Katalog produktów

VRV
2015 dla instalatorów

Minimalne koszty eksploatacji, maksymalna elastyczność.
Szybka instalacja, najwyższa niezawodność, idealny komfort.

CAŁKOWICIE PŁASKA KASETA
ZASTOSOWANIA BIUROWE

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA KANAŁOWA
ZASTOSOWANIA HOTELOWE

JEDNOSTKA PRZYPODŁOGOWA (BEZ OBUDOWY)
ZASTOSOWANIA RESTAURACYJNE
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Spis treści
VRV - idealne rozwiązanie dla sektora
komercyjnego

5

Wentylacja i uzdatnianie powietrza
22

Unikalne i opatentowane technologie, które
charekteryzują się maksymalnym komfortem i
wyższą efektywnością.

Korzyści

30

Jednostki zewnętrzne Daikin oferują
rozwiązanie do każdego zastosowania
i każdych warunków klimatycznych.

Jednostki wewnętrzne

238

Oferujemy pełną gamę opcji i wyposażenia
dodatkowego, które pozwalają dostosować
nasze systemy do różnych wymagań klienta.

Przegląd literatury

100

216

Gama systemów sterowania Daikin, od
systemów zarządzania budynkiem do prostych
zdalnych sterowników, które są proste
w obsłudze i oferują inteligentne zarządzanie
energią.

Opcje i wyposażenie dodatkowe
40

182

Daikin oferuje szeroką gamę jednostek i central
wentylacyjnych zapewniających zdrowe
i komfortowe otoczenie.

Systemy sterowania

Systemy VRV IV Daikin można w szybki
i prosty sposób dostosować, uruchomić
i eksploatować, oferują one użytkownikowi
końcowemu stały komfort oraz sterowanie
dostosowane do jego potrzeb.

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

176

Szybkie i proste w instalacji kurtyny powietrzne
Biddle są bardzo wydajne. Krótki czas zwrotu
inwestycji w porównaniu do elektrycznych
kurtyn powietrznych, poniżej 18 miesięcy.

Technologia VRV firmy Daikin jest wiodąca
w dziedzinie dostosowywania do wymagań
indywidualnych budynków pod względem
komfortu i oszczędności energii. System VRV
jest rozwiązaniem elastycznym przeznaczonym
do zastosowań komercyjnych.

Standardy i technologie VRV IV

Kurtyny powietrzne Biddle

257

Zapoznaj się z naszą dokumentacją komercyjną
i techniczną.

Jednostki wewnętrzne Daikin komponują
się z każdym wystrojem wnętrza, od
nowoczesnego do klasycznego, zapewniają
cichą pracę i komfort.

Ciepła woda

166

Skuteczne wytwarzanie ciepłej wody
dla systemu ogrzewania podłogowego,
dla grzejników i central wentylacyjnych
oraz produkcja ciepłej wody do użytku
w umywalkach, wannach i pod prysznicem.
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Dlaczego wybierać
rozwiązania Daikin
Nasza obietnica to pewność, że klienci mogą
polegać na Daikin w zakresie najwyższego
poziomu komfortu - to pozwala im się
skoncentrować na pracy i życiu.
Nasza obietnica to poświęcenie na rzecz
doskonałości technicznej, koncentracji na
projekcie oraz standardach najwyższej jakości
po to, aby nasi klienci mogli nam ufać i polegać
na komforcie, jaki im oferujemy.
Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska
jest bezwzględne. Nasze produkty znajdują
się w czołówce produktów o niskim zużyciu
energii, w sposób nieprzerwany pracujemy
nad innowacjami pozwalającymi zmniejszyć
oddziaływanie na środowisko rozwiązań
HVACR.
Prowadzimy tam, gdzie inni podążają.
Zamierzamy kontynuować naszą drogę jako
globalny lider rozwiązań HVACR, ponieważ nasza
specjalistyczna wiedza we wszystkich sektorach
rynkowych poparta 90-letnim doświadczeniem
pozwoli nam oferować wartość dodaną do
długotrwałych relacji opartych na zaufaniu,
szacunku i wiarygodności.
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Wprowadzenie do VRV

VRV
Idealne rozwiązanie dla sektora komercyjnego
Technologia VRV firmy Daikin jest wiodącą w dziedzinie
dostosowywania do wymagań indywidualnych
budynków pod względem komfortu i oszczędności
energii, co ułatwia obniżenie kosztów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych. System VRV jest rozwiązaniem
elastycznym przeznaczonym do wszystkich
zastosowań i warunków klimatycznych - to oferta
unikalnych produktów, które tworzą różnicę dla Ciebie
i Twoich klientów.

Supermarket
Hotel

Sklep

Biuro
Restauracja

Technika

Budynek
publiczny

Sport i rozrywka
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VRV IV …
ponownie wyznacza
standard

Dlaczego VRV?
• Wynalazca i lider rynku w dziedzinie systemów VRV od 1982 roku
›› Ponad 90-letnie doświadczenie w dziedzinie pomp ciepła
›› Zaprojektowany dla Europy i wyprodukowany w Europie

• Unikalny typoszereg jednostek zewnętrznych przeznaczonych dla wielu aplikacji i warunków klimatycznych
• Unikalne produkty, które tworzą różnicę
w zakresie efektywności
›› Zmienna temperatura czynnika chłodniczego zapewnia najwyższą efektywność sezonową
›› Kaseta z nawiewem obwodowym z panelem wyposażonym w funkcję automatycznego czyszczenia filtra
w zakresie komfortu
›› Zmienna temperatura czynnika chłodniczego pozwala uniknąć zimnych przeciągów
›› Ciągłe grzanie podczas odszaraniania
›› Jednostki typu 15 dla małych i dobrze zaizolowanych pomieszczeń (modele kasetonowe, naścienne, kanałowe)
›› Niski poziom głośności jednostek wewnętrznych i zewnętrznych
w zakresie projektu
›› Całkowicie płaska kaseta, w pełni integruje się z sufitem
›› Daikin Emura, unikalny ikoniczny projekt
w zakresie instalacji
›› Automatyczne napełnianie czynnikiem chłodniczym i sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej
›› Kaseta podstropowa z 4-kierunkowym nawiewem (FXUQ)
›› Centrala wentylacyjna Daikin typu plug & play
›› Kompleksowe rozwiązanie z nisko- i wysokotemperaturowym hydroboksem, kurtynami powietrznymi Biddle itd.
w zakresie sterowania
›› Opłacalny inteligentny sterownik dotykowy - mini BMS integruje wszystkie produkty
›› Prosta integracja z systemem BMS innej firmy
›› Dedykowane rozwiązania do sterowania przeznaczone do zastosowań takich jak chłodzenie techniczne, sklepy, hotele itd.

• Najwyższa niezawodność
›› Prawdziwe chłodzenie techniczne
›› Płytka drukowana chłodzona gazem
›› Rozległe badania przed opuszczeniem fabryki
›› Największa sieć wsparcia oraz serwis po-sprzedaży
›› Wszystkie części zamienne dostępne w Europie

System klimatyzacji VRV jest pierwszym w świecie indywidualnym systemem klimatyzacji ze sterowaniem zmiennym przepływem czynnika chłodniczego - został
skomercjalizowany przez firmę Daikin w roku 1982. VRV jest znakiem handlowym firmy Daikin Industries Ltd. Wywodzi się z technologii określanej przez nas jako „zmienna
objętość czynnika chłodniczego”.
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Korzyści dla instalatorów
VRV IV firmy Daikin wyznacza standardy
dzięki najnowszej technologii VRT, krótszemu
uruchomieniu i wykonywaniu czynności
serwisowych
›› Uproszczone i oszczędzające czas uruchomienie
dzięki konfiguratorowi VRV
›› Zdalne sprawdzenie szczelności instalacji czynnika
chłodniczego
›› Jeden dostawca = szybki serwis
Wiele opcji, aby spełnić wymagania klienta

Korzyści dla projektantów

Standardy VRV IV
• Zmienna temperatura czynnika chłodniczego

›› Dostosuj VRV do swych potrzeb, aby osiągać najwyższą efektywność
sezonową i komfort
›› Do 28% wyższa efektywność sezonowa (ESEER)
›› Pierwszy VRV zależny od pogody
›› Bez zimnych przeciągów dzięki nadmuchowi powietrza o wysokiej
temperaturze

• Nieustający komfort
›› Unikalna funkcja ciągłego grzania decyduje o tym, że system
VRV IV stanowi najlepszą alternatywę dla tradycyjnych systemów
grzewczych

• Konfigurator VRV
›› Oprogramowanie przyspiesza i upraszcza montaż, uruchomienie,
konfigurację oraz dostosowywanie

• Total solution
›› Jeden dostawca dla grzania, chłodzenia, wentylacji, wytwarzania
ciepłej wody użytkowej, kurtyn powietrznych Biddle i sterowania
›› Połączenie jednostek wewnętrznych typu split i VRV

• Swobodna kombinacja jednostek zewnętrznych umożliwia
spełnienie wymagań dotyczących aranżacji wnętrz oraz
efektywności
• Wyświetlacz LCD jednostki zewnętrznej umożliwia szybkie
skonfigurowanie ustawień na obiekcie

Technologia VRV IV firmy Daikin jest wiodącą na
rynku technologią pozwalającą na dopasowanie
do wymagań indywidualnych budynków pod
względem komfortu i oszczędności energii,
co ułatwia obniżenie kosztów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych

›› Ekologiczny projekt
›› Idealna do uzyskiwania najwyższych wymagań
certyfikatów BREEAM/EPDB
›› Brak zimnych podmuchów dzięki zastosowaniu
wyższej temperatury odparowania, aż 11 lub
16°C, co powoduje, że VRV IV stanowi idealną
alternatywę dla systemów wodnych
›› Unikalne rozwiązanie jako jedyne źródło
ogrzewania w budynku

Korzyści dla właścicieli

VRV IV stanowi najwyższe osiągnięcie w zakresie
dostosowania komfortu i inteligentnej kontroli na
miarę indywidualnych potrzeb i maksymalizacji
efektywności energetycznej
›› Roczna oszczędność kosztów do 28% (w porównaniu
z VRV III)
›› Bez zimnych przeciągów przy zmiennej
temperaturze czynnika chłodniczego
›› Jeden kontakt dla projektowania i konserwacji
układu sterowania klimatem
›› Zintegrowany system umożliwia osiąganie
maksymalnej efektywności energetycznej dla
końcowego użytkownika
›› Zintegrowane zarządzanie wieloma systemami to
idealne rozwiązanie dla kluczowych klientów

Pompa ciepła
Odzysk ciepła
Zamienny za R22
Chłodzone wodą
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Narzędzia cyfrowe
›› Odwiedź stronę internetową:
www.daikin.pl/vrv-iv
›› Pobierz oprogramowanie do symulacji lub doboru:
Przejdź do extranet.daikineurope.com >
Software downloads > sales supporting apps
Symulator sezonowy rozwiązań
To narzędzie oprogramowania pozwala na
przeprowadzenie symulacji sezonowej efektywności,
rocznego poboru mocy i kosztów oraz emisji
CO2 dla danego klimatu, profilu obciążenia
(chłodzenie, grzanie, odzysk ciepła, kowalencyjne,
dwuwartościowe itd.) oraz (kombinacji) systemu(ów).
kombinacji systemów, dla określonej lokalizacji i dla
zdefiniowanego przez użytkownika typu budynku.

Dzięki jego intuicyjnemu interfejsowi graficznemu
symulację można sporządzić w ciągu kilku minut.
System koszyka rozwiązań pozwala porównać wyniki
kilku konfiguracji systemowych. Opcjonalnie, można
wykonać obliczenia zwrotu nakładów. Wynik symulacji
można wyeksportować do raportu przeznaczonego do
drukowania. Narzędzie to jest dostępne zarówno dla
komputerów PC z systemem Windows, jak i tabletów (iPad).

Xpress, narzędzie do wykonywania szybkich doborów
Xpress to oprogramowanie, które pozwala na tworzenie
szybkich doborów systemów VRV firmy Daikin.
Umożliwia on stworzenie profesjonalnego kosztorysu
w 6 etapach:
›› Dobór jednostek wewnętrznych
›› Podłączanie jednostek zewnętrznych do jednostek

wewnętrznych

›› Automatyczne wygenerowanie schematu

chłodniczego wraz z trójnikami

›› Automatyczne wygenerowanie schematu

elektrycznego

›› Dobór możliwych systemów sterowania centralnego
›› Wizualizacja wyników w programach MS Word, MS

Excel i AutoCAD

Xpress dla systemów wentylacji
Narzędzie doboru dla urządzeń wentylacyjnych (VAM,
VKM).
Narzędzie doboru działa w oparciu o podany przepływ
powietrza nawiewanego/wywiewanego (również
odświeżanego) oraz podanej wartości oporów
kanałów wentylacyjnych (nawiew/wywiew):

›› Obliczanie wielkości nagrzewnic (pierwotnej

i wtórnej)

›› Wizualizacja wykresu psychrometrycznego
›› Wizualizacja wybranej konfiguracji
›› Wymagane ustawienia na instalacji, wymienione

w raporcie

VRV Pro, profesjonalny program projektowy

Program doboru VRV Pro jest profesjonalnym
narzędziem do projektowania VRV. Program pozwala
na zaprojektowanie systemów klimatyzacyjnych
VRV w precyzyjny i ekonomiczny sposób,
z uwzględnieniem rzeczywistych właściwości
cieplnych każdego budynku. Poprzez obliczenie

rocznego zużycia energii, daje projektantowi
możliwość dokładnego doboru oraz uzyskania
konkurencyjnych kosztorysów dla każdego projektu.
Ponadto, zapewnia optymalizację rozwiązania
i maksymalną energooszczędność.

Więcej informacji można uzyskać w naszym oddziale / u dystrybutora.
Windows95, Windows98, WindowsNT, Windows2000, WindowsXP, Windows Vista i Windows 7 są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation.
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Nasze referencje
Porta Fira
„Ten projekt wzmacnia pozycję Daikin jako lidera systemów
klimatyzacji na dużą skalę, jako firmy, która jest w stanie dostarczyć
rozwiązania wyróżniające się nie tylko pod względem dokładności
działania i niezawodności, ale również pod względem efektywności
energetycznej”.

Eiffage Energie & Thermie
„Klient wybrał Daikin ze względu na komfort jaki system VRV IV z ciągłym grzaniem oferuje dla użytkownika.
Oprócz tego istotny był także aspekt projektowy. Z tego względu zainstalowano całkowicie płaską kasetę w połączeniu z jednostkami
naściennymi Split. Oprócz prostej instalacji, Daikin zaoferował najlepsze rozwiązanie dla klienta”.

Więcej referencji można znaleźć pod adresem:
http://www.daikin.pl/references/index.jsp
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Total solution

Grzanie
Chłodzenie
Wentylacja

Ciepła woda

Układ ogrzewania podłogowego
Elementy sterujące

Zazwyczaj wiele dzisiejszych budynków
polega na kilku oddzielnych systemach
do grzania, chłodzenia, ogrzewaniu dzięki
kurtynie powietrza oraz produkcji ciepłej wody
użytkowej. W rezultacie marnuje się duże ilości
energii. Aby zapewnić bardziej efektywną
alternatywę, opracowano technologię VRV total
solution zarządzającą do 70% zużyciem energii
w budynkach, co zapewnia duży potencjał
oszczędności na kosztach eksploatacji.
›› Grzanie i chłodzenie dla całorocznego komfortu
›› Ciepła woda dla efektywnej produkcji ciepłej

Kurtyny powietrzne

wody użytkowej

›› Układ ogrzewania podłogowego /chłodzenie

dla efektywnego grzania/chłodzenia przestrzeni

›› Wentylacja dla wysokiej jakości środowisk
›› Kurtyny powietrzne dla optymalnego rozdziału

powietrza

›› Elementy sterujące dla maksymalnej

efektywności operacyjnej

Kontrolowanie aż do 70% zużycia energii przez budynek
Średnie zużycie energii w biurze

Średnie zużycie energii w hotelu

Chłodnictwo 3%

Oświetlenie

Wentylacja 4%
Integracja
urządzeń
innych
firm

Chłodzenie
pomieszczeń 15%

Kuchnia
Biuro
Inne

70%

Wytwarzanie
ciepłej wody 17%

Wytwarzanie
ciepłej wody 9%

Inne

Ogrzewanie
pomieszczeń 25%

Urządzenia
biurowe

48%

Oświetlenie
Ogrzewanie
pomieszczeń 31%
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Chłodzenie
pomieszczeń 9%
Wentylacja 5%

Integracja
urządzeń
innych
firm

Wprowadzenie do VRV

Jeden system,
wiele zastosowań dla hoteli, biur,
sklepów, budynków mieszkalnych…
Grzanie i chłodzenie

Inteligentne systemy sterowania
22

›› Współpraca jednostek wewnętrznych VRV i jednostek
wewnętrznych SPLIT w jednym systemie
›› Nowa kaseta z nawiewem obwodowym wyznacza
standard efektywności i komfortu

›› Mini BMS z możliwością integracji z urządzeniami
firmy Daikin oraz urządzeniami innych producentów
›› Integracja z rozwiązaniami sterowania inteligentnego
wyposażonymi w narzędzia zarządzania energią
w celu obniżania kosztów eksploatacji

Hydroboks niskotemperaturowy

Kurtyna powietrzna Biddle

›› Bardzo efektywne grzanie pomieszczeń poprzez:
- Układ ogrzewania podłogowego
- Grzejniki niskotemperaturowe
- Konwektor z pompą ciepła
›› Ciepła woda o temperaturze od 25°C do 45°C

›› Czas zwrotu inwestycji krótszy niż 1 rok
w porównaniu do elektrycznej kurtyny powietrznej
›› Bardzo wydajne rozwiązanie do separacji powietrza
zewnętrznego i wewnętrznego w wejściach

Hydroboks wysokotemperaturowy*

Wentylacja

*tylko do połączenia z VRV z odzyskiem ciepła

›› Efektywna produkcja ciepłej wody do:
- Natrysków
- Umywalek
- Wody wodociągowej do sprzątania
›› Ciepła woda o temperaturze od 25°C do 80°C

›› Najszersza gama rozwiązań wentylacji DX – od
niewielkich systemów wentylacji z odzyskiem ciepła
do dużych central wentylacyjnych
›› Świeże, zdrowe i komfortowe środowisko
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VRV
dla biur i banków

VRV
dla hoteli

Efektywność w miejscu pracy

Gościnność i ekonomia

22

22

Efektywny budynek i zarządzanie obiektami stanowią
klucz do minimalizacji kosztów eksploatacji
Nasze rozwiązanie biurowe oferuje:
›› Znacznie obniżone koszty ciepłej wody użytkowej
i ogrzewania dzięki ponownemu wykorzystaniu
ciepła odzyskiwanego z obszarów wymagających
chłodzenia
›› Unikalna całkowicie płaska kaseta w pełni integruje
się z sufitem
›› Czujniki inteligentne
- maksymalizacja efektywności dzięki przełączaniu
jednostki, gdy w pomieszczeniu nie znajduje się
żadna osoba
- maksymalizacja komfortu dzięki przekierowaniu
strumienia powietrza z dala od osób w celu
uniknięcia zimnych przeciągów
›› Kompletny mini system BMS Daikin do zarządzania
budynkiem biurowym za pomocą inteligentnego
czujnika dotykowego
›› Połączenie plug & play do central wentylacyjnych
zapewnia zdrowsze otoczenie w biurze
›› Wytwarzanie ciepłej wody dla układów ogrzewania
podłogowego i do użytku w umywalkach
›› Niezawodne chłodzenie techniczne do temperatur
rzędu -20°C, w tym funkcja pracy/gotowości

Sprawdź
https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Opinia o hotelu zależy od tego, jak bardzo mile
widziani i komfortowo przyjmowani czują się goście
podczas pobytu w hotelu. Lecz równocześnie,
właściciele hoteli muszą zachowywać pełną kontrolę
nad kosztami eksploatacyjnymi i zużyciem energii.
Nasze rozwiązanie hotelowe oferuje:
›› Niski koszt ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
dzięki pobieraniu ciepła z obszarów wymagających
chłodzenia
›› Doskonałe odczucie komfortu dla gości dzięki grzaniu
pewnych pomieszczeń i równoczesnemu chłodzeniu
innych
›› Elastyczna instalacja: jednostkę zewnętrzną
można zainstalować na zewnątrz, maksymalizując
powierzchnię gościnną albo wewnątrz, minimalizując
przestrzeń zewnętrzną lub hałas w centrach miast
›› Jednostki kanałowe opracowano z myślą o niewielkich
i dobrze zaizolowanych pomieszczeniach, takich jak
sypialnie hotelowe, oferują one bardzo niskie poziomy
głośności i tym samym dobry wypoczynek w nocy
›› Inteligentne zarządzanie energią za pośrednictwem
inteligentnego czujnika dotykowego zapewnia
właścicielowi hotelu pełną kontrolę nad kosztami
energii
›› Inteligentne i łatwe w obsłudze sterowniki do
pomieszczeń hotelowych automatycznie zmieniają
nastawę, gdy gość opuści pomieszczeniu lub gdy
otworzy okno
›› Prosta integracja z hotelowym oprogramowaniem
rezerwacji
›› Produkcja ciepłej wody użytkowej do użytku
w łazienkach, układach ogrzewania podłogowego
i grzejnikach o temp. do 80°C

Sprawdź
https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Wprowadzenie do VRV

VRV
dla sklepów
Obniżenie kosztów w budynkach
handlowych

22

VRV
do zastosowań
mieszkaniowych
Nie ma jak w domu

22

22

Sprzedawcy detaliczni są pod stałą presją, aby zmniejszyć
koszty rozwoju sklepu oraz koszty eksploatacji. Dlatego też
niezbędne są rozwiązania efektywne energetycznie dla
minimalizowania kosztów okresu użytkowania obiektu,
z równoczesnym zapewnieniem zgodności z najnowszymi
uregulowaniami prawnymi.
Nasze rozwiązania do sklepu oferują:

›› Kompaktową technologię pompy ciepła z inwerterem
›› Elastyczną instalację: jednostkę zewnętrzną można

zainstalować na zewnątrz, maksymalizując powierzchnię
gościnną albo wewnątrz, minimalizując przestrzeń
zewnętrzną lub hałas w centrach miast
›› Unikalne kasety z nawiewem obwodowym z panelem
z funkcją automatycznego czyszczenia, które
zapewniają oszczędności na poziomie 50% zużycia
energii w porównaniu do standardowych jednostek
kasetonowych
›› Łatwy w obsłudze zdalny sterownik z funkcją blokady
klawiszy zabezpieczającą przed nieprawidłowym użyciem
›› Indywidualne sterowanie poszczególnymi jednostkami
wewnętrznymi lub strefą w sklepie
›› Oszczędności na kosztach eksploatacji dzięki trybom
pracy przed otwarciem/po zamknięciu, ograniczenie
zużycia energii przez oświetlenie, klimatyzację itd.
›› Najbardziej efektywne rozwiązanie przy otwartych
drzwiach z kurtynami powietrznymi Biddle

Zaktualizuj systemy na R-22 i R-407C
w szybki i skuteczny sposób dzięki...

rozwiązaniom zamiennym
VRV:

Opłacalny system pompy ciepła o niskim zużyciu
energii dla właścicieli domów, oferuje maksymalny
komfort
Nasze rozwiązania mieszkaniowe oferują:
›› Niższą emisję CO2 w porównaniu z tradycyjnymi
układami ogrzewania
›› Jednostkę zewnętrzną o niewielkich wymiarach
i niskim poziomie głośności
›› Cichą pracę jednostek wewnętrznych aż do 19dBA
›› Daikin Emura, jednostkę naścienną o ikonicznym
wyglądzie
›› Jednostkę przypodłogową Nexura łączącą wygląd
grzejnika z efektywnością pompy ciepła
›› Jednostki można ukryć w ścianie lub suficie, dzięki
czemu są całkowicie niewidoczne
›› Łatwe i intuicyjne sterowanie
›› Do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyć
do 9 jednostek wewnętrznych

Sprawdź
https://www.youtube.com/
DaikinEurope

›› Bez przestojów w działalności klientów, nawet
podczas zamiany systemu
›› Krótszy czas instalacji
›› Niższe koszty instalacji
›› Wymiana systemów innych firm niż Daikin
›› Automatyczne napełnianie czynnikiem
chłodniczym i oczyszczanie rur
13

Który system zewnętrzny VRV jest
dla mnie najlepszy?
Odzysk ciepła, czy pompa ciepła?
VRV z odzyskiem ciepła
Północ

Uzyskane ciepło dostarcza darmową
ciepłą wodę i zapewnia grzanie

Chłodzenie

+
Ciepła woda

Grzanie

›› Równoczesne grzanie I chłodzenie z jednego
systemu
›› „Darmowe” grzanie i produkcja ciepłej wody
użytkowej dzięki wymianie ciepła z obszarów
wymagających chłodzenia
›› Maksymalny komfort we wszystkich obszarach
›› Chłodzenie techniczne do -20°C
Podzespoły:

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

3-rurowa Skrzynki BS pojedyncze
i multi: możliwość
instalacja
indywidualnego
chłodnicza
przełączania jednostek
wewnętrznych
między grzaniem
a chłodzeniem

VRV z pompą ciepła
›› Grzanie LUB chłodzenie z jednego systemu

Podzespoły:

Jednostka
zewnętrzna

14

Jednostka 2-rurowa instalacja
chłodnicza
wewnętrzna

Południe

Wprowadzenie do VRV

System chłodzony powietrzem, czy wodą?
Chłodzony powietrzem
›› Szyba i prosta instalacja, bez konieczności stosowania
dodatkowych podzespołów
›› Niskie koszty konserwacji
›› Zakres roboczy od - 25°C~52°C
›› Możliwość montażu zarówno na zewnątrz, jak
i wewnątrz pomieszczeń
›› Wydajność aż do 54 HP dla jednego systemu
Podzespoły:

Jednostka
zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Rura obiegu
chłodniczego

Chłodzony wodą
›› Nadaje się do użytku w budynkach wielopiętrowych
i dużych budynkach z powodu nieograniczonych
możliwości dotyczących instalacji wodnej
›› Nie wpływają na niego temperatura zewnętrzna/
warunki klimatyczne
›› Obniżona emisja CO2 dzięki wykorzystaniu energii
geotermalnej jako źródła energii odnawialnej
›› Dzięki magazynowaniu energii w obiegu wodnym
możliwy odzysk ciepła w całym budynku

Podzespoły:
Jednostka zewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna

Rura obiegu
chłodniczego

Pętla wodna
(geotermalna)
15

Jednostki zewnętrzne

Przegląd produktów

Pompa ciepła VRV IV
z ciągłym grzaniem

›› Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego

VRVIII-S
Seria
VRVIV-S
VRV III pompa ciepła
zoptymalizowany
do ogrzewania
VRV Classic
z odzyskiem
ciepła






RYYQ-T

      

      

punktu sterowania: precyzyjna kontrola temperatury, wentylacja, ciepła woda
użytkowa, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
›› Możliwość podłączenia do stylowych jednostek wewnętrznych (Daikin Emura,
Nexura)
›› Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika
chłodniczego



RXYQ-T(9)


      

›› Do użytku w mieszkaniach i niewielkich pomieszczeniach komercyjnych
›› Niewielkie rozmiary
›› Można połączyć z jednostkami wewnętrznymi VRV lub stylowymi jednostkami

RXYSQP8V1/P8Y1



wewnętrznymi (Daikin Emura, Nexura)

Rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca bez kompromisów na rzecz efektywności

›› Niewielka powierzchnia zabudowy ułatwia montaż
na
›› Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego punktu sterowania: wprowadzenie
rynek wiosna 2015
precyzyjna kontrola temperatury, wentylacja, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

RXYSQ-TV1/TY1

›› Można połączyć z jednostkami wewnętrznymi VRV lub stylowymi jednostkami wewnętrznymi



(Daikin Emura, Nexura)
Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika chłodniczego

Najmniejszy system VRV

›› Niewielka i lekka konstrukcja z jednym wentylatorem zapewnia oszczędność miejsca i jest łatwa w montażu
›› Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego punktu sterowania:
››

precyzyjna kontrola temperatury, wentylacja, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
Można połączyć z jednostkami wewnętrznymi VRV lub stylowymi jednostkami wewnętrznymi (Daikin
Emura, Nexura)
Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika chłodniczego

wprowadzenie na
rynek wiosna 2015

RXYSCQ-TV1



Compact

Wszędzie tam, gdzie priorytetem jest ogrzewanie, bez kompromisów na rzecz
efektywności

›› Nadaje się jako jedyne źródło ciepła
›› Praca w trybie grzania do temperatury -25°C
›› Stała wydajność grzewcza i wysoka efektywność w niskich temperaturach

RTSYQ-PA



RXYCQ-A







otoczenia

Konfiguracja Classic VRV
›› Standardowe wymagania w zakresie chłodzenia i ogrzewania
›› Możliwość podłączenia do jednostek wewnętrznych VRV, elementów sterowania
i wentylacji



Szybka zamiana wysokiej jakości systemów na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C

›› Opłacalna ekonomicznie i szybka zamiana dzięki ponownemu wykorzystaniu
istniejącego orurowania

RQCEQ-P*



›› Do 40% bardziej efektywny w porównaniu do systemów na czynnik chłodniczy R-22
›› Wymiana bez przerw w codziennej działalności
›› Bezpieczna wymiana systemów Daikin i innych producentów
Szybka zamiana wysokiej jakości systemów na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C

pompa ciepła

8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30



Rozwiązanie Daikin zapewniające komfort i niskie zużycie energii

››

Zamienny za R22

6

REYQ-T

punktu sterowania: precyzyjna kontrola temperatury, wentylacja, ciepła woda
użytkowa, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
›› Możliwość podłączenia do stylowych jednostek wewnętrznych (Daikin Emura,
Nexura)
›› Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika
chłodniczego i ciągłe grzanie

››
NOWOŚĆ

5



Rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca bez kompromisów na rzecz efektywności

NOWOŚĆ

4

Optymalne rozwiązanie Daikin zapewniające najwyższy komfort

Pompa ciepła VRV IV
bez ciągłego grzania

VRV IV z odzyskiem ciepła

Nazwa produktu
Najlepsze rozwiązanie zapewniające efektywność i komfort
›› Całkowicie zintegrowane rozwiązanie z odzyskiem ciepła zapewnia maksymalną efektywność
›› Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego punktu
sterowania: precyzyjna kontrola temperatury, wentylacja, ciepła woda użytkowa, centrale
wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
›› „Darmowe” grzanie i produkcja ciepłej wody dzięki odzyskowi ciepła
›› Idealny komfort dla gości/najemców dzięki funkcji jednoczesnego grzania i chłodzenia
›› Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika chłodniczego
i ciągłe grzanie
›› Funkcja chłodzenia pomieszczeń technicznych
›› Największy typoszereg skrzynek BS na rynku

›› Ciągłe grzanie podczas odszraniania
›› Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego

Seria
VRVIV-S
Compact

Chłodzone powietrzem - pompa ciepła

Chłodzone powietrzem z odzyskiem ciepła

Model

›› Opłacalna ekonomicznie i szybka zamiana dzięki ponownemu wykorzystaniu istniejącego
orurowania

›› Do 80% bardziej efektywny w porównaniu do systemów na czynnik chłodniczy R-22
›› Wymiana bez przerw w codziennej działalności
›› Bezpieczna wymiana systemów Daikin i innych producentów
›› Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika chłodniczego



RXYQQ-T*





      

      

VRV IV chłodzony wodą

Chłodzone wodą

Rozwiązanie idealne do wysokich budynków wykorzystujące wodę jako źródło ciepła

›› Zmniejszona emisja CO2 dzięki wykorzystaniu energii geotermalnej jako odnawialnego
››
››
››
››

źródła ogrzewania lub chłodzenia
Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego punktu
sterowania: precyzyjna kontrola temperatury, wentylacja, ciepła woda użytkowa, centrale
wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
Kompaktową i lekką konstrukcję można ustawić w konfiguracji piętrowej w celu uzyskania
maksymalnej oszczędności miejsca
Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika chłodniczego
Opcja zmiennego przepływu wody zwiększa elastyczność i możliwości sterowania

* Bez certyfikatu Eurovent
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źródła energii

›› Podczas pracy w trybie geotermalnym nie występuje potrzeba korzystania z zewnętrznego

RWEYQ-T*





Układ pojedynczy
Układ multi

  

           

           

           

Wprowadzenie do VRV

Kurtyny powietrzne CYV-DK-

Centrala wentylacyjna połączenie
EKEXV- + EKEQMCB
Centrala wentylacyjna połączenie
EKEXV- + EKEQFCB

Jednostki HRV VAM-, VKM-

Hydroboks wysokotemp. HXHD-A

Hydroboks niskotemp. HXY-A

Uwagi
››Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego
systemu: 50 ~ 130%

VRV IV z odzyskiem ciepła REYQ-T

 O     O 

tylko z jednostkami wewnętrznymi VRV



z hydroboksami niskotemp./wysokotemp.



  

Jednostki HRV VAM-, VKM-



   



Centrala wentylacyjna połączenie
EKEXV + EKEQMCB



 



Kurtyna powietrzna Biddle CYV-DK-



 



VRV IV pompa ciepła RYYQ-T / RXYQ-T(9)

   O    

››Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego
systemu: 50 ~ 130%

tylko z jednostkami wewnętrznymi VRV



››200% - całkowity wskaźnik połączeń systemowych
w specjalnych okolicznościach

z jednostkami wewnętrznymi do
zastosowań mieszkaniowych

 

z hydroboksami niskotemp.



Jednostki HRV VAM-, VKM-

  

 



Centrala wentylacyjna połączenie
EKEXV + EKEQMCB
Centrala wentylacyjna połączenie
EKEXV + EKEQFCB



 



Kurtyna powietrzna Biddle CYV-DK-

z jednostkami wewnętrznymi Split


 

  O O   O 

 



VRV IV-S mini VRV

  O O   O 

z jednostkami wewnętrznymi VRV



VRV III-S mini VRV RXYSQ-P8

z jednostkami wewnętrznymi VRV



››Maks. 32 jednostki wewnętrzne, nawet w przypadku 16HP i większych systemów
››Całkowity wskaźnik połączeń systemowych do 200%



››Tylko jednomodułowe systemy (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
››Maks. 32 jednostki wewnętrzne, nawet w przypadku 16HP, 18HP i 20HP i większych systemów



››Maks. 32 jednostki wewnętrzne, nawet w przypadku 16HP i większych systemów
››W przypadku systemów wielomodułowych (>20HP), należy skontaktować się z firmą Daikin

 

››Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego
systemu: 50 ~ 130%


  O O   O 

z jednostkami wewnętrznymi VRV



VRV III dla regionów o chłodnym
klimacie RTSYQ-PA

››Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego
systemu: 50 ~ 130%



VRV IV-S mini VRV

z jednostkami wewnętrznymi Split

››Dedykowane systemy (z tylko jednostkami wentylacyjnymi)
nie są dozwolone - połączenie ze standardowymi jednostkami
wewnętrznymi VRV jest zawsze konieczne



z jednostkami wewnętrznymi Split

     

Jednostki wewnętrzne

Jednostki wewnętrzne VRV

Wydajność (HP)
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Opis/kombinacje

 

››Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego
systemu: 50 ~ 130%




 O O O   O 

››Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego
systemu: 50 ~ 130%

VRV Classic RXYCQ-A

 O O O  O O O

››Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego
systemu: 50 ~ 120%
››W przypadku korzystania z co najmniej jednej jednostki
wewnętrznej FXFQ20~25 w modelach 8HP lub 10HP,
maksymalny wskaźnik połączenia wynosi 100%.

VRV III-Q zamienny H/R
RQCEQ-P

 O O O  O O O

››Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego
systemu: 50 ~ 130%

VRV IV-Q zamienny H/P
RXYQQ-T

 O O O   O 

››Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego
systemu: 50 ~ 130%

VRV IV-W chłodzony wodą VRV
RWEYQ-T

 O O O   O 

››Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego
systemu: 50 ~ 130%

 ... możliwe połączenie jednostki wewnętrznej, ale niekoniecznie równocześnie z innymi dozwolonymi jednostkami wewnętrznymi
 ... możliwe połączenie jednostki wewnętrznej nawet równocześnie z innymi sprawdzonymi jednostkami w tym samym rzędzie
O ... możliwe połączenie jednostki wewnętrznej w tym systemie jednostki zewnętrznej
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Jednostki wewnętrzne

Przegląd produktów
Typ Model



Klasa wydajności (kW)
Nazwa produktu

Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia optymalną efektywność i komfort
›› Funkcja automatycznego czyszczenia filtra zapewnia wysoką sprawność
Kaseta
›› Inteligentne czujniki oszczędzają energię i maksymalizują komfort
z obwodowym
›› Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia
nawiewem
›› Najniższa wysokość instalacji na rynku!

15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Kaseta międzystropowa

CECHA UNIKALNA

Całkowicie
płaska kaseta

Unikalne wzornictwo, które idealnie integruje się z sufitem
›› Doskonale pasuje do architektonicznych modułów sufitowych
›› Połączenie niepowtarzalnego wzornictwa i technicznej doskonałości
›› Inteligentne czujniki oszczędzają energię i maksymalizują komfort
›› Jednostka o małej wydajności przeznaczona do niewielkich pomieszczeń
›› Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia

Kaseta
międzystropowa
z 2-kierunkowym
nawiewem

›› Głębokość wszystkich jednostek to 620 mm, idealne rozwiązanie do małych przestrzeni sufitowych
›› Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego prądem stałym
›› Klapy zamykają się całkowicie, gdy jednostka nie pracuje
›› Optymalny komfort dzięki automatycznemu dostosowywaniu natężenia przepływu powietrza

CECHA UNIKALNA

FXFQ-A

FXZQ-A







Płaska obudowa - można w prosty sposób zainstalować w niskich przestrzeniach sufitowych

FXCQ-A







stosownie do wymaganego obciążenia

Kaseta
Kaseta z 1-kierunkowym nawiewem do instalacji w narożnikach pomieszczeń
międzystropowa ›› Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w wąskiej przestrzeni międzystropowej
›› Elastyczna instalacja dzięki różnym opcjom nawiewu powietrza
narożna

FXKQ-MA





Do zastosowań w pokojach hotelowych

Jednostka
kanałowa
(mała)

›› Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w wąskiej przestrzeni międzystropowej
›› Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne tylko kratki
›› Elastyczna instalacja: możliwość zasysania powietrza od tyłu lub od dołu

Jednostka
kanałowa
(niska)

›› Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w wąskiej przestrzeni międzystropowej
›› Średni spręż dyspozycyjny do 44 Pa
›› Widoczne tylko kratki
›› Jednostka o małej wydajności przeznaczona do niewielkich pomieszczeń
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego prądem stałym

FXDQ-M9



urządzenia

Niewielka wysokość ułatwia montaż

Jednostki kanałowe

NOWOŚĆ
Jednostka
kanałowa
o średnim ESP



FXSQ-A



Najwęższa, ale najbardziej wydajna jednostka o średnim sprężu dyspozycyjnym na rynku!

›› Najwęższa jednostka w swojej klasie produktów, zaledwie 245 mm
›› Niski poziom głośności podczas pracy
›› Średni spręż dyspozycyjny do 150 Pa umożliwia używanie elastycznych kanałów typu flex
o różnych długościach

›› Funkcja automatycznej regulacji nawiewu powietrza mierzy ilość powietrza oraz ciśnienie



statyczne i reguluje do nominalnego nawiewu powietrza, co jest gwarancją komfortu

Jednostka
kanałowa
o wysokim
ESP

ESP do 200 Pa, idealne rozwiązanie do dużych pomieszczeń
›› Gwarancja optymalnego komfortu niezależnie od długości przewodów i typów
kratek, dzięki automatycznej regulacji przepływu powietrza
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego
prądem stałym
›› Elastyczna instalacja: możliwość zasysania powietrza od tyłu lub od dołu urządzenia

Jednostka
ESP do 270, idealne rozwiązanie do bardzo dużych pomieszczeń
›› Widoczne tylko kratki
kanałowa
›
o wysokim ESP › Jednostka o dużej wydajności: do 31,5 kW wydajność grzewcza

Jednostki
naścienne

FXDQ-A

Jednostka
kanałowa
o wysokiej
efektywności

Dla zapewnienia większej efektywności energetycznej
›› Automatyczna regulacja przepływu powietrza gwarantuje komfort
›› Łatwa instalacja w wąskich przestrzeniach sufitowych (wysokość 245 mm)
›› Wysoki spręż dyspozycyjny do 270 Pa umożliwia używanie elastycznych
kanałów typu flex o różnych długościach
›› Tylko kraty ssania i wylotowe są widoczne

Jednostka
naścienna

›› Płaski, stylowy i łatwy w czyszczeniu panel przedni
›› Jednostka o małej wydajności przeznaczona do niewielkich pomieszczeń
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego prądem



FXMQ-P7




FXMQ-MA9

FXTQ-A



FXAQ-P



›› Komfortowy nawiew powietrza w szerokich pomieszczeniach dzięki efektowi Coandy
›› Nawet pomieszczenia o wysokości stropów do 3,8 m można chłodzić i ogrzewać w prosty sposób!
›› Możliwość łatwego montażu zarówno w nowych budynkach, jak i po renowacji
›› Bezproblemowy montaż nawet w narożnikach lub wąskich przestrzeniach
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego prądem stałym

FXHQ-A



Unikalne rozwiązanie Daikin do szerokich pomieszczeń bez sufitów podwieszanych
›› Nawet pokoje wysokości stropów do 3,5 m można chłodzić i ogrzewać w prosty sposób!
›› Możliwość łatwego montażu zarówno w nowych budynkach, jak i po renowacji
›› Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego prądem stałym

FXUQ-A



Rozwiązanie do pomieszczeń bez sufitów podwieszanych

››

stałym
Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w górę i w dół dzięki 5 różnym kątom nawiewu

Jednostki podstropowe
Jednostki przypodłogowe

Rozwiązanie do szerokich pomieszczeń bez sufitów podwieszanych

Jednostka
podstropowa

Jednostka
przypodłogowa

CECHA UNIKALNA

Jednostka
podstropowa
z 4-kierunkowym
nawiewem








Nadaje się idealnie do zastosowań biurowych i hotelowych

NOWOŚĆ
Jednostka
przypodłogowa
(bez obudowy)

›› Można ją zainstalować przed przeszklonymi ścianami lub na podłodze,
ponieważ zarówno jej przód, jak i tył są wykończone

›› Idealna do montażu pod oknem
›› Niewielkie wymagania odnośnie przestrzeni instalacyjnej
›› Instalacja na ścianie ułatwia czyszczenie pod jednostką

FXLQ-P



FXNQ-A



Nadaje się idealnie do zastosowań biurowych, hotelowych i mieszkaniowych

›› Dyskretnie umieszczona w ścianie: widoczne są tylko kratki zasysania i wylotowe
›› Możliwość zainstalowania pod oknem
›› Wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni instalacyjnej, ponieważ jej głębokość
wynosi zaledwie 200 mm
›› Wysoki współczynnik ESP zapewnia elastyczność instalacji

Wydajność chłodnicza (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

Wydajność grzewcza (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

(1) Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB; równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m
(2) Nominalne wydajności grzewcze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 20°CDB, temperatury zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m
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Wprowadzenie do VRV

Przegląd stylowych
jednostek wewnętrznych
W zależności od zastosowania, jednostki wewnętrzne Split i Sky Air
można łączyć z jednostkami zewnętrznymi VRV IV i VRV III-S.
Informacje na temat ograniczeń dotyczących połączeń znajdują
się w ofercie jednostek zewnętrznych.

RXYSQ-P8Y13

Typ

Model
Kaseta
z obwodowym
nawiewem

Nazwa produktu

Jednostki
naścienne

20
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FCQG-F

(z funkcją automatycznego czyszczenia )
Kaseta
międzystropowa
Całkowicie płaska
FFQ-C
kaseta

Jednostki
kanałowe

15

1

35

42

50

60

71

RXYQ-T(9)



Klasa wydajności (kW)

RYYQ-T

RXYSQ-P8V13

Możliwa do podłączenia jednostka zewnętrzna

Jednostka kanałowa (mała)

FDBQ-B



Jednostka kanałowa (niska)

FDXS-F(9)

 

 





Jednostka kanałowa
z wentylatorem z napędem
inwerterowym

FBQ-D



 





Jednostka naścienna
Daikin Emura

FTXG-LW/LS

Jednostka naścienna

CTXS-K
FTXS-K

Jednostka naścienna

FTXS-G

Jednostki
Jednostka podstropowa
podstropowe

FHQ-C

  











     





















 


 

Jednostka przypodłogowa
Nexura

FVXG-K

 











Jednostki
Jednostka przypodłogowa
przypodłogowe

FVXS-F

 











FLXS-B(9)

 

 









Jednostka typu Flexi
1

Potrzebny panel dekoracyjny BYCQ140CG + BRC1E52A/B

2

Do podłączenia stylowych jednostek wewnętrznych potrzebna jest jednostka BPMKS

3

W przypadku jednostek RXYSQ, połączenie jednostek wewnętrznych RA i jednostek wewnętrznych VRV nie jest dozwolone.
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Typoszereg rozwiązań
wentylacyjnych
Pięć podzespołów
decydujących o jakości
powietrza w pomieszczeniu

Wentylacja
Odzysk ciepła

Nawilżanie

›› Wentylacja: dostarczenie świeżego powietrza
›› Odzysk ciepła: odzyskiwanie ciepła

i wilgoci z wypływającego powietrza dla
zmaksymalizowania komfortu i wydajności
›› Uzdatnianie powietrza: grzanie lub chłodzenie
doprowadzanego świeżego powietrza w celu
zmaksymalizowania komfortu i zminimalizowania
obciążenia instalacji klimatyzacji
›› Nawilżanie: uzyskanie równowagi między
wilgotnością na zewnątrz i w pomieszczeniu
›› Filtracja: usunięcie pyłu, zanieczyszczeń
i zapachów z powietrza

Uzdatnianie
powietrza

Filtracja

Przepływ powietrza (m3/h)*
Typ

Nazwa produktu

Model

0

200

400 600

800

1.000 2.000 4.000 6.000 8.000

140.000

Podzespoły decydujące

o jakości powietrza w pomieszczeniu
Wentylacja z odzyskiem ciepła w standardzie

Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA/FB

VKM-GB

Całościowe
rozwiązanie
zapewniające
dopływ
świeżego
powietrza DX

i jednocześnie zwiększa jakość powietrza w pomieszczeniu
Wstępne grzanie lub chłodzenie świeżego powietrza
w celu obniżenia obciążenia układu klimatyzacji
›› Energooszczędna wentylacja
›› Tworzy wysokiej jakości środowisko w pomieszczeniach
›› Maksymalna ilość miejsca na podłodze na meble,
dekoracje i wyposażenie
›› Funkcja free cooling
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika
wentylatora zasilanego prądem stałym z inwerterem
Wstępne grzanie, chłodzenie i nawilżanie zapewniają
optymalny komfort
›› Energooszczędna wentylacja
›› Tworzy wysokiej jakości środowisko w pomieszczeniach
›› Zrównoważony poziom wilgotności
w pomieszczeniach
›› Maksymalna ilość miejsca na podłodze na meble,
dekoracje i wyposażenie
›› Funkcja free cooling

› Wentylacja
› Odzysk ciepła
› Uzdatnianie
powietrza

› Wentylacja
› Odzysk ciepła
› Uzdatnianie
powietrza
› Nawilżanie

W pełni dostosowane rozwiązanie do wentylacji
i uzdatniania powietrza

›› Technologia inwertera
›› Pompa ciepła i odzysk ciepła
›› Zapewnia darmowe grzanie
›› Temp. w pomieszczeniu za pośrednictwem
sterownika Daikin
›› Duży zakres zestawów zaworów rozprężnych

* Przepływ powietrza jest tylko teoretycznym wskazaniem, obliczonym na podstawie poniższych wartości: wydajność grzewcza zestawu EKEXV* 200 m³/h
** Centrala wentylacyjna Daikin podłączona do agregatu Daikin
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› Wentylacja
› Odzysk ciepła

2

VKM-GBM

Centrale
wentylacyjne

›› Energooszczędna wentylacja
›› Maksymalna ilość miejsca na podłodze na meble,
dekoracje i wyposażenie
›› Funkcja free cooling
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika
wentylatora zasilanego prądem stałym z inwerterem
›› Opcjonalny czujnik CO zapewnia oszczędność energii

**

› Wentylacja
› Odzysk ciepła
› Uzdatnianie
powietrza
› Nawilżanie
› Filtracja

Wprowadzenie do VRV

Dodatkowe opcje
Typoszereg kurtyn powietrznych Biddle
Typ

Nazwa produktu

Standardowa kurtyna powietrzna Biddle,
wolnowisząca

CYV S/M/L-DK-F

Wpuszczana kurtyna powietrzna Biddle

CYV S/M/L-DK-C

Wpuszczana kurtyna powietrzna Biddle

CYV S/M/L-DK-R

Selektor wielkości kurtyny powietrznej

›› Czas zwrotu inwestycji krótszy od 1,5 roku
w porównaniu do elektrycznych kurtyn powietrznych
›› Szybki i łatwy montaż
›› Maksymalna energooszczędność dzięki technologii
prostownika
›› 85% wydajność separacji powietrza
›› Model kasetowy (C): montowany w podsufitce,
widoczny tylko panel dekoracyjny
›› Model wolnowiszący (F): łatwy montaż na ścianie
›› Model zabudowany (R): zgrabnie ukryty w suficie

Wysokość drzwi (m)

S

3,0

2,5

2,3

2,15

M

L

Korzystne
osłonięty pasaż handlowy
lub wejście przez drzwi
obrotowe

S

2,4

2,75
2,0

M

L

Normalne
lekki bezpośredni wiatr,
bez otwartych drzwi po
przeciwnej stronie, budynek
parterowy

Typoszereg hydroboksów
Typ

Nazwa produktu

S

2,3

M

2,5

L

Niekorzystne
umieszczenie w rogu
lub w kwadratowym
pomieszczeniu, budynek
piętrowy i/lub otwarta klatka
schodowa

Model

Klasa wydajności (kW)
80

125

Zakres temperatury
wody na wylocie





5°C - 45°C



25°C - 80°C

Do wysoce efektywnego grzania i chłodzenia

Hydroboks
niskotemperaturowy

HXY-A

›› Idealny do grzania lub chłodzenia w ogrzewaniu podłogowym, do central
wentylacyjnych, grzejników niskotemperaturowych…
›› Ciepła/zimna woda o temperaturze od 5 do 45°C
›› Duży zakres roboczy (do -20°C i do 43°C)
›› W pełni zintegrowane podzespoły po stronie wodnej oszczędzają czas
projektowania systemu
›› Projekt naścienny o nowoczesnym wzornictwie nie zajmujący dużo miejsca
Wydajna produkcja ciepłej wody i efektywne grzanie pomieszczeń

Hydroboks
HXHD-A
wysokotemperaturowy

›› Idealny do wytwarzania ciepłej wody w łazienkach, zlewach i do ogrzewania
podłogowego, grzejników, central wentylacyjnych, …
›› Ciepła woda o temperaturze od 25 do 80°C
›› „Darmowe” grzanie i produkcja ciepłej wody dzięki odzyskowi ciepła
›› Wykorzystuje technologię pompy ciepła do wydajnej produkcji ciepłej wody,
zapewnia do 17% oszczędności w porównaniu z kotłem gazowym
›› Możliwość podłączenia do kolektorów słonecznych

Rozwiązania sieciowe
Typ
Ekran
Integracja

Sterowanie

Monitoring

Opcje

Inne

ITC
Ekran układu
Ekran dotykowy
Mini BMS dla grzania, klimatyzacji, systemów wodnych oraz agregatów chłodniczych (BACnet i WAGO)
Integracja urządzeń innych producentów (BACnet i WAGO)
Podstawowe funkcje sterowania: wł./wył., temp., nastawa, ustawienia przepływu powietrza
Kontrola szczelności instalacji chłodniczej
Ograniczenie temperatury
Zatrzymanie
Automatyczna zmiana
Harmonogram tygodniowy i wzorzec specjalny dnia
Rozszerzenie programowanego zegara
Wymuszone wyłączenie
Podstawowe funkcje sterowania: Status WŁ./WYŁ., tryb operacyjny, nastawa temp.
Stan filtra
Kod awarii
Historia (działanie, awaria…)
Wizualizacja
Program Proporcjonalnego Podziału Mocy (PPD)
Dostęp i sterowanie przez Internet
Opcja HTTP
Blokada
Wstępne chłodzenie/ogrzewanie
Funkcja temperatury komfortu
Darmowe chłodzenie
System serwisowy sieci klimatyzacyjnej, złącze ACNSS
Maksymalna liczba grup jednostek wewnętrznych

ITM

DMS-IF

BACNET

64

4x64

Std

64

2.560
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Standardy
i technologie VRV IV
Nasze nowe systemy VRV IV wyznaczają
standardy w zakresie całorocznej wydajności
klimatyzacji. Pełna prostota w zakresie
projektu, oferta szybkiej instalacji, pełna
elastyczność oraz bezwzględna efektywność
i komfort. Dowiedz się więcej o wszystkich
rewolucyjnych zmianach na stronie:
www.daikin.pl/vrviv
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Standardy i technologie VRV IV

VRV IV =
3 rewolucyjne standardy
› Zmienna temperatura czynnika chłodniczego
› Ciągłe grzanie podczas odszraniania
› Konfigurator VRV

+ unikalna technologia VRV IV
> Nowo opracowana sprężarka ze sterowaniem
inwerterowym


> Płytka drukowana chłodzona czynnikiem
chłodniczym


> 4-stronny wymiennik ciepła
> Sterowanie predykcyjne
> Silnik na prąd stały z zewnętrznym wirnikiem

23

temperatura

Zmienna
czynnika chłodniczego

Zapotrzebowanie
na chłodzenie

Wydajność
systemu

Dzięki wykorzystywaniu rewolucyjnej technologii
zmiennej temperatury czynnika chłodniczego, VRV IV
w sposób ciągły dostosowuje prędkość sprężarki
sterowanej inwerterem oraz temperaturę czynnika
chłodniczego, zapewniając niezbędną wydajność, aby
spełnić wymagania w zakresie obciążenia budynku
z najwyższą efektywnością sezonową przez cały czas!

