsfastigheter
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VRV-utomhusenheter
Integrerad värmepumplösning
›› Lösning för varje klimat
från -25 °C till +52 °C
›› Flexibel för att passa alla byggnader
›› Kan anpassas för dina specifika
behov för att erhålla bästa
årstidsrelaterade verkningsgrad
›› Den nya standarden inom värmekomfort
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Värme och kyla
Stort utbud av inomhusenheter som passar
rum i alla storlekar och former
››
››
››
››

Perfekt komfort
Låg ljudnivå
Stilfull design
Undertaksinstallation möjlig

SPARA UPP TILL 15 % JÄMFÖRT MED
TRADITIONELLA SYSTEM

Luftseparation
genom luftgardiner
En högeffektiv lösning till klimatseparation
för dörröppning
››
››
››

Mest effektiva lösningen för öppen dörr
Kostnadsfri luftgardinsuppvärmning
Året runt-komfort, även under de mest
krävande dagar

SPARA UPP TILL 72 % JÄMFÖRT MED

Varmvatten

EN ELEKTRISK LUFTGARDIN

Använd en förnyelsebar energikälla för att

Ventilation

producera varmvatten
››
››
››
››

Kostnadsfri uppvärmning av vatten möjligt
Möjlighet att kombinera med solpaneler
Varmvatten för dusch, tvättställ, diskhoar,
golvvärme eller element
Varmvatten upp till 80 °C

SPARA UPP TILL 17 % JÄMFÖRT MED
EN GASPANNA

Skapa en högkvalitativ inomhusmiljö
››
››
››
››

Värmen återvinns mellan utomhus- och
inomhusluft
Fri kyla
Optimal fuktighetskontroll
Luftfiltrering säkerställer stadig tillförsel
av ren luft

SPARA UPP TILL 40 % TACK VARE LÄGRE

Användarvänligt
styrsystem

KRAV PÅ KYLA OCH VÄRME

Full styrning för maximal effektivitet
››
››
››
››
››

Från individuell styrning till hantering av
flera byggnader
Användarvänlig touchskärmstyrning
Fjärrkontroll och övervakning via Internet
Zonkontroll
Verktyg för energihantering
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Möjlig

Butikslösning
VRV värmepumpsystem

›› Energisnål värmepump tack vare
inverterteknik, COP upp till 4,5
›› Styr varje inomhusenhet var för sig
›› Kan anpassas för dina specifika behov
för att erhålla bästa årstidsrelaterade
verkningsgrad tack vara VRT-tekniken
›› Den nya standarden inom
värmekomfort
›› Flexibel för att passa alla byggnader:
›› inomhusinstallation av
utomhusenheten, användbart
i tätorter eftersom de varken för
oväsen eller stör utsikten

22

›› utomhusinstallation av
utomhusenheten för att maximera
säljområdet

VISSTE DU ATT…
… om ditt system bara har 10 % mindre köldmedium än
den optimala mängden kan effektförbrukningen för att
upprätthålla kapaciteten öka med 40 %. Därför har vi utvecklat
vår automatiska funktion för påfyllning av köldmedium och
Besök www.daikineurope.com eller
kontakta din lokala återförsäljare för att
se hela produktutbudet av VRV
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automatisk kontroll av köldmediumläckage för att säkerställa
en optimal kapacitet och effektivitet genom systemets hela
livslängd och efterfölja föreskrifterna för F-gas.

Rundblåsande kassett med
självrengörande panel
››
››
››
››

Upp till 50 % energibesparingar i jämförelse med
standardkassetter
Lägre underhållskostnader (filtret kan rengöras med
dammsugare)
Intelligenta sensorer stänger av enheten när ingen befinner
sig i rummet, vilket ger besparingar på upp till 27 %
Perfekt komfort: 360° luftutsläpp och närvarodetektering som
riktar bort luftflödet från personer

Användarvänlig styrning
››

Lättanvända menyer som gör det lättare än någonsin att styra
ditt system

››

Energisparfunktioner, vilket minskar driftkostnaderna

››

Tidsenlig design

››

Veckoscheman ökar komfort och effektivitet

››

Flerspråksstöd

››

Knapplåsfunktion för att förhindra felaktig användning

Biddle luftgardin
Högeffektiva lösningar för att bekämpa problemet med
klimatseparation i dörröppningar
››

Den mest effektiva öppendörr-lösning som ger väsentliga
energibesparingar på upp till 72 % och en återbetalningstid
på bara 1,5 år i jämförelse med elektriska luftridåer

››

Åretruntkomforten säkras genom den konstanta
utloppshastigheten och den unika justerbara
luftflödesbredden (europeiskt patent)
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Möjlig

Kontorslösning
VRV-värmeåtervinningssystem
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›› Erhålla varmvatten och uppvärmning
kostnadsfritt från områden som
behöver kyla
›› Perfekt komfort: samtidig
uppvärmning av områden medan
andra kyls
›› Flexibel för att passa alla byggnader:
›› inomhusinstallation av
utomhusenheten, användbart
i tätorter eftersom de varken för
oväsen eller stör utsikten
›› utomhusinstallation av
utomhusenheten för att maximera
säljområdet
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VISSTE DU ATT…
… om ditt system bara har 10 % mindre köldmedium än
den optimala mängden kan effektförbrukningen för att
upprätthålla kapaciteten öka med 40 %. Därför har vi utvecklat
vår automatiska funktion för påfyllning av köldmedium och
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kontakta din lokala återförsäljare för att
se hela produktutbudet av VRV
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automatisk kontroll av köldmediumläckage för att säkerställa
en optimal kapacitet och effektivitet genom systemets hela
livslängd och efterfölja föreskrifterna för F-gas.

