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Табела со содржина
VRV,  
решение за комерцијалниот сектор

Системите VRV на Daikin можат да се уредат 
за да ги задоволат барањата за удобност 
и енергетска ефикасностна било кој 
комерцијален објект.

VRV IV стандард и технологии

Поинакви уникатни и патентирани 
технологии.

Придобивки

Системите VRV IV на Daikin можат брзо и 
едноставно да се уредуваат, пуштаат во 
употреба и да се сервисираат и на крајниот 
корисник му нудат совршена доверлива 
удобност и контрола според неговите потреби.

Производствен асортиман на 
надворешни единици

Надворешните единици на Daikin нудат 
решение за секоја примена или климатски 
услови.

Внатрешни единици

Внатрешните единици на Daikin се 
дизајнирани да се вклопат во било кој декор, 
од модерен до класичен и при работа се 
многу тивки и пријатни.

Топла вода

Ефикасно производство на топла вода за 
подно греење, радијатори и клима комори 
или за производство на топла вода за 
лавабоа, бањи и тушеви. 

Воздушни завеси Biddle

Брзи и лесни за инсталирање, воздушните 
завеси Biddle се премногу ефикасни и со 
нив времето на враќање на инвестицијата 
изнесува 18 месеци во споредба со 
електричните воздушни завеси.

Вентилација и клима комори

Daikin го нуди најголемиот асортиман на 
единици за вентилација и клима комори за 
здрава и удобна околина.

Контролни системи

Асортиманот на контролни системи на 
Daikin се состои од системи за управување 
со објекти до едноставни далечински 
управувачи коишто се лесни за употреба и 
нудат паметно управување со енергијата.

Опции и додатни елементи

Нудиме целосен асортиман од опции и 
додатни елементи коишто овозможуваат 
нашите системи да се уредуваат за да ги 
задоволат разните барања на купувачите.
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Зошто да го одберете Daikin
Нашата цел е да направиме вашите 
клиенти да можат да му веруваат на 
Daikin за беспрекорна удобност, за да 
можат слободно да се фокусираат на 
работата и секојдневното живеење.

Ветуваме дека ќе се посветиме на 
технолошка беспрекорност, дизајн 
и стандарди со највисок квалитет за 
да можат вашите клиенти да веруваат на 
удобноста која ја овозможуваме.

Нашето ветување кон планетата е целосно. 
Нашите производи се водечки во ниската 
потрошувачка на енергија и постојано 
работиме на тоа да го намалиме влијанието 
врз околината на решенијата HVACR.

Водиме онаму, каде што другите нè следат. 
Ќе продолжиме да бидеме водачи во решенијата 
HVACR затоа што нашите експерти во сите 
пазарни сектори заедно со 90-годишното 
искуство ни овозможуваат да дадеме 
вредност на долготрајните соработки врз 
основа на доверба, почит и кредибилитет.



5

Супермаркет

Спорт и рекреација
Дуќани и 

продавници РесторанХотел

Канцеларија Технички

Јавни 
објекти

VRV
Решение за комерцијалниот сектор

Технологијата VRV на Daikin е водечка во 
уредувањето за задоволување на барањата на 
поединечните комерцијални објекти за удобност 
и енергетска ефикасност. Технологијата VRV е 
флексибилна при опфаќање на сите примени и 
климатски услови и поседува поинакви уникатни 
производи за вас и вашите клиенти.
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КАРТИЧКИ НА АРГУМЕНТИ

VRV IV ги поставува 
стандардите … повторно

Зошто да го изберете VRV?
• Пронаоѓач и водач на пазарот со системите VRV уште од 1982 година

 › Над 90 стручност во областа на топлотните пумпи
 › Дизајнирано за и произведено во Европа

• Уникатен асортиман од надворешни единици што ги опфаќа сите примени и климатски услови

• Поинакви уникатни производи

ефикасност
 › Променлива температура на разладно средство, што доведува до највисока сезонска ефикасност
 › Касетна единица за дување во сите насоки со табла со автоматско чистење

удобност
 › Променлива температура на разладно средство, со што се спречуваат ладни провеви
 › Вистинско постојано греење за време на одмрзнување
 › Единици од 15 класа за мали, добро изолирани соби (касетни, ѕидни, скриени тавански модели)
 › Внатрешни и надворешни единици со ниско ниво на звук

дизајн
 › Касетна единица, целосно вградена во таванот
 › Daikin Emura, уникатен легендарен дизајн

инсталација
 › Автоматско полнење и проверка на содржина на разладното средство
 › Спуштена таванска касетна единица со 4 насоки на дување (FXUQ)
 › Клима комора на Daikin што работи на принципот „приклучи и пушти“
 › Целосно решение што содржи хидрокутија со ниска и висока температура, воздушни завеси Biddle итн.

контрола
 › Интелигентен Управувач на допир, исплатлив мал BMS што ги содржи сите столбови
 › Лесно се вградува во BMS од трето лице
 › Посветени контролни решенија за примена во техничко ладење, продавници, хотели, ...

• Врвна доверливост

 › Вистинско техничко ладење
 › PCB ладено со гас
 › Најопширно тестирање пред единиците да излезат од фабриката
 › Најширока мрежа за поддршка и сервисирање после продажба
 › Сите резервни делови се достапни во Европа

Системот за климатизација VRV е првиот поединечен систем за климатизација во светот со контрола на променлив проток на разладно средство и е комерцијализиран од 

страна на Daikin во 1982 година. VRV е трговска марка на Daikin Industries Ltd, што произлегува од технологијата што ја нарекуваме „променлив волумен на разладно средство“.
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VRV IV стандарди
• Променлива температура на разладно средство

 › Уредете го вашиот VRV за најдобра сезонска ефикасност и удобност
 › До 28% повисока сезонска ефикасност (ESEER)
 › Прв VRV што зависи од времето
 › Нема повеќе ладни провеви при доставување високи температури 
на издувување

• Постојана удобност

 › Вистинско/реално постојано греење го прави VRV IV најдобрата 
замена за обичните системи за греење

• Конфигуратор за VRV

 › Софтвер за најбрзото и најточното пуштање во употреба, 
конфигурирање и уредување

• Целосно решени

 › Еден доставувач за греење, ладење, вентилација, топла вода, 
воздушни завеси Biddle и контрола

 › Комбинирајте ги станбените внатрешни единици и внатрешните единици VRV

•  Слободна комбинација од надворешни единици за да се 
задоволат потребите за простор при инсталација или за 
ефикасност

• Екран на надворешната единица за брзи поставки на лице место

Придобивки за 
инсталатерите
VRV IV на Daikin ги поставува стандардите со 
најнова технологија и помалку време при 
пуштање во употреба и сервисирање

 › Поедноставно и пократко пуштање во 
употреба со конфигураторот за VRV

 › Далечинска проверка на содржината на 
разладното средство

 › Еден доставувач = една точка за контакт
Многу опции за да се задоволат барањата 
клиентите

Придобивки за 
советниците
Технологијата VRV IV на Daikin е водечка во 
уредувањето за задоволување на барањата на 
поединечните објекти за удобност и енергија, 
со тоа што овозможува намалени капитални и 
работни трошоци

 › Еколошки дизајн
 › Идеално за достигнување врвни BREEAM/EPDB-
нивоа

 › Нема повеќе ладни провеви со повисока 
температура на испарување до 11 или 
16°C, што го прави VRV IV идеална замена за 
водените системи

 › Уникатни спецификации за моновалентно 
греење

Придобивки за 
сопствениците
VRV IV е беспрекорен во кориснички 
прилагодената удобност и интелигентна 
контрола, создадени за ваши лични потреби и 
за зголемување на енергетската ефикасност

 › Годишна заштеда до 28% (во споредба со VRV III)
 › Нема повеќе ладни провеви со променлива 
температура на разладно средство

 › Една точка на контакт за дизајн и одржување 
на вашиот систем за контрола на клима

 › Интегрираниот систем дозволува максимална 
енергетска ефикасност за крајниот корисник

 › Повеќекратните системи можат да се управуваат 
на истиот начин и за големите клиенти

Топлотна пумпа
Враќање топлина

Замена
Водено ладење
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Вообичаено, многу објекти денес зависат од 
неколку одделни системи за греење, ладење, 
греење со воздушни завеси и топла вода. Како 
резултат на тоа, се троши енергија. За да се 
овозможи поефикасна замена, технологијата 
VRV е развиена во целосно решение со коешто 
се управува до 70% од потрошувачката за 
енергија на објектот, со што се зголемува 
заштедата на трошоците.

 › Греење и ладење за удобност низ целата година
 › Топла вода за ефикасно производство на топла 
вода

 › Подно греење/ладење за ефикасно греење/
ладење на просторот

 › Вентилација за атмосфера со висок квалитет
 › Воздушни завеси за оптимално разделување 
на воздухот

 › Контроли за максимална работна ефикасност

Комбинирајте до 70% од потрошувачката на енергија на вашиот објект

Целосно решение

Топла вода

Воздушни завеси

Греење

Ладење

Контроли

Вентилација
Подно греење

Просечна потрошувачка на енергија во канцеларијаПросечна потрошувачка на енергија во хотел

Осветлување

Канцелариска 
опрема

Интегрирајте 

опрема од 

трето лице

Просторно греење 25%

Просторно ладење 9%

Вентилација 5%

ДругоТопла вода 9%

Друго

Канцеларија

Кујна

Осветлување

Просторно греење 31%

Вентилација 4% 

Ладење 3% 

Просторно ладење 15%

Топла вода 17%70% 48%

Интегрирајте 

опрема од 

трето лице
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Греење и ладење Интелигентни контролни системи

 › Комбинирајте ги внатрешните единици VRV со други 
стилски внатрешни единици во еден систем

 › Новата касетна единица за дување во сите насоки ги 
поставува стандардите за ефикасност и удобност

 › Мал BMS го поврзува Daikin со опрема од трето лице
 › Вградете интелигентни решенија за контрола 
со алатки за управување со енергија, за да ги 
намалите трошоците при работа

Воздушна завеса на BiddleХидрокутија со ниска температура

 › Високоефикасно просторно греење преку: 
- Подно греење 
- Радијатори со ниска температура 
- Конвектор на топлотна пумпа

 › Топла вода од 25°C до 45°C

*само за поврзување со VRV-враќање топлина

 › Ефикасно производство на топла вода за: 
- Тушеви 
- Лавабоа 
- Обична вода за чистење

 › Топла вода од 25°C до 80°C

Хидрокутија со висока температура* Вентилација

 › Најширок асортиман при DX-вентилација – 
од мала вентилација за враќање топлина до 
до огромни клима комори

 › Овозможува свежа, здрава и удобна околина

22

 › Враќање на парите за помалку 1 година во 
споредба со електричните воздушни завеси

 › Решенија со висока ефикасност за разделување на 
климата кај вратите

Еден систем,  
повеќе примени за хотели, канцеларии, 

малопродажни места, домови …
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VRV  
за канцеларии и банки

VRV  
за хотели

Ефикасност на работното место

Ефикасното управување со објекти и простор е 
клучно за намалување на работните трошоци.

Нашето решение за во канцеларија нуди:
 › Значително намалени трошоци за топла вода и 
греење со повторна употреба на топлината што е 
вратена од просториите што бараат ладење

 › Уникатна касетна единица што се вклопува 
целосно во архитектонски тавани

 › Интелигентни сензори
 -  зголемете ја ефикасноста со исклучување на 

единицата ако нема никој во собата за состаноци
 -  зголемете ја удобноста со насочување на 

протокот на воздухот настрана од луѓе, за да се 
избегне ладен провев

 › Целосен мал BMS на Daikin за управување 
со канцелариски објекти со интелигентниот 
Управувач на допир

 › Врска „приклучи и пушти“ со клима комори за 
поздрава атмосфера во канцеларијата

 › Производство на топла вода за лавабоа и подно 
греење

 › Вистинско доверливо техничко ладење до -20°C, 
заедно со функција за активна работа/мирување

Пријатност со економичност

Репутацијата на хотелот зависи од тоа колку удобно 
и добредојдени се чувствуваат гостите за време на 
престојот. Но истовремено, сопствениците на хотелите 
мораат да одржуваат целосна контрола врз своите 
работни трошоци и потрошувачката на енергија.

Нашето решение за во хотели нуди:
 › Евтино греење и топла вода од вратената топлина 
од просториите што бараат ладење

 › Совршена околина за гости со истовремено греење 
едни простории и ладење други

 › Флексибилна инсталација: надворешната единица 
може да се инсталира надвор за да се зголеми 
просторот за престој или внатре за да се намали 
надворешната зафатнина или бучавата во урбаните 
средини

 › Скриени тавански единици за мали, добро 
изолирани соби како што се спалните во хотелите, 
коишто со многу ниските нивоа на бучава 
овозможуваат пријатен одмор во текот на ноќта

 › Паметно управување со енергија преку 
интелигентниот Управувач на допир му овозможува 
на сопственикот на хотелот целосна контрола над 
трошоците за енергија

 › Интелигентни контролори за во хотелски соби ја 
менуваат посакуваната вредност автоматски кога 
гостинот ќе излезе од соба или кога ќе го отвори 
прозорот

 › Лесна интеграција во софтвер за резервирање хотел
 › Производство на топла вода за бањи, подно греење 
и радијатори до 80°C

22

22

22

Проверете на

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Проверете на

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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VRV  
за малопродажни места

VRV  
за домашна употреба

Намалување на трошоците на малопродажни места

Сопствениците на малопродажните места се под 
притисок да ги намалат трошоците за развивање 
и водење на продавницата. Затоа енергетски 
ефикасните решенија со прифатлива цена се 
витални за намалување на сите трошоци, при што 
се обезбедува согласност со најновите регулативи.

Нашите решенија за малопродажни места нудат:
 › Компактна технологија на топлотна пумпа со инвертор
 › Флексибилна инсталација: надворешната единица може 
да се инсталира надвор за да се зголеми просторот 
за престој или внатре за да се намали надворешната 
зафатнина или бучавата во урбаните средини
 › Уникатни касетни единици за дување во сите 
насоки со панели со автоматско чистење со што 
се заштедува до 50% од употребата на енергија во 
споредба со стандардните касетни единици
 › Лесно за употреба на далечински управувач со 
функција за заклучување на копчињата за да се 
избегне несоодветна употреба
 › Поединечна контрола на секоја внатрешна 
единица или продажна зона
 › Заштедите при работните трошоци преку 
претходни/последователни трговски режими, со 
ограничување на потрошувачката на енергија кај 
светла, климатизарање, ...
 › Најефикасното решение за отворени врати со 
воздушните завеси Biddle

Никаде не е подобро од дома

Исплатлив систем на топлотна пумпа со ниска 
потрошувачка на енергија за домашна употреба, 
што нуди максимална удобност.

Нашето решение за во станбени објекти нуди:
 › Помалку испуштање CO

2
 во споредба со обичните 

системи за греење
 › Компактен дизајн на надворешните единици за 
ниско ниво на бучава

 › Многу тивки внатрешни единици до 19dBA
 › Daikin Emura, високоѕидна единица со уникатен 
дизајн

 › Уникатната парапетна единица Nexura 
овозможува чувство на радијатор со ефикасност 
на топлотна пумпа

 › Единици што треба да се скријат во ѕидот или 
таванот за да се направат целосно неприметни

 › Пријатна интуитивна контрола
 › До 9 внатрешни единици што можат да се поврзат 
на една надворешна единица

Надградете ги системите R-22 и R-407C 
брзо и квалитетно со...  

VRV решенија за замена:

22
22

22

Проверете на

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

 › Овозможете активност на вашите купувачи 
дури и при замена на системот

 › Помало време за инсталација
 › Помали трошоци при инсталација
 › Заменете ги системите што не припаѓаат на Daikin
 › Автоматско полнење на разладно средство и 
чистење на цевките
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Кој надворешен систем VRV 
ми нуди најдобро решение?

Враќање топлина или топлотна пумпа?

 › Истовремено греење И ладење од еден систем
 › „Бесплатно“ греење и производство на топла вода 
од пренесување топлина од просториите што 
бараат ладење

 › Максимална удобност во сите области
 › Техничко ладење до -20°C

VRV-враќање топлина

Топлотна пумпа VRV

Ладење ГреењеТопла вода

Издвоената топлина овозможува 

топла вода и греење

+

 › За греење ИЛИ за ладење од еден систем

Делови:

Делови:

Надворешна 
единица

Надворешна 
единица

Внатрешна 
единица

Внатрешна 
единица

Инсталација 
на разладно 
средство од 

3 цевки

Инсталација 
на разладно 
средство од 

2 цевки

Единечни и 
повеќекратни 

BS-кутии: овозможува 
поединечно менување 

на внатрешните 
единици меѓу 

греење и ладење

Север

Југ
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Воздушно ладење или водено ладење?

Воздушно ладење

Водено ладење

 › Брзо и лесно за инсталирање, без потреба на 
дополнителни делови

 › Мали трошоци за одржување
 › Оперативен опсег од - 25°C~52°C
 › Може да се инсталира и надвор и внатре
 › Капацитет до 54HP за еден систем

 › Погодно за многукатници и големи објекти 
благодарение на скоро неограничените можности 
на водната инсталација

 › Нема влијание од надворешна температура/
климатски услови

 › Намалено испуштање CO
2
 благодарение на употребата 

на геотермалната енергија како обновлив извор
 › Овозможува враќање на топлината во целиот 
објект благодарение на складирањето енергија 
во водените канали

Делови:

Делови:

Надворешна 
единица

Надворешна единица

Внатрешна 
единица

Внатрешна 
единица

Цевки за разладно 
средство

Цевки за разладно 
средство

(Геотермално) 
воден канал
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Модел Име на производ 4 5 6 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

Во
зд

уш
но

 л
ад

ењ
е 

- 
вр

аќ
ањ

е 
то

пл
ин

а

VR
V 

IV
 в

р
аќ

ањ
е 

то
пл

ин
а

Најдобро решение за ефикасност и удобност
 › Целосно интегрирано решение со враќање топлина за максимална 

ефикасност 
 ›  Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на 

контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, топла вода, клима 
комори и воздушни завеси Biddle

 › „Бесплатно“ греење и топла вода преку враќање топлина
 › Совршена удобност за гости/потстанари преку истовремено ладење и греење
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, променлива 

температура на разладно средство и постојано греење
 › Овозможува техничко ладење
 › Најширок опсег на BS-кутии на пазарот

REYQ-T

      
 

                     

Преглед на производи 
Надворешни единици 

Во
зд

уш
но

 л
ад

ењ
е 

- т
оп

ло
тн

а 
пу

м
па

VR
V 

IV
 т

оп
ло

тн
а 

пу
м

па
 

со
 п

ос
то

ја
но

 г
р

ее
њ

е Оптимално решение на Daikin со врвна удобност
 › Постојано греење за време на одмрзнување
 ›  Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка 

на контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, топла вода, 
клима комори и воздушни завеси Biddle

 › Може да се поврзе со стилски внатрешни единици (Daikin Emura, Nexura)
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, 

променлива температура на разладно средство и постојано греење

 RYYQ-T
      

                   

VR
V 

IV
 т

оп
ло

тн
а 

пу
м

па
 

бе
з 

по
ст

ој
ан

о 
гр

ее
њ

е Решение на Daikin за удобност и ниска потрошувачка на енергија
 ›  Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка 

на контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, топла вода, 
клима комори и воздушни завеси Biddle

 › Може да се поврзе со стилски внатрешни единици (Daikin Emura, Nexura)
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, 

променлива температура на разладно средство

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Решение за заштеда на простор без намалување на ефикасноста
 › За станбена и мала комерцијална примена
 › Дизајн за заштеда на простор
 › Може да се поврзе или со VRV или со стилски внатрешни единици (Daikin 

Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

VR
VI

V-
S 

 

се
р

иј
а

Решение за заштеда на простор без намалување на ефикасноста
 › Дизајн на главниот дел со заштеда на просторот за флексибилна инсталација
 › Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: 

прецизна контрола на температура, вентилација, клима комори и воздушни завеси Biddle
 › Може да се поврзе или со VRV или со стилски внатрешни единици (Daikin Emura, Nexura)
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, променлива 

температура на разладно средство

во продажба од 
есен, 2015 година

RXYSQ-TV1/TY1      

VR
VI

V-
S 

 

се
ри

ја
 C

om
pa

ct

Најкомпактниот VRV
 › Компактен и лесен дизајн со еден вентилатор, заштедува простор и лесен е за инсталирање
 › Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: 

прецизна контрола на температура, вентилација, клима комори и воздушни завеси Biddle
 › Може да се поврзе или со VRV или со стилски внатрешни единици (Daikin Emura, Nexura)
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, променлива 

температура на разладно средство

во продажба од 
есен, 2015 година 

RXYSCQ-TV1

Compact

   

VR
V 

III
 то

пл
от

на
 

пу
мп

а,
 о

пт
им

из
ир

ан
а 

за
 гр

ее
њ

е

Каде што греењето е приоритет без намалување на ефикасноста
 › Погодно за греење од еден извор
 › Зголемен оперативен опсег до -25°C при греење
 › Стабилен капацитет на греење и висока ефикасност при ниски амбиентални 

температури

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Класична VRV конфигурација

 › За стандардно потреби од ладење и греење
 › Може да се поврзе со VRV-внатрешни единици, контроли и вентилација

RXYCQ-A       

За
м

ен
а вр

аќ
ањ

е 
то

пл
ин

а

Брза и квалитетна замена за системите R-22 и R-407C
 › Исплатлива и брза замена преку повторна употреба на постоечката инсталација
 › До 40% поголема ефикасност од системите R-22
 › Без прекинување на секојдневната работа, истовремено заменувајќи го вашиот 

систем
 › Безбедно заменете го Daikin и системите од други произведувачи

RQCEQ-P*

         

то
пл

от
на

 п
ум

па

Брза и квалитетна замена за системите R-22 и R-407C
 › Исплатлива и брза замена преку повторна употреба на постоечката инсталација
 › До 80% поголема ефикасност од системите R-22
 › Без прекинување на секојдневната работа, истовремено заменувајќи го вашиот систем
 › Безбедно заменете го Daikin и системите од други произведувачи
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, променлива 

температура на разладно средство

RXYQQ-T*        

             

Во
де

но
 л

ад
ењ

е

VR
V 

IV
 с

о 
во

де
но

 л
ад

ењ
е

Идеално за високи објекти, со употреба на вода како извор на топлина
 › Намалено испуштање CO

2
 благодарение на употребата на геотермалната енергија како 

обновлив извор
 › Без потреба на надворешен извор за греење или ладење кога се користи во геотермалниот 

режим
 ›  Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: 

прецизна контрола на температура, вентилација, топла вода, клима комори и воздушни 
завеси Biddle

 › Компактниот и лесниот дизајн може да се смали за максимална заштеда на просторот
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, променлива температура на 

разладно средство
 › Опцијата за контрола на променлив проток на вода ги зголемува флексибилноста и контролата

RWEYQ-T*

 

      

 Единечна единица

 Комбинација од повеќе

НОВО

НОВО

* Не е сертифицирано од Eurovent
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Модел Име на производ 4 5 6 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

Во
зд

уш
но

 л
ад

ењ
е 

- 
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аќ
ањ

е 
то

пл
ин

а

VR
V 

IV
 в

р
аќ

ањ
е 

то
пл

ин
а

Најдобро решение за ефикасност и удобност
 › Целосно интегрирано решение со враќање топлина за максимална 

ефикасност 
 ›  Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на 

контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, топла вода, клима 
комори и воздушни завеси Biddle

 › „Бесплатно“ греење и топла вода преку враќање топлина
 › Совршена удобност за гости/потстанари преку истовремено ладење и греење
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, променлива 

температура на разладно средство и постојано греење
 › Овозможува техничко ладење
 › Најширок опсег на BS-кутии на пазарот

REYQ-T

      
 

                     

Во
зд

уш
но

 л
ад

ењ
е 

- т
оп

ло
тн

а 
пу

м
па

VR
V 

IV
 т

оп
ло

тн
а 

пу
м

па
 

со
 п

ос
то

ја
но

 г
р

ее
њ

е Оптимално решение на Daikin со врвна удобност
 › Постојано греење за време на одмрзнување
 ›  Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка 

на контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, топла вода, 
клима комори и воздушни завеси Biddle

 › Може да се поврзе со стилски внатрешни единици (Daikin Emura, Nexura)
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, 

променлива температура на разладно средство и постојано греење

 RYYQ-T
      

                   

VR
V 

IV
 т

оп
ло

тн
а 

пу
м

па
 

бе
з 

по
ст

ој
ан

о 
гр

ее
њ

е Решение на Daikin за удобност и ниска потрошувачка на енергија
 ›  Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка 

на контакт: прецизна контрола на температура, вентилација, топла вода, 
клима комори и воздушни завеси Biddle

 › Може да се поврзе со стилски внатрешни единици (Daikin Emura, Nexura)
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, 

променлива температура на разладно средство

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Решение за заштеда на простор без намалување на ефикасноста
 › За станбена и мала комерцијална примена
 › Дизајн за заштеда на простор
 › Може да се поврзе или со VRV или со стилски внатрешни единици (Daikin 

Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

VR
VI

V-
S 

 

се
р

иј
а

Решение за заштеда на простор без намалување на ефикасноста
 › Дизајн на главниот дел со заштеда на просторот за флексибилна инсталација
 › Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: 

прецизна контрола на температура, вентилација, клима комори и воздушни завеси Biddle
 › Може да се поврзе или со VRV или со стилски внатрешни единици (Daikin Emura, Nexura)
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, променлива 

температура на разладно средство

во продажба од 
есен, 2015 година

RXYSQ-TV1/TY1      

VR
VI

V-
S 

 

се
ри

ја
 C

om
pa

ct

Најкомпактниот VRV
 › Компактен и лесен дизајн со еден вентилатор, заштедува простор и лесен е за инсталирање
 › Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: 

прецизна контрола на температура, вентилација, клима комори и воздушни завеси Biddle
 › Може да се поврзе или со VRV или со стилски внатрешни единици (Daikin Emura, Nexura)
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, променлива 

температура на разладно средство

во продажба од 
есен, 2015 година 

RXYSCQ-TV1

Compact

   

VR
V 

III
 то

пл
от

на
 

пу
мп

а,
 о

пт
им

из
ир

ан
а 

за
 гр

ее
њ

е

Каде што греењето е приоритет без намалување на ефикасноста
 › Погодно за греење од еден извор
 › Зголемен оперативен опсег до -25°C при греење
 › Стабилен капацитет на греење и висока ефикасност при ниски амбиентални 

температури

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Класична VRV конфигурација

 › За стандардно потреби од ладење и греење
 › Може да се поврзе со VRV-внатрешни единици, контроли и вентилација

RXYCQ-A       

За
м

ен
а вр

аќ
ањ

е 
то

пл
ин

а

Брза и квалитетна замена за системите R-22 и R-407C
 › Исплатлива и брза замена преку повторна употреба на постоечката инсталација
 › До 40% поголема ефикасност од системите R-22
 › Без прекинување на секојдневната работа, истовремено заменувајќи го вашиот 

систем
 › Безбедно заменете го Daikin и системите од други произведувачи

RQCEQ-P*

         

то
пл

от
на

 п
ум

па

Брза и квалитетна замена за системите R-22 и R-407C
 › Исплатлива и брза замена преку повторна употреба на постоечката инсталација
 › До 80% поголема ефикасност од системите R-22
 › Без прекинување на секојдневната работа, истовремено заменувајќи го вашиот систем
 › Безбедно заменете го Daikin и системите од други произведувачи
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, променлива 

температура на разладно средство

RXYQQ-T*        

             

Во
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Идеално за високи објекти, со употреба на вода како извор на топлина
 › Намалено испуштање CO

2
 благодарение на употребата на геотермалната енергија како 

обновлив извор
 › Без потреба на надворешен извор за греење или ладење кога се користи во геотермалниот 

режим
 ›  Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку една точка на контакт: 

прецизна контрола на температура, вентилација, топла вода, клима комори и воздушни 
завеси Biddle

 › Компактниот и лесниот дизајн може да се смали за максимална заштеда на просторот
 › Ги содржи стандардите и технологиите на VRV IV, како на пример, променлива температура на 

разладно средство
 › Опцијата за контрола на променлив проток на вода ги зголемува флексибилноста и контролата

RWEYQ-T*

 

      

Капацитет (HP)
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Забелешки

VRV IV враќање топлина REYQ-T � O � � � � O �  › Стандардно ограничување на вкупниот сооднос на 
системското поврзување: 50 ~ 130%

само со внатрешни единици VRV 

со хидрокутии со висока/ниска температура      › Најмногу 32 внатрешни единици, дури и на 16HP и на поголеми системи
 › Можен е вкупен сооднос на системско поврзување до 200%

HRV-единици VAM-, VKM-      
 › Наменети системи (само со единици за вентилација) 
не се дозволени – секогаш е потребна комбинација од 
стандардни внатрешни единици VRV

AHU-врска EKEXV + EKEQMCB    

Воздушна завеса Biddle CYV-DK-    

VRV IV Топлотна пумпа RYYQ-T / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  › Стандардно ограничување на вкупниот сооднос на 
системското поврзување: 50 ~ 130%

само со внатрешни единици VRV   › Можен е вкупен сооднос на системско поврзување до 200% 
под посебни услови

со станбени внатрешни единици     › Само системи со единечен модул (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 › Најмногу 32 внатрешни единици, дури и на системи со 16HP, 18HP и 20HP

со хидрокутии со ниска температура     › Најмногу 32 внатрешни единици, дури и на 16HP и на поголеми системи
 › Контактирајте го Daikin во случај на системи со повеќе модули (>20HP)

HRV-единици VAM-, VKM-      

AHU-врска EKEXV + EKEQMCB    

AHU-врска EKEXV + EKEQFCB 

Воздушна завеса Biddle CYV-DK-    

VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8 � � O O � � O �  › Стандардно ограничување на вкупниот сооднос на 
системското поврзување: 50 ~ 130%

со внатрешни единици VRV    
со Split-внатрешни единици 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  › Стандардно ограничување на вкупниот сооднос на 
системското поврзување: 50 ~ 130%

со внатрешни единици VRV    

со Split-внатрешни единици 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  › Стандардно ограничување на вкупниот сооднос на 
системското поврзување: 50 ~ 130%

со внатрешни единици VRV    

со Split-внатрешни единици 

VRV III Ладен регион RTSYQ-PA  O O O   O   › Стандардно ограничување на вкупниот сооднос на 
системското поврзување: 50 ~ 130%

VRV Classic RXYCQ-A  O O O  O O O

 › Стандардно ограничување на вкупниот сооднос на 
системското поврзување: 50 ~ 120%

 › Во случај на употреба на најмалку еден FXFQ20~25 
внатрешни единици на модели со 8HP или 10HP, 
максималниот сооднос на поврзувањето е 100%.

VRV III-Q замена H/R
RQCEQ-P  O O O  O O O  › Стандардно ограничување на вкупниот сооднос на 

системското поврзување: 50 ~ 130%

VRV IV-Q замена H/P
RXYQQ-T  O O O   O   › Стандардно ограничување на вкупниот сооднос на 

системското поврзување: 50 ~ 130%

VRV IV-W VRV водено ладење
RWEYQ-T  O O O   O   › Стандардно ограничување на вкупниот сооднос на 

системското поврзување: 50 ~ 130%

� ... можна е поврзување со внатрешна единица, но не мора истовремено со други дозволени внатрешни единици 
 ... можно е поврзување со внатрешна единица, дури и истовремено со други проверени единици во истиот ред

O ... не е можно поврзување на внатрешна единица на овој систем на надворешна единица
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УНИКАТНО

УНИКАТНО

НОВО

НОВО

(1) Номиналните капацитети на ладење се засноваат на: внатрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, надворешна температура: 35°CDB, еквивалентна инсталација за разладно средство: 5m, разлика на ниво: 0m

(2) Номиналните капацитети на греење се засноваат на: внатрешна температура: 20°CDB, надворешна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна инсталација за разладно средство: 5m, разлика на ниво: 0m

Тип Модел  Име на производ 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Та
ва

нс
ка

 к
ас

ет
на

 е
ди

ни
ца

 

Касетна единица 

за дување во 

сите насоки

Воздухот се исфрла 360° наоколу за да се постигне оптимална ефикасност и удобност
 › Функцијата за автоматско чистење овозможува висока ефикасност
 › Интелигентните сензори заштедуваат енергија и ја доведуваат удобноста до максимум
 › Флексибилност за да одговара на секој распоред на соба
 › Најниска висина на инсталација на пазарот!

FXFQ-A         

Касетна 

единица

Уникатен дизајн што се интегрира целосно рамно во таванот
 › Совршено интегрирање во стандардни архитектонски тавански плочи
 › Спој од одличен дизајн и инженерска совршеност
 › Интелигентните сензори заштедуваат енергија и ја доведуваат удобноста до максимум
 › Единица со мал капацитет, создадена за мали или добро изолирани соби
 › Флексибилност за да одговара на секој распоред на соба

FXZQ-A      

Таванска 

касетна 

единица за 

дување во 

2 насоки

Тенок, лесен дизајн што се инсталира лесно во тесни тавански простори
 › Длабочината на сите единици е 620mm, идеално за тесни тавански простори
 › Флексибилност за да одговара на секој распоред на соба
 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на моторот на вентилаторот на еднонасочна струја
 › Капаците се затвораат целосно кога единица не работи
 › Оптимална удобност со автоматско прилагодување на протокот на воздухот до бараното оптоварување

FXCQ-A        

Таванска 

касетна единица 

за во ќош

Единица со 1 насока за дување за монтирање во ќош 
 › Компактните димензии овозможуваат инсталација во тесни тавански простори
 › Флексибилна инсталација благодарение на различните опции за дување воздух

FXKQ-MA    
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Мала скриена 

таванска 

единица

Дизајнирано за во хотелски соби 
 › Компактните димензии овозможуваат инсталација во тесни тавански простори
 › Дискретно скриено во таванот: се гледаат само решетките
 › Флексибилна инсталација поради тоа што насоката на вшмукување на воздухот 

може да се пренасочи од задната на долната страна

FXDQ-M9  

Тенка 

скриена 

таванска 

единица

Тенок дизајн за флексибилна инсталација
 › Компактните димензии овозможуваат инсталација во тесни тавански простори
 › Среден надворешен статички притисок до 44Pa
 › Видливи се само решетките
 › Единица со мал капацитет, создадена за мали или добро изолирани соби
 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на моторот на вентилаторот на еднонасочна струја

FXDQ-A       

Скриена 

таванска 

единица со 

среден НСП

Hајтенка, но најмоќна единица со среден статички притисок на пазарот!
 ›  Најтенката единица во класата, само 245mm
 › Ниско ниво на звук при работа
 › Среден надворешен статичен притисок до 150Pa овозможува употреба на флексибилни канали од разни 

должини
 › Функцијата за автоматско прилагодување на протокот на воздух го мери волуменот на воздухот и 

статичкиот притисок и протокот на воздух го прилагодува да биде нормален со што гарантира удобност

FXSQ-A           

Скриена 

таванска 

единица со 

висок НСП

НСП до 200, идеален за простори со огромна големина
 ›  Загарантирана оптимална удобност без разлика на должината на каналите и типот на решетките, 

благодарение на автоматското прилагодување на протокот на воздух
 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на моторот на вентилаторот на еднонасочна струја
 › Флексибилна инсталација поради тоа што насоката на вшмукување на воздухот може да се пренасочи 

од задната на долната страна

FXMQ-P7     

Скриена таванска 

единица со висок 

НСП

НСП до 270, идеален за простории со огромна големина
 › Видливи се само решетките
 › Единица со голем капацитет: до 31,5 kW капацитет за греење

FXMQ-MA9  
Скриена 

таванска 

единица 

со висока 

ефикасност

За највисока енергетска ефикасност
 › Функцијата за автоматско прилагодување на протокот на воздух гарантира удобност
 › Лесна инсталација во тесни тавани (висина 245mm)
 › Висок надворешен статичен притисок до 270Pa овозможува употреба на 

флексибилни канали од разни должини
 › Видливи се само решетките за вшмукување и дување

FXTQ-A    

С
о 
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со
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ѕи
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а Високоѕидна 

единица

За соби без спуштени тавани и без слободен простор на подот
 › Рамен, стилски преден панел е полесен за чистење
 › Единица со мал капацитет, создадена за мали или добро изолирани соби
 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на моторот на вентилаторот на 

еднонасочна струја
 › Воздухот удобно се распоредува надолу и нагоре благодарение на 5 различни агли на дување

FXAQ-P       

П
ла

ф
он

ск
а

Спуштена 

таванска 

единица

За широки соби без спуштени тавани и без слободен простор на подот
 › Идеално за удобен проток на воздухот во широки соби благодарение на ефектот Coanda
 › Соби со тавани до 3,8m можат да се згреат или да се изладат многу лесно!
 › Може да се инсталира лесно во и нови проекти и во проекти за обновување
 › Може да се монтира и во агли или тесни места без никаков проблем
 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на моторот на вентилаторот на еднонасочна струја

FXHQ-A   

Спуштена 
таванска 
единица со 
4 насоки на 
дување

Уникатна единица на Daikin за високи соби без спуштени тавани и без слободен простор на подот
 › Соби со тавани до 3,5m можат да се згреат или да се изладат многу лесно!
 › Може да се инсталира лесно во и нови проекти и во проекти за обновување
 › Флексибилност за да одговара на секој распоред на соба
 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на моторот на вентилаторот на еднонасочна струја

FXUQ-A  

П
ар

ап
ет

ни

Парапетна 

единица

За зонско климатизирање
 › Може да се инсталира пред стаклени ѕидови или како слободно стоечка 

единица, затоа што и задниот и предниот дел се маскирани
 › Идеално за инсталација под прозор
 › Бара многу мал простор за инсталација
 › Монтирањето на ѕид овозможува чистење под единицата 

FXLQ-P      

Скриена 
парапетна 
единица

Идеално за инсталација во канцеларии, хотели и станбени простории
 › Дискретно скриено во ѕидот, при што се гледаат само решетките за 

вшмукување и дување
 › Може да се инсталира под прозор
 › Бара многу мал простор за инсталација затоа што длабочината е само 200mm
 › Високиот НСП дозволува флексибилна инсталација

FXNQ-A      

Капацитет на ладење (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

Капацитет на греење (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

Преглед на производи
Внатрешни единици 

Класа на капацитет (kW)

УНИКАТНО
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Надворешна единица што може да се поврзе

R
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Тип Модел Име на производ 15 20 25 35 42 50 60 71

Таванска 
касетна 
единица

Касетна единица за дување  
во сите насоки (ја содржи и  

функцијата за автоматско чистење1)

FCQG-F     

Касетна единица FFQ-C      

Скриена 
таванска 
единица

Мала скриена  
таванска единица

FDBQ-B   

Тенка скриена  
таванска единица

FDXS-F(9)      

Скриена таванска единица 
со вентилатор со инвертор

FBQ-D     

Со 
високоѕидна 
монтажа

Daikin Emura,  
високоѕидна единица

FTXG-LW/LS        

Високоѕидна единица
CTXS-K
FTXS-K          

Високоѕидна единица FTXS-G      

Плафонска Спуштена таванска единица FHQ-C     

Парапетни

Парапетна единица Nexura FVXG-K       

Парапетна единица FVXS-F       

Flexi-тип на единица FLXS-B(9)        

Преглед на стилски внатрешни 

единици

1 Потребен е декоративен панел BYCQ140CG + BRC1E52A/B. 
2 За да поврзете стилска надворешна единица, потребна е единицата BPMKS. 
3 За единиците RXYSQ, не е дозволена комбинација од внатрешните единици RA и внатрешните единици VRV.

Класа на капацитет (kW)

Во зависност од примената, внатрешните единици 
Split и Sky Air можат да се поврзат со нашите  
надворешни единици VRV IV и VRV III-S. Погледнете 
го портфолиото со надворешни единици за 
забраните при комбинирање.
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Пет дела на квалитет на 
внатрешен воздух

 › Вентилација: овозможува доставување свеж 
воздух

 › Враќање топлина: враќа топлина и влага 
од воздухот што излегува за да ја зголеми 
удобноста и ефикасноста

 › Обработка на воздухот: го грее и го лади 
воздухот што влегува, со што ја зголемува 
удобноста и го намалува оптоварувањето на 
климатизацијата

 › Развлажување: ја отпимизира рамнотежата 
меѓу внатрешната и надворешната влажност

 › Филтрирање: отстранува прашина, загадување 
и непријатни мириси од воздухот

Вентилација

Враќање 
топлина

Развлажување

Обработка 
на воздух

    Филтрирање

Тип Име на производ Модел

Делови на квалитет на внатрешен воздух

Ве
нт

ил
ац

иј
а 

за
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р
аќ

ањ
е 

на
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та VAM-FA/FB

Вентилација со враќање на топлината како стандардна опција
 › Вентилација за заштеда на енергија
 › Добијте најмногу од просторот за мебел, декорирање и 

дополнителни елементи
 › Слободно ладење
 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на 

моторот на вентилаторот со инвертор на еднонасочна струја
 › Дополнителниот сензор за CO

2
 заштедува енергија и 

истовремено го подобрува квалитетот на внатрешниот воздух

› Вентилација

›  Враќање  

топлина

VKM-GB

Претходно греење или ладење свеж воздух за помало 
оптоварување на системот за климатизација
 › Вентилација за заштеда на енергија
 › Создава висококвалитетна внатрешна атмосфера
 › Добијте најмногу од просторот за мебел, декорирање и 

дополнителни елементи
 › Слободно ладење
 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на 

моторот на вентилаторот со инвертор на еднонасочна струја

› Вентилација

›  Враќање  

топлина

›  Обработка  

на воздух

VKM-GBM

Претходно греење, ладење и развлажување за 
оптимална удобност
 › Вентилација за заштеда на енергија
 › Создава висококвалитетна внатрешна атмосфера
 › Урамнотежете го нивото на внатрешната 

влажност
 › Добијте најмногу од просторот за мебел, 

декорирање и дополнителни елементи
 › Слободно ладење

› Вентилација

›  Враќање  

топлина

›  Обработка  

на воздух

› Развлажување

Кл
им

а 
ко

м
ор

и DX 
целосен 
пакет 
на свеж 
воздух

Целосно уредено решение за вентилација и 
справување со воздух
 › Технологија на инвертор
 › Топлотна пумпа и враќање топлина
 › Овозможува навистина бесплатно греење
 › Собна температура преку контролата на Daikin
 › Голем асортиман на опрема за експанзионен 

вентил

› Вентилација

› Враќање топлина

›  Обработка на  

воздух

› Развлажување

› Филтрирање

0 200 400 600 800 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 140.000

Брзина на проток на воздух (m3/h)*

* Брзината на проток на воздух е само пресметан показател врз основа на следните вредности: капацитет на греење EKEXV-kit * 200m³/h

** Daikin AHU поврзан со решението за разладувач на Daikin

**

Опсег на вентилација
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Опсег на воздушна завеса Biddle

Избирач на големина на воздушна завеса

Тип ITC ITM DMS-IF BACNET

Екран
Екран со распоред
Екран на допир

Вградување
Мал BMS за греење, системи со климатизација и разладни единици (BACnet и WAGO)
Вградување опрема од трето лице (BACnet и WAGO)

Контрола

Основни контролни функции: on/off, температура, поставки, поставки за проток на воздух
Проверка на содржината на разладното средство

Ограничување на температура

Отстапување

Автоматско менување

Неделен распоред и посебна дневна шема

Продолжување на тајмерот
Присилено

Надгледување

Основни контролни функции: ON/OFF статус, режим на работа, посакувана вредност на температура
Статус на филтер

Код за неисправност

Претходна работа (работа, неисправност…) 
Визуелизација

Опции
PPD

Пристап до интернет и контрола Стандардно
HTTP-опција

Друго

Интерлок 
Претходно ладење/греење

Температура на лизгање

Слободно ладење

ACNSS поврзување Сервисен систем за мрежа од клима-уреди
Максимум групи од внатрешни единици 64 2560 64 4x64

Мрежни решенија

Сортиман на хидрокутии
Тип Име на производ Модел 80 125

Опсег на температура 
на отпадна вода

Хидрокутија 
со ниска 
температура

HXY-A

За просторно греење и ладење со висока ефикасност
 › Идеално за подно греење и ладење со топла и ладна вода, клима комори, 

радијатори со ниска температура …
 › Топла/ладна вода од 5° до 45°C
 › Голем оперативен опсег (до -20°C и до 43°C)
 › Целосно вградени делови за водни канали заштедуваат време на системскиот 

дизајн
 › Современ дизајн за закачување на ѕид што заштедува простор

  5°C - 45°C

Хидрокутија 
со висока 
температура

HXHD-A

За ефикасно производство на топла вода и греење на просторот
 › Идеално за топла вода во бањите, лавабоата и за подно греење, радијатори, 

клима комори, …
 › Топла вода од 25 до 80°C
 › „Бесплатно“ греење и топла вода преку враќање топлина
 › Ја користи технологијата на топлотна пумпа за да произведува топла вода 

ефикасно, со што овозможува заштеда до 17% во споредба со бојлер на гас
 › Можност за поврзување термални соларни колектори

 25°C - 80°C

Тип Име на производ

Слободно висење на воздушна завеса 
на Biddle

CYV S/M/L-DK-F

Касета со воздушна завеса на Biddle CYV S/M/L-DK-C

Вградена воздушна завеса на Biddle CYV S/M/L-DK-R

Класа на капацитет (kW)

Висина на врата (m)

Погодно 

Покриен трговски центар 

или ротациона влезна врата

Нормално 

Без врати отспротива, слаб 

директен ветер, само за 

објекти од еден кат

Непогодно 

Локација на ќош или на 

плоштад, повеќе катови 

и / или отворени скали

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

Дополнителни опции
 › Враќање на парите за помалку 1,5 година во 
споредба со електричните воздушни завеси

 › Лесна и брза инсталација
 › Максимална енергетска ефикасност, благодарение 
на технологијата со ректификатор

 › 85% ефикасност при разделување на воздухот
 › Модел на касетна единица (C): монтирана 
во спуштен таван оставајќи го видлив само 
декоративниот панел

 › Модел на слободно висечка единица (F): лесна 
инсталација со високоѕидна монтажа

 › Вграден модел (R) : пристојно скриен во таванот
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VRF-стандард
Капацитетот се контролира само со отстапувањето 
на компресорот со инвертор

Daikin VRV IV
Контрола на променлива температура на разладно 
средство за заштеда на енергија при услови на 
делумно оптоварување.
Капацитетот се контролира од страна на компресорот со 
инвертор И варијацијата температурата на испарување 
(Te) и кондензирање (Tc) на разладното средство, со цел 
да се постигне поголем сезонска ефикасност.