Im niższa temperatura, tym niższe obciążenie budynku i potrzebna niższa wydajność

Wydajność i obciążenie
w trybie chłodzenia

Dostosuj VRV, aby osiągnąć
najwyższą efektywność
sezonową i komfort

20°

25°

30°

35°

Znamionowy punkt
pracy
Wyregulować
wydajność za pomocą
sterownika Te w celu
uzyskania zgodności
z obciążeniem (unikać
nadmiernej wydajności
i trybu WŁ./WYŁ.)

Temp. zewnętrzna

Standard VRF
Wydajność jest kontrolowana tylko w przypadku
zmienności sprężarki sterowanej inwerterem
VRV IV Daikin
Sterowanie zmienną temperaturą czynnika
chłodniczego dla energooszczędności w warunkach
częściowego obciążenia.
Wydajność jest kontrolowana przez sprężarkę
sterowaną inwerterem I według wahań temperatury
parowania (Te) i skraplania (Tc) czynnika chłodniczego
w celu osiągnięcia najwyższej efektywności sezonowej.
Oblicz korzyści, jakie daje zmienna
temperatura czynnika chłodniczego
dla projektu w naszym kalkulatorze
rozwiązań sezonowych:

Zmienna Te
Stała Te

20°

25°

30°

Test w warunkach rzeczywistych: zużycie energii
mniejsze o maks. 46%
Badanie terenowe przeprowadzone w niemieckim
sklepie należącym do sieci handlowej związanej z modą
wykazało, w jaki sposób innowacyjne funkcje VRV IV Daikin
przyczyniają się do dramatycznego zwiększenia efektywności
energetycznej w porównaniu do poprzednich modeli.
Badania wykazały, że nowy system VRV IV zużywa do 60%
mniej energii, szczególnie w trybie chłodzenia VRV III. Ogólna
energooszczędność w trybie grzania uśredniona do 20%.
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Temp. zewnętrzna

Efektywność
w górę

20°

25°

30°

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

Historia sukcesu

35°

Wyższa temperatura czynnika chłodniczego prowadzi do uzyskania
wyższej efektywności sezonowej i wyższego komfortu

Efektywność sezonowa

Jak to działa?

Temperatura czynnika
chłodniczego w trybie chłodzenia
(temperatura parowania)

Niższa wydajność wymaga wyższej temperatury czynnika chłodniczego

›› Wzrost efektywności sezonowej o 28%
›› Pierwszy sterownik kompensacji pogody na
rynku
›› Pewność komfortu dla klienta dzięki wyższym
temperaturom powietrza wywiewanego
(zapobieganie zimnym przeciągom)

Na ile efektywna jest technologia VRV IV
pompa ciepła?
Badanie wykazało, że poprzez wykorzystanie
powietrza, nieskończenie odnawialnego
i darmowego źródła energii, system VRV IV
oferuje kompletne i przyjazne dla środowiska
rozwiązanie do grzania, chłodzenia i wentylacji
w zastosowaniach komercyjnych. Badanie
wykazało także, że tylko poprzez monitorowanie
systemów sterowania klimatem oraz
inteligentne działania można identyfikować
i kontrolować straty energii. To usługa także
oferowana przez Daikin.

35°

Temp. zewnętrzna

Standardy i technologie VRV IV

Sprawdź

Różne tryby w celu
zmaksymalizowania
efektywności i komfortu

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Dla maksymalnej efektywności energetycznej
oraz satysfakcji klienta, jednostka zewnętrzna musi
dostosować temperaturę parowania/skraplania
w optymalnym momencie aplikacji.

Jak ustawić różne tryby?

6

Nastawa głównego trybu pracy systemu

Określenie jak system reaguje na zmianę
obciążeń

Etap 1

Etap 2

Automatyczny*
Duża szybkość reakcji

Najwyższa
efektywność

Perfekcyjna równowaga:
osiąga najwyższą efektywność przez cały rok,
reaguje szybko w dni z najwyższą temperaturą

Wysoka wrażliwość
(Dobór użytkownika)

Duża szybkość reakcji

Najwyższa
efektywność

Tryb działania na pełnej mocy

Tak samo jak wyżej, ale wolniejsza reakcja niż w trybie działania na pełnej mocy.

Tryb umiarkowany *

Ten tryb jest odpowiedni dla większości zastosowań biurowych, to tryb nastawy
fabrycznej.
Perfekcyjna równowaga: Wolniejsza reakcja z najwyższą efektywnością

Tryb działania na pełnej mocy

Daje klientowi możliwość wyboru stałej temperatury na wężownicy, co pozwala
uniknąć zimnych przeciągów. Duża szybkość reakcji na zmianę obciążenia
ma priorytet, to prowadzi do chwilowo niższych temperatur powietrza
wywiewanego.

Tryb szybkości

Tryb eco

Podstawowy

Brak podtrybów

Bieżący standard VRF

Tam, gdzie przewiduje się szybki wzrost obciążenia, na przykład w salach
konferencyjnych.
Duża szybkość reakcji na zmianę obciążenia ma priorytet, to prowadzi do
chwilowo niższych temperatur powietrza wywiewanego.

Tryb szybkości

Tryb umiarkowany

Najwyższa sprawność przez cały rok

paten
tów

Tak samo jak wyżej, ale wolniejsza reakcja.

Temperatura wył. powietrza pozostaje na stałym poziomie.
Nadaje się do pomieszczeń z niskimi sufitami.
Temperatura na wężownicy nie zmieni się z powodu zmieniającego się
obciążenia.
Nadaje się do pomieszczeń komputerowych. Nadaje się do pomieszczeń
z niskimi sufitami.
W taki sposób większość innych systemów VRF pracuje, może być stosowany
do wszystkich zastosowań typu ogólnego. Nadaje się do pomieszczeń
komputerowych.
Nadaje się do pomieszczeń z niskimi sufitami.

* Ustawienie fabryczne

VRV III 20HP (2 moduły)

VRV IV 18HP (1 moduł)

Marzec 2012 - Luty 2013

Marzec 2013 - Luty 2014

Śr. (kWh/miesiąc)

2.797

1.502

Łącznie (KWh)

33.562

18.023

Suma (€)

6.041

3.244

9,9

5,3

Okres

Rocznie (koszt
operacyjny/m² (€/m²)

46% oszczędności = 2.797 €

Dane zmierzone
Sklep mody Unterhaching (Niemcy)
›› Powierzchnia podłogi: 607 m²
›› Koszt energii: 0,18 Euro/kWh
›› System, który był brany pod uwagę przy obliczaniu
zużycia:
- VRV IV pompa ciepła z ciągłym grzaniem
- K asety z nawiewem obwodowym (bez panelu
z funkcją samoczyszczenia)
- VAM do wentylacji (2x VAM2000)
- Kurtyna powietrzna Biddle.
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Ciągłe grzanie
podczas odszraniania
Sprawdź

VRV IV zapewnia ciągłe grzanie nawet w trybie
odszraniania, stanowi dla wszelkich znanych
niedogodności stosowania pompy ciepła jako
jedynego źródła ogrzewania w budynku.

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

›› Na komfort w pomieszczeniu nie wpływa
ani unikalny wkład gromadzący ciepło, ani
naprzemienne odszranianie
›› Najlepsza alternatywa dla tradycyjnych
systemów grzewczych

Pompy ciepła są znane ze swojej wysokiej wydajności
energetycznej w trybie ogrzewania, ale pompy
gromadzą lód w czasie operacji ogrzewania, który
należy okresowo roztapiać wykorzystując do tego celu
funkcję odszraniania, która odwraca cykl chłodzenia.
To powoduje tymczasowy spadek temperatury oraz
zmniejsza poziomy komfortu w budynku.
Odszranianie może zajmować ponad 10 minut
(w zależności od wielkości systemu) i pojawiać się
głównie w zakresie temperatur między -7 a +7°C,
gdy w powietrzu jest więcej wilgoci, która zamarza
w wężownicy. To ma znaczny wpływ na odczuwane
poziomy komfortu w pomieszczeniu i koszty
eksploatacji.
System VRV IV zmienił paradygmat ogrzewania
zapewniając ogrzewanie nawet podczas odszraniania,
w ten sposób eliminując spadek temperatury
wewnątrz i gwarantując komfort, przez cały czas.

Temp. w pomieszczeniu

VRV IV

ΔT

Wzorzec VRF

Czas

Jak to działa?
Wkład gromadzący ciepło

Naprzemienne odszranianie

W przypadku pojedynczych modeli VRV IV pompa
ciepła używany jest unikalny wkład gromadzący
ciepło. Ten wkład, oparty na materiałach
podlegających przemianie fazowej, dostarcza energię
do odszraniania jednostki zewnętrznej. Energia
potrzebna do odszraniania jest magazynowana we
wkładzie w trakcie normalnej operacji grzania.

We wszystkich naszych kombinacjach modeli
multi, za jednym razem odszraniana jest tylko
1 wężownica jednostki zewnętrznej, a to zapewnia
ciągły komfort w trakcie trwania całego procesu.

Wężownica jednostki zewnętrznej
jest odszraniana…

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

… za pomocą energii
magazynowanej we wkładzie
gromadzącym ciepło…

… a w pomieszczeniu utrzymuje się
komfortowa temperatura.

Wężownica jednostki zewnętrznej jest odszraniana…
… za jednym razem tylko jedna…
… a w pomieszczeniu utrzymuje się komfortowa temperatura
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even checken in de
infographics map: ik denk
dat er een tekening van
een VRV bestaat

Standardy i technologie VRV IV

Oprogramowanie

konfiguratora
Sprawdź

Oprogramowanie upraszczające uruchomienie,
konfigurację i dostosowanie do indywidualnych
potrzeb klienta

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

›› Interfejs graficzny
›› Zarządzanie systemami rozmieszczonymi w wielu
lokalizacjach dokładnie w taki sam sposób
›› Odzysk początkowych ustawień

Uproszczone uruchamianie systemu
Konfigurator VRV to zaawansowane rozwiązanie
oprogramowania, które ułatwia przeprowadzenie
konfiguracji i przekazanie do eksploatacji:
›› wymaga spędzenia mniejszej ilości czasu na
dachu budynku w celu skonfigurowania jednostki
zewnętrznej
›› wieloma systemami rozmieszczonymi w wielu
lokalizacjach można zarządzać dokładnie w taki
sam sposób, uzyskując dzięki temu uproszczenie
wprowadzania nastaw dla kluczowych klientów,
›› możliwość łatwego odzyskania początkowych
ustawień jednostki zewnętrznej.

Uproszczone przekazanie
do eksploatacji

Odzysk początkowych
ustawień systemu

Łatwy w obsłudze interfejs
zamiast przycisków

Uproszczony serwis
Wyświetlacz jednostki zewnętrznej umożliwia szybkie
ustawienia na miejscu oraz szybki odczyt błędów
oraz wskazań parametrów serwisowych dla szybkiej
kontroli podstawowych funkcji.
›› łatwy odczyt raportu błędów
›› przejrzyste menu, wskazujące szybko i łatwo
ustawienia serwisowe
›› wskazanie podstawowych parametrów serwisowych
dla szybkiej kontroli podstawowych funkcji: wysokie
ciśnienie, niskie ciśnienie, historia czasu działania
sprężarek, temperatura rury wylotowej/zasysania.

3 cyfrowy 7-segmentowy
wyświetlacz
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Unikalna technologia
VRV IV
Nowo opracowana
37
sprężarka
patentów

Wysokowydajny 6-biegunowy silnik typu J
›› O 50% większe pole magnetyczne i większa

wydajność obrotów

W pełni sterowana inwerterem

Proces odlewania tiksotropowego

›› Pozwala realizować funkcję zmiennej temperatury

›› O 50% większa objętość sprężania dzięki nowemu

czynnika chłodniczego oraz zapewnia niskie
natężenie prądu przy rozruchu
›› Bezstopniowa kontrola wydajności

mocnemu materiałowi odlewanemu w stanie
półciekłym

Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka na
prąd stały
›› Zwiększa wydajność w porównaniu do silników

AC dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu dwóch
różnych form momentu obrotowego (normalnego
i reluktancyjnego)
›› Mocne magnesy neodymowe skutecznie generują
wysoki moment obrotowy
›› Wysokociśnieniowy olej zmniejsza straty ciągu

Płytka drukowana chłodzona
czynnikiem chłodniczym

›› Niezawodne chłodzenie, ponieważ nie wpływa na

nie temperatura powietrza zewnętrznego

›› Mniejsza skrzynka rozdzielcza zapewnia

płynniejszy przepływ powietrza przez
wymiennik ciepła, zwiększając
sprawność wymiany ciepła o 5%

6

patentów

4-stronny i 3-rzędowy
wymiennik ciepła
›› Do 50% większa powierzchnia

wymiany ciepła (do 235m2)

›› zapewnia do 30% większą wydajność

10

patentów
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Cel

Funkcja sterowania
predykcyjnego (PCF)
›› Szybsze osiągnięcie docelowej wydajności/
temperatury czynnika chłodniczego
›› Osiągnięcie wartości docelowej bez przeregulowania,
dzięki czemu nie ma strat i prowadzi to do
zwiększenia efektywności
›› Trzy ustawienia wydajności zapewniają bardziej
dokładną kontrolę z myślą o komforcie użytkownika
Duża liczba systemów Daikin już eksploatowanych
i monitorowanych przez nasze oprogramowanie
i-Net stawia nas w wyjątkowym położeniu, ponieważ
jesteśmy w stanie przeanalizować te dane i opracować
funkcję sterowania predykcyjnego sprężarki.

Ogólnie VRF: Podwójna wartość czasowa
w porównaniu do VRV IV

t

2t

(VRV IV)

(ogólnie VRF)

VRV IV z PCF
Ogólnie VRF ze sterowaniem PI
Docelowa wydajność/temperatura czynnika chłodniczego

VRV IV: PCF
Sprężarka pracuje z predykcyjnymi danymi dla sterowania

›› wynik: szybka konwergencja do temperatury docelowej
oraz zmniejszenie czasu niepotrzebnej pracy sprężarki
Ogólnie VRF: sterowanie PI

Połowa czasu
w porównaniu
do ogólnego
VRF

Sprężarka działa ze sprzężeniem zwrotnym tylko dla sterowania

›› wynik: niepotrzebna praca i dłuższy czas przed osiągnięciem docelowej
nastawy

Silnik wentylatora na prąd
stały
CECHA UNIKALNA
Silnik na prąd stały z zewnętrznym wirnikiem
zapewnia większą sprawność

Konwencjonalny silnik z wewnętrznym

Wirnik zewnętrzny Daikin

wirnikiem

›› Większa średnica wirnika zapewnia większą siłę

tego samego pola magnetycznego, co prowadzi
do większej efektywności
›› Lepsza kontrola dzięki większej ilości stopni
regulacji prędkości wentylatora pozwala na
dostosowanie do rzeczywistej wydajności

F

F

Sinusoidalny inwerter prądu stałego
Optymalizacja fali o przebiegu sinusoidalnym
doprowadziła do równiejszych obrotów silnika
i zwiększyła jego wydajność.

Wirnik

Twornik

Twornik

Wirnik

Silnik wentylatora na prąd stały
Zastosowanie silnika wentylatora na prąd stały
zapewnia znaczną poprawę sprawności pracy
w porównaniu z konwencjonalnymi silnikami na prąd
zmienny, szczególnie podczas pracy przy niskich
prędkościach.

Wymiennik ciepła e-Pass
Optymalizacja układu wymiennika ciepła zapobiega
wymianie ciepła z sekcji gazu przegrzanego
w kierunku sekcji cieczy przechłodzonej - bardziej
efektywne wykorzystanie wymiennika ciepła.

Standardowy wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła e-Pass

W 85°C

W 85°C
43°C

55°C
27°C

55°C

27°C

50°C
Wylot 45°C

Funkcja i-Demand

60°C
55°C
Wylot 45°C

Pobór mocy (KVV)
Wstępny określony limit

Limit maksymalnego poboru mocy.
Nowy czujnik natężenia prądu minimalizuje różnicę
między rzeczywistym poborem mocy a wstępnie
określonym poborem mocy.
Czas
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Standardy i technologie VRV IV

CECHA UNIKALNA

Niepotrzebna
praca sprężarki

Zalety VRV
Dowiedz się, jak możesz korzystać z wysoce
elastycznej i efektywnej gamy produktów
Daikin

30

Korzyści

VRV
Najnowsza technologia,
najwyższa efektywność
VRV, kompleksowe rozwiązanie do
zastosowań komercyjnych
Drastyczne obniżenie kosztów eksploatacji
Najwyższa niezawodność
6-krotnie większa odporność na korozję

32
32
32

Gwarancja komfortu przez cały czas

37

Maksymalna elastyczność

36

Szybka instalacja i uruchomienie
Prosty serwis

38
38
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• Drastyczne obniżenie kosztów eksploatacji
• Najwyższa niezawodność
• 6-krotnie większa odporność na
korozję

WŁ.

WŁ.

Precyzyjna kontrola
temperatury
Systemy VRV zapewniają niski koszt eksploatacji,
ponieważ umożliwiają indywidualną kontrolę
poszczególnych stref. Oznacza to, że jedynie
pomieszczenia wymagające klimatyzacji są chłodzone
lub ogrzewane, w czasie, gdy system będzie całkowicie
wyłączony w pomieszczeniach, które klimatyzacji nie
wymagają.

WŁ.

WYŁ.

Ochrona anty-korozyjna

WYŁ.

Przekrój anty-korozyjnego wymiennika ciepła
Folia hydrofilowa

Specjalna ochrona antykorozyjna wymiennika ciepła
zapewnia 5 do 6-krotnie większą odporność na
działanie kwaśnych deszczy i korozję solną.
Dodatkową ochronę zapewnia zamontowanie pod
jednostką blachy stalowej nierdzewnej.

Wykonane testy:
›› VDA Wechseltest
›› 1 cykl (7 dni):
›› 24-godzinna próba w komorze solnej SS DIN 50021
›› 96-godzinny test wilgotności KFW DIN 50017
›› 48-godzinny test temperatury w pomieszczeniu

i wilgotności w pomieszczeniu: 5 cykli

Aluminium
Żywica akrylowa
odporna na korozję

Wymiennik ciepła

Stopień
korozji
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

Cykl

Nieizolowane
aluminium
DAIKIN P.E.

5

Stopień
korozji

Test Kesternich (SO2)
›› 1 cykl (48-godzinny) zgodnie z DIN50018 (0.21)
›› okres testowania: 40 cykli
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Korzyści

Zalety techniczne VRV

Sprężarki w pełni
sterowane inwerterem

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

Sprężarki w pełni sterowane inwerterem pozwalają
regulować ilość czynnika chłodniczego w sposób
właściwie bezstopniowy. Dzięki temu wydajność
można idealnie dostosować do zmieniających
się obciążeń w każdym pomieszczeniu, unikając
niepotrzebnych strat energii.

WSZYSTKO

Dodatkowo sprężarki w pełni sterowane inwerterem
pozwalają na precyzyjne sterowanie temperaturą
czynnika chłodniczego, automatycznie dostosowując
VRV do wymogów budynku i klimatycznych, co
zmniejsza koszty eksploatacji do 28%.

Praca cykliczna wydłuża
trwałość operacyjną
Cykliczna kolejność włączania się w systemach
złożonych z wielu jednostek zewnętrznych wyrównuje
czas pracy sprężarek oraz przedłuża żywotność
urządzeń.

Rozruch sekwencyjny
Do jednego źródła zasilania elektrycznego można
podłączyć do 3 jednostek zewnętrznych, które mogą
być kolejno włączane. Umożliwia to utrzymanie
niewielkiej liczby wyłączników oraz upraszcza
okablowanie (dla modeli 10HP i mniejszych).
Tylko jedno źródło
zasilania

Najwyższa jakość
- tylko lutowane połączenia
Wszystkie połączenia kołnierzowe i kielichowe
wewnątrz jednostki zostały zastąpione połączeniami
lutowanymi, aby polepszyć zabezpieczenie czynnika
chłodniczego. Połączenia jednostki zewnętrznej
z główną rurą są również lutowane.

1 v/d 2 kiezen

Kołnierz lub rozszerzenie

Lutowanie
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• Gwarancja komfortu przez cały czas

Inteligentne sterowanie
zapewnia komfort
Stabilna temperatura w pomieszczeniach
Temp. powietrza ssącego

Elektroniczny zawór rozprężny, wykorzystujący
sterowanie PID, w sposób ciągły dostosowuje ilość
czynnika chłodniczego w zależności od wahań
obciążenia jednostek wewnętrznych. Dlatego
system VRV utrzymuje komfortową temperaturę
w pomieszczeniach na stałym poziomie, bez wahań
typowych dla systemów włącz/wyłącz.

Chłodzenie

Stabilna temperatura w pomieszczeniach

Czas
SERIA VRV (jednostka wewnętrzna DAIKIN (sterowana PID))

Uwaga: Wykres przedstawia dane zmierzone w pomieszczeniu
testowym z założonym rzeczywistym obciążeniu cieplnym. Termostat

Jednostka wewnętrzna ze sterowaniem WŁ./WYŁ. (2,5 HP)

jest w stanie sterować stabilną temperaturą przy ± 0,5°C z nastawy.

Nigdy więcej zimnych przeciągów
Automatyczna lub ręczna regulacja temperatury
czynnika chłodniczego zapewnia wyższe temperatury
powietrza wywiewanego, dzięki czemu zapobiega się
zimnym przeciągom.

16°

Stała, wysoka temperatura
powietrza nawiewanego

Temp.

Ciągłe grzanie

w pomieszczeniu

Podczas odszraniania
›› Na komfort w pomieszczeniu nie wpływa ani
unikalny wkład gromadzący ciepło, ani naprzemienne
odszranianie
›› Najlepsza alternatywa dla tradycyjnych systemów
grzewczych

VRV IV
Wzorzec VRF

ΔT

Czas

Funkcja zastąpienia
W przypadku awarii sprężarki, inna sprężarka lub
jednostka zewnętrzna przejmie jej funkcje w celu
tymczasowego podtrzymania maksymalnej
wydajności przez okres 8 godzin, dzięki czemu komfort
zostanie utrzymany, a użytkownik będzie miał czas na
przeprowadzenie konserwacji lub naprawy.

Jedna jednostka zewnętrzna
z wieloma sprężarkami
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System jednostek zewnętrznych multi

Niski poziom
głośności jednostek
wewnętrznych
Jednostki wewnętrzne Daikin charakteryzuje
bardzo niski poziom głośności, do 19dB(A), co
czyni z nich idealne rozwiązanie dla obszarów,
w których niski poziom głośności ma znaczenie,
np. sypialnie hotelowe itd.

Korzyści

Zalety techniczne VRV

db(A)

Poziom głośności

0

Próg słyszalności

Hałas
-

20

Ekstremalnie niski poziom hałasu

Szeleszczące liście

40

Bardzo niski poziom hałasu

Ciche pomieszczenie

60

Średni poziom hałasu

Normalna rozmowa

80

Bardzo wysoki poziom hałasu

Hałas porównywalny z zatłoczonym miastem

100

Ekstremalnie wysoki poziom hałasu

Orkiestra symfoniczna

120

Próg bólu

Startujący samolot odrzutowy

Jednostki wewnętrzne Daikin:
FXZQ-A

emura

19dB(A)

25,5dB(A)

Możliwość podłączenia do VRV IV i VRV III-S pompa ciepła

Możliwość podłączenia do wszystkich
modeli VRV pompa ciepła

Tryb nocny
W obszarach, w których istnieją surowe ograniczenia
w zakresie poziomów głośności, istnieje możliwość
obniżenia poziomu głośności jednostki zewnętrznej,
aby dostosować się do tych wymagań.
Wydajność* %
Obciążenie%
Głośność pracy dBA

Szczytowa wartość
temperatury zewnętrznej
100%
10 godzin

8 godzin
50%

Tryb nocny

58 dBA

Etap 1: maks. - 8dB (10HP)

Etap 1: 50dB

Etap 2: maks. - 13dB (10HP)

Etap 2: 45dB

50dBA
45dBA

Tryb nocny WŁĄCZA SIĘ

Tryb nocny WYŁĄCZA SIĘ

Przykład dla VRV IV pompa ciepła, ustawienie fabryczne
00000

<
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• Maksymalna elastyczność

Długie rury, duże różnice poziomów i niewielka
średnica rur chłodniczych pozwalają projektować
z niewielkimi ograniczeniami oraz pozostawienie
maksymalnej powierzchni pod wynajem.
	W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się
dealerem

1

1 v/d 2zkiezen
lokalnym

Przykład VRV IV
Całkowita długość instalacji rurowej

1.000 m

Najdłuższy rzeczywisty odcinek (długość równoważna)

165 m (190 m)

Najdłuższy odcinek za pierwszym rozgałęźnikiem

90 m1

Różnica poziomów między jednostkami

1 v/d 2 kiezen
zewnętrznymi i wewnętrznymi

Różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi

90 m1

Tryb chłodzenia

Dzięki funkcji chłodzenia technicznego, zakres pracy w trybie chłodzenia systemu z odzyskiem ciepła
zwiększył się z -5°C do -20°C1 w trybie chłodzenia, co sprawia, że jest on idealnym rozwiązaniem dla
serwerowni.

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

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

30 m

1	W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się
z lokalnym dealerem
2	W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna znajduje się pod jednostkami
wewnętrznymi

Instalacja wewnętrzna

Push button
on the PCB

Zoptymalizowany kształt łopatki wentylatora VRV
zwiększa moc wyjściową i zmniejsza straty ciśnienia.
Wraz z ustawieniem wysokiego sprężu (ESP do 78 Pa)
sprawia, że jednostka zewnętrzna VRV nadaje się
idealnie do instalacji wykorzystujących kanały.
Instalacja wewnętrzna zapewnia mniejszą długość
instalacji, niższe koszty instalacyjne, większą wydajność
oraz większą estetykę.

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

ush button
n the PCB
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15,5°C

Tryb grzania

90 m Długość rur za pierwszym rozgałęźnikiem

Elastyczna konstrukcja
instalacji rurowej

-25°C

30 m Różnica poziomów pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi

Na nasze jednostki chłodzone wodą nie wpływają
warunki zewnętrzne, mogą one pracować
w najbardziej ekstremalnych warunkach.

52°C

40 m (90 m1) Różnica poziomu między jednostkami wewnętrznymi
i zewnętrznymi

System VRV można zainstalować praktycznie wszędzie.
Jednostki zewnętrzne VRV pracują w trybie chłodzenia
w temperach zewnętrznych między -20°C a +52°C i w
trybie grzania w temperaturach między -25°C a +15,5°C.

-20°C

165 m Rzeczywista długość instalacji rurowej

Szeroki zakres temperatur
pracy

dan met
vloeistof
oelt af...

ESP do

78 Pa

Zalety techniczne VRV

Ta funkcja wielu użytkowników gwarantuje, że
cały system VRV nie wyłączy się po zaniku zasilania
głównego w budynku.
Oznacza to, że można wyłączyć główny bezpiecznik
jednostki wewnętrznej, kiedy część budynku zostanie
zamknięta, jest serwisowana i nie wpłynie to na resztę
budynku.

Korzyści

Wielu użytkowników, jedna
jednostka zewnętrzna
działanie
na wakacjach

serwis
działanie

2 rozwiązania dostosowane do potrzeb:
›› Ustawienie serwisowe bez dodatkowego sprzętu:
serwis wykonany w ciągu 24 godzin
›› Opcja płytki drukowanej PCB: gdy najemcy wyjadą
na dłuższy okres czasu (wakacje) i zasilanie zostanie
wyłączone

wielu użytkowników

Bez potrzeby wzmacniania
konstrukcji
Brak drgań i mały ciężar jednostek zewnętrznych
oznacza, że nie ma potrzeby wzmacniania konstrukcji
podłóg, co znacznie zmniejsza całkowite koszty
instalacji w budynku.

Instalacja w kilku etapach
Instalacja systemu VRV może być wykonywana
etapowo np. piętrami, co umożliwia szybkie
oddanie do użytkowania kolejnych sekcji budynku,
lub częściowe uruchomienie i pracę systemu
klimatyzacyjnego, przed zakończeniem całego
projektu.

maks. 398 kg jednostki 20HP

W budowie

System VRV

Instalacja
etapowa
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1 v/d 2 kiezen

• Szybka instalacja i uruchomienie
• Łatwy serwis
Automatyczne napełnianie czynnikiem i sprawdzanie
Skuteczne wykorzystanie czasu
1

2

3

Obliczenie dodatkowej
ilości czynnika
chłodniczego

Podłączenie
pierwszej butli do VRV
i rozpoczęcie
napełniania

Sprawdzanie
w regularnych
odstępach czasu ciężaru
czynnika na podstawie
wagi butli

Metoda ręczna

Metoda automatyczna

1

foto in 4crkeltje zou ik
behouden

Ręczne zatrzymanie
procedury napełniania
VRV i zamknięcie zaworów

Przycisk
na płytce
Push button
PCB
on the PCB

2

Podłączenie butli do VRV
Procedura napełniania
i włączenie funkcji
wyłącza się automatycznie:
automatycznego napełniania
zamknięcie zaworów

R410-A

Jeśli temperatura spadnie poniżej 20°C*, konieczne jest ręczne napełnianie czynnikiem.

Po zakończeniu napełniania czynnikiem chłodniczym, naciśnięcie

even checken in de
* 10°C dla systemu pompa ciepła zoptymalizowanego
dla ogrzewania

przycisku testu zainicjalizuje sprawdzenie okablowania, zaworów

naam op gasfles eventueel
* Niedostępna
VRV Classic i VRV IV seria W
vervangen
door echtdla
logo

odcinających, czujników oraz ilości czynnika chłodniczego.

infographics map: ik denk
dat er een tekening van
een VRV bestaat

Czy wiesz, że...
Optymalne napełnienie czynnikiem = optymalna efektywność
Planowana instalacja
64 m rur chłodniczych

›

10% brak doszacowania

obliczenie: potrzebne dodatkowe
2,2 kg czynnika chłodniczego

0,5 kg

do 25% strata na wydajności

Rzeczywista instalacja
76 m rur chłodniczych

›
potrzebne dodatkowe
2,7 kg czynnika chłodniczego

33% więcej zużytej energii

Zgodność z przepisami
F-gas

Po aktywacji testu szczelności instalacji chłodniczej jednostka przełącza się w tryb
chłodzenia i kopiuje pewne warunki referencyjne w oparciu o dane z pamięci.
Wynik wskazuje, czy wystąpił wyciek czynnika chłodniczego.

Automatyczna kontrola szczelności instalacji
chłodniczej
Przeprowadź kontrolę testu szczelności instalacji
chłodniczej w sposób zdalny za pomocą
Inteligentnego Sterownika Dotykowego.

Objętość czynnika chłodniczego w systemie oblicza się na podstawie
następujących parametrów:
›› Temperatury zewnętrznej
›› Temperatury odniesienia systemu
›› Temperatury ciśnienia odniesienia
›› Gęstości czynnika chłodniczego
›› Typów i ilości jednostek wewnętrznych

Ustaw datę i godzinę zdalnej kontroli szczelności instalacji

Podłączenie z zakładem klienta przez Internet lub sieć 3G po

chłodniczej w dogodnym czasie.

godzinach roboczych

Sprawdzenie raportu po przeprowadzeniu kontroli.

Ta funkcja nie jest dostępna w systemie VRVIII-S lub w kombinacji, gdzie podłączony jest jedna lub większa ilość jednostek wewnętrznych RA, hydroboksów.
Oprócz zdalnej kontroli, funkcję kontroli szczelności instalacji chłodniczej można również aktywować na miejscu za pomocą przycisku na płytce drukowanej.
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warmt op en koelt af... warmt op en koelt af...

Zalety techniczne VRV

Oprogramowanie
konfiguratora VRV

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

Dla uproszczenia uruchomienia, konfiguracji
i dostosowania
Łatwy w obsłudze interfejs

3 cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz

1 v/d 2 kiezen

Korzyści

zamiast przycisków

1 v/d 2 kiezen

Kompaktowa budowa
Jednostki zewnętrzne są na tyle zwarte, że możliwy
jest ich transport na dach budynku zwykłą windą
przemysłową, co pozwala na uniknięcie problemów
z transportem szczególnie, kiedy agregaty zewnętrzne
muszą być montowane na każdym piętrze.

foto in crkeltje zou ik
behouden

foto in crkeltje zou ik
behouden

Ujednolicony system rur
REFNET Daikin
Push button
on the PCB

Push button
on the PCB

Jednolity system
rur REFNET firmy Daikin został
R410-A
R410-A
zaprojektowany w celu uproszczenia instalacji.
W porównaniu do zwykłych trójników, gdzie
checken in de
dystrybucja
czynnika
chłodniczego even
jest
dalekaeven
odchecken in de
infographics map: ik denk
naam op gasfles eventueel
infographics map: ik denk
naam op gasfles eventueel
dat er een tekening van dat er een tekening van
vervangen door echt logo
vervangen door echt logo
optymalnej,
specjalnie
zaprojektowane
trójnikieen VRV bestaat
een VRV bestaat
REFNET firmy Daikin optymalizują przepływ czynnika
chłodniczego.
Daikin Europe N.V. zaleca korzystanie wyłącznie z systemu instalacji
Daikin REFNET.

Trójnik REFNET

Trójnik T

Trójnik REFNET

Rozdzielacz
REFNET

Proste okablowanie system „Super Okablowania”
Uproszczone okablowanie
Wspólne okablowanie pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi, jednostkami zewnętrznymi oraz
sterownikiem centralnym
›› Prosta modernizacja centralnego sterownika
›› Dzięki niespolaryzowanemu systemowi okablowania,
nieprawidłowe podłączenie okablowania jest
niemożliwe
›› Można zastosować zaizolowany przewód
›› Unikalna całkowita długość okablowania do 2.000 m

Sprawdzenie okablowania
Funkcja sprawdzenia okablowania ostrzega
użytkownika o błędach w okablowaniu i orurowaniu.

Funkcja auto-adresowania
Umożliwia wykonanie okablowania pomiędzy
jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi oraz
grupowe okablowanie jednostek wewnętrznych bez
pracochłonnej konieczności ręcznego ustawiania
każdego adresu.
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Agregaty zewnętrzne VRV
Rozwiązanie do każdego zastosowania
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Przegląd

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

funkcji
VRV IV
z odzyskiem
ciepła

VRV IV
pompa
ciepła
z ciągłym
grzaniem

VRV IV
pompa
ciepła bez
ciągłego
grzania

VRV III-S

VRV III-C

VRV
Classic

Zamienny
VRV  IV
pompa
ciepła

Zamienny
Agregaty
VRV III
chłodzone
z odzyskiem
wodą
ciepła
VRV IV

str. 44

str. 54

str. 54

str. 62

str. 70

str. 76

str. 81

str. 81

str. 92

Zmienna temperatura czynnika chłodniczego

















Ciągłe grzanie
(wkład gromadzący ciepło)
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Ciągłe grzanie
(naprzemienne odszranianie)
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Możliwość podłączenia do stylowych jednostek
wewnętrznych (Daikin Emura, Nexura)











Możliwość podłączenia do hydroboksu LT
w celu uzyskania ciepłej wody
























Funkcja ręcznego ustawiania niskiej
głośności
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Konfigurator VRV
7-segmentowy wskaźnik
Automatyczne napełnianie czynnikiem
chłodniczym
Kontrola szczelności instalacji chłodniczej
Tryb nocny

Możliwość podłączenia do hydroboksu HT
w celu uzyskania ciepłej wody
Sprężarki w pełni sterowane inwerterem
Płytka drukowana chłodzona gazem
4-stronny wymiennik ciepła
Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka na
prąd stały
Sinusoidalny inwerter prądu stałego
Silnik wentylatora na prąd stały
Wymiennik ciepła e-Pass
Funkcja I-demand
Funkcja ręcznego ustawiania zapotrzebowania





-

-
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Jednostki zewnętrzne VRV

BIUROWIEC EIFFAGE,
VRV IV Z CIĄGŁYM GRZANIEM

SERIA VRV-S

PARK PHI
BUDYNEK BIUROWY Z CERTYFIKATEM
BREEAM ®, SYSTEM VRV CHŁODZONY WODĄ
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Jednostki zewnętrzne VRV

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

HOTEL LE PIGONNET, 8 ZAMIENNYCH VRV

CINEMEERSE, KINO, 12 JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH
Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ

HIPERMARKET THE RANGE,
VRV IV Z CIĄGŁYM GRZANIEM
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VRV
IV
z
odzyskiem
ciepła
Najlepsze rozwiązanie zapewniające efektywność
i komfort

Skutecz
na
techno
logia

3-rurow
a

Kurtyna powietrzna

22

Kurtyna powietrzna Biddle dla VRV (CYV)
Jednostki wewnętrzne
Jednostki wewnętrzne typ VRV
Ciepła woda
Hydroboks niskotemperaturowy
Hydroboks wysokotemperaturowy

Systemy sterowania

Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM/VKM)
Zestaw do podłączenia centrali klimatyzacyjnej

Szeroka oferta skrzynek BS przyspiesza instalację

›› 7-segmentowy wskaźnik
›› Automatyczne napełnianie czynnika chłodniczego
›› Kontrola szczelności instalacji chłodniczej

Standardy VRV IV:
Zmienna temperatura
czynnika chłodniczego

›› Tryb nocny
›› Funkcja ręcznego ustawiania niskiej głośności
›› Sprężarki w pełni sterowane inwerterem
›› Płytka drukowana chłodzona gazem

Dostosuj VRV do swych potrzeb, aby osiągać najwyższą
efektywność sezonową i komfort

›› 4-stronny wymiennik ciepła

Ciągłe grzanie

›› Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka na prąd stały

Nowy standard komfortu cieplnego

›› Silnik wentylatora na prąd stały

Konfigurator VRV

›› Wymiennik ciepła e-Pass

›› Sinusoidalny inwerter prądu stałego

›› Funkcja I-demand
Oprogramowanie upraszczające uruchomienie,
konfigurację i dostosowanie do indywidualnych
potrzeb klienta
44

Północ

Chłodzenie

Uzyskane ciepło dostarcza
darmową ciepłą wodę
i zapewnia grzanie

Ciepła woda

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

+
Południe

Grzanie

Darmowe ciepło do grzania
i wytwarzania ciepłej wody
użytkowej
Aż do teraz, większość budynków komercyjnych
posiadała odrębne systemy do chłodzenia, grzania,
produkcji ciepłej wody użytkowej itd., co prowadziło
do dużych strat energii.
Zintegrowany system z odzyskiem ciepła wykorzystuje
ponownie ciepło z biur, serwerowni do ogrzania
innych obszarów lub wytwarzania ciepłej wody
użytkowej.

Wyższa efektywność

Maksymalny komfort
System VRV z odzyskiem ciepła umożliwia jednoczesne
chłodzenie i grzanie.
›› Dla właścicieli hoteli oznacza to idealne środowisko
dla gości, ponieważ mogą oni wybierać między
trybem grzania a chłodzenia.
›› W przypadku biur, oznacza to idealny klimat do
pracy, zarówno dla pomieszczeń od strony północnej,
jak i południowej.

Obciążenie chłodnicze
Udoskonalone sterowanie
w trybie mieszanym

W trybie odzysku ciepła, system VRV IV jest o 15%
bardziej efektywny. W trybie pełnego obciążenia,
efektywność sezonowa jest o 28% wyższa w
porównaniu do systemu VRV III dzięki technologii
zmiennej temperatury czynnika chłodniczego.

Optymalizacja podziału
wymiennika ciepła dla wyższej
efektywności sezonowej
w trybie odzysku ciepła

Temp. otoczenia

Obciążenie grzewcze

30%

70%

Podzielony w pionie wymiennik ciepła ze
zoptymalizowanym stosunkiem do pracy w trybie
mieszanym.
To poprawia efektywność odzysku ciepła dzięki
obniżeniu strat radiacyjnych.

Dodatkowo spód wymiennika ciepła jest cały czas gorący w trybie
grzania, co zapobiega gromadzeniu się szronu

Szeroki zakres pracy
w trybie grzania
Standardowy zakres operacyjny VRV IV z odzyskiem
w trybie grzania to -20°C.
Jest w stanie zapewnić chłodzenie do -20°C dla
serwerowni (ustawienie montażowe).
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-5

0
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0
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CWB: temperatura wewnętrzna
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-25

-20

-25°C

-20°CWB

-25

-20

-15

-10

-5

CDB: temperatura zewnętrzna
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Chłodzenie techniczne
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Chłodzenie
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Zalety technologii
3-rurowej
Większa ilość darmowego
ciepła
Technologia 3-rurowa Daikin potrzebuje mniej energii
do odzysku ciepła, a to decyduje o znacznie wyższej
efektywności w trybie odzysku ciepła. Nasz system
jest w stanie odzyskiwać ciepło w niskiej temperaturze
skraplania, ponieważ wyposażono go w rury gazowe,
cieczy i tłoczne.

Ciśnienie

Skraplanie 55°C

Skraplanie 45°C

W systemie 2-rurowym, gaz i ciecz są transportowane
jako mieszanina, dlatego temperatura skraplania
musi być wyższa w celu oddzielenia mieszaniny gazu
i ciekłego czynnika chłodniczego. Im wyższa temperatura
skraplania tym większa ilość energii jest używana do
odzysku ciepła, a to prowadzi do obniżenia efektywności.

Większa efektywność
z powodu mniejszego
spadku ciśnienia

Pobór mocy Daikin
Pobór mocy, system 2-rurowy
Entalpia

Ciśnienie

3-rurowy system VRV H/R

›› Swobodny przepływ czynnika chłodniczego

w systemie 3-rurowym, dzięki 2 mniejszym
rurom gazowym zapewnia większą efektywność
energetyczną
›› Zakłócony przepływ czynnika chłodniczego
w dużej rurze gazowej systemu 2-rurowego
prowadzi do większych spadków ciśnienia

2-rurowy system
Długość rur

Elastyczna konstrukcja instalacji rurowej
Całkowita długość instalacji rurowej
Najdłuższy rzeczywisty odcinek (długość równoważna)

1.000 m
165 m (190 m)

Najdłuższy odcinek za pierwszym rozgałęźnikiem

90 m1

Różnica poziomów między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi

90 m1

Różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi

30 m

1

Jednostka zew. w najwyższej pozycji
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165 m Rzeczywista długość instalacji rurowej

Swobodnie łącz jednostki zewnętrzne w celu
zoptymalizowania niewielkiej powierzchni zabudowy,
ciągłego grzania, wyższej efektywności

90 m1 Różnica poziomów między jednostkami zewnętrznymi
i wewnętrznymi
30 m Różnica poziomów pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi
90 m maksimum

Swobodna kombinacja
jednostek zewnętrznych

Nowe moduły

rozgałęźne BS

Maksymalna elastyczność
konstrukcji oraz szybkość
instalacji
›› Wyjątkowy typoszereg modułów rozgałęźnych

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

(BS) w wersji pojedynczej i multi zapewnia
elastyczność i decyduje o szybkości projektowania.
›› Krótszy czas instalacji dzięki szerokiemu
typoszeregowi,kompaktowym wymiarom i
niewielkiej wadze modułów rozgałęźnych multi.
›› Dowolne łączenie modułów rozgałęźnych BS
w wersji pojedynczej i multi

Jeden port
›› Unikalne rozwiązanie na rynku
›› Kompaktowa budowa i niewielki ciężar
›› Bez konieczności montowania instalacji

BS1Q 10, 16, 25 A

odprowadzenia skroplin
›› Idealny do serwerowni
›› Funkcja chłodzenia pomieszczeń technicznych
›› Możliwość podłączenia jednostek klasy 250 (28 kW)
›› Umożliwia zastosowania opcji wielu
użytkowników

Kilka portów: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16
›› Do 55% mniejsze i o 41% lżejsze w porównaniu do

poprzedniej serii
›› Szybszy montaż dzięki mniejszej liczbie punktów
do lutowania i mniejszej ilości kabli
›› Wszystkie jednostki można podłączyć do jednego
modułu rozgałęźnego (BS)
›› Wymagana mniejsza ilość portów inspekcyjnych
›› Dostępna wydajność do 16 kW na port
›› Możliwość podłączenia do jednostki klasy 250
(28kW) poprzez połączenie 2 portów
›› Brak ograniczeń w zakresie niewykorzystanych
portów pozwala przeprowadzić instalację etapami

BS 4 Q14 A

BS 6, 8 Q14 A

BS 10, 12 Q14 A

BS 16 Q14 A

Szybsza instalacja dzięki otwartemu połączeniu
›› Nie ma potrzeby przycinania rury przed lutowaniem

- w przypadku jednostek wewnętrznych mniejszych
lub równych 5,6 kW (klasa 50)

›› Przycinanie i lutowanie rury - w przypadku

jednostek wewnętrznych większych lub równych
7,1 kW (klasa 63)

Maksymalny komfort przez
cały rok
Dzięki modułowi rozgałęźnemu VRV, wszystkie
jednostki wewnętrzne, które nie zostały przełączone
z trybu chłodzenia na grzanie lub odwrotnie będą
chłodziły albo grzały. Dzieje się tak, ponieważ nasz
system odzysku ciepła nie musi wyrównać ciśnienia
w całym systemie po zmianie.

Wył.

47

REYQ-T

VRV IV z odzyskiem ciepła
Najlepsze rozwiązanie zapewniające efektywność i komfort
›› Całkowicie zintegrowane rozwiązanie z odzyskiem ciepła

czynnika chłodniczego, ciągłe grzanie, konfigurator VRV,
7-segmentowy wyświetlacz i sprężarki ze sterowaniem
inwerterowym, 4-stronny wymiennik ciepła, płytka drukowana
chłodzona czynnikiem chłodniczym, nowy silnik wentylatora na
prąd stały
›› Zakres operacyjny do -20°C w trybie chłodzenia technicznego,
np. serwerowni
›› Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje VRV

zapewnia maksymalną efektywność!
›› Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za
pośrednictwem jednego punktu kontaktowego: precyzyjne
sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda użytkowa,
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
›› „Darmowe” grzanie i produkcja ciepłej wody dzięki odzyskowi
ciepła
›› Idealny komfort dla gości/najemców za pośrednictwem funkcji
jednoczesnego grzania i chłodzenia
›› Oferuje standardy i technologie VRV IV: zmienna temperatura

Jednostka zewnętrzna
Zakres wydajności
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Maks.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie

Nom.
Nom.
Maks.