Centralstyrning
››
››
››
››
››
››

››

Strömförbrukning per inomhusenhet.
Möjlighet att styra annat än HVAC-system, exempelvis
persienner, belysning, pumpar.
Lättanvänd pekskärm
Detaljerad och enkel övervakning och styrning för upp till
128 inomhusenheter
Övervakning och styrning av flera byggnader, via webben
Många energisparfunktioner som schemalagd
avstängning av systemet på kvällen, anslutning till
rörelsedetektorer, frånvarotider och annat
Enkel hantering av elförbrukning och uppdelning av
driftskostnaderna mellan flera hyresgäster
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Friskluft
››

Minimera energiförlusten genom att återvinna värme
från utloppsluften

››

Kombinera ventilation och luftkonditionering i ett
system

Kassett
››

Perfekt komfort: ljudnivå ner till 25 dBA = ljudet av

››

Idealisk för medelstora till stora byggnader

››

Luftfiltrering säkerställer stadig tillförsel av ren luft

prasslande löv.
››

Passar snyggt in i 60x60 innertaksmoduler, vilket
sänker installationskostnaderna

+

DEN TYSTASTE

Varmvatten
››

KASSETTEN PÅ
MARKNADEN

Använd värmepumpsteknik för att producera
varmvatten

››

Kostnadsfritt varmvatten erhålls genom att överföra
värme från områden som behöver kyla.

››

Möjlighet att ansluta solpaneler

››

Möjliga applikationer: diskhoar, golvvärme, duschar och
element
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Möjlig

Hotellösning
VRV-värmeåtervinningssystem

›› Erhålla varmvatten och uppvärmning
kostnadsfritt från områden som
behöver kyla
›› Perfekt komfort: samtidig
uppvärmning av områden medan
andra kyls
›› Flexibel för att passa alla byggnader:
›› inomhusinstallation av
utomhusenheten, användbart
i tätorter eftersom de varken för
oväsen eller stör utsikten
›› utomhusinstallation av
utomhusenheten för att maximera
säljområdet
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VISSTE DU ATT…
… Det går även att ansluta ett VRV-system till en
bergvärme vattenkrets. Eftersom temperaturen 10 m under
Besök www.daikineurope.com eller
kontakta din lokala återförsäljare för att
se hela produktutbudet av VRV
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markytan håller sig relativt konstant under året har detta
system stor effektivitet, till och med vid de mest extrema
utomhustemperaturer.

Centralstyrning
››
››
››
››

››
››

Full styrning och hantering av VRV-system med upp till
2 560 inomhusenheter
Enkel navigering med en tydlig display
Strömförbrukning per inomhusenhet
Full kontroll på alla luftkonditioneringssystemets
funktioner och de grundläggande fastighetsfunktionerna
som brandlarm, etc. för att optimera energieffektivitet,
komfort och säkerhet
Smart energihantering för att optimera ditt VRV-system
Övervakning och styrning av flera byggnader via webben

Intelligent styrenhet för hotellrum
››

Ansluts till alla typer av styrenheter, inklusive
lättanvända läsplattor

››

Ändrar inställningsvärdet automatiskt när gästen lämnar
rummet eller öppnar fönstret, för att spara energi

››

Uppfyller alla gästers klimatbehov eftersom varje rum
är separat styrd

››

Enkel integration i hotellövervakningsprogrammet
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Undertaksmodell
››
››

Särskilt utvecklade för små och välisolerade rum

Varmvatten

som hotellrum

››

att producera varmvatten

Perfekt komfort: mycket låg ljudnivå som säkerställer
en god natts sömn

Använd förnyelsebar energi via värmepumpsteknik för

››

Kostnadsfritt varmvatten erhålls genom att överföra
värme från områden som behöver kyla.

››

Smälter in i alla miljöer

››

Maximerar användbart utrymme: mycket kompakta

››

Möjliga applikationer: badrum, golvvärme och element

mått för att minska takutrymmet till ett minimum

››

Varmvatten upp till 80 °C
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Möjlig

Bostadslösning
Mini VRV, värmepump

›› Kostnadseffektivt värmesystem med
låg energiförbrukning
›› Lägre CO2-utsläpp jämfört med
traditionella värmesystem
›› Upp till 9 eleganta inomhusenheter
›› Kompakt design
›› Lågt ljud på utomhusenheten

22
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VISSTE DU ATT…
när du väljer en Daikin luftkonditionering tänker du också
Besök www.daikineurope.com eller
kontakta din lokala återförsäljare för att
se hela produktutbudet av VRV
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på miljön?
När vi tillverkar din luftkonditionering gör vi vårt yttersta för att
återvinna, minska avfall och använda förnyelsebar energi.
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Stilfulla inomhusenheter

+

UNIK:

››

funktionalitet
››

Kombinerar känslan från en radiator med komforten
och energieffektiviteten från en värmepump

KÄNSLAN MED
ETT ELEMENT...