Променлива 

температура 
на разладно средство

Приказна за успех
Тест во живо: до 46% помалку потрошена енергија

Се изврши тест на терен во синџир модни продавници 
во Германија и покажа дека иновативниот VRV IV на Daikin 
овозможува драматично поголема енергетска ефикасност 
во споредба со претходните модели.

Резултатите од тестот покажаа дека новиот систем VRV IV 
потрошил 60% помалку енергија од системот VRV III, 
особено за време на ладење. Вкупна заштеда на енергија 
за време на ладење во просек од 20%.

Колку е ефективна технологијата на 
топлотна пумпа VRV IV?

Тестот покажа дека со помош на воздухот, 
бесконечно обновлив и бесплатен енергетски 
извор, системот VRV IV овозможува целосно и 
еколошки одржливо решение за греење, ладење 
и вентилација при комерцијални примени. Исто 
така, тестот покажа дека само со внимателно 
и интелигентно надгледување на климатските 
контролни системи, бизнисите можат да го 
идентификуваат и контролираат губењето 
енергија. Daikin, исто така ја нуди и оваа услуга.

Уредете го вашиот VRV 
за најдобра сезонска 
ефикасност и удобност
Благодарение на револуционерната технологија за 
променлива температура на разладно средство (VRT), 
VRV IV постојано ги прилагодува брзината на компресорот 
со инвертор и температурата на разладното средство, 
со што го овозможува потребниот капацитет којшто е 
потребен за да се постигне оптоварувањето на објектот 
со највисоката сезонска ефикасност во секое време!

 › Сезонска ефикасност зголемена за 28%
 › Првата компензирачка контрола на 
временски услови на пазарот

 › Удобноста на клиентот се овозможува 
благодарение на поголемите температури на 
дување (со што се спречуваат ладни провеви)

С
ез

он
ск

а 
еф

ик
ас

но
ст

 20° 25° 30° 35° Надворешна температура

Зголемена 
ефикасност

Повисока температура на разладното средство предизвикува 
поголема сезонска ефикасност и поголема удобност
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е

 20° 25° 30° 35°

Потреба од ладење

Точка на дизајн

Надворешна температура

Прилагодете го капацитетот 
со контрола на Te за да 
одговара на оптоварувањето 
(избегнете преголем 
капацитет и ON/OFF-дејство)

Ка
па
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т 
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Колку поладно станува, толку е помало оптоварувањето на објектот и помала е 

потребата од поголем капацитет
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 20° 25° 30° 35°

Променлива Te

Фиксна Te

Надворешна температура

Колку е помала потребата од поголем капацитет, толку повисока може да биде 

температурата на разладното средство

Како работи?

VRV IV стандард и 
технологии
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Различни модели 
за зголемување на 
ефикасноста и удобноста
За максимална енергетска ефикасност и 
задоволство на клиентите, надворешната 
единица треба да ја прилагоди температурата на 
испарување/кондензирање на оптималната точка 
за примената.

Поставете го главниот режим за работа на 
системот

Дефинирај како реагира системот при 
менување на оптоварувањата

Чекор 1 Чекор 2

Автоматски*
Моќно

Каде што се очекува брзо зголемување на оптоварувањето, како на пример 
во соби за конференции. 
Големата брзина на реакција при менување на оптоварувањето има 
приоритет, со привремено поладно дување како резултат на тоа.

Брзо Исто како претходно наведеното но со побавна реакција од моќниот режим.

Умерено *
Овој режим би бил соодветен за повеќе примени во канцеларија и тоа е 
фабрички поставениот режим.
Совршената рамнотежа: Побавна реакција со врвна ефикасност.

Многу осетливо
(Избор на корисникот) Моќно

На клиентот му овозможува избор за прилагодување на температурата на 
калемот, со што се избегнуваат ладни провеви. Големата брзина на реакција 
при менување на оптоварувањето има приоритет, со привремено поладно 
дување како резултат на тоа.

Брзо Исто како претходно наведеното само со побавна реакција.

Умерено
Температурата на извадениот воздух останува постојана. 
Погодно за соби со ниски тавани.

Eco
Температурата на калемот нема да се смени поради променливото 
оптоварување. 
Погодно за компјутерски соби. Погодно за соби со ниски тавани.

Основно
Тековен VRF-стандард

Без подрежими
На овој начин работат повеќето од системите VRF и можат да се користат за 
сите општи типови на примена. Погодно за компјутерски соби. 
Погодно за соби со ниски тавани.

Совршената рамнотежа: Достигнува врвна 
ефикасност низ целата година, реагира брзо во 

најжешките денови

Голема брзина на реакција Врвна ефикасност

Врвна ефикасност низ целата година

Голема брзина на реакција Врвна ефикасност

6 
патенти

Како да се постават 
различните режими?

* Фабрички поставки

Проверете на

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Пресметајте ја придобивката од 
променливата температура на 
разладното средство за вашиот 
проект во калкулаторот за сезонски 
решенија: 

http://extranet.daikineurope.com/en/software/
downloads/solutions-seasonal-simulator/default.jsp

VRV III 20HP (2 модула) VRV III 18HP (1 модул)

Период март 2012 - февруари 2013 март 2013 - февруари 2014

Просек (kWh/месец) 2.797 1.502

Вкупно (KWh) 33.562 18.023

Вкупно (€) 6.041 3.244

Годишно (работни 
трошоци/m² (€/m²)

9,9 5,3 

46% заштеда = € 2.797

Измерени податоци
Модна продавница во Унтерахинг (Германија)

 › Површина на под: 607m²
 › Цена на енергија: 0,18 €/kWh
 › Систем што е земен предвид при потрошувачка:

 - VRV IV топлотна пумпа со постојано греење
 -  Касетни единици за дување во сите насоки  

(без табла со автоматско чистење)
 - VAM за вентилација (2x VAM2000)
 - Воздушна завеса Biddle.
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Топлотните пумпи се познати по својата енергетска 
ефикасност при греење, но акумулираат мраз 
при процесот на греење, кој што мора да се 
стопува повремено со помош на функцијата за 
одмрзнување, со што се пренасочува циклусот 
за разладување во спротивна насока. Ова 
предизвикува привремен пад на температурата и 
намалена удобност внатре во објектот. 
Одмрзнувањето може да трае 10 минути (во 
зависност од големината на системот) и се случува 
најчесто помеѓу -7 и +7°C кога има најмногу 
влажност во воздухот, којшто замрзнува до калемот, 
а самото тоа има влијание врз стекнатата внатрешна 
удобност и трошоци за работа.
VRV IV ја смени парадигмата на греењето со тоа што 
овозможува греење дури и при одмрзнување, со 
што го избегнува падот на внатрешната температура 
и овозможува удобност во секое време.

VRV IV

VRF референтна точка

Собна температура

Време

ΔT

За поединечните модели на топлотната пумпа 
VRV IV се користи еден елемент за акумулирање 
топлина. Овој елемент, врз основа на материјали 
со фазно менување, ја овозможува енергијата што е 
потребна за одмрзнување на надворешната единица. 
Енергијата што е потребна за одмрзнување е зачувана 
во елементот за време на нормалното греење.

Како работи?
Елемент за акумулирање топлина Алтернативно одмрзнување

VRV IV продолжува да грее дури и при режим 
на одмрзнување, при што нуди одговор на сите 
истакнати недостатоци на топлотната пумпа 
како моновалентен систем за греење.

 › Не се нарушува внатрешната удобност, поради 
уникатниот елемент за акумулирање топлина 
или поради дополнителното одмрзнување

 › Најдобра алтернатива за традиционалните 
системи за греење

Калемот на надворешната 

единица е одмрзнат … 

… со енергијата што е 

зачувана во елементот за 

акумулирање топлина …

… при што внатре се одржува 

удобна температура.
калемот на надворешната единица е одмрзнат …

… еден по еден …

… при што внатре се одржува удобна температура

На сите наши комбинации од повеќе модели 
истовремено се одмрзнува само 1 надворешен 
калем, со што се обезбедува постојана 
удобност за време на целиот процес.

Постојано греење  
за време на одмрзнување

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Проверете на

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Софтвер  
за конфигурација

Едноставно пуштање во употреба 

Конфигураторот за VRV е напредно софтверско 
решение коешто овозможува лесно системско 
конфигурирање и пуштање во употреба:

 › потребно е помалку време за конфигурирање 
на покривот за надворешната единица

 › повеќе системи на различни места можат да се 
управуваат на ист начин, со што се овозможува 
едноставно пуштање во употреба на големите 
клиенти

 › можат лесно да се добијат почетни поставки на 
надворешната единица.

Едноставно пуштање 

во употреба

Добијте ги почетните 

системски поставки
Пријатен кориснички 

интерфејс наместо копчиња за 

притискање

Едноставно сервисирање

Екран на надворешна единица за брзи поставки 
на лице место и лесно отчитување грешки со 
назначување на сервисните параметри за проверка 
на основните функции. 

 › известување за грешка што може лесно да се 
прочита

 › јасно мени што означува брзи и лесни поставки 
на лице место

 › назначување на основни сервисни параметри 
за брза проверка на основните функции: висок 
притисок, низок притисок, фреквенција и 
претходни времиња на работа на компресори, 
температура на цевката за дување/вшмукување.

Екран со 3 цифри и 7-сегменти

Софтвер за едноставно пуштање во употреба, 
конфигурирање и уредување

 › Графички интерфејс
 › Управувајте со системите на повеќе места на 
истиот начин

 › Добијте ги почетните поставки

Проверете на

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Топлински изменувач со 
4 страни, 3 реда
 › Поголема површина на топлински 
изменувач до 50% (до 235m2), што  
доведува до 30% поголема ефикасност

PCB со ладење со разладно средство
 › Доверливо ладење, затоа што нема влијание од страна на 

амбиенталната температура на воздухот
 › Помала контролна кутија за помазен проток на воздух 

преку топлинскиот изменувач со што се зголемува 
ефикасноста при разменувањето топлина за 5%

Нов развиен  
компресор 

Целосен инвертор

 › Овозможува променлива температура 
на разладно средство и слаба струја при 
стартување

 › Беспрекорна контрола на капацитетот

Релуктантен мотор без четкички на 
еднонасочна струја

 › Зголемена ефикасност во споредба со моторите 
на наизменична струја, при што истовремено 
користи нормална и релуктантна торзија

 › Моќните магнети од неодимиум ефикасно 
генерираат голема торзија

 › Маслото под висок ги намалува загубите на 
потисок

Високо ефикасен J-тип на мотор со 6 пола

 › 50% посилно магнетско поле и поголема 
ефикасност на ротација

Процес на Thixo-леење

 › Волуменот на компресија е зголемен за 50% 
благодарение на слојот од материјал со голема 
издржливост во полустопена состојба

Уникатни суштински 
технологии VRV IV

37 
патенти

6  
патенти

10 
патенти
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Мотор на вентилатор на 
еднонасочна струја

Мотор на наизменична струја со 
надворешен ротор за поголема ефикасност

 › Поголем дијаметар на роторот овозможува 
поголема сила за истото магнетно поле, што 
доведува до подобра ефикасност

 › Подобра контрола, што доведува до повеќе 
степени на вентилаторот за да одговара на 
вистинскиот капацитет

Инвертор на еднонасочна струја со 
синусоиден бран

Оптимизирањето на кривата на синусоидниот 
бран овозможува помазна ротација и подобрена 
ефикасност на моторот.

Мотор на вентилатор на еднонасочна струја

Употребата на мотор на вентилатор на еднонасочна 
струја нуди суштински подобрувања во оперативната 
ефикасност во споредба со обичните мотори на 
наизменична струја, особено при ротација со мала брзина.

Топлински изменувач со E-Pass
Со оптимизирање на распоредот на патеката на 
топлинскиот изменувач се спречува топлината да 
се пренесе од делот со прегреан гас во делот за 
суб-изладена течност, што претставува поефикасен 
начин на користење на топлинскиот изменувач.

Стандарден топлински изменувач

Внатре 
85°C

27°C

Надвор 45°C

55°C

55°C

50°C

Топлински изменувач со e-Pass

43°C

Внатре 
85°C

27°C

Надвор 45°C

60°C

55°C

Потрошувачка на енергија

Претходно дефинирано ограничување

Време

Функција I-demand
Ограничување на максималната потрошувачка 
на енергија. Новиот сензор за струја ја намалува 
разликата меѓу вистинската и претходно 
дефинираната потрошувачка на енергија.

Функција за контрола под 
претпоставка (PCF)
 › Го достигнува посакуваниот капацитет/
температура на разладно средство побрзо

 › Ја достигнува посакуваната вредност без 
претерување, па затоа нема непотребна работа и 
со тоа се овозможува подобрена ефикасност

 › Три поставки на капацитетот овозможуваат попрецизна 
контрола за подобра удобност на корисникот

Големиот број на системи на Daikin коишто се во 
употреба и коишто се надгледувани од страна 
на нашиот софтвер i-Net не ставаат во уникатна 
позиција да можеме да ги анализираме овие 
податоци и да ја развиеме функцијата за контрола 
на компресорот под претпоставка.

Цел

t

(VRV IV)

VRV IV со PCF 

Општо VRF со PI-контрола

Посакуван капацитет/температура на разладно средство

2t

 (општо VRF)

VRV IV: PCF

Компресорот работи со претпоставени податоци за контрола

 › резултат: брзо конвергирање на посакуваната температура 

и намалување на непотребната работа на компресорот

Општо VRF: Pi-контрола

Компресорот работи само со повратни податоци за контрола

 › резултат: непотребна работа и подолго време за достигнување 

на потребната точка

Обичен мотор со внатрешен ротор

Ротор РоторСтатор Статор

Надворешен ротор на Daikin

F
F

 

Непотребна 
работа на 
компресорот

Половина 
време  

наспроти  
општо VRF

Општо VRF:
Двојно време наспроти VRV IV

УНИКАТНО

УНИКАТНО
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Придобивките од VRV
Погледнете како можете да профитирате 

од многу флексибилниот и ефикасниот 

асортиман од производи на Daikin
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VRV, целосно комерцијално решение

Драстично ги намалува работните трошоци 28
Врвна доверливост 28
До 6 пати поголем отпор против корозија 28

Гарантирана удобност во секое време 30

Максимална флексибилност 32

Брза инсталација и пуштање во употреба 34
Лесно сервисирање 34

VRV
Најнова технологија, највисока ефикасност
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ИСКЛУЧЕНО
ИСКЛУЧЕНО

ВКЛУЧЕНО

ВКЛУЧЕНО

ВКЛУЧЕНО
Прецизна зонска контрола

Системите VRV предизвикуваат мали трошоци при 
работа затоа што овозможуваат секоја зона да се 
контролира поединечно. Тоа значи дека ќе се греат 
или ќе се ладат само оние соби кои имаат потреба 
од климатизација, а во останатите соби системот 
може целосно да се исклучи.

Топлински изменувач

Скициран приказ на топлотен изменувач против корозија

Алуминиум

Хидрофилен филм

Отпорна на корозија 
Акрилна смола

Третман против корозија
Посебен третман против корозија на топлотниот 
изменувач нуди 5 до 6 пати поголема отпорност од 
корозија од кисел дожд и сол.  
Слојот од не’рѓосувачки челик на долната страна на 
единицата овозможува дополнителна заштита.

Изведени тестови:

 › VDA тест за циклус 
 › Содржина на 1 циклус (7 дена):
 › 24-часовен тест со солен спреј SS DIN 50021
 › 96-часовен тест за циклус на влажност  
SS DIN 50017

 › 48-часовен тест период од за собна 
температура и собна влажност: 5 циклуса

Кестерних-тест (SO2)

 › Cодржина од 1 циклус (48 часа) според 
DIN50018 (0.21)

 › Период на тестирање : 40 циклуса 

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1 2 3 4 5

Циклус

Циклус

Степен на 

корозија

Степен на 

корозија

DAIKIN P.E.

Чист алуминиум

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0  1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70

•	 	Драстично	ги	намалува	работните	
трошоци

•	 Врвна	доверливост
•	 До	6	пати	поголем	отпор	против корозија
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Сите компресори со инвертор

Сите компресори со инвертор овозможуваат да се 
контролира волуменот на разладното средство скоро 
беспрекорно. На овој начин капацитетот совршено 
одговара на различните оптоварувања во секоја соба, 
при што се избегнува непотребна употреба на енергија.

Исто така, сите компресори со инвертор 
овозможуваат прецизна контрола на температурата 
на разладното средство, со што го адаптираат вашиот 
VRV автоматски на климатските потреби на објектот, 
при што ги намалуваат трошоците за работа за 28%.

СИТЕ

Периодот на активност го 
продолжува работниот век

Секвенцата на циклусно стартување на повеќе 
системи од надворешни единици ја израмнува 
активноста на компресорот и го продолжува 
работниот век. 

Последователен старт

До 3 надворешни единици можат да се поврзат 

со 1 напојување и можат да се вклучуваат 

последователно. Ова овозможува бројот на 

прекинувачи и нивните капацитети да останат мали 

и го прави инсталирањето кабли по едноставно 

(за модели од 10HP или помалку). Само едно напојување

Технички придобивки VRV

Врвен квалитет  
Само залемени врски
Сите поврзувања со фланша или со холендер во 
единицата се заменети со залемени поврзувања за 
да се обезбеди подобро задржување на разладното 
средство. Исто така, врската на надворешната 
единица со главната цевка е залемена.

Холендер или фланша

Залемено

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden
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Паметната контрола 
овозможува удобност

Нема повеќе ладни провеви

Автоматско или рачно прилагодување на 
температурата предизвикува поголеми температури 
при дување со што се избегнува ладниот провев 
што доаѓа од внатрешната единица.

VRV СЕРИЈА (внатрешна единица на DAIKIN (со PID-контрола))

Внатрешна единица со ON/OFF-контрола (2,5HP)

Време

Стабилна собна температура

Ладење
Те

мп
ер

ат
ур

а н
а в

оз
ду

хо
т п

ри
 вш

му
ку

ва
ње

.

Забелешка: Графот ги покажува податоците што се измерени во 

соба за тестирање земајќи предвид вистинско оптоварување 

при греење. Термостатот може да контролира стабилна собна 

температура на ± 0,5°C од посакуваната вредност.

16°
Константна и висока температура 

на воздухот при дување

Помошна функција

Ву случај на неисправен компресор, работата ќе ја 

преземе друг компресор или надворешна единица 

за да се одржи привремено капацитетот од 8 часа и 

да се овозможи време за одржување или поправка 

додека удобноста останува загарантирана.

Постојано греење
При одмрзнување

 › Не се нарушува внатрешната удобност, поради 
уникатниот елемент за акумулирање топлина или 
поради дополнителното одмрзнување

 › Најдобра алтернатива за традиционалните 
системи за греење

Една надворешна единица со 

повеќе компресори

Систем од повеќе надворешни единици

•	 Гарантирана	удобност	во	секое	време

Стабилна собна температура

Електронскиот експанзионен вентил, со помош 
на PID-контрола (Пропорционално Интегрално 
Диференцијална), постојано го прилагодува волуменот 
на разладното средство како одговор на варијациите 
во оптоварувањето на внатрешните единици. Системот 
VRV со тоа одржува постојани собни температури на 
постојано ниво, без варирањето на температурите што 
е типично за обичните системи со ON/OFF-контрола.

VRV IV

VRF референтна точка

Собна температура

Време

ΔT
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dBA Забележана бучава Звук

0 Праг на слухот - 

20 Премногу меко Шумолење на лисјата

40 Многу меко Тивка соба

60 Умерено гласно Нормален разговор

80 Многу гласно Бучава од градски сообраќај

100 Премногу гласно Симфониски оркестар

120 Праг на чувствителност Полетување на авион

Слабо ниво на 
јачина на звукот на 
внатрешната единица
Внатрешните единици на Daikin предизвикуваат 

многу мало ниво на звук, дури 19dBA, што ги 

прави идеални за простории осетливи на звук, 

како на пример, хотелски соби итн…

emura
FXZQ-A

Може да се поврзе со топлотните пумпи VRV IV и VRV III-S Може да се поврзе со сите топлотни пумпи VRV

19 dBA 25.5 dBA

Внатрешни единици на Daikin:

Технички придобивки VRV

Тивок ноќен режим
За области каде што има строги ограничувања на 
нивото на звукот, нивото на звукот на надворешната 
единица може да се намали, за да одговара на 
барањата.

Пример за топлотна пумпа VRV IV, фабрички поставки.

100%

50%

8 часа

58 dBA

50 dBA

45 dBA

10 часа

Чекор 1: макс. - 8dB (10HP)

Ноќен режим ЗАПОЧНУВА Ноќен режим ЗАВРШУВА

Ноќен режим

Чекор 1: 50dB

Чекор 2: 45dBЧекор 2: макс. - 13dB (10HP)

Капацитет* %

Оптовараување %

Оперативен звук dBA

Највисока точка на 
надворешната температура

<

<

24/7

24/7

00000
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Внатрешна инсталација
Оптимизираната форма на перките на вентилаторот 
на VRV го зголемува дувањето и ја намалува загубата 
на притисок. Заедно со поставките за висок НСП 
(до 78pa), ги прави надворешните единици VRV 
идеални за внатрешна инсталација со помош на 
водови.

Внатрешната инсталација овозможува помала 
должина на цевките, помали трошоци за 
инсталирање, зголемена ефикасност и подобра 
визуелна естетика.

•	 Максимална	флексибилност

1 Контактирајте го локалниот продавач за повеќе информации и забрани

Флексибилен дизајн на 
инсталација на цевки
Големите должини на цевките, големите разлики 
на нивоата и малата инсталација на цевки за 
разладното средство овозможува дизајн со малку 
ограничувања и поголем простор за изнајмување.

VRV IV пример

Вкупна должина на цевки за разладно средство 1.000m

Вистинска најдолга должина (Еквивалент) 165m (190m)

Најголема должина после првото разгранување 90m1

Висинска разлика помеѓу внатрешни 
и надворешни единици

90m1

Висинска разлика помеѓу внатрешни единици 30m

1 Контактирајте го локалниот продавач за повеќе информации и забрани

2 Во случај надворешната единица да се наоѓа под внатрешните единици
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Широк оперативен опсег
Системот VRV може да се инсталира секаде. 
Надворешните единици со воздушно ладење VRV 
можат да ладат помеѓу -20°C и +52°C надворешна 
температура и можат да се користат како 
моновалентен систем за греење помеѓу -25°C и 
+15,5°C.

Надворешните услови не влијаат на нашите 
единици со ладење со геотермални води и можат 
да работат при најостра клима.

52°C-20°C 15,5°C-25°C

Со функцијата за техничко ладење, оперативниот опсег на системот за враќање топлина се 

продолжува од -5°C со -20°C 1, што го прави совршен за вградување во серверски соби.

Режим на ладење Режим на греење

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

НСП до 

78pa
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Повеќе станари, една 
надворешна единица 
Функцијата за повеќе станари овозможува да не 
се исклучи целиот систем VRV кога ќе се исклучи 
главното напојување со струја на внатрешната 
единица.  
Ова значи дека главното напојување со струја на 
внатрешната единица м,омже да се исклучи кога 
дел од објектот ќе се затвори за да се сервисира без 
да има влијание врз останатите делови на објектот.

2 решенија според потребите:
 › Сервисни поставки, без дополнителен хардвер: 
за сервисирање спроведено во рок 24 часа

 › PCB-опција: кога станарите ќе заминат на подолг 
период (одмор) и кога се исклучува главното 
напојување со струја

Не е потребно засилување 
на конструкцијата
Благодарение на тоа што надворешните единици 
не создаваат вибрации и имаат доволно лесна 
консткрукција, подовите не треба да се засилуаат, 
со што се намалуваат вкупните трошоци на објектот 
во споредба со обичен ладилник.

макс. 398kg за единица со 20HP

на одмор

работа

работа

повеќе 

станари

при сервисирање

Фазна инсталација
Инсталацијата на системот VRV може да се 
имплементира кат по кат, за да можат делови од 
објектот да се пуштат во употреба многу брзо 
или овозможува системот за климатизација да 
се стартува и да работи во етапи, отколку по 
завршување на целиот проект.

Инсталација 

кат по кат

При изградба

Систем VRV

Технички придобивки VRV
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Лесно одговара на 
регулацијата на F-гас 

Далечинска проверка на содржината на разладното средство

Изведете ја проверката на содржината на 
разладното средство далечински со помош на 
интелигентниот управувач на допир.

Не е достапно на VRVIII-S или во комбинација кога една или повеќе RA-внатрешни единици, хидрокутии, … се поврзани.
Покрај далечинска проверка, функцијата може да се активира и на лице место со помош на копчето на PCB.

Поврзете се со местото на вашиот клиент преку интернет или 3G 

со што ќе го зголемите задоволството на клиентот, затоа што нема 

прекин во климатизацијата за време на работните часови.

Проверете го извештајот кога ќе заврши проверката.Поставете го времето далечински и стартувајте ја проверката на 

содржината на разладното средство кова вам ви одговара најмногу.

•	 Брза инсталација и пуштање во употреба
•	 Лесно	сервисирање

Автоматско полнење и тестирање

Поврзете го шишето со VRV и  

активирајте ја функцијата за  

автоматско полнење

Пресметајте волумен 

на дополнително 

разладно средство

Процедурата за полнење  

се стопира автоматски:  

затвори ги вентилите

Поврзете го првото  

шише со VRV и  

започнете го   

процесотна полнење

Привремено проверувајте  

ја тежинската скала за  

да ја проверите тежината 

 на разладното средство

Стопирајте ја процедурата  

за полнење VRV рачно и  

затворете ги вентилите

Рачно

Автоматски

1 2 3 4

1 2

По полнењето, ако се притисне копчето за тестирање, ќе се 

иницира проверка на инсталацијата од кабли, затворените 

вентили, сензорите и волуменот на разладното средство.

Ефикасна употреба на времето

Ако температурата падне под 20°C* потребно е рачно полнење.

* 10°C за топлотна пумпа за ладни региони

* Не е достапно за сериите VRV Classic и VRV IV W
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Дали знаевте …
Планирана инсталација

64m инсталација на цевки за 
разладно средство

пресметка: 2,2 kg дополнително 
разладно средство

Вистинска инсталација 
76m цевки за разладно средство

 
2,7 kg дополнително разладно 
средство е навистина потребно

0,5 kg

10% ненаполнето

до 25% загуба на капацитетот

33% поголема потрошувачка на енергија

Оптимално полнење = Оптимална ефикасност

›
›

Кога ќе ја активирате проверката на содржината на разладното средство, 
единицата преоѓа во режим за ладење и копира определени услови врз 
основа на мемориските податоци. 
Резултатите покажуваат дали се случило истекување на разладното средство.

Волуменот на разладното средство на целиот систем се пресметува за 
следните податоци:
 › Надворешна температура
 › Температури на референтен систем
 › Температури при референтен притисок
 › Густина на разладно средство
 › Типови и број на внатрешни единици

Притиснете 
го копчето 

на PCB
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Унифифирана инсталација 
на цевки REFNET на Daikin

Унифицираниот систем од цевки REFNET на Daikin е 
дизајниран за едноставна инсталација.
Во споредба со обичните T-спојки, каде што дистрибуцијата 
на разладно средство не е ни одблизу оптимизирана, 
спојките REFNET на Daikin се посебно дизајнирани да го 
оптимизираат текот на разладното средство.

Daikin Europe N.V. ве советува да го користите само системот за 

инсталација на цевки REFNET на Daikin.
Преден дел 

REFNET

Спојка REFNET

Спојка REFNET T-спојка

Технички придобивки VRV
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Лесна инсталација на кабли 
- Систем “Super Wiring”
Едноставна инсталација на кабли

Заедничка употреба на каблите помеѓу внатрешните 
единици, надворешните единици и централизираниот 
далечински управувач.

 › Лесно модифицирање на централизираниот 
далечински управувач

 › Не е возможно да се направат погрешни поврзување 
благодарение на инсталацијата на кабли без поларитет

 › Можат да се користат и обложени кабли
 › Уникатна целосна должина на кабли до 2.000 m

Проверка на вкрстени кабли

Уредот за проверка на вкрстените жици ги 
предупредува работниците за грешките со конекциите 
на жиците и цевките внатре во единицата. 

Функција за автоматско поставување адреса

Овозможува инсталацијата на кабли меѓу внатрешни и 
надворешни единици, како и инсталацијата на кабли за 
групна контрола на повеќе внатрешни единици да се 
изведат без здодевното рачно поставување на секоја 
адреса.

Компактен дизајн
Компактниот дизајн на надоврешните единици е 
доволен за да овозможи да се однесат на врвот 
од објектот во комерцијален лифт, со што се 
надминува проблемот со транспорт до местото на 
инсталирање, особено кога надворешните единици 
треба да се инсталираат на секој кат.

Софтвер за конфигурација 
за VRV

За едноставно пуштање во употреба, конфигурирање 
и уредување.

Пријатен кориснички интерфејс 

наместо копчиња за притискање

Екран со 3 цифри и 7-сегменти
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VRV Надворешни системи
Решение за секоја примена
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VRV IV 
враќање 
топлина

VRV IV 
топлотна 
пумпа со 

постојано 
греење

VRV IV 
топлотна 

пумпа без 
постојано 

греење

VRV III-S VRV III-C
VRV  

Classic

Замена 
VRV  IV 

топлотна 
пумпа

Замена  
VRV III 

враќање 
топлина

VRV  IV  
со водено 

ладење

Променлива температура на разладно средство         
Постојано греење  
(елемент за акумулирање топлина)         -

Постојано греење  
(алтернативно одмрзнување)         -

Конфигуратор за VRV         
Индикатор со 7 сегменти         
Автоматско полнење на разладно средство         
Проверка на содржината на разладното средство         
Тивок ноќен режим         -

Функција за ниско ниво на звук         -

Може да се поврзе со стилски внатрешни 
единици (Daikin Emura, Nexura)         
Може да се поврзе со хидрокутија со  
ниска температура за топла вода         
Може да се поврзе со хидрокутија со 
висока температура за топла вода         
Компресори целосно со инвертор         
PCB ладено со гас         
Топлински изменувач со 4 страни         -

Релуктантен компресор без четкички на 
еднонасочна струја         
Инвертор на еднонасочна струја со 
синусоиден бран         
Мотор на вентилатор на еднонасочна струја         -

Топлински изменувач со E-Pass         -

I-барање функција         
Рачно барање функција         

Преглед на  

функции
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Воздушна завеса

Воздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Топла вода

Хидрокутија со ниска температура

Хидрокутија со висока температура

22

Внатрешни единици

Внатрешни единици од типот VRV

Вентилација

Вентилација за враќање на топлината (VAM/VKM)

Опрема за поврзување AHU

Контролни системи

VRV IV враќање топлина
Најдобро решение за ефикасност и удобност

VRV IV стандарди:

Променлива температура 
на разладно средство
Уредете го вашиот VRV за најдобра сезонска 
ефикасност и удобност

Постојано греење
Новиот стандард во удобноста при греење

Конфигуратор за VRV
Софтвер за едноставно пуштање во употреба, 
конфигурирање и уредување

 › Индикатор со 7 сегменти

 › Автоматско полнење на разладно средство

 › Проверка на содржината на разладното средство

 › Тивок ноќен режим

 › Функција за ниско ниво на звук

 › Компресори целосно со инвертор

 › PCB ладено со гас

 › Топлински изменувач со 4 страни

 › Релуктантен компресор без четкички на еднонасочна струја

 › Инвертор на еднонасочна струја со синусоиден бран

 › Мотор на вентилатор на еднонасочна струја

 › Топлински изменувач со E-Pass

 › I-барање функција

Најширок асортиман на BS-кутии за најбрза инсталација

Ефикасна  технологија  со 3 цевки
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„Бесплатно“ греење и 
производство на топла вода
До сега, повеќето комерцијални објекти зависеа од 
одделни системи за ладење, греење, топла вода итн. 
што предизвикува многу залудно потрошена енергија.

Вграден систем за враќање топлина ја користи 
повторно енергијата од канцелариите, серверските 
соби за да затопли дргуи простории или да создаде 
топла вода.

Максимална удобност
Системот за враќање топлина VRV овозможува 
истовремено ладење и греење.

 › За сопственици на хотели, ова значи совршена 
атмосфера за гостите, затоа што можат слободно 
да избираат меѓу ладење и греење.

 › За канцеларии, тоа значи совршена внатрешна 
работна клима и за оние што се насочени на 
север и за оние што се насочени кон југ.

Ладење

Греење

Топла вода

Издвоената топлина овозможува 

топла вода и греење

+

Подобрена ефикасност
При враќање топлина, VRV IV е поефикасен за 
до 15%. При работа со целосно оптоварување, 
сезонската ефикасност е дури за 28% поголема 
отколку на VRV III благодарение на променливата 
температура на разладното средство.

Ефикасна  технологија  со 3 цевки

Оптоварување при ладење

Оптоварување при греење

Амбиентална 

температура

Подобрена контрола на 

комбиниран режим

Оптимизирана партиција 
на топлински изменувач за 
најголема сезонска ефикасност 
при режимот за враќање топлина
Вертикално разделен топлински изменувач со 
оптимизиран размер за работа при комбиниран режим.  
Ова ја подобрува ефикасноста при враќање 
топлина со намалување на загубата преку зрачење.

30%

70%

Исто така, дното на топлинскиот изменувач е постојано топло 

при греење, со што се спречува напластување мраз

Широк оперативен опсег 
при греење
VRV IV враќање топлина има стандарден оперативен 
опсег од -20°C при греење. 
Исто така може да овозможи ладење до -20°C за 
технички серверски соби (теренски поставки).

-20°CWB

-20°CWB

Техничко ладење

Греење

Ладење

-5°CWB 43°CDB-25°C

15,5°C

CWB: внатрешна температура

CDB: надворешна температура

Север

Југ
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Предности  
на технологијата со 3 цевки

Помало опаѓање на притисокот 
значи и поголема ефикасност
 › Беспрекорниот проток на разладното средство 
во системот со 3 цевки благодарение на 
2 помали цевки за гас, предизвикува поголема 
енергетска ефикасност

 › Попречен проток на разладно средство во 
голема цевка за гас на систем со 2 цевки 
предизвикува поголемо опаѓање на притисокот

Повеќе „бесплатна“ топлина
Технологијата со 3 цевки на Daikin користи помалку 
енергија за враќање топлина, што значи значително 
поголема ефикасност при режимот за враќање 
топлина. Нашиот систем може да враќа топлина при 
ниски температури на кондензирање затоа што има 
цевки наменети за гас, течност и празнење.

Во систем со 2 цевки, гасот и течноста течат како 
смеса, па затоа температурата на кондензирање 
треба да биде поголема за да се оддели гасот од 
течното разладно средство. Повисока температура 
на кондензирање значи поголема потрошувачка 
на енергија за враќање топлина, што доведува до 
помала ефикасност.

VRV H/R со 3 цвки

Систем со 2 цевки

Притисок 

Должина на цевки

Притисок

Енталпија

Влез на струја Daikin

Влез на струја за систем со 2 цевки

Кондензирање 55°C

Кондензирање 45°C

Слободно комбинирајте 
надворешни единици
Флексибилно комбинирајте надворешни единици за 
да ја намалите емисијата на јаглерод, оптимизирајте 
го системот за постојано греење и достигнете ја 
најголемата ефикасност.

Вкупна должина на цевки за разладно средство 1.000m

Вистинска најдолга должина (Еквивалент) 165m (190m)

Најголема должина после првото разгранување 90m1

Висинска разлика помеѓу внатрешни и надворешни единици 90m1

Висинска разлика помеѓу внатрешни единици 30m

Флексибилен дизајн на инсталација на цевки

1 Надворешна единица на највисока позиција

16
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Целосно редизајнирани 

BS-кутии
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Целосно редизајнирани 

BS-кутии

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

 BS 10, 12 Q14 A  BS 16 Q14 A

Една порта

 › Уникатен на пазарот
 › Компактен и лесен за инсталирање
 › Не е потребна инсталација за одвод
 › Идеално за далечински соби
 › Функција за техничко ладење
 › Поврзете единица до 250 класа (28 kW)
 › Овозможува примена за повеќе станари

Повеќе порти: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › До 55% помал и 41% полесен од претходниот асортиман
 › Побрза инсталација благодарение на намалениот број 

на залемени точки и кабли
 › Сите внатрешни единици можат да се поврзат на една 

BS-кутија
 › Потребни се помалку порти за проверка
 › Достапен е капацитет до 16 kW на секоја порта
 › Поврзете единица до 250 класа (28 kW) со комбинирање 

2 порти
 › Нема ограничување на неискористени порти, што 

дозволува фазна инсталација

Максимална флексибилност на 
дизајн и брзина на инсталација
 › Дизајниорате го вашиот систем брзо и флексибилно 

со уникатниот асортиман од единечни и повеќекратни 
BS-кутии

 › Широк асортиман од компактни и лесни повеќекратни 
BS-кутии многу го намалува времето на инсталација

 › Слободна комбинација од единечни или повеќекратни 
BS-кутии

Максимална удобност во 
секое време

Со VRV BS-кутијата, секоја внатрешна единица што не се 
користи за менување меѓу греење и ладење ја одржува 
постојана посакуваната температура. Ова е затоа што нашиот 
систем за враќање топлина не треба да го изедначува 
притисокот низ целиот систем после изменувањето.

Исклучено

Побрза инсталација благодарение на 
отворено поврзување

 › Не треба да се сече цевката пред лемење – за внатрешни 
единици помали или еднакви на 5,6 kW (50 класа)

 › Исечете ја и залемете ја цевката – за внатрешни 
единици поголеми или еднакви на 7,1 kW (63 класа)
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 › Опфаќа VRV IV стандард и технологии: Променлива 
температура на разладно средство, постојано греење, 
конфигуратор за VRV, екран со 7 сегменти и компресори 
целосно со инвертори, топлински изменувач со 4 страни, 
PCB со ладење со разладно средство, нов мотор со 
вентилатор со еднонасочна струја 

 › Оперативен опсег до -20°C за техничко ладење, како на 
пример, во серверски соби

 › Ги содржи сите стандардни функции на VRV

Најдобро решение за ефикасност и удобност

 › Целосно интегрирано решение со враќање топлина за 
максимална ефикасност!

 › Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот 
преку една точка на контакт: прецизна контрола на 
температура, вентилација, топла вода, клима комори и 
воздушни завеси Biddle

 › „Бесплатно“ греење и топла вода преку враќање топлина
 › Совршена удобност за гости/потстанари преку истовремено 
ладење и греење

VRV IV враќање топлина

Надворешен систем REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Опсег на капацитет HP 8 10 12 14 16 18 20
Капацитет на ладење Ном. kW 22,4 (1) (2) 28,0 (1) (2) 33,5 (1) (2) 40,0 (1) (2) 45,0 (1) (2) 50,4 56,0
Капацитет на греење Ном. kW 22,4 (3) (4) 28,0 (3) (4) 33,5 (3) (4) 40,0 (3) (4) 45,0 (3) (4) 50,4 56,0

Макс. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 5,31 (1) / 4,56 (2) 7,15 (1) / 6,19 (2) 9,23 (1) / 8,31 (2) 10,7 (1) / 9,61 (2) 12,8 (1) / 11,9 (2) 15,2 18,6

Греење Ном. kW 4,75 (3) / 4,47 (3) 6,29 (3) / 5,47 (3) 8,05 (3) / 6,83 (3) 9,60 (3) / 9,37 (3) 11,2 (3) / 9,88 (3) 12,3 14,9
Макс. kW 5,51 7,38 9,43 11,3 12,9 14,3 17,5

EER 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
COP - Макс. 4,54 4,27 3,98 3,88 3,95 3,60
COP - Ном. 4,72 (3) / 5,01 (3) 4,45 (3) / 5,12 (3) 4,16 (3) / 4,90 (3) 4,17 (3) / 4,27 (3) 4,02 (3) / 4,56 (3) 4,10 3,76
ESEER 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 64 (5)
Врска со внатрешен 
индекс

Мин. 100 125 150 175 200 225 250
Ном. 200 250 300 350 400 450 500
Макс. 260 325 390 455 520 585 650

Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Тежина Единица kg 210 218 304 305 337
Вентилатор Брзина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA 78 79 81 86 88
Ниво на притисок на звук Ладење Ном. dBA 58 61 64 65 66

Тивок 
ноќен 
режим

Ниво 1 dBA 56 58 58 58 58 60 60
Ниво 2 dBA 55 54 54 52 52 52 52
Ниво 3 dBA 53 52 52 47 47 48 48

Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB -5,0~43,0
Греење Мин.~Макс. °CWB -20~15,5

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Полнење kg/TCO

2
9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52 12,7 15,9
Гас OD mm 19,1 22,2 28,6
Празнење гас OD mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 1.000

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3N~/50/380-415
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 20 25 32 40 50

Надворешен систем REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
Систем Модул 1 на надворешна единица REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Модул 2 на надворешна единица REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Опсег на капацитет HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Капацитет на ладење Ном. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Капацитет на греење Ном. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0

Макс. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,6

Греење Ном. kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35 22,4
Макс. kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,8

EER 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43 3,52
COP - Макс. 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
COP - Ном. 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
ESEER - Автоматско 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER - Стандардно 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 64
Врска со внатрешен 
индекс

Мин. 125 162,5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Ном. 250 325,0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Макс. 325 422,5 520 585 650 715 780 845 910 975 1.040

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Гас OD mm 22,2 28,6 34,9
Празнење гас OD mm 19,1 22,2 28,6
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 500 1.000

Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 40 50 63 80
Постојано греење v

REYQ-T
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Надворешен систем REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Систем Модул 1 на надворешна единица REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Модул 2 на надворешна единица REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Модул 3 на надворешна единица - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Опсег на капацитет HP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Капацитет на ладење Ном. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Капацитет на греење Ном. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Макс. kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8 43,2 45,6

Греење Ном. kW 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7 35,8 36,9
Макс. kW 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1 41,5 42,9

EER 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44 3,38 3,32
COP - Макс. 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
COP - Ном. 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
ESEER - Автоматско 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER - Стандардно 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 64
Врска со внатрешен 
индекс

Мин. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Ном. 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
Макс. 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 19,1
Гас OD mm 34,9 41,3
Празнење гас OD mm 28,6 34,9
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 1.000

Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 80 100 125
Постојано греење v

Модул на надворешна единица REMQ 5T
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.685x930x765
Тежина Единица kg 210
Вентилатор Брзина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 162
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA 77
Ниво на притисок на звук Ладење Ном. dBA 56
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB -5,0~43,0

Греење Мин.~Макс. °CWB -20~15,5
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5

Полнење kg/TCO
2
Eq 9,7/20,2

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3N~/50/380-415
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 20

(1) Номиналните капацитети на ладење се засноваат на: внатрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, надворешна температура: 35°CDB, еквивалентна инсталација за разладно средство: 5m, разлика на ниво: 0m. Податоци за серии со стандардна ефикасност. (2) Номиналните капацитети на ладење се засноваат на: внатрешна 

температура: 27°CDB, 19°CWB, надворешна температура: 35°CDB, еквивалентна инсталација за разладно средство: 5m, разлика на ниво: 0m. Податоци за серии со голема ефикасност, сертифицирани од Eurovent. (3) Номиналните капацитети на греење се засноваат на: внатрешна температура: 20°CDB, надворешна температура: 

7°CDB, 6°CWB, еквивалентна инсталација за разладно средство: 5m, разлика на ниво: 0m. Податоци за серии со стандардна ефикасност. (4) Номиналните капацитети на греење се засноваат на: внатрешна температура: 20°CDB, надворешна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна инсталација за разладно средство: 5m, разлика 

на ниво: 0m. Податоци за серии со голема ефикасност, сертифицирани од Eurovent. (5) Вистинскиот број на внатрешни единици што можат да се поврзуваат зависи од типот на внатрешната единица (внатрешна VRV, хидрокутија, внатрешна RA итн.) и забраната за размер на поврзување за системот (50% <= CR <= 130%) 

REYQ-T
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Внатрешна единица BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Влез на струја Ладење Ном. kW 0,005

Греење Ном. kW 0,005
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 5 8
Максимален индекс на капацитет на внатрешни единици што можат да се поврзат 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 207x388x326
Тежина Единица kg 12 15
Куќиште Материјал Галванизирана челична плоча
Поврзувања на 
цевките

Надворешна 
единица

Течност Тип/OD mm Лемено поврзување/9,5
Гас Тип/OD mm Лемено поврзување/15,9 Лемено поврзување/22,2
Празнење гас Тип/OD mm Лемено поврзување/12,7 Лемено поврзување/19,1

Внатрешна 
единица

Течност Тип/OD mm Лемено поврзување/9,5
Гас Тип/OD mm Лемено поврзување/15,9 Лемено поврзување/22,2

Термална и звучна изолација Полиуретанска пена Огноотпорен боцкав филц
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-240
Целосно коло Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 15

Избирач на поединечно разгранување 
за VRV IV враќање топлина

 › Уникатен асортиман на единечни и повеќекратни BS-кутии за флексибилен 
и брз дизајн

 › Компактен и лесен за инсталирање
 › Идеален за далечински соби, затоа што не е потребна инсталација за одвод
 › Овозможува интеграција на серверски соби во решението за враќање 
топлина благодарение на функцијата за техничко ладење

 › Поврзете единица до 250 класа (28kW)
 › Побрза инсталација благодарение на отворено поврзување
 › Овозможува примени за објекти со повеќе станари
 › Може да се поврзе со единиците за враќање топлина REYQ-T VRV IV

BS1Q-A

Внатрешна единица BS 4Q14A 6Q14A 8Q14A 10Q14A 12Q14A 16Q14A
Влез на струја Ладење Ном. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Греење Ном. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 20 30 40 50 60 64
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат на секое разгранување 5
Број на разгранувања 4 6 8 10 12 16
Максимален индекс на капацитет на внатрешни единици што можат да се поврзат 400 600 750
Максимален индекс на капацитет на внатрешни единици што можат да се поврзат на секое разгранување 140
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1.060x430
Тежина Единица kg 17 24 26 35 38 50
Куќиште Материјал Галванизирана челична плоча
Поврзувања на 
цевките

Надворешна 
единица

Течност OD mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1
Гас OD mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9
Празнење гас OD mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6

Внатрешна 
единица

Течност OD mm 9,5 / 6,4
Гас OD mm 15,9 / 12,7

Одвод VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Термална и звучна изолација Уретанска пена, полиетиленска пена
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-440
Целосно коло Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 15

Избирач на повеќекратно разгранување 
за VRV IV враќање топлина

 › Уникатен асортиман на единечни и повеќекратни BS-кутии за флексибилен и брз дизајн
 › Големо намалување на времето за инсталација благодарение на широкиот 

асортиман, компактната големина и малата тежина на повеќекратните BS-кутии
 › До 70% помали и 66% полесни од претходната серија
 › Побрза инсталација благодарение на намалениот број на залемени точки и кабли
 › Сите внатрешни единици можат да се поврзат на една BS-кутија
 › Потребни се помалку порти за проверка во споредба со инсталирањето 

поединечни BS-кутии
 › Достапен е капацитет до 16kW на секоја порта
 › Поврзете единица до 250 класа (28kW) со комбинирање 2 порти
 › Нема ограничување на неискористени порти, што овозможува фазна инсталација
 › Побрза инсталација благодарение на отворено поврзување
 › Може да се поврзе со единиците за враќање топлина REYQ-T VRV IV

BS-Q14A

BS1Q-A

BS6,8Q14A
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Внатрешна единица BSVQ 100P9B 160P9B 250P9B
Влез на струја Ладење Ном. kW 0,005

Греење Ном. kW 0,005
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 6 8
Максимален индекс на капацитет на внатрешни единици што можат да се поврзат 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 207x388x326
Тежина Единица kg 12 15
Куќиште Материјал Галванизирана челична плоча
Поврзувања на 
цевките

Надворешна 
единица

Течност Тип/OD mm Лемено поврзување/9,5
Гас Тип/OD mm Лемено поврзување/15,9 Лемено поврзување/22,2
Празнење гас Тип/OD mm Лемено поврзување/12,7 Лемено поврзување/12,7 Лемено поврзување/19,1

Внатрешна 
единица

Течност Тип/OD mm Лемено поврзување/9,5
Гас Тип/OD mm Лемено поврзување/15,9 Лемено поврзување/15,9 Лемено поврзување/22,2

Термална и звучна изолација Полиуретанска пена Огноотпорен боцкав филц
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-240
Целосно коло Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 15

Избирач на поединечно разгранување 
за VRV враќање топлина

 › Овозможува поединечно менување меѓу ладење / греење на 
1 група внатрешни единици

 › Максимална флексибилност на дизајнот, затоа што 
поединечни и повеќекратни кутии можат да се комбинираат 
во еден систем

 › Ниска висина на вградување
 › Не е потребна инсталација за одвод
 › Овозможува примена во објекти со повеќе станари (потребна е опцијата PCB)
 › Може да се поврзе со сериите VRV W-IV (RWEYQ-T)

BSVQ-P9B

BSVQ-P9B

Внатрешна единица BSV4Q-PV/BSV6Q-PV 4Q100PV 6Q100PV
Влез на струја Ладење Ном. kW 0,020 0,030

Греење Ном. kW 0,020 0,030
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 24 36
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат на секое разгранување 6
Број на разгранувања 4 6
Максимален индекс на капацитет на внатрешни единици што можат да се поврзат 400 600
Максимален индекс на капацитет на внатрешни единици што можат да се поврзат на секое разгранување 100
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 209x1.053x635 209x1.577x635
Тежина Единица kg 60 89
Куќиште Материјал Галванизирана челична плоча
Поврзувања на 
цевките

Надворешна 
единица

Течност Тип/OD mm Лемено поврзување/12,7 Лемено поврзување/15,9
Гас Тип/OD mm Лемено поврзување/28,6
Празнење гас Тип/OD mm Лемено поврзување/19,1 Лемено поврзување/28,6

Внатрешна 
единица

Течност Тип/OD mm Лемено поврзување/9,5
Гас Тип/OD mm Лемено поврзување/15,9

Термална и звучна изолација Полиуретанска пена Огноотпорен боцкав филц
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-240
Целосно коло Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 15

Избирач на повеќекратно разгранување 
за VRV враќање топлина

 › Побрза инсталација благодарение на намалениот број на 
залемени точки и кабли

 › Овозможува поединечно менување меѓу ладење / греење на 
до 4 или 6 групи внатрешни единици

 › Максимална флексибилност на дизајнот, затоа што поединечни 
и повеќекратни кутии можат да се комбинираат во еден систем

 › Ниска висина на вградување
 › Не е потребна инсталација за одвод
 › Може да се поврзе со сериите VRV W-IV (RWEYQ-T)

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV

BSV4Q100PV
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Топлотна пумпа VRV IV
Оптимално решение на Daikin 
со врвна удобност

VRV IV стандарди:

Променлива температура 
на разладно средство
Уредете го вашиот VRV за најдобра сезонска 
ефикасност и удобност

Постојано греење
Новиот стандард во удобноста при греење

Конфигуратор за VRV
Софтвер за едноставно пуштање во употреба, 
конфигурирање и уредување

 › Индикатор со 7 сегменти

 › Автоматско полнење на разладно средство

 › Проверка на содржината на разладното средство

 › Тивок ноќен режим

 › Функција за ниско ниво на звук

 › Компресори целосно со инвертор

 › PCB ладено со гас

 › Топлински изменувач со 4 страни

 › Релуктантен компресор без четкички на еднонасочна струја

 › Инвертор на еднонасочна струја со синусоиден бран

 › Мотор на вентилатор на еднонасочна струја

 › Топлински изменувач со E-Pass

 › I-барање функција

За подетално објаснување на овие функции погледнете ја картичката vrv iv технологии

Воздушна завеса
Воздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Топла вода
Хидрокутија со ниска температура

Внатрешни единици
Внатрешни единици од типот VRV

Станбен тип на внатрешни единици 
(како на пример, Daikin Emura)

Вентилација
Вентилација за враќање на топлината (VAM/VKM)

Опрема за поврзување AHU

Контролни системи

22
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Комбинирајте ги внатрешните единици VRV со стилски 
внатрешни единици (Daikin Emura, Nexura, …)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-A
Внатрешни единици VRV

FXSQ-A
Внатрешни единици VRV

Внатрешни единици што можат да се поврзуваат

BPMKS-кутија потребна за поврзување внатрешни единици RA со VRV IV (RYYQ-T и RXYQ-T(9))

15 КЛАСА 20 КЛАСА 25 КЛАСА 35 КЛАСА 42 КЛАСА 50 КЛАСА 60 КЛАСА 71 КЛАСА

Daikin Emura – високоѕидна единица
FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Високоѕидна единица CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura – Парапетна единица FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Парапетна единица FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Flexi-тип на единица FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Широк асортиман на внатрешни единици

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2
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VRV IV 

докажано во пракса: 
40% поефикасно

Резултати: до 60% помалку 
потрошена енергија
Резултатите од тестирањето покажаа дека новиот 

систем VRV IV троши многу помалку енергија, 

особено при ладење, во споредба со системот 

VRV III – во некои случаи и до 60% помалку енергија. 

При греење, заштедите во просек беа 20%.

Испитувањето на лице место во германски 
синџир од модни продавници покажа како 
иновативните карактеристики на VRV IV имаат 
значително подобрена енергетска ефикасност 
во споредба со претходните модели.

 Употреба на енергија на VRV III во 2012 во kWh

 Употреба на енергија на VRV IV во 2013 во kWh

 Линија за употреба на енергија на VRV III

 Линија за употреба на енергија на VRV IV

Просечна дневна 

потрошувачка за 

време на работни 

часови во kWh
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Тестот во Унтерахинг прикажува како технологијата 

за топлотната пумпа на VRV IV користи обновлив 

извор на енергија – воздух - за да овозможи 

целосно и еколошко решение за греење, ладење 

и вентилирање во комерцијалните околини. 

Тестот, исто така, покажува дека бизнисите можат 

да го идентификуваат и контролираат  вишокот 

на потрошена енергија преку внимателно и 

интелигентно снимање на климатските контролни 

системи, услуга што ја нуди Daikin. 

VRV III 20HP (2 модула) VRV III 18HP (1 модул)

Период март 2012 - февруари 2013 март 2013 - февруари 2014

Просек (kWh/месец) 2.797 1.502

Вкупно (KWh) 33.562 18.023

Вкупно (€) 6.041 3.244

Годишно (работни 
трошоци/m² (€/m²)

9,9 5,3 

46% заштеда = € 2.797

Измерени податоци
Модна продавница во Унтерахинг (Германија)

 › Површина на под: 607m²
 › Цена на енергија: 0,18 €/kWh
 › Систем што е земен предвид при потрошувачка:

 - VRV IV топлотна пумпа со постојано греење
 -  Касетни единици за дување во сите насоки  

(без табла со автоматско чистење)
 - VAM за вентилација (2x VAM2000)
 - Воздушна завеса Biddle.
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Вкупна должина на цевки за разладно средство 1.000m

Вистинска најдолга должина (Еквивалент) 165m (190m)

Најголема должина после првото разгранување 90m1

Висинска разлика помеѓу внатрешни и надворешни единици 90m1

Висинска разлика помеѓу внатрешни единици 30m

1 Контактирајте го локалниот продавач за повеќе информации и забрани
2 Во случај надворешната единица да се наоѓа под внатрешните единици

Слободна комбинација 
од надворешни единици 
Слободно комбинирајте надворешни 
единици за да ги оптимизирате за помалку 
емитување штетни гасови, постојано греење, 
најголема ефикасност или било која друга 
комбинација

Флексибилен дизајн на инсталација на цевки
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 › Опфаќа VRV IV стандард и технологии: Променлива 
температура на разладно средство, постојано греење, 
конфигуратор за VRV, екран со 7 сегменти и компресори 
целосно со инвертори, топлински изменувач со 4 страни, 
PCB со ладење со разладно средство, нов мотор со 
вентилатор со еднонасочна струја

 › Достапно за греење само при неповратно поставување 
на терен

 › Ги содржи сите стандардни функции на VRV

Оптимално решение на Daikin со врвна удобност

 › Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот 
преку една точка на контакт: прецизна контрола на 
температура, вентилација, топла вода, клима комори и 
воздушни завеси Biddle

 › Широк асортиман на внатрешни единици: можност за 
комбинација на VRV со стилски внатрешни единици 
(Daikin Emura, Nexura ...)

Топлотна пумпа VRV IV

RYYQ-T / RXYQ-T(9)

Надворешен систем RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Опсег на капацитет HP 8 10 12 14 16 18 20
Капацитет на ладење Ном. kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 28,0 (2) 33,5 (1) / 33,5 (2) 40,0 (1) / 40,0 (2) 45,0 (1) / 45,0 (2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Капацитет на греење Ном. kW 22,4 (3) / 22,40 (4) 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5 (3) / 33,50 (4) 40,0 (3) / 40,0 (4) 45,0 (3) / 45,0 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)

Макс. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 5,21 (1) / 4,47 (2) 7,29 (1) / 6,32 (2) 8,98 (1) / 8,09 (2) 11,0 (1) / 9,88 (2) 13,0 (1) / 12,10 (2) 15,0 (1) 18,5 (1)

Греење Ном. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 7,77 (3) / 6,59 (4) 9,52 (3) / 9,30 (4) 11,1 (3) / 9,8 (4) 12,6 (3) 14,5 (3)
Макс. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)

EER 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Автоматско 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Стандардно 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP - Макс. 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP - Ном. 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,31 (3) / 5,08 (4) 4,20 (3) / 4,30 (4) 4,05 (3) / 4,59 (4) 4,00 3,86
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 64 (5)
Врска со внатрешен индекс Мин./Ном./Макс. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Тежина Единица kg 243 252 356 391
Вентилатор Брзина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA 78 79 81 86 88
Ниво на притисок на звук Ладење Ном. dBA 58 61 64 65 66
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB -5~43

Греење Мин.~Макс. °CWB -20~15,5
Разладно средство Тип R-410A

Полнење kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

GWP 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52 12,7 15,9
Гас OD mm 19,1 22,2 28,6
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 1.000

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3N~/50/380-415
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 20 25 32 40 50

Надворешен систем RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9
Систем Модул 1 на надворешна единица 10T 8T 12T 16T 8T

Модул 2 на надворешна единица 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T
Модул 3 на надворешна единица - 20T

Опсег на капацитет HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Капацитет на ладење Ном. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Капацитет на греење Ном. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3

Макс. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2

Греење Ном. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1
Макс. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Автоматско 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER - Стандардно 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP - Макс. 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP - Ном. 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 64
Врска со внатрешен индекс Мин./Ном./Макс. 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040 425/850/1.105 450/900/1.170 475/950/1.235
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 15,9 19,1
Гас OD mm 28,6 34,9 41,3
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 1.000

Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 63 80 100
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RYYQ8-12T
RXYQ8-12T(9)

Надворешен систем RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Систем Модул 1 на надворешна единица 10T 12T 14T 16T 18T

Модул 2 на надворешна единица 12T 16T 18T
Модул 3 на надворешна единица 18T 16T 18T

Опсег на капацитет HP 40 42 44 46 48 50 52 54
Капацитет на ладење Ном. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Капацитет на греење Ном. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2

Макс. kW 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 31,3 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0

Греење Ном. kW 26,7 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 36,3 37,8
Макс. kW 31,1 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8

EER 3,6 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Автоматско 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Стандардно 5,29 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP - Макс. 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP - Ном. 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 64
Врска со внатрешен индекс Мин./Ном./Макс. 500/1.000/1.300 525/1.050/1.365 550/1.100/1.430 575/1.150/1.495 600/1.200/1.560 625/1.250/1.625 650/1.300/1.690 675/1.350/1.755
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 19,1
Гас OD mm 41,3
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 1.000

Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 100 125

Модул на надворешни единици за комбинации на RYYQ RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Димензии Единица Висина/Ширина/Длабочина mm 1.685/930/765 1.685/1.240/765
Тежина Единица kg 188 195 309 319
Вентилатор Брзина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA 78 79 81 86 88
Ниво на притисок на звук Ладење Ном. dBA 58 61 64 65 66
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB -5~43

Греење Мин.~Макс. °CWB -20~15,5
Разладно средство Тип R-410A

Полнење kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

GWP 2.087,5
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3N~/50/380-415
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) Номиналните капацитети на ладење се засноваат на: внатрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, надворешна температура: 35°CDB, еквивалентна инсталација за разладно средство: 5m, разлика на ниво: 0m. Податоци за сериите со стандардна ефикасност (2) Номиналните капацитети на 

греење се засноваат на: внатрешна температура: 20°CDB, надворешна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна инсталација за разладно средство: 5m, разлика на ниво: 0m. Податоци за сериите со голема ефикасност, сертифицирани од Eurovent (3) Номиналните капацитети на греење 

се засноваат на: внатрешна температура: 20°CDB, надворешна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна инсталација за разладно средство: 5m, разлика на ниво: 0m. Податоци за сериите со стандардна ефикасност (4) Номиналните капацитети на ладење се засноваат на: внатрешна 

температура: 27°CDB, 19°CWB, надворешна температура: 35°CDB, еквивалентна инсталација за разладно средство: 5m, разлика на ниво: 0m. Податоци за серии со голема ефикасност, сертифицирани од Eurovent (5) Вистинскиот број на внатрешни единици што можат да се поврзат зависи 

од типот на внатрешната единица (внатрешна VRV, хифрокутија, внатрешна RA итн.) и забраната на размерот за поврзување на системот (50% <= CR <= 130%) | СТАНДАРДНАТА ESEER-вредност одговара на нормалната работа на топлотната пумпа VRV4, не земајќи ја предвид напредната 

функционалност за заштеда на енергија | АВТОМАТСКАТА SEER-вредност одговара на нормалната работа на топлотната пумпа VRV4, земајќи ја предвид напредната функционалност за заштеда на енергија ( контрола на променливата температура на разладното средство)
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Топлотна пумпа VRV III-S
Решение за заштеда на простор 
без намалување на ефикасноста

 › Автоматско полнење на разладно средство

 › Проверка на содржината на разладното средство

 › Тивок ноќен режим

 › Функција за ниско ниво на звук

 › Компресори целосно со инвертор

 › Релуктантен компресор без четкички на еднонасочна струја

 › Инвертор на еднонасочна струја со синусоиден бран

 › Мотор на вентилатор на еднонасочна струја

 › Топлински изменувач со E-Pass

 › I-барање функција

Воздушна завеса
Воздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Контролни системи

22

Внатрешни единици
Внатрешни единици од типот VRV

Станбен тип на внатрешни единици 
(како на пример, Daikin Emura, ...)

Вентилација
Вентилација за враќање на топлината (VAM/VKM)

Опрема за поврзување AHU
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Дизајн за заштеда на простор
VRVIII-S потенок и покомпактен, што овомозжува значителни 
заштедувања на просторот за инсталација.

Издувни гасови:
Приближно 60% намалување

Волумен:
Приближно 70% намалување

900mm

1.
68

5 
m

m

1.
34

5 
m

m

930mm

76
5m

m

320mm

Широк асортиман на внатрешни единици

Поврзете единици VRV…

* Внатрешните единици VRV и стилските внатрешни единици не можат да се комбинираат.

* Потребна е BPMKS-единица за да се поврзат стилски внатрешни единици.

FCQG-F

FBQ-D

BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

… или стилски внатрешни единици

FXAQ-P

FXFQ-A

FXSQ-A

FXZQ-A

Стилски внатрешни единици што можат да се поврзуваат
15 КЛАСА 20 КЛАСА 25 КЛАСА 35 КЛАСА 42 КЛАСА 50 КЛАСА 60 КЛАСА 71 КЛАСА

Касетна единица за дување во сите насоки FCQG35F FCQG50F FCQG60F

Касетна единица FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Мала скриена таванска единица FDBQ25B

Тенка скриена таванска единица FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F

Скриена таванска единица со вентилатор со инвертор FBQ35D FBQ50D FBQ60D

Daikin Emura – високоѕидна единица
FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Високоѕидна единица CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Спуштена таванска единица FHQ35C FHQ50C FHQ60C

Nexura – Парапетна единица FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Парапетна единица FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Flexi-тип на единица FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

За повеќе информации околу стилските внатрешни единици на Daikins, проверете го нашето портфолио со внатрешни единици

НОВО
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Поврзани 
внатрешни 

единици VRV 

Поврзани стилски 
внатрешни 

единици
Вкупна должина на цевки за разладно средство 300m 250m

Вистинска најдолга должина (Еквивалент) 150m (175m)

Минимална должина помеѓу надворешната единица и првото разгранување - 5m

Минимална должина на цевки помеѓу BP и внатрешната единица - 2m

Максимална должина на цевки помеѓу BP и внатрешната единица - 15m

Најголема должина после првото разгранување 40m 40m

Висинска разлика помеѓу внатрешни и надворешни единици 50m (40m1) 30m

Висинска разлика помеѓу внатрешни единици 15m 15m

1 Номиналните капацитети на ладење се засноваат на: 

внатрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, надворешна 

температура: 35°C, еквивалентна инсталација за 

разладно средство: 5m, разлика на ниво: 0m.
2 Номиналните капацитети на греење се засноваат 

на: внатрешна температура: 20°CDB, надворешна 

температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна инсталација 

за разладно средство: 5m, разлика на ниво: 0m.  0 1 2 3 4 5

Греење

Ладење

Високи COP-вредности
Главна карактеристика на VRVIII-S е неговата 
извонредна енергетска ефикасност. Системот 
постигнува високи COP-вредности и при ладење 
и при греење со помош на префинети компоненти 
и функции.

3,99 1

4,55 2

Флексибилен дизајн на 
инсталација на цевки

1 Надворешна единица на најниска позиција 15
0m
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1

2

3

Вообичаено Ново
Издадените рабови се вовлекуваат навнатре од страна на 

витканите рабови на перките, со што се намалува турбуленцијата.

Врвови на перките на аеро-спиралниот вентилатор

1. Супер аеро-решетка

Спиралните ребра се наредени во правец на 
дувањето за да ги намалат турбуленцијата и бучавата.

2. Мазен отвор за воздух во вид на ѕвоно 
и аеро-спирален вентилатор 

Оваа функција помага при значително намалување 
на бучавата. Се додаваат водилки на отворот 
во вид на ѕвоно за да се намали турбуленцијата 
во протокот на воздух, којашто се создава од 
вшмукувањето на вентилаторот. Аеро-спиралниот 
вентилатор содржи перки со закривени рабови, 
што уште повеќе ја намалува турбуленцијата.

Напредни технологии

Капацитетот на 
испарување може да 
се зголеми со помош 
на супер ладење 
пред електронскиот 
експанзионен вентил

При колото SCe- bridge, 
ладење и греење се 
постигнува COP

SCe-Bridge Circuit

Капацитетот на испарување е подобрен со 
прифаќање на колото SCe-Bridge.

Моментален 
капацитет на 
испарување

3. e-Bridge коло

Спречува акумулација на течното разладно 
средство во кондензаторот. Ова овозможува 
поефикасна употреба на површината на 
кондензаторот при сите услови и доведува до 
подобра енергетска ефикасност. Зголемениот 
капацитет на испарување произлегува од новото 
развиено разладно коло, колото SCe-bridge, што 
додава супер ладење пред циклусот на ширење. 
Со прифаќање на ова коло, COP-вредностите при 
ладење и греење се драстично подобрени.
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 › Променлива температура на разладно средство
 › Поврзете широк асортиман од дури 9 внатрешни единици: 
или поврзани со VRV или со стилски внатрешни единици 
(Daikin Emura, Nexura, ...)

 › Сите внатрешни единици можат да се контролираат поединечно
 › Се поврзува со сите VRV-контроли, вентилации, клима комори и 
воздушни завеси Biddle

 › Дизајн за заштеда на простор
 › Поголема флексибилност преку проширување на асортиманот

Во 2015 година нашиот успешен мал асортиман 
VRV добива темелна надградба за да одговара 
уште повеќе на малите комерцијални 
примени каде што просторот е ограничен и 
очекувањата за ефикасноста се големи.

VRV IV S-серија
Решение за заштеда на простор 

без намалување на ефикасноста

 › Најкомпактниот VRV
 › Мала висина предизвикува минимален 
визуелен впечаток

 › Малата тежина ги доведува времето и 
потребната сила за инсталирање на минимум

 › Достапен во единечна фаза

 › Достапно при една фаза и три фази
 › Проширен опсег со единици со 8, 10 и 12 HP за 
поголеми примени со просторни ограничувања

4-5 HP

4-5-6-8-10-12 HP

Воведно
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RXYSQ-P8V / RXYSQ-P8Y

Топлотна пумпа VRVIII-S

Решение за заштеда на простор без намалување на 
ефикасноста

 › За станбена и мала комерцијална примена
 › Широк асортиман на внатрешни единици: или поврзани 
со VRV или стилски внатрешни единици како Daikin Emura, 
Nexura ...

 › Енергетски ефикасен систем за греење, заснован на 
технологија со динамична топлотна пумпа, со што се 
намалуваат сметките за енергија и емитувањето на CO

2
 › Поврзете до 9 внатрешни единици, коишто можат да се 
контролираат поединечно

 › Можност за комбинирање различни типови на внатрешни 
единици: со високоѕидна монтажа, парапетни, скриени 
тавански единици, плафонски, касетна единица за дување 
во сите насоки

 › 3 чекора за тивок ноќен режим: чекор 1: 47dBA,  
чекор 2: 44dBA, чекор 3: 41dBA

 › Ги содржи сите стандардни функции на VRV

RXYSQ-P8V1/RXYSQ-P8Y1

Надворешна единица RXYSQ 4P8V1 5P8V1 6P8V1 4P8Y1 5P8Y1 6P8Y1
Опсег на капацитет HP 4 5 6 4 5 6
Капацитет на ладење Ном. kW 12,6 14,0 15,5 12,6 14,0 15,5
Капацитет на греење Ном. kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 3,24 3,51 4,53 3,33 3,61 4,66

Греење Ном. kW 3,12 3,86 4,57 3,21 3,97 4,70
EER 3,89 3,99 3,42 3,78 3,88 3,33
COP 4,55 4,15 3,94 4,42 4,03 3,83
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2) 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)
Врска со внатрешен 
индекс

Мин. 50 62,5 70 50 62,5 70
Ном. -
Макс. 130 162,5 182 130 162,5 182

Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.345x900x320
Тежина Единица kg 120
Вентилатор Брзина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 106
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA 66 67 69 66 67 69
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Ном. dBA 50 51 53 50 51 53
Греење Ном. dBA 52 53 55 52 53 55

Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB -5~46
Греење Мин.~Макс. °CWB -20~15,5

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Полнење kg/TCO

2
Eq 4,0/8,4

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52
Гас OD mm 15,9 / 19,1 19,1 15,9 / 19,1 19,1
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 300 / 115 300 / 135 300 / 145 300 / 115 300 / 135 300 / 145

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 32,0 16,0

 (1) Ако се поврзани внатрешните единици VRV (2) Ако се поврзани внатрешни единици RA
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VRVIII-C 
VRV топлотна пумпа 
каде што греењето е приоритет  
без да се намали ефикасноста

 › Автоматско полнење на разладно средство

 › Проверка на содржината на разладното средство

 › Тивок ноќен режим

 › Функција за ниско ниво на звук

 › Релуктантен компресор без четкички на еднонасочна струја

 › Инвертор на еднонасочна струја со синусоиден бран

 › Мотор на вентилатор на еднонасочна струја

 › Топлински изменувач со E-Pass

 › I-барање функција

Воздушна завеса
Воздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Внатрешни единици
Внатрешни единици од типот VRV 

Контролни системи

Вентилација
Вентилација за враќање на топлината 

(VAM/VKM)
Опрема за поврзување AHU

22
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Широк оперативен опсег 
при греење
VRVIII-C има стандарден оперативен опсег до 
-25°CWB надворешен амбиент при греење и може да 
овозможи ладење до - 5°CDB надворешен амбиент.

ка
па

ци
те

т 
на

 г
ре

ењ
еСтабилен капацитет 

на греење
VRVIII-C има стабилен капацитет на греење, дури и 
при слаб амбиент, што го прави погодно за греење 
од еден извор. Капацитетот на греење е 130% во 
споредба стандардниот капацитет на греење на VRV 
при слични услови.

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

Капацитет на греење на надворешна единица од 10HP

Надворешна темп. (°CWB)
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Стандардна топлотна пумпа

Надворешна темп. (WB°)

COP за единица од 10HPГолема вредност на COP 
при слаб амбиент
Употребата на технологијата на компресија во 
две фази овозможува подобрени перформанси за 
заштеда на енергија при слаб амбиент, со вредност 
на COP од повеќе од 3,0 на надворешен амбиент од 
-10°C за целиот асортиман.

Надворешна темп. Надворешна темп.

VRVIII-C

-25°CWB -5°C

Стандарден VRV

-20°CWB 15,5°C 43°CDB

Режим на греење Режим на ладење
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Вкупна должина на цевки за разладно средство 500m

Вистинска најдолга должина (Еквивалент) 165m (190m)

Најголема должина помеѓу надворешната 
единица и функционалната единица

10m

Најголема должина после првото разгранување 40m (90m1)

Висинска разлика помеѓу внатрешни и 
надворешни единици

50m (40m²)

Висинска разлика помеѓу внатрешни единици 30m

1 Контактирајте го локалниот продавач за повеќе информации и забрани
2 Во случај надворешната единица да се наоѓа под внатрешните единици

Флексибилен дизајн на 
инсталација на цевки
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Голема брзина на загревање
Времето на загревање е намалено драстично, 
особено при слаби амбиентални услови. Времето 
на температурата при дување на топлинскиот 
изменувач на внатрешната единица да достигне 
40°C е намалено за 50%.

Внатрешна температура на топлински изменувач VRVIII-C

Внатрешна температура на топлински изменувач на 

стандардна топлотна пумпа

Внатрешна температура VRVIII-C

Внатрешна температура на стандардна топлотна пумпа

Стартувај греење

Изминато време (мин.)

*  Податоци од тестирање на терен во Јапонија со единица од 

14 HP (Аката Сити јан 2006)

Стандардна топлотна пумпа

50% намалување

Вн
ат

ре
ш

на
 т

ем
пе

ра
ту

ра
°C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

ду
ва

њ
е 

(°C
)

Кратко време на 
одмрзнување
Времето што е потребно за одмрзнување е 
намалено на 4 минути – помалку од половина 
од стандардниот систем VRVIII (10 минути), што 
доведува до постабилна внатрешна температура и 
значително подобрена удобност.

*  Податоци од тестирање на терен во Јапонија со единица од 

10 HP (Аката Сити јан 2006)
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RTSYQ14-16PA

Надворешен систем RTSYQ 10PA 14PA 16PA 20PA
Систем Модул 1 на надворешна единица RTSQ10PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1 RTSQ8PAY1

Модул 2 на надворешна единица - RTSQ12PAY1
Функционална единица BTSQ20PY1

Опсег на капацитет HP 10 14 16 20
Капацитет на ладење Ном. kW 28,0 40,0 45,0 56,0
Капацитет на греење Ном. kW 31,5 / 28,0 45,0 / 40,0 50,0 / 45,0 63,0 / 55,9
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 7,90 12,6 14,9 15,4

Греење Ном. kW 7,78 / 8,18 11,4 / 12,8 13,0 / 15,0 15,4 / 18,7
EER 3,54 3,17 3,02 3,64
COP 4,05 / 3,42 3,95 / 3,13 3,85 / 3,00 4,09 / 2,99
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 21 30 34 43
Врска со внатрешен 
индекс

Мин. 125 175 200 250
Ном. 250 350 400 500
Макс. 325 455 520 650

Ниво на притисок на звук Ладење Макс./Ном. dBA 62/60 63/61 65/63
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52 12,7 15,9
Гас OD mm 22,2 28,6
Израмнување на маслото OD mm - 19,1
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 500

Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 25 35 40 50

Модул на надворешна единица BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.570x460x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765
Тежина Единица kg 110 205 257 338 344
Вентилатор Брзина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min - 185 200 233 239
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA -
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB -5~43

Греење Мин.~Макс. °CWB -25~15,5
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5

Полнење kg/TCO
2
Eq - 9,4/19,6 10,5/21,9 10,9/22,8 11,7/24,4

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3~/50/380-415
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 20 25 35 40

VRVIII  топлотна пумпа, 
оптимизирана за греење

Каде што греењето е приоритет без намалување на 
ефикасноста

 › Првиот систем во индустријата што е развиен за греење при 
услови на слаб амбиент, што го прави погоден за греење од 
еден извор

 › Зголемен оперативен опсег до -25°C при греење
 › Стабилен капацитет на греење и високи COP-вредности при 
слаб амбиент благодарение на технологијата на компресија 
во две фази (COP-вредности 3,0 и повеќе при -10°C)

 › Подобрена удобност благодарение на пократкото време на 
одмрзнување

 › Пократко време за загревање во споредба со стандардната 
топлотна пумпа VRVIII

 › Ги содржи сите стандардни функции на VRV

RTSYQ-PA

Компресија во две фази

Компресијата во две фази му овозможува на системот да создаде 
поголеми притисоци што доведува до поголем капацитет на греење 
при услови на слаб амбиент. Вториот компресор со инвертор (се 
наоѓа на функционалната единица) е специјално дизајниран за да 
овозможи поголеми притисоци.
Откако топлината ќе се размени во внатрешната единица, гасот 
и течноста се разделуваат кај сепараторот за гас и течност. Ова 
овозможува разладното средство во гасна состојба да се врати и да 
се пренесе директно до компресорот со висок притисок.

Капацитет на 
греење

Енталпија

П
р

и
ти

со
к

Капацитет на испарување

Вбризгување гас

Сепаратор 
за гас и 
течност

Влезна моќност

Високо

Среден

Низок

Вбризгување течност
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VRV Classic топлотна 
пумпа RXYCQ-A
За стандардни потреби од ладење и греење

 › Функција за ниско ниво на звук

 › Релуктантен компресор без четкички на еднонасочна струја

 › Инвертор на еднонасочна струја со синусоиден бран

 › Мотор на вентилатор на еднонасочна струја

 › Топлински изменувач со E-Pass

 › Рачно барање функција

Внатрешни единици
Внатрешни единици од типот VRV 

Вентилација
Вентилација за враќање на топлината 

(VAM/VKM)

Контролни системи

22
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Придобивки
 › За проекти со стандардни потреби од ладење и 
греење

 › Одговара на секој објект и можна е и внатрешна 
инсталација како резултат на високиот 
надворешен статички притисок до 78,4 Pa. 
Внатрешната инсталација овозможува помала 
должина на цевките, помали трошоци за 
инсталирање, зголемена ефикасност и подобра 
визуелна естетика

Вкупна должина на цевки за разладно средство 300m

Вистинска најдолга должина (Еквивалент) 135m (155m)

Најголема должина после првото разгранување 40m (90m1)

Висинска разлика помеѓу внатрешни и надворешни единици 30m

Висинска разлика помеѓу внатрешни единици 15m

1 Контактирајте го локалниот продавач за повеќе информации и забрани

Флексибилен дизајн на инсталација на цевки

 › Способноста за контрола на секоја опфатена 
зона поединечно, овозможува системот VRV да 
ги сведе трошоците за работа на минимум

 › Поделете ги трошоците за инсталација со 
помош на фазната инсталација

 › Може да се поврзе со сите стандардни VRV-
внатрешни единици, контроли и вентилација
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RXYCQ14-20A

Надворешна единица RXYCQ 8A 10A 12A 14A 16A 18A 20A
Опсег на капацитет HP 8 10 12 14 16 18 20
Капацитет на ладење Ном. kW 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,4
Капацитет на греење Ном. kW 22,4 28,0 33,6 31,5 44,8 50,4 56,5
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 6,60 6,74 8,77 11,4 12,9 15,0 17,9

Греење Ном. kW 5,80 7,00 8,62 8,18 11,8 13,8 16,1
EER 3,03 3,71 3,42 3,07 3,10 3,00 2,81
COP 3,86 4,00 3,90 3,85 3,80 3,65 3,50
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 64
Врска со внатрешен 
индекс

Мин. 100 125 150 175 200 225 250
Ном. 200 250 300 350 400 450 500
Макс. 200 250 360 420 480 540 600

Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.680x635x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765
Тежина Единица kg 159 187 240 316 324
Вентилатор Брзина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 95 171 185 196 233 239
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA 78 81 86 88
Ниво на притисок на звук Ладење Ном. dBA 58 59 61 64 65 66
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB -5~43

Греење Мин.~Макс. °CWB -20~15,5
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5

Полнење kg 6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 17,7
Полнење TCO

2
Eq 12,9 16,1 17,5 18 23,6 24 24,4

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52 12,7 15,9
Гас OD mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 300

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3N~/50/380-415
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 25 40

Можни се специфични комбинации со повеќекратни модули до 40HP - контактирајте го претставникот на Daikin за повеќе детали и спецификации

VRV Classic 

Класична VRV конфигурација

 › За стандардни потреби од ладење и греење
 › Може да се поврзе со сите стандардни VRV-внатрешни 
единици, контроли и вентилација

 › Ги содржи сите стандардни функции на VRV

RXYCQ-A

Контролни системи
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Замена VRV
Брза и квалитетна замена за  
системите R-22 и R-407C

 › Автоматско полнење на 
разладно средство

 › Тивок ноќен режим

 › Функција за ниско ниво на звук

 › Компресори целосно со инвертор

 › Релуктантен компресор без четкички 
на еднонасочна струја

 › Инвертор на еднонасочна струја со 
синусоиден бран

 › Мотор на вентилатор на 
еднонасочна струја

 › Топлински изменувач со E-Pass

 › I-барање функција

Топлотна пумпа и враќање топлинаТоплотна пумпа 

За повеќе информации околу овие карактеристики погледнете ја картичката VRV IV технологии

Променлива температура на разладно средство
 Уредете го вашиот VRV за најдобра сезонска ефикасност и удобност

Конфигуратор за VRV
Софтвер за едноставно пуштање во употреба, конфигурирање и уредување

VRV IV

VRV III

Воздушна завеса
Воздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Внатрешни единици
Внатрешни единици од типот VRV 

Контролни системи

Вентилација
Вентилација за враќање на топлината (VAM/VKM)

Опрема за поврзување AHU

22

 › Индикатор со 7 сегменти

 › Автоматско полнење на  
разладно средство

 › Тивок ноќен режим

 › Функција за ниско ниво на звук

 › Компресори целосно со инвертор

 › PCB ладено со гас 

 › Топлински изменувач со 4 страни

 › Релуктантен компресор без четкички 
на еднонасочна струја

 › Инвертор на еднонасочна струја со 
синусоиден бран

 › Мотор на вентилатор на еднонасочна 
струја

 › Топлински изменувач со E-Pass

 › I-барање функција
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Забрана за R-22 во Европа

Сервисирање и одржување со R-22 е ќе се 
забрани по 1 јануари 2015 година, што значи 
дека поправките на системите R-22 нема да 
можат да се изведуваат. Избегнете неочекувано 
време на неактивност за вашите купувачи и 
заменете ги овие системи веднаш!

Резервна 
технологија
Брз и квалитетен начин за 

надградување на системите R-22 и R-407C 

Овие придобивки ќе го убедат вашиот клиент

Избегнете загуба во работата

Ако замените сега, ќе спречите непланирано долго време 
на неактивност на системите за климатизација. Исто така, 
избегнува пад во работата за продавници, жалби од гости во 
хотели, пониска работна ефикасност и губење на закупци на 
канцеларии.

Брза и лесна инсталација

Без прекинување на дневните бизниси при што се заменува 
системот благодарение на брзата инсталација во фази. 

Помалку издувни гасови, поголеми перформанси

Благодарение на помалку издувни гасови, надворешните 
единици на Daikin заштедуваат простор. Исто така, повеќе 
внатрешни единици можат да се поврзат со надворешната 
единица во споредба со стариот систем, со што се овозможува 
зголемување на капацитетот.

Помали долготрајни трошоци

Директивите на ЕУ забрануваат системски поправки со R-22 после 
1 јануари, 2015. Одложување на потребната замена на R-22 до 
непланирано расипување на системот претставува губење време. 
Денот на заменување ќе дојде. Инсталирање технички напреден 
систем ја намалува потрошувачката на енергија и трошоците за 
одржување уште од првиот ден.

Секогаш исправни

Периодот на укинување на R-22 е завршен. Дејствувајте сега!

Евтиното решение за надградба на 
Daikin

!  Заменете ги внатрешните 
единици и BS-кутиите
Контактирајте го локалниот продавач за да 
ја проверите компатибилноста во случај да 
треба да ги задржите внатрешните единици.

!  Заменете ги надворешните 
единици

До 48% помала потрошувачка

Споредба на системите од 10HP:
  Режим на ладење
  Режим на греење 

R-410A (RXYQQ-T)R-407C (RSXYP-L7)R-22 (RSXY-KA7)
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VRV-Q придобивки за зголемување на вашиот профит

Оптимизирајте го вашиот бизнис
Помало време за инсталација

Справете се со повеќе проекти за помалку време, 
благодарение на побрзата инсталација. Попрофитабилно е 
отколку да го замените целиот систем со нови цевки.