Wartość EER
COP - Maks.
COP - Nom.
ESEER
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Indeks podłączonych Min.
jednostek
Nom.
wewnętrznych
Maks.
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
Ciężar
Jednostka
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom.
Wentylator
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
Tryb nocny Poziom 1
Poziom 2
Poziom 3
Zakres pracy
Chłodzenie
Min.~Maks.
Grzanie
Min.~Maks.
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Ilość
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
rurowej
Gaz
Śr. zew.
Wylot gazu
Śr. zew.
Długość całk. instalacji System
Rzeczywisty
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
Jednostka zewnętrzna
System
Moduł jednostki zewnętrznej 1
Moduł jednostki zewnętrznej 2
Zakres wydajności
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Maks.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Nom.
Grzanie
Nom.
Maks.
Wartość EER
COP - Maks.
COP - Nom.
ESEER - Tryb Automatyczny
ESEER - Tryb Standard
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Indeks połączeń
Min.
jednostek
Nom.
wewnętrznych
Maks.
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
rurowej
Gaz
Śr. zew.
Wylot gazu
Śr. zew.
Długość całk. instalacji System
Rzeczywisty
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
Ciągłe grzanie
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8T
HP
8
kW
22,4 (1) (2)
kW
22,4 (3) (4)
kW
25,0
kW 5,31 (1) / 4,56 (2)
kW 4,75 (3) / 4,47 (4)
kW
5,51
4,22 (1) / 4,92 (2)
4,54
4,72 (3) / 5,01 (4)
7,41
100
200
260
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
kg/TCO2
mm
mm
mm
m
Hz/V
A
REYQ

HP
kW
kW
kW
kW
kW
kW

mm
mm
mm
m
A

210
162
78
56
55
53

10T
10
28,0 (1) (2)
28,0 (3) (4)
31,5
7,15 (1) / 6,19 (2)
6,29 (3) / 5,47 (4)
7,38
3,92 (1) / 4,52 (2)
4,27
4,45 (3) / 5,12 (4)
7,37

12T
14T
12
14
33,5 (1) (2)
40,0 (1) (2)
33,5 (3) (4)
40,0 (3) (4)
37,5
45,0
9,23 (1) / 8,31 (2) 10,7 (1) / 9,61 (2)
8,05 (3) / 6,83 (4) 9,60 (3) / 9,37 (4)
9,43
11,3
3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2)
3,98
4,16 (3) / 4,90 (4) 4,17 (3) / 4,27 (4)
6,84
7,05
64 (5)
150
175
300
350
390
455

125
250
325
1.685x930x765
218
175
79
58
58
54
52

185

9,8/20,5

9,9/20,7

9,7/20,2

304
223
81
61

58
54
52

58
52
47
-5,0~43,0
-20~15,5
R-410A / 2.087,5

9,52
19,1
15,9

18T
18
50,4
50,4
56,5
15,2
12,3
14,3
3,32
3,95
4,10
6,26

20T
20
56,0
56,0
63,0
18,6
14,9
17,5
3,01
3,60
3,76
5,68

200
225
400
450
520
585
1.685x1.240x765
305
260
251
86
64
65
58
60
52
52
47
48

250
500
650

22,2
1.000
3N~/50/380-415
32

25

162,5
325,0
422,5

18T
REYQ8T
REYQ10T
18
50,4
50,4
56,5
12,46
11,04
12,89
4,04
4,38
4,57
7,38
5,98

200
400
520

225
450
585

12,7
28,6
19,1

22,2
500
40

20T

261
88
66
60
52
48

15,9
28,6
22,2

19,1

20

337

11,8/24,6
12,7

10T
13T
16T
REMQ5T
REMQ5T
REYQ8T
10
13
16
28,0
36,4
44,8
28,0
36,4
44,8
32,0
41,0
50,0
6,34
8,48
10,62
5,42
7,46
9,50
6,50
8,76
11,02
4,42
4,29
4,22
4,92
4,68
4,54
5,17
4,88
4,72
7,77
7,54
7,41
6,55
6,36
6,25
125
250
325
9,52
22,2

16T
16
45,0 (1) (2)
45,0 (3) (4)
50,0
12,8 (1) / 11,9 (2)
11,2 (3) / 9,88 (4)
12,9
3,52 (1) / 3,79 (2)
3,88
4,02 (3) / 4,56 (4)
6,63

28,6

40

50

22T
24T
26T
28T
30T
32T
REYQ10T REYQ8T
REYQ12T
REYQ16T
REYQ12T
REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
20
22
24
26
28
30
32
55,9
61,5
67,4
73,5
78,5
83,9
90,0
55,9
61,5
67,4
73,5
78,5
83,9
90,0
62,5
69,0
75,0
82,5
87,5
94,0
100,0
14,54
16,38
18,11
19,93
22,03
24,43
25,6
12,80
14,34
15,95
17,65
19,25
20,35
22,4
14,94
16,81
18,41
20,73
22,33
23,73
25,8
3,84
3,75
3,72
3,69
3,56
3,43
3,52
4,18
4,10
4,07
3,98
3,92
3,96
3,88
4,37
4,29
4,23
4,16
4,08
4,12
4,02
7,06
7,07
6,87
6,95
6,72
6,48
6,63
5,68
5,54
5,46
5,41
5,23
5,03
5,14
64
250
275
300
325
350
375
400
500
550
600
650
700
750
800
650
715
780
845
910
975
1.040
15,9
19,1
34,9
28,6
1.000
50
63
80
v

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

REYQ-T

Jednostka zewnętrzna
System
Moduł jednostki zewnętrznej 1
Moduł jednostki zewnętrznej 2
Moduł jednostki zewnętrznej 3
Zakres wydajności
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Maks.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Nom.
Grzanie
Nom.
Maks.
Wartość EER
COP - Maks.
COP - Nom.
ESEER - Tryb Automatyczny
ESEER - Tryb Standard
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Indeks połączeń
Min.
jednostek
Nom.
wewnętrznych
Maks.
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
rurowej
Gaz
Śr. zew.
Wylot gazu
Śr. zew.
Długość całk. instalacji System
Rzeczywisty
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
Ciągłe grzanie
Moduł jednostki zewnętrznej
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
Ciężar
Jednostka
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom.
Wentylator
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
Zakres pracy
Chłodzenie
Min.~Maks.
Grzanie
Min.~Maks.
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Ilość
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)

REYQ

HP
kW
kW
kW
kW
kW
kW

34T
36T
REYQ16T
REYQ18T REYQ20T
34
36
95,4
101,0
95,4
101,0
106,5
113,0
28,0
31,4
23,5
26,1
27,2
30,4
3,41
3,22
3,92
3,72
4,06
3,87
6,43
6,06
4,97
4,70
425
850
1.105

mm
mm
mm
m
A

450
900
1.170

38T
40T
42T
REYQ8T
REYQ10T
REYQ12T
REYQ18T
38
40
42
106,3
111,9
118,0
106,3
111,9
118,0
119,0
125,5
131,5
29,74
31,58
32,75
25,10
26,64
28,69
29,24
31,11
33,18
3,57
3,54
3,60
4,07
4,03
3,96
4,24
4,20
4,11
6,66
6,68
6,79
5,25
5,20
5,28
475
950
1.235

500
1.000
1.300

525
1.050
1.365

34,9
28,6
80

44T
46T
REYQ12T REYQ14T
REYQ16T
REYQ16T
44
46
123,5
130,0
123,5
130,0
137,5
145,0
34,83
36,3
30,45
32,00
35,23
37,1
3,55
3,58
3,90
3,91
4,06
6,68
6,75
5,20
5,23
64
550
575
1.100
1.150
1.430
1.495
19,1
41,3
34,9
1.000

100

48T

50T
REYQ16T

52T

48
135,0
135,0
150,0
38,4
33,6
38,7
3,52
3,88
4,02
6,63
5,14

50
140,4
140,4
156,5
40,8
34,7
40,1
3,44
3,90
4,05
6,49
5,03

54T
REYQ18T
REYQ18T
REYQ18T
52
54
145,8
151,2
145,8
151,2
163,0
169,5
43,2
45,6
35,8
36,9
41,5
42,9
3,38
3,32
3,93
3,95
4,07
4,10
6,37
6,26
4,93
4,84

600
1.200
1.560

625
1.250
1.625

650
1.300
1.690

675
1.350
1.755

125
v

REMQ
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
°CDB
°CWB
kg/TCO2Eq
Hz/V
A

5T
1.685x930x765
210
162
77
56
-5,0~43,0
-20~15,5
R-410A / 2.087,5
9,7/20,2
3N~/50/380-415
20

(1) Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB; równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. (2)
Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB; równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysokiej efektywności, certyfikat Eurovent.
(3) Nominalne wydajności grzewcze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 20°CDB, temperatury zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. (4) Nominalne
wydajności grzewcze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 20°CDB, temperatury zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysokiej efektywności, certyfikat Eurovent. (5) Rzeczywisty
liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewnętrznej (jednostka wewnętrzna VRV, hydroboks, j. wew. RA itd.) i ograniczeń w zakresie wskaźnika połączeń dla systemu (50% <= CR <= 130%)
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Szczegółowe rysunki techniczne
REMQ5T
/ REYQ8-12T
Szczegółowe rysunki
techniczne
REMQ5T
REYQ8-12T

Rozstaw otworów na śruby mocujące
766

2

1

Szczegół •A•

70

106

AC

8
125

107

66

160

353
134

112

729
100

Rozstaw otworów na śruby mocujące

AA

AB

339

3

Szczegół •B

10

4-15x22.5mm Podłużny otwór
Otwór na śrubę mocującą

Widok •C•

1685

11

4

7

6

122

9

179

131

276

259

515

Model
AA
RYYQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T
248
RYYQ10-12T, RXYQ10-12T, RXYQQ10-12T 195
RYMQ8T
248
REMQ5T, RYMQ10-12T, REYQ8-12T
195

76

76

97

137

SZCZEGÓŁ B

765

SZCZEGÓŁ A

AB
208
208

AC
240
240

5

107
272

C

328
373

Uwagi
1. Szczegół •A• i Szczegół •B• wskazują wymiary po zamocowaniu instalacji chłodniczej.
2. Elementy •4 - 10:•
Otwór do wybicia
3.
Instalacja gazowa
RYYQ8T, RYMQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T :
Ø •19,1• lut twardy
RYYQ10T, RYMQ10T, RXYQ10T, RXYQQ10T : Ø •22,2• lut twardy
REMQ5T, REYQ8-12T
: Ø •25,4• lut twardy
RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T : Ø •28,6• lut twardy
Instalacja cieczowa
RYYQ8-10T, RYMQ8-10T, RXYQ8-10T, RXYQ
Q8-10T, REMQ5T, REYQ8-12T
Ø •9,5• lut twardy
:
RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T : Ø •12,7• lut twardy
Rura wyrównawcza
RYMQ8-10T
: Ø •19,1• lut twardy
RYMQ12T
: Ø •22,2• lut twardy
Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ciśnienia
REMQ5T, REYQ8-12T : Ø •19,1• lut twardy

930

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Nr

W skrzynce rozdzielczej (·M8·)

Przyłącze uziemienia
Otwór na inst. chłodniczą (od spodu)
Otwór na inst. chłodniczą (z przodu)

Otwór na przewód zasilania (z boku)

Ø65
Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

Króciec rury wyrównawczej

Patrz uwaga ·3·.

Otwór na przewód zasilania (od spodu)
Otwór na przewód zasilania (z przodu)
Otwór na przewód zasilania (z przodu)
Otwór na przewód zasilania (z przodu)

Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ciśnienia
Króciec instalacji gazowej

Patrz uwaga ·3·.

Króciec instalacji cieczowej

Patrz uwaga ·3·.

Nazwa części

Uwaga

2D079532B

REYQ14-20T
2

Rozstaw otworów na śruby mocujące
1076

71

100

106

160

393
134

8

107

125

112

AB

192

310

729

3

70

1

Rozstaw otworów na śruby mocujące

REYQ14-20T

10

AA
4-15x22.5mm - Podłużny otwór
Otwór na śrubę mocującą

Szczegół ·B·

Szczegół ·A·

Widok ·C·

1685

11

4

7

6

122

9

76

76

137

97
SZCZEGÓŁ B

SZCZEGÓŁ A

765

Rura wyrównawcza
RYMQ14-16T
:
Ø •22,2• lut twardy
RYMQ18-20T
:
Ø •28,6• lut twardy
Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ciśnienia
REYQ14-20T
:
Ø •22,2• lut twardy

50

AB
205
210

107

5

272
328

C

373

Uwagi
1. Szczegół •A• i Szczegół •B• wskazują wymiary po zamocowaniu instalacji chłodniczej.
2. Elementy •4 - 10:•
Otwór do wybicia.
3. Instalacja gazowa
REYQ14-20T
:
Ø •25,4• lut twardy
RYYQ14-20T, RYMQ14-20T, RXYQ14-20T, RXYQQ14-20T : Ø •28,6• lut twardy
Instalacja cieczowa
RYYQ14-16T, RYMQ14-16T, RXYQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T : Ø •12,7• lut twardy
RYYQ18-20T, RYMQ18-20T, RXYQ18-20T, RXYQQ18-20T : Ø •15,9• lut twardy

AA
240
240

131

179

276

259

515

Model
RYMQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T
RYMQ18-20T, RXYQQ18-20T

1240

11 Przyłącze uziemienia
10 Otwór na inst. chłodniczą (od spodu)
9 Otwór na inst. chłodniczą (z przodu)
8 Otwór na przewód zasilania (od spodu)
7 Otwór na przewód zasilania (z przodu)
6 Otwór na przewód zasilania (z przodu)
5 Otwór na przewód zasilania (z przodu)
4 Otwór na przewód zasilania (z boku)
Króciec rury wyrównawczej

3 Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ciśnienia

W skrzynce rozdzielczej (·M8·)

Ø65
Ø27
Ø65
Ø80
Ø65
Patrz uwaga ·3·.

2 Króciec instalacji gazowej

Patrz uwaga ·3·.

1 Króciec instalacji cieczowej
Nr Nazwa części

Patrz uwaga ·3·.
Uwagi

2D079533B

Szczegółowe rysunki techniczne

REYQ-T

REYQ-T

Instalacja pojedyncza

Instalacja rónoległa

Instalacja grupowa

<Wzorzec 1>

<Wzorzec 1>

<Wzorzec 1>

min. 300

min. 300

<Przód>

min. 300

min. 300

min. 500

REYQ-T
<Wzorzec 1>

min. 300

min. 20

min. 10

min. 50
<Przód>
<Przód>
min. min.
20
500

min. 50 min. 50

min. 10

min. 100

min. 50

<Przód>
min. 500

<Wzorzec 3>
min. 300
min. 300

<Wzorzec 2>

min. 50 min. 50

min. 100

<Wzorzec 3>
Bez ograniczenia
wysokości ściany

min. 300
min. 300

100 or more

<Przód>
min. 500

Bez ograniczenia
wysokości ściany

<Przód>
min. 200

min. 100

min. 10

min. 400
min. 200

<Przód> min. 20
<Przód>
min. 500

min. 100

min. 600

<Przód>

min. 10

min. 300
<Przód>
min. 20

min. 400

min. 50

min. 50

min. 10

min. 10

min. 100
min. 50

300 or more

<Przód>
min. 500

min. 10

<Przód>

min. 400

Bez ograniczenia wysokości ściany

min. 50

<Przód>

min. 400

min. 50

min. 10

min. 10

<Przód>

min. 10

min. 20

<Przód>

<Przód>

min. 500

min. 10

min. 20

min. 500

<Przód>

min. 100

<Przód>

min. 10

min. 50

<Przód>

min. 500

min. 10

min. 20

min. 50 min. 50

min. 100

min. 100

min. 20

<Przód>

min. 50

min. 100

min. 500

min. 100

min. 10

min. 10

min. 50 min. 50

<Przód>

min. 100

min. 50

min. 50

min. 20

min. 20

min.
min.500
10

min. 10

min. 900

min. 20

min. 500

<Przód>

<Przód>

min. 100

min. 50

min. 50

min. 100

min. 100

min. 50

min. 50 min. 50

min. 100

min. 10
<Przód>

min. 100

min. 50 min. 50

<Przód>

min. 500

min. 50

min. 500

<Przód>
min. 100

min. 50

min. 100
min. 500

min. 10

min. 900

min. 100

min. 100
min. 500

min. 10

min. 20

min. 500

min. 300

min. 10

min. 500

min. 300

min. 10

min. 20

min. 20

min. 600

min. 10

<Wzorzec 2>

Bez ograniczenia wysokości ściany

<Wzorzec
2>
min. 200

300 or more

<Przód>
min. 200

min. 10

min. 100

<Przód>
<Front>

<Wzorzec 2>

min. 100

min. 10

100 300
or more
min.

<Wzorzec 3>

<Wzorzec 3>

min. 10

<Wzorzec 1>

<Wzorzec 2>

min. 100

min. 500

min. 20
<Przód> min. 20
Instalacja
grupowa
min. 500

min. 10

<Wzorzec 2>

min. 300

min. 10

min. 10

<Suction side>

<Przód>
min. 500

min. 10

<Przód>
min. 500

min. 10

min. 500

min. 600

min. 50

min. 10
<Przód>

min. 100

<Przód>
min. 500

min. 50

<Jednostka: mm>

min. 500

min. 600

min. 500

min. 50

min. 50

<Jednostka: mm>

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Instalacja rónoległa

<Wzorzec 1>

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Instalacja pojedyncza

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

<Suction side>

<Przód>
<Front>

UWAGI
1. Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2:
Przód: 1500mm
Strona zasysu: 500mm
Bok: Bez ograniczenia wysokości
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy chłodzenia przy temperaturze zewn. 35°C.
Jeśli temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza 35°C, lub gdy obciążenie jednostki przekracza jej maksymalną wydajność ze względu na przegrzewanie się jednostek zewnętrznych, należy zwiększyć przestrzeń po
stronie zasysu wskazaną na rysunku.
2. Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
3. Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni pamiętając o zostawieniu wystarczającej ilości miejsca do przejścia
pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. (W razie montażu większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod uwagę ryzyko
wystąpienia krótkiego obiegu powietrza.)
Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed urządzeniem wystarczającej przestrzeni do swobodnego montażu instalacji chłodniczej.

.

UWAGI
1. Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2:
Przód: 1500mm
Strona zasysu: 500mm
Bok: Bez ograniczenia wysokości
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy chłodzenia przy temperaturze zewn. 35°C.
Jeśli temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza 35°C, lub gdy obciążenie jednostki przekracza jej maksymalną wydajność ze względu na przegrzewanie się jednostek zewnętrznych, należy zwiększyć przestrzeń po
stronie zasysu wskazaną na rysunku.
2. Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
3. Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni pamiętając o zostawieniu wystarczającej ilości miejsca do przejścia
pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. (W razie montażu większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod uwagę ryzyko
wystąpienia krótkiego obiegu powietrza.)
Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed urządzeniem wystarczającej przestrzeni do swobodnego montażu instalacji chłodniczej.

.
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BS1Q-A

Indywidualny moduł rozgałęźny dla
systemu VRV z odzyskiem ciepła
›› Wyjątkowy typoszereg skrzynek BS w wersji z jednym i wieloma

przyłączami zapewnia elastyczność i decyduje o szybkości projektowania.

›› Kompaktowa budowa i niewielki ciężar
›› Idealny do pomieszczeń, nie ma potrzeby instalowania odprowadzania

skroplin

›› Możliwość integracji w serwerowniach w rozwiązaniu z odzyskiem ciepła

dzięki funkcji chłodzenia technologicznego

›› Możliwość podłączenia jednostek klasy 250 (28 kW)
›› Szybsza instalacja dzięki otwartemu połączeniu
›› Umożliwia zastosowania opcji wielu użytkowników
›› Możliwość podłączenia do jednostek REYQ-T VRV IV z odzyskiem ciepła
Jednostka wewnętrzna
BS
Pobór mocy
Chłodzenie
Nom.
kW
Ogrzewanie
Nom.
kW
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
kg
Obudowa
Materiał
Typ/śr. zewn.
mm
Połączenia instalacji Jednostka
Ciecz
rurowej
zewnętrzna
Typ/śr. zewn.
mm
Gaz
mm
Wylot gazu Typ/śr. zewn.
Typ/śr. zewn.
mm
Jednostka
Ciecz
wewnętrzna
Typ/śr. zewn.
mm
Gaz
Izolacja termiczna pochłaniająca dźwięki
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Hz/V
Suma obwodów
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A

BS1Q-A

1Q10A

1Q16A
0,005
0,005

5
15 < x ≤ 100

1Q25A

8
100 < x ≤ 160
207x388x326

160 < x ≤ 250

12

15
Galwanizowana blacha stalowa
Połączenie lutowane twarde /9,5
Połączenie lutowane twarde /15,9
Połączenie lutowane twarde /22,2
Połączenie lutowane twarde /12,7
Połączenie lutowane twarde /19,1
Połączenie lutowane twarde /9,5
Połączenie lutowane twarde /15,9
Połączenie lutowane twarde /22,2
Piankowy poliuretan, rama odporna na pleśń, ogniotrwała
1~/50/220-240
15

BS-Q14A

Moduł rozgałęźny Multi dla systemu
VRV IV z odzyskiem ciepła
›› Wyjątkowy typoszereg skrzynek BS w wersji z jednym i wieloma

przyłączami zapewnia elastyczność i decyduje o szybkości projektowania.

›› Znacznie krótszy czas instalacji dzięki szerokiej gamie, kompaktowych

i lekkich skrzynek BS multi

›› Do 70% mniejsze i o 66% lżejsze w porównaniu do poprzedniej gamy
›› Szybszy montaż dzięki mniejszej liczbie punktów do lutowania i mniejszej

ilości kabli

›› Wszystkie jednostki można podłączyć do jednej skrzynki BS
›› Potrzebna mniejsza liczba portów inspekcyjnych w porównaniu do

instalowania skrzynek pojedynczych BS

›› Dostępna wydajność do 16kW na port
›› Możliwość podłączenia do jednostki klasy 250 (28kW) poprzez połączenie

BS6,8Q14A

2 portów

›› Brak ograniczeń w zakresie nieużywanych portów pozwala przeprowadzić

instalację etapami

›› Szybsza instalacja dzięki otwartemu połączeniu
›› Możliwość podłączenia do jednostek REYQ-T VRV IV z odzyskiem ciepła
Jednostka wewnętrzna
BS
Pobór mocy
Chłodzenie
Nom.
kW
Ogrzewanie
Nom.
kW
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na rozgałęźnik
Liczba rozgałęźników
Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych
Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na rozgałęźnik
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
kg
Obudowa
Materiał
Połączenia instalacji Jednostka
Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
zewnętrzna
Gaz
Śr. zew.
mm
Wylot gazu Śr. zew.
mm
Jednostka
Ciecz
Śr. zew.
mm
wewnętrzna
Gaz
Śr. zew.
mm
Skropliny
Izolacja termiczna pochłaniająca dźwięki
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Hz/V
Suma obwodów
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A

52

4Q14A
0,043
0,043
20

6Q14A
0,064
0,064
30

8Q14A
0,086
0,086
40

4
400

6
600

8

10Q14A
0,107
0,107
50

12Q14A
0,129
0,129
60

16Q14A
0,172
0,172
64

12

16

5
10
750
140
298x370x430
17

298x580x430
24

9,5
22,2 / 19,1
19,1 / 15,9

12,7
28,6 / 22,2
19,1 / 22,2

298x820x430
26
35
38
Galwanizowana blacha stalowa
12,7 / 15,9
15,9
15,9 / 19,1
28,6
28,6 / 34,9
19,1 / 22,2 / 28,6
28,6
9,5 / 6,4
15,9 / 12,7
VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26)
Pianka uretanowa, pianka polietylenowa
1~/50/220-440
15

298x1.060x430
50
19,1
34,9

BSVQ-P9B

Indywidualny moduł rozgałęźny
dla układu z odzyskiem ciepła VRV
›› Umożliwia indywidualne włączanie chłodzenia/ogrzewania

jednej grupy jednostek wewnętrznych

›› Maksymalna elastyczność konstrukcji dzięki możliwości

połączenia w jeden system modułów indywidualnych i multi

›› Niska wysokość zabudowy
›› Bez konieczności montowania instalacji odprowadzenia skroplin
›› Dostępna jest opcja „wielu użytkowników” (wymagana

opcjonalna płytka PCB)

BSVQ-P9B

Jednostka wewnętrzna
BSVQ
Pobór mocy
Chłodzenie
Nom.
kW
Ogrzewanie
Nom.
kW
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
kg
Obudowa
Materiał
Typ/śr. zewn.
mm
Połączenia instalacji Jednostka
Ciecz
rurowej
zewnętrzna
Typ/śr. zewn.
mm
Gaz
mm
Wylot gazu Typ/śr. zewn.
Typ/śr. zewn.
mm
Jednostka
Ciecz
wewnętrzna
Typ/śr. zewn.
mm
Gaz
Izolacja termiczna pochłaniająca dźwięki
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Hz/V
Suma obwodów
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A

100P9B

160P9B
0,005
0,005

6
15 < x ≤ 100

250P9B

8
100 < x ≤ 160
207x388x326

160 < x ≤ 250

12

15
Galwanizowana blacha stalowa
Połączenie lutowane twarde /9,5
Połączenie lutowane twarde /15,9
Połączenie lutowane twarde /22,2
Połączenie lutowane twarde /12,7
Połączenie lutowane twarde /12,7
Połączenie lutowane twarde /19,1
Połączenie lutowane twarde /9,5
Połączenie lutowane twarde /15,9
Połączenie lutowane twarde /15,9
Połączenie lutowane twarde /22,2
Piankowy poliuretan, rama odporna na pleśń, ogniotrwała
1~/50/220-240
15

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV

Moduł rozgałęźny Multi dla
układu z odzyskiem ciepła VRV
›› Szybszy montaż dzięki mniejszej liczbie punktów do lutowania

i mniejszej ilości kabli

›› Umożliwia indywidualne włączanie chłodzenia/ogrzewania dla

maksymalnie 4 lub 6 grup jednostek wewnętrznych

›› Maksymalna elastyczność dzięki możliwości połączenia w jeden

system skrzynek indywidualnych i multi

›› Niska wysokość zabudowy
›› Bez konieczności montowania instalacji odprowadzenia skroplin
›› Możliwość podłączenia do serii VRV W-IV (RWEYQ-T)

Jednostka wewnętrzna
BSV4Q-PV/BSV6Q-PV
Pobór mocy
Chłodzenie
Nom.
kW
Ogrzewanie
Nom.
kW
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na rozgałęźnik
Liczba rozgałęźników
Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych
Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na rozgałęźnik
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
kg
Obudowa
Materiał
Typ/śr. zewn.
mm
Połączenia instalacji Jednostka
Ciecz
rurowej
zewnętrzna
Typ/śr. zewn.
mm
Gaz
mm
Wylot gazu Typ/śr. zewn.
Typ/śr. zewn.
mm
Jednostka
Ciecz
wewnętrzna
Typ/śr. zewn.
mm
Gaz
Izolacja termiczna pochłaniająca dźwięki
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Hz/V
Suma obwodów
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A

BSV4Q100PV

4Q100PV
0,020
0,020
24

6Q100PV
0,030
0,030
36
6

4
400

6
600
100

209x1.053x635
60

209x1.577x635
89

Galwanizowana blacha stalowa
Połączenie lutowane twarde /12,7
Połączenie lutowane twarde /15,9
Połączenie lutowane twarde /28,6
Połączenie lutowane twarde /19,1
Połączenie lutowane twarde /28,6
Połączenie lutowane twarde /9,5
Połączenie lutowane twarde /15,9
Piankowy poliuretan, rama odporna na pleśń, ogniotrwała
1~/50/220-240
15
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Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

›› Możliwość podłączenia do serii VRV W-IV (RWEYQ-T)

Pompa ciepła VRV IV
Optymalne rozwiązanie Daikin
zapewniające najwyższy komfort
Kurtyna powietrzna
Kurtyna powietrzna Biddle dla VRV (CYV)
22

Jednostki wewnętrzne
Jednostki wewnętrzne VRV
Jednostki wewnętrzne typ mieszkaniowy
(np. Daikin Emura)

Ciepła woda
Hydroboks
niskotemperaturowy

Systemy sterowania

Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM/VKM)
Zestaw do podłączenia centrali klimatyzacyjnej

›› 7-segmentowy wskaźnik
›› Automatyczne napełnianie czynnikiem chłodniczym
›› Kontrola szczelności instalacji chłodniczej

Standardy VRV IV:

›› Tryb nocny
›› Funkcja ręcznego ustawiania niskiej głośności

Zmienna temperatura
czynnika chłodniczego
Dostosuj VRV do swych potrzeb, aby osiągać najwyższą
efektywność sezonową i komfort

Ciągłe grzanie

›› Sprężarki w pełni sterowane inwerterem
›› Płytka drukowana chłodzona gazem
›› 4-stronny wymiennik ciepła
›› Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka na prąd stały
›› Sinusoidalny inwerter prądu stałego

Nowy standard komfortu cieplnego

›› Silnik wentylatora na prąd stały

Konfigurator VRV

›› Wymiennik ciepła e-Pass
›› Funkcja I-demand

Oprogramowanie upraszczające uruchomienie,
konfigurację i dostosowanie do indywidualnych
potrzeb klienta
Szczegółowe wyjaśnienia tych funkcji, można znaleźć w zakładce Technologie VRV IV
54

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Szeroki typoszereg jednostek wewnętrznych
Współpraca jednostek wewnętrznych VRV i stylowych
jednostek wewnętrznych (Daikin Emura, Nexura itd.)

FXSQ-A
Jednostka wewnętrzna VRV

FXFQ-A
Jednostka wewnętrzna VRV

FVXG-K
Nexura
BPMKS967A2

FTXG-LW
Daikin Emura

Możliwe do podłączenia jednostki wewnętrzne
KLASA 15

KLASA 20

KLASA 25

KLASA 35

FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXS20K

FTXS25K

FTXS35K
CTXS35K

Jednostka przypodłogowa Nexura

FVXG25K

FVXG35K

FVXG50K

Jednostka przypodłogowa

FVXS25F

FVXS35F

FVXS50F

FLXS25B

FLXS35B9

FLXS50B

Jednostka naścienna Daikin Emura
Jednostka naścienna

Jednostka typu Flexi

CTXS15K

KLASA 42

KLASA 50

KLASA 60

KLASA 71

FTXS60G

FTXS71G

FTXG50LW
FTXG50LS
FTXS42K

FTXS50K

FLXS60B

D podłączenia jednostek wewnętrznych RA do VRV IV (RYYQ-T i RXYQ-T (9)), potrzebny jest moduł BPMKS
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sprawdzony
w praktyce: o 40%
większa efektywność

VRV IV -

Badanie terenowe w niemieckim sklepie
należącym do sieci handlowej związanej z modą
wykazało, w jaki sposób innowacyjne funkcje
VRV IV przyczyniają się do dramatycznego
zwiększenia efektywności energetycznej
w porównaniu do poprzednich modeli.

Wyniki: zużycie energii
mniejsze do 60%

Wyniki badania pokazały, że nowy system VRV IV
zużywa dużo mniej energii, szczególnie w trybie
chłodzenia, w porównaniu do systemu VRV III –
w niektórych przypadkach aż do 60% mniej. W trybie
grzania, zaobserwowano oszczędności na poziomie
średnio 20%.

Badanie wykazało, w jaki sposób technologia VRV IV
pompa ciepła wykorzystuje odnawialne źródło energii
– powietrze, dowiodło, że system jest kompletnym,
przyjaznym, dla środowiska rozwiązaniem
przeznaczonym do grzania, chłodzenia oraz wentylacji
w otoczeniu komercyjnym. Badanie to pokazało także,
że firmy są w stanie identyfikować i kontrolować straty
energii wyłącznie poprzez dokładny i inteligentny
monitoring systemów klimatyzacyjnych - usługę, którą
oferuje Daikin.

Średnie dzienne zużycie
w godzinach roboczych
w kWh

220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80

Zużycie energii przez VRV III w 2012 r. w kWh

70
60

Zużycie energii przez VRV IV w 2013 r. w kWh

50
40
30

Linia trendu zużycia energii przez VRV III

20
10
0
-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

VRV III 20HP (2 moduły)

VRV IV 18HP (1 moduł)

Marzec 2012 - Luty 2013

Marzec 2013 - Luty 2014

Śr. (kWh/miesiąc)

2.797

1.502

Łącznie (KWh)

33.562

18.023

Suma (€)

6.041

3.244

9,9

5,3

Okres

Rocznie (koszt
operacyjny/m² (€/m²)

46% oszczędności = 2.797 €
56

25

26

Linia trendu zużycia energii przez VRV IV

Dane zmierzone
Sklep mody Unterhaching (Niemcy)
›› Powierzchnia podłogi: 607 m²
›› Koszt energii: 0,18 Euro/kWh
›› System, który był brany pod uwagę przy obliczaniu
zużycia:
- VRV IV pompa ciepła z ciągłym grzaniem
- K asety z nawiewem obwodowym (bez panelu
z funkcją samoczyszczenia)
- VAM do wentylacji (2x VAM2000)
- Kurtyna powietrzna Biddle.

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Swobodna kombinacja
jednostek zewnętrznych
Swobodnie łącz jednostki zewnętrzne w celu
zoptymalizowania niewielkiej powierzchni
zabudowy, ciągłego grzania, wyższej
efektywności i innych.

Elastyczna konstrukcja instalacji rurowej
Całkowita długość instalacji rurowej

1.000 m

Najdłuższy rzeczywisty odcinek (długość równoważna)

165 m (190 m)

Najdłuższy odcinek za pierwszym rozgałęźnikiem

90 m1

Różnica poziomów między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi

90 m1

Różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi

30 m

90 m maksimum

30 m Różnica poziomów pomiędzy
jednostkami wewnętrznymi

40 m (90 m1) Różnica poziomu między jednostkami
wewnętrznymi i zewnętrznymi

165 m Rzeczywista długość instalacji rurowej

1 W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem
2 W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna znajduje się pod jednostkami wewnętrznymi
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RYYQ-T / RXYQ-T(9)

VRV IV pompa ciepła
Optymalne rozwiązanie Daikin zapewniające najwyższy
komfort

czynnika chłodniczego, ciągłe grzanie, konfigurator VRV,
7-segmentowy wyświetlacz i sprężarki ze sterowaniem
inwerterowym, 4-stronny wymiennik ciepła, płytka drukowana
chłodzona czynnikiem chłodniczym, nowy silnik wentylatora na
prąd stały
›› Dostępny jako system tylko grzewczy dzięki zastosowaniu
odpowiednich nastaw w systemie.
›› Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje VRV

›› Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za

pośrednictwem jednego punktu kontaktowego: precyzyjne
sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda użytkowa,
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
›› Bogaty wybór jednostek wewnętrznych: możliwość połączenia
VRV ze stylowymi jednostkami wewnętrznymi (Daikin Emura,
Nexura, ...)
›› Oferuje standardy i technologie VRV IV: zmienna temperatura

Jednostka zewnętrzna
Zakres wydajności
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Maks.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie

Nom.
Nom.
Maks.

RYYQ/RXYQ
HP
kW
kW
kW
kW
kW
kW

Wartość EER
ESEER - Tryb Automatyczny
ESEER - Tryb Standard
COP - Maks.
COP - Nom.
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min./Nom./Maks.
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
Ciężar
Jednostka
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom.
Wentylator
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
Zakres pracy
Chłodzenie
Min.~Maks.
Grzanie
Min.~Maks.
Czynnik chłodniczy
Typ
Ilość

Połączenia instalacji
rurowej
Zasilanie
Prąd - 50Hz

GWP
Ciecz
Śr. zew.
Gaz
Śr. zew.
Długość całk. instalacji System
Rzeczywisty
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)

8T/8T9
8
22,4 (1) / 22,4 (2)
22,4 (3) / 22,40 (4)
25,0 (3)
5,21 (1) / 4,47 (2)
4,75 (3) / 4,47 (4)
5,51 (3)
4,30 (1) / 5,01 (2)
7,53
6,37
4,54 (3)
4,72 (3) / 5,01 (4)
100/200/260

mm
kg
m³/min
dBA
dBA
°CDB
°CWB
kg
tCO₂eq
mm
mm
m
Hz/V
A

243
162
78

10T
10
28,0 (1) / 28,0 (2)
28,0 (3) / 28,00 (4)
31,5 (3)
7,29 (1) / 6,32 (2)
6,29 (3) / 5,47 (4)
7,38 (3)
3,84 (1) / 4,43 (2)
7,20
5,67
4,27 (3)
4,45 (3) / 5,12 (4)

6
12,5
9,52

20

14T
14
40,0 (1) / 40,0 (2)
40,0 (3) / 40,0 (4)
45,0 (3)
11,0 (1) / 9,88 (2)
9,52 (3) / 9,30 (4)
11,2 (3)
3,64 (1) / 4,05 (2)
6,83
5,31
4,02 (3)
4,20 (3) / 4,30 (4)
64 (5)
175/350/455

125/250/325
150/300/390
1.685x930x765
252
175
185
79
81
58
61

5,9
12,3

19,1

12T
12
33,5 (1) / 33,5 (2)
33,5 (3) / 33,50 (4)
37,5 (3)
8,98 (1) / 8,09 (2)
7,77 (3) / 6,59 (4)
9,10 (3)
3,73 (1) / 4,14 (2)
6,96
5,50
4,12 (3)
4,31 (3) / 5,08 (4)

6,3
13,2

18T
18
50,4 (1)
50,4 (3)
56,5 (3)
15,0 (1)
12,6 (3)
14,6 (3)
3,36 (1)
6,38
4,97
3,87
4,00

20T
20
56,0 (1)
56,0 (3)
63,0 (3)
18,5 (1)
14,5 (3)
17,0 (3)
3,03 (1)
5,67
4,42
3,71
3,86

200/400/520
225/450/585
1.685x1.240x765

356
223

250/500/650
391

260

251

64

65

261
88
66

10,4
21,7

11,7
24,4

11,8
24,6

86
-5~43
-20~15,5
R-410A
10,3
21,5
2.087,5
12,7

22,2

25

16T
16
45,0 (1) / 45,0 (2)
45,0 (3) / 45,0 (4)
50,0 (3)
13,0 (1) / 12,10 (2)
11,1 (3) / 9,8 (4)
12,8 (3)
3,46 (1) / 3,73 (2)
6,50
5,05
3,91 (3)
4,05 (3) / 4,59 (4)

15,9
28,6

1.000
3N~/50/380-415
32

40

50

Jednostka zewnętrzna
RYYQ/RXYQ
22T
24T/24T9
26T
28T
30T
32T
34T
36T
38T/38T9
System
Moduł jednostki zewnętrznej 1
10T
8T
12T
16T
8T
Moduł jednostki zewnętrznej 2
12T
16T
14T
16T
18T
16T
18T
20T
10T
Moduł jednostki zewnętrznej 3
20T
Zakres wydajności
HP
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
61,5
67,4
73,5
78,5
83,9
90,0
95,4
101,0
106,3
Wydajność grzewcza Nom.
kW
61,5
67,4
73,5
78,5
83,9
90,0
95,4
101,0
106,3
Maks.
kW
69,0
75,0
82,5
87,5
94,0
100,0
106,5
113,0
119,0
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Nom.
kW
16,27
18,2
20,0
22,0
24,0
26,0
28,0
31,5
29,2
Grzanie
Nom.
kW
14,06
15,85
17,29
18,87
20,4
22,2
23,7
25,6
25,1
Maks.
kW
16,48
18,31
20,30
21,90
23,7
25,6
27,4
29,8
29,2
Wartość EER
3,77
3,70
3,68
3,57
3,5
3,46
3,4
3,21
3,6
ESEER - Tryb Automatyczny
7,07
6,81
6,89
6,69
6,60
6,50
6,44
6,02
6,36
ESEER - Tryb Standard
5,58
5,42
5,39
5,23
5,17
5,05
5,01
4,68
5,03
COP - Maks.
4,19
4,10
4,06
4,00
3,91
3,9
3,79
4,1
COP - Nom.
4,37
4,25
4,16
4,1
4,05
4,0
3,95
4,2
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
64
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min./Nom./Maks.
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
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
15,9
19,1
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
28,6
34,9
41,3
Długość całk. instalacji System
Rzeczywisty
m
1.000
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
63
80
100
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Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

RYYQ8-12T
RXYQ8-12T(9)

Jednostka zewnętrzna
RYYQ/RXYQ
40T
42T
44T
46T
48T
50T
52T
54T
System
Moduł jednostki zewnętrznej 1
10T
12T
14T
16T
18T
Moduł jednostki zewnętrznej 2
12T
16T
18T
Moduł jednostki zewnętrznej 3
18T
16T
18T
Zakres wydajności
HP
40
42
44
46
48
50
52
54
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
111,9
118,0
123,5
130,0
135,0
140,0
145,8
151,2
Wydajność grzewcza Nom.
kW
111,9
118,0
123,5
130,0
135,0
140,0
145,8
151,2
Maks.
kW
125,5
131,5
137,5
145,0
150,0
156,0
163,0
169,5
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Nom.
kW
31,3
33,3
35,0
37,0
39,0
40,7
43,0
45,0
Grzanie
Nom.
kW
26,7
28,49
29,97
31,72
33,3
34,6
36,3
37,8
Maks.
kW
31,1
32,98
34,70
36,8
38,4
40,0
42,0
43,8
Wartość EER
3,6
3,54
3,51
3,46
3,44
3,4
3,40
ESEER - Tryb Automatyczny
6,74
6,65
6,62
6,60
6,50
6,46
6,42
6,38
ESEER - Tryb Standard
5,29
5,19
5,17
5,13
5,05
5,02
4,99
4,97
COP - Maks.
4,0
3,99
3,96
3,94
3,91
3,90
COP - Nom.
4,2
4,14
4,12
4,10
4,05
4,0
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
64
Indeks połączeń jednostek wewnętrznych Min./Nom./Maks.
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
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
19,1
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
41,3
Długość całk. instalacji System
Rzeczywisty
m
1.000
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
100
125
Moduł jednostki zewnętrznej do kombinacji RYYQ
RYMQ
Wysokość/Szerokość/Głębokość
mm
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
kg
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom.
m³/min
Wentylator
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Zakres pracy
Chłodzenie
Min.~Maks.
°CDB
Grzanie
Min.~Maks.
°CWB
Czynnik chłodniczy
Typ
Ilość
kg
tCO₂eq
GWP
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A

8T

10T
1.685/930/765
195
175
79

188
162
78

12T

14T

185

223

309
81
61

58

5,9
12,3

6
12,5

20

25

16T
18T
1.685/1.240/765

6,3
13,2

-5~43
-20~15,5
R-410A
10,3
21,5
2.087,5
3N~/50/380-415
32

20T
319

260

251

64

65

261
88
66

10,4
21,7

11,7
24,4

11,8
24,6

86

40

50

(1) Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB; równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności (2) Nominalne wydajności
chłodzenia opierają się na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°CDB; równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysokiej efektywności, certyfikat Eurovent (3) Nominalne wydajności grzewcze opierają się
na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperatury zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności (4) Nominalne wydajności grzewcze opierają się na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB,
temperatury zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysokiej efektywności, certyfikat Eurovent (5) Rzeczywisty liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewnętrznej
(jednostka wewnętrzna VRV, hydroboks, j. wew. RA itd.) i ograniczeń w zakresie wskaźnika połączeń dla systemu (50% <= CR <= 130%) | STANDARDOWA wartość ESEER odpowiada normalnej pracy VRV4 pompa ciepła, nie uwzględnia zaawansowanej funkcji pracy w trybie
oszczędzania energii | AUTOMATYCZNA wartość SEER odpowiada normalnej pracy VRV4 pompa ciepła i uwzględnia zaawansowaną funkcję pracy w trybie oszczędzania energii (tryb regulacji zmiennej temperatury czynnika chłodniczego)
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Szczegółowe rysunki techniczne
RYYQ8-12T / RYMQ8-12T / RXYQ8-12T(9)
RYYQ8-12T
RYMQ8-12T
RXYQ8-12T
RXYQQ8-12T

Rozstaw otworów na śruby mocujące
766

2

1

Szczegół A

70

106

AC

8
125

107

66

160

353
134

112

729
100

Rozstaw otworów na śruby mocujące

AA

AB

339

3

Szczegół B

10

4-15x22,5mm Podłużny otwór
Otwór na śrubę mocującą

Widok C

1685

11

4

7

6

122

9

259

179

131

276

515

Model
RYYQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T
RYYQ10-12T, RXYQ10-12T, RXYQQ10-12T
RYMQ8T
REMQ5T, RYMQ10-12T, REYQ8-12T

76

76

97

Szczegół B

137

Szczegół A

765

AB
208
208

5

107
272

C

328
373

Uwagi
1. Szczegół •A• i Szczegół •B• wskazują wymiary po zamocowaniu instalacji chłodniczej.
2. Elementy ·4 - 10:·
Otwór do wybicia.
3. Instalacja gazowa
RYYQ8T, RYMQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T :
Ø ·19,1· lut twardy
RYYQ10T, RYMQ10T, RXYQ10T, RXYQQ10T :
Ø ·22,2· lut twardy
REMQ5T, REYQ8-12T
:
Ø ·25,4· lut twardy
RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T :
Ø ·28,6· lut twardy
Instalacja cieczowa
RYYQ8-10T, RYMQ8-10T, RXYQ8-10T, RXYQ
Q8-10T, REMQ5T, REYQ8-12T
Ø · 9,5· lut twardy
:
Ø ·12,7· lut twardy
RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T :
Rura wyrównawcza
RYMQ8-10T :
RYMQ12T :
Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ciśnienia
REMQ5T, REYQ8-12T :

AA
248
195
248
195

930

11 Przyłącze uziemienia
10 Otwór na inst. chłodniczą (od spodu)
Otwór na inst. chłodniczą (z przodu)

6
5
4

Otwór na przewód zasilania (z przodu)

3

Ø ·19,1· lut twardy
Ø ·22,2· lut twardy

2
1
Nr

Ø ·19,1· lut twardy

W skrzynce rozdzielczej (M8)

9
8
7

Otwór na przewód zasilania (od spodu)

Ø65

Otwór na przewód zasilania (z przodu)

Otwór na przewód zasilania (z boku)

Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

Króciec rury wyrównawczej

Patrz uwaga 3.

Otwór na przewód zasilania (z przodu)

Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ciśnienia
Króciec instalacji gazowej

Patrz uwaga 3.

Króciec instalacji cieczowej

Patrz uwaga 3.

Nazwa części

Uwaga

2D079532B

RYYQ14-20T / RYMQ14-20T / RXYQ14-20T
RXYQQ14-20T

1

2

Rozstaw otwor

ów na śruby mocuj ące

106

160
AA

107

112

10

Szczegół B

Szczegół A

8

125

70

71

100

393
134

Rozstaw otwor

AB

192

310

729

3

ów na śruby mocuj ące

1076

Pod łu żny otw ór

4-15x22,5mm

Widok C

Otw ór na ś rub ę mocuj ą c ą

1685

11

4

7

6

131

259

179

276

515

122

9

76

76

97

137
765

SZCZEGÓŁ
SZCZEGÓŁ

B

A

107

AB
205

240

210

272
328

C
1240

Ø 25 ,4 lut twardy

REYQ14-20T :

60

AA
240

5

373

Uwagi
1. Szczegół •A• i Szczegół •B• wskazują wymiary po zamocowaniu instalacji chłodnicz ej
2. Elementy ·4 - 10:·
Otwór do wybicia.
3.
Instalacja gazowa
RYYQ14-20T, RYMQ14-20T, RXYQ14-20T, RXYQQ14-20T :

Ø 28 ,6 lut twardy

Instalacja cieczowa
RYYQ14-16T, RYMQ14-16T, RXYQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T :

Ø 12 ,7 lut twardy

RYYQ18-20T, RYMQ18-20T, RXYQ18-20T, RXYQQ18-20T :

Ø 15 ,9 lut twardy

Rura wyr ównawcza
RYMQ14-16T :

Ø 22 ,2 lut twardy

RYMQ18-20T :

Ø 28 ,6 lut twardy

Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ci
REYQ14-20T :

Model
RYMQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T
RYMQ18-20T, RXYQQ18-20T

śnienia

Ø 22,2 lut twardy

11 Przy łącze uziemienia
10 Otw ór na inst. ch łodnicz ą (od spodu)
9 Otw ór na inst. ch łodnicz ą (z przodu)
8 Otw ór na przew
7 Otw ór na przew
6 Otw ór na przew
5 Otw ór na przew
4 Otw ór na przew

ód zasilania

Kr óciec rury wyr

ównawczej

ód zasilania

Ø65

(z przodu)

Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

ód zasilania

(z przodu)

ód zasilania

(z przodu)

ód zasilania

(z boku)

3 Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ci
2 Kr óciec instalacji gazowej
1 Kr óciec instalacji cieczowej
Nr Nazwa cz ęści

W skrzynce rozdzielczej

(od spodu)

(M8)

Patrz uwaga 3.
śnienia
Patrz uwaga 3.
Patrz uwaga 3.
Uwaga

2D079533B

AC
240
240

Szczegółowe rysunki techniczne
Szczegółowe rysunki techniczne

RYYQ-T / RXYQ-T(9)
RYYQ-T / RXYQ-T(9)

(Wzorzec 1)

(Wzorzec 1)

min. 300
min. 300

(PRZÓD)
min. 500

(Wzorzec 1)
min. 300

min. 10

min. 10

(Wzorzec 2)

min. 20

min. 20

(PRZÓD)
min. 500

min. 10

min. 10

min. 300

(PRZÓD)
min. 600

min. 20

(PRZÓD)
min. 500

min. 20

min. 10

min. 10

(PRZÓD)
min. 500

(PRZÓD)

min. 20

min. 10

min. 10

min. 500

min. 10

min. 20
min. 900

(Wzorzec 2)
min. 100

min. 50

min. 300

(PRZÓD)
min. 500e

min. 100

min. 50

(PRZÓD)
min. 200

min. 300

min. 10

min. 10

min. 20

min. 10

min. 10

min. 20
(PRZÓD)

min. 500

min. 10

(Wzorzec 2)
min. 50

(Wzorzec 3)
min. 300

min. 10

min. 100
(Wzorzec 3)

Bez ograniczenia
wysokości ściany

(PRZÓD)
min. 500

min. 100

min. 50

min. 50

min. 300

min. 400
min. 200

(PRZÓD)

min. 100

min.100

Bez ograniczenia wysokości ściany

(PRZÓD)
min. 500

min. 100

min. 50
min. 50

(PRZÓD)
(PRZÓD)
min. 500

min. 100

min. 50

min. 50

min. 100

min. 100
min. 400

min. 50

(PRZÓD)
min. 500

min. 100

min. 50

min. 500

min. 50

min. 600

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

min. 10

Instalacja grupowa

Instalacja równoległa

Instalacja pojedyncza

300 or more
min. 50

min. 100

min. 50

min. 50

min. 100

(PRZÓD)
min. 500

min. 50

<Strona zasysu>

<Przod>

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

<Jednostka= mm>

UWAGI
1. Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2:
Przód: 1500mm
Strona zasysu: 500mm
Bok: bez ograniczenia wysokości
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy chłodzenia przy temperaturze zewn. 35°C.
Jeśli temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza 35°C, lub gdy obciążenie jednostki przekracza
jej maksymalną wydajność ze względu na przegrzewanie się jednostek zewnętrznych, należy zwiększyć
przestrzeń po stronie zasysu wskazaną na rysunku.
2. Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony
zasysu odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
3. Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy
sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni. Należy pamiętać o zostawieniu wystarczającej ilości
miejsca do przejścia pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. (W razie
montażu większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu
wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego obiegu powietrza).
4.
Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed urządzeniem wystarczającej przestrzeni do
swobodnego montażu instalacji chłodniczej.

3D079542

61

VRV III-S pompa ciepła
Rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca
bez kompromisów na rzecz efektywności
Kurtyna powietrzna
Kurtyna powietrzna Biddle dla VRV (CYV)
22

Jednostki wewnętrzne
Jednostki wewnętrzne typ VRV
Jednostki wewnętrzne typu mieszkaniowego
(np. Daikin Emura itd.)

Systemy sterowania

›› Automatyczne napełnianie czynnikiem chłodniczym
›› Kontrola szczelności instalacji chłodniczej
›› Tryb nocny
›› Funkcja ręcznego ustawiania niskiej głośności
›› Sprężarki w pełni sterowane inwerterem
›› Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka na prąd stały
›› Sinusoidalny inwerter prądu stałego
›› Silnik wentylatora na prąd stały
›› Wymiennik ciepła e-Pass
›› Funkcja I-demand
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Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM/VKM)
Zestaw do podłączenia centrali klimatyzacyjnej

1.685 mm

Niewielkie rozmiary
1.345 mm

System VRVIII-S jest węższy i bardziej zwarty,
co zapewnia znaczne oszczędności przestrzeni
montażowej.

Ilość:

redukcja o około 70%

Powierzchnia zabudowy:
redukcja o około 60%

765 mm

320 mm
900 mm

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

930 mm

Szeroki typoszereg jednostek wewnętrznych
Podłącz jednostki VRV…
FXFQ-A

FXZQ-A

FXSQ-A
FXAQ-P

… lub stylowe jednostki wewnętrzne
FCQG-F

BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura
FBQ-D

BPMKS967A2

FVXG-K - Nexura

Możliwe do podłączenia stylowe jednostki wewnętrzne
KLASA 15

KLASA 20

Kaseta z obwodowym nawiewem
Kaseta całkowicie płaska
Jednostka kanałowa (mała)
Jednostka kanałowa (niska)
Jednostka kanałowa z wentylatorem z napędem inwerterowym

NOWOŚĆ

FFQ25C
FDBQ25B
FDXS25F

Jednostka naścienna Daikin Emura
Jednostka naścienna
Jednostka podstropowa
Jednostka przypodłogowa Nexura
Jednostka przypodłogowa
Jednostka typu flexi

KLASA 25

CTXS15K

KLASA 35
FCQG35F
FFQ35C

FVXG25K
FVXS25F

FDXS35F
FBQ35D
FTXG35LW
FTXG35LS
FTXS35K
CTXS35K
FHQ35C
FVXG35K
FVXS35F

FLXS25B

FLXS35B9

FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXS20K

FTXS25K

KLASA 42

FTXS42K

KLASA 50
FCQG50F
FFQ50C

KLASA 60
FCQG60F
FFQ60C

FDXS50F9
FBQ50D
FTXG50LW
FTXG50LS

FDXS60F
FBQ60D

FTXS50K

FTXS60G

FHQ50C
FVXG50K
FVXS50F

FHQ60C

FLXS50B

FLXS60B

KLASA 71

FTXS71G

Więcej informacji na temat stylowych jednostek wewnętrznych Daikin można znaleźć w naszej ofercie jednostek wewnętrznych
* Nie można łączyć jednostek wewnętrznych VRV z jednostkami wewnętrznymi typu Split i Sky Air.
* Do podłączenia stylowych jednostek wewnętrznych potrzebny jest moduł BPMKS
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Wysokie wartości COP
Główną zaletą systemu VRVIII-S jest jego niezrównana
energooszczędność. System uzyskuje wysoki
współczynnik COP zarówno w trybie ogrzewania jak
i chłodzenia poprzez wykorzystanie zaawansowanych
podzespołów i funkcji.
1

Chłodzenie

3,99 1

Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono
na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB,
19°CWB, temperatury zewnętrznej: 35°C, równoważnej

4,55 2

Grzanie

długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.
2

Nominalne wydajności grzewcze wyznaczono na
podstawie: temperatury wewnętrznej: 20°CDB,
temperatury zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej

0

długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.