Anmärkningsvärd blandning av ikonisk design och

››

Luftreningsfilter

››

Perfekt komfort: Viskande tyst vid cirka 19 dBA

››

Kyler huset på sommaren
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VRV totallösning

3/4

Förnyelsebar
omgivningsluft

Innovation
i praktiken

VRV invertersystem

Värme
och kyla
Vår värmepumpsteknik är mycket energieffektiv eftersom
det

använder förnyelsebar energi

från

utomhusluften för att driva uppvärmningsprocessen,
utan behov av ett sekundärt uppvärmningssystem. Denna
teknik förvandlar lite till mycket, vilket direkt leder till
minskade CO 2-utsläpp och driftskostnader.
Daikin VRV använder avancerad teknik för

att ta upp

värme från de områden som behöver kylas och därefter
återvinna den för att värma upp andra områden eller för

att värma upp vatten, vilket gör att den kan värma upp
och kyla ner olika delar av byggnaden på samma gång.
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1/4

Elektrisk
energi

System
utan inverter

Personlig komfort
Ur de boendes perspektiv är det komfortnivån som
erhålls av klimatstyrsystemet det som är viktigast så att:
› › temperaturen måste vara rätt
› › det måste komma in tillräckligt med friskluft
› › luftfuktigheten måste vara rätt
› › ljudnivån måste vara acceptabel

Önskad rumstemperatur
Idealisk situation vid
värme och kyla

COP värmefaktor
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Endast kyla

40

60

50 % värme
50 % kyla

Värmefaktor på ett Daikin VRV-värmeåtervinningssystem

80

100

Endast värme

Vårt integrerade system kan hantera alla dessa behov och
ger möjlighet till separat styrning där det är möjligt.
Speciell omtanke har lagts på att minimera ljudet från
systemet. Ljudnivåerna på inomhusdelarna kan ligga så
lågt som 19 dBA, medan ljudnivåerna på utomhusdelarna
kan sänkas under ljudkänsliga tider som nattetid.
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Flexibel respons för

Optimala
förhållanden
Våra modulsystem erbjuder en hög grad av flexibilitet och
vi har utrustningen att uppfylla alla klimatstyrningssituationer:
från värme när utomhustemperaturerna är så låga som -25 ºC
till ultimat kyla när det är +50 ºC.
Vår utomhusutrustning kan antingen placeras på taket för
att maximera utrymmet inne i fastigheten eller inomhus.
Medan vårt extremt breda utbud av inomhusenheter ger
oss möjlighet att välja den bästa tänkbara lösningen oavsett
storleken på rummet eller dess form. Våra specialkonstruerade
inomhusdelar, ventilationsenheter och Biddle luftgardiner kan
vara synliga och bilda en del av miljön eller så kan de placeras
helt osynliga, beroende på användarens behov – oavsett vad
du behöver är våra lösningar tillräckligt flexibla för att erhålla

ett optimalt resultat.
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Kvalitet är något som vi tar mycket allvarligt på. Som ett
resultat av våra ISO9001-certifierade tillverkningsprocesser
och testning i våra egna specialiserade testanläggningar, vet
vi att vi levererar utrustning som uppfyller de mest krävande
standarderna för tillverkning och tillförlitlighet.

Daikin är marknadsledaren
för innovation i
nom klimatstyrning.
Med mer än 85 års erfarenhet av luftkonditionering och 50 år

Allt detta backas upp av vår välkända support- och

av värmepumpar har Daikins passion för innovation lett till

som har det största nätverket

att uppfinna och sedan utveckla konceptet med variabla

underhållsservice,

inom eftermarknadsservice i branschen.
Daikin är stolt över att vara en pålitlig partner för din

bekymmersfri
totallösning för klimatkontroll.

verksamhet och att erbjuda en verkligt

köldmediesystem (Daikin VRV-system) för mer än ett kvarts
sekel sedan och vi är nu de ledande inom denna typ av
integrerad klimatstyrning.
Daikin, i sin roll som ansvarig marknadsledare, försöker ständigt
förbättra energieffektiviteten och miljövänligheten på sina
produkter och att utveckla nya: till exempel, ett VRF-system
baserat på CO2, ett miljövänligt köldmedium.

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.

Daikins produkter distribueras av:

VRV-produkterna ligger inte inom ramen för Eurovents
certifieringsprogram.
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Daikins
unika
position
som
tillverkare
av
luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier har
lett till att företaget är djupt engagerat i miljöfrågor. Sedan flera
år tillbaka strävar Daikin efter att bli den främsta leverantören av
produkter som har liten påverkan på miljön. För att möta den
utmaningen krävs ekologisk design och utveckling av ett brett
utbud produkter och ett energihanteringssystem, som resulterar i
energibesparing och minskad mängd avfall.