Помали трошоци при инсталација

Намалувањето на трошоците за инсталација ви овозможува 
да им го понудите на клиентите најисплатливото решение и 
да ја подобрите вашата предност пред конкуренцијата.

Заменете ги системите што не припаѓаат на Daikin

Тоа е беспрекорно решение за замена на системите на 
Daikin и за системите на другите произведувачи.

Лесно како еден и еден - два

Едноставно решение за резервна технологија ви овозможува да 
се справите со повеќе проекти за повеќе клиенти за пократко 
време и да им ја понудите најдобрата цена! Секој добива.

Конвенционално решение VRV-Q

1   Вратете го разладното средство 1   Вратете го разладното средство

2   Отстранете ги единиците 2   Отстранете ги единиците

3   Отстранете ги цевките за разладно средство Повторна употреба на постоечката инсталација на цевки и кабли
4   Инсталирајте нови цевки и кабли

5   Инсталирајте нови единици 3   Инсталирајте нови единици

6   Тест за протекување 4   Тест за протекување

7   Сушење со воздух 5   Сушење со воздух

8   Полнење на разладното средство
6    Полнење, чистење и тестирање 

миризливо разладно средство9   Контаминација при собирање

10 Пробна работа

â
До 45% пократко 

време за инсталирање

Споредете ги чекорите на инсталација

Предност на еден 
допир:
 › Мерење и полнење на 
разладното средство

 › Автоматско чистење 
на цевките

 › Пробна работа

Автоматско полнење на разладно средство
Уникатното автоматско полнење на разладното средство ја 
елиминира потребата од пресметан волумен на разладно 
средство и гарантира ека системот ќе работи перфектно. 
Повеќе не претставува проблем ако не ја знаете точната 
должина на цевките поради измените или грешките, во 
случај вие да не сте ја поставувале оригиналната инсталација 
или ако заменувате инсталација од некој конкурент.

Автоматско чистење на цевките
Нема потреба да чистите внатре во цевките, затоа што ова се 
извршува автоматски од страна на единицата VRV-Q. На крајот, 
пробната работа се извршува автоматски за да се зачува време.
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RQCEQ712-848P

Надворешен систем RQCEQ 280P 360P 460P 500P 540P 636P 712P 744P 816P 848P
Систем Модул 1 на надворешна единица RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P

Модул 2 на надворешна единица RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Модул 3 на надворешна единица - RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Модул 4 на надворешна единица - RQEQ212P

Опсег на капацитет HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Капацитет на ладење Ном. kW 28,0 36,0 45,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8
Капацитет на греење Ном. kW 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 7,04 10,3 12,2 13,9 15,5 21,9 21,2 23,3 27,1 29,2

Греење Ном. kW 8,00 10,7 13,4 14,7 16,1 17,7 20,7 21,2 23,1 23,6
EER 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 3,36 3,19 3,01 2,90
COP 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Врска со внатрешен 
индекс

Мин. 140 180 230 250 270 318 356 372 408 424
Ном. 280 360 500 540 636 712 744 816 848
Макс. 364 468 598 650 702 827 926 967,0 1.061 1.102

Ниво на притисок на звук Ладење Ном. dBA 57 61 62 63 64 63 64 65 66
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Гас OD mm 22,2 25,4 28,6 34,9
Празнење гас OD mm 19,1 22,2 25,4 28,6
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 300

Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 30 40 50 60 70 80 90

Модул на надворешна единица RQEQ 140P 180P 212P
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.680x635x765
Тежина Единица kg 175 179
Вентилатор Брзина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 95 110
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA -
Ниво на притисок на звук Ладење Ном. dBA 54 58 60
Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB -5~43

Греење Мин.~Макс. °CWB -20~15,5
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5

Полнење kg/TCO
2
Eq 10,3/21,5 10,6/22,1 11,2/23,4

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3~/50/380-415
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 15 20 22,5

(1) Не е сертифицирано од Eurovent

Замена VRV

Брза и квалитетна замена за системите R-22 и R-407C

 › Исплатлива и брза замена преку повторна употреба на 
постоечката инсталација

 › До 80% поголема ефикасност од системите R-22
 › Без прекинување на секојдневната работа, истовремено 
заменувајќи го вашиот систем

 › Безбедно заменете го Daikin и системите од други 
произведувачи

 › Автоматското чистење на цевките за разладно средство 
овозможува брза замена

 › Можноста за зголемување на капацитетот
 › Ограничени инвестициски трошоци во фази
 › Опфаќа VRV IV стандард и технологии: Променлива 
температура на разладно средство, конфигуратор за 
VRV, екран со 7 сегменти и компресори целосно со 
инвертори, топлински изменувач со 4 страни, PCB со 
ладење со разладно средство, нов мотор со вентилатор со 
еднонасочна струја (само за RXYQQ-T)

 › Ги содржи сите стандардни функции на VRV

RQCEQ-P (враќање топлина)
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Замена VRV

Надворешен систем RXYQQ RQYQ140P 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T 22T 24T
Систем Модул 1 на надворешна единица - RXYQQ10T RXYQQ8T

Модул 2 на надворешна единица - - RXYQQ12T RXYQQ16T
Опсег на капацитет HP 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Капацитет на ладење Ном. kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,4
Капацитет на греење Макс. kW 16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 50,4 63,0 69,0 75,0
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 3,36 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 15,0 18,5 16,27 18,21

Греење Макс. kW 3,91 5,51 7,38 9,10 11,2 12,8 12,6 17,0 16,48 18,31
EER 4,17 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,36 3,03 3,78 3,70
ESEER - 6,37 (1) / 7,53 (2) 5,67 (1) / 7,20 (2) 5,50 (1) / 6,96 (2) 5,31 (1) / 6,83 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 4,00 (1) / 3,87 (2) 4,42 (1) / 5,67 (2) 5,58 (1) / 7,07 (2) 5,42 (1) / 6,81 (2)
COP 4,09 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 4,97 3,71 4,19 4,10
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 10 64 (3) 64 (3)
Врска со внатрешен 
индекс

Мин. 62,5 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Ном. 125 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Макс. 162,5 260 325 390 455 520 585 650 715 780

Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.680x635x765 1.685x930x765 1.685x1.240x765 -
Тежина Единица kg 175 187 194 305 314 -
Вентилатор Брзина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min 95 162 175 185 223 260 251 261 -
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA - 78 79 81 86 88 -
Ниво на притисок на звук Ладење Ладење dBA 54,0 58 61 64 65 66 -

Тивок 
ноќен 
режим

Ниво 1 dBA 56 58 58 58 58 60 60 -
Ниво 2 dBA 55 54 54 52 52 52 52 -
Ниво 3 dBA 53 52 52 47 47 48 48 -

Оперативен опсег Ладење Мин.~Макс. °CDB -5~43 -
Греење Мин.~Макс. °CWB -20~15,5 -

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5 -
Полнење kg/TCO

2
Eq 11,1/23,2 5,9/12,3 6/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 10,4/21,7 11,7/24,4 11,8/24,6 -

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52 9,52 12,7 15,9
Гас OD mm 15,9 19,1 22,2 28,6 34,9
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 300 300

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3N~/50/380-415 -
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 15 20 25 32 40 50 63

Надворешен систем RXYQQ 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
Систем Модул 1 на надворешна единица RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ8T RXYQQ10T

Модул 2 на надворешна единица RXYQQ14T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ20T RXYQQ10T RXYQQ12T RXYQQ16T
Модул 3 на надворешна единица - RXYQQ20T RXYQQ18T RXYQQ16T

Опсег на капацитет HP 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Капацитет на ладење Ном. kW 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0
Капацитет на греење Макс. kW 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 119,5 125,0 131,5
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 19,98 21,98 23,68 26,0 27,7 31,5 31,00 30,97 33,29

Греење Макс. kW 20,30 21,90 23,50 25,6 27,2 29,8 29,89 30,88 32,98
EER 3,68 3,57 3,53 3,5 3,4 3,2 3,43 3,60 3,54
ESEER 5,39 (1) / 6,89 (2) 5,23 (1) / 6,69 (2) 5,17 (1) / 6,60 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 5,01 (1) / 6,44 (2) 4,68 (1) / 6,02 (2) 5,03 (1) / 6,36 (2) 5,29 (1) / 6,74 (2) 5,19 (1) / 6,65 (2)
COP 4,06 4,00 3,98 3,9 3,8 4,00 4,05 3,99
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 64 (3)
Врска со внатрешен 
индекс

Мин. 325 350 375 400 425 450 475 500 525
Ном. 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050
Макс. 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365

Ниво на бучава Ладење Ном. dBA -
Ниво на притисок на звук Ладење Ном. dBA -
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 19,1
Гас OD mm 34,9 41,3
Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 300

Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 63 80 100

(1) СТАНДАРДНАТА ESEER-вредност одговара на нормалната работа на топлотната пумпа VRV4, не земајќи ја предвид напредната функционалност за заштеда на енергија (2) АВТОМАТСКАТА SEER-вредност одговара на нормалната работа на 

топлотната пумпа VRV4, земајќи ја предвид напредната функционалност за заштеда на енергија ( контрола на променливата температура на разладното средство) (3) Вистинскиот број на внатрешни единици што можат да се поврзат зависи од 

типот на внатрешната единица (внатрешна VRV, хифрокутија, внатрешна RA итн.) и забраната на размерот за поврзување на системот (50% <= CR <= 130%) (4) Не е сертифицирано од Eurovent

RQYQ-P/RXYQQ-T (топлотна пумпа)

RXYQQ8-12T
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VRV IV W-серија со 
водено ладење
Идеално за високи објекти, со употреба 
на вода како извор на топлина

VRV IV стандарди:
Променлива температура на разладно средство
Уредете го вашиот VRV за најдобра сезонска ефикасност и удобност

 › Компресори целосно со инвертор

 › Релуктантен компресор без четкички на еднонасочна струја

 › Инвертор на еднонасочна струја со синусоиден бран

 › Рачно барање функција

 › Геотермална работа

За повеќе информации околу овие карактеристики погледнете ја картичката VRV IV технологии

Воздушна завеса
Воздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Внатрешни единици
Внатрешни единици од типот VRV 

Контролни системи

Топла вода
Хидрокутија со ниска температура

Вентилација
Вентилација за враќање на топлината (VAM/VKM)

Опрема за поврзување AHU

22
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Надворешните единици 
не влијаат на ефикасноста
Единицата VRV со водено ладење работи со супериорна 
ефикасност, дури и при најекстремните надворешни 
температури благодарение на геотермалната работа.

Затоа што температурата на подземните води, 
езерата и реките, останува релативно постојана во 
текот на целата година, нашиот систем со водено 
ладење ја одржува својата супериорна ефикасност, 
дури и при најекстремните надворешни 
температури, кога ефикасноста на системите со 
воздушно ладење опаѓа.

Геотермална работа и 
предности
Геотермалната работа ја користи постабилната 
температура на земјата околу објектот, со што ја 
отстранува потребата од друг извор на топлина. Ја 
намалува емисијата на CO

2
 и е ефикасен обновлив 

извор на енергија.

Надворешна 
температура Ветер

Широк оперативен опсег
Стандардни надворешни единици со водено 
ладење имаат широк оперативен опсег помеѓу 
10°C и 45°C температура на водата на влезот и при 
греење и при ладење. При геотермален режим, 
оперативниот опсег се проширува уште повеќе, до 
-10°C* при режим на греење и 6°C при режим на 
ладење.

* Во водата треба да се додаде етилен гликол кога температурата 

на влезот за вода е под 5°C

Греење

Ладење

-10°C

6°C 45°C

45°C



72

Високи резултати за 
енергетска ефикасност од 
враќањето топлина во 2 фази
Фаза 1: Враќање топлина помеѓу 
внатрешни единици во истото коло на 
разладното средство

Топлината исфрлена од внатрешните единици при 
режим на ладење се пренесува до единиците во 
просториите каде што е потребно греење, со што се 
зголемува енергетската ефикасност и се намалуваат 
трошоците за струја. 

Целосно враќање 

топлина

Сите внатрешни 

единици при режим 

на ладење

Внатрешни единици 

со повеќе ладење, 

делумно греење

Внатрешни единици 

со повеќе греење, 

делумно ладење

Сите внатрешни 

единици при 

режим на греење

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

фаза 2фаза 1

Враќање топлина помеѓу внатрешни единици Враќање топлина помеѓу надворешни единици 
(Враќање топлина и топлотна пумпа)

*  Горенаведените системи 

конфигурации служат само 

за илустрација.

Разладна кула (затворен тип), бојлер

Отфрлена топлина кон циклусот

Отфрлена топлина кон циклусот

Апсорбирана топлина од циклусот

Апсорбирана топлина од циклусот

Фаза 2: Враќање топлина помеѓу надворешни 
единици преку водниот циклус - исто така е 
достапно на единиците со топлотна пумпа!

Враќањето топлина при втората фаза се достигнува 
во водениот циклус помеѓу надворешните единици 
со водено ладење.
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Контрола на променлив 
проток на вода
Опцијата за контрола на променлив проток на вода 
ја намалува количината на енергија што ја користи 
пумпата за циркулација си намалување на протокот 
на вода кога може и со тоа што не користи 
константен проток на вода цело време.

Заштедува време -  
повеќеслојна 
конфигурација
Прифаќањето на нов топлински изменувач на 
вода и оптимизација на контролното коло на 
разладното средство овозможи најкомпактен и 
лесен дизајн во целата индустрија. Тежината на 
единицата од 149kg* и визината од 1000 mm ја 
прави инсталацијата лесна. Исто така, можна е 
повеќеслојна конфигурација, што придонесува уште 

повеќе во заштеда на просторот. 

 
* за единица од 8HP

Висина на таванот

Катно ниво

100-300mm

3.200mm или 

повисоко

Можна е повеќеслојна конфигурација.

Променлива вода

Вентил за контрола на проток

Пумпа со инвертор

Разладна кула (затворен тип), бојлер

Стандардна цедалка за вода
Стандардниата цедалка за вода го намалува 

времето на инсталација. Новиот филтер исто така 

има помало опаѓање на притисокот при поголеми 

протоци на вода.

нов филтер

стар филтер
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Вкупна должина на цевки за разладно средство 300m

Вистинска најдолга должина (Еквивалент) 120m (140m)

Најголема должина после првото разгранување 40m (90m1)

Висинска разлика помеѓу внатрешни и 
надворешни единици

50m (40m²)

Висинска разлика помеѓу внатрешни единици 15m

1 Контактирајте го локалниот продавач за повеќе информации и забрани
2 Во случај надворешната единица да се наоѓа под внатрешните единици

Флексибилен дизајн на 
инсталација на цевки
Флексибилна инсталација на цевки за вода

VRV со водено ладење ја користи водата како извор 
за греење, па на тој начин е оптимален за големи 
објекти, при што спаѓаат и високи многукатници, затоа 
што системот може да толерира притисок до 1,96 MPa. 

Исто така, ако температурата на водата на 
моментално инсталираниот е меѓу 10°C и 45°C, 
можеби можат да се користат постоечката цевка за 
вода и изворот на топлина. Ова го прави идеално 
системско решение за проекти за реновирање објект. 

Цевки за вода

Цевки за разладно средство

Вистинска должина на цевките помеѓу VRV-W и внатрешните единици: 120m (Еквивалентна должина на инсталацијата: 140m)

Висинска разлика помеѓу внатрешни единици: 15m

Висинска разлика помеѓу  

VRV-W и внатрешните единици:

50m ако VRV-W се наоѓа одозгора

40m ако VRV-W се наоѓа одоздола

Неограничена должина на цевки за вода

Внатрешна инсталација

За Џерард Шредер изборот на овој систем беше 
лесен: ‘Според мое мислење, со системот за 
враќање топлина VRV, Daikin поседува Ролс Ројс 
во технологијата на топлотна пумпа. Ако сакате 
да создадете стабилен канцелариски објект, 
навистина не постои друга алтернатива.’

BREEAM одличен канцелариски објект

Парк Фи, Еншеде- Холандија

Геотермален систем VRV-WIII, Daikin Altherma HT, Sky Air, разладувач со воздушно ладење со враќање 

топлина, iManager, iTouch Manager, ACNSS

VRV-W

VRV-W
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RWEYQ8-10T

Надворешна единица RWEYQ 8T 10T 16T 18T 20T 24T 26T 28T 30T
Систем Модул 1 на надворешна единица RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Модул 2 на надворешна единица - RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T
Модул 3 на надворешна единица - RWEYQ8T RWEYQ10T

Опсег на капацитет HP 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Капацитет на ладење Ном. kW 22,4 28,0 44,8 50,4 56,0 67,2 72,8 78,4 84,0
Капацитет на греење Ном. kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 4,42 6,14 8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4

Греење Ном. kW 4,21 6,00 8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0
EER 5,07 4,56 5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56
COP 5,94 5,25 5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25
Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 36
Врска со внатрешен 
индекс

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

Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 1.000x780x550 -
Тежина Единица kg 137 -

Вентилатор Брзина на проток на воздух Ладење Ном. m³/min -
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA -
Ниво на притисок на звук Ладење Ном. dBA 50 51 53 54 55 56
Оперативен опсег Температура на 

вода кај влезот
Ладење Мин.~Макс. °CDB 10~45
Греење Мин.~Макс. °CWB -10 / 10,0~45

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Полнење kg/TCO

2
Eq 3,5/7,3 4,2/8,8 - - - - - - -

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Гас OD mm 19,10 (1) 22,2 (1) 28,6 (1) 34,9 (1)
Празнење гас OD mm 15,9 (2) / 19,10 (3) 19,1 (2) / 22,10 (3) 22,2 (2) / 28,60 (3) 28,6 (2) / 34,90 (3)
Вода Влез/Излез PT1 1/4B внатрешна низа/PT1 1/4B внатрешна низа

Должина на вод за разладно средство Систем Реално m 300
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3N~/50/380-415
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 20 32 50

 (1) Во случај на систем со топлотна пумпа, не се користи цевка за гас (2) Во случај на систем со враќање топлина (3) Во случај на систем со топлотна пумпа (4) Не е сертифицирано од Eurovent

VRV IV-серија со водено ладење

Идеално за високи објекти, со употреба на вода како 
извор на топлина

 › Унифицираниот асортиман за стандардни и геотермални серии 
ги поедноставува резервите. Геотермалните серии го намалуваат 
испуштањето CO

2
 благодарение на употребата на геотермалната 

енергија како обновлив извор
 › Без потреба на надворешен извор за греење или ладење кога се 
користи во геотермалниот режим

 › Ги покрива сите потреби за термална енергија на објектот преку 
една точка на контакт: прецизна контрола на температура, 
вентилација, топла вода, клима комори и воздушни завеси Biddle

 › Компактниот и лесниот дизајн може да се смали за максимална 
заштеда на просторот

 › Опфаќа VRV IV стандард и технологии: Променлива температура на 
разладно средство и компресори целосно со инвертор

 › Враќање топлина во 2 фази: Прва фаза помеѓу внатрешни единици, 
втора фаза помеѓу надворешни единици благодарение на 
складирањето енергија во воденото коло

 › Достапно во верзиите со топлотна пумпа и со враќање топлина
 › Опцијата за контрола на променлив проток на вода ги зголемува 
флексибилноста и контролата

 › Лено усогласување со регулацијата за F-гас благодарение 
на автоматизираната проверка на содржината на 
разладното средство

 › Ги содржи сите стандардни функции на VRV

RWEYQ-T

Геотермална работаСтандарна работа
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Внатрешни единици VRV 
Еден од најшироките асортимани на пазарот, 

моментално содржи не помалку од 26 различни 

стилски и елегантни модели во 116 различни 

варијанти. Сите се дизајнирани за да ја зголемат 

удобноста, да ја намалат бучавата при работа и да 

ја поедноставата инсталацијата и сервисирањето.
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Внатрешни 
единици VRV
Внатрешни единици VRV 

Тавански касетни единици 
FXFQ-A 80
FXZQ-A 83
FXCQ-A 84
FXKQ-MA 85

Скриени тавански единици 
FXDQ-M9 86
FXDQ-A 87
FXSQ-A 88
FXMQ-P7 / FXMQ-MA9 90

Високоѕидна единица 
FXAQ-P 93

Спуштени тавански единици 
FXHQ-A 94
FXUQ-A 95

Парапетни единици 
FXNQ-A 96
FXLQ-P 97

НОВО

НОВО

Стилски внатрешни единици

Можности за комбинација 
Overview 98
Дополнителен елемент за поврзување стилски 
внатрешни единици (BPMKS) 99

Со високоѕидна монтажа 
FTXG-LS/LW 101
CTXS-K / FTXS-K 102

Парапетни 
FVXG-K 104
FVXS-F 105

Flexi-тип на единица 
FLXS-B(9) 106
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Преглед на придобивките 

VRV внатрешна единица
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Технологија на инвертор Во комбинација со надворешните единици контролирани од инвертор               
Работа кога нема никој во домот Кога нема никој во собата, удобноста може да се одржува               
Само вентилатор Клима-уредот може да се користи како вентилатор, односно да дува воздух без да лади или да грее               
Филтер со автоматско чистење

Филтерот автоматски се чисти самиот еднаш дневно. Едноставноста во одржување значи оптимална енергетска 
ефикасност и максимална удобност без потребата од скапо или долготрајно одржување 

Сензор за под и за присуство
Сензорот за присуство* го насочува воздухот настрана од сите луѓе што ќе ги определи во собата. Сензорот за под ја определува 
просечната температура на подот и овозможува подеднаква распределба на температурата помеѓу таванот и подот  

Спречување на сушењето
Кога започнува да загрева или кога термостатот е исклучен, правецот на дување на воздухот се поставува хоризонтално и вентилаторот се 
поставува на ниска брзина, за да се спречи сушење. По загревањето, дувањето воздух и брзината на вентилаторот се поставуваат по желба    

Како тивко шепотење
Внатрешните единици на Daikin се многу тивки. Исто така, надворешните единици загарантирано не го 
вознемируваат соседството       

Автоматско менување меѓу ладење и 
греење

Автоматски избира режим за ладење и греење за да се постигне поставената температура               

Филтер за воздух
Ги отстранува честичките прав што се пренесуваат преку воздухот за да обезбеди постојано снабдување со чист 
воздух

G1
F8 

(дополнително)
G1  G1  

G1
F8 

(дополнително)


G1
F8 

(дополнително)
  G1 G1 G1 G1

Програма за сушење Дозволува нивоата на влажност да се намалат без да се менува собната температура               

Заштита од оштетување на таванот
Дувањето воздух на внатрешната единица е дизајниран специјално за да спречи воздухот да се дува директно во 
таванот за да се спречи појава на дамки    

Вертикално автоматско нишање
Можност за избор на автоматско вертикално движење на лајсната за дување воздух, за подеднаков проток на воздух 
и распределба на температурата      

Чекори на брзината на вентилаторот Повеќе брзини на вентилаторот,за да се оптимизира удобноста 3 3 3 2 2 3 3 3 2
3 (50~63) 

2 (80~100)
2 3 3 2 2

Индивидуална контрола на капак
Индивидуална контрола на капак преку жичен далечински управувач овозможува едноставно поставување на позицијата на секој капак поединечно, 
за да одговара на секоја нова конфигурација на соба. Дополнителните елементи за затворање, исто така, се достапни   

Неделен тајмер Тајмерот може да се постави да ја стартува и стопира работата во секое време секој ден или секоја недела               
Инфрацрвено далечински управувач Инфрацрвен далечински управувач со LCD за да ја управувате внатрешната единица далечински               
Жичен далечински управувач Жичен далечински управувач за да ја управувате внатрешната единица далечински               
Централизирана контрола Централизирана контрола за да контролирате повеќе внатрешни единици од една точка               

Автоматско рестартирање Единицата се рестартира автоматски на оригиналните поставки откако ќе снема струја               
Самодијагноза Го поедноставува одржувањето со назначување на системските грешки или работни аномалии               
Опрема за пумпа за одвод Врши одвод на кондензацијата од внатрешната единица Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Дополнително

Стандардно (50~63)
Дополнително (80~100)

Дополнително Дополнително Стандардно

Повеќе станари
Главното напојување со струја на внатрешната единица може да се исклучи кога го напуштате објектот или кога треба 
да се сервисира   () ()     ()   () ()  
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Тавански касетни единици Скриени тавански единици
Високоѕидна 

единица
Спуштени тавански 

единици
Парапетни единици

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MA9 FXTQ-A FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Технологија на инвертор Во комбинација со надворешните единици контролирани од инвертор               
Работа кога нема никој во домот Кога нема никој во собата, удобноста може да се одржува               
Само вентилатор Клима-уредот може да се користи како вентилатор, односно да дува воздух без да лади или да грее               
Филтер со автоматско чистење

Филтерот автоматски се чисти самиот еднаш дневно. Едноставноста во одржување значи оптимална енергетска 
ефикасност и максимална удобност без потребата од скапо или долготрајно одржување 

Сензор за под и за присуство
Сензорот за присуство* го насочува воздухот настрана од сите луѓе што ќе ги определи во собата. Сензорот за под ја определува 
просечната температура на подот и овозможува подеднаква распределба на температурата помеѓу таванот и подот  

Спречување на сушењето
Кога започнува да загрева или кога термостатот е исклучен, правецот на дување на воздухот се поставува хоризонтално и вентилаторот се 
поставува на ниска брзина, за да се спречи сушење. По загревањето, дувањето воздух и брзината на вентилаторот се поставуваат по желба    

Како тивко шепотење
Внатрешните единици на Daikin се многу тивки. Исто така, надворешните единици загарантирано не го 
вознемируваат соседството       

Автоматско менување меѓу ладење и 
греење

Автоматски избира режим за ладење и греење за да се постигне поставената температура               

Филтер за воздух
Ги отстранува честичките прав што се пренесуваат преку воздухот за да обезбеди постојано снабдување со чист 
воздух

G1
F8 

(дополнително)
G1  G1  

G1
F8 

(дополнително)


G1
F8 

(дополнително)
  G1 G1 G1 G1

Програма за сушење Дозволува нивоата на влажност да се намалат без да се менува собната температура               

Заштита од оштетување на таванот
Дувањето воздух на внатрешната единица е дизајниран специјално за да спречи воздухот да се дува директно во 
таванот за да се спречи појава на дамки    

Вертикално автоматско нишање
Можност за избор на автоматско вертикално движење на лајсната за дување воздух, за подеднаков проток на воздух 
и распределба на температурата      

Чекори на брзината на вентилаторот Повеќе брзини на вентилаторот,за да се оптимизира удобноста 3 3 3 2 2 3 3 3 2
3 (50~63) 

2 (80~100)
2 3 3 2 2

Индивидуална контрола на капак
Индивидуална контрола на капак преку жичен далечински управувач овозможува едноставно поставување на позицијата на секој капак поединечно, 
за да одговара на секоја нова конфигурација на соба. Дополнителните елементи за затворање, исто така, се достапни   

Неделен тајмер Тајмерот може да се постави да ја стартува и стопира работата во секое време секој ден или секоја недела               
Инфрацрвено далечински управувач Инфрацрвен далечински управувач со LCD за да ја управувате внатрешната единица далечински               
Жичен далечински управувач Жичен далечински управувач за да ја управувате внатрешната единица далечински               
Централизирана контрола Централизирана контрола за да контролирате повеќе внатрешни единици од една точка               

Автоматско рестартирање Единицата се рестартира автоматски на оригиналните поставки откако ќе снема струја               
Самодијагноза Го поедноставува одржувањето со назначување на системските грешки или работни аномалии               
Опрема за пумпа за одвод Врши одвод на кондензацијата од внатрешната единица Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Дополнително

Стандардно (50~63)
Дополнително (80~100)

Дополнително Дополнително Стандардно

Повеќе станари
Главното напојување со струја на внатрешната единица може да се исклучи кога го напуштате објектот или кога треба 
да се сервисира   () ()     ()   () ()  

*Забелешка: сините ќелии содржат прелиминарни податоци
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FXFQ-A

Зошто да изберете касетна единица за дување во сите насоки?
•	 Воздухот се исфрла 360° наоколу за оптимална ефикасност и удобност во продавниците, канцелариите и рестораните.

•	 Уникатна табла со автоматско чистење.

Касетна единица за дување во сите насоки

Придобивки за инсталатерот
 › Уникатни функции и дизајн што ја подобрува удобноста, ефикасноста и 

инсталацијата.
 › Помалку време е потребно за одржување на лице место.
 › Користете го контролорот за поединечно отворање и затворање на 

четирите капаци за лесно прилагодување во променлив распоред на соба.
 › Лесно поставување на сензорската опција за подобрување на удобноста и 

за заштеда на енергија.
 › До разводната табла и поврзувањата на цевките може да се пристапи со 

лесно отстранување на таблата, со што се олеснува сервисирањето.

Придобивки за советникот
 › Производ со уникатни функции на пазарот.
 › Дизајнирано за употреба во сите типови и големини на комерцијални 

канцеларии и малопродажни места.
 › Идеален производ за подобрување на BREEAM-резултатот/EPDB.

Придобивки за крајниот корисник
 › Дизајнирано за употреба во сите типови и големини на комерцијални 

канцеларии и малопродажни места.
 › Совршени услови во околината: нема веќе сушење или ладни стапала.
 › Заштедете до 50% на работните трошоци со таблата со автоматско 

чистење, којашто исто така, изведува одржување.
 › Вашите клиенти можат да заштедат до 27% на сметките за енергија 

благодарение на сензорската опција.
 › Флексибилна употреба на просторот благодарение на индивидуалната 

контрола на капаците.

Уникатни функции кои помагаат при заштеда 
на трошоци

 › Daikin е првата компанија којашто пушти во употреба 
касетна единица што користи принцип на дување 
во сите насоки со сензори* и уникатна табла со 
автоматско чистење*.

... Поголема енергетска ефикасност од било кој друг

 › Таблата со автоматско чистење* 
значи:
•	 Оперативните трошоци 

се намалени за 50% во 
споредба со стандардните 
решенија благодарение на 
автоматското секојдневно 
чистење на филтерот.

•	 Помалку време е потребно за 
чистење на филтерот: правот 
може лесно да се отстрани со 
правосмукалка без да се отвора единицата.

 › Благодарение на сензорот за присуство, единицата 
ја менува својата целна вредност или се исклучува 
целосно, ако нема луѓе во собата, што резултира со 
заштеда на енергија до 27%.

Касета со 
автоматско чистење

Стандардна единица за дување во сите насоки

Споредба на кумулативна енергија низ 12 месеца

Потрошувачка на енергија (kWh)

50% разлика во 
потрошувачка 
на струја

Јули Авг. Септ. Окт. Нов. Дек. Јан. Феб. Март Април Мај Јуни Јули

9.000

8.000

7.000

6.000 

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

* достапно како опција

… И подобрена удобност

 › Шема на дување на воздухот од 360° наоколу.
 › Сензорот за присуство* го насочува 
воздухот настрана од сите луѓе што 
ќе ги определи во собата.

 › Сензорот за под* ја определува 
просечната температура на подот и овозможува 
подеднаква распределба на температурата помеѓу 
таванот и подот. Ладните стапала се минато!

Флексибилна инсталација

 › Капаците можат да се контролираат или да се 
затворат поединечно со помош на жичниот 
далечински управувач, за да одговорат на 
конфигурацијата на собата. Дополнителните 
елементи за затворање, исто така, се достапни.

Препораки
Вулверхемптон, ВБ
Оперативните трошоци се намалени за до 50% во споредба со стандардните 
решенија благодарение на секојдневното чистење на филтерот.

сензор за 
присуство

сензор 
за под

Проверете на

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Внатрешна единица FXFQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Капацитет на ладење Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Капацитет на греење Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Греење Ном. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Димензии Единица Висина mm 204 246 288

Ширина mm 840
Длабочина mm 840

Тежина Единица kg 19 20 21 24 26
Куќиште Материјал Галванизирана челична плоча
Декоративен панел Модел BYCQ140D7W1

Боја Чисто бело (RAL 9010)
Димензии ВисинаxШиринаxДлабочина mm 60x950x950
Тежина kg 5,4

Декоративен панел 2 Модел BYCQ140D7W1W
Боја Чисто бело (RAL 9010)
Димензии ВисинаxШиринаxДлабочина mm 60x950x950
Тежина kg 5,4

Декоративен панел 3 Модел BYCQ140D7GW1
Боја Чисто бело (RAL 9010)
Димензии ВисинаxШиринаxДлабочина mm 145x950x950
Тежина kg 10,3

Брзина на проток на воздух 
на вентилатор - 50Hz

Ладење Високо/Ном./Ниско 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
Греење Високо/Ном./Ниско 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

Филтер за воздух Тип Мрежа од смола отпорна на мувла
Ниво на бучава Ладење Високо/Ном. dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ном./Ниско dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36
Греење Високо/Ном./Ниско dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35 9,52
Гас OD mm 12,7 15,9
Одвод VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC7FA532F

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел -
Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B

BYCQ140D7W1 = чисто бел панел со сиви ролетни; BYCQ140D7W1W = чисто бел стандарден панел со бели ролетни; BYCQ140D7GW1 = чисто бел панел со автоматско чистење
BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имајте предвид дека насобраната нечистотија на бела изолација се гледа подобро и дека не се препорачува да се инсталира декоративниот панел во места што се изложени на концентрирана нечистотија.

Касетна единица за дување 
во сите насоки

Воздухот се исфрла 360° наоколу за да се постигне 
оптимална ефикасност и удобност

 › Дневното автоматско чистење на филтерот резултира со 
повисока ефикасност и удобност и помали трошоци за 
одржување

 › Два дополнителни интелигентни сензори ја подобруваат 
енергетската ефикасност и удобност

 › Индивидуална контрола на капак. Флексибилност за да 
одговара на секој распоред на собата без да ја менувате 
локацијата на единицата!

 › Најниска висина на инсталација на пазарот: 214mm за 
класа 20-63

 › Декоративен панел со модерен стил е достапен во 
3 различни верзии: бела (RAL9010) со сиви лајсни, 
целосно бела (RAL9010) и табла со автоматско чистење

 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на 
посебно развиениот разменувач на топлина со мала 
цевка, мотор на вентилатор и пумпа за одвод

 › Довод на свеж воздух вграден во истиот систем со што 
се намалуваат трошоците за инсталација, затоа што не е 
потребна дополнителна вентилација

FXFQ-A

 › Празнењето на разгранетиот вод овозможува доставување 
на воздухот во соби со неправилна форма или доставување 
на воздухот во соседните соби

 › Стандардна пумпа за одвод со подигнување од 850mm ја 
зголемува флексибилноста и брзината на инсталација

 

BRC1E52A/B BRC7FA532F

FXFQ20-63A

сензор за присуство
сензор за под

////////////////////////////////////////////

Разгрането празнење Главно празнење

Главна единицаОтвор за внесување свеж воздух и куќиште Дополнителна опрема за довод на свеж воздух

* Внесува до 10% свеж воздух во собата * Овозможува да се внесат големи количини 
свеж воздух

* Доставува свеж воздух за да може 
најефикасно да се излади / загрее претходно
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Придобивки за инсталатерот
 › Уникатен производ на пазарот!
 › Пријатниот за употреба далечински 
управувач, достапен на неколку јазици, 
овозможува лесно поставување на 
сензорските опции и поединечна контрола 
на позицијата на капаците

 › Одговара на европскиот вкус за дизајн.

Придобивки за советникот
 › Уникатен производ на пазарот!
 › Се вклопува беспрекорно во дизајнот на 
секоја модерна канцеларија

 › Флексибилна употреба на просторот 
благодарение на индивидуалната контрола 
на капаците

 › Идеален производ за подобрување на 
BREEAM-резултатот/EPDB

Придобивки за 
крајниот корисник
 › Инженерска совршеност и уникатен дизајн во едно 
 › Најтивката единица 
 › Совршени работни услови: нема веќе ладен 
провев или ладни стапала

 › Заштедете до 27% на вашите сметки за енергија 
благодарение на дополнителните сензори

 › Флексибилна употреба на просторот благодарение 
на индивидуалната контрола на капаците

 › Далечински управувач што е пријатен за 
употреба, достапен на неколку јазици.

FXZQ-A

•	 Уникатен дизајн на пазарот што се интегрира целосно рамно во таванот

Уникатен дизајн

 › Дизајнирано од страна на германска канцеларија 
за дизајн, за да одговара целосно на европскиот 
вкус.

 › Рамна единица, вградена во таванот.
 › Целосно вградено во еден слој на таванот, со што 
овозможува да се инсталираат светла, звучници и 
прскалки во соседните плочки на таванот.

 › Декоративен панел во 2 бои  
(бела и бело-сребрена).

Удобност преку уникатна технологија

Најтивката касетна единица на пазарот (25dBA)

Сензор за присуство (дополнително)
 › Кога собата е празна, сензорот може да ја 
прилагоди поставената температура или да ја 
исклучи единицата – со што заштедува енергија.

 › Кога ќе препознае луѓе, правецот на воздушниот 
проток се адаптира да избегнува ладниот провев 
да дува директно кон присутните.

Сензор за под (дополнително)
 › Ја определува температурната разлика и го 
пренасочува протокот на воздух за да обезбеди 
еднаква распределба на температурата.

Врвна ефикасност

 › Кога собата е празна, сензорската опција може 
да ја прилагоди поставената температура или да 
ја исклучи единицата – со што заштедува до 27% 
енергија.

 › Индивидуална контрола на капак: лесно 
контролирајте еден или повеќе капаци преку 
жичниот далечински управувач (BRC1E52) кога 
ја преуредувате собата. При целосно затворање 
или блокирање на капаците, потребна е опцијата 
„Полухерметички единечен screw компресор“.

Касетна единица
 Дизајн и Генијалност во едно

Проверете на

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Внатрешна единица FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Капацитет на ладење Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Капацитет на греење Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,043 0,045 0,059 0,092

Греење Ном. kW 0,036 0,038 0,053 0,086
Димензии Единица Висина mm 260

Ширина mm 575
Длабочина mm 575

Тежина Единица kg 15,5 16,5 18,5
Куќиште Материјал Галванизирана челична плоча
Декоративен панел Модел BYFQ60CW

Боја Бела (N9,5)
Димензии ВисинаxШиринаxДлабочина mm 46x620x620
Тежина kg 2,8

Декоративен панел 2 Модел BYFQ60CS
Боја Бела (N9,5) + Сребрена
Димензии ВисинаxШиринаxДлабочина mm 46x620x620
Тежина kg 2,8

Декоративен панел 3 Модел BYFQ60B3W1
Боја Бела (RAL9010)
Димензии ВисинаxШиринаxДлабочина mm 55x700x700
Тежина kg 2,7

Брзина на проток на воздух 
на вентилатор - 50Hz

Ладење Високо/Ном./Ниско 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
Греење Високо/Ном./Ниско 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

Филтер за воздух Тип Мрежа од смола отпорна на мувла
Ниво на бучава Ладење Високо/Ном. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ном./Ниско 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
Греење Високо/Ном./Ниско 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

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 12,7
Одвод VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC7F530W (бел панел) / BRC7EB530 (стандарден панел) / BRC7F530S (сив панел)

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел -
Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B

Касетна единица

Уникатен дизајн на пазарот што се интегрира целосно рамно во таванот

 › Одличен спој од одличен дизајн и инженерска совршеност
 › Два дополнителни интелигентни сензори ја подобруваат 
енергетската ефикасност и удобност

 › Единица од 15 класа, специјално направена за мали и добро 
изолирани соби, како на пример, мали канцеларии

 › Индивидуална контрола на капак. Флексибилност за да 
одговара на секој распоред на собата без да ја менувате 
локацијата на единицата!

 
 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на 
посебно развиениот разменувач на топлина со мала цевка, 
мотор на вентилатор и пумпа за одвод

 › Довод на свеж воздух вграден во истиот систем со што 
се намалуваат трошоците за инсталација, затоа што не е 
потребна дополнителна вентилација

FXZQ-A

Димензиите ја опфаќаат и контролната кутија

 › Празнењето на разгранетиот вод овозможува доставување 
на воздухот во соби со неправилна форма или доставување 
на воздухот во соседните соби

  

 › Стандардна пумпа за одвод со подигнување од 850mm ја 
зголемува флексибилноста и брзината на инсталација

 

BRC1E52A-B BRC7F530W/S

FXZQ-A

сензор за присуство
сензор за под

Отвор за внесување свеж воздух и куќиште Дополнителна опрема за довод на свеж воздух

* Внесува до 10% свеж воздух во собата

* Овозможува да се внесат големи количини свеж воздух

////////////////////////////////////////////

Разгрането празнење Главно празнење

Главна единица
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Внатрешна единица FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
Капацитет на ладење Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Капацитет на греење Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,031 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149

Греење Ном. kW 0,028 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146
Димензии Единица Висина mm 305

Ширина mm 775 990 1.445
Длабочина mm 620

Тежина Единица kg 19 22 25 33 38
Куќиште Материјал Галванизирана челична плоча
Декоративен панел Модел BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Боја Свежа бела (6,5Y 9,5/0,5)
Димензии ВисинаxШиринаxДлабочина mm 55x1.070x700 55x1.285x700 55x1.740x700
Тежина kg 10 11 13

Брзина на проток на воздух на вентилатор - 50Hz Ладење Високо/Ном./Ниско 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
Филтер за воздух Тип Мрежа од смола отпорна на мувла
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA -
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ном./Ниско dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0
Греење Високо/Ном./Ниско dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35 9,52
Гас OD mm 12,7 15,9
Одвод VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC7C52

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел -
Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B

Таванска касетна единица за 
дување во 2 насоки

Тенок, лесен дизајн што се инсталира лесно во тесни простори

 › Длабочината на сите единици е 620mm, идеално за тесни 
простори

 › Реновирање на собата? Со индивидуалната контрола на 
капакот, еден или повеќе капаци можат да се затворат лесно 
преку жичниот далечински управувач

 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на 
посебно развиениот разменувач на топлина со мала цевка, 
мотор на вентилатор и пумпа за одвод

 › Довод на свеж воздух вграден во истите системи со што 
се намалуваат трошоците за инсталација, затоа што не е 
потребна дополнителна вентилација

 › Стилската единица се вклопува лесно во секој ентериер. 
Капаците се затвораат целосно кога единицата не работи и 
решетките за внесување воздух не се гледаат

 › Загарантирана оптимална удобност со автоматско 
прилагодување на протокот на воздухот до бараното 
оптоварување

 › Одржувањето може да се изведе со отстранување на 
предната табла

 › Празнењето на разгранетиот вод овозможува доставување 
на воздухот во соби со неправилна форма или доставување 
на воздухот во соседните соби

FXCQ-A

BRC1E52A/B BRC7C52

FXCQ20-40A

 › Стандардна пумпа за одвод со подигнување од 500mm ја 
зголемува флексибилноста и брзината на инсталација

////////////////////////////////////////////

Разгрането празнење Главно празнење

Главна единица

Отвор за внесување свеж воздух и куќиште

* Внесува до 10% свеж воздух во собата

500 mm
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Внатрешна единица FXKQ 25MA 32MA 40MA 63MA
Капацитет на ладење Ном. kW 2,8 3,6 4,5 7,10
Капацитет на греење Ном. kW 3,2 4,0 5,0 8,00
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,066 0,076 0,105

Греење Ном. kW 0,046 0,056 0,085
Димензии Единица Висина mm 215

Ширина mm 1.110 1.310
Длабочина mm 710

Тежина Единица kg 31 34
Куќиште Материјал Галванизирана челична плоча
Декоративен панел Модел BYK45FJW1 BYK71FJW1

Боја Бела
Димензии ВисинаxШиринаxДлабочина mm 70x1.240x800 70x1.440x800
Тежина kg 8,5 9,5

Брзина на проток на воздух на вентилатор - 50Hz Ладење Високо/Ниско m³/min 11/9 13/10 18/15
Филтер за воздух Тип Мрежа од смола отпорна на мувла
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA -
Ниво на притисок на звук Ладење Високо/Ниско dBA 38,0/33,0 40,0/34,0 42,0/37,0
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35 9,52
Гас OD mm 12,7 15,9
Одвод VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 15
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC4C61

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел -
Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B

Таванска касетна единица за 
во ќош

Единица со 1 насока за дување за монтирање во ќош

 › Компактни димензии, може лесно да се монтира во тесни 
тавански празнини (потребни се само 220mm тавански простор, 
195 со разделна табла, достапно како дополнителен елемент)

 › Оптималните услови за проток на воздух се создаваат 
со дување на воздухот надоле или нанапред (преку 
дополнителни решетки) или комбинација од двете

 
 › Одржувањето може да се изведе со отстранување на 
предната табла 

 › Стандардна пумпа за одвод со подигнување од 500mm ја 
зголемува флексибилноста и брзината на инсталација

FXKQ-MA

BRC1E52A/B BRC4C61

FXKQ-M

500 mm

Дување надоле

Дување нанапред

Затворен декоративен панел

Комбинација
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Внатрешна единица FXDQ 20M9 25M9
Капацитет на ладење Ном. kW 2,2 2,8
Капацитет на греење Ном. kW 2,5 3,2
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,050

Греење Ном. kW 0,050
Димензии Единица Висина mm 230

Ширина mm 502
Длабочина mm 652

Потребна е празнина на таванот > mm 250
Тежина Единица kg 17
Куќиште Боја Необоено

Материјал Галванизиран челик
Брзина на проток на воздух 
на вентилатор - 50Hz

Ладење Високо/Ниско m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8
Греење Високо/Ниско m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8

Филтер за воздух Тип Мрежа од смола отпорна на мувла
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA 50
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ниско dBA 37/32
Греење Високо/Ниско dBA 37/32

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 12,7
Одвод I.D. 21,6. O.D. 27,2

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/230
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC4C62

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел BRC2E52C (тип со враќање топлина) / BRC3E52C (тип со топлотна пумпа)
Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B

Мала скриена таванска единица

Дизајнирано за примена во хотел

 › Компактна единица (230mm висока & 652mm длабока), може 
да се монтира лесно во тесни тавански простори

 › Дискретно скриено во таванот: се гледаат само решетките за 
вшмукување и дување

 › Флексибилна инсталација поради тоа што насоката на 
вшмукување на воздухот може да се пренасочи од задната на 
долната страна

 › За лесно монтирање, садот за одвод може да се смести на 
левата или на десната страна од единицата

FXDQ-M9

BRC1E52A/B BRC4C62

FXDQ-M9
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750 mm

Внатрешна единица FXDQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Капацитет на ладење Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на греење Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Греење Ном. kW 0,068 0,075 0,096 0,107
Димензии Единица Висина mm 200

Ширина mm 750 950 1.150
Длабочина mm 620

Потребна е празнина на таванот > mm 240
Тежина Единица kg 22 26 29
Куќиште Боја Галванизиран челик / Необоен
Брзина на проток на воздух на вентилатор - 50Hz Ладење Високо/Ном./Ниско 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 16,5/14,5/13,0
Вентилатор-Надворешен статичен притисок - 50Hz Високо/Ном. Pa 30/10 44/15
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA 50 51 52 53 54
Ниво на притисок на звук Ладење Високо/Ном./Ниско dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52
Гас OD mm 12,7 15,9
Одвод VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC4C65

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел BRC2E52C (тип со враќање топлина) / BRC3E52C (тип со топлотна пумпа)
Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B

Тенка скриена таванска единица

Тенок дизајн за флексибилна инсталација

 › Компактни димензии, може лесно да се монтира во тавански 
отвори од само 240mm

 
 › Среден надворешен статичен притисок до 44Pa овозможува 
употреба на единицата со флексибилни канали од разни 
должини

 › Дискретно скриено во таванот: се гледаат само решетките за 
вшмукување и дување

 › Единица од 15 класа, специјално направена за мали и добро 
изолирани соби, како на пример, хотелски соби, мали 
канцеларии итн.