1

2

-

Minimalna długość przewodów pomiędzy BP a jednostką wewnętrzną

-

2m

Maksymalna długość przewodów pomiędzy BP a jednostką wewnętrzną

-

15 m

Najdłuższy odcinek za pierwszym rozgałęźnikiem

1

5m

40 m

40 m

Różnica poziomów między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi

50 m (40 m1)

30 m

Różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi

15 m

15 m

Jednostka zewnętrzna w najniższej pozycji
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40 m maksimum

150 m (175 m)

Minimalna długość pomiędzy jednostką wewnętrzną i pierwszym odgałęzieniem

15 m Różnica poziomu pomiędzy jednostkami
wewnętrznymi

Najdłuższy rzeczywisty odcinek (długość równoważna)

50 m Różnica poziomów między jednostkami
wewnętrznymi a zewnętrznymi

Całkowita długość instalacji rurowej

Podłączone
Podłączone
jednostki
stylowe jednostki
wewnętrzne VRV wewnętrzne
300 m
250 m

150 m Rzeczywista długość instalacji rurowej

Elastyczna konstrukcja
instalacji rurowej

3

4

5

3

1. Super krata aero

2

Spiralne żeberka są wyrównane w kierunku przepływu
wylotowego w celu zminimalizowania turbulencji
i zmniejszenia hałasu.

1

2. Kielich wlotu powietrza i wentylator
spiralny aero
Te właściwości prowadzą do znacznego zmniejszenia
hałasu. Do kielicha wlotu powietrza dodano
prowadnice, które redukują turbulencje w przepływie
powietrza generowane przez zasysanie wentylatora.
Wentylator spiralny aero wyposażono w łopatki
z wygiętymi krawędziami, które również zmniejszają
turbulencje.
Uciekające powietrze jest zasysane przez wygięte krawędzie łopatek,
co prowadzi do zmniejszenia całkowitych turbulencji.

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Zaawansowane technologie

Łopatki wentylatora spiralnego aero

Konwencjonalny

Nowość

3. Układ e-Bridge
Zapobiega gromadzeniu się czynnika chłodniczego
w skraplaczu. To prowadzi do bardziej wydajnego
wykorzystania powierzchni skraplacza we wszystkich
warunkach oraz zwiększenia efektywności
energetycznej. Zwiększona wydajność parowania
dzięki nowo opracowanemu obiegowi czynnika
chłodniczego, obiegowi SCe-bridge, który zapewnia
dochłodzenie przed cyklem rozprężania. Dzięki
wykorzystaniu tego obiegu, wartość COP drastycznie
zwiększyła się zarówno w trybie ogrzewania jak
i chłodzenia.

Aktualna
wydajność
parowania

Można zwiększyć
wydajność parowania
włączając tryb
dochłodzenia przed
elektronicznym zaworem
rozprężnym
Obieg SCe- bridge pozwolił
na uzyskanie większej
wartości współczynnika
COP, zarówno w trybie
grzania, jak i chłodzenia

Dzięki wykorzystaniu obiegu SCe-Bridge,
zwiększyła się wydajność parowania.

Obieg SCe-Bridge
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Seria VRV IV S

Rozwiązanie zapewniające
oszczędność miejsca bez
kompromisów na rzecz
efektywności

W 2015 roku, nasza udana gama
systemów mini VRV zostanie
zaktualizowana w całości w celu jeszcze
lepszego dopasowania do niewielkich
zastosowań komercyjnych, gdzie ilość
miejsca jest ograniczona a oczekiwania
odnośnie sprawności są bardzo wysokie.
›› Zmienna temperatura czynnika chłodniczego
›› Możliwość podłączenia szerokiego zakresu 9 jednostek wewnętrznych:

jednostek VRV lub stylowych jednostek wewnętrznych (Daikin Emura,
Nexura itd.)
›› Możliwość indywidualnego sterowania wszystkimi jednostkami
wewnętrznymi
›› Możliwość podłączenia do wszystkich sterowników VRV, jednostek
wentylacyjnych, central wentylacyjnych i kurtyn powietrznych Biddle
›› Niewielkie rozmiary
›› Większa elastyczność dzięki rozszerzeniu typoszeregu agregatów
Wersja wstępna

›› Najmniejszy system VRV
›› Niewielka wysokość zapewnia idealne

wkomponowanie się w wygląd budynku

›› Niewielki ciężar skraca czas instalacji i zmniejsza

ilość osób niezbędnych do jej przeprowadzenia
do absolutnego minimum
›› Dostępność w wersji jednofazowej
4-5 HP

›› Uniwersalna konstrukcja dostępna w wersji

jednofazowej i trójfazowej

›› Rozbudowana gama o jednostki 8, 10 i 12 HP

do większych zastosowań, gdzie miejsce jest
ograniczone

4-5-6-8-10-12 HP
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RXYSQ-P8V1/RXYSQ-P8Y1

VRVIII-S Pompa ciepła
Rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca bez
kompromisów na rzecz efektywności
›› Do użytku w mieszkaniach i niewielkich pomieszczeniach

komercyjnych

podłączenia VRV lub stylowych jednostek wewnętrznych, takich
jaki Daikin Emura, Nexura ...
›› Efektywny energetycznie system grzewczy oparty na
technologii powietrznej pompy ciepła, zapewnia niższe
rachunki za prąd i niższą emisję CO2
›› Możliwość indywidualnego sterowania maksymalnie
9 jednostkami wewnętrznymi
›› Można łączyć różne typy jednostek wewnętrznych: naściennymi,
przypodłogowymi, kanałowymi, podstropowymi i kasetami
z nawiewem obwodowym lub 4-kierunkowym
›› 3 stopnie w trybie cichej pracy nocnej: stopień 1: 47 dBA;
stopień 2: 44 dBA; stopień 3: 41 dBA
›› Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje VRV

Jednostka zewnętrzna
RXYSQ
Zakres wydajności
HP
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
Wydajność grzewcza Nom.
kW
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Nom.
kW
Ogrzewanie
Nom.
kW
Wartość EER
Wartość COP
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Indeks połączeń
Min.
jednostek
Nom.
wewnętrznych
Maks.
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
kg
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom.
m³/min
Wentylator
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom ciśnienia
Chłodzenie
Nom.
dBA
akustycznego
Ogrzewanie
Nom.
dBA
Zakres pracy
Chłodzenie
Min.~Maks.
°CDB
Ogrzewanie
Min.~Maks.
°CWB
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Ilość
kg/TCO2Eq
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Długość całk. instalacji system
Rzeczywisty
m
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Hz/V
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

›› Szeroki typoszereg jednostek wewnętrznych: możliwość

RXYSQ-P8V / RXYSQ-P8Y

4P8V1
4
12,6
14,2
3,24
3,12
3,89
4,55
8 (1) / 8 (2)
50

5P8V1
5
14,0
16,0
3,51
3,86
3,99
4,15
10 (1) / 9 (2)
62,5

6P8V1
6
15,5
18,0
4,53
4,57
3,42
3,94
12 (1) / 9 (2)
70

130

162,5

182

4P8Y1
4
12,6
14,2
3,33
3,21
3,78
4,42
8 (1) / 8 (2)
50

5P8Y1
5
14,0
16,0
3,61
3,97
3,88
4,03
10 (1) / 9 (2)
62,5

6P8Y1
6
15,5
18,0
4,66
4,70
3,33
3,83
12 (1) / 9 (2)
70

130

162,5

182

66
50
52

67
51
53

69
53
55

1.345x900x320
120
106
66
50
52

67
51
53

15,9 / 19,1
300 / 115

300 / 135
1N~/50/220-240
32,0

69
53
55

-5~46
-20~15,5
R-410A / 2.087,5
4,0/8,4
9,52
19,1
15,9 / 19,1
300 / 145
300 / 115
300 / 135
3N~/50/380-415
16,0

19,1
300 / 145

(1) W przypadku podłączenia jednostek wewnętrznych VRV (2) W przypadku podłączenia jednostek wewnętrznych RA
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Szczegółowe rysunki techniczne
RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8V1

1
2
3
4
5
6
7
8

Otwór na kotwę
mocującą 4-M12

Przyłącze instalacji gazowej A
Przyłącze instalacji cieczowej Ø9,5 kołnierz
Port serwisowy (w jednostce) (2x)
Przyłącze elektryczne i uziemienia M5 (w skrzynce rozdzielczej)
Wejście instalacji chłodniczej
Wejście kabli zasilania (otwór do wybicia Ø34)
Wejście kabli sterowania (otwór do wybicia Ø27)
Odpływ skroplin

Szczegółowe rysunki techniczne

MODEL

A
Połączenie z RA

Połączenie z VRV

RXYSQ4P8V1

Ø19.1 Lut twardy

RXYSQ5P8V1

Ø19.1 Lut twardy

Ø15.9 Kołnierz
Ø15.9 Kołnierz

RXYSQ6P8V1

Ø19.1 Lut twardy

Ø19.1 Lut twardy

3TW30374-1B

RXYSQ-P8Y1
RXYSQ-P8Y1

1
2
3
4
5
6
7
8
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Otwór na kotwę
mocującą 4-M12

Przyłącze instalacji gazowej A
Przyłącze instalacji cieczowej Ø9,5 kołnierz
Port serwisowy (w jednostce) (2x)
Przyłącze elektryczne i uziemienia M5 (w skrzynce rozdzielczej)
Wejście instalacji chłodniczej
Wejście kabli zasilania (otwór do wybicia Ø34)
Wejście kabli sterowania (otwór do wybicia Ø27)
Odpływ skroplin

MODEL

A
Połączenie z RA

Połączenie z VRV

RXYSQ4P8Y1

Ø19,1 Lut twardy

RXYSQ5P8Y1

Ø19,1 Lut twardy

Ø15,9 Kołnierz
Ø15,9 Kołnierz

RXYSQ6P8Y1

Ø19,1 Lut twardy

Ø19,1 Lut twardy

3TW30374-1B

Szczegółowe rysunki techniczne
RXYSQ-P8V1 / / RXYSQ-PY1

RXYSQ-P8V1 / / RXYSQ-PY1

Wymagana przestrzeń instalacyjna
(Wartości podane są w ‘mm’)

min. 1000

L≤H

00

Należy zamknąć spód ramy
montażowej, aby zapobiec obejściu
nawiewanego powietrza.

0
00

.1

min

3. Przeszkoda zarówno po stronie zasysu, jak i
nawiewu:

Zależności pomiędzy H, A i L:

Wzorzec 1

0

min

00

.2

3
in.

00

m

x.

ma

0

50

L>H

min. 1000

5

.1

50

.1

.15

min

0

(b) Przeszkoda również od góry
(1) Montaż pojedynczy
Zależności pomiędzy H, A i L

(2) Instalacja szeregowa (2 lub więcej)
• Przeszkoda po stronie
zasysu i po obu stronach
min. 1000

x

ma

0

0
.5

00

0

min

L≤H
H<L

min

x.

ma

L
A
0 < L ≤ 1/2 H
750
1/2 H < L ≤ H
1000
Ustawić tak, aby: L ≤ H

0

Należy zamknąć spód ramy
montażowej, aby zapobiec
obejściu nawiewanego
powietrza.

a) jeden rząd, pojedyncze
jednostki
50

.2

min

Zależności pomiędzy H, A i L
L≤H
H<L

.
min

x.

ma

L
A
0 < L ≤ 1/2 H
1000
1/2 H < L ≤ H
1250
Ustawić tak, aby: L ≤ H

(2)Instalacja szeregowa (2 lub więcej)

(b) wielorzędowa instalacja szeregowa (2 lub więcej)

0

50

Zależności pomiędzy H, A i L:
L≤H
H<L

L
A
0 < L ≤ 1/2 H
250
1/2 H < L ≤ H
300
Brak możliwości montażu

00

.3

min

Gdy przeszkoda po stronie nawiewu jest niższa niż jednostka:

m

0

00

0

50

.1

min

60
in.

min

0

00

.3

0

Wzorzec 2

1
in.

.
min 0
10

.
min 0
20

.
min 0
20

.
min 00
10

Należy zamknąć spód ramy
montażowej, aby zapobiec obejściu
nawiewanego powietrza.
W takim szeregu można
zamontować najwyżej 2 jednostki.

0

50

min

5. Wielorzędowa instalacja szeregowa
(na dachu itp.)

(2) Instalacja szeregowa (2 lub więcej)

2. Przeszkoda po stronie nawiewu:
(a) Bez przeszkody od góry
(1) Montaż pojedynczy

00

.3

0

min

00

0

00

.1

min

(b) Przeszkoda po stronie zasysu
Zasłonić prześwit A (pomiędzy górną
a dolną jednostką), aby zapobiec
obejściu nawiewanego powietrza.
Nie ustawiać na sobie więcej niż 2
jednostki.

50

0
.3

.2

00

.3

min

00

0
.1

min. 1000

min

00

.15

min

(a) Przeszkoda po stronie nawiewu
Zasłonić prześwit A (pomiędzy górną
a dolną jednostką), aby zapobiec
obejściu nawiewanego powietrza.
Nie ustawiać na sobie więcej niż 2
jednostki.

L>H

50

A
min

4. Montaż piętrowy

(2) Instalacja szeregowa (2 lub więcej)

min. 1000

min

x.

0

50

m

00

.5

min

m

ma

x.

ma

Ustawić tak, aby: L ≤ H
Zastosować A jak w kolumnie dla L ≤ H

00

00

00

A
250
300

1
in.

1
in.

• Przeszkoda po stronie
zasysu i po obu stronach

L
0 < L ≤ 1/2 H
1/2 H < L ≤ H

Należy zamknąć spód ramy
montażowej, aby zapobiec obejściu
nawiewanego powietrza.
W takim szeregu można zamontować najwyżej

min. 1000

(b) Przeszkoda również od góry
(1)Montaż pojedynczy
• Przeszkoda również po
stronie zasysu

Gdy przeszkoda po stronie nawiewu jest wyższa niż jednostka: L ≤ H
(Nie ma ograniczenia wysokości przeszkody po stronie wlotu)
H<L
(a) Bez przeszkody od góry
(1) Montaż pojedynczy

Wymiary instalacji
odpływu skroplin

00

00

10

min

(2) Instalacja szeregowa

Wymiary instalacji
odpływu skroplin

.1

0

50

x.

ma

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

(2) Instalacja szeregowa (2 lub więcej)
• Przeszkody po obu stronach

min

A
100
200

H>L
Ustawić tak, aby: L ≤ H
Zastosować A jak w kolumnie dla L ≤ H

.1

min

00

L
0 < L ≤ 1/2 H
1/2 H < L ≤ H

00

.15

min

Zależności pomiędzy H, A i L:

min. 1000

x.

00
.1

A
250
300

(b)Przeszkoda również od góry
(1) Montaż pojedynczy

0
50

ma

min

.1

L
0 < L ≤ 1/2 H
1/2 H < L ≤ H

min. 1000

(2) Instalacja szeregowa (2 lub więcej)

.1

min

Zależności pomiędzy H, A i L

00

• Przeszkody po obu stronach
min

(2) Instalacja szeregowa (2 lub więcej)

0

50

.5

min

0

10

.
min

x.

ma

min. 1000

1. Bez przeszkody po stronie zasysu:
(a) Bez przeszkody od góry
(1) Montaż pojedynczy
• Przeszkoda tylko po stronie
zasysu

Szczegółowe rysunki techniczne

(a) Przeszkoda również od góry
(1) Montaż pojedynczy

m

(Nie ma ograniczenia wysokości przeszkody po stronie wlotu)
(a) Bez przeszkody od góry
(1) Montaż pojedynczy

00

.1

min

L≤H

00

.5

min

3D045696D
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VRVIII-C
VRV pompa ciepła,

wszędzie tam, gdzie priorytetem jest ogrzewanie,
bez kompromisów na rzecz efektywności
Kurtyna powietrzna
Kurtyna powietrzna Biddle dla VRV (CYV)
22

Jednostki wewnętrzne
Jednostki wewnętrzne typ VRV

Systemy sterowania

›› Automatyczne napełnianie czynnikiem chłodniczym
›› Kontrola szczelności instalacji chłodniczej
›› Tryb nocny
›› Funkcja ręcznego ustawiania niskiej głośności
›› Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka na prąd stały
›› Sinusoidalny inwerter prądu stałego
›› Silnik wentylatora na prąd stały
›› Wymiennik ciepła e-Pass
›› Funkcja I-demand
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Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM/VKM)
Zestaw do podłączenia centrali
klimatyzacyjnej

COP dla jednostki 10 HP
4,00
3,00
COP

Wykorzystanie technologii 2-stopniowego sprężania
spowodowało zwiększenie oszczędności energii przy
niskich temperaturach zewnętrznych. Dla temperatury
zewnętrznej –10°C współczynnik COP wynosi ponad
3,0.

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Wysoki współczynnik COP
przy niskich temperaturach
zewnętrznych

mpa

po
owa
dard

2,00

ła

ciep

Stan

1,00
0,00
-25

-20

-15
-10
-5
Temp. zewnętrzna (WB°)

0

5

10

Szeroki zakres pracy
w trybie grzania
VRVIII-C charakteryzuje standardowy zakres pracy do
–25°CWB temperatury zewnętrznej dla grzania a dla
chłodzenia do - 5°CDB.

Tryb grzania

Tryb chłodzenia

VRVIII-C

Standardowy VRV

-25°CWB

-20°CWB

15,5°C

Temperatura zewn.

VRV III-C nawet w niskich temperaturach
zewnętrznych charakteryzuje stabilna wydajność
grzewcza, co sprawia, że jest on odpowiedni
jako jedyne źródło ogrzewania. W porównaniu
z wydajnością grzewczą standardowej jednostki VRV,
wydajność grzewcza wynosi 130% w tych samych
warunkach.

Temperatura zewn.

(kW) 35
wydajność grzewcza

Stabilna wydajność
grzewcza

43°CDB

-5°C

30
25
20

standardowa pompa ciepła

15
10
5
0

-25

-20

-15

-10
-5
0
5
Temp. zewnętrzna (°CWB)
Wydajność grzewcza jednostki zewnętrznej 10 HP

10
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Krótki czas nagrzewania
Czas nagrzewania został drastycznie zmniejszony,
szczególnie dla niskich temperatur zewnętrznych.
Czas wymagany, aby osiągnąć temperaturę tłoczenia
40°C został zmniejszony o 50%.

°C

Włączenie trybu ogrzewania

60
50

30

30

25

20
10

20
Standardowa pompa ciepła

0

Temperatura wewnętrzna °C

Temperatura na wylocie (°C)

40

Temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej
VRVIII-C
Temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej,
standardowa pompa ciepła
Temperatura wewnętrzna VRVIII-C

50% redukcja

-10
-20

-5

0

5 6
10
Czas, który upłynął (min.)

positie blauwe lijnen:
X +10

15

14 15

20

Temperatura wewnętrzna, standardowa pompa ciepła
* Dane z testów miejscowych w Japonii z jednostką 14 HP (Akita
City, styczeń 2006)

Krótki czas odszraniania
Czas odszraniania skrócił się do 4 minut – jest krótszy
o ponad połowę w porównaniu ze standardowym
systemem VRVIII (10 minut), co pozwoliło na uzyskanie
bardziej stabilnej temperatury wewnętrznej i znacznie
poprawiło komfort.

Maksymalna długość pomiędzy jednostką
zewnętrzną a funkcyjną

500 m
165 m (190 m)
10 m

Najdłuższy odcinek za pierwszym rozgałęźnikiem

40 m (90 m1)

Różnica poziomów między jednostkami
zewnętrznymi i wewnętrznymi

50 m (40 m²)

Różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi

30 m

1 W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem
2 W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna znajduje się pod jednostkami wewnętrznymi

72

90 m maksimum

Najdłuższy rzeczywisty odcinek (długość równoważna)

15 m Różnica poziomu pomiędzy
jednostkami wewnętrznymi

Całkowita długość instalacji rurowej

50 m Różnica poziomów między jednostkami
wewnętrznymi a zewnętrznymi

Elastyczna konstrukcja
instalacji rurowej

165 m Rzeczywista długość instalacji rurowej

* Dane z testów miejscowych w Japonii z jednostką 10 HP (Akita City,
styczeń 2006)

RTSYQ-PA

Pompa ciepła VRVIII
zoptymalizowana do ogrzewania
Wszędzie tam, gdzie priorytetem jest ogrzewanie,
bez kompromisów na rzecz efektywności
temperaturach otoczenia, umożliwia zastosowanie go jako
jedynego źródła ciepła
›› Praca w trybie grzania do temperatury -25°C
›› Stabilna wydajność grzewcza i wysokie wartości współczynnika
COP przy niskiej temperaturze otoczenia dzięki technologii
dwustopniowego sprężania (wartości COP 3,0 i więcej przy
-10°C)
›› Większy komfort dzięki krótszemu czasowi odszraniania
›› Krótszy czas nagrzewania w porównaniu ze standardową
pompą ciepła VRVIII
›› Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje VRV

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

›› Pierwszy system opracowany do ogrzewania w niskich

RTSYQ14-16PA

Wydajność
grzewcza

Dwustopniowe sprężanie

Wysoka

Technologia dwustopniowego sprężania umożliwia systemowi
wytworzenie wyższych ciśnień co skutkuje większą wydajnością
grzewczą przy niskich temperaturach otoczenia. Druga sprężarka
inwerterowa (umieszczona w jednostce funkcyjnej) została specjalnie
zaprojektowana, aby zapewnić wyższe ciśnienia.
Po tym jak ciepło zostanie oddane w jednostce wewnętrznej, gaz
i ciecz zostają oddzielone w separatorze cieczy. Pozwala to na odzysk
czynnika chłodniczego w stanie gazowym i transport bezpośrednio do
sprężarki wysokociśnieniowej.

Wtrysk cieczy
Oddzielacz
gazu-cieczy
Średnia

Ciśnienie

Wtrysk gazu

Mała

Moc wejściowa

Wydajność parownika

Entalpia

Jednostka zewnętrzna
RTSYQ
System
Moduł jednostki zewnętrznej 1
Moduł jednostki zewnętrznej 2
Jednostka funkcyjna
Zakres wydajności
HP
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
Wydajność grzewcza Nom.
kW
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Nom.
kW
Ogrzewanie
Nom.
kW
EER
COP
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Indeks połączeń
Min.
jednostek
Nom.
wewnętrznych
Maks.
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie
Maks./Nom.
dBA
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Wyrównanie oleju Śr. zew.
mm
Długość całk. instalacji system
Rzeczywisty
m
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Moduł jednostki zewnętrznej
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
kg
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom.
m³/min
Wentylator
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Zakres pracy
Chłodzenie
Min.~Maks.
°CDB
Ogrzewanie
Min.~Maks.
°CWB
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Ilość
kg/TCO2Eq
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Hz/V
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A

10PA
RTSQ10PAY1

14PA
RTSQ14PAY1
-

10
28,0
31,5 / 28,0
7,90
7,78 / 8,18
3,54
4,05 / 3,42
21
125
250
325
62/60
9,52
22,2

14
40,0
45,0 / 40,0
12,6
11,4 / 12,8
3,17
3,95 / 3,13
30
175
350
455
63/61

16PA
RTSQ16PAY1

20PA
RTSQ8PAY1
RTSQ12PAY1

16
45,0
50,0 / 45,0
14,9
13,0 / 15,0
3,02
3,85 / 3,00
34
200
400
520

20
56,0
63,0 / 55,9
15,4
15,4 / 18,7
3,64
4,09 / 2,99
43
250
500
650

BTSQ20PY1

65/63
12,7

15,9
28,6

-

19,1
500

25

35

BTSQ20P
1.570x460x765
110
-

RTSQ8PA

-

9,4/19,6

20

40

RTSQ10PA
1.680x930x765

205

RTSQ12PA
257

185

200
-5~43
-25~15,5
R-410A / 2.087,5
10,5/21,9
10,9/22,8
3~/50/380-415
25

50
RTSQ14PA
RTSQ16PA
1.680x1.240x765
338
344
233
239

11,7/24,4
35

40
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Szczegółowe rysunki techniczne
RTSYQ10PA
Szczegółowe rysunki techniczne

UWAGI

RTSYQ10PA
4-15 x 22,5 - mm - Podłżne otwory
(Otwór na śrubę mocującą)

(Rozstaw otworów na śruby mocujące)

min. 300

(Rozstaw otworów na
śruby mocujące)
min. 10

((Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)
Jednostka zewnętrzna

1. Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2:
Przód: 1500mm
Strona zasysu: 500mm
Bok: Bez ograniczenia wysokości
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy
chłodzenia przy temp. zewnętrznej powietrza 35°C. Jeśli
temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza
35°C, lub gdy obciążenie jednostki przekracza jej
maksymalną wydajność ze względu na przegrzewanie się
jednostek zewnętrznych, należy zwiększyć przestrzeń po
stronie zasysu wskazaną na rysunku.
2. Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy
zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu
odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
3. Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z
pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy
sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni
pamiętając o zostawieniu wystarczającej ilości miejsca do
przejścia pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia
swobodnego obiegu powietrza. (W razie montażu
większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych
wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod
uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego obiegu powietrza.)
4. Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed
urządzeniem wystarczającej przestrzeni do swobodnego
montażu instalacji chłodniczej.
5. W razie przewidywanych dużych opadów śniegu należy
zastosować odpowiednie kroki podczas montażu:
1) Jednostkę zewnętrzną i funkcyjną należy zamontować na
podwyższeniu, tak aby zapewnić odstęp 200-300 mm
pomiędzy ramą dolną a powierzchnią, która może być
zaśnieżona.
2) Zamontować osłonę przed śniegiem (opcja) i usunąć jej
kratę wlotu powietrza z tyłu.
6. W przypadku montażu osłony przed śniegiem na wylocie
powietrza z jednostki, wylot z osłony musi być umieszczony
poniżej poziomu wiania wiatru lub pod odpowiednim kątem.
7. Jeśli zimą istnieje możliwość, że woda odprowadzana po
odszranianiu może zamarznąć przy niskiej temp.
zewnętrznej, należy zapewnić odpowiednią przestrzeń
pomiędzy dolną ramą a podstawą montażu. (zaleca się 5001000mm jako odpowiedni odstęp.)

mi. 10

(Przód)
min. 500

Jednostka funkcyjna

500mm

<Strona zasysu>

<Przód>

1500mm

50~100mm

System

Jednostka
zewnętrzna

Nr rys.

Jednostka
funkcyjna

RTSYQ10PA

RTSQ10PA

3D076289

Nr rys.

BTSQ20P

3D060838

3D076286

RTSYQ14,16PA
RTSYQ14,16PA
UWAGI
(Rozstaw otworów na śruby mocujące)

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

4-15 x 22,5 - mm - Owalne otwory
(Otwór na śrubę mocującą)
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<Strona zasysu>

500mm

<Przód>

1500mm

Jednostka zewnętrzna

min. 300

min. 10

(PRZÓD)
min. 500

Jednostka funkcyjna

System

Jednostka
zewnętrzna

Nr rys.

Jednostka
funkcyjna

Nr rys.

RTSYQ14PA

RTSQ14PA

3D076291

BTSQ20P

3D060838

RTSYQ16PA

RTSQ16PA

3D076291

BTSQ20P

3D060838

min. 10

1. Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2:
Przód: 1500mm
Strona zasysu: 500mm
Bok: Bez ograniczenia wysokości
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy
chłodzenia przy temp. zewnętrznej powietrza 35°C. Jeśli
temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza
35°C, lub gdy obciążenie jednostki przekracza jej
maksymalną wydajność ze względu na przegrzewanie się
jednostek zewnętrznych, należy zwiększyć przestrzeń po
stronie zasysu wskazaną na rysunku.
2. Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy
zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu
odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
3. Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z
pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy
sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni
pamiętając o zostawieniu wystarczającej ilości miejsca do
przejścia pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia
swobodnego obiegu powietrza. (W razie montażu
większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych
wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod
uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego obiegu powietrza.)
4. Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed
urządzeniem wystarczającej przestrzeni do swobodnego
montażu instalacji chłodniczej.
5. W razie przewidywanych dużych opadów śniegu należy
zastosować odpowiednie kroki podczas montażu:
1) Jednostkę zewnętrzną i funkcyjną należy zamontować na
podwyższeniu, tak aby zapewnić odstęp 200-300 mm
pomiędzy ramą dolną a powierzchnią, która może być
zaśnieżona.
2) Zamontować osłonę przed śniegiem (opcja) i usunąć jej
kratę wlotu powietrza z tyłu.
6. W przypadku montażu osłony przed śniegiem na wylocie
powietrza z jednostki, wylot z osłony musi być umieszczony
poniżej poziomu wiania wiatru lub pod odpowiednim kątem.
7. Jeśli zimą istnieje możliwość, że woda odprowadzana po
odszranianiu może zamarznąć przy niskiej temp.
zewnętrznej, należy zapewnić odpowiednią przestrzeń
pomiędzy dolną ramą a podstawą montażu. (zaleca się 5001000mm jako odpowiedni odstęp.)

3D076287

Szczegółowe rysunki techniczne

(Rozstaw otworów na
śruby mocujące)

(Rozstaw otworów na śruby mocujące)

(Pitch of foundation bolt holes)

(Rozstaw otworów na
śruby mocujące)

Jednostka zewnętrzna 2

Jednostka funkcyjna

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Jednostka zewnętrzna 1

UWAGI

4-15 x 22,5 - mm - Podłużne otwory
(Otwór na śrubę mocującą)

(Rozstaw otworów na śruby mocujące)

4-15 x 22,5 - mm - Podłużne otwory
(Otwór na śrubę mocującą)

RTSYQ-PA

20mm

Instalacja pojedyncza
< Wzorzec 1 >

50~100mm

Instalacja równoległa
< Wzorzec 1 >

min. 10

min. 300
min. 300

min. 300

min.10
min.
10

min. 20 <Przód> min. 500

min. 10

min. 50

min. 500

<Przód>
min. 500

<Strona zasysu>

min. 100

min. 20

min. 50
min. 10

min. 20

min. 50

<Przód>

min. 10

min. 20

min. 10

< Wzorzec 3 >

min. 10

<Przód>

min.
300

min. 500
min. 50

500mm

min. 50

<Przód>
min. 600

min. 100

<Przód>

1500mm

< Wzorzec 2 >

min. 300

min. 10

(Przód)

min. 20

min. 10

Bez ograniczenia wysokości
ściany

System

min. 10

Nr rys.

Jednostka
zewnętrzna 1

RTSYQ20PA

< Wzorzec 2 >

RTSQ12PA

3D076290

min. 100

Jednostka
zewnętrzna 2

RTSQ8PA

min. 10

1. Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2:
Przód: 1500mm
Strona zasysu: 500mm
Bok: Bez ograniczenia wysokości
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy
chłodzenia przy temp. zewnętrznej powietrza 35°C. Jeśli
temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza
35°C, lub gdy obciążenie jednostki przekracza jej
maksymalną wydajność ze względu na przegrzewanie się
jednostek zewnętrznych, należy zwiększyć przestrzeń po
stronie zasysu wskazaną na rysunku.
2. Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy
zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu
odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
3. Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z
pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy
sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni
pamiętając o zostawieniu wystarczającej ilości miejsca do
przejścia pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia
swobodnego obiegu powietrza. (W razie montażu
większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych
wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod
uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego obiegu powietrza.)
4. Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed
urządzeniem wystarczającej przestrzeni do swobodnego
montażu instalacji chłodniczej.
5. W razie przewidywanych dużych opadów śniegu należy
zastosować odpowiednie kroki podczas montażu:
1) Jednostkę zewnętrzną i funkcyjną należy zamontować na
podwyższeniu, tak aby zapewnić odstęp 200-300 mm
min. 10
pomiędzy
ramą dolną a powierzchnią, która może być
zaśnieżona.
2) Zamontować osłonę przed śniegiem (opcja) i usunąć jej
kratę wlotu powietrza z tyłu.
6. W przypadku montażu osłony przed śniegiem na wylocie
powietrza
min. 50 z jednostki, wylot z osłony musi być umieszczony
poniżej poziomu wiania wiatru lub pod odpowiednim kątem.
7. Jeśli zimą istnieje możliwość, że woda odprowadzana po
odszranianiu może zamarznąć przy niskiej temp.
zewnętrznej, należy zapewnić odpowiednią przestrzeń
pomiędzy dolną ramą a podstawą montażu. (zaleca się 500min. 20 1000mm
min. 10 jako odpowiedni odstęp.)

min. 20

Nr rys.

Nr rys.

Jednostka
funkcyjna

3D076290

min. 100

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

RTSYQ20PA
Szczegółowe rysunki techniczne
RTSYQ20PA

min. 10

BTSQ20P

3D060838

3D076288

min. 300
min. 50

RTSYQ-PA
RTSYQ-PA

<Przód>

Instalacja pojedyncza

<Przód>

min. 50

min. 50

min. 100
<Przód>

min. 500

Instalacja równoległa
min. 50

< Wzorzec 1 >
UWAGI

1.

min. 50
min. 10

min. 100

min. 500

min. 200

min. 10

Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2:

<Przód>
min. 500

min. 100

< Wzorzec 1 >

min. 50

min. 100
min. 10

min. 10

min. 100
min. 50

min. 50

< Jednostka: mm >

Przód: 1500 mm
min. 300
min. 300
Strona zasysu : 500 mm
Bok: Bez ograniczenia wysokości.
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy chłodzenia przy temp. zewnętrznej powietrza 35°C. Jeśli temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza 35°C, lub gdy
obciążenie jednostki przekracza jej maksymalną wydajność ze względu na przegrzewanie się jednostek zewnętrznych, należy zwiększyć przestrzeń po stronie zasysu wskazaną na rysunku.

min. 50

min. 10

<Przód>

min. 20

min. 50

4.

min. 10
Montując jednostki należy pamiętac
o zostawieniu
przed urządzeniem wystarczającej
przestrzeni do swobodnego montażu instalacji chłodniczej.
min.
100

5.

Jeśli przewidywane są opady śniegu, a odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną a funkcyjną jest większa niż 100mm,<Przód>
zaleca się montaż osłony przed śniegiem (opcja; szczegółów można
min. 10
min. 20
się dowiedzieć u lokalnego dystrybutora).
min. 50

min. 300

< Przód >

10

Do montażu jednostek należy dobraćmin.
ten wzorzec
o zostawieniu
10
500 z pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni pamiętającmin.
min.
600
montażu większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych
wystarczającej ilości miejsca do przejścia pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. (W
razie
wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego obiegu powietrza.)

min. 10

1500mm

min. są wyższe niż podane wartości, należy zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
Jeśli ściany
min. 20
<Przód>

2.
3.

min. 10

< Strona zasysu>

min. 200

<Przód
>

<Przód>

< Wzorzec 2 >

min. 500
min. 50

min. 100

<Przód>

< Wzorzec 3 >

min.
300
min. 20

min. 10

min. 10

min. 20

min. 50

min. 500

min. 50

min. 20
500mm

min. 400

min. 10

< Wzorzec 2 >

min. 10

min. 100

Bez ograniczenia wysokości
ściany

min. 100

min. 300
min. 50
min. 400
min. 200

<Przód
>

min. 200

min. 50
UWAGI

1.

<Przód>

min. 100

min. 500

<Przód>
min. 500

min. 100

min. 50
min. 10

min. 50

min. 50

<Przód>
min. 500

min. 50

min. 100
<Przód>

min. 100
min. 10

Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2:

min. 100
min. 50

min. 50

< Jednostka: mm >

Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed urządzeniem wystarczającej przestrzeni do swobodnego montażu instalacji chłodniczej.

5.

Jeśli przewidywane są opady śniegu, a odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną a funkcyjną jest większa niż 100mm, zaleca się montaż osłony przed śniegiem (opcja; szczegółów można
się dowiedzieć u lokalnego dystrybutora).

500mm

4.

< Strona zasysu>

Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni pamiętając o zostawieniu
wystarczającej ilości miejsca do przejścia pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. (W razie montażu większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych
wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego obiegu powietrza.)

< Przód >

2.
3.

1500mm

Przód: 1500 mm
Strona zasysu : 500 mm
Bok: Bez ograniczenia wysokości.
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy chłodzenia przy temp. zewnętrznej powietrza 35°C. Jeśli temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza 35°C, lub gdy
obciążenie jednostki przekracza jej maksymalną wydajność ze względu na przegrzewanie się jednostek zewnętrznych, należy zwiększyć przestrzeń po stronie zasysu wskazaną na rysunku.
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VRV Classic pompa
ciepła
RXYCQ-A
Standardowe wymagania w zakresie
chłodzenia i ogrzewania
22

Jednostki wewnętrzne
Jednostki wewnętrzne typ VRV

Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM/VKM)

Systemy sterowania

›› Funkcja ręcznego ustawiania niskiej głośności
›› Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka na prąd stały
›› Sinusoidalny inwerter prądu stałego
›› Silnik wentylatora na prąd stały
›› Wymiennik ciepła e-Pass
›› Funkcja ręcznego ustawiania zapotrzebowania
76

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Korzyści
›› Do mniejszych projektów ze standardowym

zapotrzebowaniem na chłodzenie i grzanie
›› Pasuje do każdego budynku, możliwa także
instalacja wewnętrzna, która jest wynikiem
wysokiego sprężu dyspozycyjnego na poziomie
do 78,4 Pa. Instalacja wewnętrzna zapewnia
mniejszą długość instalacji, niższe koszty
instalacyjne, większą wydajność oraz większą
estetykę

›› Możliwość sterowania klimatyzowanymi strefami

utrzymuje koszty pracy systemu VRV na poziomie
absolutnego minimum
›› Możliwość podzielenia inwestycji na etapy
›› Możliwość podłączenia do wszystkich
standardowych jednostek wewnętrznych VRV,
elementów sterowania i wentylacji

Elastyczna konstrukcja instalacji rurowej
Całkowita długość instalacji rurowej
Najdłuższy rzeczywisty odcinek (długość równoważna)
Najdłuższy odcinek za pierwszym rozgałęźnikiem

300 m
135 m (155 m)
40 m (90 m1)

Różnica poziomów między jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi

30 m

Różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi

15 m

1 W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem
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RXYCQ-A

VRV Classic
Konfiguracja Classic VRV
›› Standardowe wymagania w zakresie chłodzenia i ogrzewania
›› Możliwość podłączenia do wszystkich standardowych jednostek

wewnętrznych VRV, elementów sterowania i wentylacji

›› Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje VRV

RXYCQ14-20A

Jednostka zewnętrzna
RXYCQ
8A
Zakres wydajności
HP
8
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
20,0
Wydajność grzewcza Nom.
kW
22,4
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Nom.
kW
6,60
Grzanie
Nom.
kW
5,80
EER
3,03
COP
3,86
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Indeks połączeń
Min.
100
jednostek
Nom.
200
wewnętrznych
Maks.
200
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
mm 1.680x635x765
Ciężar
Jednostka
kg
159
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom.
m³/min
95
Wentylator
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
78
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
58
Zakres pracy
Chłodzenie
Min.~Maks.
°CDB
Grzanie
Min.~Maks.
°CWB
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Ilość
kg
6,2
12,9
Ilość
TCO2Eq
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
15,9
Długość całk. instalacji System
Rzeczywisty
m
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
16

78

10A
10
25,0
28,0
6,74
7,00
3,71
4,00
125
250
250
187
171
59

7,7
16,1
9,52
19,1

12A
12
30,0
33,6
8,77
8,62
3,42
3,90
150
300
360
1.680x930x765
240
185
81
61

8,4
17,5

14A
14
35,0
31,5
11,4
8,18
3,07
3,85
64
175
350
420

16A
16
40,0
44,8
12,9
11,8
3,10
3,80
200
400
480

196

-5~43
-20~15,5
R-410A / 2.087,5
8,6
18

22,2

64

18A
18
45,0
50,4
15,0
13,8
3,00
3,65
225
450
540
1.680x1.240x765
316
233
86
65

11,3
23,6
12,7

11,5
24
28,6

300
3N~/50/380-415
25

40

20A
20
50,4
56,5
17,9
16,1
2,81
3,50
250
500
600
324
239
88
66

17,7
24,4
15,9

Szczegółowe rysunki techniczne
RXYCQ8A
(Rozstaw otworów na
śruby mocujące)

Szczegółowe rysunki techniczne

4-15 x 22,5 - mm - Podłużne otwory
(Otwór na śrubę mocującą)
(Rozstaw otworów
na śruby mocujące)

RXYCQ8A

Widok szczegółowy od dołu
(otwór do wybicia)
(otwór do wybicia)

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Widok szczegółowy od przodu

(otwór do wybicia)

(otwór do wybicia)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(otwór do wybicia)

Nazwa części
Króciec instalacji cieczowej
Króciec instalacji gazowej
Przyłącze uziemienia
Otwór na przewód zasilania (z boku)
Otwór na przewód zasilania (z przodu)
Otwór na przewód zasilania (z przodu)
Otwór na przewód zasilania (od spodu)
Otwór na kable (z przodu)
Otwór na inst. chłodniczą (z przodu)
Otwór na inst. chłodniczą (od spodu)

RXYCQ10-14A
RXYCQ10-14A

Uwagi
ø 9,5 Lut twardy
ø 15,9 Lut twardy
Wewnątrz skrzynki rozdzielczej (M8)
ø 62
ø 45
ø 27
ø 50
ø 27

UWAGI

1. Widoki szczegółowe od przodu i od dołu wskazują
wymiary po zamontowaniu instalacji chłodniczej.

3D080764

4-15 x 22,5 - mm - Podłużne otwory
(Otwór na śrubę mocującą)
(Rozstaw otworów na
śruby mocujące)

(Rozstaw otworów na śruby mocujące)

(dla 10HP)

Widok szczegółowy od przodu

(otwór do wybicia)

Widok szczegółowy od dołu

(otwór do wybicia)

(otwór do wybicia)

(otwór do wybicia)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa części
Króciec instalacji cieczowej
Króciec instalacji gazowej
Przyłącze uziemienia
Otwór na przewód zasilania (z boku)
Otwór na przewód zasilania (z przodu)
Otwór na przewód zasilania (z przodu)
Otwór na przewód zasilania (od spodu)
Otwór na kable (z przodu)
Otwór na inst. chłodniczą (z przodu)
Otwór na inst. chłodniczą (od spodu)

(otwór do wybicia)

Uwagi
Patrz uwaga 2
Patrz uwaga 2
Wewnątrz skrzynki rozdzielczej (M8)
ø 62
ø 45
ø 27
ø 65,5
ø 27

UWAGI

1. Widoki szczegółowe od przodu i od dołu wskazują wymiary po zamontowaniu
instalacji chłodniczej.
2. Instalacja gazowa:
ø 19,1 Lut twardy: RXYCQ10
ø 22,2 Lut twardy: RXYCQ12
ø 28,6 Lut twardy: RXYCQ14
Instalacja cieczowa:
ø 9,5 Lut twardy: RXYCQ10, RXYCQ12
3D080763
ø 28,6 Lut twardy: RXYCQ14
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Szczegółowe rysunki techniczne
RXYCQ16-20A
RXYCQ16-20A

4-15 x 22,5 - mm - Podłużne otwory
(Otwór na śrubę mocującą)

Szczegółowe rysunki techniczne

(Rozstaw otworów na
śruby mocujące)

(Rozstaw otworów na śruby mocujące)

Widok szczegółowy od przodu

Widok szczegółowy od dołu
(otwór do wybicia)
(otwór do wybicia)

(otwór do wybicia)

Model.
RXYCQ16
RXYCQ18
RXYCQ20

(otwór do wybicia)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AA
83
83
63

AB
179
179
160

((otwór do wybicia)

Nazwa części
Króciec instalacji cieczowej
Króciec instalacji gazowej
Przyłącze uziemienia
Otwór na przewód zasilania (z boku)
Otwór na przewód zasilania (z przodu)
Otwór na przewód zasilania (z przodu)
Otwór na przewód zasilania (od spodu)
Otwór na kable (z przodu)
Otwór na inst. chłodniczą (z przodu)
Otwór na inst. chłodniczą (od spodu)

(otwór do wybicia)

Uwagi
Patrz uwaga 2
Patrz uwaga 2
Wewnątrz skrzynki rozdzielczej (M8)
ø 62
ø 45
ø 27
ø 65,5
ø 27

(otwór do wybicia)

UWAGI

1. Widoki szczegółowe od przodu i od dołu wskazują wymiary po zamontowaniu
instalacji chłodniczej.
2. Instalacja gazowa:
ø 28,6 Lut twardy: RXYCQ16,18,20
Instalacja cieczowa:
ø 12,7 Lut twardy: RXYCQ20
ø 9,5 Lut twardy: RXYCQ16,18

3D080767

RXYCQ-A
RXYCQ-A

Instalacja pojedyncza
min. 300

min. 10

< Wzorzec 2 >

< Przód >
min. 500

Instalacja grupowa
< Wzorzec 1 >

Instalacja równoległa
< Wzorzec 1 >

< Wzorzec 1 >

min. 300

min. 10

min. 10

min. 20

< Wzorzec 2 >

min. 100

min. 300

< Przód >
min. 500

min. 20

min. 10

min. 10

< Przód >
min. 500

< Wzorzec 3 >
min. 300

< Przód >
min. 200

min. 50

min. 50

min. 100

< Przód >
min. 500

< Wzorzec 3 >
Bez ograniczenia wysokości
ściany

< Przód >
min. 600

min. 20

< Przód >
min. 500

min. 20

min. 10

< Przód >
min. 500

min. 10

min. 20
< Przód >

min. 100

min. 300

min. 10
min. 10

min. 20

< Wzorzec 2 >
min. 100

Bez ograniczenia
wysokości ściany

min. 100

min. 300

min. 400

< Przód >

min. 400

min. 50

< Przód >

min. 100

min. 50

< Przód >
min. 500

min. 100

min. 50

min. 100
< Przód >

< Przód >
min. 500

min. 50

min. 200

min. 50

min. 100

min. 100

3.

4.

80

min. 50

< Strona zasysu >

500 mm

< Przód >

1500 mm

Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2:
Przód: 1500mm
Strona zasysu: 500mm
Bok: Bez ograniczenia wysokości
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy chłodzenia przy temperaturze zewn. 35°C. Jeśli temperatura zewnętrzna na
miejscu montażu przekracza 35°C, lub gdy obciążenie jednostki przekracza jej maksymalną wydajność ze względu na
przegrzewanie się jednostek zewnętrznych, należy zwiększyć przestrzeń po stronie zasysu wskazaną na rysunku.
Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu odpowiednio o
wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy sposób ustawić jednostki
w dostępnej przestrzeni. Należy pamiętać o zostawieniu wystarczającej ilości miejsca do przejścia pomiędzy jednostkami oraz do
zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. (W razie montażu większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych wzorcach,
należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego obiegu powietrza).
Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed urządzeniem wystarczającej przestrzeni do swobodnego montażu instal acji
chłodniczej.

min. 50

<Jednostka = mm>

UWAGI

2.

min. 10

min. 50

min. 50

1.

min. 10

min. 100
min. 10

min. 50

min. 300

3D051451U

Zamienny VRV

Szybka zamiana wysokiej jakości systemów
na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C
Kurtyna powietrzna
Kurtyna powietrzna Biddle dla VRV (CYV)

Jednostki wewnętrzne
Jednostki wewnętrzne typ VRV

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

22

Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM/VKM)
Zestaw do podłączenia centrali klimatyzacyjnej

Systemy sterowania

VRV III
VRV IV

Pompa ciepła

Pompa ciepła i z odzyskiem ciepła

Zmienna temperatura czynnika chłodniczego

›› Automatyczne napełnianie czynnika

Dostosuj VRV do swych potrzeb, aby osiągać najwyższą efektywność
sezonową i komfort

›› Tryb nocny
›› Funkcja ręcznego ustawiania niskiej

Konfigurator VRV

głośności

Oprogramowanie upraszczające uruchomienie, konfigurację i dostosowanie
do indywidualnych potrzeb klienta
›› 7-segmentowy wskaźnik

›› 4-stronny wymiennik ciepła

›› Automatyczne napełnianie czynnika

›› Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka

›› Tryb nocny

›› Sinusoidalny inwerter prądu stałego

›› Funkcja ręcznego ustawiania niskiej

›› Silnik wentylatora na prąd stały

chłodniczego

głośności

›› Sprężarki w pełni sterowane

inwerterem

chłodniczego

na prąd stały

›› Wymiennik ciepła e-Pass

›› Sprężarki w pełni sterowane inwerterem
›› Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka

na prąd stały

›› Sinusoidalny inwerter prądu stałego
›› Silnik wentylatora na prąd stały
›› Wymiennik ciepła e-Pass
›› Funkcja I-demand

›› Funkcja I-demand

›› Płytka drukowana chłodzona gazem
Szczegółowe wyjaśnienia tych funkcji, można znaleźć w zakładce Technologie VRV IV
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Technologia
wymiany

Szybki i skuteczny sposób
na aktualizację systemów
na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C
Okres wycofywania z użytku czynnika chłodniczego R-22 zakończył się.
Działaj już teraz!

Tanie rozwiązanie do aktualizacji Daikin

Zakaz używania R-22 w Europie

!

Po 1 stycznia 2015 roku, serwis i konserwacja
czynnika chłodniczego R-22 zostanie zakazana,
a to oznacza, że naprawy systemów na czynnik
chłodniczy R-22 nie będą możliwe. Aby uniknąć
nieoczekiwanych dla klientów przestojów, już teraz
wymień te systemy!

 ymień jednostki wewnętrzne
W
i skrzynki BS

Aby sprawdzić zgodność w przypadku
zachowywania jednostek wewnętrznych, należy
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

!

Wymień jednostki zewnętrzne

Te korzyści przekonają klienta
Bezawaryjność
Bez przestojów

Mniejsze koszty długoterminowe

Wymiana 'już teraz' zapobiegnie nieplanowanym i przedłużającym
się przestojom systemów klimatyzacyjnych. Zapobiegnie także
przerwom w działalności sklepów, pozwoli uniknąć reklamacji od
gości w hotelach, zmniejszenia wydajności roboczej oraz utraty
najemców w biurach.

Od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z dyrektywami UE obowiązywać
będzie zakaz napraw systemów na czynnik chłodniczy R-22.
Opóźnianie koniecznej wymiany systemu na czynnik chłodniczy
R-22 do momentu nieplanowanej awarii systemu oznacza przegraną.
Zaplanuj wymianę systemu już teraz! Instalacja zaawansowanego
technicznie systemu pozwoli obniżyć zużycie energii oraz zmniejszy
koszty konserwacji już od pierwszego dnia.
Zużycie energii mniejsze aż o 48%

Szybka i łatwa instalacja
Bez przerywania codziennej działalności na czas wymiany systemu
dzięki etapowej i szybkiej instalacji.

Mniejsza powierzchnia instalacji, większa sprawność
Dzięki mniejszej powierzchni instalacji, jednostki zewnętrzne Daikin
oszczędzają miejsce. Istnieje także możliwość podłączenia większej
liczby jednostek wewnętrznych do nowej jednostki zewnętrznej
w porównaniu ze starym systemem, co zwiększa wydajność.

Porównanie systemów 10HP:
Tryb chłodzenia
Tryb grzania
R-22 (RSXY-KA7)
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R-407C (RSXYP-L7)

R-410A (RXYQQ-T)

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Zalety VRV-Q pozwalające zwiększyć zysk
Optymalizacja działalności
Porównanie etapów instalacji
Krótszy czas instalacji

Realizacja większej liczby projektów w krótszym czasie, dzięki
szybszej instalacji. Jest to bardziej opłacalne niż wymiana
całego systemu z nowym orurowaniem.

Mniejsze koszty instalacji
Obniżenie kosztów instalacji pozwala zaoferować klientom
najbardziej ekonomiczne rozwiązanie oraz poprawić
konkurencyjność.

Wymiana systemów innych firm niż Daikin
VRV-Q to bezawaryjne rozwiązanie zamienne dla systemów
Daikin oraz systemów VRF wyprodukowanych przez innych
producentów, które pozwala rozszerzyć bazę klientów.

Rozwiązanie tradycyjne

VRV-Q

1 Odzyskanie czynnika chłodniczego
2 Wymontowanie jednostek
3 Wymontowanie rur czynnika chłodniczego
4 Instalacja nowych rur i okablowania
5 Instalacja nowych jednostek
6 Kontrola szczelności
7 Osuszanie próżniowe

1 Odzyskanie czynnika chłodniczego
2 Wymontowanie jednostek
Ponowne wykorzystanie
istniejących rur i okablowania

8 Napełnianie czynnikiem chłodniczym
9 Zbieranie zanieczyszczeń
10 Praca próbna

6 A
 utomatyczne napełnianie
czynnikiem chłodniczym,
czyszczenie i sprawdzanie

3 Instalacja nowych jednostek
4 Kontrola szczelności
5 Osuszanie próżniowe

â

Prostota, jak odliczanie do trzech
Proste rozwiązanie technologii zamiennej pozwala obsłużyć
większą ilość projektów dla większej liczby klientów
w krótszym czasie oraz pozwala im zaoferować najlepszą cenę!
Wszyscy na tym korzystają.

Do 45% krótszy
czas instalacji

Automatyczne napełnianie
czynnika chłodniczego
Unikalna funkcja automatycznego napełniania czynnikiem
chłodniczym eliminuje potrzebę obliczania ilości czynnika
oraz zapewnia idealną pracę systemu. Brak informacji na
temat dokładnej długości rur z powodu zmian lub błędów
w przypadku, gdy nie realizuje się oryginalnej instalacji lub
zamienia instalację konkurencji nie stanowi już problemu.

Automatyczne oczyszczanie rur
Nie ma potrzeby czyszczenia wnętrza rur, ponieważ odbywa
się to automatycznie za pośrednictwem jednostki VRV-Q. Dla
zaoszczędzenia czasu, pracę próbną także przeprowadza się
automatycznie.

Wygoda jaką daje
jedno dotknięcie:
›› Pomiar i napełnianie

czynnikiem
chłodniczym
›› Automatyczne
oczyszczanie rur
›› Praca próbna
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RQCEQ-P (z odzyskiem ciepła)

Zamienny VRV
Szybka zamiana wysokiej jakości systemów na czynnik
chłodniczy R-22 i R-407C
›› Opłacalna ekonomicznie i szybka zamiana dzięki ponownemu

wykorzystaniu istniejącego orurowania

›› Do 80% bardziej efektywny w porównaniu do systemów na

czynnik chłodniczy R-22

›› Wymiana bez przerw w codziennej działalności
›› Bezpieczna wymiana systemów Daikin i innych producentów
›› Funkcja automatycznego czyszczenia rur chłodniczych

zapewnia wysokiej jakości zamianę

›› Opcja zwiększenia wydajności
›› Ograniczone i realizowane etapami koszty inwestycji
›› Oferuje standardy i technologie VRV IV: zmienna temperatura

czynnika chłodniczego, konfigurator VRV, 7-segmentowy
wyświetlacz i sprężarki ze sterowaniem inwerterowym, 4-stronny
wymiennik ciepła, płytka drukowana chłodzona czynnikiem
chłodniczym, nowy silnik wentylatora na prąd stały (tylko dla
RXYQQ-T)
›› Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje VRV

RQCEQ712-848P

Jednostka zewnętrzna
RQCEQ
280P
360P
460P
500P
540P
636P
712P
744P
816P
848P
RQEQ140P RQEQ180P
RQEQ140P
RQEQ180P RQEQ212P
RQEQ140P
RQEQ180P RQEQ212P
System
Moduł jednostki zewnętrznej 1
Moduł jednostki zewnętrznej 2
RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ212P RQEQ180P
RQEQ212P
Moduł jednostki zewnętrznej 3
RQEQ180P
Moduł jednostki zewnętrznej 4
RQEQ212P
Zakres wydajności
HP
10
13
16
18
20
22
24
26
28
30
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
28,0
36,0
45,0
50,0
54,0
63,6
71,2
74,4
81,6
84,8
Wydajność grzewcza Nom.
kW
32,0
40,0
52,0
56,0
60,0
67,2
78,4
80,8
87,2
89,6
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Nom.
kW
7,04
10,3
12,2
13,9
15,5
21,9
21,2
23,3
27,1
29,2
Grzanie
Nom.
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
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
21
28
34
39
43
47
52
56
60
64
Indeks połączeń
Min.
140
180
230
250
270
318
356
372
408
424
jednostek
Nom.
280
360
500
540
636
712
744
816
848
wewnętrznych
Maks.
364
468
598
650
702
827
926
967,0
1.061
1.102
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
57
61
62
63
64
63
64
65
66
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
9,52
12,7
15,9
19,1
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
22,2
25,4
28,6
34,9
Wylot gazu
Śr. zew.
mm
19,1
22,2
25,4
28,6
Długość całk. instalacji System
Rzeczywisty
m
300
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
30
40
50
60
70
80
90
Moduł jednostki zewnętrznej
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
Ciężar
Jednostka
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom.
Wentylator
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
Zakres pracy
Chłodzenie
Min.~Maks.
Grzanie
Min.~Maks.
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Ilość
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
(1) Bez certyfikatu Eurovent
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RQEQ
mm
kg
m³/min
dBA
dBA
°CDB
°CWB
kg/TCO2Eq
Hz/V
A

140P

180P
1.680x635x765

212P

175

179

95
54

10,3/21,5
15

110
58
-5~43
-20~15,5
R-410A / 2.087,5
10,6/22,1
3~/50/380-415
20

60

11,2/23,4
22,5

RQYQ-P/RXYQQ-T (pompa ciepła)

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Zamienny VRV

RXYQQ8-12T

Jednostka zewnętrzna
RXYQQ RQYQ140P
8T
10T
12T
14T
16T
18T
20T
22T
24T
RXYQQ10T RXYQQ8T
System
Moduł jednostki zewnętrznej 1
Moduł jednostki zewnętrznej 2
RXYQQ12T RXYQQ16T
Zakres wydajności
HP
5
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
14,0
22,4
28,0
33,5
40,0
45,0
50,4
56,0
61,5
67,4
Wydajność grzewcza Maks.
kW
16,0
25,0
31,5
37,5
45,0
50,0
50,4
63,0
69,0
75,0
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Nom.
kW
3,36
5,21
7,29
8,98
11,0
13,0
15,0
18,5
16,27
18,21
Grzanie
Maks.
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
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)
ESEER
COP
4,09
4,54
4,27
4,12
4,02
3,91
4,97
3,71
4,19
4,10
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
10
64 (3)
64 (3)
Indeks połączeń
Min.
62,5
100
125
150
175
200
225
250
275
300
jednostek
Nom.
125
200
250
300
350
400
450
500
550
600
wewnętrznych
Maks.
162,5
260
325
390
455
520
585
650
715
780
1.685x930x765
1.685x1.240x765
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
mm 1.680x635x765
Ciężar
Jednostka
kg
175
187
194
305
314
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom.
m³/min
95
162
175
185
223
260
251
261
Wentylator
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
78
79
81
86
88
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Chłodzenie
dBA
54,0
58
61
64
65
66
Tryb nocny Poziom 1
dBA
56
58
58
58
58
60
60
Poziom 2
dBA
55
54
54
52
52
52
52
Poziom 3
dBA
53
52
52
47
47
48
48
Zakres pracy
Chłodzenie
Min.~Maks.
°CDB
-5~43
Grzanie
Min.~Maks.
°CWB
-20~15,5
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
R-410A / 2087,5
Ilość
kg/TCO2Eq 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
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
9,52
9,52
12,7
15,9
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
15,9
19,1
22,2
28,6
34,9
Długość całk. instalacji System
Rzeczywisty
m
300
300
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
3N~/50/380-415
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
15
20
25
32
40
50
63
Jednostka zewnętrzna
RXYQQ
26T
28T
30T
32T
34T
System
Moduł jednostki zewnętrznej 1
RXYQQ12T
RXYQQ16T
Moduł jednostki zewnętrznej 2
RXYQQ14T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ16T RXYQQ18T
Moduł jednostki zewnętrznej 3
Zakres wydajności
HP
26
28
30
32
34
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
73,5
78,5
83,5
90,0
95,0
Wydajność grzewcza Maks.
kW
82,5
87,5
93,5
100,0
106,0
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Nom.
kW
19,98
21,98
23,68
26,0
27,7
Grzanie
Maks.
kW
20,30
21,90
23,50
25,6
27,2
Wartość EER
3,68
3,57
3,53
3,5
3,4
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)
ESEER
Wartość COP
4,06
4,00
3,98
3,9
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
64 (3)
Indeks połączeń
Min.
325
350
375
400
425
jednostek
Nom.
650
700
750
800
850
wewnętrznych
Maks.
845
910
975
1.040
1.105
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
19,1
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
34,9
Długość całk. instalacji System
Rzeczywisty
m
300
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
63
80

36T
RXYQQ20T
36
101,0
113,0
31,5
29,8
3,2
4,68 (1) / 6,02 (2)
3,8
450
900
1.170

38T
40T
42T
RXYQQ8T
RXYQQ10T
RXYQQ10T RXYQQ12T RXYQQ16T
RXYQQ20T RXYQQ18T RXYQQ16T
38
40
42
106,4
111,5
118,0
119,5
125,0
131,5
31,00
30,97
33,29
29,89
30,88
32,98
3,43
3,60
3,54
5,03 (1) / 6,36 (2) 5,29 (1) / 6,74 (2) 5,19 (1) / 6,65 (2)
4,00
4,05
3,99
475
950
1.235

500
1.000
1.300

525
1.050
1.365

41,3
100

(1) STANDARDOWA wartość ESEER odpowiada normalnej pracy VRV4 pompa ciepła, nie uwzględnia zaawansowanej funkcji pracy w trybie oszczędzania energii (2) AUTOMATYCZNA wartość SEER odpowiada normalnej pracy VRV4 pompa ciepła i uwzględnia
zaawansowaną funkcję pracy w trybie oszczędzania energii (tryb regulacji zmiennej temperatury czynnika chłodniczego) (3) Rzeczywista liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewnętrznej (jednostka wewnętrzna
VRV, hydroboks, jednostka wewnętrzna RA itd.) i ograniczeń w zakresie wskaźnika połączeń dla systemu (50% <= CR <= 130%) (4) Bez certyfikatu Eurovent
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Szczegółowe rysunki techniczne
RQCEQ280-360P
Szczegółowe rysunki techniczne
Podłużne otwory
(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

(Otwory na śruby mocujące)

(Pitch of foundation bolt holes)

RQCEQ280-360P

Podłużne otwory
(Otwory na śruby mocujące)

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

Jednostka zewnętrzna 1

Jednostka zewnętrzna 2

min.

PRZYKŁADOWA PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA

(Przód)

min.
min.

< Strona zasysu >

min.

< Przód>

min.

min.

Jednostka:mm

Nazwa modelu
RQCEQ280P
RQCEQ360P

Jednostka zewnętrzna 1

RQEQ140P
RQEQ180P

Nr rysunku
3D066441
3D066441

Jednostka zewnętrzna 2

RQEQ140P
RQEQ180P

Nr rysunku
3D066441
3D066441

UWAGI

1. Wysokości ścian
Przód: 1500mm
Strona zasysu: 500mm
Bok: Bez ograniczenia wysokości
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy chłodzenia przy temperaturze zewn. 35°C.
Przestrzeń po stronie zasysu wskazaną na rysunku należy zwiększyć w następujących przypadkach.
- Jeśli temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza 35°C.
- Jednostka działa powyżej maksymalnego obciążenia
(w przypadku dużego obciążenia grzewczego po stronie jednostki wewnętrznej)
2. Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
3. Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni pamiętając o
zostawieniu wystarczającej ilości miejsca do przejścia pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. (W razie montażu większej ilości jednostek niż
pokazane na powyższych wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego obiegu powietrza.)
4. Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed urządzeniem wystarczającej przestrzeni do swobodnego montażu instalacji chłodniczej.

3D066856
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Szczegółowe rysunki techniczne
RQCEQ460-636P
(Rozstaw otworów na śruby mocujące)

Szczegółowe rysunki techniczne

Podłużne otwory
(Otwór na śrubę mocującą)

RQCEQ460-636P
Podłużne otwory

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

Podłużne otwory

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

(Otwór na śrubę mocującą)

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

(Otwór na śrubę mocującą)

Jednostka zewnętrzna 2

Jednostka zewnętrzna 3

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Jednostka zewnętrzna 1

min.

min.

PRZYKŁADOWA PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA

min.

< Przód >

min.
min.

min.
min.

< Strona zasysu >

min.

Jednostka:mm

Symbol modelu
RQCEQ460P
RQCEQ500P
RQCEQ540P
RQCEQ636P

Jednostka zewnętrzna 1
RQEQ180P
RQEQ180P
RQEQ180P
RQEQ212P

Nr rysunku
3D066441
3D066441
3D066441
3D066441

Jednostka zewnętrzna 2
RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ180P
RQEQ212P

Nr rysunku
3D066441
3D066441
3D066441
3D066441

Jednostka zewnętrzna 1
RQEQ140P
RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ212P

Nr rysunku
3D066441
3D066441
3D066441
3D066441

UWAGI

1. Wysokości ścian
Przód: 1500mm
Strona zasysu: 500mm
Bok: Bez ograniczenia wysokości
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy chłodzenia przy temperaturze zewn. 35°C.
Przestrzeń po stronie zasysu wskazaną na rysunku należy zwiększyć w następujących przypadkach.
- Jeśli temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza 35°C.
- Jednostka działa powyżej maksymalnego obciążenia
(w przypadku dużego obciążenia grzewczego po stronie jednostki wewnętrznej)
2. Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
3. Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni pamiętając o zostawieniu
wystarczającej ilości miejsca do przejścia pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. (W razie montażu większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego obiegu powietrza.)
4. Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed urządzeniem wystarczającej przestrzeni do swobodnego montażu instalacji chłodniczej.

3D066860
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Szczegółowe rysunki techniczne
RQCEQ721-848P
Podłużne otwory

Szczegółowe rysunki techniczne

(Otwór na śrubę mocującą)
Podłużne otwory

RQCEQ712-848P

(Otwór na śrubę mocującą)
Podłużne otwory
Podłużne otwory

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

(otwór na śrubę mocującą)

(Pitch of foundation bolt holes)

(Otwór na śrubę mocującą)

(Otwór na śrubę mocującą)

Jednostka zewnętrzna 1

Jednostka zewnętrzna 2

Jednostka zewnętrzna 3

min.

min.

Jednostka zewnętrzna 4

or more

min.

or more

PRZYKŁADOWA PRZESTRZEŃ MONTAŻOWA

min

min

min

< Przód >

min
min

min

< Strona zasysu >

min

Jednostka : mm
Symbol modelu

Jednostka
zewnętrzna 1

Nr rysunku

Jednostka
zewnętrzna 2

Nr rysunku

Jednostka
zewnętrzna 3

Nr rysunku

Jednostka
zewnętrzna 4

Nr rysunku

RQCEQ712P
RQCEQ744P
RQCEQ816P
RQCEQ848P

RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ212P

3D066441
3D066441
3D066441
3D066441

RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ212P
RQEQ212P

3D066441
3D066441
3D066441
3D066441

RQEQ180P
RQEQ180P
RQEQ212P
RQEQ212P

3D066441
3D066441
3D066441
3D066441

RQEQ140P
RQEQ140P
RQEQ180P
RQEQ212P

3D066441
3D066441
3D066441
3D066441

UWAGI

1. Wysokości ścian
Przód: 1500mm
Strona zasysu: 500mm
Bok: Bez ograniczenia wysokości
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy chłodzenia przy temperaturze zewn. 35°C.
Przestrzeń po stronie zasysu wskazaną na rysunku należy zwiększyć w następujących przypadkach.
- Jeśli temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza 35°C.
- Jednostka działa powyżej maksymalnego obciążenia
(w przypadku dużego obciążenia grzewczego po stronie jednostki wewnętrznej)
2. Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
3. Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni pamiętając o zostawieniu
wystarczającej ilości miejsca do przejścia pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. (W razie montażu większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego obiegu powietrza.)
4. Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed urządzeniem wystarczającej przestrzeni do swobodnego montażu instalacji chłodniczej.

3D066865
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Szczegółowe rysunki techniczne
RQYQ140P

TYŁ, GÓRNA CZĘŚĆ

4-15 x 22,5 - mm - Podłużne otwory
(Otwór na śrubę mocującą)

Szczegółowe rysunki techniczne

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

(Rozstaw otworów na śruby
mocujące)

RQYQ140P

WIDOK SZCZEGÓŁOWY OD PRZODU

(otwór do wybicia)

WIDOK SZCZEGÓŁOWY OD DOŁU

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

(otwór do wybicia)

(otwór do wybicia)

(otwór do wybicia)

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa części
Króciec instalacji cieczowej
Króciec instalacji gazowej
Przyłącze uziemienia
Otwór na przewód zasilania (z boku)
Otwór na przewód zasilania (z przodu)
Otwór na przewód zasilania (z przodu)
Otwór na przewód zasilania (od spodu)
Otwór na kable (z przodu)
Otwór na inst. chłodniczą (z przodu)
Otwór na inst. chłodniczą (od spodu)

Uwagi
ø9,5 Lut twardy
Patrz uwaga 3.
Wewnątrz skrzynki rozdzielczej
(M8)
ø62
ø45
ø27
ø50
ø27
Patrz uwaga 2.
Patrz uwaga 2.

(otwór do wybicia)

3D066442
UWAGI

1.

* wskazuje wymiary po zamontowaniu dodatkowych rur

2.

Sposób podłączania instalacji chłodniczej (od przodu i od dołu) wskazany jest w instrukcji
montażu.

3.

Instalacja gazowa
ø15,9 Lut twardy: RQYQ140P
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Szczegółowe rysunki techniczne
RXYQQ8-12T
RYYQ8-12T
RYMQ8-12T
RXYQ8-12T
RXYQQ8-12T

Rozstaw otworów na śruby mocujące
766

2

1

Szczegół A

70

106

AC

8
125

107

66

160

353
134

112

729

100

Rozstaw otworów na śruby mocujące

AA

AB

339

3

Szczegół B

10

4-15x22,5mm Podłużny otwór
Otwór na śrubę mocującą

Widok C

1685

11

4

7

6

122

9

179

131

276

259

515

Model
RYYQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T
RYYQ10-12T, RXYQ10-12T, RXYQQ10-12T
RYMQ8T
REMQ5T, RYMQ10-12T, REYQ8-12T

76

76

97

Szczegół B

137

Szczegół A

765

AC
240
240

Model
RYMQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T

AA
240

AB
205

RYMQ18-20T, RXYQQ18-20T

240

210

5

107
272

C

328
373

Uwagi
1. Szczegół •A• i Szczegół •B• wskazują wymiary po zamocowaniu instalacji chłodniczej.
2. Elementy ·4 - 10:·
Otwór do wybicia.
3. Instalacja gazowa
RYYQ8T, RYMQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T :
Ø ·19,1· lut twardy
RYYQ10T, RYMQ10T, RXYQ10T, RXYQQ10T :
Ø ·22,2· lut twardy
REMQ5T, REYQ8-12T
:
Ø ·25,4· lut twardy
RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T :
Ø ·28,6· lut twardy
Instalacja cieczowa
RYYQ8-10T, RYMQ8-10T, RXYQ8-10T, RXYQ
Q8-10T, REMQ5T, REYQ8-12T
Ø · 9,5· lut twardy
:
Ø ·12,7· lut twardy
RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T :
Rura wyrównawcza
RYMQ8-10T :
RYMQ12T :
Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ciśnienia
REMQ5T, REYQ8-12T :

AB
208
208

AA
248
195
248
195

930

11 Przyłącze uziemienia
10 Otwór na inst. chłodniczą (od spodu)
9
8
7

Otwór na inst. chłodniczą (z przodu)

6
5
4

Otwór na przewód zasilania (z przodu)

3

Ø ·19,1· lut twardy
Ø ·22,2· lut twardy

2
1
Nr

Ø ·19,1· lut twardy

W skrzynce rozdzielczej (M8)

Otwór na przewód zasilania (od spodu)

Ø65

Otwór na przewód zasilania (z przodu)

Otwór na przewód zasilania (z boku)

Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

Króciec rury wyrównawczej

Patrz uwaga 3.

Otwór na przewód zasilania (z przodu)

Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ciśnienia
Króciec instalacji gazowej

Patrz uwaga 3.

Króciec instalacji cieczowej

Patrz uwaga 3.

Nazwa części

Uwaga

2D079532B

RXYQQ14-20T
RXYQQ14-20T

1

2

Rozstaw otwor

ów na śruby mocuj ące

106

160
AA

107

112

10

Szczegół B

Szczegół A

8

125

70

71

100

393
134

Rozstaw otwor

AB

192

310

729

3

ów na śruby mocuj ące

1076

Pod łu żny otw ór

4-15x22,5mm

Widok C

Otw ór na ś rub ę mocuj ą c ą

1685

11

4

7

6

259

179

131

276

515

122

9

76

76

97

137
765

SZCZEGÓŁ
SZCZEGÓŁ

B

A

107

5

272
328

C

373
1240

Uwagi
1. Szczegół •A• i Szczegół •B• wskazują wymiary po zamocowaniu instalacji chłodnicz ej
2. Elementy ·4 - 10:·
Otwór do wybicia.
3.
Instalacja gazowa
Ø 25 ,4 lut twardy

REYQ14-20T :
RYYQ14-20T, RYMQ14-20T, RXYQ14-20T, RXYQQ14-20T :

Ø 28 ,6 lut twardy

Instalacja cieczowa
RYYQ14-16T, RYMQ14-16T, RXYQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T :

Ø 12 ,7 lut twardy

RYYQ18-20T, RYMQ18-20T, RXYQ18-20T, RXYQQ18-20T :

Ø 15 ,9 lut twardy

Rura wyr ównawcza
RYMQ14-16T :

Ø 22 ,2 lut twardy

RYMQ18-20T :

Ø 28 ,6 lut twardy

Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ci
REYQ14-20T :

śnienia

Ø 22,2 lut twardy

11 Przy łącze uziemienia
10 Otw ór na inst. ch łodnicz ą (od spodu)
9 Otw ór na inst. ch łodnicz ą (z przodu)
8 Otw ór na przew
7 Otw ór na przew
6 Otw ór na przew
5 Otw ór na przew
4 Otw ór na przew

ód zasilania

Kr óciec rury wyr

ównawczej

ód zasilania

90

Ø65

(z przodu)

Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

ód zasilania

(z przodu)

ód zasilania

(z przodu)

ód zasilania

(z boku)

3 Instalacja gazowa wysokiego/niskiego ci
2 Kr óciec instalacji gazowej
1 Kr óciec instalacji cieczowej
Nr Nazwa cz ęści

W skrzynce rozdzielczej

(od spodu)

(M8)

Patrz uwaga 3.
śnienia
Patrz uwaga 3.
Patrz uwaga 3.
Uwaga

2D079533B

Szczegółowe rysunki techniczne

Instalacja równoległa

Instalacja pojedyncza
(Wzorzec 1)

Instalacja grupowa
(Wzorzec 1)

(Wzorzec 1)

min. 300

min. 300

(Przód)

min. 300

(Przód)
min. 10

min. 10

min. 500

min. 20

min. 500

min. 20

min. 10

min. 20

(Wzorzec 1)

(Wzorzec 1)

min. 300

(Przód)
min. 10

(Przód)

min. 10

min. 10

min. 20

min. 500

min. 10

min. 10

(Przód)
min. 100

min. 20

min. 10

min. 300

min. 10

min. 500

min. 10

min. 10

min. 900

min. 20

min. 10

min. 20

min. 10

min. 20

(Przód)

(Wzorzec 2)

min. 500

(Przód)
min. 20

min. 10

(Przód)
(Wzorzec 2)
min. 100

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

RQYQ140P
RQYQ140P

(Przód)
min. 10

min. 500

(Przód)
min. 50

min. 500

min. 100

min. 50

min. 500

min. 100

(Wzorzec 2)
min. 100

min. 50

min. 100

(Wzorzec 2)
min. 100

(Przód)
(Wzorzec 3)

(Wzorzec 3)

min. 500

(Przód)

(Przód)

Bez ograniczenia wysokości
ściany

Bez ograniczenia
wysokości ściany

min. 300

(Wzorzec 2)

min. 50

min. 100

min. 500

min. 50

min. 50

min. 100

min. 500

min. 50
(Przód)

min. 100

min. 50

min. 400

min. 400

min. 200

min. 200

min. 50

min. 400

(Jednostka : mm)

min. 100

min. 50

min. 100

min. 500

(Przód)

min. 50

min. 600

(Przód)
(Przód)

(Przód)

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

min. 50

min. 100

min. 50

min. 50

(Przód)

min. 500
min. 50

(Jednostka : mm)

min. 50

min. 100

(Jednostka : mm)

3D066327

UWAGI

(Strona zasysu)

(Przód)

Instalacja równoległa

Instalacja pojedyncza

Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni
pamiętając
wystarczającej
ilości miejsca do przejścia
pomiędzy
jednostkami oraz do zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. (W razie
(Wzorzec 1) o zostawieniu(Wzorzec
1)
(Wzorzec
1)
min. 300
montażu większej
ilości jednostek niż pokazane na powyższych wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego
min. 300
min. 300
min. 300
min. 300
min. 500
(PRZÓD)
obiegu powietrza.)
Montując jednostkimin.należy
pamiętac o zostawieniu przed urządzeniem wystarczającej przestrzeni do swobodnego montażu instalacji chłodniczej.
min. 10
10

RYYQ-T / RXYQ-T(9)
(PRZÓD)
min. 500

min. 100

(PRZÓD)
min. 600

min. 20

(PRZÓD)
min. 500

min. 20

min. 10

(Wzorzec
(Wzorzec 3) 1)
min. 300

min. 10

(PRZÓD)
min. 500

min. 10

min. 20

min. 10

min. 10

min. 10

min. 20
min. 900

min. 100

min. 100

(PRZÓD)
min. 500

min. 500

min.40010
min.
min. 200

min. 20

min. 50

min. 20
(PRZÓD)

min. 500

min. 10

(PRZÓD)
min. 500

min. 50

min. 100

(PRZÓD)

min. 500

min. 50

min.
min.100300

min. 600

min. 50

min. 100

min. 10

min. 10

min. 50

min. 100 1)
(Wzorzec

(Wzorzec 1)
min. 300
min. 300

min. 100

min. 50

min. 50
min. 50
(PRZÓD)
(PRZÓD)
min. 500e min. 10

min.
min.100
10

(Wzorzec 3)

min. 10 (PRZÓD)
min. min.
500 20

min. 300

(PRZÓD)
min. 200

(Wzorzec 2)

(Wzorzec 3)

min. 50

(PRZÓD)
min. 500e

min. 50

min. 50

min. 400
min. 200

(Wzorzec 3)

UWAGI

min. 300

min. 100

min. 300

min. 100

(PRZÓD)
(Wzorzec 3)

Bez ograniczenia
wysokości ściany

(PRZÓD)
min. 500

(Wzorzec 2)
min. 50

min. 20

(PRZÓD)
min. 500

(Wzorzec 2) Bez ograniczenia wysokości ściany

Bez ograniczenia
wysokości ściany min. 100

(Wzorzecmin.
1) 20

min. 10
min. 300

min. 500

min. 50

min. 50

min. 50

(PRZÓD)
min.
min.50020

min. 100

(PRZÓD)
min. 500

min. 10

min. 10

min. 500

min. 10

min. 20
min. 900

<Jednostka= mm>

min. 100

(PRZÓD)
min.
min.400
500

min. 10

min.100
min. 50

min. 50

min. 100

(PRZÓD)
min.
500
min. 10

(PRZÓD)
min. 600

min. 100
(PRZÓD)
min. 500

(Wzorzec 2)

(PRZÓD)
min. 50

Bez ograniczenia wysokości ściany
min. 300

min. 10

min. 500

min. 100

min. 20

min. 10

(PRZÓD)
min. 500

min. 10

min. 100

min. 50
min. 50

min. 20

min. 10

min. 100
min. 50

min.100
min. 50

min. 300

min. 10

min. 300

min. 100

min. 20

min. 10

(PRZÓD)
min. 500

min. 20

min. 50

min. 20

1. Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2:

min. 20
(PRZÓD)

min. 500

(PRZÓD)

min. 10

min. 100
(PRZÓD)
min. 500 min. 300

min. 10

min. 10

min. 10

min. 300

min. 10

min. 50

min. 10

min. 10

min. 20
(PRZÓD)

min. 100

min. 20
(PRZÓD)

min. 10

min. 500

min. 500

min. 10

min. 500
min.
600

min. 10

min. 900

min. 50

300 or more
min. 50

min. 100

min. 50
min. 50

min. 100

(PRZÓD)
min. 500

min. 50

min. 100

min. 50

min. 50

min. 100

(PRZÓD)

min. 50

(PRZÓD)
min.min.
500500

min. 50

<Jednostka= mm>

min. 50

min. 100

min. 100

1. Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2:
300 or more
min. 50
(PRZÓD)
min. 50
min. 100
min. 400
min. 400
Przód: 1500mm
(PRZÓD)
(PRZÓD)
min. 500
min. 100
min. 50
min. 200
min. 200
Strona zasysu: 500mm
Bok: bez ograniczenia wysokości
Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku dotyczy chłodzenia przy temperaturze zewn. 35°C.
Jeśli temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza 35°C, lub gdy obciążenie jednostki przekracza
jej maksymalną wydajność ze względu na przegrzewanie się jednostek zewnętrznych, należy zwiększyć
przestrzeń po stronie zasysu wskazaną na rysunku.
2. Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony
zasysu odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z rysunkiem.
3. Do montażu jednostek należy dobrać ten wzorzec z pokazanych powyżej, który pozwoli w najwłaściwszy
sposób ustawić jednostki w dostępnej przestrzeni. Należy pamiętać o zostawieniu wystarczającej ilości
miejsca do przejścia pomiędzy jednostkami oraz do zapewnienia swobodnego obiegu powietrza. (W razie
montażu większej ilości jednostek niż pokazane na powyższych wzorcach, należy przy ich rozmieszczaniu
wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia krótkiego obiegu powietrza).
4.UWAGI
Montując jednostki należy pamiętac o zostawieniu przed urządzeniem wystarczającej przestrzeni do
swobodnego montażu instalacji chłodniczej.
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(PRZÓD)

300 or more

min. 20
min. 10
(PRZÓD)
min. 600 Instalacja grupowa min. 10

Instalacja równoległa

Szczegółowe rysunki techniczne

(Wzorzec 2)
min. 100

min. 50

min. 300

(PRZÓD)
min. 500

min. 20

(PRZÓD)
min. 500

Instalacja pojedyncza

(Wzorzec 2)

min. 50
min. 50
min. 100

min. 400

(PRZÓD)

min. 10

min. 10

(Wzorzec 1)
min. 100

(PRZÓD)
min. 500

min. 300
min. 300

min. 10

min. 20

min. 100

min.100

(Wzorzec 3)(Wzorzec 1)

(PRZÓD)
min. 200
(PRZÓD)

min. 10

min. 50

Bez ograniczenia wysokości ściany
min. 50
RYYQ-T / RXYQ-T(9)

min.Bez
300ograniczenia
min. wysokości
300 ściany

min. 300

min. 10

Instalacja grupowa

Instalacja równoległa(Wzorzec 2)

min. 50

(PRZÓD)
min. 500e

Gama produktów - jednostki
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min. 10

min. 100

Instalacja pojedyncza
min. 50

min. 10

min. 10

min. 50

min. 100

min. 600

(PRZÓD)
min. 500

min. 50

min. 50

<Jednostka= mm>

<Strona zasysu>

min. 50

min. 20

(PRZÓD)
min. 500

(Wzorzec 2)

<Strona zasysu>

RXYQQ-T

min. 20

(Wzorzec 2)

Szczegółowe rysunki techniczne

<Przod>

min. 10

<Przod>

4.

Jeśli ściany są wyższe niż podane wartości, należy zwiększyć przestrzeń serwisową z przodu i od strony zasysu odpowiednio o wartości h2/2 i h1/2 zgodnie z
rysunkiem.
Instalacja grupowa

<Strona zasysu>

3.

przekracza jej maksymalną wydajność ze względu na przegrzewanie się jednostek zewnętrznych, należy zwiększyć przestrzeń po stronie zasysu
wskazaną na rysunku.

<Przod>

2.

Wysokość ściany we Wzorcu 1 i 2: Przód: 1500mm. Strona zasysu: 500mm. Bok: Bez ograniczenia wysokości. Przestrzeń montażowa wskazana na rysunku
Szczegółowe
rysunki
techniczne
dotyczy
chłodzenia
przy temperaturze zewn. 35°C. Jeśli temperatura zewnętrzna na miejscu montażu przekracza
35°C, lub
gdy obciążenie
jednostki
RYYQ-T
/ RXYQ-T(9)
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1.
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Agregaty chłodzone
wodą VRV IV seria W

Rozwiązanie idealne do wysokich budynków
wykorzystujące wodę jako źródło ciepła
Kurtyna powietrzna
Kurtyna powietrzna Biddle dla VRV (CYV)
22

Jednostki wewnętrzne
Jednostki wewnętrzne typ VRV

Ciepła woda
Hydroboks niskotemperaturowy

Systemy sterowania

Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepła (VAM/VKM)
Zestaw do podłączenia centrali klimatyzacyjnej

Standardy VRV IV:
Zmienna temperatura czynnika
chłodniczego
Dostosuj VRV do swych potrzeb, aby osiągać
najwyższą efektywność sezonową i komfort
›› Sprężarki w pełni sterowane inwerterem
›› Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka na prąd stały
›› Sinusoidalny inwerter prądu stałego
›› Funkcja ręcznego ustawiania zapotrzebowania
›› Praca w trybie geotermalnym
Szczegółowe wyjaśnienia tych funkcji, można znaleźć w zakładce Technologie VRV IV
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Praca w trybie
geotermalnym i jego zalety
Tryb geotermalny wykorzystuje bardziej stabilną
temperaturę gruntu położonego wokół budynku,
co eliminuje potrzebę korzystania z drugiego źródła
ciepła. To prowadzi do obniżenia emisji CO2 i stanowi
nieskończone źródło energii odnawialnej.

Efektywność, na którą
nie wpływają warunki
panujące na zewnątrz
Agregat VRV chłodzony wodą pracuje z najwyższą
efektywnością nawet w najbardziej ekstremalnych
temperaturach na zewnątrz, dzięki trybowi
geotermalnemu.
Ten system chłodzony wodą wykorzystuje jako
odnawialne źródło energii wodę z jezior, rzek...
Ponieważ temperatura na przykład wody gruntowej
jest relatywnie stabilna w czasie roku, system ten
zapewnia wyjątkową wydajność, nawet w najbardziej
ekstremalnych temperaturach zewnętrznych.

Szeroki zakres roboczy
Standardowe jednostki zewnętrzne chłodzone
wodą charakteryzuje szeroki zakres pracy przy
temperaturach wody na wlocie między 10°C a 45°C,
zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania. W trybie
geotermalnym, zakres pracy jest jeszcze większy, do
-10°C* w trybie grzania i 6°C w trybie chłodzenia.

Zewnętrzna
temperatura

Wiatr

-10°C

45°C

Grzanie
6°C

45°C

* Należy dolać do wody glikol etylenowy przy temperaturze wody na
wlocie poniżej 5°C

Chłodzenie
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Wysoka efektywność
energetyczna wynikająca
z 2-stopniowego odzysku ciepła
Stopień 1: Odzysk ciepła między jednostkami
wewnętrznymi w tym samym obiegu chłodniczym
Ciepło oddawane przez jednostki wewnętrzne
pracujące w trybie chłodzenia jest transportowane do
jednostek zlokalizowanych
w obszarach wymagających
ogrzewania, co maksymalizuje
efektywność energetyczną
i redukuje koszty energii
elektrycznej.

Stopień 2: Odzysk ciepła między jednostkami
zewnętrznymi za pośrednictwem obiegu
wodnego - dostępny także w jednostkach
pomp ciepła!
Drugi stopień odzysku ciepła jest osiągany w obiegu
wodnym pomiędzy agregatami chłodzonymi wodą.

stopień 2

stopień 1

Odzysk ciepła między jednostkami wewnętrznymi

Odzysk ciepła między jednostkami zewnętrznymi
(Odzysk ciepła i pompa ciepła)
Wieża chłodnicza (typ zamknięty), kocioł

Wszystkie jednostki
wewnętrzne w trybie

Ciepło oddawane do obiegu

chłodzenia

VRV-W

Jednostki wewnętrzne,

Ciepło oddawane do obiegu

głownie chłodzenie,
częściowo w trybie
grzania
VRV-W

Pełen odzysk ciepła

VRV-W

Jednostki
Ciepło pobierane z obiegu

wewnętrzne,
głownie ogrzewanie,
częściowo chłodzenie

VRV-W

Wszystkie jednostki
wewnętrzne w trybie

Ciepło pobierane z obiegu

ogrzewania

* Powyżej przedstawione
konfiguracje systemu służą tylko
celom ilustracyjnym.
VRV-W
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Wysokość do sufitu

Oszczędność miejsca montaż w pionie
Zastosowanie nowego wodnego wymiennika ciepła
oraz optymalizacja obiegu sterującego czynnika
chłodniczego pozwoliły na uzyskanie najbardziej
lekkiego i kompaktowego w branży projektu. Ciężar
jednostki 149 kg* i jej wysokość 1.000 mm ułatwiają
instalację. Możliwy jest również montaż agregatów
w pionie, który pozwala zaoszczędzić dodatkową ilość
miejsca.

3.200 mm
lub wyżej

Poziom podłogi

* dla jednostki 8 HP

100-300 mm

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Możliwy montaż agregatów w pionie.

Kontrola zmiennego
przepływu wody
Opcja kontroli zmiennego przepływu wody zmniejsza
zużycie energii za pomocą pompy obiegowej poprzez
redukcję przepływu wody tam, gdzie jest to możliwe
oraz nieużywanie stałego przepływu przez cały czas.

Wieża chłodnicza (typ zamknięty), kocioł

Zawór sterujący zmiennym
przepływem wody

Pompa
sterowana
inwerterem

Standardowy filtr wody

35
Spadek ciśnienia (lkPa)

Standardowy filtr wody skraca czas instalacji. Nowy filtr
charakteryzuje także mniejszy spadek ciśnienia przy
większym przepływie wody.

40

30

nowy filtr

25
20
15
10

stary filtr

5
0
50

70

90

110

130

150

przepływ wody (l/min)
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Elastyczna konstrukcja
instalacji rurowej
Całkowita długość instalacji rurowej

Elastyczna instalacja wodna
System VRV chłodzony wodą wykorzystuje wodę
jako źródło ciepła, dlatego nadaje się idealnie do
dużych budynków, w tym wysokich wielopiętrowych
kompleksów, ponieważ system może wytrzymać
ciśnienie wody do 1,96 MPa.

300 m

Najdłuższy rzeczywisty odcinek (długość równoważna)

120 m (140 m)

Najdłuższy odcinek za pierwszym rozgałęźnikiem

40 m (90 m1)

Różnica poziomów między jednostkami
zewnętrznymi i wewnętrznymi

50 m (40 m²)

Różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi

15 m

1 W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem
2 W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna znajduje się pod jednostkami wewnętrznymi

Ponadto, jeśli temperatura wody aktualnie
zamontowanego źródła ciepła mieści się w zakresie 10°C
i 45°C, można wykorzystać istniejącą instalację wodną
i źródło ciepła. To sprawia, że system stanowi idealne
rozwiązanie do projektów renowacyjnych budynku.

Rzeczywista długość przewodów pomiędzy VRV-W a jednostkami wewnętrznymi: 120 m (długość równoważna instalacji rurowej: 140 m)

Różnica poziomów pomiędzy jednostkami wewnętrznymi: 15 m
VRV-W

Różnica poziomu pomiędzy VRV-W a jednostkami wewnętrznymi:
50 m, jeżeli VRV-W znajduje się nad jednostkami wew.
40 m, jeżeli VRV-W znajduje się nad jednostkami wew.

VRV-W

Instalacja wodna
Rura obiegu chłodniczego

Montaż w pomieszczeniu
Nieograniczona długość instalacji wodnej

Park Phi, Enschede - Holandia
Wyjątkowy budynek biurowy
BREEAM
Dla Gerard Schröder, wybór tego systemu był
łatwy: ‘Z tego co wiem, system VRV z odzyskiem
ciepła to Rolls Royce Daikin w technologii pomp
ciepła. Jeżeli chcesz zbudować zrównoważony
budynek biurowy, tak naprawdę nie ma innej
alternatywy’.

System geotermalny VRV-WIII, Daikin Altherma HT, Sky Air, agregat chłodzony powietrzem z odzyskiem
ciepła, iManager, iTouch Manager, ACNSS
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PARK PHI
BUDYNEK BIUROWY Z CERTFIKATEM
BREAAM®
SYSTEM VRV CHŁODZONY WODĄ
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RWEYQ-T

Seria VRV IV chłodzona wodą
Rozwiązanie idealne do wysokich budynków
wykorzystujące wodę jako źródło ciepła
›› Zunifikowanie asortymentu jednostek zewnętrznych dla serii

standardowej i geotermalnej upraszcza magazynowanie. Seria
geotermalna obniża emisję CO2 dzięki wykorzystaniu energii
geotermalnej jako odnawialnego źródła energii
›› Podczas pracy w trybie geotermalnym nie występuje potrzeba
korzystania z zewnętrznego źródła ogrzewania lub chłodzenia
›› Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za
pośrednictwem jednego punktu kontaktowego: precyzyjna
kontrola temperatury, wentylacja, ciepła woda użytkowa,
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
›› Kompaktową i lekką konstrukcję można ustawić w konfiguracji
piętrowej w celu uzyskania maksymalnej oszczędności miejsca
›› Oferuje standardy i technologie VRV IV: Zmienna temperatura
czynnika chłodniczego i sprężarki w pełni sterowane inwerterem
›› 2-stopniowe odzyskiwanie ciepła: pierwszy stopień pomiędzy
jednostkami zewnętrznymi, drugi pomiędzy jednostkami
zewnętrznymi dzięki gromadzeniu energii w pętli wodnej
›› Dostępne w wersji pompa ciepła i z odzyskiem ciepła
›› Opcja zmiennego przepływu wody zwiększa elastyczność
i możliwości sterowania
›› Zgodność z przepisami F-Gas dzięki automatycznej kontroli
wycieku czynnika chłodniczego
›› Wyposażony we wszystkie standardowe
funkcje VRV

Praca w trybie standardowym

RWEYQ8-10T

Praca w trybie geotermalnym

Jednostka zewnętrzna
RWEYQ
8T
10T
16T
18T
20T
24T
26T
28T
30T
System
Moduł jednostki zewnętrznej 1
RWEYQ8T RWEYQ10T
RWEYQ8T
RWEYQ10T
RWEYQ8T
RWEYQ10T
Moduł jednostki zewnętrznej 2
RWEYQ8T
RWEYQ10T
RWEYQ8T
RWEYQ10T
Moduł jednostki zewnętrznej 3
RWEYQ8T
RWEYQ10T
Zakres wydajności
HP
8
10
16
18
20
24
26
28
30
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
22,4
28,0
44,8
50,4
56,0
67,2
72,8
78,4
84,0
Wydajność grzewcza Nom.
kW
25,0
31,5
50,0
56,5
63,0
75,0
81,5
88,0
94,5
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Nom.
kW
4,42
6,14
8,8
10,6
12,3
13,3
15,0
16,7
18,4
Grzanie
Nom.
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
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
36
Indeks połączeń
Min.
100
125
200
225
250
300
325
350
375
jednostek
Nom.
200
250
400
450
500
600
650
700
750
wewnętrznych
Maks.
260
325
520
585
650
780
845
910
975
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
mm
1.000x780x550
Ciężar
Jednostka
kg
137
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom.
m³/min
Wentylator
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
50
51
53
54
55
56
Zakres pracy
Temperatura wody Chłodzenie Min.~Maks.
°CDB
10~45
na wlocie
Grzanie
Min.~Maks.
°CWB
-10 / 10,0~45
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
R-410A / 2.087,5
3,5/7,3
4,2/8,8
Ilość
kg/TCO2Eq
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
9,52
12,7
15,9
19,1
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm 19,10 (1)
22,2 (1)
28,6 (1)
34,9 (1)
22,2 (2) / 28,60 (3)
28,6 (2) / 34,90 (3)
Wylot gazu
Śr. zew.
mm 15,9 (2) / 19,10 (3) 19,1 (2) / 22,10 (3)
Woda
Wlot/Wylot
PT1 1/gwint wewnętrzny 4B/PT1 1/gwint wewnętrzny 4B
Długość całk. instalacji System
Rzeczywisty
m
300
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
3N~/50/380-415
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
20
32
50
(1) W przypadku systemu pompy ciepła przewód gazowy nie jest używany (2) W przypadku systemu odzyskiwania ciepła (3) W przypadku systemu pompy ciepła (4) Bez certyfikatu Eurovent

98

Szczegółowe rysunki techniczne
RWEYQ-T
Widok od dołu

8x Ø17
(Otwór na śrubę mocującą)

Widok z przodu

Widok z prawej strony

(Po podłączeniu
dodatkowej instalacji chłodniczej)

Szczegółowe rysunki techniczne

Rear View

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

Widok od góry

Gama produktów - jednostki
zewnętrzne

RWEYQ-T

Nalepka producenta

3D085178
Nazwa części

Item

Remark

UWAGI

1

Instalacja cieczowa

Patrz uwaga 2

2

Inst. gazowa strony ssącej

Patrz uwaga 2

3

Inst. gazowa wysokiego/niskiego ciśnienia

Patrz uwaga 2

4

Dopływ wody

PT 1 1/4 B Gwint wewnętrzny

5

Odpływ wody

PT 1 1/4 B Gwint wewnętrzny

6

Odpływ skroplin

PS 1/2 B Gwint wewnętrzny

7

Przyłącze uziemienia

M5

8

Otwór na kable zasilania

Ø29
Ø29

* Sposób łączenia:

Wewnątrz skrzynki rozdzielczej
(M8)

* W przypadku pompy ciepła nie używa się instalacji gazowej strony ssącej.

9

Otwór na kable

10

Otwór na inst. chłodniczą (od spodu)

11

Przyłącze uziemienia

1. Przyłącze uziemienia znajduje się w skrzynce rozdzielczej
2. Rozmiary rur
SYMBOL MODELU
System działania
Inst. cieczowa
Inst. gazowa strony ssącej

Inst. gazowa wysokiego/niskiego ciśnienia

RWEYQ8
Pompa Ciepła
Odzysk Ciepła
Ø9,5
Ø9,5
Ø19,1
Ø19,1
Ø15,9

Instalacja cieczowa:
Inst. gazowa strony ssącej:

Inst. gazowa wysokiego/niskiego ciśnienia:

RWEYQ10
Pompa Ciepła
Odzysk Ciepła
Ø9,5
Ø9,5
Ø22,2
Ø22,2
Ø19,1

Lut twardy

RWEYQ-T
RWEYQ-T
Instalacja
równoległa
Przestrzeń
serwisowa
(z tyłu)

Zapewnić min. 300mm przestrzeni serwisowej
nawet przy nieużywanym wylocie z tyłu

Przestrzeń
serwisowa
(z tyłu)

min. 500

Przestrzeń
serwisowa
(z tyłu)

min. 500

Instalacja pojedyncza

min. 390

Jednostka zewnętrzna

Jednostka zewnętrzna

Przestrzeń montażowa
inst. wodnej
Zapewnić przestrzeń
umożliwiająca zdjęcie
panelu przedniego

Jednostka zewnętrzna

min. 350

min. 20
Przestrzeń
przy
instalacji
równoległej

min. 20
Space for
installation in
a row
min. 350

min. 20
Przestrzeń
przy instalacji
równoległej

Widok z przodu

min. 250

min. 20
Przestrzeń
przy
instalacji
równoległej

min. 900

Przestrzeń
serwisowa
(z przodu)

Przestrzeń
serwisowa
(z przodu)

300 or more

Przestrzeń
serwisowa
(z przodu)

min. 900

Zapewnić min. 300mm przestrzeni wentylacyjnej
nad
zaznaczoną częścią jednostki zewnętrznej
H: dowolna
W: 179 mm

min. 20
Space for
installation in
a row

: Wymagana przestrzeń serwisowa
: Przestrzeń wentylacyjna

min. 100
Przestrzeń montażowa inst. wodnej

Widok z prawej strony

3D048341F
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Jednostki wewnętrzne
VRV

Jeden z największych typoszeregów na rynku,
aktualnie składa się z 26 różnych stylowych
i eleganckich modeli w 116 wersjach. Wszystkie
zaprojektowano z myślą o dostarczeniu
maksymalnego komfortu, zminimalizowaniu
głośności oraz uproszczeniu instalacji i serwisu.
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Jednostki
wewnętrzne VRV
NOWOŚĆ

Kasety międzystropowe
FXFQ-A106
FXZQ-A110
FXCQ-A113
FXKQ-MA116

Jednostki wewnętrzne split i sky air

Jednostki kanałowe
FXDQ-M9118
FXDQ-A120
FXSQ-A126
FXMQ-P7 / FXMQ-MA9
128

Jednostki naścienne
FTXG-LS/LW151
CTXS-K / FTXS-K
154

Jednostka naścienna
FXAQ-P136
Jednostki podstropowe
FXHQ-A140
FXUQ-A142
NOWOŚĆ

BPMKS						
Akcesorium do podłączenia stylowych jednostek
wewnętrznych149

Jednostki przypodłogowe
FVXG-K158
FVXS-F161
Jednostka typu flexi
FLXS-B(9)163

Jednostki przypodłogowe
FXNQ-A144
FXLQ-P145
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Jednostki wewnętrzne

Jednostki wewnętrzne VRV

Jednostki wewnętrzne VRV

JEDNOSTKA KANAŁOWA O WYSOKIM ESP

KASETA Z OBWODOWYM
NAWIEWEM

JEDNOSTKA KANAŁOWA (MAŁA)

102

Jednostki wewnętrzne

Jednostka wewnętrzna VRV

CAŁKOWICIE PŁASKA
KASETA

PRODUKCJA CIEPŁEJ WODY

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
SPLIT I SKY AIR
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Przegląd funkcji i korzyści

Dbamy

jednostka
wewnętrzna VRV
Technologia inwertera

W połączeniu z jednostkami zewnętrznymi sterowanymi inwerterem

Działanie podczas nieobecności
użytkowników

W czasie nieobecności użytkowników można utrzymać poziomy komfortu w pomieszczeniach

Tylko wentylator

Klimatyzator może działać jako wentylator, nawiewając powietrze bez chłodzenia lub grzania

Filtr z funkcją automatycznego
czyszczenia

Filtr w sposób automatyczny oczyszcza się jeden raz dziennie. Łatwość utrzymania oznacza, optymalną
energooszczędność i maksymalny komfort bez kosztownej i czasochłonnej konserwacji
Czujnik obecności kieruje powietrze z dala od osób znajdujących się w pomieszczeniu. Czujnik podłogowy wykrywa
średnią temperaturę podłogi i zapewnia równomierny rozkład temperatury pomiędzy sufitem a podłogą

Czujnik obecności i czujnik podłogowy

Automatyczne przełączanie między
chłodzeniem i grzaniem

Automatyczne wybranie trybu chłodzenia lub grzania w celu osiągnięcia ustawionej temperatury

Uzdatnianie
powietrza

Cicha praca

Po uruchomieniu nagrzewania lub przy wyłączonym termostacie system ustawia poziomy nawiew powietrza oraz niskie obroty wentylatora,
aby zapobiec przeciągom. Po rozgrzaniu, kierunek nawiewu powietrza i obroty wentylatora ustawiane są zgodnie z wymaganiami
Jednostki wewnętrzne firmy Daikin działają bardzo cicho. Gwarantujemy także, że jednostki zewnętrzne nie zakłócają
ciszy sąsiadom

Filtr powietrza

Usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza

Regulacja
wilgotności

Komfort

Zapobieganie przeciągom

Program osuszania

Program umożliwiający zmniejszenie poziomu wilgotności powietrza bez wahań temperatury w pomieszczeniu

Przepływ powietrza

Możliwość wybrania kilku prędkości wentylatora optymalizuje poziomy komfortu

Indywidualne sterowanie klapą nawiewu

Indywidualne sterowania klapą za pośrednictwem sterownika przewodowego umożliwia indywidualne ustawienie
każdej klapy w celu dopasowania do nowej konfiguracji pomieszczenia. Dostępne są opcjonalne zestawy zamknięć

Programowany zegar tygodniowy

Programowany zegar można ustawić tak, aby włączał działanie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub w określony
dzień tygodnia

Zdalny sterownik bezprzewodowy na
podczerwień

Zdalny sterownik pracujący na podczerwień z ekranem LCD do zdalnego sterowania jednostką wewnętrzną

Sterownik przewodowy

Zdalny sterownik przewodowy do zdalnego sterowania jednostką wewnętrzną

Sterowanie centralne

Sterowanie centralne do sterowania kilkoma jednostkami wewnętrznymi z jednego miejsca

Automatyczne ponowne uruchomienie

Po przerwie w dostawie energii elektrycznej, urządzenie uruchomia się ponownie z początkowymi ustawieniami

Autodiagnostyka

Ułatwia konserwację, informując o usterkach i nieprawidłowościach w pracy urządzenia

Zestaw pompki skroplin

Ułatwia odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej

Wielu użytkowników

Przed opuszczeniem budynku lub do celów serwisowych można wyłączyć zasilanie jednostki wewnętrznej

Inne funkcje

Stopniowa regulacja prędkości
wentylatora

Pilot i programowany
zegar

Wylot powietrza jednostki wewnętrznej zaprojektowano z myślą o zapobieganiu wydmuchiwaniu powietrza na sufit,
a to pozwala uniknąć plam na suficie
Możliwość wyboru automatycznego pionowego przesuwu żaluzji nawiewu dla zapewnienia równomiernego
przepływu powietrza oraz rozkładu temperatury

Zapobieganie zabrudzeniom sufitu
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Automatyczny swing pionowy

Kasety międzystropowe

Jednostka
naścienna

Jednostki kanałowe

Jednostki
podstropowe

Jednostki
przypodłogowe

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
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Jednostki wewnętrzne
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*Uwaga: niebieskie komórki zawierają wstępne dane
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FXFQ-A

Sprawdź
https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Kaseta z nawiewem
obwodowym

Dlaczego kaseta z nawiewem obwodowym?

• Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia optymalną efektywność i komfort
w sklepach, biurach i restauracjach.
• Unikalny panel z funkcją automatycznego czyszczenia.

Referencje

Unikalne funkcje pomagające w obniżeniu
kosztów eksploatacyjnych

Wolverhampton, Wielka Brytania
Koszty eksploatacji zostały obniżone aż o 50% w porównaniu
z rozwiązaniami standardowymi, dzięki codziennemu
czyszczeniu filtrów.

›› Firma Daikin jako pierwsza wprowadziła na rynek
kasetę stosującą zasadę nawiewu obwodowego
z czujnikami* i funkcją automatycznego czyszczenia
panelu*.

Zużycie energii (kWh)

... Efektywność energetyczna na najwyższym
poziomie

9.000
8.000

›› Funkcja automatycznego
czyszczenia panelu* oznacza:
• Obniżenie kosztów
eksploatacji aż do
50% w porównaniu
z rozwiązaniami
standardowymi, dzięki
codziennemu czyszczeniu
filtra.
• Krótszy czas potrzebny na
wyczyszczenie filtru: kurz można w prosty sposób
usunąć za pomocą odkurzacza, bez konieczności
otwierania urządzenia.
›› Dzięki opcjonalnemu czujnikowi obecności*,
jednostka zmienia swą nastawę lub wyłącza się
całkowicie, jeśli w pomieszczeniu nie przebywają
osoby, czego wynikiem jest oszczędność energii aż
do 27%.

7.000
6.000
5.000
4.000

Elastyczność instalacji
›› Klapy można indywidualnie kontrolować i zamykać
za pomocą zdalnego sterownika na podczerwień,
dostosować się do rozkładu pomieszczenia
Dostępne są opcjonalne zestawy zaślepek.

* dostępne jako opcja
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50% różnica
w zużyciu energii
elektrycznej

Kaseta z funkcją
automatycznego
czyszczenia

3.000
2.000
1.000
0

Lipiec Sier. Wrz. Paź. List. Gr. St. Lut. Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec

Porównanie skumulowanego zużycia energii przez 12 miesięcy

Korzyści dla instalatorów

… i poprawiająca komfort
›› Schemat rozprowadzania nawiewu
powietrza w zakresie 360°.
›› Czujnik obecności* kieruje powietrze
czujnik
z dala od osób znajdujących się
obecności
w pomieszczeniu.
›› Czujnik podłogowy* wykrywa średnią temperaturę
podłogi i zapewnia równomierny rozkład
temperatury pomiędzy sufitem i podłogą.
Nigdy więcej chłodnych stref!

Standardowa kaseta z nawiewem obwodowym

czujnik
podłogowy

›› Unikalne funkcje i projekt podnoszą komfort, zwiększają
efektywność oraz skracają czas instalacji.
›› Krótsza konserwacja na miejscu.
›› Możliwość użycia sterownika do indywidualnego otwierania
i zamykania dowolnej z czterech klap nawiewu, co pozwala na
łatwe dostosowanie do zmienionego układu pomieszczenia.
›› Łatwość ustawienia opcji czujnika w celu poprawy komfortu
i oszczędzania energii
›› Dostęp do szafy rozdzielczej i połączeń instalacji rurowej po
zdjęciu panelu, to ułatwia serwis.

Korzyści dla projektantów

›› Produkt z najbardziej unikalnymi funkcjami na rynku.
›› Rozwiązanie przeznaczone do stosowania w biurach o dowolnym
kształcie i dowolnej wielkości oraz przestrzeniach sklepowych.
›› Produkt nadaje się idealnie do poprawy wartości BREEAM /EPDB.

Korzyści dla użytkowników końcowych

›› Rozwiązanie przeznaczone do stosowania w biurach o dowolnym
kształcie i dowolnej wielkości oraz przestrzeniach sklepowych.
›› Idealne warunki otoczenia: nigdy więcej przeciągów i zimnych
stóp.
›› Oszczędność do 50% kosztów eksploatacji dzięki panelowi z funkcją
automatycznego czyszczenia, co również ułatwia konserwację.
›› Klienci mogą oszczędzić do 27% na rachunkach za prąd dzięki
opcji czujnika.
›› Elastyczność użytkowania pomieszczeń dzięki indywidualnemu
sterowaniu klapami.

FXFQ-A

Kaseta z nawiewem obwodowym
Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360°
zapewnia optymalną efektywność i komfort
›› Codzienne automatyczne czyszczenie filtra zapewnia wyższą

sprawność i komfort oraz niższe koszty konserwacji

›› Dwa opcjonalne czujniki inteligentne poprawiają

efektywność energetyczną i komfort

›› Indywidualne sterowanie żaluzjami. Elastyczność pozwalająca

na dopasowanie do każdego układu pomieszczenia bez
konieczności zmiany lokalizacji urządzenia!
›› Najniższa wysokość instalacji na rynku: 214 mm dla klasy 20-63
›› Nowoczesny panel dekoracyjny jest dostępny w 3 różnych
wariantach: biały (RAL9010) z szarymi żaluzjami, cały biały
(RAL9010) lub panel z funkcją automatycznego czyszczenia
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie
opracowanego wymiennika ciepła z cienkimi lamelami,
silników wentylatorów prądu stałego i pompek skroplin
›› Zintegrowany wlot świeżego powietrza w tym samym
systemie zmniejsza koszty instalacji, ponieważ nie ma
potrzeby instalowania dodatkowej wentylacji
Opcjonalny zestaw wlotu świeżego
powietrza

* Doprowadza do 10% świeżego powietrza do
pomieszczenia

* Pozwala dostarczyć większe ilości świeżego
powietrza
* Rozkład świeżego powietrza zapewnia
najbardziej efektywne wstępne chłodzeni/
grzanie

BRC1E52A/B

BRC7FA532F

czujnik obecności
czujnik podłogowy

›› Wylot kanałowy rozgałęźnika pozwala zoptymalizować rozkład

powietrza w pomieszczeniach o nieregularnym lub pozwala
dostarczyć powietrze do niewielkich przylegających pomieszczeń

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

///////////////////
Główna jednostka

Wylot rozgałęźnika

Główny wylot

›› Pompka skroplin w standardzie o wysokości podnoszenia

850 mm zwiększa elastyczność i szybkość instalacji

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Ogrzewanie
Wymiary
Jednostka

Ciężar
Obudowa
Panel dekoracyjny

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXFQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

Jednostka
Materiał
model
kolor
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Ciężar
kg
panel dekoracyjny 2 Model
Kolor
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Ciężar
kg
panel dekoracyjny 3 Model
Kolor
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Ciężar
kg
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
przez wentylator - 50 Hz
Ogrzewanie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
Filtr powietrza
Typ
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Wysoki/Nom.
dBA
Poziom ciśnienia
Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
akustycznego
Ogrzewanie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Skropliny
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Hz/V
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Zdalny sterownik przewodowy

20A
2,2
2,5

25A
2,8
3,2

32A
3,6
4,0

40A
4,5
5,0

0,038
0,038

50A
5,6
6,3
0,053
0,053

204

63A
7,1
8,0
0,061
0,061

80A
9,0
10,0
0,092
0,092

100A
11,2
12,5
0,115
0,115
246

125A
14,0
16,0
0,186
0,186
288

840
840
19

12,5/10,6/8,8
12,5/10,6/8,8
49/31/29/28
31/29/28
6,35
12,7

20
21
24
26
Galwanizowana blacha stalowa
BYCQ140D7W1
Czysta biel (RAL 9010)
60x950x950
5,4
BYCQ140D7W1W
Czysta biel (RAL 9010)
60x950x950
5,4
BYCQ140D7GW1
Czysta biel (RAL 9010)
145x950x950
10,3
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
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
Siatka żywiczna odporna na pleśń
51/53/55/60/61/33/31/29
35/33/30
38/34/30
43/37/30
45/41/36
33/31/29
35/33/30
38/34/30
43/37/30
45/41/36
R-410A / 2.087,5
9,52
15,9
VP25 (śr. zew. 32 / śr. wew. 25)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC7FA532F
BRC1D52 / BRC1E52A/B

BYCQ140D7W1 = czysto biały panel w standardzie z szarymi żaluzjami, BYCQ140D7W1W = czysto biały panel w standardzie z białymi żaluzjami, BYCQ140D7GW1 = czysto biały panel wyposażony w funkcję automatycznego czyszczenia
BYCQ140D7W1W ma białą izolację. Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego nie zaleca się instalowania panelu dekoracyjnego w środowiskach zanieczyszczonych.
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Jednostki wewnętrzne

Otwór doprowadzenia świeżego powietrza
w obudowie

FXFQ20-63A

Szczegółowe rysunki techniczne
FXFQ20-63A
PANEL
Z FUNKCJĄ
AUTOCZYSZCZENIA
Szczegółowe
rysunki
techniczne
FXFQ20-63A PANEL Z FUNKCJĄ AUTOCZYSZCZENIA
860-910 (otwór sufitowy, patrz uwaga 3)

min.

710 (położenie śrub podwieszających)

Strona inst.
chłodniczej

Należy przestrzegać odstępów wskazanych na rysunku
Wentylator

Inne urządzenie

Zewnętrzne oświetlenie
sufitowe (*1)

min. 2500
Przestrzeń montażowa

(Patrz uwaga 3)

(Patrz uwaga 3)

Szczegół C
2 miejsca po przeciwnych
stronach

Szczegół B
2 miejsca po przeciwnych
stronach

Do dostosowania (0-675)

1. Przyłącze instalacji cieczowej
2. Przyłącze instalacji gazowej
3. Przyłącze odpływu skroplin
4. Otwór na kabel zasilający
5. Otwór na kable transmisyjne
6. Otwór wylotu powietrza
7. Otwór strony zasysu powietrza
8.Narożna pokrywa dekoracyjna
9. Wąż odpływu skroplin
10. Otwór do wybicia

Strona
odpływu

860-910 (otwór sufitowy, patrz uwaga 3)

780 (położenie śrub podwieszających)

Patrz uwaga 5

min.
min.
min.

(*1)
(*2)
(*3)

Śruby podwieszające
4 x M8 - M10

Widok A

Bez uwzględniania wbudowanego światła
Przestrzeń potrzebna na rurę odkurzacza
Nie blokować wylotu panelu dekoracyjnego

Kierunek montażu

Uwagi:
1. Położenie tabliczek znamionowych:
min.
- Jednostka: na pokrywie skrzynki sterowniczej
- Panel dekoracyjny: na ramie panelu po stronie silnika pod pokrywą narożną
2. W przypadku montowania akcesoriów dodatkowych należy posłużyć się rysunkami technicznymi
min.
- W przypadku zestawu wlotu powietrza niezbędny jest port inspekcyjny
3. Odstęp pomiędzy sufitem a kasetą nie może przekraczać 35mm.
Otwór sufitowy: MAX 910mm.
4. Jeśli temperatura przy suficie przekracza 30°C a wilgotność względna 80%, lub gdy świeże powietrze jest nawiewane na sufit,
wymagana jest dodatkowa izolacja (pianka polietylenowa o grubości min. 10 mm).
5. W przypadku korzystania z zestawu czujnikowego, wskazano miejsce na czujnik; szczegóły znajdują się na rysunku techniczn ym
czujnika
.

min.
min.

min.

Otwór
odkurzania

Instalacja
chłodnicza

Instalacja
chłodnicza

Kratka zasysu

min.

Wymagana przestrzeń

W przypadku, gdy otwór wylotowy jest zamknięty opcjonalną ‘membraną uszczelniającą’,
odległość 1500mm może zostać zmniejszona po zamkniętej stronie do 500mm

FXFQ80-125A Z PANELEM Z FUNKCJĄ AUTOCZYSZCZENIA

640(otwór sufitowy)

520 (rozstaw śrub podwieszających)

FXCQ80-125A

Kanał boczny

1490 (rozstaw śrub podwieszających)
1700 (otwór sufitowy)

Widok B
max. 300mm

Do dostosowania

Śruba podwieszająca

(Otwór do wybicia)

Kanał boczny

Wlot powietrza

min. 2500

Otwór 4-M4
(obwód)

Przestrzeń strony zasysu
min. 1000

min. 355

Średnica otworu Ø 176

min. 1500mm
Tabliczka producenta (Uwaga 3)

Widok A
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Wymagana przestrzeń

Linia podłogi

Uwagi:
1. Położenie nalepki producenta:
Nalepka na jednostkę wewnętrzną:
Na wewnętrznej powierzchni pokrywy skrzynki sterowniczej panelu zasysu.
Nalepka na panelu dekoracyjnym:
Po wewnętrznej stronie ramy panelu zasysu
2. W przypadku montażu akcesoriów dodatkowych, należy posłużyć się ich rysunkami technicznymi.
3 . W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na odbiornik sygnału;
szczegóły znajdują się na rysunku technicznym sterownika na podczerwień.
4. Jeśli temperatura przy suficie przekracza 30°C a wilgotność względna 80%, wymagana jest
dodatkowa izolacja
Izolacja: grubość min. 10mm, wata szklana lub pianka polietylenowa
5. Nie umieszczać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów, które mogą ulec zniszczeniu w razie
zamoczenia. W przypadku wilgotności przekraczającej 80% zatkanie odpływu skroplin i
zabrudzenie filtra powietrza może spowodować kapanie skroplin z urządzenia.
.

min. 1500mm

1

Przyłącze instalacji cieczowej

Ø 9,5 Połączenie kołnierzowe

2

Przyłącze instalacji gazowej

Ø 15,9 Połączenie kołnierzowe

3

Przyłącze odpływu skroplin

VP25 (śr.zewn. Ø 32, śr.wewn. Ø 25 )

4

Otwór na kable

5

Wylot powietrza

6

Wlot powietrza

7

Wąż odpływowy (akcesoria)

8

Panel strony zasysu

min. 100mm

śr.zewn. Ø 32(przyłącze od strony głównej jednostki: śr.zewn. Ø26)

Szczegółowe rysunki techniczne
FXFQ20-63A ZE STANDARDOWYM PANELEM
Szczegółowe rysunki techniczne

FXFQ20-63A ZE STANDARDOWYM PANELEM
min. 300

Patrz uwaga 5

Strona odpływu
min. 300

780 (położenie śrub podwieszających)

Szczegół B
860-910 (otwór sufitowy, patrz uwaga 3)
860-910 (otwór sufitowy, patrz uwaga 3)

860-910 (otwór sufitowy, patrz uwaga 3)

Strona inst.
chłodniczej

Strona inst.
chłodniczej

Szczegół C
2 miejsca po przeciwnych
stronach

Szczegół B
2 miejsca po przeciwnych
stronach

710 (położenie śrub podwieszających)
860-910 (otwór sufitowy, patrz uwaga 3)

(Patrz uwaga 3)

min. 2500
Przestrzeń montażowa

(Patrz uwaga 3)

1. Przyłącze instalacji cieczowej
2. Przyłącze instalacji gazowej
3. Przyłącze odpływu skroplin
4. Otwór na kabel zasilający
5. Otwór na kable transmisyjne
6. Otwór wylotu powietrza
7. Otwór strony zasysu powietrza
8. Narożna pokrywa dekoracyjna
9. Wąż odpływu skroplin
10. Otwór do wybicia
Śruby podwieszające
4 x M8 - M10
Model

Widok A

FCQG35-71F, FXFQ20-63A

przestrzegać odstępów wskazanych na rysunku
min. 1500mm
Zewnętrzne oświetlenie
sufitowe

min. 200mm

Wentylator

min. 1500mm

Inne urządzenie min. 1500mm

min. 200mm

Wymagana przestrzeń

min. 1500

min. 1500mm

W przypadku, gdy otwór wylotowy jest zamknięty opcjonalną ‘membraną uszczelniającą’,
odległość 1500mm może zostać zmniejszona po zamkniętej stronie do 500mm

min. 2000
min. 4000

FXFQ80-125A ZE STANDARDOWYM PANELEM

FXFQ80-125A Z PANELEM Z FUNKCJĄ AUTOCZYSZCZENIA
min. 300

780 (położenie śrub podwieszających)

860-910 (otwór sufitowy, patrz uwaga 3)

Patrz uwaga 5

Strona odpływu

Strona inst.
chłodniczej

Szczegół B
2 miejsca po przeciwnych
stronach

(Patrz uwaga 3)

Śruby podwieszające
4 x M8 - M10

Szczegół C
2 miejsca po przeciwnych
stronach

1. Przyłącze instalacji cieczowej
2. Przyłącze instalacji gazowej
3. Przyłącze odpływu skroplin
4. Otwór na kabel zasilający
5. Otwór na kable transmisyjne
6. Otwór wylotu powietrza
7. Otwór strony zasysu powietrza
8.Narożna pokrywa dekoracyjna
9. Wąż odpływu skroplin
10. Otwór do wybicia

min. 2500
Przestrzeń montażowa

(Patrz uwaga 3)

Do dostosowania (0-675)

710 (położenie śrub podwieszających)
860-910 (otwór sufitowy, patrz uwaga 3)

Widok A

Uwagi:
1. Położenie tabliczek znamionowych:
Należy
- Jednostka: na pokrywie skrzynki sterowniczej
- Panel dekoracyjny: na ramie panelu po stronie silnika pod pokrywą narożną
2. W przypadku montowania akcesoriów dodatkowych należy posłużyć się rysunkami technicznymi
- W przypadku zestawu wlotu powietrza niezbędny jest port inspekcyjny
3. Odstęp pomiędzy sufitem a kasetą nie może przekraczać 35mm.
Otwór sufitowy: MAX 910mm.
4. Jeśli temperatura przy suficie przekracza 30°C a wilgotność względna 80%, lub gdy świeże powietrze jest nawiewane na sufit,
wymagana jest dodatkowa izolacja (pianka polietylenowa o grubości min. 10 mm).
5. W przypadku korzystania z zestawu czujnikowego, wskazano miejsce na czujnik; szczegóły znajdują się na rysunku techniczn ym
czujnika

przestrzegać odstępów wskazanych na rysunku
Wentylator

Zewnętrzne oświetlenie
sufitowe (*1)

Inne urządzenie

min. 200mm

min. 1500mm
min. 1500mm

min. 1500mm
min. 200mm

min. 1500

min. 1500mm

Wymagana przestrzeń

min. 2000
min. 4000

W przypadku, gdy otwór wylotowy jest zamknięty opcjonalną ‘membraną uszczelniającą’,
odległość 1500mm może zostać zmniejszona po zamkniętej stronie do 500mm
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Jednostki wewnętrzne

1. Położenie tabliczek znamionowych:
- Jednostka: na pokrywie skrzynki sterowniczej
- Panel dekoracyjny: na ramie panelu po stronie silnika pod pokrywą narożną
2. W przypadku montowania akcesoriów dodatkowych należy posłużyć się rysunkami technicznymi
- W przypadku zestawu wlotu powietrza niezbędny jest port inspekcyjny
3. Odstęp pomiędzy sufitem a kasetą nie może przekraczać 35mm.
Otwór sufitowy: MAX 910mm.
Należy
4. Jeśli temperatura przy suficie przekracza 30°C a wilgotność względna 80%, lub gdy świeże powietrze jest nawiewane na sufit,
wymagana jest dodatkowa izolacja (pianka polietylenowa o grubości min. 10 mm).
5. W przypadku korzystania z zestawu czujnikowego, wskazano miejsce na czujnik; szczegóły znajdują się na rysunku techniczn ym
czujnika
.

Jednostki wewnętrzne

Uwagi:

FXZQ-A
Sprawdź
https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Całkowicie płaska
kaseta
Prosta, funkcjonalna, genialna
• Unikalna konstrukcja na rynku, która w pełni integruje się z sufitem

Korzyści dla instalatorów
›› Wyjątkowy produkt na rynku!
›› Łatwy w obsłudze zdalny sterownik, dostępny
z obsługą kilku języków, umożliwia łatwe
ustawienie opcji czujnika i indywidualne
sterowanie położeniami klap.
›› Odpowiada stylowi wzornictwa europejskiego.

Korzyści dla projektantów
›› Wyjątkowy produkt na rynku!
›› Doskonale komponuje się z wystrojem
nowoczesnego biura.
›› Elastyczność użytkowania pomieszczeń dzięki
indywidualnemu sterowaniu klapami
›› Produkt nadaje się idealnie, aby poprawić
wartości BREEAM /EPDB

Korzyści dla
użytkowników
końcowych
›› Doskonałość techniczna i unikalne wzornictwo
w jednym systemie
›› Najcichsza jednostka
›› Idealne warunki robocze: nigdy więcej
przeciągów i zimnych stóp
›› Oszczędność do 27% na rachunkach za energię,
w wyniku stosowania opcjonalnych czujników
›› Elastyczność użytkowania pomieszczeń dzięki
indywidualnemu sterowaniu klapami
›› Łatwy w obsłudze sterownik dostępny
z obsługą kilku języków
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Unikalne wzornictwo
›› Zaprojektowana przez niemieckie biuro projektowe,
aby w pełni odpowiadała europejskiemu gustowi.
›› W pełni dopasowana do sufitu, wystaje tylko na
8mm.
›› W pełni mieści się w jednym standardowym panelu
sufitowym, umożliwiając montowanie lamp,
głośników i instalacji tryskaczowych w sąsiednich
modułach sufitowych.
›› Panel dekoracyjny jest dostępny w wykończeniu
w jednym z 2 kolorów (białym i biało-srebrnym).

Komfort dzięki unikalnej technologii
Najcichsza kaseta na rynku (25dBA)
Opcjonalny czujnik obecności
›› Kiedy pomieszczenie jest puste, może on dostosować
nastawę temperatury lub wyłączyć jednostkę –
zapewniając oszczędność energii.
›› Kiedy czujnik wykryje obecność osób, kierunek
nawiewu zostanie tak dostosowany, aby uniknąć
zimnych przeciągów w kierunku tych osób.
Opcjonalny czujnik podłogowy
›› Wykrywa różnicę temperatur i tak zmienia kierunek
nawiewu powietrza, aby zapewnić równomierny
rozkład temperatury.

Najwyższa sprawność
›› Kiedy pomieszczenie jest puste, funkcja opcji
czujnika może dostosować nastawę temperatury
lub wyłączyć jednostkę – zapewniając oszczędność
energii aż do 27%.
›› Indywidualne sterowanie żaluzjami: łatwe
sterowanie jedną lub kilkoma klapami za pomocą
przewodowego zdalnego sterownika (BRC1E52)
podczas zmiany układu pomieszczenia. Po pełnym
zamknięciu lub zablokowaniu klap, konieczne jest
ustawienie „Element zamykający wylot powietrza”.

FXZQ-A

Kaseta całkowicie płaska
Unikalna konstrukcja na rynku, która w pełni integruje się
z sufitem
›› Wyjątkowe połączenie niepowtarzalnego wzornictwa

i technicznej doskonałości

›› Dwa opcjonalne czujniki inteligentne poprawiają efektywność

energetyczną i komfort

›› Jednostka klasy 15 opracowana specjalnie dla małych lub dobrze

izolowanych pomieszczeń, takich jak małe biura.
›› Indywidualne sterowanie żaluzjami. Elastyczność pozwalająca
na dopasowanie do każdego układu pomieszczenia bez
konieczności zmiany lokalizacji urządzenia!

FXZQ-A

BRC1E52A-B

BRC7F530W/S

czujnik obecności
czujnik podłogowy

›› Wylot kanałowy rozgałęźnika pozwala zoptymalizować

opracowanego wymiennika ciepła z cienkimi lamelami, silników
wentylatorów prądu stałego i pompek skroplin
›› Zintegrowany wlot świeżego powietrza w tym samym
systemie zmniejsza koszty instalacji, ponieważ nie ma potrzeby
instalowania dodatkowej wentylacji
Otwór doprowadzenia świeżego powietrza
w obudowie

Opcjonalny zestaw wlotu świeżego
powietrza

rozkład powietrza w pomieszczeniach o nieregularnym lub
pozwala dostarczyć powietrze do niewielkich przylegających
pomieszczeń

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

Jednostki wewnętrzne

›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie

///////////////////
Główna jednostka

Wylot rozgałęźnika

Główny wylot

›› Pompka skroplin w standardzie o wysokości podnoszenia

850 mm zwiększa elastyczność i szybkość instalacji

* Doprowadza do 10% świeżego powietrza do
pomieszczenia
* Pozwala dostarczyć większe ilości świeżego
powietrza

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Ogrzewanie
Wymiary
Jednostka

Ciężar
Obudowa
Panel dekoracyjny

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXZQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

Jednostka
Materiał
Model
Kolor
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Ciężar
kg
Panel dekoracyjny 2 Model
Kolor
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Ciężar
kg
Panel dekoracyjny 3 Model
Kolor
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Ciężar
kg
Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
przez wentylator - 50 Hz
Ogrzewanie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
Filtr powietrza
Typ
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Wysoki/Nom.
dBA
Poziom ciśnienia
Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
akustycznego
Ogrzewanie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Skropliny
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Hz/V
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Zdalny sterownik przewodowy

15A
1,7
1,9

20A
2,2
2,5
0,043
0,036

25A
2,8
3,2

32A
3,6
4,0
0,045
0,038

40A
4,5
5,0
0,059
0,053

50A
5,6
6,3
0,092
0,086

260
575
575
15,5

16,5
18,5
Galwanizowana blacha stalowa
BYFQ60CW
Biały (N9,5)
46x620x620
2,8
BYFQ60CS
Biel (N9,5) + srebro
46x620x620
2,8
BYFQ60B3W1
Biały (RAL9010)
55x700x700
2,7
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
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
Siatka żywiczna odporna na pleśń
49/50/51/54/60/31,5/28/25,5
32/29,5/25,5
33/30/25,5
33,5/30/26
37/32/28
43/40/33
31,5/28/25,5
32/29,5/25,5
33/30/25,5
33,5/30/26
37/32/28
43/40/33
R-410A / 2.087,5
6,35
12,7
VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26)
1~/50/220-240
16
BRC7EB530W (panel biały) / BRC7F530 (panel standardowy) / BRC7F530S (panel szary)
BRC1D52 / BRC1E52A/B

Wymiary obejmują moduł sterujący
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Szczegółowe rysunki techniczne
FXZQ-A NOWY PANEL
FXZQ-A NOWY PANEL

Szczegółowe rysunki techniczne

• Panel dekoracyjny

585-595 (otwór sufitowy)

Srebrny Daikin

min. 300mm

533 (położenie śrub podwieszających)

Panel dostępu serwisowego
min. 450x450mm

Strona inst. chłodniczej

533 (położenie śrub podwieszających)

Świeża biel N95

BYFQ60C2W1S

Strona odpływu

Widok od strony strzałki A

Uwaga 2.

Otwór 4- M4

585-595 (otwór sufitowy)

BYFQ60C2W1W

Wlot powietrza z zewnątrz
(przyłącze bezpośrednie)

Widok od strony strzałki B
Wymagana przestrzeń
min. 1500mm *

min. 1500mm *

min. 1500mm *
Do dostosowania (0-630)

min. 1500mm *

1
2
3
4
5

Uwagi:
1. Położenie nalepki producenta:
Nalepka na jednostkę wewnętrzną: na wylocie z kratki zasysu
Nalepka na panelu dekoracyjnym: po wewnętrznej stronie ramy w kratce zasysu
2 . W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na odbiornik sygnału;
szczegóły znajdują się na rysunku technicznym sterownika na podczerwień.
3. Jeśli temperatura przy suficie przekracza 30°C a wilgotność względna 80%, lub gdy świeże
powietrze nawiewane jest na sufit, lub gdy urządzenie pracuje 24h na dobę, wymagana jest
dodatkowa izolacja (wata szklana lub pianka polietylenowa o grubości min. 10 mm).
4. Mimo, że możliwy jest montaż w otworze sufitowym do 595 mm, należy zachować max. 10 mm
odstęp pomiędzy jednostką a krawędziami otworu, aby zapewnić właściwe zasłonięcie przerwy
przez panel.
.

6
7
8

Montaż nad poziomem
podłogi

Śruby podwieszające
4 M8 ~ M10

max.10
Uwaga 4)

Od strony podłogi
min. 2500

max.10

min. 1500
(wymagana przestrzeń)

min. 300

Widok od strony strzałki C

* przy zamkniętej kratce wylotowej wymagana przestrzeń
wynosi min. 200mm.

Przyłącze instalacji cieczowej
Przyłącze instalacji gazowej
Przyłącze odpływu skroplin
Przyłącze zasilania
Przyłącze okablowania
sterownika
Kratka wylotowa powietrza
Kratka zasysu
Wąż odpływowy (akcesoria)

Ø 6,4 Połączenie kołnierzowe
Ø 12,7 Połączenie kołnierzowe
VP20 (śr.zewn. Ø 26)

śr.wewn. Ø 25 (Wylot)

FXZQ-A STARY PANEL

FXZQ-A STARY PANEL

• Panel dekoracyjny

Biały RAL 9010

BYFQ60B3W1

Biały RAL 9010

min. 300mm

Strona inst. chłodniczej

585-660 (otwór sufitowy)
533 (położenie śrub podwieszających)

533 (położenie śrub podwieszających)

Panel dostępu serwisowego
min. 450x450mm

Strona odpływu
Uwaga 2)

Otwór 4- M4

585-660 (otwór sufitowy)

BYFQ60B2W1

Wlot powietrza z zewnątrz
(przyłącze bezpośrednie)

Widok od strony strzałki B
Wymagana przestrzeń
min. 1500mm *

Widok od strony strzałki A

min. 1500mm *
min. 1500mm *
* przy zamkniętej kratce wylotowej wymagana przestrzeń
wynosi min. 200mm.

1
2
3
4
5
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Montaż nad poziomem
podłogi

Uwagi:
1. Położenie nalepki producenta:
Nalepka na jednostkę wewnętrzną: na wylocie z kratki zasysu
Nalepka na panelu dekoracyjnym: po wewnętrznej stronie ramy w kratce zasysu
2 . W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na odbiornik sygnału; szcze góły znajdują się na rysunku technicznym sterownika
na podczerwień.
3. Jeśli temperatura przy suficie przekracza 30°C a wilgotność względna 80%, lub gdy świeże powietrze nawiewane jest na su fit, lub gdy urządzenie pracuje 24h
na dobę, wymagana jest dodatkowa izolacja (wata szklana lub pianka polietylenowa o grubości min. 10 mm).
4. Mimo, że możliwy jest montaż w otworze sufitowym do 660mm, należy zachować max. 45 mm odstęp pomiędzy jednostką a krawędziami otworu, aby
zapewnić właściwe zasłonięcie przerwy przez panel.
.

max.45
Uwaga 4)

Od strony podłogi
min. 2500

max.45
Śruby podwieszające
4 M8 ~ M10

min. 1500
(wymagana przestrzeń)

min. 295

Widok od strony strzałki C

Do dostosowania (0-645)

min. 1500mm *

6
7
8

Przyłącze instalacji cieczowej
Przyłącze instalacji gazowej
Przyłącze odpływu skroplin
Przyłącze zasilania
Przyłącze okablowania
sterownika
Kratka wylotowa powietrza
Kratka zasysu
Wąż odpływowy (akcesoria)

Ø 6,4 Połączenie kołnierzowe
Ø 12,7 Połączenie kołnierzowe
VP20 (śr.zewn. Ø 26)

śr.wewn. Ø 25 (Wylot)

FXCQ-A

Kaseta międzystropowa
z 2-kierunkowym nawiewem

Płaską obudowę można w prosty sposób zainstalować w
niskich przestrzeniach sufitowych
›› Głębokość wszystkich jednostek to 620 mm, idealne rozwiązanie

dla wąskich korytarzy

›› Modernizujesz pomieszczenie? Dzięki indywidualnemu

sterowaniu klapami nawiewu, można w prosty sposób zamknąć
jedną lub więcej klap za pomocą sterownika przewodowego
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie
opracowanego wymiennika ciepła z cienkimi lamelami, silników
wentylatorów prądu stałego i pompek skroplin
›› Zintegrowany wlot świeżego powietrza w tym samym
systemie zmniejsza koszty instalacji, ponieważ nie ma potrzeby
instalowania dodatkowej wentylacji

FXCQ20-40A

Otwór doprowadzenia świeżego powietrza
w obudowie

BRC1E52A/B

BRC7C52

* Doprowadza do 10% świeżego powietrza do
pomieszczenia

wnętrza. Klapy zamykają się całkowicie, gdy jednostka nie
pracuje, kraty wlotu powietrza są niewidoczne
›› Optymalny komfortu dzięki automatycznemu dostosowywaniu
natężenia przepływu powietrza stosownie do wymaganego obciążenia
›› Czynności konserwacyjne można wykonywać po zdjęciu
przedniego panelu
›› Wylot kanałowy rozgałęźnika pozwala zoptymalizować
rozkład powietrza w pomieszczeniach o nieregularnym lub
pozwala dostarczyć powietrze do niewielkich przylegających
pomieszczeń

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

›› Pompka skroplin w standardzie o wysokości podnoszenia

500 mm zwiększa elastyczność i szybkość instalacji

Jednostki wewnętrzne

›› Stylowa jednostka komponuje się dobrze z każdym wystrojem

500 mm

///////////////////
Główna jednostka

Wylot rozgałęźnika

Główny wylot

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Ogrzewanie
Wymiary
Jednostka

Ciężar
Obudowa
Panel dekoracyjny

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXCQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

Jednostka
Materiał
Model
Kolor
Wysokość x Szerokość x Długość
mm
Wymiary
Ciężar
kg
Natężenie przepływu powietrza przez wentylator - 50 Hz Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
Filtr powietrza
Typ
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom ciśnienia
Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
akustycznego
Ogrzewanie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Skropliny
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Hz/V
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Zdalny sterownik przewodowy

20A
2,2
2,5
0,031
0,028

25A
2,8
3,2

32A
3,6
4,0
0,039
0,035

40A
4,5
5,0
0,041
0,037

50A
5,6
6,3
0,059
0,056

63A
7,1
8,0
0,063
0,060

80A
9,0
10,0
0,090
0,086

125A
14,0
16,0
0,149
0,146

305
775

990

1.445

620
19

10,5/9/7,5

32,0/30,0/28,0
32,0/30,0/28,0

22
25
33
38
Galwanizowana blacha stalowa
BYBCQ40HW1
BYBCQ63HW1
BYBCQ125HW1
Świeży biały (6,5Y 9,5/0,5)
55x1.070x700
55x1.285x700
55x1.740x700
10
11
13
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
Siatka żywiczna odporna na pleśń
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
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
R-410A / 2.087,5
6,35
9,52
12,7
15,9
VP25 (O.D. 32 / śr. wew. 25)
1~/50/220-240
16
BRC7C52
BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Szczegółowe rysunki techniczne

640(otwór sufitowy)

Szczegółowe rysunki techniczne
FXCQ20-40A

520 (rozstaw śrub podwieszających)

FXCQ20-40A

Kanał boczny

820 (rozstaw śrub podwieszających)

Widok B

1030 (otwór sufitowy)

max. 300mm

Do dostosowania

Śruba podwieszająca

(Otwór do wybicia)

Kanał boczny

Wlot powietrza

min. 2500

Otwór 4-M4
(obwód)

Przestrzeń strony zasysu
min. 1000

min. 355

Średnica otworu Ø 176

Wymagana przestrzeń

Linia podłogi

Uwagi:
1. Położenie nalepki producenta:
Nalepka na jednostkę wewnętrzną:
Na wewnętrznej powierzchni pokrywy skrzynki sterowniczej panelu zasysu.
Nalepka na panelu dekoracyjnym:
Po wewnętrznej stronie ramy panelu zasysu
2. W przypadku montażu akcesoriów dodatkowych, należy posłużyć się ich rysunkami technicznymi.
3 . W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na odbiornik sygnału;
szczegóły znajdują się na rysunku technicznym sterownika na podczerwień.
4. Jeśli temperatura przy suficie przekracza 30°C a wilgotność względna 80%, wymagana jest
dodatkowa izolacja
Izolacja: grubość min. 10mm, wata szklana lub pianka polietylenowa
5. Nie umieszczać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów, które mogą ulec zniszczeniu w razie
zamoczenia. W przypadku wilgotności przekraczającej 80% zatkanie odpływu skroplin i
zabrudzenie filtra powietrza może spowodować kapanie skroplin z urządzenia.
.

min. 1500mm
min. 1500mm

Tabliczka producenta (Uwaga 3)

Widok A

1

Przyłącze instalacji cieczowej

Ø 6,4 Połączenie kołnierzowe

2

Przyłącze instalacji gazowej

Ø 12,7 Połączenie kołnierzowe

3

Przyłącze odpływu skroplin

VP25 (śr.zewn. Ø 32, śr.wewn. Ø 25 )

4

Otwór na kable

5

Wylot powietrza

6

Wlot powietrza

7

Wąż odpływowy (akcesoria)

8

Panel strony zasysu

min. 100mm

śr.zewn. Ø 32(przyłącze od strony głównej jednostki: śr.zewn. Ø26)

FXCQ50A

640(otwór sufitowy)

520 (rozstaw śrub podwieszających)

FXCQ50A
Kanał boczny

1035 (rozstaw śrub podwieszających)

Widok B

1245 (otwór sufitowy)

max. 300mm

Do dostosowania

Śruba podwieszająca

(Otwór do wybicia)

Kanał boczny

Wlot powietrza

min. 2500

Otwór 4-M4
(obwód)

Przestrzeń strony zasysu
min. 1000

min. 355

Średnica otworu Ø 176

min. 1500mm
Tabliczka producenta (Uwaga 3)

Widok A
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Wymagana przestrzeń

Linia podłogi

Uwagi:
1. Położenie nalepki producenta:
Nalepka na jednostkę wewnętrzną:
Na wewnętrznej powierzchni pokrywy skrzynki sterowniczej panelu zasysu.
Nalepka na panelu dekoracyjnym:
Po wewnętrznej stronie ramy panelu zasysu
2. W przypadku montażu akcesoriów dodatkowych, należy posłużyć się ich rysunkami technicznymi.
3 . W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na odbiornik sygnału;
szczegóły znajdują się na rysunku technicznym sterownika na podczerwień.
4. Jeśli temperatura przy suficie przekracza 30°C a wilgotność względna 80%, wymagana jest
dodatkowa izolacja
Izolacja: grubość min. 10mm, wata szklana lub pianka polietylenowa
5. Nie umieszczać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów, które mogą ulec zniszczeniu w razie
zamoczenia. W przypadku wilgotności przekraczającej 80% zatkanie odpływu skroplin i
zabrudzenie filtra powietrza może spowodować kapanie skroplin z urządzenia.
.

min. 1500mm

1

Przyłącze instalacji cieczowej

Ø 6,4 Połączenie kołnierzowe

2

Przyłącze instalacji gazowej

Ø 12,7 Połączenie kołnierzowe

3

Przyłącze odpływu skroplin

VP25 (śr.zewn. Ø 32, śr.wewn. Ø 25 )

4

Otwór na kable

5

Wylot powietrza

6

Wlot powietrza

7

Wąż odpływowy (akcesoria)

8

Panel strony zasysu

min. 100mm

śr.zewn. Ø 32(przyłącze od strony głównej jednostki: śr.zewn. Ø26)

Szczegółowe rysunki techniczne
FXCQ63A
FXCQ63A
640(otwór sufitowy)

520 (rozstaw śrub podwieszających)

Szczegółowe rysunki techniczne
Kanał boczny

1035 (rozstaw śrub podwieszających)

Widok B

1245 (otwór sufitowy)

Do dostosowania

Śruba podwieszająca
Kanał boczny

min. 2500

min. 355
Przestrzeń strony zasysu
min. 1000

Wlot powietrza

Linia podłogi

Uwagi:
1. Położenie nalepki producenta:
Nalepka na jednostkę wewnętrzną:
Na wewnętrznej powierzchni pokrywy skrzynki sterowniczej panelu zasysu.
Nalepka na panelu dekoracyjnym:
Po wewnętrznej stronie ramy panelu zasysu
2. W przypadku montażu akcesoriów dodatkowych, należy posłużyć się ich rysunkami technicznymi.
3 . W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na odbiornik sygnału;
szczegóły znajdują się na rysunku technicznym sterownika na podczerwień.
4. Jeśli temperatura przy suficie przekracza 30°C a wilgotność względna 80%, wymagana jest
dodatkowa izolacja
Izolacja: grubość min. 10mm, wata szklana lub pianka polietylenowa
5. Nie umieszczać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów, które mogą ulec zniszczeniu w razie
zamoczenia. W przypadku wilgotności przekraczającej 80% zatkanie odpływu skroplin i
zabrudzenie filtra powietrza może spowodować kapanie skroplin z urządzenia.
.

Wymagana przestrzeń

min. 1500mm
Tabliczka producenta (Uwaga 3)

Widok A

min. 1500mm

1

Przyłącze instalacji cieczowej

Ø 9,5 Połączenie kołnierzowe

2

Przyłącze instalacji gazowej

Ø 15,9 Połączenie kołnierzowe

3

Przyłącze odpływu skroplin

VP25 (śr.zewn. Ø 32, śr.wewn. Ø 25 )

4

Otwór na kable

5

Wylot powietrza

6

Wlot powietrza

7

Wąż odpływowy (akcesoria)

8

Panel strony zasysu

min. 100mm

śr.zewn. Ø 32(przyłącze od strony głównej jednostki: śr.zewn. Ø26)

FXCQ80-125A

640(otwór sufitowy)

520 (rozstaw śrub podwieszających)

FXCQ80-125A
Kanał boczny

1490 (rozstaw śrub podwieszających)
1700 (otwór sufitowy)

Widok B
max. 300mm

Śruba podwieszająca
Do dostosowania

(Otwór do wybicia)
Kanał boczny

Wlot powietrza

min. 2500

Otwór 4-M4
(obwód)

Przestrzeń strony zasysu
min. 1000

min. 355

Średnica otworu Ø 176

Uwagi:
1. Położenie nalepki producenta:
Nalepka na jednostkę wewnętrzną:
Na wewnętrznej powierzchni pokrywy skrzynki sterowniczej panelu zasysu.
Nalepka na panelu dekoracyjnym:
Po wewnętrznej stronie ramy panelu zasysu
2. W przypadku montażu akcesoriów dodatkowych, należy posłużyć się ich rysunkami technicznymi.
3 . W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na odbiornik sygnału;
szczegóły znajdują się na rysunku technicznym sterownika na podczerwień.
4. Jeśli temperatura przy suficie przekracza 30°C a wilgotność względna 80%, wymagana jest
dodatkowa izolacja
Izolacja: grubość min. 10mm, wata szklana lub pianka polietylenowa
5. Nie umieszczać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów, które mogą ulec zniszczeniu w razie
zamoczenia. W przypadku wilgotności przekraczającej 80% zatkanie odpływu skroplin i
zabrudzenie filtra powietrza może spowodować kapanie skroplin z urządzenia.
.