 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение 
на специјално развиениот мотор на вентилаторот на 
еднонасочна струја

 › Флексибилна инсталација поради тоа што насоката на 
вшмукување на воздухот може да се пренасочи од задната на 
долната страна

 › Стандардна пумпа за одвод со подигнување од 750mm ја 
зголемува флексибилноста и брзината на инсталација

FXDQ-A

BRC1E52A/B BRC4C65

FXDQ15-32A
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BRC1E52A/B

FXSQ-A

Скриена таванска единица со 
среден НСП

Најтенок, но најмоќна единица со среден статички 
притисок на пазарот

Уникатни карактеристики за FXSQ-A:
 › Најтенката единица во класата, само 245mm 
(295mm вградена висина)

 › Ниско ниво на звук при работа
 › Среден надворешен статичен притисок до 150Pa овозможува 
употреба на флексибилни канали од разни должини

 › Функцијата за автоматско прилагодување на протокот на 
воздух го мери волуменот на воздухот и статичкиот притисок 
и протокот на воздух го прилагодува да биде нормален, без 
разлика на должината на водот, што го прави инсталирањето 
полесно и гарантира удобност. Згора на тоа, НСП може да 
се смени преку жичниот далечински управувач за да го 
оптимизира волуменот на доставениот воздух

 › Дискретно скриено во таванот: се гледаат само решетките 
за вшмукување и дување

 › Единица од 15 класа, специјално направена за мали и 
добро изолирани соби, како на пример, хотелски соби, 
мали канцеларии итн.

 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение 
на специјално развиениот мотор на вентилаторот на 
еднонасочна струја

 › Довод на свеж воздух вграден во истиот систем со што 
се намалуваат трошоците за инсталација, затоа што не е 
потребна дополнителна вентилација

FXSQ-A

BRC4C65

 › Флексибилна инсталација 
-  насоката на вшмукување на воздухот може да се пренасочи 

од задната на долната страна 

 › Стандардна вградена пумпа за одвод ја зголемува 
флексибилноста и брзината на инсталирање

////////////////////////////////////

Позиција на довод на свеж воздух

Отвор за внесување свеж воздух и куќиште

* Внесува до 10% свеж воздух во собата

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Функција за автоматско прилагодување на 
протокот на воздух

 › Автоматски ја избира најсоодветната 
закривеност на вентилаторот за да го постигне 
номиналниот проток на воздух на единицата во 
граници од ±10%

 › Зошто? По инсталацијата, реалниот отпор на 
проток на воздух во каналите ќе се разликува 
од пресметаниот отпор; реалниот проток 
на воздух може да биде многу понизок или 
повисок од номиналниот, што може да доведе 
до недостиг на капацитет или неудобна 
температура на воздухот

 › Функцијата за автоматско прилагодување на 
протокот на воздух ќе ја прилагоди брзината 
на вентилаторот на единицата автоматски на 
било кој канал (10 или повеќе закривувања 
на вентилаторот се достапни на секој модел), 
што овозможува многу побрза инсталација

Н
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Проток на воздух (m³/min)

Линија за оценување на протокот на воздух

+/- 10%

50

200

Крива за карактеристики на вентилаторот

Крива за вистински отпор на каналот

Крива за вистински отпор на каналот во моментот на дизајнирање

Оценување на протокот на воздух

Проток на воздух без автоматско прилагодување

Вистински проток на воздух

Заштедува 
време

Внатрешна единица FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A

Капацитет на ладење Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Капацитет на греење Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 10,0 26,0 18,0

Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 41 45 92 95 95 121 157 214 -

Греење Ном. kW 38 42 89 92 92 118 154 211 -

Димензии Единица Висина mm 245 245 245 245 245

Ширина mm 550 700 1.000 1.400 1.550

Длабочина mm 800 800 800 800 800

Потребна е празнина на таванот > mm 295
Тежина Единица kg 23,5 24 28,5 29 35,5 36,5 46 47 51
Куќиште Боја Необоено

Материјал Галванизирана челична плоча
Декоративен панел Модел

Боја
Димензии ВисинаxШиринаxДлабочина mm
Тежина kg

Брзина на проток на воздух 
на вентилатор - 50Hz

Ладење Високо/Ном./Ниско m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 -
Греење Високо/Ном./Ниско m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 -

Вентилатор-Надворешен статичен притисок - 50Hz Високо/Ном. Pa 150 -
Филтер за воздух Тип Мрежа од смола отпорна на мувла
Ниво на бучава Ладење Високо/Ном. dBA 54 55 60 59 61 61 64 -
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ном./Ниско dBA 29,5/28/25 30/28/25 31/29/26 35/32/29 33/30/27 35/32/29 36/34/31 39/36/33 -
Греење Високо/Ном./Ниско dBA 31,5/29/26 32/29/26 33/30/27 37/34/29 35/32/28 37/34/30 37/34/31 40/37/33 -

Разладно средство Тип / GWP R410A / 2.078,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm Ø 6,35 (ХОЛЕНДЕР) Ø 9,52 (ХОЛЕНДЕР)
Гас OD mm Ø 12,7 (ХОЛЕНДЕР) Ø 15,9 (ХОЛЕНДЕР)
Одвод VP20 (НАДВОРЕШЕН ДИЈАМ. 26, ВНАТРЕШЕН ДИЈАМ. 20), висина на одвод 625 mm

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 50Hz  220-240V
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 -
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC4C65

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел BRC2E52C (тип со враќање топлина) / BRC3E52C (тип со топлотна пумпа)
Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Скриена таванска единица со 
висок НСП

Идеално за големи простории

FXMQ-P: НСП до 200

 › Функцијата за автоматско прилагодување на протокот на 
воздух го мери волуменот на воздухот и статичкиот притисок 
и протокот на воздух го прилагодува да биде нормален, без 
разлика на должината на водот, што го прави инсталирањето 
полесно и гарантира удобност. Згора на тоа, НСП може да 
се смени преку жичниот далечински управувач за да го 
оптимизира волуменот на доставениот воздух

 › Висок надворешен статичен притисок до 200Pa овозможува 
канали што можат да се продолжат и мрежа од решетки

 › Дискретно скриено во таванот: се гледаат само решетките за 
вшмукување и дување

 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение 
на специјално развиениот мотор на вентилаторот на 
еднонасочна струја

 › Довод на свеж воздух вграден во истиот систем со што 
се намалуваат трошоците за инсталација, затоа што не е 
потребна дополнителна вентилација

 › Флексибилна инсталација
- насоката на вшмукување на воздухот може да се пренасочи 
од задната на долната страна

 › Стандардна вградена пумпа за одвод ја зголемува 
флексибилноста и брзината на инсталирање (само за 
FXMQ-P7)

FXMQ-P7/FXMQ-MA9

BRC1E52A/B

FXMQ50P

BRC4C65

FXMQ-MA9: НСП до 270

 › Висок надворешен статичен притисок до 270Pa овозможува 
канали што можат да се продолжат и мрежа од решетки

 › Дискретно скриено во таванот: се гледаат само решетките за 
вшмукување и дување

 › Единица со голем капацитет: до 31,5 kW капацитет за греење
////////////////////////////////////

Позиција на довод на свеж воздух

Отвор за внесување свеж воздух и куќиште

* Внесува до 10% свеж воздух во собата

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Внатрешна единица FXMQ-P7/FXMQ-MA9 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200MA9 250MA9
Капацитет на ладење Ном. kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Капацитет на греење Ном. kW 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 1,294 1,465

Греење Ном. kW 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 1,294 1,465
Димензии Единица Висина mm 300 470

Ширина mm 1.000 1.400 1.380
Длабочина mm 700 1.100

Потребна е празнина на таванот > mm 350 -
Тежина Единица kg 35 46 137
Куќиште Боја Необоено -

Материјал Галванизирана челична плоча
Декоративен панел Модел BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 -

Боја Бела (10Y9/0,5) -
Димензии ВисинаxШиринаxДлабочина mm 55x1.100x500 55x1.500x500 -x-x-
Тежина kg 4,5 6,5 -

Брзина на проток на воздух 
на вентилатор - 50Hz

Ладење Високо/Ном./Ниско m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 58/-/50 72/-/62
Греење Високо/Ном./Ниско m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 -/-/-

Вентилатор-Надворешен статичен притисок - 50Hz Високо/Ном. Pa 200/100 221/132 270/191
Филтер за воздух Тип Мрежа од смола отпорна на мувла -
Ниво на бучава Ладење Високо/Ном. dBA 61/- 64/- 67/- 65/- 70/- -/-
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ном./Ниско dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 48/-/45
Греење Високо/Ном./Ниско dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 -/-/-

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35 9,52
Гас OD mm 12,7 15,9 19,1 22,2
Одвод VP25 (I.D. 25/O.D. 32) PS1B

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 15
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC4C65

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел BRC2E52C (тип со враќање топлина) / BRC3E52C (тип со топлотна пумпа)
Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Проток на воздух (m³/min)

Линија за оценување на протокот на воздух

+/- 10%

50

200

Крива за карактеристики на вентилаторот

Крива за вистински отпор на каналот

Крива за вистински отпор на каналот во моментот на дизајнирање

Оценување на протокот на воздух

Проток на воздух без автоматско 

прилагодување

Вистински проток на воздух

Функција за автоматско прилагодување на 
протокот на воздух

 › Автоматски ја избира најсоодветната 
закривеност на вентилаторот за да го постигне 
номиналниот проток на воздух на единицата во 
граници од ±10%

 › Зошто? По инсталацијата, реалниот отпор на 
проток на воздух во каналите ќе се разликува 
од пресметаниот отпор; реалниот проток 
на воздух може да биде многу понизок или 
повисок од номиналниот, што може да доведе 
до недостиг на капацитет или неудобна 
температура на воздухот

 › Функцијата за автоматско прилагодување на 
протокот на воздух ќе ја прилагоди брзината 
на вентилаторот на единицата автоматски на 
било кој канал (10 или повеќе закривувања на 
вентилаторот се достапни на секој модел), што 
овозможува многу побрза инсталација

Заштедува 
време
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BRC1E51A/B BRC4C65

FXTQ50A

Внатрешна единица FXTQ 50A 63A 80A 100A
Капацитет на ладење Ном. kW 5,6 7,1 8,7 11,2
Капацитет на греење Ном. kW 6,3 8,0 10,0 12,5
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,214 0,243 1,294 1,465

Греење Ном. kW 0,211 0,240 1,294 1,465
Димензии Единица Висина mm 245 470

Ширина mm 1.400 1.550 1.380
Длабочина mm 800 1.100

Тежина Единица kg 47 51 137
Куќиште Материјал Галванизирана челична плоча
Брзина на проток на воздух на вентилатор - 50Hz Ладење Високо/Ниско m³/min 36/26 39/28 58/50 72/62
Вентилатор-Надворешен статичен притисок - 50Hz Високо/Ном. Pa 150/50 140/50 221/132 270/191
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA -
Ниво на притисок на звук Ладење Високо/Ниско dBA 39/33 42/34 48/45
Разладно средство Тип R-410A
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52
Гас OD mm 15,9 19,1 22,2
Одвод VP20 PS1B

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 15
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC4C65

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел BRC2E52C (со враќање топлина) / BRC3E52C (со топлотна пумпа)
Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B

 Може да се поврзе само со REYQ8-16T, RYYQ8-16T, RXYQ8-16T(9)

Скриена таванска единица

За највисока енергетска ефикасност

 ʯ Функцијата за автоматско прилагодување на протокот на 
воздух го мери волуменот на воздухот и статичкиот притисок 
и протокот на воздух го прилагодува да биде нормален, без 
разлика на должината на водот, што го прави инсталирањето 
полесно и гарантира удобност. Згора на тоа, НСП може да 
се смени преку жичниот далечински управувач за да го 
оптимизира волуменот на доставениот воздух (за 50 и 63 класа)

 ʯ Тесните тавански празнини повеќе не се предизвик, единиците 
од 50 и 60 класа можат лесно да се вградат затоа што се високи 
само 245mm

 ʯ Висок надворешен статичен притисок до 270Pa овозможува 
употреба на флексибилни канали од разни должини

 ʯ Дискретно скриено во таванот: се гледаат само решетките за 
вшмукување и дување

FXTQ-A
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Внатрешна единица FXAQ 15P 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Капацитет на ладење Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на греење Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,017 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050

Греење Ном. kW 0,025 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060
Димензии Единица Висина mm 290

Ширина mm 795 1.050
Длабочина mm 238

Тежина Единица kg 11 14
Куќиште Боја Бела (3,0Y8,5/0,5)
Брзина на проток на воздух на вентилатор - 50Hz Ладење Високо/Ниско m³/min 7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14
Филтер за воздух Тип Мрежа од смола што може да се мие
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA -
Ниво на притисок на звук Ладење Високо/Ниско 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
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35 9,52
Гас OD mm 12,7 15,9
Одвод VP13 (I.D. 13/O.D. 18)

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC7EB518

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел -
Жичен далечински управувач BRC1E52A/B / BRC1D52

Високоѕидна единица

За соби без спуштени тавани и без слободен простор на подот

 › Рамен преден панел лесно се вклопува во било кој 
внатрешен декор и може полесно да се чисти

 › Може да се инсталира лесно во и нови проекти и во проекти 
за обновување

 › Единица од 15 класа, специјално направена за мали и добро 
изолирани соби, како на пример, хотелски соби, мали 
канцеларии итн.

 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение 
на специјално развиениот мотор на вентилаторот на 
еднонасочна струја

 › Воздухот удобно се распоредува надолу и нагоре 
благодарение на 5 различни агли на дување коишто можат 
да се програмираат преку далечинскиот управувач

 › Одржувањето може да се изведе на предниот дел од 
единицата

FXAQ-P

BRC1E52A/B BRC7E518

FXAQ15-32P
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Внатрешна единица FXHQ 32A 63A 100A
Капацитет на ладење Ном. kW 3,6 7,1 11,2
Капацитет на греење Ном. kW 4,0 8,0 12,5
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,107 0,111 0,237

Греење Ном. kW 0,107 0,111 0,237
Димензии Единица Висина mm 235

Ширина mm 960 1.270 1.590
Длабочина mm 690

Тежина Единица kg 24 33 39
Куќиште Боја Свежо бело

Материјал Смола
Брзина на проток на воздух 
на вентилатор - 50Hz

Ладење Високо/Ном./Ниско m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0
Греење Високо/Ном./Ниско m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Филтер за воздух Тип Мрежа од смола отпорна на мувла
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA -
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ном./Ниско dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Греење Високо/Ном./Ниско dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35 9,52
Гас OD mm 12,7 15,9
Одвод VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-240
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC7G53

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел -
Жичен далечински управувач BRC1E52A/B / BRC1D52

Спуштена таванска единица

За широки соби без спуштени тавани и без слободен 
простор на подот

 › Идеално за удобен проток на воздухот во широки соби 
благодарение на ефектот Coanda: агол на дување до 100°

 
 › Дури и соби со тавани до 3,8m можат да се згреат или да се 
изладат многу лесно без губење на капацитетот

 › Може да се инсталира лесно во и нови проекти и во проекти 
за обновување

 › Може да се монтира лесно во агли и тесни места, затоа што 
му се потребни само 30mm латерален простор за работа

 › Довод на свеж воздух вграден во истите системи со што 
се намалуваат трошоците за инсталација, затоа што не е 
потребна дополнителна вентилација

 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на 
посебно развиениот мотор на вентилатор и пумпа за одвод

 › Стилската единица се вклопува лесно во секој ентериер. 
Капаците се затвораат целосно кога единица не работи

FXHQ-A

BRC1E52A-B BRC7G53

FXHQ63A
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Излез на воздух

Влез на воздух

Попречување

≥300

30 или повеќе (простор за 
сервисирање)

30 или повеќе (простор за 
сервисирање)

Отвор за внесување свеж воздух и куќиште

* Внесува до 10% свеж воздух во собата
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Внатрешна единица FXUQ 71A 100A
Капацитет на ладење Ном. kW 8,0 11,2
Капацитет на греење Ном. kW 9,0 12,5
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,090 0,200

Греење Ном. kW 0,073 0,179
Димензии Единица Висина mm 198

Ширина mm 950
Длабочина mm 950

Тежина Единица kg 26 27
Куќиште Боја Свежо бело

Материјал Смола
Брзина на проток на воздух 
на вентилатор - 50Hz

Ладење Високо/Ном./Ниско m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0
Греење Високо/Ном./Ниско m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0

Филтер за воздух Тип Мрежа од смола отпорна на мувла
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA -
Ниво на притисок 
на звук

Ладење Високо/Ном./Ниско dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Греење Високо/Ном./Ниско dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52
Гас OD mm 15,9
Одвод I.D. 20/O.D. 26

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC7C58

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел -
Жичен далечински управувач BRC1E52A/B / BRC1D52

Спуштена таванска единица 
со 4 насоки на дување 

Уникатна единица на Daikin за високи соби без спуштени 
тавани и без слободен простор на подот

 › Дури и соби со тавани до 3,5m можат да се згреат или да се 
изладат многу лесно без губење на капацитетот

 › Може да се инсталира лесно во и нови проекти и во проекти 
за обновување

 › Реновирање на собата? Со индивидуалната контрола на 
капакот, еден или повеќе капаци можат да се затворат лесно 
преку жичниот далечински управувач

 
 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на 
посебно развиениот разменувач на топлина со мала цевка, 
мотор на вентилатор и пумпа за одвод

 › Стилската единица се вклопува лесно во секој ентериер. 
Капаците се затвораат целосно кога единица не работи

 › Загарантирана оптимална удобност со автоматско прилагодување 
на протокот на воздухот до бараното оптоварување

 › 5 различни агли на дување меѓу 0 и 60° можат да се 
програмираат преку далечинскиот управувач

 › Стандардна пумпа за одвод со подигнување од 500mm ја 
зголемува флексибилноста и брзината на инсталација

FXUQ-A

BRC1E52A/B BRC7CB58

FXUQ-A

//////////////////////////////////////////////

≤500

VP20
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Внатрешна единица FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Капацитет на ладење Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на греење Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Греење Ном. kW 0,068 0,075 0,096 0,107
Димензии Единица Висина mm 720 / 620 (1)

Ширина mm 750 950 1.150
Длабочина mm 200

Тежина Единица kg 22 26 29
Куќиште Боја Необоено

Материјал Галванизирана челична плоча
Брзина на проток на воздух на вентилатор - 50Hz Ладење Високо/Ном./Ниско m³/min 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11/10,0 16,5/14,5/13,0
Вентилатор-Надворешен статичен притисок - 50Hz Високо/Ном. Pa 41/10 42/10 52/15 59/15 55/15
Филтер за воздух Мрежа од смола отпорна на мувла
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA 51 52 53 54
Ниво на притисок на звук Ладење Високо/Ном./Ниско dBA 30/28,5/27 32/30/28 33/31/29 35/33/32
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35 9,52
Гас OD mm 12,7 15,9
Одвод VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC4C65

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел BRC2E52C (тип со враќање топлина) / BRC3E52C (тип со топлотна пумпа)
Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B

(1) Без држачи

Скриена парапетна единица

Дизајнирано за да може да се скрие во ѕид

 › Високиот НСП дозволува флексибилна инсталација 
 › Неговата мала висина овозможува единицата да се смести 
совршено под прозор

 › Дискретно се спојува со секој внатрешен декор: видливи се 
само решетките за вшмукување и за дување

 › Бара многу мал простор за инсталација затоа што 
длабочината е само 200mm

FXNQ-A

FXNQ-A

BRC4C65BRC1E52A-B
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Внатрешна единица FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Капацитет на ладење Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на греење Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000
Влез на струја - 50Hz Ладење Ном. kW 0,049 0,090 0,110

Греење Ном. kW 0,049 0,090 0,110
Димензии Единица Висина mm 600

Ширина mm 1.000 1.140 1.420
Длабочина mm 232

Тежина Единица kg 27 32 38
Куќиште Боја Свежо бела (RAL9010) / Темносива (RAL7011)
Брзина на проток на воздух на вентилатор - 50Hz Ладење Високо/Ниско m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Филтер за воздух Тип Мрежа од смола
Ниво на бучава Ладење Ном. dBA -
Ниво на притисок на звук Ладење Високо/Ниско dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35 9,52
Гас OD mm 12,7 15,9
Одвод O.D. 21 (Винил хлорид)

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Струја - 50Hz Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 15
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач BRC4C65

Едноставен жичен далечински управувач за примена во хотел BRC2E52C (тип со враќање топлина) / BRC3E52C (тип со топлотна пумпа)
Жичен далечински управувач BRC1D52 / BRC1E52A/B

Парапетна единица

За зонско климатизирање

 › Единицата може да се инсталира како модел на парапетна 
единица со помош на дополнителна задна плочка

 › Неговата мала висина овозможува единицата да се смести 
совршено под прозор

 › Стилското модерно куќиште обложено со чиста бела воја 
(RAL9010) и железна сива боја (RAL7011) се вклопува лесно 
во вашиот ентериер

 › Бара многу мал простор за инсталација

 › Високоѕидната монтажа овозможува чистење под единицата, 
каде што често се собира правот

 › Жичниот далечински управувач може лесно да се интегрира 
во единицата

FXLQ-P

BRC1E52A/B BRC4C65

FXLQ20,25P

//////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

≥100mm

≥1750mm

Парапетни Со високоѕидна 
монтажа

>20mm

>20mm
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Преглед на  
стилски внатрешни единици

1 Потребен е декоративен панел BYCQ140CG + BRC1E52A/B.
2 За да поврзете стилска надворешна единица, потребна е единицата BPMKS. 
3 За единиците RXYSQ, не е дозволена комбинација од внатрешните единици RA и внатрешните единици VRV.

Класа на капацитет (kW)

Надворешна единица што може да се поврзе

R
Y

Y
Q

-T

R
X

Y
Q

-T
(9

)

R
X

Y
SQ

-P
8V

13

R
X

Y
SQ

-P
8Y

13

Тип Модел Име на производ 15 20 25 35 42 50 60 71

Таванска 
касетна 
единица

Касетна единица за дување во 
сите насоки (ја содржи и функцијата 

за автоматско чистење1)

FCQG-F     

Касетна единица FFQ-C      

Скриена 
таванска 
единица

Мала скриена таванска единица FDBQ-B   

Тенка скриена таванска единица FDXS-F(9)      

Скриена таванска единица со 
вентилатор со инвертор

FBQ-D     

Со 
високоѕидна 
монтажа

Daikin Emura,  
високоѕидна единица

FTXG-LW/LS        

Високоѕидна единица
CTXS-K 
FTXS-K          

Високоѕидна единица FTXS-G      

Плафонска Спуштена таванска единица FHQ-C     

Парапетни

Парапетна единица Nexura FVXG-K       

Парапетна единица FVXS-F       

Flexi-тип на единица FLXS-B(9)        

Во зависност од примената, внатрешните единици 
Split и Sky Air можат да се поврзат со нашите  
надворешни единици VRV IV и VRV III-S. Погледнете 
го портфолиото со надворешни единици за 
забраните при комбинирање.
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Комбинирајте ги внатрешните единици 
VRV со стилски внатрешни единици 

на VRV IV  
топлотната пумпа

Поврзете само стилски внатрешни единици 
со надворешните единици VRV III-S 

на VRV III-S топлотна пумпа

FVXG-K

Nexura

FXFQ-A

Внатрешни единици VRV

FXSQ-A

Внатрешни единици VRV

FTXG-LW

Daikin Emura

BPMKS967A2
Топлотна пумпа VRV IV

RYYQ-T

RXYQ-T(9)

FCQG-F
BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

FBQ-D

Топлотна пумпа VRV III-S

RXYSQ-P8V

RXYSQ-P8Y

VRV топлотна пумпа комбинирана со 
стилски внатрешни единици

Испорачувач

За да поврзете внатрешни единици  
Split и Sky Air со надворешни единици VRV

BPMKS967A

BPMKS967B2

Испорачувач BPMKS967B2 BPMKS967B3

Внатрешни единици што можат да се поврзуваат 1~2 1~3

Максимален капацитет на поврзани внатрешни единици 14,2 20,8
Макс. поврзлива комбинација 71+71 60+71+71
Димензии Висина x Ширина x Длабочина mm 180x294x350
Тежина kg 7 8
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КАРТИЧКИ НА АРГУМЕНТИ

Daikin Emura
Форма. Функција. Редизајнирано

Придобивки
 › Совршен спој помеѓу одличен дизајн и инженерска 
совршеност

 › Стилски дизајн во матна кристална бела и сребрена боја
 › Многу тивко со ниво на звук до 19 dBA
 › Хоризонтално и вертикално автоматско нишање
 › Интелигентното око со 2 области заштедува енергија со 
намалување на потребната вредност ако нема никој во 
собата и го насочува протокот на воздух настрана од луѓе, 
со што се избегнува ладен провев

 › Неделен тајмер
 › Контролор на интернет:  
Секогаш ја имате контролата,  
без разлика каде се наоѓате 

Зошто да го одберете Daikin Emura?

•	 Уникатен дизајн. Дизајнирано во Европа за Европа.

•	 Голема сезонска ефикасност, уште повеќе 

подобрена со техники за заштеда на енергија, како 

што се неделниот тајмер и интелигентното око.

•	 Оптимална удбност благодарение на 

напредните технологии, на пр., интелигентно 

око со 2 области, многу тивка работа и 

контролор преку интернет.

emura
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emura

ARC466A1

Внатрешна единица FTXG 20LW/S 25LW/S 35LW/S 50LW/S
Куќиште Боја Бела/Сребрена
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 303x998x212
Тежина Единица kg 12
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Брзина на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Ниво на бучава Ладење dBA 54 59 60
Греење dBA 56 59 60

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач ARC466A1

Високоѕидна единица

Најдобриот дизајн овозможува супериорна ефикасност 
и удобност

 › Сезонската ефикасност се вреднува до A+++
 › Беспрекорен спој од одличен дизајн и инженерска 
совршеност со елегантна облога во сребрена и антрацитна 
боја или матна кристална бела боја

 › Дизајнирано за совршено да се балансираат водството во 
технологијата и убавината на аеродинамиката

 › Контролор преку интернет (дополнително): контролирајте 
ја внатрешната единица од било кое место со помош на 
апликација, преку локална мрежа или интернет

 › Многу тивко при работа: работата на единицата едвај може 
да се слушне. Нивото на притисок на звукот се спушта до 
19dBA!

FTXG-LW/S

FTXG-LS
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ARC466A6

C/FTXS-K

Внатрешна единица CTXS15K CTXS35K FTXS 20K FTXS 25K FTXS 35K FTXS 42K FTXS 50K FTXS 60G FTXS 71G
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 289x780x215 289x900x215 298x900x215 290x1.050x250
Тежина Единица kg 8 11 12
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Брзина на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа 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 11,2/11,2/7,0/4,1 11,9/11,9/7,4/4,5 16,0/16,0/11,3/10,1 17,2/17,2/11,5/10,5
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8/6,0/4,3 10,0/8,0/6,0/4,3 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9/12,6/11,3 19,5/16,7/14,2/12,6

Ниво на бучава Ладење dBA 55 59 58 59 60 63
Греење dBA 56 58 59 60 59 62

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа 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
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа 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

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач ARC466A6 ARC452A3

Високоѕидна единица

Дискретен модерен дизајн за оптимална ефикасност 
и удобност, благодарение на интелигентното око со 
2 области

 › Дискретен модерен дизајн. Мазната заобленост прекрасно 
се вклопува во ѕидовите, што овозможува незабележливо 
присуство во сите внатрешни декори.

 › Висококвалитетна матна кристална бела облога
 › Многу тивко при работа: работата на единицата едвај може 
да се слушне. Нивото на притисок на звукот се спушта до 
19dBA!

 › Идеално за инсталација во спални соби (20,25 класа) и 
дневни простории со поголем простор или со неправилна 
форма (35,42,50 класа)

 › Интелигентно око со 2 области: протокот на воздух се 
насочува во зона во која не се наоѓа лицето во моментот; 
ако не забележи луѓе, единицата ќе премине автоматски на 
поставките за енергетска ефикасност (FTXS35,42,50K)

 › Контролор преку интернет (дополнително): контролирајте 
ја внатрешната единица од било кое место со помош на 
апликација, преку локална мрежа или интернет

C/FTXS-K
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Logo grijs

Удобноста е клучот
Nexura го прави вашиот свет удобен. 
Свежината на летно ветре или удобноста на 
дополнителен извор за греење овозможува чувство 
на пријатност во вашиот простор низ целата година. 
Неговиот дискретен, но стилски дизајн со преден 
панел што зрачи дополнителна топлина, неговиот 
ниско ниво на бучава и намален проток на воздух ја 
претвораат собата во рај.

Панел со радијантна топлина
За да ги направите поудобни ладните денови, 
предниот алуминиумски панел од единицата 
Nexura ја има способноста за затоплување, исто 
како традиционален радијатор. Резултатот? Удобно 
чувство на топол воздух што ве опкружува. И се 
што треба да направите за да ја активирате оваа 
уникатна функција е да го притиснете копчето 
„radiant“ на далечинскиот управувач.

Зошто да ја изберете Nexura?

•	 Уникатен панел за радијантна топлина што загрева како традиционален радијатор

•	 Многу тивка работа до 19 dBA

•	 Дискретен, но стилски дизајн

•	 Намален проток на воздух, при што се создава еднакво доставување на воздухот низ целата соба

КАРТИЧКИ НА АРГУМЕНТИ

Споено е најдоброто од два света

Чиста удобност  
и дизајн

Контролор на интернет
Секогаш ја имате контролата, без разлика каде се 
наоѓате.
Контролирајте ја внатрешната единица од било 
кое место со помош на апликација, преку локална 
мрежа или интернет.

радијантна 
топлина

Придобивки
 › Вертикално автоматско нишање
 › Неделен тајмер
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ARC466A2

FVXG-K

Внатрешна единица FVXG 25K 35K 50K
Куќиште Боја Свежа бела (6,5Y 9,5/0,5)
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 600x950x215
Тежина Единица kg 22
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Брзина на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Ниво на бучава Ладење dBA 52 58
Греење dBA 53 60

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа/Радијантна топлина dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач ARC466A2

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување.

Парапетна единица со панел 
за радијантна топлина

Стилска парапетна единица со панел за радијантна 
топлина за удобно греење и многу мала бучава

 › Алуминиумскиот дел на предниот панел на внатрешната 
единица Nexura може да загрева исто како традиционален 
радијатор, за да овозможи уште поголема одобност во 
ладните денови

 › Тивка и дискретна, Nexura ви го нуди најдоброто при греење 
и ладење и најдоброто во удобноста и дизајнот

 › Внатрешните единици доставуваат воздух со звук на шепот. 
Предизвиканата бучава изнесува едвај 22dBA при режим 
на ладење и 19dBA при режим на радијантна топлина. За 
споредба, амбиенталниот звук во тивка соба просечно 
изнесува 40dBA

 › Удобното автоматско вертикално нишање овозможува 
работа без провев и спречува дамки на таванот

 › Контролор преку интернет (дополнително): контролирајте 
ја внатрешната единица од било кое место со помош на 
апликација, преку локална мрежа или интернет

 › Може да се постави на ѕид или да се вгради

FVXG-K 
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ARC452A1

FVXS-F

Внатрешна единица FVXS 25F 35F 50F
Куќиште Боја Бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 600x700x210
Тежина Единица kg 14
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Брзина на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа 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

Ниво на бучава Ладење dBA 52 60
Греење dBA 52 60

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач ARC452A1

(1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување.

Парапетна единица

Парапетна единица за оптимална удобност при греење 
благодарение на двојниот проток на воздух

 › Неговата мала висина овозможува единицата да се смести 
совршено под прозор

 › Може да се постави на ѕид или да се вгради
 › Вертикалното автоматско нишање ги поместува капаците за 
дување нагоре и надоле за ефикасно распространување на 
воздушната температура низ целата соба

 › Контролор преку интернет (дополнително): контролирајте 
ја внатрешната единица од било кое место со помош на 
апликација, преку локална мрежа или интернет

FVXS-F
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ARC433B67

FLXS-B

Внатрешна единица FLXS 25B 35B9 50B 60B
Куќиште Боја Бадемова бела Бадемова бела
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 490x1.050x200 490x1.050x200
Тежина Единица kg 16 17
Филтер за воздух Тип Може да се отстрани / може да се измие / отпорно на мувла
Брзина на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 7,6/7,6/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/11,4/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа m³/min 9,2/8,3/7,4/6,6 12,8/10,4/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Ниво на бучава Ладење dBA 51 53 60
Греење dBA 51 59 - 59

Ниво на притисок 
на звук

Ладење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Греење Висока/Ном./Ниска/Тивка работа dBA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Напојување со струја Фаза / Фреквенција / Напон Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Контролни системи Инфрацрвено далечински управувач ARC433B67

 (1) EER/COP според Eurovent 2012, само за употреба надвор од ЕУ (2) Номинална ефикасност: ладење на 35°/27° номинално оптоварување, греење на 7°/20° номинално оптоварување.

Flexi-тип на единица

Флексибилната единица, идеална за соби без спуштени 
тавани, може да се постави и на таван и на ѕид

 › Може да се постави и на таван и на понизок ѕид; малата 
висина овозможува да се постави под прозор

 › Вертикалното автоматско нишање ги поместува капаците за 
дување нагоре и надоле за ефикасно распространување на 
воздушната температура низ целата соба

 › Режимот за работа кога нема никој во просторијата ја 
одржува внатрешната температура на назначеното ниво на 
удобност кога сте отсутни и со тоа заштедува енергија

 › Контролор преку интернет (дополнително): контролирајте 
ја единицата од било кое место преку паметен телефон, 
лаптоп, персонален компјутер, таблет или екран на допир

FLXS-B(9)
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Топла вода
Ефикасно производство на топла вода за 

подно греење, радијатори и клима комори 

или за производство на топла вода за лавабоа, 

бањи и тушеви. Интегрирањето на опцијата за 

враќање топлина во системот VRV значи дека 

произведувањето топла вода е навистина бесплатно.

Топла вода

Хидрокутија со ниска температура 
HXY-A 108
 

Хидрокутија со висока температура 
HXHD-A 109

Дополнителни елементи за топла вода 110
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HXY-A

Внатрешна единица HXY 080A 125A
Капацитет на ладење Ном. kW 8,0 12,5
Капацитет на греење Ном. kW 9,0 14,0
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 890x480x344
Тежина Единица kg 44
Куќиште Боја Бела

Материјал Претходно обложен слоевит метал
Ниво на притисок на звук Ном. dBA -
Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °C -20~24

Воден канал Мин.~Макс. °C 25~45
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Коло на разладно 
средство

Дијаметар на канал за гас mm 15,9
Дијаметар на канал за течност mm 9,5

Водно коло Дијаметар на поврзувањата на цевките инч G 1“1/4 (женско)
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-240
Струја Препорачани осигурувачи A 6~16

Хидрокутија со ниска 
температура за VRV

За просторно греење и ладење со висока ефикасност

 › Поврзување воздух со вода со VRV за примени при подна 
инсталација, клима комори, радијатори со ниска температура, …

 › Оставајќи го опсегот на температурата на водата од 5°C до 
45°C без електричен грејач

 › Многу широк оперативен опсег за производство на топола/
ладна вода при надворешна температура од од -20 до +43°C

 › Зачувува време при дизајн на системот затоа што сите делови 
од каналите за вода се целосно интегрирани со директна 
контрола врз температурата на водата што излегува

 › Современ дизајн за закачување на ѕид што заштедува простор
 › Не е потребно поврзување за гас или резервоар за масло
 › Може да се поврзе со VRV IV топлотна пумпа и враќање 
топлина

HXY-A

VRV IV топлотна пумпа 
VRV IV враќање топлина

Радијатор со ниска 
температура

Клима комора

Подно греење

Цевка за течност

F1, F2 комуникација
Цевка за гас

Топла/ладна вода Внатрешни единици VRV
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EKHWP-BEKHTS-AC

HXHD-A

Внатрешна единица HXHD 125A
Капацитет на греење Ном. kW 14,0
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 705x600x695
Тежина Единица kg 92
Куќиште Боја Металик сива

Материјал Претходно обложен слоевит метал
Ниво на притисок 
на звук

Ном. dBA 42 (1) / 43 (2)
Тивок ноќен режим Ниво 1 dBA 38

Оперативен опсег Греење Амбиент Мин.~Макс. °C -20~20 / 24 (3)
Воден канал Мин.~Макс. °C 25~80

Домашна топла 
вода

Амбиент Мин.~Макс. °CDB -20~43
Воден канал Мин.~Макс. °C 45~75

Разладно средство Тип / GWP R-134a / 1.430
Полнење kg 2
Полнење TCO

2
Eq 2,9

Коло на разладно 
средство

Дијаметар на канал за гас mm 12,7
Дијаметар на канал за течност mm 9,52

Водно коло Дијаметар на поврзувањата на цевките инч G 1“ (женско)
Систем за греење вода Волумен на вода Мин.~Макс. l 20~200

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-240
Струја Препорачани осигурувачи A 20

(1) Нивоата на звукот се мерат на: EW 55°C; LW 65°C (2) Нивоата на звукот се мерат на: EW 70°C; LW 80°C (3) Поставки на терен

Хидрокутија со висока 
температура за VRV

За ефикасно производство на топла вода и греење на просторот

 › Поврзување воздух со вода со VRV за примени во бањи, лавабоа, 
подно греење, радијатори и клима комори

 › Оставајќи го опсегот на температурата на водата од 25 до 80°C без 
електричен грејач

 › Бесплатно греење со помош на преносот на топлина од простории 
што треба да се ладат во простории што треба да се загреваат

 › Ја користи технологијата на топлотна пумпа за да произведува топла 
вода ефикасно, со што овозможува заштеда до 17% во споредба со 
бојлер на гас

 › Можност за поврзување соларни колектори со домашниот 
резервоар за вода

 › Многу широк оперативен опсег за производство на топола вода при 
надворешна температура од од -20 до +43°C

 › Зачувува време при дизајн на системот затоа што сите делови од 
каналите за вода се целосно интегрирани со директна контрола врз 
температурата на водата што излегува

 › Разни можности со контролирање на посакуваната точка што зависи 
од временската прогноза или со контролирање на термостатот

 › Внатрешната единица и домашниот резервоар за топла вода 
можат да се постават едно врз друго за да се зачува простор или 
еднододруго, само доколку постои ограничена висина

 › Не е потребно поврзување за гас или резервоар за масло
 › Може да се поврзе со VRV IV враќање топлина

HXHD-A

VRV-враќање топлина
(REYQ8-54T)

BS-Box

BS-Box Хидрокутија само за 
греење за VRV 

Резервоар за домашна 
топла вода

Соларен панел 
на Daikin

Домашна топла вода

Радијатор со ниска 
температура

Клима комора

Подно греење

Внатрешни единици VRV

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Цевка за течност

F1, F2 комуникација

Цевка за гас

Топла вода

Цевка за празнење гас
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EKHTS260ACEKHTS200AC

Дополнителни елементи EKHTS 200AC 260AC
Куќиште Боја Металик сива

Материјал Галванизиран челик (претходно обложен слоевит материјал)
Димензии Единица Висина Интегрирано на 

внатрешна единица
mm

2.010 2.285

Ширина mm 600
Длабочина mm 695

Тежина Единица Празно kg 70 78
Резервоар Волумен на вода l 200 260

Материјал Не’рѓосувачки челик (EN 1,4521)
Максимална температура на водата °C 75
Изолација Губење топлина kWh/24h 1,2 1,5

Топлински 
изменувач

Квантитет 1
Материјал на црево Дуплекс-челик (EN 1,4162)
Површина m² 1,56
Внатрешен волумен на калем l 7,5

Резервоар за домашна топла вода

Резервоар за домашна топла вода од не’рѓосувачки 
челик, којшто може да се монтира врз друг елемент

 › Внатрешната единица и домашниот резервоар за топла вода 
можат да се постават едно врз друго за да се зачува простор 
или еднододруго, само доколку постои ограничена висина

 › Достапно во верзија од 200 и 260 литри
 › Загубата на топлина е доведена до минимум благодарение 
на висококвалитетната изолација

 › Внатрешната единица може да ја загрее водата до 60°C 
на определени потребни интервали за да го спречи 
формирањето бактерии

 › Ефикасно зголемување на температурата: од 10°C до 50°C за 
само 60 минути

EKHTS-AC

Дополнителни елементи EKHWP 300B 500B
Димензии Единица Ширина mm 595 790

Длабочина mm 615 790
Тежина Единица Празно kg 59 93
Резервоар Волумен на вода l 300 500

Максимална температура на водата °C 85
Изолација Губење топлина kWh/24h 1,3 1,4

Топлински 
изменувач

Домашна топла 
вода

Материјал на црево Не’рѓосувачки челик
Површина m² 5,8 6
Внатрешен волумен на калем l 27,9 29
Оперативен притисок bar 6
Посечен специфичен термален излез W/K 2.790 2.900

Полнење Материјал на црево Не’рѓосувачки челик
Површина m² 2,7 3,8
Внатрешен волумен на калем l 13,2 18,5
Оперативен притисок bar 3
Посечен специфичен термален излез W/K 1.300 1.800

Помошно соларно 
греење

Материјал на црево Не’рѓосувачки челик
Површина m² - 0,5
Внатрешен волумен на калем l - 2,3
Оперативен притисок bar 3
Посечен специфичен термален излез W/K - 280

Резервоар за домашна топла вода

Пластичен резервоар за домашна топла вода со соларна 
поддршка

 › Достапно во верзија од 300 и 500 литри
 › Голем резервоар за чување топла вода за достава на топла 
вода во секое време

 › Загубата на топлина е доведена до минимум благодарение 
на висококвалитетната изолација

 › Можна е поддршка за греење на просторот (само за 
резервоар од 500l)

EKHWP-B

EKHWP300B
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Пумпна станица

 › Зачувајте енергија и намалете го емитувањето на CO
2
 со 

соларен систем за производство на домашна топла вода
 › Пупмна станица што може да се се поврзе со соларен систем 
што не е под притисок

 › Пумпната станица и контролата овозможуваат  пренос на 
соларна топлина во резервоарот за домашна топла вода

EKSRPS

EKSRPS3

Дополнителни елементи EKSRPS 3
Монтирање На страната на резервоарот
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 815x230x142
Контрола Тип Дигитален контролор на температурната разлика со обичен текстуален екран

Потрошувачка на енергија W 2
Напојување со струја Напон V 230
Сензор Сензор за температура на соларен панел Pt1000

Сензор за резервоар PTC
Сензор за повратен проток PTC
Температура на доставување и сензор за проток Сигнал за напон (3.5V DC)

EKSV-P

EKSH-P

Дополнителни елементи EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 2.000x1.006x85 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Тежина Единица kg 35 42
Волумен l 1,3 1,7 2,1
Површина Надворешна m² 2,01 2,6

Отвор m² 1,79 2,35
Придушувач m² 1,8 2,36

Обложување Микро-терм (апсорпција макс. 96%. Емисија околу 5% +/-2%)
Придушувач Група од бакарни цевки во форма на харфа со селектирана, ласерски заварена плоча обложена со алуминиум
Глазура Безбедносно стакло со едно окно. трансмисија +/- 92%
Дозволен агол на покрив Мин.~Макс. ° 15~80
Оперативен притисок Макс. bar 6
Температура при мирување Макс. °C 200

Соларен колектор

Термален соларен колектор за производство на топла вода

 › Соларните колектори можат да произведат до 70% 
енергијата што е потребна за топла вода - огромна заштеда

 › Вертикален или хоризонтален соларен колектор за 
производство на домашна топла вода

 › Колекторите се голема ефикасност ја пренесуваат целата 
соларна радијација со кратки бранови во топлина како 
резултат на нивната многу селективна облога

 › Лесно може да се инсталира на ќерамиди

EKS(H/V)-P



112

Воздушни завеси Biddle

Воздушните завеси Biddle овозможуваат 

решенија со голема ефикасност за 

сопственици на малопродажни места и 

советници за да се справат со проблемот за  

разделување на климата низ продавницата 

или вратата на канцеларијата. 
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Воздушни завеси Biddle 
поврзани со топлотните пумпи на Daikin

Трговија на „отворена врата“

Иако, аспектите на трговијата на отворена врата 
што се погодни за купувачите, се широко прифатени 
од страна на менаџерите на малопродажните и 
комерцијалните места, трговијата на отворена 
врата може да доведе до масивни загуби при 
греење и ладење на воздухот, а со тоа и до загуби 
во енергијата. Но воздушните завеси Biddle, не 
само што ја зачувуваат внатрешната температура и 
овозможуваат значителна економичност, туку исто 
така претставуваат покана за купувачите да навлезат 
во околина што е пријатна за тргување и работа.

Голема ефикасност и 
слаба емисија на CO

2

Ефикасно разделување на надворешната/
внатрешната клима ја ограничува загубата на 
топлина преку вратите и ја зголемува ефикасноста 
на системот за климатизација. Со комбинирање 
на воздушните завеси Biddle со топлотните пумпи 
на Daikin може да се постигне заштеда до 72% 
во споредна со електричните воздушни завеси и 
период на враќање на инвестицијата од помалку 
од 1,5 година! 

Слободно-висечка (F)

Касета (C)

Вградена (R)

Воздушна завеса Biddle за поврзување 
со VRV (CYV) или со ERQ (CYQ)

Воздушните завеси Biddle доаѓаат во 2 верзии, 
една за поврзување со VRV и една за поврзување 
со ERQ. И двете се достапни во различни ширини 

Опсег на удобна воздушна завеса Biddle

3,8m

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

3,3m

3,0m 3,0m2,8m

2,5m 2,5m

3,5m

Состојба на 
инсталација

Погодно
пр.: покриен трговски центар 
или ротациона влезна врата

Нормално
пр.: слаб директен ветер, без 
отворени врати отспротива, 
објект само од еден кат

Непогодно
пр.: локација на ќош 
или на плоштад, повеќе 
катови и / или отворени 
скали

S M L XL S M L XL M L XL

4

3

2

1

Висина на врата (m)

Номенклатура на удобна воздушна завеса Biddle 

Која воздушна завеса ми 
нуди најдобро решение?

CA V S 150 DK 80 F S C
Контролор (стандарден)

Боја. B=Бела (RAL6010), S: Сива (RAL9006)

Тип на инсталација: F=Слободно-висечка, C=Касетна, R=Вградена

Класа на капацитет (kW)

Систем со директна ескпанзија на Daikin

Ширина на врата (cm)

Опсег. S=Мала, M=Средна, L=Голема, XL= Екстра голема

Може да се поврзе со VRV

Удобна воздушна завеса Biddle

на вратите од 1 до 2,5 метри. Подолу можете да 
најдете преглед на различните верзии и достапните 
висини на вратите.

Воздушни завеси Biddle
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Удобна воздушна 

завеса Biddle (ca)

VRV

Мрежно решение

Интеграција во целосно решение VRV

CYVS/M/L-DK-F/C/R

 › Може да се поврзе со VRV враќање топлина и 
топлотна пумпа

 › VRV е еден од првите DX-системи погодни за 
поврзување со воздушни завеси

 › Модел на слободно висечка единица (F): лесна 
инсталација со високоѕидна монтажа

 › Модел на касетна единица (C): монтирана во спуштен 
таван оставајќи го видлив само декоративниот панел

 › Вграден модел (R): пристојно скриен во таванот
 › Овозможува навистина бесплатно греење со 
воздушни завеси преку вратената топлина од 
внатрешните единици што се наоѓаат во режим за 
ладење (кај VRV враќање топлина)

 › Лесно и брзо за инсталирање со намалени трошоци, 
затоа што не се потребни дополнителни водни 
системи, бојлери и поврзувања за гас

 › ПАТЕНТИРАНА ТЕХНОЛОГИЈА: Максимална енергетска 
ефикасност што потекнува од скоро непостоечката 
турбуленција на протокот, оптимизираниот проток 
на воздухот и примената на напредната технологија 
коректорот за празнење

 › Околу 85% ефикасност на одделување на воздухот, 
со што се намалува и губењето топлина и потребниот 
капацитет за греење на внатрешната единица

Време на враќање на инвестицијата 
помалку од 1,5 година 
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* Периодот на враќање на инвестицијата и придобивките се пресметани врз основа на следното: Воздушната завеса е во употреба 9 ч/ден – 156 дена годишно (1.404 ч/годишно). Годишна потрошувачка на енергија 

за електрична воздушна завеса: 3.137EUR (COP = 0,95). Типични трошоци при инсталација: 1.000EUR; Типични трошоци за опрема: 2.793EUR. Годишна потрошувачка на енергија за CYQS200DK100FBN and ERQ100AV: 

748EUR (COP 4,00). Типични трошоци при инсталација: 2.000EUR; Типични трошоци за опрема: 5.150EUR. Пресметката е направена врз основа на трошоците за струја: 0,1705EUR /kWh

Воздушна завеса Biddle за VRV
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Воздушна завеса Biddle за VRV

CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

Мал Среден

CYVS100DK80 
*BN/*SN

CYVS150DK80 
*BN/*SN

CYVS200DK100 
*BN/*SN

CYVS250DK140 
*BN/*SN

CYVM100DK80 
*BN/*SN

CYVM150DK80 
*BN/*SN

CYVM200DK100 
*BN/*SN

CYVM250DK140 
*BN/*SN

Капацитет на греење Брзина 3 kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Влез на струја Само вентилатор Ном. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Греење Ном. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Delta T Брзина 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Куќиште Боја BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Димензии Единица Висина F/C/R mm 270/270/270

Ширина 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
Длабочина F/C/R mm 590/821/561

Потребна е празнина на таванот > mm 420
Висина на врата Макс. 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)
Ширина на врата Макс. m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Тежина Единица kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Брзина на проток на воздух на вентилатор Греење Брзина 3 m³/h 1.164 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Ниво на притисок на звук Греење Брзина 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на цевките Течност/OD/Гас/OD mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Потребни дополнителни делови (треба да се нарачаат одделно) Жичен далечински управувач на Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Напојување со струја Напон V 230

Голем

CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN

Капацитет на греење Брзина 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1
Влез на струја Само вентилатор Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Греење Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Брзина 3 K 15 14 12
Куќиште Боја BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Димензии Единица Висина F/C/R mm 370/370/370

Ширина 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
Длабочина F/C/R mm 774/1.105/745

Потребна е празнина на таванот > mm 520
Висина на врата Макс. 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)
Ширина на врата Макс. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Тежина Единица kg 76 100 126 157
Брзина на проток на воздух на вентилатор Греење Брзина 3 m³/h 3.100 4.650 6.200 7.750 
Ниво на притисок на звук Греење Брзина 3 dBA 53 54 56 57 
Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на цевките Течност/OD/Гас/OD mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Потребни дополнителни делови (треба да се нарачаат одделно) Жичен далечински управувач на Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Напојување со струја Напон V 230

(1) Погодни услови: покриени трговски центри или влезови со ротациони влезни (2) Нормални услови: слаб директен ветер, без отворени врати отспротива, објекти само со 1 кат (3) Непогодни услови: локација на агол или на плоштад, повеќе 

катови и/или отворени скали
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Вентилација 
и клима комори

Daikin го нуди најширокиот асортиман на 

DX-вентилација на пазарот.

Со широк избор на решенија за вентилација, 

од мала вентилација со враќање топлина 

до големи клима комори, овозможуваме 

доставување свежа, здрава и удобна 

околина во канцеларии, хотели, продавници 

и други комерцијални места.
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Вентилација 
и клима комори
Вентилација 

Вентилација за враќање на топлината 
VAM-FA/FB 118
VKM-GB(M) 121

Примена на клима комора 
Преглед и можности за контрола 123
VRV 126
ERQ 128
Експанзиони вентили и контролни кутии 129
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Вентилација за враќање на топлината

Вентилација со враќање на топлината како стандардна опција

 › Вентилација за енергетска заштеда со помош на внатрешно греење, 
ладење и враќање на влажноста

 › Идеално решение за продавници, ресторани и канцеларии коишто имаат 
потреба од голем простор за мебел, декорации и монтажни елементи

 › Можно е слободно ладење кога надворешната температура е помала од 
внатрешната (на пр., ноќно време)

 › Намалена потрошувачка на енергија благодарение на специјално 
развиениот мотор на вентилаторот на еднонасочна струја

 › Спречете губење енергија од преголема вентилација, при што истовремено ќе 
го задржите квалитетот на внатрешниот воздух со дополнителен сензор за CO

2
 › Може да се користи како самостојна единица или како вградена во 

системот VRV
 › Широк асортиман на единици: брзина на проток на воздух од 150 до 2.000 m³/h
 › Филтри со висока ефикасност достапни во класите F6, F7, F8
 › Пократко време на инсталација благодарение на лесното 

прилагодување на номиналната брзина на проток на воздух, со тоа 
и помала е потребата за регулатори во споредба со вообичаената 
инсталација

 › Посебно развиен елемент за размена на топлина со Високо ефикасна 
хартија (HEP)

 › Не е потребна инсталација за одвод
 › Може да работи при превисок и пренизок притисок
 › Целосно решение за свеж воздух со VAM-грејачите и електричните 

грејачи на Daikin

VAM-FA/FB

Спречете губење енергија заради премногу вентилација со помош на сензорот за CO
2

Потребна е доволна количина на свеж воздух за да се создаде удобна околина, но постојаното вентилирање доведува до беспотребно 
трошење енергија. Затоа може да се инсталира дополнителен сензор за CO

2
 кој го исклучува системот за вентилација кога има 

доволно свеж воздух во собата и со тоа заштедува енергија. 

Употребата на сензорите за CO
2 

го има најголемиот потенцијал за заштеда на енергија во објекти каде што раздвиженоста на луѓе се менува во текот на 24 часа, не е 

предвидлива и може да достигне огромно ниво. На пример канцелариски објекти, владини објекти, малопродажни места и трговски центри, кина, амфитеатри, училишта, 

забавни и ноќни клубови. Реакцијата на единицата за вентилација на промените во CO
2
 може лесно да ја прилагоди купувачот.

Пример за работа на сензор за CO
2
 во соба за состаноци:

Ниво на CO
2

Количина на вентилација
Фиксен степен на вентилација

Утрински состанок Време за ручек Состанок

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 час

Намалување на волуменот на воздухот и 

поголема енергетска заштеда во споредба 

со оценката на фиксната вентилација

Зголемување 
на волуменот 
на воздухот 
и подобра 

удобност во 
споредба со 

фиксниот 
степен на 

вентилација

Кога во собата има многу луѓе, 
се внесува повеќе свеж воздух за да 

се одржува нивото на CO
2
. Кога во собата 

има малку луѓе, се заштедува енергија 
со внесување помалку воздух.

17:0012:0009:00

Загаден воздух со 

целосно разменета 

топлина

Чист надворешен воздух

Чист воздух 

со целосно 

разменета 

топлина

Загаден внатрешен воздух

Филтри со висока ефикасност достапни во класите F6, F7, F8
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Вентилација VAM 150FA 250FA 350FB 500FB 650FB 800FB 1000FB 1500FB 2000FB
Влез на струја - 50Hz Режим за размена на топлина Ном. Ултра високо kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Режим на заобиколување Ном. Ултра високо kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852
Ефикасност на размена 
на температура - 50Hz

Ултра високо/Високо/Ниско %
74/74/79 72/72/77 75/75/80 74/74/77 74/74/76 75/75/76,5 75/75/78

Ефикасност на размена 
на енталпија - 50Hz

Ладење Ултра високо/Високо/Ниско % 58/58/64 58/58/62 61/61/67 58/58/63 60/60/62 61/61/63 61/61/64 61/61/66
Греење Ултра високо/Високо/Ниско % 64/64/69 64/64/68 65/65/70 62/62/67 63/63/66 65/65/67 66/66/68 66/66/70

Оперативен режим Режим за размена на топлина / Режим на заобиколување / Режим за освежување
Систем за размена на топлина Целосна размена на топлина на вкрстен проток на воздух (рационална + латентна топлина)
Елемент за размена на топлина Посебно обработена незапалива хартија
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 285x776x525 301x828x816 364x1.004x868 364x1.004x1.156 726x1.512x868 726x1.512x1.156
Тежина Единица kg 24 33 52 55 64 131 152
Куќиште Материјал Галванизирана челична плоча
Брзина на проток на воздух 
на вентилатор - 50Hz

Режим за размена на топлина Ултра високо m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Режим на заобиколување Ултра високо m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

Вентилатор-
Надворешен статичен 
притисок - 50Hz

Ултра високо Pa 69 64 98 93 137 157 137
Високо Pa 39 -
Низок Pa 20 -

Филтер за воздух Тип Влакнест материјал во повеќе насоки
Ниво на притисок на 
звук - 50Hz

Режим за размена на топлина Ултра високо dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33 34,5 36 39,5 40
Режим на заобиколување Ултра високо dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33,5 34,5 36 40,5 40

Оперативен опсег Мин. °CDB -15
Макс. °CDB 50
Релативна влажност % 80% или помалку

Разладно средство Тип / GWP - / -
Дијаметар на врската со каналот mm 100 150 200 250 350
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Струја Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 15 16

RH: Релативна влажност    SA: Доставен воздух (во соба)   RA: Повратен воздух (од соба)

Хартија со висока ефикасност

НАДВОРЕШЕН ВНАТРЕШЕН

RA
26°C

50% RH

32°C
70% RH

Интегрално формирана навлака

Температурата 
и влажноста се 
разменуваат 
помеѓу слоевите

SA
Интегрално 

формирана навлака

RA

Работа на хартијата со 

висока ефикасност.

 

Вкрстен проток на 

воздух за размена на 

топлина и влага.

SA
27,4°C

63% RH30,6°C
62% RH

Вентилација за враќање на топлината
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Електричен грејач за VAM

ЕЛЕКТРИЧЕН ГРЕЈАЧ ЗА VAM (VH)
Довод на напон 220/250V ac 50/60 Hz. +/-10%
Излезна струја (максимум) 19A на 40°C (амбиент)
Сензор за температура 5k оми на 25°C (табела 502 1T)
Контролен опсег на температура 0 до 40°C / (0-10V 0-100%)
Контролен осигурувач 20 x 5mm  250mA

LED-индикатори Вклучен - Жолто
Вклучен грејач - Црвено (постојано или трепка, покажувајќи повремена контрола)

Грешка при проток на воздух - Црвено

Дупки за монтирање 98mm x 181mm centres 5 mm ø дупки
Максимално амбиентално опкружување на терминална кутија 35°C (при работа)
Автоматско исклучување при висока температура 100°C претходно поставено
Рачно исклучување при превисока температура 125°C претходно поставено
Стартување релеј 1A 120V AC или 1A 24V DC
BMS-внесување посакувана вредност 0-10VDC

 VH 1B 2B 3B 4B 4/AB 5B
Капацитет kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Дијаметар на вод mm 100 150 200 250 250 300

VAM што може да се поврзува VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB
- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

За избор на соодветниот капацитет, погледнете го софтверот за избирање на VAM.

VH

 › Целосно решение за свеж воздух со VAM-грејачите и 
електричните грејачи на Daikin

 › Зголемена удобност при ниски надворешни температури 
благодарение на загреаниот надворешен воздух

 › Концепт на вграден електричен грејач (не се потребни 
дополнителни елементи)

 › Стандарден двоен проток и сензор за температура
 › Флексибилни поставки и посакувана вредност што може да се 
прилагодува

 › Зголемена безбедност со 2 прекинувачи: рачен и автоматски
 › BMS-интегрирање благодарение на:

 -  Релеј без напон за покажување грешка
 -  0-10VDC-влез за контрола на посакувана вредност

VH
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Издувен вентилатор
Елементи за размена  

на топлина
Регулатор

РегулаторEA  

(Издувен воздух кон надвор)

OA  

(Свеж воздух од надвор)

Вентилатор за снабдување со воздух

Електронска кутија (Контролна кутија)

SA  

(Доставување воздух во собата)

RA  

(Повратен воздух од соба)

Прекинувач за ниво на течност  

Соленоид

вода
SA

Сад за одвод Одвод

ПРОТОК НА ВОЗДУХ

Елемент за развлажување:
Со искористување на принципот на капиларен 
ефект, водата продира низ елементот за 
развлажување. Загреаниот воздух од DX-калемот 
проаѓа низ развлажувачот и ја апсорбира влагата.

1 VKM-GM пример

Пример за работа: развлажување и обработка на воздух (режим на греење)1

DX-калем (Калем за директна експанзија)

Вентилација за враќање на топлината 
и обработка на воздухот

Претходно греење или ладење свеж воздух за помало 
оптоварување на системот за климатизација

 › Вентилација за енергетска заштеда со помош на внатрешно греење, ладење 
и враќање на влажноста

 › Создава внатрешна атмосфера со висок квалитет со претходно 
прилагодување на свежиот воздух што влегува во просторијата

 › Развлажувањето на воздухот што влегува овозможува удобно ниво на 
внатрешна влажност, дури и при греење

 › Идеално решение за продавници, ресторани и канцеларии коишто имаат 
потреба од голем простор за мебел, декорации и монтажни елементи

 › Можно е слободно ладење кога надворешната температура е помала од 
внатрешната (на пр., ноќно време)

 › Ниска потрошувачка на енергија благодарение на моторот на вентилаторот 
на еднонасочна струја

 › Спречете губење енергија од преголема вентилација, при што истовремено ќе 
го задржите квалитетот на внатрешниот воздух со дополнителен сензор за CO

2
 › Пократко време на инсталација благодарение на лесното прилагодување 

на номиналната брзина на проток на воздух, со тоа и помала е потребата за 
регулатори во споредба со вообичаената инсталација

 › Посебно развиен елемент за размена на топлина со Високо ефикасна 
хартија (HEP)

 › Може да работи при превисок и пренизок притисок

VKM-GB/VKM-GBM
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VKM-GM пример

Вентилација за враќање на топлината,  

развлажување и обработка на воздухот

Вентилација за враќање на топлината и обработка 
на воздухот

Вентилација за враќање на топлината, обработка 
воздух и развлажување

Вентилација VKM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Влез на струја - 50Hz Режим за размена на топлина Ном. Ултра високо kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410

Режим на заобиколување Ном. Ултра високо kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410
Оптоварување на 
климатизација со свеж воздух

Ладење kW 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0
Греење kW 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0

Ефикасност на размена 
на температура - 50Hz

Ултра високо/Високо/Ниско %
76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Ефикасност на размена 
на енталпија - 50Hz

Ладење Ултра високо/Високо/Ниско % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Греење Ултра високо/Високо/Ниско % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Оперативен режим Режим за размена на топлина / Режим на заобиколување / Режим за освежување
Систем за размена на топлина Целосна размена на топлина на вкрстен проток на воздух (рационална + латентна топлина)
Елемент за размена на топлина Посебно обработена незапалива хартија
Развлажувач Систем - Природен тип на испарување
Димензии Единица ВисинаxШиринаxДлабочина mm 387x1.764x832 387x1.764x1.214 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Тежина Единица kg 94 110 112 100 119 123
Куќиште Материјал Галванизирана челична плоча
Брзина на проток на воздух 
на вентилатор - 50Hz

Режим за размена на топлина Ултра високо m³/h 500 750 950 500 750 950
Режим на заобиколување Ултра високо m³/h 500 750 950 500 750 950

Вентилатор-
Надворешен статичен 
притисок - 50Hz

Ултра високо Pa 210 150 200 205 110
Високо Pa 170 160 100 150 155 70
Низок Pa 140 110 70 120 105 60

Филтер за воздух Тип Влакнест материјал во повеќе насоки
Ниво на притисок на 
звук - 50Hz

Режим за размена на топлина Ултра високо dBA 39 41,5 41 38 40
Режим на заобиколување Ултра високо dBA 40 41,5 41 39 41

Оперативен опсег Единица што дува насекаде °CDB 0°C~40°CDB, 80% RH или помалку
Воздух што влегува °CDB -15°C~40°CDB, 80% RH или помалку
Воздух што се враќа °CDB 0°C~40°CDB, 80% RH или помалку
Температура на калем 
при вклучена состојба

Ладење Макс. °CDB -15
Греење Мин. °CDB 43

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Дијаметар на врската со каналот mm 200 250 200 250
Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 6,35
Гас OD mm 12,7
Довод на вода mm - 6,4
Одвод PT3/4 надворешна низа

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/220-240
Струја Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 15
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Примена на клима комора

Голем број на разни протоци на воздух
За примена што има потреба од голем волумен на 
обработен свеж воздух (големи атриуми, собирни 
хали итн.), клима коморите се идеално решение.
Широкиот асортиман на клима комори на Daikin 
обработува волумен на воздух од 500 m³/h до 
140.000 m³/h.

Клима комората може да се дизајнира за да го 
овозможи секој потребен проток на воздух, со 
помош на определени димензии на делот за проток 
што се достапни при инсталација.

Пакет за свеж воздух на Daikin - 
приклучи и пушти

Сериите D-AHU Professional и Energy овозможуваат 
целосно решение, во кое спаѓаат контроли на 
единицата (контролори EKEXV, EKEQ, DDC) фабрички 
монтирани и конфигурирани, „приклучи и пушти“ со 
нашите кондензирачки единици ERQ и VRV.
Најлесното решение, затоа што заштедува време и 
има само една точка на контакт!

Враќање на инвестицијата

Клима комората (AHU) е многу важна за ефективен 
контролен систем за климатизација и заштедите, 
што произлегуваат од нашите напредни дизајни 
и оперативната ефикасност, гарантираат брзо 
враќање на направената инвестицијата. Нашата 
серија AHU Energy е дизајнирана да овозможи 
извонредни перформанси, со што ќе ја намали 
потрошувачката на енергија и ќе ги намали сметките 
за струја. Земајќи го предвид 15-годишниот животен 
век на опремата, ова ќе резултира со значителни 
заштеди, особено во време на зголемување на 
цената на енергијата.

Претходно дефинирани големини

Достапни се 27 фиксни големини, оптимизирани да 
ја постигнат најдобрата комбинација меѓу вредноста 
за парите и производната стандаризација. Дизајнот 
„дел по дел“ на Daikin значи дека единицата може да 
се зголемува по 1cm и да се склопува на лице место, 
без заварување, за да одговара на просторните 
ограничувања при инсталација.

Елементи со висока ефикасност

Сите клима комори на Daikin се дизајнирани за 
оптимална енергетска ефикасност. Панелите 
од полиуретан или стаклена волна гарантираат 
одлична термичка изолација. И најширокиот 
асортиман на филтри е создаден за да одговори на 
најстрогите барања.
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Professional

750 m3/h
до 144.000 m3/h

Energy

750 m3/h
до 100.000 m3/h

Compact

500m3/h
до 25.000 m3/h

Professional
 › Претходно конфигурирани 
големини

 › Скроени за секој поединечен 
купувач

 › Модуларна конструкција

Energy
 › Крајно решение за 
оптимизирана потрошувачка 
на енергија

 › Елементи со висока ефикасност
 › Силно враќање на 
инвестицијата

Compact
 › Претходно конфигурирани 
големини

 › Концепт „приклучи и пушти“
 › EC-технологија за вентилатор
 › Термичко тркало со висока 
ефикасност

 › Компактен дизајн

НОВО

Примена на клима комора
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Примени на клима комори

Зошто да користите ERQ и VRV кондензирачки единици 
за поврзување со клима комори?

Висока ефикасност

Топлотните пумпи на Daikin се познати по 
својата енергетска ефикасност. Интегрирањето 
на AHU со системот за враќање топлина е уште 
поефективен затоа што канцелариски систем 
може да биде почесто во режим за ладење додека 

надворешниот воздух е премногу ладен за да се 
внесе внатре во неклиматизирана состојба. Во 
овој случај, топлината од канцелариите само се 
пренесува за да го загрее ладниот свеж воздух од 
надвор. 

Надворешен воздух 

= 10°C

Свежи воздух што влегува при 21°C.  

Температурната разлика со 

надворешниот воздух се загрева 

бесплатно со враќањето топлина 

преку системот за климатизација.

Внатрешната температура од 

22°C треба да се намали поради 

соларна радијација. 

Вишокот топлина може да се 

пренесе во клима комората.

Брза реакција при промена на 
оптоварувањата што создава голема удобност

Единиците ERQ и VRV на Daikin брзо реагираат на 
промени во температурата на воздухот што влегува, 
што предизвикува постојана внатрешна температура 
и голема удобност за крајниот корисник. Најдоброто 
нешто е опсегот на VRV што ја подобрува удобноста 
уште повеќе, со тоа што овозможува постојано 
греење, дури и при одмрзнување.

Лесен дизајн и инсталација

Системот лесно се дизајнира и инсталира, затоа што 
не се потребни дополнителни водни системи, како 
на пр., бојлери, резервоари и гасоводни врски. 
Ова, исто така, ги намалува целосната инвестиција 
во системот и работните трошоци.

Кондензирачки единици 

VRV IV или ERQ

Електронски интерфејс

(EKEQ)

Експанзионен вентил

(EKEXV)

Фабрички зашрафен и 

заварен пакет за свеж воздух

гас

течност

Пакет на Daikin за свеж воздух
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Флексибилни можности за контрола со клима коморите

Со цел да се зголеми флексибилноста при инсталација, понудени 
се 4 типа на контролни системи

Y-контрола (само EKEQFCB(A)) 
Контрола на капацитетот за одржување на постојана температура 
на испарување (Te - при ладење) / кондензирање (Tc - при 
греење). Температурата што треба да се одржува е конфигурирана 
преку сервисни поставки (не може да се контролира од страна 
на краен корисник) во опсег од Te = 5~12°C, Tc = 43~49°C. 
Надворешен систем треба да издаде наредба за On/Off.

Z-контрола (EKEQDCB / EKEQMCB(A))
Контрола на капацитет врз основа на Собна или Повратна 
воздушна температура и посакувана вредност поставена преку 
далечинскиот управувач. Вистинската температура на Доставениот 
(Испуштениот) воздух не може да се контролира – затоа може да не 
се одговара за примени со свеж воздух, ако постојат други извори 
на греење / ладење во климатизираниот простор.

X-контрола (само EKEQFCB(A)) 
Контрола на капацитет од страна на надворешен DDC / PLC преку 
0~10VDC аналоген влезен сигнал. Аналогниот влезен сигнал го 
контролира капацитетот со менување на температурата на на 
испарување (Te - при ладење) / кондензирање (Tc - при греење) 
во опсези од Te = -7~20°C, Tc = 30~55°C. На овој начин може да се 
реализира многу прецизна контрола на температурата.

W-контрола (само EKEQFCBA)
Контрола на капацитет од страна на надворешен DDC / PLC 
преку 0~10VDC аналоген влезен сигнал. Аналогниот влезен 
сигнал линеарно го контролира капацитетот во 5 чекора, со 
менување на температурата на испарување (Te - при ладење) / 
кондензирање (Tc - при греење) во опсези од Te = 6~13,5°C, Tc = 
31~46°C. Контролната логика овозможува употреба на DDC-
контролори наменети за комерцијална употреба, без потреба за 
репрограмирање.

Влез Влезна вредност Ефект

Далечински On/Off влез
Затворен контакт Системот е вклучен

Отворен контакт Системот е исклучен

Влез Влезна вредност Ефект

Аналоген влез  
за контрола на  
капацитет

<3V … Te се зголемува / Tc 
се намалува секоја минута

Доставениот воздух се 
загрева секоја минута

5V … системот го одржува 
тековниот капацитет

Температурата на доставениот 
воздух останува на истата вредност

>7V … Te се намалува / Tc 
се зголемува секоја минута

Доставениот воздух се 
лади секоја минута

Далечински  
On/Off влез

Затворен контакт Системот е вклучен

Отворен контакт Системот е исклучен

Влез Влезна вредност Ефект

Аналоген влез 
за контрола на 
капацитет

0~1,5V: ИСКЛУЧЕНО

1,5~3,5V: Te = 13,5°C / Tc = 31°C Приближно 40% капацитет

3,5~6,5V: Te = 11°C / Tc = 36°C Приближно 60% капацитет

6,5~8,5V: Te = 8,5°C / Tc = 41°C Приближно 80% капацитет

8,5~10V: Te = 6°C / Tc = 46°C 100% капацитет

Далечински  
On/Off влез

Затворен контакт Системот е вклучен

Отворен контакт Системот е исклучен

Влез Влезна вредност Ефект

Далечински On/Off влез
Затворен контакт Системот е вклучен

Отворен контакт Системот е исклучен

Собна Собна

Собна Собна

1~ / 50Hz / 220~240V 1~ / 50Hz / 220~240V

1~ / 50Hz / 220~240V 1~ / 50Hz / 220~240V

R410A R410A

R410A R410A

EKEXV- EKEXV-

EKEXV- EKEXV-

или

F1-F2 IN од надворешна единици 
или од други надоврешни единици

F1-F2 IN од надворешна единици 
или од други надоврешни единици

F1-F2 IN од надворешна единици 
или од други надоврешни единици

F1-F2 IN од надворешна единици 
или од други надоврешни единици

Свеж Свеж

Свеж Свеж

Повратна Повратна

Повратна Повратна

Доставен Доставен

Доставен Доставен

- -

- -

BRC1- BRC1-

BRC1- BRC1-

EKEQDCB
EKEQMCB(A)

EKEQFCB(A)

EKEQFCB(A)
EKEQFCBA

Надворешен 
On / Off

Надворешен 
DDC / PLC

Надворешен 
DDC / PLC

Пример: Контрола на 

температура на доставен 

воздух.

Но може да се користи 

секоја друга потребна 

референтна вредност.

Пример: Контрола на 

температура на доставен 

воздух.

Но може да се користи 

секоја друга потребна 

референтна вредност.
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Примена на клима комора

Напредно решение за спарена и повеќекратна примена

 › Единици контролирани од инвертор
 › Враќање топлина, топлотна пумпа
 › R-410A
 › Контрола на собна температура преку контролата на Daikin
 › Достапен е широк асортиман на опрема за експанзионен вентил
 › BRC1E52A/B се користи за да се постави посакуваната вредност на температурата  
(поврзано со EKEQMCBA)

 › Може да се поврзе со сите VRV-системи со враќање топлина и  
со топлотна пумпа

- за големи капацитети (од 8 до 54HP)
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Примена на клима комора

W, X, Y контрола за VRV IV 
топлотна пумпа
R*YQ8-20T

R*YQ12-54T

Цевки за разладно средство

F1-F2

други комуникации

Z контрола за сите 
надворешни единици VRV
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Основно решение за 
спарена примена
 › Единици контролирани од инвертор
 › Топлотна пумпа
 › R-410A
 › Достапен е широк асортиман на опрема за експанзионен вентил

 
„Daikin Fresh Air  Package“ овозможува целосно решение „приклучи и пушти“, 
заедно со кондензирачките единици AHU, ERQ или VRV и целосна контрола на 
единиците (контролор EKEQ, EKEX, DDC) фабрички монтирана и конфигурирана. 
Најлесното решение со само една точка на контакт. F1 - F2

Цевки за разладно средство

Клима комора на Daikin

Вентилација ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Опсег на капацитет HP 4 5 6
Капацитет на ладење Ном. kW 11,2 14,0 15,5
Капацитет на греење Ном. kW 12,5 16,0 18,0
Влез на струја Ладење Ном. kW 2,81 3,51 4,53

Греење Ном. kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Димензии Единица mm 1.345x900x320
Тежина Единица kg 120
Брзина на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Ном. m³/min 106
Греење Ном. m³/min 102 105

Ниво на бучава Ладење Ном. dBA 66 67 69
Ниво на 
притисок на звук

Ладење Ном. dBA 50 51 53
Греење Ном. dBA 52 53 55

Оперативен 
опсег

Ладење Мин./Макс. °CDB -5/46
Греење Мин./Макс. °CWB -20/15,5
Температура на калем 
при вклучена состојба

Греење Мин. °CDB 10 (1)
Ладење Макс. °CDB 35

Разладно 
средство

Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Полнење kg/ TCO

2
Eq 4,0/8,4

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52
Гас OD mm 15,9 19,1
Одвод OD mm 26x3

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1N~/50/220-240
Струја Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 32,0

Вентилација ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Опсег на капацитет HP 5 8 10
Капацитет на ладење Ном. kW 14,0 22,4 28,0
Капацитет на греење Ном. kW 16,0 25,0 31,5
Влез на струја Ладење Ном. kW 3,52 5,22 7,42

Греење Ном. kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Димензии Единица mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Тежина Единица kg 159 187 240
Брзина на проток на 
воздух на вентилатор

Ладење Ном. m³/min 95 171 185
Греење Ном. m³/min 95 171 185

Ниво на бучава Ном. dBA 72 78
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 54 57 58
Оперативен 
опсег

Ладење Мин./Макс. °CDB -5/43
Греење Мин./Макс. °CWB -20/15
Температура на калем 
при вклучена состојба

Греење Мин. °CDB 10
Ладење Макс. °CDB 35

Разладно 
средство

Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Полнење kg/ TCO

2
Eq 6,2/12,9 7,7/16,1 8,4/17,5

Поврзувања на 
цевките

Течност OD mm 9,52
Гас OD mm 15,9 19,1 22,2

Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 3N~/50/400
Струја Максимална јачина на струја на осигурувач (MFA) A 16 25
(1) Ако температурата на калемот при вклучена состојба е пониска, користете претходна обработка на воздух (топлотно тркало, ...) за да ја зголемите температурата на калемот

ERQ - за помали капацитети  
(од 100 до 250 класа)

Примена на клима комора
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Интегрирање на ERQ и VRV во клима комори од трето лице
широк асортиман од опрема за експанзионен вентил и контролни кутии

Табела со комбинации
Контролна кутија  Опрема со експанзионен вентил

EKEQDCBV3 EKEQFCBAV3 EKEQMCBAV3 EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Z контрола  W,X,Y контрола  Z контрола

Систем A

1-фаза
ERQ100 P P - P P P P - - - - -
ERQ125 P P - P P P P P - - - -
ERQ140 P P - - P P P P - - -  -

3-фаза
ERQ125 P P - P P P P P - - - -
ERQ200 P P - - - P P P P P - -
ERQ250 P P - - - - P P P P - -

Систем B VRV III n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1
Систем B VRV IV 1 -> 3 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2
•	 P (Спарена примена): комбинацијата зависи од капацитетот на клима комората
•	 n1 (Повеќекратна примена: комбинација од клима комори и VRV DX-внатрешни единици): за да го определите квантитетот, погледнете ја инженерската книга со податоци
•	 n2 (Повеќекратна примена: повеќе клима комори или комбинација од клима комори и VRV DX-внатрешни единици): за да го определите квантитетот, погледнете ја инженерската книга со податоци 
•	 Контролната кутија EKEQFA може да се поврзе со некои типови на VRV IV-надворешни единици (со најмногу 3 кутии по единица). Не ги комбинирајте контролните кутии EKEQFA со внатрешните единици VRV DX, внатрешните единици RA или хидрокутии

Преглед на експанзионите вентили и контролните кутии

EKEXV - Опрема со експанзионен вентил за примена на клима комори

Вентилација EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Димензии Единица mm 401x215x78
Тежина Единица kg 2,9
Ниво на притисок на звук Ном. dBA 45
Оперативен опсег Температура на калем 

при вклучена состојба
Греење Мин. °CDB 10 (1)
Ладење Макс. °CDB 35 (2)

Разладно средство Тип / GWP R-410A / 2.087,5
Поврзувања на цевките Течност OD mm 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) Температурата на воздухот што влегува во калемот, при режим на греење, може да се намали до -5°CDB. Контактирајте го локалниот продавач за повеќе информации. (2) 45% Релативна влажност.

EKEQ - Контролна кутија за примена на клима комора

Вентилација EKEQ FCBA DCB MCBA
Апликација Погледнете ја забелешката Пар Повеќе
Надворешна единица ERQ / VRV ERQ VRV
Димензии Единица mm 132x400x200
Тежина Единица kg 3,9 3,6
Напојување со струја Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V 1~/50/230

Комбинацијата од EKEQFCBA и ERQ е во спарена примена. EKEQFCBA може да се поврзе со некои типови VRV IV-надворешни единици со максимум од 3 контролни кутии. Комбинацијата со внатрешните 
единици DX, хидрокутиите, надворешните единици RA, ... не е дозволена. За повеќе детали, погледнете ја табелата со комбинации на надворешната единица.

Табела со капацитет
Ладење

EKEXV класа
Дозволен капацитет на топлински изменувач (kW)

Минимум Максимум

50 5,0 6,2
63 6,3 7,8
80 7,9 9,9
100 10,0 12,3
125 12,4 15,4
140 15,5 17,6
200 17,7 24,6
250 24,7 30,8
400 35,4 49,5
500 49,6 61,6

Заситена температура на испарување: 6°C
Воздушна температура: 27°C DB / 19°C WB

Греење

EKEXV класа
Дозволен капацитет на топлински изменувач (kW)

Минимум Максимум

50 5,6 7,0
63 7,1 8,8
80 8,9 11,1
100 11,2 13,8
125 13,9 17,3
140 17,4 19,8
200 19,9 27,7
250 27,8 34,7
400 39,8 55,0
500 55,1 69,3

Заситена температура на кондензирање: 46°C
Воздушна температура: 20°C DB
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Контролори

ИНТЕЛИГЕНТЕН 
УПРАВУВАЧ НА 
ДОПИР
DCM601A51

ИНФРАЦРВЕН 
ДАЛЕЧИНСКИ 
УПРАВУВАЧ

ЖИЧЕН ДАЛЕЧИНСКИ 
УПРАВУВАЧ
BRC1E52A
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Контролни системи   

Табели со барања за секоја примена 132

Системи за индивидуална контрола 
Жичан / инфрацрвен далечински управувач 134

Системи за централизирана контрола 
Централизирано далечинско управување / Унифицирана 
контрола за ON/OFF / Програмиран тајмер 136
DTA113B51 137

 137 

Систем за управување со мали објекти 
 138

Интерфејси на стандардни протоколи 
Modbus-интерфејс 140
KNX-интерфејс 142
BACnet-интерфејс 143
LonWorks-интерфејс 144

Софтвер за конфигурирање на Daikin 145

Контролни системи

Опции и додатни елементи  

Далечинско надгледување и одржување 
I-Net 146
Безжичен сензор за собна температура 148
Жичен сензор за собна температура 148
Други вградени уреди 149
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Daikin нуди разни контролни решенија, коишто одговараат на барањата и на 
најстрогите комерцијални примени.