Wymagana przestrzeń

Linia podłogi
min. 1500mm
Tabliczka producenta (Uwaga 3)

Widok A

min. 1500mm

1

Przyłącze instalacji cieczowej

Ø 9,5 Połączenie kołnierzowe

2

Przyłącze instalacji gazowej

Ø 15,9 Połączenie kołnierzowe

3

Przyłącze odpływu skroplin

VP25 (śr.zewn. Ø 32, śr.wewn. Ø 25 )

4

Otwór na kable

5

Wylot powietrza

6

Wlot powietrza

7

Wąż odpływowy (akcesoria)

8

Panel strony zasysu

min. 100mm

śr.zewn. Ø 32(przyłącze od strony głównej jednostki: śr.zewn. Ø26)
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Jednostki wewnętrzne

(Otwór do wybicia)
Średnica otworu Ø 176

Otwór 4-M4
(obwód)

Jednostki wewnętrzne

max. 300mm

FXKQ-MA

Kaseta międzystropowa
narożna
Kaseta z 1-kierunkowym nawiewem do instalacji
w narożnikach pomieszczeń
›› Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w wąskiej przestrzeni

międzystropowej (wymagana przestrzeń to tylko 220 mm)

›› Optymalne warunki przepływu powietrza zapewnia nawiew

w dół lub poziomy (przez opcjonalną kratkę wylotową) lub
połączenie obu rozwiązań

FXKQ-M

Nawiew w dół

Nawiew poziomy

BRC1E52A/B

BRC4C61

Zamknięte panelem dekoracyjnym
Kombinacja

›› Czynności konserwacyjne można wykonywać po zdjęciu

przedniego panelu

›› Pompka skroplin w standardzie o wysokości podnoszenia

500 mm zwiększa elastyczność i szybkość instalacji

500 mm

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie
Wymiary
Jednostka

Ciężar
Obudowa
Panel dekoracyjny

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXKQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

Jednostka
Materiał
Model
Kolor
Wymiary
Wys. x Szer. x Gł.
mm
Ciężar
kg
Natężenie przepł. pow. przez wentylator - 50 Hz Chłodzenie
Wysoki/Niski
m³/min
Filtr powietrza
Typ
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Wysoki/Niski
dBA
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Spust
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Prąd - 50 Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Sterownik przewodowy
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25MA
2,8
3,2

32MA
3,6
4,0

40MA
4,5
5,0
0,076
0,056

0,066
0,046

63MA
7,10
8,00
0,105
0,085

215
1.110

1.310
710

11/9

38,0/33,0

31
Galwanizowana blacha stalowa
BYK45FJW1
Biały
70x1.240x800
8,5
13/10
Siatka żywiczna odporna na pleśń
40,0/34,0
R-410A / 2.087,5
6,35
12,7
VP25 (śr. zew. 32 / śr. wew. 25)
1~/50/60/220-240/220
15
BRC4C61
BRC1D52 / BRC1E52A/B

34
BYK71FJW1
70x1.440x800
9,5
18/15

42,0/37,0
9,52
15,9

Szczegółowe rysunki techniczne
FXKQ25, 32, 40MA
Szczegółowe rysunki techniczne

FXKQ25, 32, 40MA
Wymagana przestrzeń
min. 1500mm

min. 200mm
min. 200mm

Nazwa
Przyłącze instalacji cieczowej
Przyłącze instalacji gazowej
Przyłącze odpływu skroplin
Otwór na kable
Przyłącze okablowania między
jednostkami
6 Przyłącze uziemienia
7 Wylot powietrza
8 Kratka zasysu
9 Filtr o długiej żywotności
10 Śruba podwieszająca

1150 (położenie śrub podwieszających)

1200 (otwór sufitowy)

Położenie przedniego kanału wylotowego
Śruba podwieszająca

Min. 1000
Wymagana przestrzeń
montażowa

Otwór 4-M4

UWAGI

Opis
Ø 6,4 Połączenie kołnierzowe
Ø 12,7 Połączenie kołnierzowe
VP25 (śr.zewn. Ø 32)

W skrzynce rozdzielczej (M4)

:

1. Położenie tabliczki znamionowej jednostki:
• Na jednostce: dolna część obudowy wentylatora wewnątrz kratki
zasysu
• Nalepka na panelu dekoracyjnym: pokrywa serwisowa wewnątrz
kratki zasysu
2. W przypadku montażu akcesoriów dodatkowych, należy posłużyć
się ich rysunkami technicznymi

FXKQ63MA
FXKQ63MA
Wymagana przestrzeń
min. 1500mm

min. 200mm

min. 200mm

Nr.
1
2
3
4
5
1350 (położenie śrub podwieszających)

1400 (otwór sufitowy)
Położenie przedniego kanału wylotowego
Otwór 4-M4

Śruba podwieszająca

Min. 1000
Wymagana przestrzeń
montażowa

760(otwór sufitowy)

350 (położenie śrub podwieszających)

min. 20mm

Nazwa
Przyłącze instalacji cieczowej
Przyłącze instalacji gazowej
Przyłącze odpływu skroplin
Otwór na kable
Przyłącze okablowania między
jednostkami
6 Przyłącze uziemienia
7 Wylot powietrza
8 Kratka zasysu
9 Filtr o długiej żywotności
10 Śruba podwieszająca

UWAGI

Opis
Ø 9,5 Połączenie kołnierzowe
Ø 15,9 Połączenie kołnierzowe
VP25 (śr.zewn. Ø 32)

W skrzynce rozdzielczej (M4)

:

1. Położenie tabliczki znamionowej jednostki:
• Na jednostce: dolna część obudowy wentylatora wewnątrz kratki
zasysu
• Nalepka na panelu dekoracyjnym: pokrywa serwisowa wewnątrz
kratki zasysu
2. W przypadku montażu akcesoriów dodatkowych, należy posłużyć
się ich rysunkami technicznymi
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Jednostki wewnętrzne

Nr.
1
2
3
4
5

Jednostki wewnętrzne

760(otwór sufitowy)

350 (położenie śrub podwieszających)

min. 20mm

FXDQ-M9

Jednostka kanałowa (mała)
Do zastosowań hotelowych
›› Kompaktowe wymiary (wysokość 230 mm i głębokość 652 mm)

pozwalają na instalację w przestrzeni międzystropowej

›› Dyskretnie umieszczona w suficie: tylko kraty ssania i wylotowe

są widoczne

›› Elastyczna instalacja: możliwość zasysania powietrza od tyłu lub

od dołu urządzenia

FXDQ-M9

›› W celu ułatwienia montażu, tacę do skroplin można umieścić

BRC1E52A/B

BRC4C62

z prawej lub lewej strony jednostki

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie
Wymiary
Jednostka

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXDQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
mm
kg

Wymagana przestrzeń międzystropowa >
Ciężar
Jednostka
Obudowa
Kolor
Materiał
Natężenie przepł. pow. Chłodzenie
Wysoki/Niski
m³/min
przez wentylator - 50 Hz Grzanie
Wysoki/Niski
m³/min
Filtr powietrza
Typ
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom mocy
Chłodzenie
Wysoki/Niski
dBA
akustycznej
Grzanie
Wysoki/Niski
dBA
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Spust
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Prąd - 50 Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Sterownik przewodowy
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20M9
2,2
2,5

25M9
2,8
3,2
0,050
0,050
230
502
652
250
17
Niepowlekana
Stal galwanizowana

6,7/5,2
6,7/5,2

7,4/5,8
7,4/5,8

Siatka żywiczna odporna na pleśń
50
37/32
37/32
R-410A / 2.087,5
6,35
12,7
Śr. wew. 21,6. Śr. zew. 27,2
1~/50/230
16
BRC4C62
BRC2E52C (typ z odzyskiem ciepła) / BRC3E52C (typ pompa ciepła)
BRC1D52 / BRC1E52A/B

Szczegółowe rysunki techniczne
FXDQ-M9

FXDQ-M9

Szczegółowe rysunki techniczne
(położenie śrub podwieszających)

Nazwa części
Przyłącze instalacji cieczowej (ø 6,35)

(ø 12,7)
Otwór odpływowy (o.d. ø 27,2 - i.d. ø 21,6)
Przyłącze kabli transmisji
Przyłącze kabli zasilania
Przestrzeń serwisowa
Skrzynka rozdzielcza
Tabliczka znamionowa
Przyłącze instalacji gazowej

Jednostki wewnętrzne

min. 250

(położenie śrub podwieszających)

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Jednostki wewnętrzne

min. 300
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FXDQ-A

Jednostka kanałowa (niska)
Niewielka wysokość ułatwia montaż
›› Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w przestrzeni

międzystropowej nawet 240 mm

FXDQ15-32A

›› Średni spręż dyspozycyjny do 44 Pa umożliwia używanie

jednostki z elastycznymi kanałami typu flex o różnych
długościach
›› Dyskretnie umieszczona w suficie: tylko kraty ssania i wylotowe
są widoczne
›› Jednostka klasy 15 opracowana specjalnie dla małych lub dobrze
izolowanych pomieszczeń, takich jak pokoje hotelowe, małe
biura itp..
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie
opracowanego silnika wentylatora zasilanego prądem stałym
›› Elastyczna instalacja: możliwość zasysania powietrza od tyłu lub
od dołu urządzenia

BRC1E52A/B

BRC4C65

›› Pompka skroplin w standardzie o wysokości podnoszenia

750 mm zwiększa elastyczność i szybkość instalacji
750 mm

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

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie
Wymiary
Jednostka

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXDQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
mm
kg

Wymagana przestrzeń międzystropowa >
Ciężar
Jednostka
Obudowa
Kolor
Natężenie przepł. pow. przez wentylator - 50 Hz Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
Spręż dyspozycyjny wentylatora - 50Hz
Wys./Nom.
Pa
Filtr powietrza
Typ
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Spust
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Prąd - 50 Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Sterownik przewodowy
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15A
1,7
1,9

20A
2,2
2,5

25A
2,8
3,2

32A
3,6
4,0

0,071
0,068

40A
4,5
5,0
0,078
0,075

50A
5,6
6,3
0,099
0,096

63A
7,1
8,0
0,110
0,107

200
750

950

1.150

26

29

620
240
22
Stal galwanizowana/nie powlekana
8,0/7,2/6,4
10,5/9,5/8,5

7,5/7,0/6,4
30/10
50
32/31/27

12,5/11,0/10,0
44/15

Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń
51
52
53
33/31/27
34/32/28
35/33/29
R-410A / 2.087,5
9,52
12,7
VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC4C65
BRC2E52C (typ z odzyskiem ciepła) / BRC3E52C (typ pompa ciepła)
BRC1D52 / BRC1E52A/B

16,5/14,5/13,0

54
36/34/30

15,9

Szczegółowe rysunki techniczne
FXDQ15-32A

Szczegółowe rysunki techniczne

FXDQ15-32A
min. 300

min. 300

(przestrzeń serwisowa skrzynki
instalacyjnej płyty głównej
adaptera)

min. 240

min. 400
(W przypadku zasysu
od spodu)

min. 20

(rozstaw śrub podwieszających)

min. 20

(przestrzeń serwisowa)

suﬁt

Przestrzeń serwisowa

Widok A
Drzwi inspekcyjne (otwór w suficie)

Otwory 16 x M5

Otwory 14 x M4
W przypadku zasysu od tyłu

1

5xP100=500

Otwory 16 x M5

Przyłącze instalacji cieczowej

Ø 6,4 Połączenie kołnierzowe

2

Przyłącze instalacji gazowej

Ø 12,7 Połączenie kołnierzowe

3

Przyłącze odpływu skroplin

VP20 (śr.zewn. Ø 26, śr.wewn. Ø 20 )

4

Wąż odpływowy (akcesoria)

śr.wewn. Ø25 (wylot)

5

Skrzynka sterownicza

6

Przyłącze kabli transmisyjnych

7

Przyłącze kabli zasilania

8

Uchwyt podwieszający

9

Pokrywa inspekcyjna

10 Gniazdo odpywu skroplin

W przypadku zasysu od spodu

Uwagi:
1. W przypadku montażu zasysu z tyłu, pokrywę komory należy zamontować z
tyłu jednostki.
W przypadku montażu zasysu od spodu, pokrywę komory należy
zamontować od spodu jednostki.
2. Położenie tabliczki znamionowej jednostki: pokrywa skrzynki sterowniczej.
3. Po stronie zasysu należy zamontować filtr powietrza. (należy użyć fltra o
wydajności zbierania pyłu min. 50% mierzonej metodą grawimetryczną). Filtr
nie może być założony podczas podłączania kanału do strony zasysu.

11 Filtr powietrza (akcesoria dodatkowe)

FXDQ40-50A

FXDQ40-50A

min. 300
(przestrzeń serwisowa)

min. 20
min. 20

(rozstaw śrub podwieszających)

min. 400
(W przypadku zasysu
od spodu)

min. 240

min. 300

(przestrzeń serwisowa skrzynki
instalacyjnej płyty głównej
adaptera)

suﬁt

Przestrzeń serwisowa

Otwór 22 x Ø 4,7
8xP100=800

Widok A
Drzwi inspekcyjne (otwór w suficie)

(rozstaw śrub podwieszających)
śruba podwieszająca
4x M8 ~ M10

Do dostosowania (0-600)

min. 300

4xP150=600

Otwory 20 x M5

Otwory 18 x M4

W przypadku zasysu od tyłu

Otwory 20 x M5

7xP100=700

1

Przyłącze instalacji cieczowej

Ø 6,4 Połączenie kołnierzowe

2

Przyłącze instalacji gazowej

Ø 12,7 Połączenie kołnierzowe

3

Przyłącze odpływu skroplin

VP20 (śr.zewn. Ø 26, śr.wewn. Ø 20 )

4

Wąż odpływowy (akcesoria)

śr.wewn. Ø25 (wylot)

5

Skrzynka sterownicza

6

W przypadku zasysu od spodu

Przyłącze kabli transmisyjnych

7

Przyłącze kabli zasilania

8

Uchwyt podwieszający

9

Pokrywa inspekcyjna

10 Gniazdo odpywu skroplin

Uwagi:
1. W przypadku montażu zasysu z tyłu, pokrywę komory należy zamontować z
tyłu jednostki.
W przypadku montażu zasysu od spodu, pokrywę komory należy
zamontować od spodu jednostki.
2. Położenie tabliczki znamionowej jednostki: pokrywa skrzynki sterowniczej.
3. Po stronie zasysu należy zamontować filtr powietrza. (należy użyć fltra o
wydajności zbierania pyłu min. 50% mierzonej metodą grawimetryczną). Filtr
nie może być założony podczas podłączania kanału do strony zasysu.

11 Filtr powietrza (akcesoria dodatkowe)
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Jednostki wewnętrzne

min. 300

Jednostki wewnętrzne

(rozstaw śrub podwieszających)

śruba podwieszająca
4x M8 ~ M10

Do dostosowania (0-600)

Otwór 16 x Ø 4,7
5xP100=500

Szczegółowe rysunki techniczne
FXDQ63A

Szczegółowe rysunki techniczne

FXDQ63A
min. 300

min. 300

(przestrzeń serwisowa skrzynki
instalacyjnej płyty głównej
adaptera)

Otwór 26 x Ø 4,7
10xP100=1000

min. 240

min. 400
(W przypadku zasysu
od spodu)

min. 20

min. 20

(rozstaw śrub podwieszających)

(przestrzeń serwisowa)

suﬁt

Przestrzeń serwisowa
Widok A
Drzwi inspekcyjne (otwór w suficie)

(rozstaw śrub podwieszających)
śruba podwieszająca
4x M8 ~ M10

Do dostosowania (0-600)

min. 300

6xP150=900

Otwory 24 x M5

Otwory 18 x M4

W przypadku zasysu od tyłu

Otwory 24 x M5
1

9xP100=900

W przypadku zasysu od spodu

Przyłącze instalacji cieczowej

Ø 9,5 Połączenie kołnierzowe

2

Przyłącze instalacji gazowej

Ø 15,9 Połączenie kołnierzowe

3

Przyłącze odpływu skroplin

VP20 (śr.zewn. Ø 26, śr.wewn. Ø 20 )

4

Wąż odpływowy (akcesoria)

śr.wewn. Ø25 (wylot)

5

Skrzynka sterownicza

6

Przyłącze kabli transmisyjnych

7

Przyłącze kabli zasilania

8

Uchwyt podwieszający

9

Pokrywa inspekcyjna

10 Gniazdo odpywu skroplin

Uwagi:
1. W przypadku montażu zasysu z tyłu, pokrywę komory należy zamontować z
tyłu jednostki.
W przypadku montażu zasysu od spodu, pokrywę komory należy
zamontować od spodu jednostki.
2. Położenie tabliczki znamionowej jednostki: pokrywa skrzynki sterowniczej.
3. Po stronie zasysu należy zamontować filtr powietrza. (należy użyć fltra o
wydajności zbierania pyłu min. 50% mierzonej metodą grawimetryczną). Filtr
nie może być założony podczas podłączania kanału do strony zasysu.

11 Filtr powietrza (akcesoria dodatkowe)

FXQQ15A

QQ15A

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Górna granica sprężu
(wysoki ESP)

L
(wysoki spręż)

Uwagi:
1. Zdalnym sterownikiem można przełączyć pomiędzy wartościami ‘HIGH’ (wysokie) i ‘LOW’
(niskie). (w modelu FXDQ-A2VEB pomiędzy ‘H’, ‘M’ (średnie) i ‘L’).
2. Nawiew jest ustawiony fabrycznie na ‘STANDARD’. Sterownikiem można przełączyć
wartości sprężu dyspozycyjnego pomiędzy ‘STANDARD ESP’ (standardowy) a ‘HIGH ESP’
(wysoki).

H
(wysoki spręż)
(wysoki spręż)

Górna granica sprężu
(standardowy ESP)

Dolna granica sprężu (wysoki ESP)
H
(standardowy spręż) (standardowy spręż)
L
(standardowy spręż)

Przepływ powietrza (m3/min)
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Szczegółowe rysunki techniczne
FXDQ20-25A
(mm H2O)

(mm H2O)

(Pa)

Uwagi:
1. Zdalnym sterownikiem można przełączyć pomiędzy wartościami ‘HIGH’ (wysoki) i ‘LOW’
(niski). (w modelu FXDQ-A2VEB pomiędzy ‘H’, ‘M’ (średni) i ‘L’).
2. Nawiew jest ustawiony fabrycznie na ‘STANDARD’. Sterownikiem można przełączyć
wartości sprężu dyspozycyjnego pomiędzy ‘STANDARD ESP’ (standardowy) a ‘HIGH ESP’
(wysoki).

H
(wysoki spręż)

Spręż dyspozycyjny

Górna granica sprężu
(wysoki ESP)
M
(wysoki spręż)
Niski (L)
(wysoki spręż)

(standardowy spręż)

H

(standardowy spręż)

(Pa)

Jednostki wewnętrzne

Górna granica sprężu
(standardowy ESP)

Jednostki wewnętrzne

Dolna granica sprężu
(wysoki ESP)

M

Niski (L)
(standardowy spręż)

(mm H2O)

(mm H2O)
Przepływ powietrza (m

3

/min)

FXDQ40A

DQ20-25A

Szczegółowe rysunki techniczne
(mm H2O)

(mm H2O)

(Pa)

Uwagi:
1. Zdalnym sterownikiem można przełączyć pomiędzy wartościami ‘HIGH’ (wysoki) i ‘LOW’
(niski). (w modelu FXDQ
-A2VEB pomiędzy ‘H’, ‘M’ (średni) i.‘L’)
2. Nawiew jest ustawiony fabrycznie na ‘STANDARD’. Sterownikiem można przełączyć
wartości sprężu dyspozyc
yjnego pomiędzy ‘STANDARD ESP’ (standardowy) a ‘HIGH ESP’
(wysoki).

H
(wysoki spręż)

Spręż dyspozycyjny

Górna granica sprężu
(wysoki ESP)

Niski (L)
(wysoki spręż)

M
(wysoki spręż)

H
(standardowy spręż)
Dolna granica sprężu
(wysoki ESP)

Górna granica sprężu
(standardowy ESP)
M
(standardowy spręż)

(Pa)
(mm H2O)

Niski (L)
(standardowy spręż)

(mm H2O)
3

Przepływ powietrza (m /min)
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Szczegółowe rysunki techniczne
FXDQ50A
(mm H2O)

FXDQ50A

Górna granica sprężu
(wysoki ESP)

Spręż dyspozycyjny

Uwagi:
1. Zdalnym sterownikiem można przełączyć pomiędzy wartościami ‘HIGH’ (wysoki) i ‘LOW’
(niski). (w modelu FXDQ-A2VEB pomiędzy ‘H’, ‘M’ (średni) i ‘L’).
2. Nawiew jest ustawiony fabrycznie na ‘STANDARD’. Sterownikiem można przełączyć
wartości sprężu dyspozycyjnego pomiędzy ‘STANDARD ESP’ (standardowy) a ‘HIGH ESP’
(wysoki).

H
(wysoki spręż)

M
(wysoki spręż)

H
(standardowy spręż)

Dolna granica sprężu
(wysoki ESP)
Górna granica sprężu
(standardowy ESP)

(standardowy spręż)

M

Niski (L)
(wysoki spręż)
Dolna granica sprężu
(standardowy ESP)
Niski (L)
(standardowy spręż)

(Pa)
(mm H2O)

Przepływ powietrza (m

3

(mm H2O)

/min)

FXDQ63A
(mm H2O)

(Pa)

(mm H2O)

Górna granica sprężu
(wysoki ESP)

H
(wysoki spręż)

M
(wysoki spręż)

Spręż dyspozycyjny

Q63A

(mm H2O)

(Pa)

H
(standardowy spręż)

Niski (L)
(wysoki spręż)

Dolna granica sprężu
(wysoki ESP)

Uwagi:
1. Zdalnym sterownikiem można przełączyć pomiędzy wartościami ‘HIGH’ (wysoki) i ‘LOW’
(niski). (w modelu FXDQ-A2VEB pomiędzy ‘H’, ‘M’ (średni) i ‘L’).
2. Nawiew jest ustawiony fabrycznie na ‘STANDARD’. Sterownikiem można przełączyć
wartości sprężu dyspozycyjnego pomiędzy ‘STANDARD ESP’ (standardowy) a ‘HIGH ESP’
(wysoki).

Górna granica sprężu
(standardowy ESP)
M
(standardowy spręż)

Niski (L)
(standardowy spręż)

Dolna granica sprężu
(standardowy ESP)

(Pa)
(mm H2O)
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Przepływ powietrza (m

3

/min)

(mm H2O)
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Jednostki wewnętrzne

FXSQ-A

Jednostka kanałowa o średnim
ESP
Najwęższa, ale najbardziej wydajna jednostka o średnim
sprężu dyspozycyjnym na rynku
Unikalne funkcje FXSQ-A:
›› Najwęższa jednostka w swojej klasie produktów, zaledwie

245 mm (wysokość zabudowy 295 mm)

FXSQ-A

›› Niski poziom głośności podczas pracy
›› Średni spręż dyspozycyjny do 150 Pa umożliwia używanie

elastycznych kanałów typu flex o różnych długościach

›› Automatyczna regulacja przepływu powietrza mierzy objętość

powietrza oraz ciśnienie statyczne i reguluje je w kierunku
uzyskania nominalnego przepływu powietrza, niezależnie od
długości kanałów, co sprawia, że instalacja jest prostsza i gwarantuje
komfort. Ponadto, istnieje możliwość zmiany ESP za pośrednictwem
sterownika przewodowego w celu zoptymalizowania ilości powietrza
nawiewanego
›› Dyskretnie umieszczona w suficie: tylko kraty ssania i wylotowe są
widoczne
›› Jednostka klasy 15 opracowana specjalnie dla małych lub dobrze
izolowanych pomieszczeń, takich jak pokoje hotelowe, małe biura itp..
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie
opracowanego silnika wentylatora zasilanego prądem stałym
›› Zintegrowany wlot świeżego powietrza w tym samym systemie
zmniejsza koszty instalacji, ponieważ nie ma potrzeby instalowania
dodatkowej wentylacji
Otwór doprowadzenia świeżego powietrza w obudowie
Pozycja wlotu świeżego powietrza

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

BRC1E52A/B

›› Elastyczna instalacja

- możliwość zasysania powietrza od tyłu lub od dołu urządzenia

- wybór między dowolnym użyciem a połączeniem
z opcjonalnymi kratami ssania
//////////////////////////////////////////

Do dowolnego użycia
w podsufitce
* Doprowadza do 10% świeżego powietrza do pomieszczenia

BRC4C65

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

Do połączenia na
ramie ssania (nie jest
dostarczana przez Daikin)

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

Do bezpośredniego
podłączenia do panelu
Daikin (przez zestaw
EKBYBSD)

›› Pompka skroplin wbudowana w standardzie zwiększa

elastyczność i szybkość instalacji

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Oszczędność
czasu

Znamionowa wartość natężenia
przepływu powietrza

Funkcja automatycznej regulacji strumienia
powietrza

200

›› Automatyczny wybór najodpowiedniejszej

Spręż dyspozycyjny (Pa)

krzywej wentylatora pozwala osiągnąć
znamionowy przepływ powietrza jednostek
w zakresie ±10%
›› Dlaczego? Po zakończeniu instalacji, rzeczywiste
kanały często różnią się od wstępnie obliczonego
oporu natężenia powietrza; rzeczywisty przepływ
powietrza może być dużo niższy lub wyższy od
znamionowego, co prowadzi do braku wydajności
lub niekomfortowej temperatury powietrza
›› Funkcja automatycznej regulacji strumienia
powietrza przystosowuje prędkość wentylatora
jednostki do dowolnych kanałów automatycznie
(10 lub więcej krzywych wentylatora jest
dostępnych dla każdego modelu), co znacznie
przyspiesza instalację

Przepływ powietrza
(m³/min)

Jednostki wewnętrzne

50

+/- 10%

Krzywa charakterystyki wentylatora
Rzeczywista krzywa charakterystyki oporu kanałów
Krzywa oporu kanałów w czasie projektowania
Znamionowa wartość natężenia przepływu powietrza
Przepływ powietrza bez regulacji automatycznej przepływu
Rzeczywiste natężenie przepływu powietrza

Jednostka wewnętrzna

Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie
Wymiary
Jednostka

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXSQ

15A

20A

25A

32A

40A

50A

63A

80A

100A

125A

140A

kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
mm
kg

1,7
1,9

2,2
2,5
41
38

2,8
3,2

3,6
4,0
45
42

4,5
5,0
92
89

5,6
6,3
95
92

7,1
8,0
95
92

9,0
10,0
121
118

11,2
10,0
157
154

14,0
26,0
214
211

16,0
18,0
245
1.550
800
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Wymagana przestrzeń międzystropowa >
Ciężar
Jednostka
Obudowa
Kolor
Materiał
Panel dekoracyjny
Model
Kolor
Wymiary
Wys. x Szer. x Gł.
mm
Ciężar
kg
Natężenie przepł. pow. Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
przez wentylator - 50 Hz Grzanie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
Spręż dyspozycyjny wentylatora - 50Hz Wys./Nom.
Pa
Filtr powietrza
Typ
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Wys./Nom.
dBA
Poziom mocy
Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
akustycznej
Grzanie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Spust
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Prąd - 50 Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Sterownik przewodowy

245
550
800

23,5

8,7/7,5/6,5
8,7/7,5/6,5

29,5/28/25
31,5/29/26

9/7,5/6,5
9/7,5/6,5

245
700
800

24

9,5/8/7
9,5/8/7

245
1.000
800

295
29
35,5
Niepowlekana
Galwanizowana blacha stalowa
28,5

245
1.400
800

36,5
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15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26
15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26
150
Siatka żywiczna odporna na pleśń
54
55
60
59
61
61
64
30/28/25
31/29/26
35/32/29
33/30/27 35/32/29 36/34/31 39/36/33
32/29/26
33/30/27
37/34/29
35/32/28 37/34/30 37/34/31 40/37/33
R410A / 2.078,5
Ø 6,35 (ROZSZERZENIE)
Ø 9,52 (ROZSZERZENIE)
Ø 12,7 (ROZSZERZENIE)
Ø 15,9 (ROZSZERZENIE)
VP20 (ŚR. ZEW. 26, ŚR. WEW. 20) wysokość spustu 625 mm
50Hz 220-240V
16
BRC4C65
BRC2E52C (typ z odzyskiem ciepła) / BRC3E52C (typ pompa ciepła)
BRC1D52 / BRC1E52A/B

-

-
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FXMQ-P7/FXMQ-MA9

Jednostka kanałowa o wysokim
ESP
Idealna do dużych przestrzeni
FXMQ-P: ESP do 200 Pa
›› Automatyczna regulacja przepływu powietrza mierzy objętość

powietrza oraz ciśnienie statyczne i reguluje je w kierunku
uzyskania nominalnego przepływu powietrza, niezależnie
od długości kanałów, co sprawia, że instalacja jest prostsza
i gwarantuje komfort. Ponadto, istnieje możliwość zmiany
ESP za pośrednictwem sterownika przewodowego w celu
zoptymalizowania ilości powietrza nawiewanego
›› Wysoki spręż dyspozycyjny do 200 Pa ułatwia użycie rozległej
sieci kanałów i krat.
›› Dyskretnie umieszczona w suficie: tylko kraty ssania i wylotowe
są widoczne
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie
opracowanego silnika wentylatora zasilanego prądem stałym
›› Zintegrowany wlot świeżego powietrza w tym samym
systemie zmniejsza koszty instalacji, ponieważ nie ma potrzeby
instalowania dodatkowej wentylacji
Otwór doprowadzenia świeżego powietrza w obudowie
Pozycja wlotu świeżego powietrza

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

FXMQ50P

BRC1E52A/B

BRC4C65

FXMQ-MA9: ESP do 270
›› Wysoki spręż dyspozycyjny do 270 Pa ułatwia użycie rozległej

sieci kanałów i krat

›› Dyskretnie umieszczona w suficie: tylko kraty ssania i wylotowe

są widoczne

›› Jednostka o dużej wydajności: do 31,5 kW wydajność grzewcza

* Doprowadza do 10% świeżego powietrza do pomieszczenia

›› Elastyczność instalacji
- możliwość ssania powietrza od tyłu lub od dołu urządzenia

- wybór między dowolnym użyciem a połączeniem
z opcjonalnymi kratami ssania
//////////////////////////////////////////

Do dowolnego użycia
w podsufitce

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

Do połączenia na
ramie ssania (nie jest
dostarczana przez Daikin)

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

Do bezpośredniego
podłączenia do panelu
Daikin (przez zestaw
EKBYBSD)

›› Pompka skroplin wbudowana w standardzie zwiększa

elastyczność i szybkość instalacji

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Oszczędność
czasu

Znamionowa wartość natężenia
przepływu powietrza

Funkcja automatycznej regulacji strumienia
powietrza

200

›› Automatyczny wybór najodpowiedniejszej

Spręż dyspozycyjny (Pa)

krzywej wentylatora pozwala osiągnąć
znamionowy przepływ powietrza jednostek
w zakresie ±10%
›› Dlaczego? Po zakończeniu instalacji, rzeczywiste
kanały często różnią się od wstępnie obliczonego
oporu natężenia powietrza; rzeczywisty przepływ
powietrza może być dużo niższy lub wyższy od
znamionowego, co prowadzi do braku wydajności
lub niekomfortowej temperatury powietrza
›› Funkcja automatycznej regulacji strumienia
powietrza przystosowuje prędkość wentylatora
jednostki do dowolnych kanałów automatycznie
(10 lub więcej krzywych wentylatora jest
dostępnych dla każdego modelu), co znacznie
przyspiesza instalację

Przepływ powietrza
(m³/min)

Jednostki wewnętrzne

50

+/- 10%

Krzywa charakterystyki wentylatora
Rzeczywista krzywa charakterystyki oporu kanałów
Krzywa oporu kanałów w czasie projektowania
Znamionowa wartość natężenia przepływu powietrza
Przepływ powietrza bez regulacji automatycznej przepływu
Rzeczywiste natężenie przepływu powietrza

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie
Wymiary
Jednostka

FXMQ-P7/FXMQ-MA9
kW
kW
Nom.
kW
Nom.
kW
Wysokość
mm
Szerokość
mm
Głębokość
mm
Wymagana przestrzeń międzystropowa >
mm
Ciężar
Jednostka
kg
Obudowa
Kolor
Materiał
Panel dekoracyjny
Model
Kolor
Wymiary
Wys. x Szer. x Gł.
mm
Ciężar
kg
Natężenie przepł. pow. Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
przez wentylator - 50 Hz Grzanie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
Spręż dyspozycyjny wentylatora - 50Hz Wys./Nom.
Pa
Filtr powietrza
Typ
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Wys./Nom.
dBA
Poziom mocy
Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
akustycznej
Grzanie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Spust
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Prąd - 50 Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Sterownik przewodowy

50P7
5,6
6,3
0,110
0,098

63P7
7,1
8,0
0,120
0,108

80P7
9,0
10,0
0,171
0,159
300

1.000

18/16,5/15
18/16,5/15

61/41/39/37
41/39/37
6,35
12,7

125P7
14,0
16,0
0,241
0,229
1.400

700
350
35

100P7
11,2
12,5
0,176
0,164

200MA9
22,4
25,0
1,294
1,294

250MA9
28,0
31,5
1,465
1,465
470
1.380
1.100
137
-

46
Niepowlekana
Galwanizowana blacha stalowa
BYBS71DJW1
BYBS125DJW1
Biały (10Y9/0.5)
55x1.100x500
55x1.500x500
-x-x4,5
6,5
19,5/17,8/16
25/22,5/20
32/27,5/23
39/33,5/28
58/-/50
72/-/62
19,5/17,8/16
25/22,5/20
32/27,5/23
39/33,5/28
-/-/200/100
221/132
270/191
Siatka żywiczna odporna na pleśń
64/67/65/70/-/42/40/38
43/41/39
44/42/40
48/-/45
42/40/38
43/41/39
44/42/40
-/-/R-410A / 2.087,5
9,52
15,9
19,1
22,2
VP25 (śr. wew. 25/śr. zew. 32)
PS1B
1~/50/60/220-240/220
16
15
BRC4C65
BRC2E52C (typ z odzyskiem ciepła) / BRC3E52C (typ pompa ciepła)
BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Szczegółowe rysunki techniczne
FXMQ50P7
FXMQ50P7

SZCZEGÓŁ B

WIDOK A-A

Ø125 (Otwór do wybicia)
Położenie wlotu powietrza

min. 350
min. 500

6 x M5 (na obwodzie)

(przestrzeń serwisowa)

Śruba podwieszająca

SZCZEGÓŁ B

(przestrzeń serwisowa)

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwa
Przyłącze instalacji cieczowej
Przyłącze instalacji gazowej
Przyłącze odpływu skroplin
Przyłącze okablowania sterownika
Przyłącze zasilania
Otwór odpływu skroplin
Filtr powietrza
Strona zasysu
Strona nawiewu
Tabliczka znamionowa

Opis
Ø6,35 połączenie kołnierzowe
Ø12,70 połączenie kołnierzowe
VP25 (śr.zewn. Ø32, śr.wewn. Ø25)
VP20 (śr.zewn. Ø32, śr.wewn. Ø25)
-

631 (położenie śrub podwieszających)

1038 (położenie śrub podwieszających)

3TW32694-1
UWAGI
1. W przypadku montowania akcesoriów dodatkowych należy posłużyć się ‘rysunkiem technicznym do
montażu aksesoriów dodatkowych’.
2. Wymagana głębokość sufitu różni się w zależności od konfiguracji danego systemu
3. Nalezy zapewnić panel dostępu serwisowego, aby umożliwić prowadzenie czynności konserwacyjnych filtra
powietrza. Należy posłużyć się rysunkiem ‘sposób montażu filtra’.

FXMQ63-80P7

FXMQ63-80P7
Ø125 (Otwór do wybicia)
Położenie wlotu powietrza

min. 350
6 x M5
(na obwodzie)

(przestrzeń serwisowa)

Śruba podwieszająca

Szczegół B

min. 500
(przestrzeń serwisowa)

631 (położenie śrub podwieszających)

min. 390

(przestrzeń serwisowa)

1038 (położenie śrub podwieszających)

(Otwór w suficie)

Nr.

Nazwa

Opis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Przyłącze instalacji cieczowej
Przyłącze instalacji gazowej
Przyłącze odpływu skroplin
Przyłącze okablowania sterownika
Przyłącze zasilania
Otwór odpływu skroplin
Filtr powietrza
Strona zasysu
Strona nawiewu
Tabliczka znamionowa

Ø9,52 połączenie kołnierzowe
Ø15,90 połączenie kołnierzowe
VP25 (śr.zewn. Ø32, śr.wewn. Ø25)
VP25 (śr.zewn. Ø32, śr.wewn. Ø25)
-

Szczegół B

(Otwór w suficie)

UWAGI

Widok A-A

1. W przypadku montowania akcesoriów dodatkowych należy posłużyć się rysunkiem
technicznym do montażu aksesoriów dodatkowych.
2. Wymagana głębokość sufitu różni się w zależności od konfiguracji danego systemu
3. Nalezy zapewnić panel dostępu serwisowego, aby umożliwić prowadzenie czynności
konserwacyjnych filtra powietrza.
4. Opcjonalny panel dekoracyjny: BYBS71DJW1 (jasna kość słoniowa 10Y9/0.5)

Z panelem dekoracyjnym

130

Szczegółowe rysunki techniczne
FXMQ100-125P7

FXMQ100-125P7
Ø125
(Otwór do wybicia)
Położenie wlotu powietrza

min. 350
6 x M5
(na obwodzie)

(przestrzeń serwisowa)

Śruba podwieszająca

Szczegół B

min. 500

1438 (położenie śrub podwieszających)

Nr.

Nazwa

Opis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Przyłącze instalacji cieczowej
Przyłącze instalacji gazowej
Przyłącze odpływu skroplin
Przyłącze okablowania sterownika
Przyłącze zasilania
Otwór odpływu skroplin
Filtr powietrza
Strona zasysu
Strona nawiewu
Tabliczka znamionowa

Ø9,52 połączenie kołnierzowe
Ø15,90 połączenie kołnierzowe
VP25 (śr.zewn. Ø32, śr.wewn. Ø25)
VP25 (śr.zewn. Ø32, śr.wewn. Ø25)
-

UWAGI
1. W przypadku montowania akcesoriów dodatkowych należy posłużyć się rysunkiem technicznym do
montażu aksesoriów dodatkowych.
2. Wymagana głębokość sufitu różni się w zależności od konfiguracji danego systemu
3. Nalezy zapewnić panel dostępu serwisowego, aby umożliwić prowadzenie czynności konserwacyjnych
filtra powietrza.
4. Opcjonalny panel dekoracyjny: BYBs125DJW1 (jasna kość słoniowa 10Y9/0.5)

Z panelem dekoracyjnym

Jednostki wewnętrzne

(Otwór w suficie)

(Otwór w suficie)

Szczegół B

Widok A-A

Jednostki wewnętrzne

631 (położenie śrub podwieszających)

(przestrzeń serwisowa)

min. 390

(przestrzeń serwisowa)

3TW31254-1B

FXMQ200-250MA9

FXMQ200-250MA9
Rozmiary instalacji chłodniczej (dołączana na miejscu montażu)

Otwór 34 - Ø 4,7
(dookoła)

Jedn. wewnętrzna

Instalacja gazowa

Inst. cieczowa

FXMQ200MA9

Ø 19,1 dołączona instalacja

Ø 9,5

FXMQ250MA9

Ø 22,2 dołączona instalacja

Ø 9,5

Nr.
1

Strona
nawiewu

Otwór 32 - Ø 7
(dookoła)
Około
150

min. 650
(Przestrzeń serwisowa)

Otwór 34 - Ø 4,7
(dookoła)

Widok A

Otwór inspekcyjny min. 600
min. 1100
(Przestrzeń serwisowa)
Strona zasysu (Uwaga 2)

Nazwa

Opis

Przyłącze instalacji cieczowej

2

Przyłącze instalacji gazowej

3

Przyłącze uziemienia

4

Skrzynka rozdzielcza

5

Przyłącze kabli zasilania

6

Przyłącze kabli transmisyjnych

7

Hak

8

Łącznik na stronie nawiewu

9

Łącznik na stronie zasysu

10 Podłączane rury
11 Tabliczka znamionowa
12 Przyłącze odpływu skroplin

Widok A
13 Przyłącze instalacji wodnej

Połączenie kołnierzowe
Ø15,90 połączenie kołnierzowe
M5 (w skrzynce rozdzielczej)

M10

Lut
PS1B gwint wewnętrzny
Średn. zewn Ø33,349
Średn. wewn Ø30,391

Otwór 16 - Ø 8
(dookoła)

UWAGI
1. Położenie tabliczki znamionowej jednostki: na skrzynce rozdzielczej.
2. Po stronie zasysu należy zamontować filtr powietrza o wydajności min 50% (mierzonej metodą grawitacyjną)

3D038851-1A
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Szczegółowe rysunki techniczne
FXMQ50P7
Parametry wentylatora (1)

Górna granica sprężu
(max ESP)

Parametry wentylatora (3)

(automatyczne dostosowanie mocy nawiewu)

H (max ESP)
Dolna granica sprężu
(max ESP)

M (max ESP)
L (max ESP)

M (std ESP)

Górna granica sprężu
(std ESP)

H (std ESP)
L (std ESP)

Dolna granica sprężu
(std ESP)

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

FXMQ50P7

Górna granica sprężu

Górna granica sprężu przy
automatycznym dostosowaniu
mocy nawiewu
M

L

H

Dolna granica sprężu przy
automatycznym dostosowaniu
mocy nawiewu
Dolna granica sprężu

Wielkość nawiewu [m3/min]

Wielkość nawiewu [m3/min]

Parametry wentylatora (2)

(ustawienia sterownikiem na miejscu montażu)

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Zakres wielkości nawiewu (H)

Wielkość nawiewu [m3/min]

3TW32698-1

UWAGI
1. Parametry wentylatora podane są dla trybu ‘tylko wentylacja’.
2. ESP: spręż dyspozycyjny

FXMQ63P7
Parametry wentylatora (1)

Górna granica sprężu
(max ESP)

Parametry wentylatora (3)

(automatyczne dostosowanie mocy nawiewu)

H (max ESP)
M (max ESP)
Dolna granica sprężu
(max ESP)

L (max ESP)
Górna granica sprężu
(std ESP)

H (std ESP)
M (std ESP)
Dolna granica sprężu
(std ESP)

L (std ESP)

Wielkość nawiewu [m3/min]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

FXMQ63P7

Górna granica sprężu przy
automatycznym dostosowaniu
mocy nawiewu

Górna granica sprężu

H
M
L

Dolna granica sprężu przy
automatycznym dostosowaniu
mocy nawiewu

Dolna granica sprężu

Wielkość nawiewu [m3/min]

Parametry wentylatora (2)

(ustawienia sterownikiem na miejscu montażu)

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Zakres wielkości nawiewu (H)

Wielkość nawiewu [m3/min]

UWAGI
1. Parametry wentylatora podane są dla trybu ‘tylko wentylacja’.
2. ESP: spręż dyspozycyjny
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3TW32708-1

Szczegółowe rysunki techniczne
FXMQ80P7
Parametry wentylatora (1)

Parametry wentylatora (3)

(automatyczne dostosowanie mocy nawiewu)

H (max ESP)
Górna granica sprężu
(max ESP)

M (max ESP)
Dolna granica sprężu
(max ESP)

L (max ESP)

H (std ESP)

Górna granica sprężu
(std ESP)

M (std ESP)
Dolna granica sprężu
(std ESP)

L (std ESP)

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

FXMQ80P7

Górna granica sprężu przy
automatycznym dostosowaniu
mocy nawiewu

Górna granica sprężu

H
M
L

Dolna granica sprężu przy
automatycznym dostosowaniu
mocy nawiewu

Dolna granica sprężu

Wielkość nawiewu [m3/min]

Wielkość nawiewu [m3/min]

Parametry wentylatora (2)

(ustawienia sterownikiem na miejscu montażu)

Wielkość nawiewu [m3/min]

3TW32718-1

UWAGI
1. Parametry wentylatora podane są dla trybu ‘tylko wentylacja’.
2. ESP: spręż dyspozycyjny

FXMQ100P7
Parametry wentylatora (1)

Parametry wentylatora (3)

(automatyczne dostosowanie mocy nawiewu)
H (max ESP)

Górna granica sprężu
(max ESP)

Dolna granica sprężu
(max ESP)

M (max ESP)
L (max ESP)
Górna granica sprężu
(std ESP)

H (std ESP)
M (std ESP)
Dolna granica sprężu
(std ESP)

L (std ESP)

Wielkość nawiewu [m3/min]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

FXMQ100P7

Górna granica sprężu przy
automatycznym dostosowaniu
mocy nawiewu
Górna granica sprężu
M
L

H

Dolna granica sprężu przy
automatycznym dostosowaniu
mocy nawiewu
Dolna granica sprężu

Wielkość nawiewu [m3/min]

Parametry wentylatora (2)

(ustawienia sterownikiem na miejscu montażu)

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Zakres wielkości nawiewu (H)

Wielkość nawiewu [m3/min]

3TW32728-1

UWAGI
1. Parametry wentylatora podane są dla trybu ‘tylko wentylacja’.
2. ESP: spręż dyspozycyjny
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Jednostki wewnętrzne

Jednostki wewnętrzne

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Zakres wielkości nawiewu (H)

Szczegółowe rysunki techniczne
FXMQ125P7
Parametry wentylatora (1)

Parametry wentylatora (3)

(automatyczne dostosowanie mocy nawiewu)

H (max ESP)
Górna granica sprężu
(max ESP)

M (max ESP)

L (max ESP)
Górna granica sprężu
(std ESP)
L (std ESP)

H (std ESP)

M (std ESP)

Dolna granica sprężu
(max ESP)

Dolna granica sprężu
(std ESP)

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

FXMQ125P7

Górna granica sprężu przy
automatycznym dostosowaniu
mocy nawiewu

Górna granica sprężu

H
M

Dolna granica sprężu przy
automatycznym dostosowaniu
mocy nawiewu

L
Dolna granica sprężu

Wielkość nawiewu [m3/min]

Wielkość nawiewu [m3/min]

Parametry wentylatora (2)

(ustawienia sterownikiem na miejscu montażu)

Jednostki wewnętrzne

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Zakres wielkości nawiewu (H)

Wielkość nawiewu [m3/min]

3TW32738-1

UWAGI
1. Parametry wentylatora podane są dla trybu ‘tylko wentylacja’.
2. ESP: spręż dyspozycyjny

FXMQ200MA
50Hz 220V
(mm H2O) (Pa)

FXMQ200MA
(mm H2O)

Górna granica sprężu
(wysoki ESP)

Wysoki
(wysoki spręż)

Spręż dyspozycyjny

Niski
(wysoki spręż)

Dolna granica
sprężu (wysoki ESP)

Górna granica sprężu
(standardowy ESP)

Wysoki
(standardowy spręż )
Niski
(standardowy spręż)

Dolna granica sprężu
(standardowy ESP)

(mm H2O)
Przepływ powietrza (m3/min)

3D035172

UWAGI:
1. Zdalnym sterownikiem można przełączyć pomiędzy wartościami ‘high’ (wysoki) i ‘low’ (niski).
2. Nawiew jest ustawiony fabrycznie na ‘standard’. Wartości sprężu dyspozycyjnego można przełączyć
pomiędzy ‘standard ESP’ (standardowy) a ‘high ESP’ (wysoki) zmieniając pozycję przełącznika w
skrzynce elektrycznej jednostki wewnętrznej
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Szczegółowe rysunki techniczne
FXMQ250MA
60Hz 220V
(mm H2O) (Pa)

FXMQ250MA
(mm H2O)

Górna granica sprężu
(wysoki ESP)

Wysoki
(wysoki spręż)

Spręż dyspozycyjny

Niski
(wysoki spręż)

Górna granica sprężu
(standardowy ESP)

Dolna granica
sprężu (wysoki ESP)
Wysoki
(standardowy spręż )

Dolna granica sprężu
(standardowy ESP)

Przepływ powietrza (m

3

/min)

Jednostki wewnętrzne

Jednostki wewnętrzne

Niski
(standardowy spręż)

3D035173A

UWAGI:
1. Zdalnym sterownikiem można przełączyć pomiędzy wartościami ‘high’ (wysoki) i ‘low’ (niski).
2. Nawiew jest ustawiony fabrycznie na ‘standard’. Wartości sprężu dyspozycyjnego można przełączyć
pomiędzy ‘standard ESP’ (standardowy) a ‘high ESP’ (wysoki) zmieniając pozycję przełącznika w
skrzynce elektrycznej jednostki wewnętrznej
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FXTQ-A

Jednostka kanałowa
Dla zapewnienia większej efektywności energetycznej
ʯʯAutomatyczna regulacja przepływu powietrza mierzy objętość
powietrza oraz ciśnienie statyczne i reguluje je w kierunku
uzyskania nominalnego przepływu powietrza, niezależnie od
długości kanałów, co sprawia, że instalacja jest prostsza i gwarantuje
komfort. Ponadto, istnieje możliwość zmiany ESP za pośrednictwem
sterownika przewodowego w celu zoptymalizowania ilości
powietrza nawiewanego (dla klasy 50 i 63)
ʯʯWąskie przestrzenie sufitowe nie stanowią już wyzwania, jednostki
z klasy 50 i 60 można w prosty sposób zintegrować, gdyż ich
wysokość wynosi zaledwie 245 mm.
ʯʯWysoki spręż dyspozycyjny do 270 Pa umożliwia używanie
elastycznych kanałów typu flex o różnych długościach
ʯʯDyskretnie umieszczona w suficie: tylko kraty ssania i wylotowe są
widoczne

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie
Wymiary
Jednostka

Ciężar
Obudowa
Natężenie przepł. pow. przez wentylator - 50 Hz
Spręż dyspozycyjny wentylatora - 50Hz
Poziom mocy akustycznej
Poziom mocy akustycznej
Czynnik chłodniczy
Połączenia instalacji
rurowej
Zasilanie
Prąd - 50Hz
Systemy sterowania

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Jednostka
Materiał
Chłodzenie
Wysoki/Niski
m³/min
Wys./Nom.
Pa
Chłodzenie
Nom.
dBA
Chłodzenie
Wysoki/Niski
dBA
Typ
Ciecz
Śr. zew.
mm
Gaz
Śr. zew.
mm
Spust
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Sterownik przewodowy

Możliwość przyłączenia tylko do REYQ8-16T, RYYQ8-16T, RXYQ8-16T(9)
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FXTQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

FXTQ50A

BRC1E51A/B BRC4C65

50A
5,6
6,3
0,214
0,211

63A
7,1
8,0
0,243
0,240

80A
8,7
10,0
1,294
1,294

245
1.400

1.550
800

47
36/26
150/50
39/33

15,9
VP20

51
Galwanizowana blacha stalowa
39/28
58/50
140/50
221/132
42/34
R-410A
9,52
19,1

100A
11,2
12,5
1,465
1,465
470
1.380
1.100
137
72/62
270/191
48/45

22,2
PS1B

1~/50/60/220-240/220
16

15
BRC4C65
BRC2E52C (z odzyskiem ciepła) / BRC3E52C (pompa ciepła)
BRC1D52 / BRC1E52A/B

FXAQ-P

Jednostka naścienna
Rozwiązanie do pomieszczeń bez sufitów podwieszanych
›› Płaski panel przedni idealnie komponuje się z wystrojem

wnętrza i jest łatwy w czyszczeniu

›› Możliwość łatwego montażu zarówno w nowych budynkach,

jak i po renowacji

›› Jednostka klasy 15 opracowana specjalnie dla małych lub dobrze

izolowanych pomieszczeń, takich jak pokoje hotelowe, małe
biura itp..
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie
opracowanego silnika wentylatora zasilanego prądem stałym
›› Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w górę i w dół dzięki
5 różnym kątom nawiewu, które można zaprogramować za
pomocą zdalnego sterownika
›› Czynności konserwacyjne można przeprowadzić od przodu
urządzenia

FXAQ15-32P

BRC7E518

Jednostki wewnętrzne

BRC1E52A/B

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie
Wymiary
Jednostka

Ciężar
Obudowa
Natężenie przepł. pow. przez wentylator - 50 Hz
Filtr powietrza
Poziom mocy akustycznej
Poziom mocy akustycznej
Czynnik chłodniczy
Połączenia instalacji
rurowej
Zasilanie
Prąd - 50 Hz
Systemy sterowania

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXAQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

Jednostka
Kolor
Chłodzenie
Wysoki/Niski
m³/min
Typ
Chłodzenie
Nom.
dBA
Chłodzenie
Wysoki/Niski
dBA
Typ/GWP
Ciecz
Śr. zew.
mm
Gaz
Śr. zew.
mm
Spust
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Sterownik przewodowy

15P
1,7
1,9
0,017
0,025

20P
2,2
2,5
0,019
0,029

25P
2,8
3,2
0,028
0,034

32P
3,6
4,0
0,030
0,035
290

40P
4,5
5,0
0,020
0,020

795

50P
5,6
6,3
0,033
0,039

63P
7,1
8,0
0,050
0,060

1.050
238

11
7,0/4,5

7,5/4,5

34,0/29,0

35,0/29,0

14
Biały (3,0Y8,5/0,5)
8/5
8,5/5,5
12/9
Siatka żywiczna zmywalna
36,0/29,0
37,5/29,0
39,0/34,0
R-410A / 2.087,5
6,35
12,7
VP13 (śr. wew. 13/śr. zew. 18)
1~/50/220-240
16
BRC7EB518
BRC1E52A/B / BRC1D52

15/12

19/14

42,0/36,0

47,0/39,0
9,52
15,9
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Szczegółowe rysunki techniczne
FXAQ15-32P
FXAQ15-32P

min. 90

(Wymagana przestrzeń)

min. 30

(Wymagana przestrzeń)

Kierunek instalacji

Około 400

Wymiary dla w pełni otwartego
panelu przedniego

min. 50
(Wymagana przestrzeń)

Kierunek instalacji

Tabliczka
znamionowa, Uwaga 2

Około 475
Około 460

Około 290
(odcinek giętkiej rurki)

Odcinek filtra

Otwór Ø80

Około 415
Miejsce montażu

Nazwa

Opis

Panel przedni
Kratka przednia
Wylot powietrza
Instalacja gazowa
Instalacja gazowa
Wąż odpływu skroplin
Przyłącze uziemienia
Otwór na rurę z prawej strony
Otwór na rurę z lewej strony

min. 50
(Wymagana przestrzeń)
min. 2500 przy montażu w
wysokich pomieszczeniach

Zarys zewnętrzny

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

max. 120

Kierunek instalacji

Otwór Ø80
Wejście na kable i
rury

3D065064A

UWAGI:
1. Położenie nalepki producenta: na obudowie po prawej stronie

Ø12,7mm Kołnierz
Ø6,4mm Kołnierz
VP13 (średn. zewn. Ø18)
M4

2 . W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na odbiornik sygnału;
szczegóły znajdują się na rysunku technicznym sterownika na podczerwień.

FXAQ40-50P
FXAQ40-50P

min. 90

(Wymagana przestrzeń)

min. 30

(Wymagana przestrzeń)

Kierunek instalacji

Około 400

Wymiary dla w pełni otwartego
panelu przedniego

min. 50
(Wymagana przestrzeń)

Kierunek instalacji

Tabliczka znamionowa,
Uwaga 2

Zarys zewnętrzny

min. 2500 przy montażu w
wysokich pomieszczeniach
min. 50
(Wymagana przestrzeń)

max. 120

Kierunek instalacji

Około 475
Około 460
(Odcinek ﬁltra)

Odcinek filtra

Otwór Ø80

Około 290
(odcinek giętkiej rurki)
Około 415

Otwór Ø80
Wejście na kable i
rury

Miejsce montażu

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Nazwa
Panel przedni
Kratka przednia
Wylot powietrza
Instalacja gazowa
Instalacja gazowa
Wąż odpływu skroplin
Przyłącze uziemienia
Otwór na rurę z prawej strony
Otwór na rurę z lewej strony

Opis

3D065065A

UWAGI:
1. Położenie nalepki producenta: na obudowie po prawej stronie

Ø12,7mm Kołnierz
Ø6,4mm Kołnierz
VP13 (średn. zewn. Ø18)
M4

2. W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na odbiornik sygnału;
szczegóły znajdują się na rysunku technicznym sterownika na podczerwień.