 › Основни контролни решенија за купувачите со 
мали барања и ограничен буџет

 › Вградени контролни решенија за оние купувачи 
што сакаат да вградат единици на Daikin во 
нивниот постоечки BMS-систем

 › Напредни контролни решенија за оние клиенти 
што очекуваат од Daikin да овозможи мало BMS-
решение заедно со напредно управување со 
енергијата

Збир од контролни решенија

Табели со барања за секоја примена

Продавница Контрола на единица Вградена контрола Напредна контрола

BRC1E52A/B RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCS601C51 DCM601A51

1 далечински 
управувач за 
1 внатрешна 

единица (група)

1 порта за 1 
внатрешна 

единица 
(група)

1 порта за 1 
внатрешна 

единица

1 порта за 1 
внатрешна 

единица 

1 порта за најмногу 
64 внатрешни 

единици (група) и 10 
надворешни единици

1 iTC за 64 
внатрешни 

единици 
(групи)

1 iTC за 64 
внатрешни 

единици 
(групи) (1) 

Автоматска контрола на клима-уред       
Ограничени можност за контрола за персоналот на продавницата       
Создајте зони внатре во продавницата   
Интерлок со, на пр., аларм, PIR-сензор  
Вградете единици на Daikin во постоечки BMS 
преку Modbus  
Вградете единици на Daikin во постоечки BMS 
преку KNX 
Вградете единици на Daikin во постоечки BMS 
преку HTTP 
Надгледување на потрошувачката на енергија 
Напредно управување со енергија 
Дозволува бесплатно ладење  
Вградете ги напречните столбови на 
производите на Daikin во Daikin BMS 
Вградени производи од трето лице во Daikin BMS 
Стандардот за веб-контрола е достапен за 
контрола преку локален персонален компјутер 
(1) : 7 iTM дополнителни адаптери (DCM601A52) можат да се додадат за да имате 512 внатрешни групи 80 надворешни (системи)

Хотел Контрола на единица Вградена контрола Напредна контрола

BRC2/3E52C RTD-HO RTD-Net KLIC-DI DCS601C51 DCM601A51

1 далечински 
управувач за 
1 внатрешна 

единица (група)

1 порта за 1 
внатрешна 

единица 
(група)

1 порта за 1 
внатрешна 

единица 
(група)

1 порта за 1 
внатрешна 

единица

1 iTC за 64 
внатрешни 

единици 
(групи)

1 iTC за 64 
внатрешни 

единици 
(групи) (1) 

Гостинот во хотелот може да контролира и да надгледува основни функционалности од неговата соба      
Ограничени можност за контрола за гости во хотел      
Интерлок со прозорски контакт   
Интерлок со клуч-картичка   
Вградете единици на Daikin во постоечки BMS преку Modbus 
Вградете единици на Daikin во постоечки BMS преку KNX 
Вградете единици на Daikin во постоечки BMS преку HTTP 
Надгледување на потрошувачката на енергија 
Напредно управување со енергија 
Вградете ги напречните столбови на производите на Daikin во Daikin BMS 
Вградени производи од трето лице во Daikin BMS 
Стандардот за веб-контрола е достапен за контрола преку локален персонален компјутер 
(1) : 7 iTM дополнителни адаптери (DCM601A52) можат да се додадат за да имате 512 внатрешни групи 80 надворешни (системи)
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Техничко ладење Единица Вградување Напредно

DTA113B51 RTD-10 DCM601A51

1 PCB за 4 
внатрешни 

единици (групи)

1 порта за до 
8 внатрешни 

единици (група)

1 iTC за 64 
внатрешни 

единици (групи) (1) 

Автоматска контрола на клима-уред   
Резервна операција   
Ротирање на работата   
Ограничени можности за контрола во техничката соба за ладење  
Ако собната температура е над макс., прикажи аларм и 
стартувај ја единицата во мирување  
Ако настане грешка, ќе се прикаже аларм  
(1) : 7 iTM дополнителни адаптери (DCM601A52) можат да се додадат за да имате 512 внатрешни групи 80 надворешни (системи)

Канцеларија Контрола на единица Вградена контрола Напредна контрола

BRC1E52A/B EKMBDXA DMS504B51
DMS502A51 / 
DAM412B51

DCS302C51 / 
DST301B51

DCS601C51 DCM601A51

1 далечински 
управувач за 
1 внатрешна 

единица (група)

1 порта за најмногу 
64 внатрешни 

единици (група) и 10 
надворешни единици

1 порта за 64 
внатрешни 

единици 
(групи)

1 порта за 128 
внатрешни единици 

(група), 20 надворешни 
единици (2)

1 R/C за најмногу 
64 групи, 128 

внатрешни единици, 
10 надворешни

1 iTC за 64 
внатрешни 

единици 
(групи)

1 iTC за 64 
внатрешни 

единици 
(групи) (1) 

Автоматска контрола на клима-уред       (3)  
Централизирана контрола за управување      
Локална контрола за канцелариски работници       
Ограничени можност за контрола за канцелариски работници   
Вградете единици на Daikin во постоечки BMS преку Modbus 
Вградете единици на Daikin во постоечки BMS преку KNX

Вградете единици на Daikin во постоечки BMS преку HTTP 
Вградете единици на Daikin во постоечки BMS преку LonTalk 
Вградете единици на Daikin во постоечки BMS преку BACnet 
Отчитување на потрошувачката на енергија 
Надгледување на потрошувачката на енергија 
Напредно управување со енергија 
Вградете ги напречните столбови на 
производите на Daikin во Daikin BMS 
Вградени производи од трето лице во Daikin BMS 
Стандардот за веб-контрола е достапен за 
контрола преку локален персонален компјутер 
(1) : 7 iTM дополнителни адаптери (DCM601A52) можат да се додадат за да имате 512 внатрешни групи и 80 надворешни (системи) 
(2) : Продолжувањето треба да оди до 256 внатрешни единици (групи), 40 надворешни 
(3) : Само ON/OFF

Збир од контролни решенија
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BRC944B2*/BRC1D52 

Жичен далечински управувач
 ʯ Програмиран тајмер:
Петдневните дејства можат да се постават на 
следниот начин:
•	 посакувана вредност: единицата е ВКЛУЧЕНА и 

се одржува нормална работа
•	OFF: единицата е ИСКЛУЧЕНА1

•	 ограничувања: единицата е ВКЛУЧЕНА 
и контрола на мин./макс. (споредете ги 
ограничувањата за повеќе детали)

 ʯ Празен дом (заштита од замрзнување): кога нема 
никој во просторијата, внатрешната температурата 
се одржува на определено ниво. Оваа единица, 
исто така, може да ја исклучи/вклучи единицата

 ʯ Пријатна функција HRV, благодарение на копчето 
за режим за вентилација и брзина на вентилатор

 ʯ Постојано надгледување на системот за 
неисправности во вкупно 80 компоненти

 ʯ Итен приказ на погрешна локација и состојба
 ʯ Намалување на времето и трошоците за одржување

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Инфрацрвено далечински управувач
Оперативни копчиња: ON / OFF, режим на тајмер 
старт / стоп, режим на тајмер вклучи  / исклучи, 
програмирано време, поставки за температура, 
насока на проток на воздух (1), оперативен режим, 
контрола на брзина на вентилатор, знак ресетирање 
на филтерот (2), показател за проверка (2)/ тест (2) 

Екран: Оперативен режим, менување батерија, 
поставена температура, насока на проток на 
воздух (1), програмирано време, брзина на 
вентилатор, работа за проверка / тест (2)

1. Не е соодветно за FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ 

2. Само за FX** единици 

3.  За сите функции на далечинскиот управувач, погледнете во прирачникот за работа

 ʯ Интерфејс со симболи за интуитивна контрола
 ʯ Функциите се ограничени на основните потреби на купувачите
 ʯ Современ дизајн
 ʯ Заштеда на енергија благодарение на клуч-картичката, 
вградувањето прозорски контакт и ограничување на 
посакувана вредност

 ʯ Флексибилната функција за отстапување овозможува 
собната температура да остане во нормалните граници, 
со што ќе овозможи удобност за гостите

 ʯ Рамен заден панел за лесна инсталација

 ʯ Лесно стартување: интуитивен интерфејс 
за поставки на напредни менија

 ʯ 2 верзии се достапни:
•	 Тип на топлотна пумпа: температура, 

брзина на вентилатор, ON/OFF
•	 Тип на враќање топлина: температура, 

режим, брзина на вентилатор, ON/OFF
 ʯ Ги заменува постоечките BRC2C51 и 
BRC3A61

Системи за индивидуална контрола 

BRC2E52A / BRC3E52A

BRC4*/BRC7*ARC466A1

BRC1D52 BRC944B2

Едноставен жичен далечински управувач, развиен за примена во хотел

Екран

 ʯ Оперативен режим1

 ʯ Вентилација за враќање топлина (HRV) при работа
 ʯ Контрола за менување ладно / топло
 ʯ Означување за централизирана контрола
 ʯ Означување за групна контрола
 ʯ Поставете температура1

 ʯ Насока на проток на воздух1

 ʯ Програмирано време
 ʯ Тест / работа за проверка
 ʯ Брзина на вентилатор1

 ʯ Филтер за чист воздух
 ʯ Одмрзнување / жежок старт
 ʯ Неисправност

1 Само функциите што се обележани со ‘1’ се достапни на BRC944B2
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Графички приказ на назначена 

потрошувачка на енергија

(Функцијата е достапна во 

комбинација со FCQG и 

FCGHQ)

Пријатен далечински управувач 
со современ изглед
BRC1E52A/B

Серија од функции за заштеда на енергијашто 
можат да се изберат поединечно

 › Ограничување на опсегот на температурата
 › Функција за отстапување
 › Поврзување со сензор за присуство и за под 
(достапно на новата касетна единица за дување во 
сите насоки)

 › Означување на kWh
 › Автоматско ресетирање на поставена температура
 › Тајмер за исклучување

Ограничувањето на опсегот на 
температурата спречува преголемо 
греење или ладење

Заштедете енергија со спречување на долното 
ограничување на температурата при ладење и 
горното ограничување на температурата при 
греење.
забелешка : Исто така, достапни при режимот за автоматско 

менување меѓу ладење/греење.

Означувањето kWh ја бележи вашата 
потрошувачка

Означувањето kWh јасно ја прикажува 
потрошувачката на енергија на последниот ден/
месец/година.

Други функции

 › Можат да се постават до 3 независни распореди, 
за да може корисникот лесно да го менува 
распоредот низ целата година (на пр., лето, зима, 
меѓусезона)

 › Можноста за поединечно спречување на 
функциите од менито 
Лесно за употреба: може да се пристапи директно 
до сите функции

 › Лесно поставување: јасен графички кориснички 
интерфејс за поставки на напредни менија

 › Часовник со автоматско ажурирање за летно 
сметање на времето

 › Вградена резервна енергија: кога ќе снема струја, 
сите поставки се чуваат до 48 hours

 › Поддржува повеќе јазици 
Англиски, германски, холандски, шпански, 
италијански, португалски, француски, грчки, руски, 
турски, полски (BRC1E52A)
Англиски, германски, чешки, хрватски, унгарски, 
романски, словенечки, бугарски, словачки, српски, 
албански (BRC1E52B)
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Системи за централизирана контрола

Централизирана контрола на системите Sky Air и VRV може да се постигне преку 3 пријатни компактни 
контроли. 
Овие контроли можат да се користат поединечно или во комбинација со 1 група = неколку (до 16) 
внатрешни единици во комбинација и 1 зона = неколку групи во комбинација.
Централизирано далечинско управување е идеално за употреба во изнајмени комерцијални објекти, 
овозможувајќи внатрешните единици да се класифицираат во групи по изнајмувач (формирање зони). 
Тајмерот го програмира распоредот и работните услови за секој изнајмувач и контролирањето може 
лесно да се ресетира според неговите разни барања.

DCS302C51

Централизирано далечинско управување
Овозможува поединечна контрола на 64 групи (зони) на внатрешни единици.
 › максимум 64 групи (128 внатрешни единици, макс. 
10 надворешни единици) можат да се контролираат

 › максимум 128 групи (128 внатрешни единици, макс. 
10 надворешни единици) можат да се контролираат преку 
2 централизирани далечински управувачи на одделни локации

 › зонска контрола
 › групна контрола
 › приказ на код за неисправност
 › максимална должина на инсталација на кабли од 1.000m 
(вкупно: 2.000m)

 › насоката и брзината на проток на воздух на HRV можат да се 
контролираат

 › функција за продолжен тајмер

DCS301B51

Унифицирана контрола за ON/OFF
Овозможува истовремена и поединечна контрола на 16 групи на 
внатрешни единици.

 › максимум 16 групи (128 внатрешни единици) можат да се 
контролираат

 › можат да се контролираат 2 далечински управувачи на 
различни локации

 › прикажување на оперативен статус (нормална работа, аларм)
 › означување за централизирана контрола
 › максимална должина на инсталација на кабли од 1.000m 
(вкупно: 2.000m)

DST301B51

Програмиран тајмер

Овозможува да се програмираат 64 групи.

 › максимум 128 внатрешни единици можат да се контролираат
 › 8 типа на неделно распоред
 › максимум 48 часа резервно напојување со струја
 › максимална должина на инсталација на кабли од 1.000m 
(вкупно: 2.000m)
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Системи за централизирана контрола

DTA113B51

BRC1D52

DCS601C51

Детално и лесно надгледување и работа на системите VRV (макс. 64 групи на внатрешни единици).

Јавна линија

Мрежен 

сервисен систем 

за климатизација

контролор од трето лице (domotics, BMS итн.)

Етернет 

DIII-NET

Влез за присилен контакт за ИСК

Модем на 

матична плоча

Аларм за пожар

Внатрешни единици

DCS601C51

HRV

Јазици
 › Англиски
 › Француски
 › Германски
 › Италијански
 › Шпански
 › Холандски
 › Португалски

Распоред на системот
 › Можат да се контролираат 
до 64 внатрешни единици

 › Табла на допир (LCD во боја 
преку приказ на икони)

Управување
 › Претходни подобрени 
функции

Контрола
 › Поединчена контрола 

(посакувана вредност, старт/стоп, 
брзина на вентилатор) (макс. 
64 групи/внатрешни единици)

 › Распоред на отстапување
 › Засилена фунцкија за правење 

распоред (8 распореди, 17 шеми)
 › Флексибилно групирање во зони
 › Годишен распоред
 › Контрола на итно стопирање при 

пожар
 › Контрола на уредот за 

блокирање
 › Зголемено надгледување на HRV 

и контролна функција
 › Автоматско менување меѓу 

ладење / греење
 › Оптимизација на греењето
 › Ограничување на температурата
 › Безбедност со лозинка: 3 нивоа 

(општо, администрација и услуга)
 › Брз избор и целосна контрола
 › Едноставна навигација

Надгледување
 › Визуелизација преку графички 
кориснички интерфејс (GUI)

 › Функција за менување на 
бојата на иконата

 › Оперативен режим на 
внатрешни единици

 › Показател за замена на 
филтер

Исплатливост 
 › Функција за слободно ладење
 › Заштеда на труд
 › Лесна инсталација
 › Компактен дизајн: ограничен 
простор на инсталација

 › Вкупна заштеда на енергија

Отворен интерфејс
 › Комуникација со било кој 
управувач од трето лице 
(domotics, BMS итн.) е 
возможна преку отворен 
интерфејс (http-опција)

Се поврзува со
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Сплит (преку адаптер за 
интерфејс)

До 4 единици / 1 адаптер

Основни решенија за контрола на Sky Air и VRV

 › Ротациона функција
 › Функција за резервно  
работење
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Систем за управување со мали објекти

Мал BMS  
со целосно вградување низ 
сите главни производи
Преглед на системот

НОВО

•	 Мал BMS со конкурентна цена

•	 Вкрстено вградување на производите на Daikin

•	 Вградување на опрема од трето лице 

Директна врска „приклучи и пушти“! 

Осветлување Вентилатор

СензорПумпа

Аларм за пожар

мерач на kWh

Di/Pi-линија

Макс. 200m

внатрешни 

единици, воздушна 

завеса, хидрокутија, 

клима комори

Пристап до интернет
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Интернет
Екстранет

LAN
3G

http-интерфејс

Сплит

I/O
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од
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I/O
 м
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ул

WAGO- 

интерфејс

BACnet- 

протокол

Вградување на опрема од 
трето лице

Целосна контрола на 
портфолиото HVAC-R на Daikin

DCM601A51

Предмети во повеќе состојби

АлармЛифт Клима комора

Линија на iTM plus адаптер
Макс. 7 адаптери

DCM601A52

Di/Pi-порта

DCM601A51

Проверете на

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Приклучи и пушти 

Систем за управување со мали објекти НОВО

Пријатно за употреба

 › Интуитивен кориснички интерфејс
 › Визуелен приказ и директен пристап до главните 
функции на внатрешните единици

 › Може да се пристапи директно до сите функции 
преку екранот на допир или преку веб-интерфејсот

Паметно управување со енергија

 › Надгледувајте дали енергетската искористеност е 
според планот

 › Помага при откривање на места каде што се губи енергија
 › Моќни распореди гарантираат правилна работа 
низ целата година

 › Заштеда на енергија со блокирање на работата на 
клима-уредот со друга опрема, на пример, греење

Флексибилност

 › Вкрстено вградување (греење, климатизирање, 
применети системи, ладење, клима комори)

 › BACnet-протокол за вградување производи од 
трето лице

 › I/O за вградување опрема како светла, пумпи... на 
модулите WAGO

 › Модуларен концепт за мали или големи примени
 › Контролирајте до 512 групи на внатрешни 
единици преку еден ITM и комбинирајте повеќе 
ITM преку веб-интерфејсот

Лесно сервисирање и пуштање во употреба

 › Далечинска проверка на задржувањето на разладното 
средство, за да се избегне посета на лице место

 › Едноставно отстранување на проблемите
 › Заштедете време при пуштање во употреба, благодарение 

на алатката за претходно пуштање во употреба
 › Автоматска регистрација на внатрешни единици

Преглед на функции

Јазици
 › Англиски

 › Француски

 › Германски

 › Италијански

 › Шпански

 › Холандски

 › Португалски

Управување
 › Пристап до интернет

 › Пропорцијална дистрибуција 

на струја (дополнително)

 › Претходно работење 

(неисправности, работни 

часови, …)

 › Паметно управување со 

енергија

- надгледувајте дали 

енергетската искористеност 

е според планот

- пронајдете ги местата каде 

што се губи енергија

 › Функција за отстапување

 › Температура на лизгање

Распоред на системот
 › До 2560 групи на единици 

можат да се контролираат 

(ITM plus интегратор + 7 iPU 

(заедно со iTM-адаптер)

 › Етернет TCPIP

Контрола
 › Поединечна контрола (2560 групи)

 › Поставки за распоред 

(неделен распоред, годишен 

календар, сезонски распоред)

 › Контрола на уредот за блокирање

 › Ограничување на посакувана 

вредност

 › Ограничување на температурата

Се поврзува со
- DX Split, Sky Air, VRV

- Ладачи (преку контролор POL638.70)

- Daikin AHU

- Калеми на вентилатор

- Daikin Altherma Flex тип

- Хидрокутии LT и HT

- Воздушни завеси

- WAGO I/O, AO и PI

- BACnet-протокол

WAGO-интерфејс
 › Модуларно вградување на 

опрема од трето лице

 -  WAGO-спојка (интерфејс 

меѓу WAGO и Modbus)

 - Di модул

 - Do модул

 - Ai модул

 - Модул на термистор

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

Флексибилност во големина

Од 64 до ∞ број на групи

Сплит Калеми на вентилатор Ладачи и клима комора Ладење
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RTD-RA
 › Modbus-интерфејс за надгледување и 
контролирање на станбените внатрешни единици

RTD-NET
 › Modbus-интерфејс за надгледвуање и 
контролирање Sky Air, VRV, VAM и VKM

RTD-10
 › Напредно вградување во BMS на Sky Air, VRV, VAM 
и VKM преку:
•	 Modbus
•	 Напон (0-10V)
•	 Отпор

 › Функција за работа/мирување за серверски соби

RTD-20
 › Напредна контрола на Sky Air, VRV, VAM/VKM и 
воздушните завеси

 › Клонирана или независна зонска контрола
 › Зголемена удобност со вградување сенозр за CO

2
 

за контрола на волуменот на свежиот воздух

RTD

Интерфејси на стандардни протоколи

Modbus-интерфејс 
Вградување на RA, Sky Air, 
VRV, in BMS или системи за 
домашна автоматизација

Главни функции RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Димензии В x Ш x Д mm 80 x 80 x 37,5 100 x100 x 22
Картичка со клуч + контакт со прозорец 
Функција за отстапување  
Забрани или ограничи функции на далечински упраувач (ограничување на посакувана вредност, ...)    ** 
Modbus (RS485)     
Групна контрола (1)    
0 - 10 V контрола  
Контрола на отпор  
Примена на ИТ  
Уред за блокирање на греењето  
Излезен сигнал (вклучено/одмрзнување, грешка)  **** 
Примена во малопродажба 
Контрола за поделена соба 
Воздушна завеса *** *** 

(1): Со комбинирање на уредите RTD-RA 

Преглед на функции

Контролни функции RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
On/Off M,C M M,V,R M M*
Посакувана вредност M M M,V,R M M*
Режим M M M,V,R M M*
Вентилатор M M M,V,R M M*
Ролетна M M M,V,R M M*
Контрола на HRV-регулатор M M,V,R M
Забрани/Ограничи функции M M M,V,R M M*
Присилено термоисклучување M

Функции на надгледување RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
On/Off M M M M M
Посакувана вредност M M M M M
Режим M M M M M
Вентилатор M M M M M
Ролетна M M M M M
Температура на RC M M M M
Режим на RC M M M M
nbr-единици M M M M
Грешка M M M M M
Грешен код M M M M M
Температура на повратен воздух (Просечна /Мин/Макс) M M M M M
Аларм за филтер M M M M
Вклучено термо M M M M M
Одмрзнување M M M M
Влезна/излезна температура на калем M M M M M

M :  Modbus  / R :  Отпор / V  :  Напон / C: Контрола
*    :  само кога собата е зафатена / **  :  ограничување на отстапувањето / (*) ако е достапно
 ***  : без контрола на брзината на вентилаторот на воздушна завеса CYV / ****  : пушти и згреши

 › Заштедете на трошоците при работа преку
•	 претходен/последователен и трговски 

режим
•	 ограничување на посакувана вредност
•	 целосно исклучување
•	 PIR-сензор за прилагодлива неутрална зона

RTD-HO
 › Modbus-интерфејс за надгледвуање и 
контролирање Sky Air, VRV, VAM и VKM

 › Интелигентен контролор за во хотелска соба
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EKMBDXA7V1

Максимален број на внатрешни единици што можат да се поврзат 64

Максимален број на надворешни единици што можат да се поврзат 10
Комуникација DIII-NET - забелешка DIII-NET (F1F2)

Протокол - забелешка 2 жици; брзина на комуникација: 9.600 bps или 19.200 bps

Протокол - тип RS485 (modbus)
Протокол - макс. должина 
на инсталација на кабли

m 500

Димензии ВисинаxШиринаxДлабочина mm 124x379x87
Тежина kg 2,1
Амбиентална температура - работа  Макс. °C 60

Мин. °C 0
Инсталација Внатрешна инсталација
Напојување со струја Фреквенција Hz 50

Напон V 220-240

Интерфејси на стандардни протоколи

DIII-net Modbus-интерфејс
EKMBDXA

Вграден контролен систем за беспрекорна врска  
меѓу системите Sky Air и VRV и BMS

 › Комуникација преку протоколот Modbus RS485
 › Детално надгледување и контрола на целосното решение VRV
 › Лесна и брза инсталација преку протоколот DIII-net
 › Како што се користи протоколот DIII-net на Daikin, потребен е  
само по еден modbus-интерфејс за секоја единица на Daikin

EKMBDXA

DIII- NET

VRV Надворешна единица

HRV

до 256 единици што можат да се поврзат на секој интерфејс*преку кутијата 
EKEQ

VRV-мрежа

Осветлување

Мрежа на Sky Air

Мрежа на ладач со инвертор

ПумпаАларм за пожар ЛифтБезбедност Уред за напојување со струја

Контролна 
мрежа на 

објект
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KLIC-DD  Големина 
45x45x15mm KLIC-DI  Големина 90x60x35mm

Сплит Sky Air VRV
Основна контрола
On/Off • • •
Режим Автоматско, греење, сушење, вентилатор, ладење Автоматско, греење, сушење, вентилатор, ладење Автоматско, греење, сушење, вентилатор, ладење
Температура • • •
Нивоа на брзината на вентилаторот 3 или 5 + авто 2 или 3 2 или 3
Нишање Стоп или движење Стоп или движење Нишање или фиксни позиции (5)

Напредни функционалности
Грешка при менаџмент Грешки при комуникација, грешки на единици на Daikin
Сцени • • •
Автоматско исклучување • • •
Ограничување на температура • • •
Почетна конфигурација • • •
Главна и споредна конфигурација • •

KNX-интерфејс

Интерфејси на стандардни протоколи

KLIC-DD
KLIC-DI

Вградување Split, Sky Air и VRV во системите HA/BMS systems

Поврзете сплит-внатрешни единици со  
KNX-интерфејс за домашен систем за автоматизација

контрола на затворач

куќа

Ко
нц

еп
т

Ко
нц

еп
т

Контролор 

Domotica

Поврзете ја внатрешната единица Sky Air / VRV со 
KNX-интерфејс за вградување BMS

Состав на KNX-интерфејс
Вградувањето на внатрешните единици на Daikin 
преку KNX-интерфејсот овозможува надгледување и 
контрола на неколку уреди, како на пример светла и 
капаци, од еден централен контролор. Една особено 
важна функција е можноста да се програмира 
’сценарио’, како на пример, „Празен дом“ - при 

светло

светло

контрола на затворач

продавница

KNX-интерфејс за

Интерфејс за Daikin-протокол/ KNX

Интерфејс за Daikin-протокол/ KNX

тв

тв

што крајниот корисник избира широк дијапазон 
на наредби да се извршат истовремено штом ќе се 
избере сценариото. На пример, при „Празен дом“, 
клима-уредот е исклучен, светлата се исклучени, 
затворачите затворени и алармот е вклучен.

Контролор 

Domotica
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Интерфејси на стандардни протоколи

Вграден контролен систем за беспрекорна врска меѓу применетите 
системи VRV, клима коморите и системите BMS 

Применета системска мрежа

 › Интерфејс за BMS-систем
 › Комуникација помеѓу протоколот 
BACnet (врска преку етернет)

 › Неограничена големина на 
веб-локација

 › Лесна и брза инсталација
 › PPD-податоците се достапни на 
системот BMS (само за VRV)

BA
C

N
ET

 /
 Е

ТЕ
РН

ЕТ

Аларм за пожар Безбедност

Локална контрола

DIII- NET

VRV Надворешна 

единица

Далечински 

управувач

Уред за напојување со струја

Пумпа Осветлување Лифт

HRV

DMS502A51

до 256 единици што можат да се поврзат на секој интерфејс

Контролна 

мрежа на 

објект

BMS

EKACBACMSTP

Сериски 

секвенционален панел

EKDSSP-S

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Мрежа на клима комора

VRV-мрежа

Сериска картичка 

BACnet MSTP

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

BACnet-интерфејс
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VRV-мрежа

Интегрирање во отворена мрежа на VRV и применетите функции за 
надгледување и контрола на системот во мрежите на LonWorks

 › Интерфејс на Lon-врска со мрежите 
LonWorks

 › Комуникација преку Lon-протокол 
(сплеткана спарена жица)

 › Неограничена големина на веб-локација
 › Брза и лесна инсталација

LON BMS

DMS504B51

до 64 единици што можат да се поврзат на секој интерфејс

Локална контрола

DIII- NET

VRV  
Надворешна 

единица
HRV

Далечински управувач

Контролна 

мрежа на 

објект

ЕТ
ЕР

Н
ЕТ

 (T
C

P/
IP

)

адаптер
LonTalk

LonTalk

Алармен 

систем за пожар

Безбедност

LonPoint LonPoint

адаптер

адаптер
LonTalk

Применета системска мрежа

EKACLONP

Сериски 
секвенционален 

панел
EKDSSP-S

Сериска картичка 
LON FTT 10

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

LonWorks-интерфејс

Интерфејси на стандардни протоколи
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Софтвер за конфигурирање на Daikin

Софтвер за конфигурирање на Daikin

Едноставно пуштање 

во употреба

Добијте ги почетните 

системски поставки

Едноставно пуштање во употреба: графички 
интерфејс за конфигурирање, пуштање во употреба 
и вчитување на системските поставки

Едноставно пуштање во употреба
Конфигураторот на Daikin за Daikin Altherma и VRV е 
напредно софтверско решение коешто овозможува 
лесно системско конфигурирање и пуштање во 
употреба:

 › Потребно е помалку време за конфигурирање на 
покривот за надворешната единица

 › Повеќе системи на различни места можат да се 
управуваат на ист начин, со што се овозможува 
едноставно пуштање во употреба на големите 
клиенти

 › Можат лесно да се добијат почетни поставки на 
надворешната единица

EKPCCAB3



146

Што ви нуди I-Net

Заштита на долготрајната оптимална работа на 
вашиот систем за климатизација подразбира 
опремување на системот за работа на енергетски 
ефикасен начин и намалување на неисправностите 
и трошоците на апсолутен минимум. Во 
ваквите случаи I-Net ви помага да ја подобрите 
ефективноста на управувањето со објектот.

I-Net ’се поврзува’ со Daikin, интренет-врската 
помеѓу вас, вашиот систем за климатизација 
и Центарот за далечинско надгледување на 
Daikin. Ова ви дозволува да ја надгледувате 
потрошувачката на енергија и на експертните 
инженери за сервисирање на Daikin да го 
надгледуваат постојано статусот целиот ваш систем, 
во текот на целата година. Преку предвидување 
на неисправности и понуда на технички совети од 
анализата на податоците, можете да го продолжите 
времето на активност на опремата, како и да 
ги контролирате трошоците за енергија без 
намалување на удобноста. Со ова, i-Net ќе ги спречи 
проблемите, ќе го продолжи работниот век на 
системот и исто времено ќе ги намали сметките за 
енергија.

Што е I-Net?
Услуга заснована на нашата глобална технологија за 
далечинско надгледување, што овозможува вашиот 
систем да работи беспрекорно и со врвна ефикасност.

Услуги I-Net

i-Net се состои од 2 главни услуги: VRV Cloud и I-Net 
надгледување и изведба на перформансите.

VRV Cloud

VRV Cloud ви овозможува директна контрола врз 
управувањето со енергијата. Лесната употреба 
на алатките за анализа на податоците за енергија 
ви овозможува контрола и ви ги прикажува 
можностите за намалување на емисијата на CO

2
 и 

заштедата на енергија до 15%.

Штедењето започнува со мерење. Засилете ја 
виталноста на компанијата !

I-Net надгледување и изведба на перформансите

Фокусирајте се на суштината на вашиот бизнис и 
препуштете го HVAC на Daikin. Daikin I-Net го поврзува 
системот со Daikin постојано. Ги известува алармите 
и предвремените предупредувања за промени во 
системот, за да се зголеми времето на активност и 
удобноста на луѓето во објектот. Испорачувачите на 
услуги имаат веб-базиран пристап до оперативните 
податоци за да бидат целосно подготвени кога ќе 
пристигнат на лице место. Специјалисти ги водат 
анализите на податоците.
Сето тоа ја зголемува доверливоста на вашиот систем и 
обезбедува истиот да работи со оптимална ефикасност.

24/7

CLOUD

I-Net 
надгледување и анализа  

на перформансите
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Daikin VRV Cloud
Ви помага да управувате со енергијата преку 
технологијата на Daikin.
 › Интелигентна алатка за претставување на енергија, 
што ви помага со управувањето со енергијата

 › 24/7 надгледување преку интернет од страна на 
купувачот од било која локација

 › Пријатно претставување на VRV-управувањето со 
енергија (kWh)

 › Поддршка за анализа на непотребната работа
 › Надгледување на повеќе места

Надгледување на 
перформансите
Уникатната услуга I-Net на Daikin спречува 
опремата ненајдено да се стопира или да 
дојде до потреба од итни поправки.

Брза реакција, подобро подготвени

 › Доколку се одзве аларм, испорачувачот на 
услуга веднаш се предупредува и ги добива сите 
потребни податоци.

 › Предвремено откривање неисправност 
(предвидувања) : оперативните податоци се 
проверуваат 24/7 од страна на алгоритмите за 
предвидување на I-Net за да може да реагира 

24/7

Информација до:

 › купувачи

 › компанија за сервисирање

Надгледувајте го 

управувањето со енергија. 

Надгледување и анализа 

на перформансите

Податочен сервер

Интернет

Анализа за предвидување

Евидентирање на актуелни податоци

Врска со I-Net преку  

ITM, PCASO, ...

CLOUD

што е можно поскоро, со што ќе ги спречи 
непланираните прекинувања во работата.

 › Надгледувањето на изведбата од страна на 
експертите на Daikin experts го зајакнува планот за 
одржување.

 › Оваа услуга цели кон засилување на нивото на 
сервисирање, да реагира брзо и точно, да заштеди 
неочекувани трошоци за поправка и да овозможи 
сталожено живеење. Постојаните интервенции 
и вознемирувањето на станарите и тимовите за 
одржување се сведени на минимум. 

Системи со долг век на работа 

 › I-Net ќе го зголеми векот на работа на 
инсталацијата, со тоа што ќе овозможи опремата 
да работи при оптимални услови и ќе избегне 
непотребно оптоварување на деловите.

Анализа
Поврзете се со експертите на Daikin, затоа тшо тоа 
ќе ви овозможи чист преглед на оперативноста и 
употребата на системот за климатизација.
 › Daikin постојано ги нагледува податоците за 
енергијата, работата и удобноста. Благодарение 
на периодичната анализа на податоците, Daikin 
може да предложи начини на подобрување на 
перформансите.

 › доколку има проблем, специјалистите на Daikin ќе 
ги анализираат претходните оперативни податоци 
за да овозможат далечинска поддршка.

Контролор
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Сензори за во соба

Безжичен сензор за собна температура

Дијаграм за поврзување внатрешна единица на Daikin PCB (FXSQ-P пример)

Флексибилна и лесна инсталација

 › Прецизно мерење на температурата благодарение 
на флексибилното поставување на сензорот

 › Не е потребно инсталирање жици
 › Не е потребно да дупчите во ѕидот
 › Идеално за реновирање

Сензор за воздух – X16A, X19

Напојување со струја – X35, X13

RF-

испраќач
Rf-приемник

 › Собната температура се испраќа до внатрешната единица секои 90 секунди или ако температурната разлика е 0,2°C или повеќе.

Опрема за безжичен сензор за собна температура (K.RSS)
Безжичен приемник за собна температура Безжичен сензор за собна температура

Димензии mm 50 x 50 ø 75
Тежина g 40 60
Напојување со струја 16VDC, макс. 20 mA N/A
Траење на батеријата N/A +/- 3 години
Тип на батерија N/A Литиумска батерија од 3 волти
Максимален опсег m 10
Оперативен опсег °C 0~50

Комуникација
Тип RF
Фреквенција MHz 868,3

Спецификации

Жичен сензор за собна температура

 › Прецизно мерење на температурата, 
благодарение на флексибилното 
поставување на сензорот

Димензии (ВxШ) mm 60 x 50
Тежина g 300
Должина на разгранета инсталација m 12

Спецификации

KRCS01-1B
KRCS01-4B

K.RSS
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Други вградени уреди

PCB-адаптерите на Daikin овозможуваат едноставни 
решенија за уникатни барања. Тие се евтина 
опција што ги задоволува барањата за едноставна 
контрола и можат да се користат на една или 
повеќе единици.

(E)KRP1B*
Aдаптер за инсталација

• Изведува вградување на помошен апарат за греење, развлажнувач, вентилатори, регулатор
• Напојувано и инсталирано на внатрешната единица од

KRP2A*/KRP4A*
Адаптер со кабел за 

електрични додатоци

• Далечински стартувајте и стопирајте до 16 внатрешни единици (1 група) (KRP4A* преку P1 P2)
• Далечински стартувајте и стопирајте до 128 внатрешни единици (64 групи) (KRP2A* преку F1 F2)
• Индикација со аларм/ затворање поради пожар
• Далечинско прилагодување на потребната вредност на температурата

DTA104A*
Надворешен контролен 
адаптер за надворешна 

единица

• Поединечна или истовремена контрола на оперативниот режим на системот VRV
• Побарајте контрола над поединечни и повеќекратни системи
• Опција за тивок звук за поединечни и повеќекратни системи

KRP928*
Адаптер за интерфејс за 

DIII-net
• Дозволува вградување на разделени единици во централната контрола на Daikin

KRP413*
Жичен адаптер за 

нормален отворен контакт 
/ нормален отворен 

пулсен контакт

• Исклучи автоматско стартување по снемување струја
• Назначување на оперативен режим / грешка
• Далечински старт /стоп
• Далечински сменете го оперативниот режим
• Далечински сменете ја брзината на вентилаторот

KRP980*
Адаптер за разделени 
единици без порта S21

• Поврзете жичен далечински управувач
• Поврзете со централната контрола на Daikin
• Дозволете надворешен контакт

Концепт и придобивки

 › Евтина опција за задоволување на барањата за 
едноставна контрола

 › Се користи на една или повеќе единици

PCB-АДАПТЕР

Едноставни решенија за уникатни барања
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Опции и додатни елементи

ТАБЛА СО АВТОМАТСКО 
ЧИСТЕЊЕ

ИНТЕЛИГЕНТНИ 
СЕНЗОРИ

ФИЛТЕРИ
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Опции и додатни елементи -  надворешна единица

VRV IV со постојано греење VRV IV без постојано греење
VRV III-S 
Mini VRV

VRV III-C Ладен регион VRV VRV Classic VRV IV враќање топлина

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
Систем со  
2 модула

Систем со  
3 модула

RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-
20T

Систем со  
2 модула

Систем со  
3 модула

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5
Систем со 2 

модула
Систем со 3 

модула

Опрема за поврзување на повеќе модули (задолжително) - Поврзува повеќе модули 
во еден систем за разладно средство

- - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Збогатена опрема за висинска разлика - Овозможува надворешната единица да биде 
повеќе од 50m над внатрешните единици

- - - - - - - - - - - - - - - - - Единица по специјална нарачка

Опрема за сад за централен одвод - Се инсталира на долната страна од надворешната 
единица и ја собира отпадната вода од сите излези на долни плочи во еден излез. На поладни 
места, треба да се загрева со грејач за да се спречи водата да замрзне во садот одвод.

- - - - - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 - - - - -

Грејач во вид на лента - Дополнителен електричен грејач за да гарантира беспрекорна работа 
при екстремно ладни и влажни клими (потребен е на секоја надворешна кутија по еден)

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- -

EKBPH012T  

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  

+ EKBPHPCBT
- - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
- -

Надворешен контролен адаптер за надворешна единица - Овозможува да се активира 
работа со ниска бучава и три нивоа на работа при скапа струја со помош на надворешни 
контакти без струја. Се поврзува на линијата за комуникација F1/F2 и треба да добива 
напојување од внатрешна единица*, BSVQ кутија, или VRV-WIII надворешна единица.

За инсталација во внатрешна единица: точниот тип на адаптер зависи од внатрешната единица. 

Погледнете ги опциите и дополнителните елементи на внатрешните единици

За инсталација во внатрешна единица: точниот тип на адаптер зависи од внатрешната единица. 

Погледнете ги опциите и дополнителните елементи на внатрешните единици

BHGP26A1 - Дигитална опрема за притисок – ги прикажува тековните притисоци 
на кондензирање и испарување во системот позициите на експанзиониот вентил и 
податоците од сензорот за температура во посебен режим за сервисирање. Се поврзува 
со надворешната единица PCB, за инсталација во надворешната единица.

• • • •
1 комплет на 

секој систем

1 комплет на 

секој систем • •
1 комплет на 

секој систем

1 комплет на 

секој систем
- • • • • • • • • •

1 комплет на 

секој систем

1 комплет на 

секој систем

KRC19-26A - Механички избирач за ладење/греење – овозможува да се менува целиот систем 
на топлотната пумпа или една BS-кутија на системот за враќање топлина помеѓу ладење, греење 
и само вентилатор. Се поврзува со терминалите A-B-C на надворешната единица / BS-кутија.

• • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

BRP2A81 - Избирач за греење/ладење PCB (потребно за VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560*  - Плоча за монтирање избирач за ладење/греење PCB (потребно само 
кога се комбинирани избирачот за ладење/греење PCB и грејач во вид на лента) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KJB111A - Инсталациона кутија за далечински избирач на ладење/греење KRC19-26A • • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

EKPCCAB3 - VRV конфигуратор • • • • • • • • • • - - - - - - - • • • • •
BPMKS967A2/A3 - Испорачувач (за врските на внатрешните единици 2/3 RA) • • - - - - • • - - • - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Приклучок за централен одвод - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62* - Demand PCB овозможува надворешен влез на ограничена потрошувачка на струја • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Demand PCB монтирана плоча. Треба да се монтира Demand PCB за истите надворешни единици. - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net адаптер за проширување • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q Замена на топлотна пумпа VRV
VRV IV-Q Замена на враќање топлина VRV

VRV-W IV Со водено ладење VRV

Примена на топлотна пумпа Примена на враќање топлина

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T
Систем со  
2 модула

Систем со 
3 модула

RQEQ 140~212
Систем со  
2 модула

Систем со  
3 модула

Систем со  
4 модула

RWEYQ8-10T
Систем со  
2 модула

Систем со  
3 модула

Систем со  
2 модула

Систем со  
3 модула

Опрема за поврзување на повеќе модули (задолжително) - Поврзува повеќе модули 
во еден систем за разладно средство

- - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Опрема за сад за централен одвод - Се инсталира на долната страна од надворешната 
единица и ја собира отпадната вода од сите излези на долни плочи во еден излез. На поладни 
места, треба да се загрева со грејач за да се спречи водата да замрзне во садот одвод.

KWC26B160 - - - - KWC26B160
1 комплет на секој 

модул

1 комплет на секој 

модул

1 комплет на секој 

модул
- - - - -

Грејач во вид на лента - Дополнителен електричен грејач за да гарантира беспрекорна работа 
при екстремно ладни и влажни клими (потребен е на секоја надворешна кутија по еден)

-
EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- - - - - - - - - - -

Надворешен контролен адаптер за надворешна единица - Овозможува да се активира 
работа со ниска бучава и три нивоа на работа при скапа струја со помош на надворешни 
контакти без струја. Се поврзува на линијата за комуникација F1/F2 и треба да добива 
напојување од внатрешна единица*, BSVQ кутија, или VRV-WIII надворешна единица.

DTA104A53/61/62

За инсталација во внатрешна единица: точниот тип на адаптер зависи од внатрешната единица. 

Погледнете ги опциите и дополнителните елементи на внатрешните единици

DTA104A53/61/62

За инсталација во внатрешна единица: точниот тип на адаптер зависи од внатрешната единица. 

Погледнете ги опциите и дополнителните елементи на внатрешните единици

DTA104A62

Можна е инсталација во надворешна единица RWEYQ. За инсталација во внатрешни единици, користете соодветен тип 

(DTA104A53/61/62) за определена внатрешна единица. Погледнете ги опциите и дополнителните елементи на внатрешните единици

BHGP26A1 - Дигитална опрема за притисок – ги прикажува тековните притисоци 
на кондензирање и испарување во системот позициите на експанзиониот вентил и 
податоците од сензорот за температура во посебен режим за сервисирање. Се поврзува 
со надворешната единица PCB, за инсталација во надворешната единица.

• • •
1 комплет на секој 

систем

1 комплет на секој 

систем •
1 комплет на секој 

систем

1 комплет на секој 

систем

1 комплет на секој 

систем
- - - - -

KRC19-26A - Механички избирач за ладење/греење – овозможува да се менува целиот систем 
на топлотната пумпа или една BS-кутија на системот за враќање топлина помеѓу ладење, греење 
и само вентилатор. Се поврзува со терминалите A-B-C на надворешната единица / BS-кутија.

• • •
1 комплет на секој 

систем

1 комплет на секој 

систем
- - - - •

1 комплет на секој 

систем

1 комплет на секој 

систем
- -

BRP2A81 - Избирач за греење/ладење PCB (потребно за VRV IV) - • • • • - - - - • 1 комплет на секој систем 1 комплет на секој систем - -

KKSA26A560* - Плоча за монтирање избирач за ладење/греење PCB (потребно само кога 
се комбинирани избирачот за ладење/греење PCB и грејач во вид на лента)

- - • • • - - - - - - - - -

KJB111A - Инсталациона кутија за далечински избирач на ладење/греење KRC19-26A • • • 1 комплет на секој систем 1 комплет на секој систем - - - - • 1 комплет на секој систем 1 комплет на секој систем - -

EKPCCAB3 - VRV конфигуратор - • • • • - - - - • • • • •
DTA104A61/62* - Demand PCB овозможува надворешен влез на ограничена потрошувачка на струја - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Demand PCB монтирана плоча. Треба да се монтира Demand PCB за истите 
надворешни единици.

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net адаптер за проширување • • • • • • • • • • • • • •

Спојки Refnet     Предни делови Refnet Кутии за избирање разгранок со враќање топлина (BS-кутии)

Индекс на капацитет Индекс на капацитет Индекс на капацитет Индекс на капацитет Индекс на капацитет Индекс на капацитет Индекс на капацитет 1-порта 1-порта 4-порти 4-порти 6-порти 6-порти 8-порти 10-порти 12-порти 16-порти

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -
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Врски со метричка големина KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -
Врски со империјални големини KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Опрема за намалување звук (звучна изолација) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Механички избирач за ладење/греење – овозможува да се менува целиот систем на 
топлотната пумпа или една BS-кутија на системот за враќање топлина помеѓу ладење, греење 
и само вентилатор. Се поврзува со терминалите A-B-C на надворешната единица / BS-кутија.

- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26

1 опрема на секоја 

порта е потребна

-

KRC19-26

1 опрема на секоја 

порта е потребна

Инсталациона кутија за далечински избирач на ладење/греење KRC19-26 - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A

Комплет со затворена цевка KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Комплет за спојка KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Тивок комплет KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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и) Врски со метричка големина KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Врски со империјални големини KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -
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Опции и додатни елементи -  надворешна единица

*Забелешка: сините ќелии содржат прелиминарни податоци

VRV IV со постојано греење VRV IV без постојано греење
VRV III-S 
Mini VRV

VRV III-C Ладен регион VRV VRV Classic VRV IV враќање топлина

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
Систем со  
2 модула

Систем со  
3 модула

RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-
20T

Систем со  
2 модула

Систем со  
3 модула

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5
Систем со 2 

модула
Систем со 3 

модула

Опрема за поврзување на повеќе модули (задолжително) - Поврзува повеќе модули 
во еден систем за разладно средство

- - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Збогатена опрема за висинска разлика - Овозможува надворешната единица да биде 
повеќе од 50m над внатрешните единици

- - - - - - - - - - - - - - - - - Единица по специјална нарачка

Опрема за сад за централен одвод - Се инсталира на долната страна од надворешната 
единица и ја собира отпадната вода од сите излези на долни плочи во еден излез. На поладни 
места, треба да се загрева со грејач за да се спречи водата да замрзне во садот одвод.

- - - - - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 - - - - -

Грејач во вид на лента - Дополнителен електричен грејач за да гарантира беспрекорна работа 
при екстремно ладни и влажни клими (потребен е на секоја надворешна кутија по еден)

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- -

EKBPH012T  

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  

+ EKBPHPCBT
- - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
- -

Надворешен контролен адаптер за надворешна единица - Овозможува да се активира 
работа со ниска бучава и три нивоа на работа при скапа струја со помош на надворешни 
контакти без струја. Се поврзува на линијата за комуникација F1/F2 и треба да добива 
напојување од внатрешна единица*, BSVQ кутија, или VRV-WIII надворешна единица.

За инсталација во внатрешна единица: точниот тип на адаптер зависи од внатрешната единица. 

Погледнете ги опциите и дополнителните елементи на внатрешните единици

За инсталација во внатрешна единица: точниот тип на адаптер зависи од внатрешната единица. 

Погледнете ги опциите и дополнителните елементи на внатрешните единици

BHGP26A1 - Дигитална опрема за притисок – ги прикажува тековните притисоци 
на кондензирање и испарување во системот позициите на експанзиониот вентил и 
податоците од сензорот за температура во посебен режим за сервисирање. Се поврзува 
со надворешната единица PCB, за инсталација во надворешната единица.

• • • •
1 комплет на 

секој систем

1 комплет на 

секој систем • •
1 комплет на 

секој систем

1 комплет на 

секој систем
- • • • • • • • • •

1 комплет на 

секој систем

1 комплет на 

секој систем

KRC19-26A - Механички избирач за ладење/греење – овозможува да се менува целиот систем 
на топлотната пумпа или една BS-кутија на системот за враќање топлина помеѓу ладење, греење 
и само вентилатор. Се поврзува со терминалите A-B-C на надворешната единица / BS-кутија.

• • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

BRP2A81 - Избирач за греење/ладење PCB (потребно за VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560*  - Плоча за монтирање избирач за ладење/греење PCB (потребно само 
кога се комбинирани избирачот за ладење/греење PCB и грејач во вид на лента) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KJB111A - Инсталациона кутија за далечински избирач на ладење/греење KRC19-26A • • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

EKPCCAB3 - VRV конфигуратор • • • • • • • • • • - - - - - - - • • • • •
BPMKS967A2/A3 - Испорачувач (за врските на внатрешните единици 2/3 RA) • • - - - - • • - - • - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Приклучок за централен одвод - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62* - Demand PCB овозможува надворешен влез на ограничена потрошувачка на струја • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Demand PCB монтирана плоча. Треба да се монтира Demand PCB за истите надворешни единици. - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net адаптер за проширување • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q Замена на топлотна пумпа VRV
VRV IV-Q Замена на враќање топлина VRV

VRV-W IV Со водено ладење VRV

Примена на топлотна пумпа Примена на враќање топлина

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T
Систем со  
2 модула

Систем со 
3 модула

RQEQ 140~212
Систем со  
2 модула

Систем со  
3 модула

Систем со  
4 модула

RWEYQ8-10T
Систем со  
2 модула

Систем со  
3 модула

Систем со  
2 модула

Систем со  
3 модула

Опрема за поврзување на повеќе модули (задолжително) - Поврзува повеќе модули 
во еден систем за разладно средство

- - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Опрема за сад за централен одвод - Се инсталира на долната страна од надворешната 
единица и ја собира отпадната вода од сите излези на долни плочи во еден излез. На поладни 
места, треба да се загрева со грејач за да се спречи водата да замрзне во садот одвод.

KWC26B160 - - - - KWC26B160
1 комплет на секој 

модул

1 комплет на секој 

модул

1 комплет на секој 

модул
- - - - -

Грејач во вид на лента - Дополнителен електричен грејач за да гарантира беспрекорна работа 
при екстремно ладни и влажни клими (потребен е на секоја надворешна кутија по еден)

-
EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- - - - - - - - - - -

Надворешен контролен адаптер за надворешна единица - Овозможува да се активира 
работа со ниска бучава и три нивоа на работа при скапа струја со помош на надворешни 
контакти без струја. Се поврзува на линијата за комуникација F1/F2 и треба да добива 
напојување од внатрешна единица*, BSVQ кутија, или VRV-WIII надворешна единица.

DTA104A53/61/62

За инсталација во внатрешна единица: точниот тип на адаптер зависи од внатрешната единица. 

Погледнете ги опциите и дополнителните елементи на внатрешните единици

DTA104A53/61/62

За инсталација во внатрешна единица: точниот тип на адаптер зависи од внатрешната единица. 

Погледнете ги опциите и дополнителните елементи на внатрешните единици

DTA104A62

Можна е инсталација во надворешна единица RWEYQ. За инсталација во внатрешни единици, користете соодветен тип 

(DTA104A53/61/62) за определена внатрешна единица. Погледнете ги опциите и дополнителните елементи на внатрешните единици

BHGP26A1 - Дигитална опрема за притисок – ги прикажува тековните притисоци 
на кондензирање и испарување во системот позициите на експанзиониот вентил и 
податоците од сензорот за температура во посебен режим за сервисирање. Се поврзува 
со надворешната единица PCB, за инсталација во надворешната единица.

• • •
1 комплет на секој 

систем

1 комплет на секој 

систем •
1 комплет на секој 

систем

1 комплет на секој 

систем

1 комплет на секој 

систем
- - - - -

KRC19-26A - Механички избирач за ладење/греење – овозможува да се менува целиот систем 
на топлотната пумпа или една BS-кутија на системот за враќање топлина помеѓу ладење, греење 
и само вентилатор. Се поврзува со терминалите A-B-C на надворешната единица / BS-кутија.

• • •
1 комплет на секој 

систем

1 комплет на секој 

систем
- - - - •

1 комплет на секој 

систем

1 комплет на секој 

систем
- -

BRP2A81 - Избирач за греење/ладење PCB (потребно за VRV IV) - • • • • - - - - • 1 комплет на секој систем 1 комплет на секој систем - -

KKSA26A560* - Плоча за монтирање избирач за ладење/греење PCB (потребно само кога 
се комбинирани избирачот за ладење/греење PCB и грејач во вид на лента)

- - • • • - - - - - - - - -

KJB111A - Инсталациона кутија за далечински избирач на ладење/греење KRC19-26A • • • 1 комплет на секој систем 1 комплет на секој систем - - - - • 1 комплет на секој систем 1 комплет на секој систем - -

EKPCCAB3 - VRV конфигуратор - • • • • - - - - • • • • •
DTA104A61/62* - Demand PCB овозможува надворешен влез на ограничена потрошувачка на струја - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Demand PCB монтирана плоча. Треба да се монтира Demand PCB за истите 
надворешни единици.

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net адаптер за проширување • • • • • • • • • • • • • •

Спојки Refnet     Предни делови Refnet Кутии за избирање разгранок со враќање топлина (BS-кутии)

Индекс на капацитет Индекс на капацитет Индекс на капацитет Индекс на капацитет Индекс на капацитет Индекс на капацитет Индекс на капацитет 1-порта 1-порта 4-порти 4-порти 6-порти 6-порти 8-порти 10-порти 12-порти 16-порти

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -
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Врски со метричка големина KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -
Врски со империјални големини KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Опрема за намалување звук (звучна изолација) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Механички избирач за ладење/греење – овозможува да се менува целиот систем на 
топлотната пумпа или една BS-кутија на системот за враќање топлина помеѓу ладење, греење 
и само вентилатор. Се поврзува со терминалите A-B-C на надворешната единица / BS-кутија.

- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26

1 опрема на секоја 

порта е потребна

-

KRC19-26

1 опрема на секоја 

порта е потребна

Инсталациона кутија за далечински избирач на ладење/греење KRC19-26 - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A

Комплет со затворена цевка KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Комплет за спојка KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Тивок комплет KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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и) Врски со метричка големина KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Врски со империјални големини KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -
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Опции и додатни елементи -  внатрешна единица
Д

р
уг

и

Декоративен панел  

(задолжително за касетни единици, дополнително за други, заден панел за FXLQ)

BYCQ140D7GW1 (сам се 

чисти) *5/*6

BYCQ140D7W1W 

(бел) *3

BYCQ140D7W1 

(стандарден)

BYFQ60CW (бел 

панел)

BYFQ60CS (сив панел)

BYFQ60B3 

(стандарден панел)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - - -

Опрема за монтирање декоративен панел директно на единицата - - - - - - - - - - - - - -

Подметнувач за намалување на потребната висина на инсталирање -
KDBQ44B60 

(стандарден панел)
- - - - - - - - - - - -

Комплет за затворање за воздушно празнење во 3 или 2 насоки KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (бел и сив 

панел)
- - - - - - - - - - - -

Комплет за довод на свеж воздух
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - - -

Адаптер за отсис на воздух за кружен канал - - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Комора за филтер за вшмукување одоздола - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - - -

Замена на долготраен филтер KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - - -

Опрема за пумпа за одвод стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно Стандардно Стандардно KDAJ25K56 стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно

Опрема за сензор BRYQ140A

BRYQ60AW (бел 

панел)

BRYQ60AS (сив 

панел)

- - - - - - - - - - - -

Филтер за бучава (само за електромагнетна употреба) - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - - -

*2 Потребна е инсталациона кутија за овие адаптери 
*3 BYCQ140D7W1W има бела изолација 
 Имајте предвид дека нечистотиите се забележуваат повеќе на бела изолација и затоа не се препорачува да  
 се инсталира декоративниот панел BYCQ140D7W1W на места кои се изложени на нечистотии" 
*4 Не се препорачува поради ограничувањето на функциите 
*5 За да можете да го контролирате BYCQ140D7GW1 потребен е контролорот BRC1E 
*6 BYCQ140DGW1 не е компатибилен со Mini VRV, Multi и Split надворешни единици без инвертор 
*7 Опцијата не е достапна во комбинација со BYCQ140D7GW1 
*8 Потребни се двата дела за влез на свеж воздух за секоја единица 
*9 Функцијата за детектирање е недостапна 
*10 Функцијата за независна контрола на капаците е недостапна 

Тавански касетни единици Скриени тавански единици (канални единици)

Кружен проток 
(800x800)

4 насоки 
(600x600)

Дување во 2 насоки Агол (дување во 1 насоки) Мал Тенок Стандардно

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 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140

А
да

пт
ер

и 
и 

ко
нт

р
ол

а

BRC1E52A/B
Првокласен жичен далечински управувач со текстуален интерфејс и заднинско светло • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Стандарден жичен далечински управувач со неделен тајмер •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфрацрвено далечинско управување заедно со приемник BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(бел панел)

BRC7F530S *9*10 

(сив панел)

BRC7EB530 *9*10 

(стандарден панел)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Едноставен жичен далечински управувач за систем со враќање топлина

- - - - - - - • • • • • • •
BRC3E52A
Едноставен жичен далечински управувач за систем со топлотна пумпа

- - - - - - - • • • • • • •
DCS302C51
Централен далечински управувач • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Унифицирана контрола за ON/OFF • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Програмиран тајмер • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Интелигентен управувач на допир • • • • • • • • • • • • • •
Надворешен жичен сензор за температура KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

Надворешен безжичен сензор за температура 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

Адаптер за инсталација (интерлок за вентилатор за довод на свеж воздух) - - - - - - - - - - - - - -

Жичен адаптер за надворешно надгледување/контрола преку контакти без струја и контрола на потребна вредност преку 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Жичен адаптер за надворешно централно надгледување/контрола  
(контролира 1 цел систем)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Жичен адаптер со 4 излезни сигнали  
(Излез за компресор / грешка, вентилатор, пом. грејач, развлажувач)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Жичен адаптер со 2 излезни сигнали  
(Излез за компресор / грешка, вентилатор)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - - -

Адаптери за примена при повеќе станари  
(24VAC PCB-интерфејс за напојување со струја)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Надворешен контролен адаптер за надворешна единица - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Инсталациона кутија / Плоча за монтирање за адаптер PCB  
(За единици, каде што нема несто во разводната кутија)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101
KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

Конектор за присилен контакт стандардно - стандардно стандардно стандардно Стандардно Стандардно Стандардно - Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно

Врска со централизирана контрола стандардно - - - - Стандардно Стандардно Стандардно - Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно

Електрична кутија со терминал за заземјување (2 блока) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Електрична кутија со терминал за заземјување (3 блока) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Електрична кутија со терминал за заземјување - - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Адаптер за дигитален влез - - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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Декоративен панел  

(задолжително за касетни единици, дополнително за други, заден панел за FXLQ)

BYCQ140D7GW1 (сам се 

чисти) *5/*6

BYCQ140D7W1W 

(бел) *3

BYCQ140D7W1 

(стандарден)

BYFQ60CW (бел 

панел)

BYFQ60CS (сив панел)

BYFQ60B3 

(стандарден панел)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - - -

Опрема за монтирање декоративен панел директно на единицата - - - - - - - - - - - - - -

Подметнувач за намалување на потребната висина на инсталирање -
KDBQ44B60 

(стандарден панел)
- - - - - - - - - - - -

Комплет за затворање за воздушно празнење во 3 или 2 насоки KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (бел и сив 

панел)
- - - - - - - - - - - -

Комплет за довод на свеж воздух
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - - -

Адаптер за отсис на воздух за кружен канал - - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Комора за филтер за вшмукување одоздола - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - - -

Замена на долготраен филтер KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - - -

Опрема за пумпа за одвод стандардно стандардно стандардно стандардно стандардно Стандардно Стандардно KDAJ25K56 стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно

Опрема за сензор BRYQ140A

BRYQ60AW (бел 

панел)

BRYQ60AS (сив 

панел)

- - - - - - - - - - - -

Филтер за бучава (само за електромагнетна употреба) - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - - -

Опции и додатни елементи -  внатрешна единица

Тавански касетни единици Скриени тавански единици (канални единици)

Кружен проток 
(800x800)

4 насоки 
(600x600)

Дување во 2 насоки Агол (дување во 1 насоки) Мал Тенок Стандардно

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 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140

А
да

пт
ер

и 
и 

ко
нт

р
ол

а

BRC1E52A/B
Првокласен жичен далечински управувач со текстуален интерфејс и заднинско светло • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Стандарден жичен далечински управувач со неделен тајмер •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфрацрвено далечинско управување заедно со приемник BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(бел панел)

BRC7F530S *9*10 

(сив панел)

BRC7EB530 *9*10 

(стандарден панел)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Едноставен жичен далечински управувач за систем со враќање топлина

- - - - - - - • • • • • • •
BRC3E52A
Едноставен жичен далечински управувач за систем со топлотна пумпа

- - - - - - - • • • • • • •
DCS302C51
Централен далечински управувач • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Унифицирана контрола за ON/OFF • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Програмиран тајмер • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Интелигентен управувач на допир • • • • • • • • • • • • • •
Надворешен жичен сензор за температура KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

Надворешен безжичен сензор за температура 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

Адаптер за инсталација (интерлок за вентилатор за довод на свеж воздух) - - - - - - - - - - - - - -

Жичен адаптер за надворешно надгледување/контрола преку контакти без струја и контрола на потребна вредност преку 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Жичен адаптер за надворешно централно надгледување/контрола  
(контролира 1 цел систем)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Жичен адаптер со 4 излезни сигнали  
(Излез за компресор / грешка, вентилатор, пом. грејач, развлажувач)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Жичен адаптер со 2 излезни сигнали  
(Излез за компресор / грешка, вентилатор)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - - -

Адаптери за примена при повеќе станари  
(24VAC PCB-интерфејс за напојување со струја)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Надворешен контролен адаптер за надворешна единица - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Инсталациона кутија / Плоча за монтирање за адаптер PCB  
(За единици, каде што нема несто во разводната кутија)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101
KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

Конектор за присилен контакт стандардно - стандардно стандардно стандардно Стандардно Стандардно Стандардно - Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно

Врска со централизирана контрола стандардно - - - - Стандардно Стандардно Стандардно - Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно

Електрична кутија со терминал за заземјување (2 блока) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Електрична кутија со терминал за заземјување (3 блока) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Електрична кутија со терминал за заземјување - - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Адаптер за дигитален влез - - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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Опции и додатни елементи -  внатрешна единица

Скриени тавански единици (канални единици) Спуштени тавански единици
Високоѕидни 

единици
Парапетни единици

Мал Среден Голем Дување во 1 насока Дување во 4 насоки Скриена Парапетна

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 100 A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

А
да

пт
ер

и 
и 

ко
нт

р
ол

а

BRC1E52A/B

Првокласен жичен далечински управувач со текстуален интерфејс и заднинско светло • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 

Стандарден жичен далечински управувач со неделен тајмер •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфрацрвено далечинско управување заедно со приемник BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A

Едноставен жичен далечински управувач за систем со враќање топлина • • • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A

Едноставен жичен далечински управувач за систем со топлотна пумпа • • • • • - - - - - • • • •
DCS302C51

Централен далечински управувач • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Унифицирана контрола за ON/OFF • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Програмиран тајмер • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Интелигентен контролор на допир • • • • • • • • • • • • • •
Надворешен жичен сензор за температура KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Надворешен безжичен сензор за температура 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

Жичен адаптер за надворешно надгледување/контрола преку контакти 

без струја и контрола на потребна вредност преку 0-140Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Жичен адаптер за надворешно централно надгледување/контрола 

(контролира 1 цел систем)
KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Жичен адаптер со 4 излезни сигнали  

(Излез за компресор / грешка, вентилатор, пом. грејач, развлажувач)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Жичен адаптер со 2 излезни сигнали  

(Излез за компресор / грешка, вентилатор)
- - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптери за примена при повеќе станари  

(24VAC PCB-интерфејс за напојување со струја)
DTA114A61 DTA114A61 - DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Надворешен контролен адаптер за надворешна единица DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Инсталациона кутија / Плоча за монтирање за адаптер PCB

(За единици, каде што нема простор во разводната кутија)
KRP4A96 KRP4A96 - KRP1BA101 / KRP1B100 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Конектор за присилен контакт Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно

Врска со централизирана контрола Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно - - - - Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно

Електрична кутија со терминал за заземјување (2 блока) - - - KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Електрична кутија со терминал за заземјување (3 блока) - - - KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Електрична кутија со терминал за заземјување - - - KJB411A - - - - - - - - - -

Адаптер за дигитален влез - - - BRP7A51 - - - - - - - - - -

Д
р

уг
и

Декоративен панел (задолжително за касетни единици, дополнително 

за други, заден панел за FXLQ)
BYBS71D BYBS125D - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Опрема за монтирање декоративен панел директно на единицата EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - - - -

Подметнувач за намалување на потребната висина на инсталирање - - - - - - - - - - - - - -

Комплет за затворање за воздушно празнење во 3 или 2 насоки - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Декоративен панел за дување воздух - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Комплет за довод на свеж воздух - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Адаптер за отсис на воздух за кружен канал KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Замена на долготраен филтер - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Опрема за пумпа за одвод Стандардно Стандардно - Стандардно - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Опрема за сензор - - - - - - - - - - - - - -

Филтер за бучава (само за електромагнетна употреба) - - KEK26-1 - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

L-тип опрема за инсталација на цевки (за насока нагоре) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Потребна е инсталациона кутија за овие адаптери

*3 BYCQ140D7W1W има бели изолација

Имајте предвид дека насобраната нечистотија на бела изолација се гледа подобро и дека не се препорачува да  
се инсталира декоративниот панел BYCQ140D7W1W во места што се изложени на концентрирана нечистотија

*4 Не се препорачува поради ограничувањето на функциите

*5 За да можете да го контролирате BYCQ140D7GW1 потребен е контролорот BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 не е компатибилен со Mini VRV, Multi и Split надворешни единици без инвертор

*7 Опцијата не е достапна во комбинација со BYCQ140D7GW1

*8 Потребни се двата дела за влез на свеж воздух за секоја единица

*9 Функцијата за детектирање е недостапна

*10 Функцијата за независна контрола на капаците е недостапна
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Скриени тавански единици (канални единици) Спуштени тавански единици
Високоѕидни 

единици
Парапетни единици

Мал Среден Голем Дување во 1 насока Дување во 4 насоки Скриена Парапетна

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 100 A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

А
да

пт
ер

и 
и 

ко
нт

р
ол

а

BRC1E52A/B

Првокласен жичен далечински управувач со текстуален интерфејс и заднинско светло • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 

Стандарден жичен далечински управувач со неделен тајмер •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфрацрвено далечинско управување заедно со приемник BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A

Едноставен жичен далечински управувач за систем со враќање топлина • • • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A

Едноставен жичен далечински управувач за систем со топлотна пумпа • • • • • - - - - - • • • •
DCS302C51

Централен далечински управувач • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Унифицирана контрола за ON/OFF • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Програмиран тајмер • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Интелигентен контролор на допир • • • • • • • • • • • • • •
Надворешен жичен сензор за температура KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Надворешен безжичен сензор за температура 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

Жичен адаптер за надворешно надгледување/контрола преку контакти 

без струја и контрола на потребна вредност преку 0-140Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Жичен адаптер за надворешно централно надгледување/контрола 

(контролира 1 цел систем)
KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Жичен адаптер со 4 излезни сигнали  

(Излез за компресор / грешка, вентилатор, пом. грејач, развлажувач)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Жичен адаптер со 2 излезни сигнали  

(Излез за компресор / грешка, вентилатор)
- - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптери за примена при повеќе станари  

(24VAC PCB-интерфејс за напојување со струја)
DTA114A61 DTA114A61 - DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Надворешен контролен адаптер за надворешна единица DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Инсталациона кутија / Плоча за монтирање за адаптер PCB

(За единици, каде што нема простор во разводната кутија)
KRP4A96 KRP4A96 - KRP1BA101 / KRP1B100 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Конектор за присилен контакт Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно

Врска со централизирана контрола Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно - - - - Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно Стандардно

Електрична кутија со терминал за заземјување (2 блока) - - - KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Електрична кутија со терминал за заземјување (3 блока) - - - KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Електрична кутија со терминал за заземјување - - - KJB411A - - - - - - - - - -

Адаптер за дигитален влез - - - BRP7A51 - - - - - - - - - -

Д
р

уг
и

Декоративен панел (задолжително за касетни единици, дополнително 

за други, заден панел за FXLQ)
BYBS71D BYBS125D - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Опрема за монтирање декоративен панел директно на единицата EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - - - -

Подметнувач за намалување на потребната висина на инсталирање - - - - - - - - - - - - - -

Комплет за затворање за воздушно празнење во 3 или 2 насоки - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Декоративен панел за дување воздух - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Комплет за довод на свеж воздух - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Адаптер за отсис на воздух за кружен канал KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Замена на долготраен филтер - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Опрема за пумпа за одвод Стандардно Стандардно - Стандардно - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Опрема за сензор - - - - - - - - - - - - - -

Филтер за бучава (само за електромагнетна употреба) - - KEK26-1 - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

L-тип опрема за инсталација на цевки (за насока нагоре) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Потребна е инсталациона кутија за овие адаптери

*3 BYCQ140D7W1W има бели изолација

Имајте предвид дека насобраната нечистотија на бела изолација се гледа подобро и дека не се препорачува да  
се инсталира декоративниот панел BYCQ140D7W1W во места што се изложени на концентрирана нечистотија

*4 Не се препорачува поради ограничувањето на функциите

*5 За да можете да го контролирате BYCQ140D7GW1 потребен е контролорот BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 не е компатибилен со Mini VRV, Multi и Split надворешни единици без инвертор

*7 Опцијата не е достапна во комбинација со BYCQ140D7GW1

*8 Потребни се двата дела за влез на свеж воздух за секоја единица

*9 Функцијата за детектирање е недостапна

*10 Функцијата за независна контрола на капаците е недостапна

*Забелешка: сините ќелии содржат прелиминарни податоци

Опции и додатни елементи -  внатрешна единица
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ВНАТРЕШНИ ЕДИНИЦИ

FTXG-LW/S
CTXS15-35K
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FLXS-B(9)

А
да

пт
ер

и 
и 

ко
нт

р
ол

и

Жичен далечински управувач BRC944 (3) BRC944 (3) (5) BRC944 (3) BRC944 (3) BRC944 (3)  -

BRC1D52

BRC1E52A

BRC1E52B (4)

 -

Безжичен далечински управувач  -  -  -  -  -  - BRC4C65  -

Едноставен далечински управувач  -  -  -  -  -  - BRC2C51  -

Далечински управувач за употреба во хотел  -  -  -  -  -  - BRC3A61  -

Кабел за жичен далечински управувач - 3m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  -  -  -

Кабел за жичен далечински управувач - 8m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  -  -  -

Жичен адаптер за нормален отворен 

контакт / нормален отворен пулсен контакт
KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1)

Централизирана контролна табла - до 5 соби KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2)

Заштита против кражба за далечинскиот 

управувач
KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4  -  - KKF917AA4

Адаптер за интерфејс за жичен далечински управувач  - KRP980A1  -  -  -  -  -  -

Адаптер со кабел за електрични додатоци  -  -  -  -  -  - KRP4A54  -

Далечински сензор  -  -  -  -  -  - KRCS01-4  -

Инсталациска кутија за адаптер PCB  -  -  -  -  -  - KRP1BA101  -

Електрична кутија со терминал за заземјување 3 блока  -  -  -  -  -  - KJB311A  -

Електрична кутија со терминал за заземјување 2 блока  -  -  -  -  -  - KJB212A

Адаптер за интерфејс за DIII-net KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  - KRP928A2S

Контролор на интернет BRP069A41 BRP06942 (5) BRP06942 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42  - BRP069A42

Modbus-капија RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET  -

KNX-капија KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD

Д
р

уг
и

Фотокаталитички филтер за прочистување 

воздух од титаниум-апатит, без рамка
 -  -  -  -  -  -  -  -

Фотокаталички деодозирачки филтер, 

со рамка
 -  -  -  -  -  -  - KAZ917B41

Фотокаталички деодозирачки филтер, без рамка  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B42

Филтер за прочистување воздух, со рамка  -  -  -  -  -  -  - KAF925B41

Ногарка за инсталација  -  -  -  - BKS028  -  -  -

(1) Жичен адаптер, овозможен од Daikin. Часовник за време и други уреди : треба да се купат од локалниот испорачувач; (2) Исто така, потребен е жичен адаптер за секоја внатрешна единица; 
(3) Потребен е кабел за жичен далечински управувач BRCW901A03 или BRCW901A08; (4) Стандардно не се содржи далечински управувач во пакувањето на внатрешната единица. Жичниот или 
безжичниот управувач треба да се нарачаат одделно; (5) Потребен е адаптер за интерфејс KRP980A1.

Опции и додатни елементи -  стилска внатрешна единица
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Опции и додатни елементи -  стилска внатрешна единица

ВНАТРЕШНИ ЕДИНИЦИ

Опис FCQG-F FFQ-C FDBQ-B FBQ-D FHQ-C

Жичен далечински управувач
BRC1D52 

BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D528 
BRC1E52A (3) 

BRC1E52B(4)(9)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

Интелигентен контролор на допир DCS601C51 DCS601C51 - DCS601C51 (2) -

Инфрацрвено далечинско управување (топлотна 
пумпа)

BRC7FA532F (5) 
BRC7EB530W 
BRC7F530W 

BRC7F530S (8-9)
- BRC4C65 BRC7G53

Едноставен далечински управувач (со копче за 
избирач за оперативен режим)

- BRC2E52C  (12) - BRC2E52C (12) -

Едноставен далечински управувач (без копче за 
избирач за оперативен режим)

- BRC3E52C  (12) - - -

Станбен централен далечински управувач - - - - -
Далечински управувач за употреба во хотел BRC3A61 - - BRC3E52C -
Централизирано далечинско управување DCS302C51 DCS302B51 - DCS302C51 DCS302C51
Унифицирана контрола за ON/OFF DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 DCS301B51
Програмиран тајмер DST301B51 DST301B51 - DST301B51 DST301B51 
Адаптер за инсталација (интерлок за вентилатор за довод на свеж воздух) - - - KRP1BA59 -
Адаптер за надворешен ON/OFF и надгледување/
за електрични додатни елементи

KRP1B57 
KRP4A53 (1)(5)

KRP1B57 
KRP4A53(6)

-
KRP4A52 (1) 
KRP2A51 (1)

KRP1B54 
KRP4A52(1)

Интерфејс за адаптер на Sky Air - - - DTA112B51 -

Инсталациска кутија за адаптер PCB KRP1H98 (5)
KRP1B101 

KRP1BA101
- KRP1B(A)101 KRP1D93A

Далечински сензор KRCS01-4 KRCS01-4 - KRCS01-4B KRCS01-4B
Далечински ON/OFF, принудно исклучување - - - - EKRORO4
Електрична кутија со терминал за заземјување (3 блока) KJB311A - - - KJB311A
Електрична кутија со терминал за заземјување (2 блока) KJB212A - - - KJB212A
Електрична кутија со терминал за заземјување - - - KJB411A -
Адаптер за инсталација (мерач на време) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1B2 EKRP1B2 - -
Адаптер за дигитален влез - BRP7A51 (1) (13) - BRP7A51 -
Опции PCB за надворешен електричен грејач, 
развлажнувач и/или мерач на време

- - - EKRP1B2A (7) -

Опција PCB за групна контрола (NIM03) - - - - -
Плоча за монтирање за адаптер PCB - - - - -

Забелешки: (1) Потребна е инсталациска кутија за адаптер PCB; (2) Потребен е адаптер за интерфејс за серијата Sky Air (DTA112B51); (3) Заедно со следните јазици: Англиски, германски, француски, италијански, шпански, холандски, грчки, руски, 

турски, португалски, полски; (4) Заедно со следните јазици: Англиски, германски, чешки, хрватски, унгарски, романски, словенечки, бугарски, словачки, српски, албански; (5) Опцијата не е достапна во комбинација со BYCQ140*G; (6) Потребна 

е инсталациска кутија за адаптер PCB (KRP1B101); (7) Електричен грејач, развлажнувач и мерач на време се доставуваат на лице место. Овие делови не смеат да се инсталираат внатре во опремата; (8) Функцијата на сензорот е недостапна; (9) 

Функцијата за независно контролирање на капаците е недостапна; (10) Со инфрацрвениот далечински управувач не можат да се управуваат поединечната контрола на капаците и автоматската контрола на волуменот на воздухот; (11) Заедно со 

декоративниот панел; (12) Заедно со следните јазици: Англиски, германски, француски, холандски, шпански, италијански,португалски; (13) Можно е само во комбинација со едноставен далечински управувач BRC2/3E52C; (14) Само за станбена 

употреба. Не може да се користи со друга опрема за централизирана контрола 
Забелешки: (1) BYCQ140DW има бели изолации. Имајте предвид дека нечистотијата на бела изолација се гледа подобро и дека не се препорачува да се инсталира декоративниот панел BYCQ140DW

*Забелешка: сините ќелии содржат прелиминарни податоци
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Опции и додатни елементи - Вентилација и топла вода

VH електричен грејач за VAM
Довод на напон 220/250V ac 50/60 Hz. +/-10%

Излезна струја (максимум) 19A на 40°C (амбиент)

Сензор за температура 5k оми на 25°C (табела 502 1T)

Контролен опсег на температура 0 до 40°C / (0-10V 0-100%)

Тајмер за работа Може да се прилагоди од 1 до 2 минути (фабрички поставен на 1.5 минута)

Контролен осигурувач 20 X5 mm 250 m  A

LED-индикатори Вклучен - Жолто

Вклучен грејач - Црвено (постојано или трепка, покажувајќи повремена контрола)

Грешка при проток на воздух - Црвено

Дупки за монтирање 98mm X 181mm centres 5 mm ø дупки

Максимално амбиентално опкружување на терминална кутија 35°C (при работа)

Автоматско исклучување при висока температура 100°C претходно поставено

Рачно исклучување при превисока температура 125°C претходно поставено

Стартување релеј 1A 120V AC или 1A 24V DC

BMS-внесување посакувана вредност 0-10VDC

VH електричен грејач за VAM VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Капацитет kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Дијаметар на вод mm 100 150 200 250 250 350

VAM што може да се поврзува VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

Други VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Адаптер со кабел за електрични додатоци (забелешка 6) KRP2A51 KRP2A51 (забелешка 3) BRP4A50A (забелешка 4/5) - - -

PCB-адаптер за развлажнувач KRP50-2 BRP4A50A (забелешка 4/5) BRP4A50A (забелешка 4/5) - - -

PCB-адаптер за грејач од трето лице BRP4A50 BRP4A50A (забелешка 4/5) BRP4A50A (забелешка 4/5) - - -

Далечински сензор - - - KRCS01-1

Забелешки

(1) За работа е потребен избирач за ладење/греење

(2) Не го поврзувајте системот со уреди DIII-net (Интелигентен контролор, Интелигентен управувач, LonWorks-интерфејс, BACnet-интерфејс…).

(3) Потребна е инсталациска кутија KRP1BA101.

(4) Дополнително е потребна фиксирачка плоча EKMPVAM за VAM1500-2000FB.
(5) Грејач од трето лице и развлажнувач од трето лице не можат да се комбинираат
(6) За надворешна контрола и надгледување (ON/OFF контрола, оперативен сигнал, индикација за грешка)

Системи за индивидуална контрола VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Жичен далечински управувач BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

VAM жичен далечински управувач BRC301B61 - - - -

Системи за централизирана контрола VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Централизирано далечинско управување DCS302C51 DCS302C51 - - -

Унифицирана контрола за ON/OFF DCS301B51 DCS301B51 - - -

Програмиран тајмер DST301B51 DST301B51 - - -

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)
Филтери за прав EN779 Medium M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fine F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Придушувач Име на модел - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Номинален дијаметар на цевка (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Сензор за CO
2

- - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

VH електричен грејач за VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -
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Други VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Адаптер со кабел за електрични додатоци (забелешка 6) KRP2A51 KRP2A51 (забелешка 3) BRP4A50A (забелешка 4/5) - - -

PCB-адаптер за развлажнувач KRP50-2 BRP4A50A (забелешка 4/5) BRP4A50A (забелешка 4/5) - - -

PCB-адаптер за грејач од трето лице BRP4A50 BRP4A50A (забелешка 4/5) BRP4A50A (забелешка 4/5) - - -

Далечински сензор - - - KRCS01-1

Забелешки

(1) За работа е потребен избирач за ладење/греење

(2) Не го поврзувајте системот со уреди DIII-net (Интелигентен контролор, Интелигентен управувач, LonWorks-интерфејс, BACnet-интерфејс…).

(3) Потребна е инсталациска кутија KRP1BA101.

(4) Дополнително е потребна фиксирачка плоча EKMPVAM за VAM1500-2000FB.
(5) Грејач од трето лице и развлажнувач од трето лице не можат да се комбинираат
(6) За надворешна контрола и надгледување (ON/OFF контрола, оперативен сигнал, индикација за грешка)

Системи за индивидуална контрола VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Жичен далечински управувач BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

VAM жичен далечински управувач BRC301B61 - - - -

Системи за централизирана контрола VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Централизирано далечинско управување DCS302C51 DCS302C51 - - -

Унифицирана контрола за ON/OFF DCS301B51 DCS301B51 - - -

Програмиран тајмер DST301B51 DST301B51 - - -

Опции и додатни елементи - Вентилација и топла вода

HXY080-125A HXHD125A
Сад за одвод EKHBDPCA2 -

Дигитален I/O PCB EKRP1HBAA -

Demand PCB - потребен е за да се поврзе собниот термостат EKRP1AHTA -
Далечински кориснички интерфејс (remocon) - Ист контролор каков што се наоѓа во 

пакувањето на каскадната единица може да се монтира паралелно или на друга локација. 

Ако се инсталираат 2 контролора, инсталатерот мора да избере 1 главен и 1 спореден

EKRUAHTB -

Помошен грејач EKBUHAA6(W1/V3) -

Безжичен собен термостат - Потребен е Demand PCB EKRP1AHTA EKRTWA -

Жичен собен термостат - Потребен е Demand PCB EKRP1AHTA EKRTR1 -

Далечински сензор за собен термостат - Потребен е Demand PCB EKRP1AHTA EKRTETS -
Резервоар за домашна топла вода - стандардно

(поставен врз хидрокутијата)
-

EKHTS200AC

EKHTS260AC
Резервоар за домашна топла вода - со можност за соларно поврзување - EKHWP500B

Соларен колектор *1 -
EKSV26P (вертикален)

EKSH26P (хоризонтален)
Пумпна станица - EKSRPS

*1 пупмпна станица е потребна за оваа опција

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)
Филтери за прав EN779 Medium M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fine F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Придушувач Име на модел - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Номинален дијаметар на цевка (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Сензор за CO
2

- - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

VH електричен грејач за VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -
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Опции и дополнителни елементи - Вентилација (клима комори)

D-AHU Professional

Тип на конструкција SP 65 SP 45 FP 50 FP 25

Профил

Алуминиум стандардно стандардно стандардно стандардно

Анодиран алуминиум опција опција опција опција

Алуминиум со термичка сопирачка опција опција опција опција

Анодиран алуминиум со термичка сопирачка опција опција опција опција

Агол Најлон засилен со стаклени влакна стандардно стандардно стандардно стандардно

Изолација на панел

Густина на полиуретанска пена 45 kg/m3 термичка 
спроводливост 0,020 W/m*K реакција при пожар класа 1

стандардно стандардно стандардно стандардно

Густина на стаклена волна 90 kg/m3 термичка спроводливост 
0,037 W/m*K (се однесува на 20°C) реакција при пожар класа 0

опција опција опција опција

Материјал на 
надворешен слој

Галванизиран челик обложен со сив пластисол стандардно стандардно стандардно стандардно

Претходно обложен галванизиран челик опција опција опција опција

Галванизиран челик опција опција опција опција

Алуминиум опција опција опција опција

AISI 304 не’рѓосувачки челик опција опција опција опција

Материјал на 
внатрешен слој

Галванизиран челик стандардно стандардно стандардно стандардно

Претходно обложен галванизиран челик опција опција опција опција

Галванизиран челик обложен со сив пластисол опција опција опција опција

Алуминиум опција опција опција опција

AISI 304 не’рѓосувачки челик опција опција опција опција

Основна рамка
Алуминиум

стандардно 
(од големина 1 до големина 17)

стандардно 
(од големина 1 до големина 17)

стандардно 
(од големина 1 до големина 17)

стандардно 
(од големина 1 до големина 17)

Галванизиран челик
стандардно 

(од големина 18 до големина 27)
стандардно 

(од големина 18 до големина 27)
стандардно 

(од големина 18 до големина 27)
стандардно 

(од големина 18 до големина 27)
Рачка Најлон засилен со стаклени влакна стандардно стандардно стандардно стандардно

Тип

Тип на компресија стандардно стандардно стандардно стандардно

Тип на функција на зглоб (можност да се 
отстрани вратата)

опција опција опција опција

D-AHU Easy

Тип на конструкција DS 50 DS 25

Профил Алуминиум Стандардно Стандардно

Агол Најлон засилен со стаклени влакна Стандардно Стандардно

Изолација на панел Термичка спроводливост на полиуретанска пена 0,024 W/m*K Стандардно (густина 45 kg/m3) Cтандардно (густина 47 kg/m3)

Материјал на надворешен слој Претходно обложен галванизиран челик (RAL 9002) Стандардно Стандардно

Материјал на внатрешен слој Галванизиран челик Стандардно Стандардно

Основна рамка Алуминиум Стандардно Стандардно

Рачка Најлон засилен со стаклени влакна Стандардно Стандардно

Тип Тип на компресија Стандардно Стандардно
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DCM601A51 DMS504B51 DMS502A51

LonWorks-интерфејс BACnet-интерфејс

iTM plus адаптер DCM601A52
iTM ppd софтвер DCM002A51
iTM навигаторски софтвер за енергија DCM008A51
iTM BACnet опција DCM009A51
WAGO I/O Единица за Modbus Communication WGDCMCPLR

Единица со напојување DC24V: 787-712
Единица со напојување DC24V: 750-613
Конектор: 750-960
Модул на терминатор: 750-600
Di модул: 750-400, 750-432
Do модул: 750-513/000-001
Ai модул: 750-454, 750-479
Модул на термистор: 750-461/020-000

Адаптер за интерфејс за поврзување со RA-единици KRP928A2S KRP928A2S
Адаптер за интерфејс за поврзување со единици R-407C/R-22 Sky Air DTA102A52 DTA102A52
Адаптер за интерфејс за поврзување со единици R-410A Sky Air DTA112B51 DTA112B51
DIII-табла DAM411B51
Дигитален влез/излез DAM412B51

Опции - Контролни системи



Нашите нови VRV IV-системи со враќање топлина ги 
поставуваат стандардите во севкупната ефикасност при 
удоност во климатизацијата.

Целосна едноставност на дизајнот, многу брза инсталација, 
флексибилност со апсолутна ефикасност и удобност. Сите 
револуционерни промени најдете ги на www.daikineurope.com/vrviv

+ + + МАКС 
удобност

ПОВЕЌЕ 
бесплатна 
топлина

БРЗА 
инсталација

БРЗ 
дизајн

360° 
ефикасност

инсталациона 
ефикасност

ефикасност 
на дизајн

оперативна 
ефикасност

враќање топлина

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 ·  е-пошта: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Тековната публикација е составена само по пат на информација и не определува обврзувачка понуда со Daikin Europe N.V. / Daikin 

Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH ја состави содржината на оваа публикација 

според свои познавања. Не се издава изречна и имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, доверливоста или состојбата 

за работа за определени намени на неговата содржина и производите и услугите што се содржат внатре. Спецификациите се 

предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH експлицитно ја отфрла 

секоја одговорност за било какво директно или индиректно оштетување, во најширока смисла, што произлегува од употребата и/

или интерпретацијата на оваа публикација. Сета содржина е заштитана со авторски права од страна на Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. учествува во програмата Eurovent Certification за 

Пакувања со течност за ладење (LCP), Клима комори (AHU), Единици со 

калем за вентилатор (FCU) и системи со променлив проток на разладно 

средство (VRF) Проверете ја важноста на сертификатот на интернет: 

www.eurovent-certification.com или со помош на: www.certiflash.com

DACE VRV Каталог за производи 2015-2016 - ECPMK15-200A

Производите на Daikin се дистрибуирани од страна на:
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