Szczegółowe rysunki techniczne
FXAQ63P

min. 90

Około 400

min. 30

Wymiary dla w pełni otwartego
panelu przedniego

Zarys zewnętrzny

Kierunek instalacji
min. 50
(Wymagana przestrzeń)

max. 120
min. 2500 przy montażu w
wysokich pomieszczeniach

Około 475
Około 460
Odcinek ﬁltra

Odcinek filtra

Otwór Ø80

Około 415

Miejsce montażu

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nazwa
Panel przedni
Kratka przednia
Wylot powietrza
Instalacja gazowa
Instalacja gazowa
Wąż odpływu skroplin
Przyłącze uziemienia
Otwór na rurę z prawej strony
Otwór na rurę z lewej strony

Opis

Otwór Ø80
Wejście na kable i
rury

3D065066A
Jednostki wewnętrzne

Tabliczka znamionowa,
Uwaga 2

Jednostki wewnętrzne

Kierunek instalacji
min. 50
(Wymagana przestrzeń)

(Wymagana przestrzeń)

Kierunek instalacji

(Wymagana przestrzeń)

FXAQ63P

UWAGI:
1. Położenie nalepki producenta: na obudowie po prawej stronie

Ø15,9 mm Kołnierz
Ø9,5mm Kołnierz
VP13 (średn. zewn. Ø18)
M4

2. W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na odbiornik sygnału;
szczegóły znajdują się na rysunku technicznym sterownika na podczerwień.
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FXHQ-A

Jednostka podstropowa
Rozwiązanie do szerokich pomieszczeń bez sufitów
podwieszanych
›› Komfortowy nawiew powietrza w szerokich pomieszczeniach

dzięki efektowi Coandy: kąt wylotu do 100°

FXHQ63A

›› Nawet pomieszczenia o wysokości stropów na poziomie

3,8 m można chłodzić i ogrzewać bez strat wydajności

BRC1E52A-B

›› Możliwość łatwego montażu zarówno w nowych budynkach,

BRC7G53

jak i po renowacji

›› Jednostkę można łatwo zamontować w narożnikach i wąskich

przestrzeniach, ponieważ potrzebuje ona tylko 30 mm wolnej
bocznej przestrzeni serwisowej

30 lub więcej
(przestrzeń
serwisowa)

Wylot powietrza
Wlot powietrza
30 lub więcej
(przestrzeń serwisowa)

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

Przeszkoda

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

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

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

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

≥300

›› Zintegrowany wlot świeżego powietrza w tym samym

systemie zmniejsza koszty instalacji, ponieważ nie ma potrzeby
instalowania dodatkowej wentylacji
Otwór doprowadzenia świeżego powietrza w obudowie

* Doprowadza do 10% świeżego powietrza
do pomieszczenia

›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie

opracowanych silników wentylatorów zasilanych prądem stałym
i pompek skroplin
›› Stylowa jednostka komponuje się dobrze z każdym wystrojem
wnętrza. Klapy zamykają się całkowicie, gdy jednostka nie
pracuje
Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie
Wymiary
Jednostka

Ciężar
Obudowa

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXHQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

Jednostka
Kolor
Materiał
Natężenie przepł. pow. Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
przez wentylator - 50 Hz Grzanie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
Filtr powietrza
Typ
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom mocy
Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
akustycznej
Grzanie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Spust
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Prąd - 50 Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Sterownik przewodowy
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32A
3,6
4,0
0,107
0,107
960
24

14,0/12,0/10,0
14,0/12,0/10,0

36,0/34,0/31,0
36,0/34,0/31,0

63A
7,1
8,0
0,111
0,111
235
1.270
690
33
Świeża biel
Żywica
20,0/17,0/14,0
20,0/17,0/14,0
Siatka żywiczna odporna na pleśń
37,0/35,0/34,0
37,0/35,0/34,0
R-410A / 2.087,5

6,35
12,7

100A
11,2
12,5
0,237
0,237
1.590
39

29,5/24,0/19,0
29,5/24,0/19,0

44,0/37,0/34,0
44,0/37,0/34,0
9,52
15,9

VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26)
1~/50/220-240
16
BRC7G53
BRC1E52A/B / BRC1D52

Szczegółowe rysunki techniczne
FXHQ32A

FXHQ32A

(rozstaw śrub
podwieszających)

Miejsce podłączenia zestawu wlotu powietrza
Ø100 (otwór do wybicia)

(Wymagana przestrzeń)

(rozstaw śrub podwieszających)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

min. 30
(Przestrzeń serwisowa)

Przód

Tabliczka znamionowa (Uwaga 2)

Poziom podłogi
Przyłącze odpływu skroplin VP20
(dla instalacji z lewej strony)

UWAGI:
1. Położenie nalepki producenta: spód obudowy wentylatora wewnątrz kratki zasysu.
2. W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na odbiornik sygnału; szczegóły znajdują się na rysunku technicznym
sterownika na podczerwień.
3. Nie umieszczać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów, które mogą ulec zniszczeniu w razie zamoczenia. W przypadku wilgotności przekraczającej 80%
zatkanie odpływu skroplin i zabrudzenie filtra powietrza może spowodować kapanie skroplin z urządzenia.

Kratka wylotu powietrza
Kratka wlotu powietrza
Filtr powietrza
Przyłącze instalacji gazowej
Przyłącze instalacji cieczowej
Przyłącze odpływu skroplin
Przyłącze uziemienia (w skrzynce rozdzielczej)
Element zawieszający
Pokrywa otworu na rury z tyłu
Pokrywa panelu górnego
Przyłącze rur z prawej strony
Przyłącze odpływu skroplin z lewej strony od tyłu
Przyłącze odpływu skroplin z lewej strony
Przyłącze odpływu skroplin z prawej strony
Otwór w ścianie do przeciągnięcia rur od tyłu
Przyłącze odpływu skroplin od góry
Przyłącze instalacji gazowej od góry
Przyłącze instalacji cieczowej od góry
Przyłącze kabli zasilania i transmisyjnych od tyłu
Przyłącze kabli zasilania i transmisyjnych od góry

ø 12,7 kołnierz
ø 6,4 kołnierz
VP20
M4

szczelina
szczelina
szczelina
szczelina
Ø100
Ø60
Ø36
Ø26
Ø29
Ø29

FXHQ63A

(położenie śrub
podwieszających)

(Wymagana przestrzeń)

min. 300

(położenie śrub podwieszających)
śruba podwieszająca

(Wymagana przestrzeń)

min 2500 mm od poziomu podłogi

Przy montażu ponad podłogą

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Położenie szczeliny do przeciągnięcia instalacji chłodniczej
(widok z przodu)

(Wymagana przestrzeń)

Miejsce podłączenia zestawu wlotu powietrza
Ø100 (otwór do wybicia)

FXHQ63A

Położenie otworu w ścianie do przeciągnięcia instalacji chłodniczej
(widok z przodu)

min. 30
(Przestrzeń serwisowa)

Przeszkoda
Poziom podłogi

min. 30
(Przestrzeń serwisowa)

PRZÓD

Tabliczka znamionowa (Uwaga 2)

1. Położenie nalepki producenta: spód obudowy wentylatora wewnątrz kratki zasysu.
2. W przypadku korzystania ze sterownika na podczerwień, wskazano miejsce na
odbiornik sygnału; szczegóły znajdują się na rysunku technicznym sterownika na
podczerwień.
3. Nie umieszczać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów, które mogą ulec
zniszczeniu w razie zamoczenia. W przypadku wilgotności przekraczającej 80%
zatkanie odpływu skroplin i zabrudzenie filtra powietrza może spowodować kapanie
skroplin z urządzenia.

Przyłącze odpływu skroplin VP20
(dla instalacji z lewej strony)

Nazwa
Kratka wylotu powietrza
Kratka wlotu powietrza
Filtr powietrza
Przyłącze instalacji gazowej
Przyłącze instalacji cieczowej
Przyłącze odpływu skroplin
Przyłącze uziemienia (w skrzynce rozdzielczej)
Element zawieszający
Pokrywa otworu na rury z tyłu
Pokrywa panelu górnego

3D069632A
UWAGI:

Opis

ø 15,9 kołnierz
ø 9,5 kołnierz
VP20
M4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Przyłącze rur z prawej strony
Przyłącze odpływu skroplin z lewej strony od tyłu
Przyłącze odpływu skroplin z lewej strony
Przyłącze odpływu skroplin z prawej strony
Otwór w ścianie do przeciągnięcia rur od tyłu
Przyłącze odpływu skroplin od góry
Przyłącze instalacji gazowej od góry
Przyłącze instalacji cieczowej od góry
Przyłącze kabli zasilania i transmisyjnych od tyłu
Przyłącze kabli zasilania i transmisyjnych od góry

szczelina
szczelina
szczelina
szczelina
Ø100
Ø60
Ø36
Ø26
Ø29
Ø29
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Jednostki wewnętrzne

min. 30
(Przestrzeń serwisowa)

Jednostki wewnętrzne

min. 300
Przeszkoda

Położenie otworu w ścianie do przeciągnięcia instalacji chłodniczej
(widok z przodu)

(Wymagana przestrzeń)

min 2500 mm od poziomu podłogi

Przy montażu ponad podłogą

(Wymagana przestrzeń)

Położenie szczeliny do przeciągnięcia instalacji chłodniczej
(widok z przodu)

FXUQ-A

Jednostka podstropowa
z 4-kierunkowym nawiewem
Unikalne rozwiązanie Daikin do szerokich pomieszczeń bez
sufitów podwieszanych
›› Nawet pomieszczenia o wysokości stropów na poziomie

3,5 m można chłodzić i ogrzewać bez strat wydajności

›› Możliwość łatwego montażu zarówno w nowych budynkach,

jak i po renowacji
›› Modernizujesz pomieszczenie? Dzięki indywidualnemu
sterowaniu klapami nawiewu, można w prosty sposób zamknąć
jedną lub więcej klap za pomocą sterownika przewodowego

FXUQ-A

BRC1E52A/B

BRC7CB58

›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie

opracowanego wymiennika ciepła z cienkimi lamelami, silników
wentylatorów prądu stałego i pompek skroplin
›› Stylowa jednostka komponuje się dobrze z każdym wystrojem
wnętrza. Klapy zamykają się całkowicie, gdy jednostka nie pracuje
›› Optymalny komfortu dzięki automatycznemu dostosowywaniu
natężenia przepływu powietrza stosownie do wymaganego
obciążenia
›› Na zdalnym sterowniku można zaprogramować 5 różnych kątów
nawiewu powietrza od 0 do 60°

›› Pompka skroplin w standardzie o wysokości podnoszenia

500 mm zwiększa elastyczność i szybkość instalacji
VP20
≤500

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

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie
Wymiary
Jednostka

Ciężar
Obudowa

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXUQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

Jednostka
Kolor
Materiał
Natężenie przepł. pow. Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
przez wentylator - 50 Hz Grzanie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
Filtr powietrza
Typ
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom mocy
Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
akustycznej
Grzanie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Spust
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Prąd - 50 Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Sterownik przewodowy
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71A
8,0
9,0
0,090
0,073

100A
11,2
12,5
0,200
0,179
198
950
950

26

27
Świeża biel
Żywica

22,5/19,5/16,0
22,5/19,5/16,0

31,0/26,0/21,0
31,0/26,0/21,0
Siatka żywiczna odporna na pleśń
-

40,0/38,0/36,0
40,0/38,0/36,0

47,0/44,0/40,0
47,0/44,0/40,0
R-410A / 2.087,5
9,52
15,9
Śr. wew. 20/śr. zew. 26
1~/50/60/220-240/220-230
16
BRC7C58
BRC1E52A/B / BRC1D52

Szczegółowe rysunki techniczne
FXUQ-A
FXUQ-A
* min. 1500

Uwagi:
1. Położenie nalepki producenta: pokrywa skrzynki rozdzielczej wewnątrz kratki zasysu.
2. Wskazano miejsce obrioru sygnału sterownika na podzerwień; szczegóły znajdują się na rysunku technicznym sterownika na
podczerwień.
3. W przypadku zamykania kratki wylotu powietrza (nawiew w 2 lub 3 kierunkach) kierunek instalacji chłodniczej będzie ograniczony;
należy pozłuzyć się instrukcją montażu.
4. Nie umieszczać pod jednostką wewnętrzną przedmiotów, które mogą ulec zniszczeniu w razie zamoczenia. W przypadku wilgotności
przekraczającej 80% zatkanie odpływu skroplin i zabrudzenie filtra powietrza może spowodować kapanie skroplin z urządzenia.
Tabliczka znamionowa

* min. 1500
* min. 1500
* W razie zamknięcia wylotu wymagana
przestrzeń wynosi min. 30mm (Uwaga 3)

(położenie śrub podwieszających)

Tabliczka znamionowa (Uwaga 2)

* min. 1500

(położenie śrub podwieszających)
Położenie inst. gazowej i odpływu skroplin (od góry)

Widok od strony strzałki A

Położenie inst. gazowej i
odpływu skroplin (od tyłu)

Położenie inst. gazowej i odpływu
skroplin (od prawej strony)

Śruba podwieszająca

Widok od strony strzałki A
* odpływ skroplin można podnieść do 600 mm od góry

1. Przyłącze instalacji cieczowej – ø 9,5 kołnierz
2. Przyłącze instalacji gazowej ø 15,9 kołnierz
3. Przyłącze odpływu skroplin V.P. 20
4. Wylot powietrza
5. Kratka zasysu
6. Pokrywa narożna
min 2500
7. Przyłącza rur i kabli po prawej stronie
(wymagana przestrzeń) 8. Przyłącza rur i kabli od tyłu
9. Pokrywa otworu na instalację chłodniczą
10. Ramię (akcesoria dodatkowe) – śred. zewn. ø 26
11. Kolanko rury (akcesoria dodatkowe) – ø 15,9 kołnierz
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Jednostki wewnętrzne

Wysokość uchwytu

Jednostki wewnętrzne

(Jednostka: mm)

Wymagana
przestrzeń

FXNQ-A

Jednostka przypodłogowa
(bez obudowy)
Zaprojektowana w sposób pozwalający na jej ukrycie
w ścianie
›› Wysoki współczynnik ESP zapewnia elastyczność instalacji
›› Niewielka wysokość pozwala na idealne dopasowanie jednostki

pod oknem

›› Urządzenie dyskretnie komponuje się z każdym wystrojem

wnętrza - widoczne są jedynie kratki wlotu i wylotu powietrza

FXNQ-A

BRC1E52A-B

BRC4C65

›› Wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni instalacyjnej, ponieważ

jej głębokość wynosi zaledwie 200 mm

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie
Wymiary
Jednostka

Ciężar
Obudowa

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXNQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

Jednostka
Kolor
Materiał
Natężenie przepł. pow. przez wentylator - 50 Hz Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
m³/min
Spręż dyspozycyjny wentylatora - 50Hz Wys./Nom.
Pa
Filtr powietrza
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski
dBA
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zew.
mm
Spust
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Prąd - 50Hz
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Sterownik przewodowy
(1) Bez stojaków
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20A
2,2
2,5

25A
2,8
3,2
0,071
0,068

32A
3,6
4,0

40A
4,5
5,0
0,078
0,075

50A
5,6
6,3
0,099
0,096

63A
7,1
8,0
0,110
0,107

720 / 620 (1)
750

950

1.150

200
22

26
Niepowlekana
Galwanizowana blacha stalowa
8,0/7,2/6,4
10,5/9,5/8,5
12,5/11/10,0
41/10
42/10
52/15
59/15
Siatka żywiczna odporna na pleśń
51
52
53
30/28,5/27
32/30/28
33/31/29
R-410A / 2 087,5
6,35
12,7
VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC4C65
BRC2E52C (typ z odzyskiem ciepła) / BRC3E52C (typ pompa ciepła)
BRC1D52 / BRC1E52A/B

29

16,5/14,5/13,0
55/15
54
35/33/32
9,52
15,9

FXLQ-P

Jednostka przypodłogowa
Nadaje się idealnie do zastosowań biurowych i hotelowych
›› Jednostkę można zainstalować jako urządzenie wolnostojące

przy wykorzystaniu opcjonalnej płyty tylnej

›› Niewielka wysokość pozwala na idealne dopasowanie jednostki

pod oknem

›› Atrakcyjny, nowoczesny wygląd, wykończenie czysto białe

(RAL9010) i ciemno-szare (RAL7011) dopasowuje się z łatwością
do każdego wnętrza
›› Niewielkie wymagania odnośnie przestrzeni instalacyjnej

>20 mm

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

Jednostki
przypodłogowe

≥100 mm

BRC1E52A/B

BRC4C65

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

Jednostki
naścienne
Jednostki wewnętrzne

≥1.750 mm

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

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

>20 mm

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

FXLQ20,25P

›› Montaż na ścianie ułatwia czyszczenie pod jednostką, tam gdzie

gromadzi się kurz

›› Sterownik przewodowy można w prosty sposób zintegrować

z jednostką

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy - 50 Hz
Chłodzenie
Grzanie
Wymiary
Jednostka

Ciężar
Obudowa
Natężenie przepł. pow. przez wentylator - 50 Hz
Filtr powietrza
Poziom mocy akustycznej
Poziom mocy akustycznej
Czynnik chłodniczy
Połączenia instalacji
rurowej
Zasilanie
Prąd - 50 Hz
Systemy sterowania

Nom.
Nom.
Wysokość
Szerokość
Głębokość

FXLQ
kW
kW
kW
kW
mm
mm
mm
kg

Jednostka
Kolor
Chłodzenie
Wysoki/Niski
m³/min
Typ
Chłodzenie
Nom.
dBA
Chłodzenie
Wysoki/Niski
dBA
Typ/GWP
Ciecz
Śr. zew.
mm
Gaz
Śr. zew.
mm
Spust
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)
A
Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
Uproszczony sterownik przewodowy do zastosowań hotelowych
Sterownik przewodowy

20P
2,2
2,5

25P
2,8
3,2
0,049
0,049
1.000
27
7/6

32P
3,6
4,0

40P
4,5
5,0

50P
5,6
6,3

0,090
0,090
600
1.140
232
32
Świeży biały (RAL9010)/Ciemny szary (RAL7011)
8/6
11/8,5
14/11
Siatka żywiczna
35/32
38/33
39/34
R-410A / 2.087,5
6,35
12,7
Śr. zew. 21 (chlorek winylu)
1~/50/60/220-240/220
15
BRC4C65
BRC2E52C (typ z odzyskiem ciepła) / BRC3E52C (typ pompa ciepła)
BRC1D52 / BRC1E52A/B

63P
7,1
8,000
0,110
0,110
1.420
38
16/12

40/35
9,52
15,9
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Szczegółowe rysunki techniczne
FXLQ20-25P
min. 20

FXLQ20-25P

min. 100

min. 100

min. 1750
Strona nawiewu

Strona zasysu

Przód
min. 1000

podstawa

Wymagana przestrzeń instalacyjna

Otwór na rury (z tyłu)

4-12x30 podłużny otwór
Otwór na instalację z tyłu

Śruba poziomująca, w akcesoriach standardowych
4xM16

2-12x18 podłużny otwór
Otwór do zamocowania do podłogi

Otwór na kable (od dołu)

Element
1
2
3
4
5

Nazwa
Instalacja gazowa
Instalacja gazowa
Wąż odpływu skroplin
Skrzynka rozdzielcza
Filtr powietrza

Opis
Ø 6,4mm Kołnierz
Ø 12,7mm Kołnierz
średn. zewn. Ø 21

Otwór na rury (od dołu)

3TW32294-1

FXLQ32-40P
FXLQ32-40P

min. 20
min. 100

min. 100

min. 1750
Strona nawiewu

Strona zasysu

Przód
min. 1000

podstawa

Wymagana przestrzeń instalacyjna

Otwór na rury (z tyłu)

4-12x30 podłużny otwór
Otwór na instalację z tyłu
Śruba poziomująca, w akcesoriach standardowych
4xM16

2-12x18 podłużny otwór
Otwór do zamocowania do podłogi

Otwór na kable (od dołu)

Otwór na rury (od dołu)

Element
1
2
3
4
5

Nazwa
Instalacja gazowa
Instalacja gazowa
Wąż odpływu skroplin
Skrzynka rozdzielcza
Filtr powietrza

Opis
Ø 6,4mm Kołnierz
Ø 12,7mm Kołnierz
średn. zewn. Ø 21

3TW32314-1
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Szczegółowe rysunki techniczne
FXLQ50-63P
FXLQ50-63P
min. 20
min. 100

Przód
min. 1000

min. 100

min.1750
Strona nawiewu

Strona zasysu
podstawa

Jednostki wewnętrzne

Wymagana przestrzeń instalacyjna

Otwór na rury (z tyłu)

4-12x30 podłużny otwór
Otwór na instalację z tyłu

2-12x8 podłużny otwór
Otwór do zamocowania do podłogi

Otwór na kable (od dołu)

Otwór na rury (od dołu)

Model
FXL050
FXL063

A
Ø 6,4
Ø 9,5

B
Ø 12,7
Ø 15,9

Jednostki wewnętrzne

Śruba poziomująca, akcesoriach
w
standardowych
4xM16

Element
Nazwa
Opis
1
Instalacja gazowa
ø A Kołnierz
2
Instalacja gazowa
ø B Kołnierz
3
Wąż odpływu skroplin średn. zewn. Ø 21
4
Skrzynka rozdzielcza
5
Filtr powietrza

3TW32334-1
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Przegląd stylowych

jednostek wewnętrznych
W zależności od zastosowania, jednostki wewnętrzne Split
i Sky Air można łączyć z jednostkami zewnętrznymi VRV IV
i VRV III-S. Informacje na temat ograniczeń dotyczących
połączeń znajdują się w ofercie jednostek zewnętrznych.

RXYSQ-P8Y13

Typ

Model
Kaseta z obwodowym nawiewem

Kaseta
międzystropowa

Jednostki
kanałowe

Jednostki
naścienne

(z funkcją automatycznego czyszczenia1)

Nazwa produktu

15

20

25

FCQG-F

 





 









35

42

60

71

Całkowicie płaska
kaseta

FFQ-C

 

Jednostka kanałowa (mała)

FDBQ-B



Jednostka kanałowa (niska)

FDXS-F(9)

 

 





Jednostka kanałowa
z wentylatorem z napędem
inwerterowym

FBQ-D



 





Jednostka naścienna
Daikin Emura

FTXG-LW/LS

Jednostka naścienna

CTXS-K
FTXS-K

Jednostka naścienna

FTXS-G

Jednostki
Jednostka podstropowa
podstropowe

FHQ-C

Jednostki
Jednostka przypodłogowa
przypodłogowe

Jednostka typu Flexi

  











     





















 


 

 











FVXS-F

 











FLXS-B(9)

 

 









Jednostka przypodłogowa Nexura FVXG-K

1

Potrzebny panel dekoracyjny BYCQ140CG + BRC1E52A/B

2

Do podłączenia stylowych jednostek wewnętrznych potrzebna jest jednostka BPMKS

3

W przypadku jednostek RXYSQ, połączenie jednostek wewnętrznych RA i jednostek wewnętrznych VRV nie jest dozwolone.
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RXYQ-T(9)



Klasa wydajności (kW)

RYYQ-T

RXYSQ-P8V13

Możliwa do podłączenia jednostka zewnętrzna

VRV pompa ciepła połączona ze

stylowymi jednostkami
wewnętrznymi
Współpraca jednostek wewnętrznych VRV
i stylowych jednostek wewnętrznych
w VRV IV pompa ciepła

FXSQ-A

Jednostka wewnętrzna VRV

FXFQ-A

FVXG-K
Nexura

VRV IV pompa ciepła

BPMKS967A2

FTXG-LW

RYYQ-T
RXYQ-T(9)

Daikin Emura

Współpraca tylko stylowych jednostek wewnętrznych
z jednostkami zewnętrznymi VRV III-S
w VRV III-S pompa ciepła

FCQG-F

BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura
FBQ-D
FVXG-K - Nexura

BPMKS967A2
VRV III-S pompa ciepła
RXYSQ-P8V
RXYSQ-P8Y

BPMKS967A

Dostawca rozgałęźnika
Do podłączenia jednostek wewnętrznych Split i Sky Air do jednostek
zewnętrznych VRV
Dostawca rozgałęźnika
Możliwe do podłączenia jednostki wewnętrzne
Maks. wydajność możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych
Maks. liczba kombinacji
Wymiary
Wys. x Szer. x Głęb.
mm
Ciężar
kg

BPMKS967B2

BPMKS967B2

BPMKS967B3

1~2

1~3

14,2
71+71

20,8
60+71+71
180x294x350

7

8
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Jednostki wewnętrzne

Jednostka wewnętrzna VRV

STRONY ARGUMENTACJI

emura

Daikin Emura
Forma. Funkcja. Przemiana.

Dlaczego Daikin Emura?
• Unikalna konstrukcja. Zaprojektowana w
Europie, dla Europy.
• Wysoka efektywność sezonowa, poprawiona
dodatkowo przez takie techniki oszczędzania
energii, jak tygodniowy zegar programowany
i czujnik inteligentne oko.
• Optymalny komfort dzięki zaawansowanym
technologiom tj. 2-obszarowemu czujnikowi
inteligentne oko, cichej pracy i sterownikowi
online.

150

Korzyści

›› Wyjątkowe połączenie niepowtarzalnego wzornictwa
i technicznej doskonałości.
›› Stylowy wystrój w wersji krystalicznej, matowej bieli i srebrnej
›› Praca cicha jak szept przy poziomie głośności obniżonym do
19 dBA
›› Automatyczny swing w kierunku poziomym i pionowym
›› 2-obszarowy czujnik inteligentne oko zapewnia oszczędność
energii poprzez obniżenie nastawy temperatury, gdy
w pomieszczeniu nie ma osób lub kieruje nawiew powietrza
z dala od osób w pomieszczeniu, aby uniknąć zimnych
przeciągów
›› Programowany zegar tygodniowy
›› Sterownik online: Zawsze pod kontrolą,
z każdego miejsca

FTXG-LW/S

Jednostka naścienna
Zaprojektowana z myślą o dostarczeniu najwyższej
efektywności i komfortu
›› Wartości efektywności sezonowej do A+++
›› Godne uwagi połączenie nowoczesnego wyglądu

i doskonałości technicznej z eleganckim wykończeniem
w kolorze srebrnym i powierzchni antracytowej lub krystalicznej
matowej bieli
›› Daikin Emura zaprojektowano z myślą o idealnym
zrównoważeniu przewagi technologicznej i piękna
aerodynamiki
›› Sterownik online (opcja): kontroluj klimat w pomieszczeniu
z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej
lub Internetu
›› Praca cicha jak szept: działająca jednostka jest praktycznie
niesłyszalna. Poziom mocy akustycznej spada do 19 dBA!

FTXG-LS

Jednostki wewnętrzne

ARC466A1

Jednostka wewnętrzna
FTXG
Obudowa
Kolor
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
mm
Ciężar
Jednostka
kg
Filtr powietrza
Typ
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie m³/min
Wentylator - przepływ Chłodzenie
powietrza
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie m³/min
Grzanie
Poziom mocy
Chłodzenie
dBA
akustycznej
Grzanie
dBA
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie
dBA
Poziom mocy
Chłodzenie
akustycznej
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie
dBA
Grzanie
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz / V
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień

20LW/S

25LW/S

35LW/S
Biały/Srebrny
303x998x212
12
Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń
8,9/6,6/4,4/2,6
10,9/7,8/4,8/2,9
10,2/8,4/6,3/3,8
11,0/8,6/6,3/3,8
12,4/9,6/6,9/4,1
54
59
56
59
38/32/25/19
45/34/26/20
40/34/28/19
41/34/28/19
45/37/29/20
1~ / 50 / 220-240
ARC466A1

50LW/S

10,9/8,9/6,8/3,6
12,6/10,5/8,1/5,0
60
60
46/40/35/32
47/41/35/32
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Szczegółowe rysunki techniczne

1. Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej
2. W tym przypadku wymagana jest kratka (opcja dodatkowa)
3. W tym przypadku należy wyciąć kratkę według papierowego szablonu

Stan pracy

Tył

Lewa
(Uwaga 2)

Prawa
(Uwaga 2)

Szyna przyłączy z przyłączem uziemienia
(Wewnątrz)

1) wyłączony

Wymagana przestrzeń instalacyjna

min. 30

Tył

(przestrzeń robocza)

FTXG20-35LW/S
FTXG20-35LW/S

Przepływ powietrza
Przyłącze uziemienia
(M4, na kratce przedniej)

Śruby pokrywy serwisowej
(na kratce przedniej)

Główna tabliczka znamionowa (na kratce przedniej)

Przepływ powietrza

min. 50
(przestrzeń operacyjna)
min. 250

min. 350
(przestrzeń odbiorcza)

Śruby kratki przedniej
(w panelu)
Klapy

Inteligentny czujnik

Kontrolka inteligentnego czujnika

(przestrzeń odbiorcza)

Zakres nastawy kierunku
nawiewu w górę/dół

Dół(Uwaga 3)

Dół
(Uwaga 3)

min. 500

min. 50
(przestrzeń operacyjna)

(przestrzeń odbiorcza)

2) włączony

Widok z tyłu

Wyłącznik jedn. wewnętrznej
Odbiornik sygnału

Termistor temp. wewn.

Kontrolka działania
Kontrolka timera

Wąż odpływu skroplin

Kąt nachylenia żaluzji nawiewu

Rura gazowa ø 9,5 CuT
(długość rury poza jednostką:
ok. 350)

Góra/dół (automatycznie)
1) chłodzenie
2) grzanie
3) osuszanie
4) wentylackja

Nadajnik sygnału

Szczegół A
Przyłącze węża odpływu skroplin
[Długość węża poza jednostką wynosi ok. 465]

Lewo/prawo (automatycznie)

Rura cieczowa ø 6,4 CuT (długość rury poza
jednostką: ok. 400)

Standardowe rozmieszczenie otworów w ścianie

Sterownik na podczerwień
(ARC466A9)

Otwór w ścianie ø 65

Otwór w ścianie ø 65

1. Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej
2. W tym przypadku wymagana jest kratka (opcja dodatkowa)
3. W tym przypadku należy wyciąć kratkę według papierowego szablonu
Tył

Stan pracy

Tył

Lewa
(Uwaga 2)

Prawa
(Uwaga 2)

1) wyłączony

Szyna przyłączy z przyłączem uziemienia
(Wewnątrz)

Wymagana przestrzeń instalacyjna

min. 30

Uwagi)

(przestrzeń robocza)

FTXG50LW/S
FTXG50LW/S

Przepływ powietrza

Śruby pokrywy serwisowej
(na kratce przedniej)

2) włączony
min. 50
(przestrzeń operacyjna)

Przepływ powietrza
min. 350

min. 50
(przestrzeń operacyjna)
min. 250

(przestrzeń odbiorcza) (przestrzeń odbiorcza)

Dół
(Uwaga 3)

Zakres nastawy kierunku
nawiewu w górę/dół

Dół(Uwaga 3)
Śruby kratki przedniej
(w panelu)

Klapy

Inteligentny czujnik

Kontrolka inteligentnego czujnika

min. 500

Główna tabliczka znamionowa (na kratce przedniej)

(przestrzeń odbiorcza)

Przyłącze uziemienia
(M4, na kratce przedniej)

Widok z tyłu

Wyłącznik jedn. wewnętrznej
Odbiornik sygnału

Kontrolka działania
Kontrolka timera

Nadajnik sygnału

Szczegół A
Przyłącze węża odpływu skroplin
[Długość węża poza jednostką wynosi ok. 465]

Termistor temp. wewn.
Kąt nachylenia żaluzji nawiewu

Góra/dół (automatycznie)
1) chłodzenie
2) grzanie
3) osuszanie
4) wentylackja

Wąż odpływu skroplin
Rura gazowa ø 9,5 CuT
(długość rury poza jednostką:
ok. 350)

Lewo/prawo (automatycznie)

Sterownik na podczerwień
(ARC466A9)
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Rura cieczowa ø 6,4 CuT (długość rury poza
jednostką: ok. 400)

Standardowe rozmieszczenie otworów w ścianie

Otwór w ścianie ø 65

Otwór w ścianie ø 65
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C/FTXS-K

Jednostka naścienna
Dyskretne, nowoczesne wzornictwo - optymalna
efektywność i komfort dzięki 2-obszarowemu czujnikowi
inteligentne oko
›› Dyskretne, nowoczesne wzornictwo. Jej łagodny profil

doskonale wtapia się w ścianę, zapewniając dyskretną obecność
w każdym wystroju wnętrza.
›› Wysokiej jakości matowe, krystalicznie, białe wykończenie
›› Praca cicha jak szept: działająca jednostka jest praktycznie
niesłyszalna. Poziom mocy akustycznej spada do 19 dBA!
›› Nadaje się idealnie do instalowania w sypialniach (klasa 20,25)
oraz w większych przestrzeniach o nieregularnym kształcie (klasa
35,42,50).
›› 2-obszarowy czujnik inteligentne oko: strumień powietrza jest
kierowany do strefy innej, niż ta w której w danym momencie
znajduje się człowiek; jeżeli nie zostanie wykryta żadna
osoba, urządzenie automatycznie przełączy się w ustawienie
energooszczędne (FTXS35,42,50K)
›› Sterownik online (opcja): kontroluj klimat w pomieszczeniu
z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej
lub Internetu

C/FTXS-K

ARC466A6

Jednostka wewnętrzna
CTXS15K CTXS35K
FTXS 20K
FTXS 25K
FTXS 35K
FTXS 42K FTXS 50K FTXS 60G FTXS 71G
Obudowa
Kolor
Biały
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
mm
289x900x215
298x900x215
290x1.050x250
289x780x215
Ciężar
Jednostka
kg
8
11
12
Filtr powietrza
Typ
Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie 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
Wentylator - przepływ Chłodzenie
powietrza
Grzanie
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie 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
Poziom mocy
Chłodzenie
dBA
55
59
58
59
60
63
akustycznej
Grzanie
dBA
56
58
59
60
59
62
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie
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
Poziom mocy
Chłodzenie
akustycznej
Grzanie
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie
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
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz / V
1~ / 50 / 220-240
Systemy sterowania
Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień
ARC466A6
ARC452A3
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Szczegółowe rysunki techniczne
CTXS15K / FTXS20-25K
CTXS15K / FTXS20 -25K
) wskazuje

Przepływ powietrza

kierunek instalacji chłodniczej

(wewnątrz)

Lewa

min. 30

Tył
Prawa

Włącznie z płytką
montażową

(przestrzeń robocza
)

Znak (

Śruby mocujące panelu
przedniego
(wewnątrz)
min. 50

min. 50
W ymagana przestrzeń

(przestrzeń serwisowa)

(przestrzeń serwisowa)

Odbiornik sygnału
Główna tabliczka
znamionowa

Kontrolka działania
Kontrolka timera
Kontrolka inteligentnego
czujnika
Wyłącznik jedn. wewnętrznej

Klapy

Szyna przyłączy z przyłączem
uziemienia
(Wewnątrz)

Termistor temp. wewn
(wewnątrz).

Rura gazowa ø 9,5 CuT
(długość rury poza jednostką: ok. 350)

Inteligentny czujnik

Rura cieczowa ø 6,4 CuT (długość rury poza
jednostką: ok. 400)

Tabliczka producenta

Nadajnik sygnału

Wąż odpływu skroplin(przyłącze śr. wewn. ø 14, zewn. ø 16
[Długość węża poza jednostką wynosi ok. 4 50]

Góra/dół (automatycznie)
grzanie

wentylacja

osuszanie
J ednost k i w e wnęt r zne

chłodzenie

Prawo/lewo (ręcznie)

Otwór w ścianie ø 65 na wbudowaną inst.
chłodnicz
Sterownik na podczerwień
(ARC466A6)

Otwór w ścianie ø 65

ą

Standardowe rozmieszczenie otworów w ścianie
Kąt nachylenia żaluzji nawiewu
3D073420A

FTXS35-42K / CTXS35K
FTXS35-42K / CTXS35K
Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej

Przepływ powietrza (wewnątrz)

Lewa

min. 30

Prawa

Włącznie z płytką
montażową
Śruby mocujące panelu
przedniego
(wewnątrz)

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

(przestrzeń robocza)

Tył

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

Wymagana przestrzeń

Odbiornik sygnału
Kontrolka działania
Kontrolka timera
Kontrolka inteligentnego
czujnika
Wyłącznik jedn. wewnętrznej

Dół

Klapy (dodatkowe) (wewnątrz)

Klapy (główne)

Termistor temp. wewn
(wewnątrz).

Główna tabliczka
znamionowa

Szyna przyłączy z przyłączem
uziemienia
(Wewnątrz)

Inteligentny czujnik

Tabliczka producenta

Rura gazowa ø 9,5 CuT
(długość rury poza jednostką: ok. 350)

Wąż odpływu skroplin (przyłącze śr. zewn. ø 16
[Długość węża poza jednostką wynosi ok. 450]

Rura cieczowa ø 6,4 CuT (długość rury poza
jednostką: ok. 400)

Góra/dół (automatycznie)
chłodzenie

grzanie

osuszanie

Nadajnik sygnału

wentylacja

Prawo/lewo (ręcznie)

Otwór w ścianie ø 65 na wbudowaną inst.
chłodniczą
Sterownik na podczerwień
(ARC466A9)

Kąt nachylenia żaluzji nawiewu

Otwór w ścianie ø 65

Standardowe rozmieszczenie otworów w ścianie

3D080105A
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Jednostki wewnętrzne

Dół

Szczegółowe rysunki techniczne
FTXS50K
FTXS50K
Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej

min. 30

Lewa

Prawa

(przestrzeń robocza)

Przepływ powietrza (wewnątrz)

Tył

Włącznie z płytką
montażową
Śruby mocujące panelu
przedniego
(wewnątrz)

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

Odbiornik sygnału
Kontrolka działania
Kontrolka timera
Kontrolka inteligentnego
czujnika
Wyłącznik jedn. wewnętrznej

Dół

Klapy (dodatkowe) (wewnątrz)

Główna tabliczka
znamionowa

Termistor temp. wewn
(wewnątrz).

Klapy (główne)

Szyna przyłączy z przyłączem
uziemienia
(Wewnątrz)

Rura gazowa ø 12,7 CuT
(długość rury poza jednostką: ok. 350)

Inteligentny czujnik

Tabliczka producenta

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

Wymagana przestrzeń

Wąż odpływu skroplin (przyłącze śr. zewn. ø 16
[Długość węża poza jednostką wynosi ok. 450]

Rura cieczowa ø 6,4 CuT (długość rury poza
jednostką: ok. 400)

Góra/dół (automatycznie)
chłodzenie

grzanie

osuszanie

Nadajnik sygnału

wentylacja

Prawo/lewo (automatycznie)

Otwór w ścianie ø 65 na wbudowaną inst.
chłodniczą
Sterownik na podczerwień
(ARC466A9)

Otwór w ścianie ø 65

Standardowe rozmieszczenie otworów w ścianie

Kąt nachylenia żaluzji nawiewu

3D080110A

FTXS60G

FTXS60G
Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej

Tył

Tył

min. 30
(przestrzeń robocza)

Lewa

Przepływ powietrza (wewnątrz)
(praca i serwis urządzenia)
Prawa
(Włącznie z płytką
montażową)

Tabliczka
znamionowa

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

WYMAGANA PRZESTRZEŃ

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

Szyna przyłączy z przyłączem
uziemienia
(Wewnątrz)

Dół

Śruby mocujące kratki przedniej
(wewnątrz)

Odbiornik sygnału

Inteligentny czujnik
Kontrolka działania
Kontrolka timera
Kontrolka inteligentnego czujnika
Wyłącznik jedn. wewnętrznej

Klapy

Nadajnik
sygnału

Tabliczka producenta

Termistor temp. wewn
(wewnątrz).

KĄT NACHYLENIA ŻALUZJI NAWIEWU

Rura gazowa ø 12,7 CuT
(długość rury poza jednostką:
ok. 430)

Wąż odpływu skroplin dla VP13 (przyłącze
śr. wewn. 14,0, zewn. 18,0

Rura cieczowa ø 6,4 CuT
(długość rury poza jednostką:
ok. 480)

[Długość węża poza
jednostką: ok. 530]

Żaluzja pozioma
(automatycznie)
chłodzenie

wentylacja

grzanie

osuszanie

Żaluzja pionowa (automatycznie)

Otwór w ścianie
ø 80

Sterownik na podczerwień
(ARC452A3)

Otwór w ścianie ø 80 na
wbudowaną inst. chłodniczą STANDARDOWE ROZMIESZCZENIE OTWORÓW W ŚCIANIE

3D065514
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Szczegółowe rysunki techniczne
FTXS71G
FTXS71G
Lewa

Tył

Tył

min. 30
(przestrzeń robocza)

Przepływ powietrza (wewnątrz)
(praca i serwis urządzenia)

Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej
Prawa
(Włącznie z płytką
montażową)

Tabliczka
znamionowa

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

WYMAGANA PRZESTRZEŃ

Szyna przyłączy z przyłączem
uziemienia
(Wewnątrz)

Dół

Śruby mocujące kratki przedniej
(wewnątrz)

Odbiornik sygnału

Inteligentny czujnik
Kontrolka działania
Kontrolka timera
Kontrolka inteligentnego czujnika
Wyłącznik jedn. wewnętrznej

Klapy

Nadajnik
sygnału

Tabliczka modelu urządzenia

Termistor temp. wewn
(wewnątrz).

KĄT NACHYLENIA ŻALUZJI NAWIEWU

Rura gazowa ø 15,9 CuT
(długość rury poza jednostką:
ok. 430)

Wąż odpływu skroplin dla VP13
(przyłącze śr. wewn. 14,0, zewn. 18,0

Rura cieczowa ø 6,4 CuT
(długość rury poza jednostką:
ok. 480)

[Długość węża poza
jednostką: ok. 530]

Żaluzja pozioma
(automatycznie)

wentylacja

grzanie

osuszanie

Jednostki wewnętrzne

chłodzenie

Żaluzja pionowa (automatycznie)

Otwór w ścianie
ø 80

Sterownik na podczerwień
(ARC452A3)

Otwór w ścianie ø 80 na
wbudowaną inst. chłodniczą STANDARDOWE ROZMIESZCZENIE OTWORÓW W ŚCIANIE

3D065515
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Logo grijs

STRONY ARGUMENTACJI

Wszystko co najlepsze w grzaniu
i chłodzeniu

Czysty komfort
i wzornictwo

promieniowanie
cieplne

Dlaczego Nexura?
• Unikalny panel grzewczy promieniujący, który działa porównywalnie z tradycyjnym grzejnikiem
• Praca cicha jak szept, głośność do 19 dBA
• Dyskretne i stylowe wzornictwo
• Obniżony przepływ powietrza zapewnia równomierny rozkład powietrza w pomieszczeniu

Najważniejszy jest komfort

Nexura sprawia, że Twój świat staje się komfortowy.
Chłód letniej bryzy lub przytulność dodatkowego
źródła ciepła przynoszą do Twojego mieszkania dobre
samopoczucie, obecne przez cały rok. Dyskretne, ale
stylowe wzornictwo, przedni panel promieniujący
dodatkowym ciepłem, niski poziom głośności
i zmniejszony przepływ powietrza czynią z Twojego
pokoju oazę spokoju.

Korzyści

›› Automatyczny ruch klap nawiewu w kierunku pionowym
›› Programowany zegar tygodniowy

Panel panel promieniujący

Aby zapewnić jeszcze większy komfort w chłodne dni,
aluminiowy przedni panel jednostki czołowy posiada
zdolność nagrzewania się, jak tradycyjny kaloryfer.
Wynik? Komfortowe uczucie ciepłego powietrza, które
otacza Cię. A wszystko co musisz zrobić, aby uaktywnić
tę wyjątkową funkcję to wciśnięcie przycisku „radiant”
na pilocie.

Sterownik online

Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca.
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Kontroluj klimat w pomieszczeniu z dowolnego
miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub
Internetu.

FVXG-K

Jednostka przypodłogowa
z promiennikowym panelem
grzejnym
Stylowa jednostka przypodłogowa z panelem grzewczym
promieniującym zapewnia komfort cieplny i bardzo niski
poziom głośności
FVXG-K

›› Aluminiowa część przedniego panelu jednostki wewnętrznej

Nexura może się rozgrzewać, tak jak zwykły grzejnik,
podwyższając w ten sposób komfort w chłodne dni
›› Cicha i dyskretna Nexura oferuje wszystko to co najlepsze
w ogrzewaniu i chłodzeniu, w komforcie i wyglądzie
›› Jednostka wewnętrzna nawiewa powietrze z głośnością
porównywalną do szeptu. Poziom generowanego hałasu
wynosi zaledwie 22 dB(A) w trybie chłodzenia i 19 dB(A) w trybie
ogrzewania przez promieniowanie. Dla porównania, poziom
hałasu w cichym pomieszczeniu wynosi średnio 40 dB(A).
›› Komfortowy pionowy auto swing gwarantuje pracę bez
przeciągów i zapobiega zabrudzeniu sufitu
›› Sterownik online (opcja): kontroluj klimat w pomieszczeniu
z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej
lub Internetu
›› Do montażu przy ścianie lub we wnęce

Jednostka wewnętrzna
FVXG
Obudowa
Kolor
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
mm
Ciężar
Jednostka
kg
Filtr powietrza
Typ
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie m³/min
Wentylator - przepływ Chłodzenie
powietrza
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie m³/min
Grzanie
Poziom mocy
Chłodzenie
dBA
akustycznej
Grzanie
dBA
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie
dBA
Poziom mocy
Chłodzenie
akustycznej
Wys./Nom./Nis./ Cicha praca / Ogrzewanie promiennikowe
dBA
Grzanie
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz / V
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień

Jednostki wewnętrzne

ARC466A2

25K

8,9/8,9/5,3/4,5
9,9/7,8/5,7/4,7

38/32/26/23
39/32/26/22/19

35K
Świeży biały (6,5Y 9,5/0,5)
600x950x215
22
Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń
9,1/9,1/5,3/4,5
10,2/8,0/5,8/5,0
52
53
39/33/27/24
40/33/27/23/19
1~ / 50 / 220-240
ARC466A2

50K

10,6/10,3/7,3/6,0
12,2/10,0/7,8/6,8
58
60
44/40/36/32
46/40/34/30/26

(1) EER/COP zgodnie z Eurovent 2012, do użytku wyłącznie poza UE (2) Nominalna efektywność: chłodzenie przy 35°/27° nominalnego obciążenia, grzanie przy 7°/20° nominalnego obciążenia
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Szczegółowe rysunki techniczne
FVXG25-35K
FVXG25-35K
(montaż pół-kryty)
Rura cieczowa (ø 6,4 CuT)
Odbiornik sygnału i wyłącznik
jedn. wewnętrznej

Śruby mocujące pokrywy wylotu
(wewnątrz)
Tabliczka modelu urządzenia (wewnątrz)

Śruba mocująca jednostki głównej

Kontrolka

Termistor temp. wewnętrznej

Rura gazowa (ø 9,5 CuT)
85 (montaż pół-kryty)

Kontrolka działania

Płytka montażowa

Kontrolka timera

Szyna przyłączy z przyłączem
uziemienia

Otwór na szynę

Śruby mocujące do instalacji standardowej
(2 miejsca)

Otwór na szynę

Otwór na rury

Śruby mocujące kratki przedniej
(wewnątrz)

Gniazdo odpływu Tabliczka
znamionowa
skroplin

(Montaż pół-kryty)

Śruby mocujące do instalacji pół-krytej
(4 miejsca)

Nadajnik sygnału

Otwór na
rury

Wąż odpływu
skroplin
VP 20
Śr. wewn. ø 20
Śr. zewn. ø 26
L 220

wymagana przestrzeń
montażowa

Sterownik na podczerwień
(ARC466A2)

Otwór na rury

Przepływ powietrza (wewnątrz)

Dopasowanie kierunku nawiewu

Otwór w ścianie

Góra/dół (automatycznie)
Chłodzenie, osuszanie

grzanie

(przestrzeń robocza)

(otwór w ścianie)

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

Prawo/lewo (ręcznie)

min. 150
(przestrzeń serwisowa)

podłoga
Otwory w ścianie przy montażu pół-krytym

Uwaga: Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej

3D071595

FVXG50K
FVXG50K

(montaż pół-kryty)

Kontrolka

Termistor temp. wewnętrznej

Rura gazowa (ø 9,5 CuT)
85 (montaż pół-kryty)

Kontrolka działania

Płytka montażowa

Kontrolka timera

Szyna przyłączy z przyłączem
uziemienia

Otwór na szynę

Śruby mocujące do instalacji standardowej
(2 miejsca)

Otwór na szynę

Otwór na rury

Sterownik na podczerwień
(ARC466A2)

Otwór na rury

Dopasowanie kierunku nawiewu

Otwór w ścianie

Prawo/lewo (ręcznie)

Góra/dół (automatycznie)
Chłodzenie, osuszanie

grzanie

(otwór w ścianie)

(przestrzeń robocza)
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Otwór na
rury

VP 20
Śr. wewn. ø 20
Śr. zewn. ø 26
L 220

wymagana przestrzeń
montażowa

Uwaga: Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej

Tabliczka
Gniazdo odpływu
znamionowa
skroplin

Nadajnik sygnału

Wąż odpływu
skroplin

Przepływ powietrza (wewnątrz)

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

Śruby mocujące kratki przedniej
(wewnątrz)

(Montaż pół-kryty)

Tabliczka modelu urządzenia (wewnątrz)

Śruba mocująca jednostki głównej

Rura cieczowa (ø 6,4 CuT)

Odbiornik sygnału i wyłącznik
jedn. wewnętrznej

Śruby mocujące pokrywy wylotu
(wewnątrz)

Śruby mocujące do instalacji pół-krytej
(4 miejsca)

min. 150
(przestrzeń serwisowa)

podłoga
Otwory w ścianie przy montażu pół-krytym

3D071596

FVXS-F

Jednostka przypodłogowa
Jednostka przypodłogowa zapewniająca optymalny
komfort cieplny dzięki podwójnemu nawiewowi powietrza
›› Niewielka wysokość pozwala na idealne dopasowanie jednostki

pod oknem

›› Do montażu przy ścianie lub we wnęce
›› Funkcja automatycznego pionowego ruchu żaluzji powoduje

obrót kierownicy nawiewu powietrza w górę i w dół, co
zapewnia efektywną dystrybucję powietrza w pomieszczeniu
›› Sterownik online (opcja): kontroluj klimat w pomieszczeniu
z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej
lub Internetu

FVXS-F

Jednostki wewnętrzne

ARC452A1

Jednostka wewnętrzna
FVXS
Obudowa
Kolor
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
mm
Ciężar
Jednostka
kg
Filtr powietrza
Typ
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie m³/min
Wentylator - przepływ Chłodzenie
powietrza
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie m³/min
Grzanie
Poziom mocy
Chłodzenie
dBA
akustycznej
Grzanie
dBA
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie
dBA
Poziom mocy
Chłodzenie
akustycznej
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie
dBA
Grzanie
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz / V
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień

25F

8,2/8,2/4,8/4,1
8,8/6,9/5,0/4,4

38/32/26/23
38/32/26/23

35F
Biały
600x700x210
14
Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń
8,5/8,5/4,9/4,5
9,4/7,3/5,2/4,7
52
52
39/33/27/24
39/33/27/24
1~ / 50 / 220-240
ARC452A1

50F

10,7/10,7/7,8/6,6
11,8/10,1/8,5/7,1
60
60
44/40/36/32
45/40/36/32

(1) EER/COP zgodnie z Eurovent 2012, do użytku wyłącznie poza UE (2) Nominalna efektywność: chłodzenie przy 35°/27° nominalnego obciążenia, grzanie przy 7°/20° nominalnego obciążenia
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Szczegółowe rysunki techniczne
FVXS25-35F
FVXS25-35F

jednostka (mm)

666 (montaż pół-kryty)
Kontrolka działania

Uwaga: Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej

Termistor temp. wewnętrznej

Kontrolka timera
Odbiornik sygnału

Śruby mocujące panelu przedniego
(wewnątrz)

Tabliczka modelu urządzenia

Śruba mocująca jednostki głównej

Szyna przyłączy z przyłączem
uziemienia

Wyłącznik jedn. wewnętrznej
Przełącznik
wyboru wylotu
powietrza
(wewnątrz)

Rura gazowa (ø 9,5 CuT)

584 (Montaż pół-kryty)

Tabliczka
znamionowa
Gniazdo odpływu
skroplin

Wąż odpływu
skroplin

Śruby mocujące panelu przedniego

Otwór na szynę

Śruby mocujące jednostki głównej

Otwór na rury

Otwór na szynę

VP 20
Śr. wewn. ø 20
Śr. zewn. ø 26
L 220

Przepływ powietrza
wymagana przestrzeń

Nadajnik sygnału

Rura cieczowa (ø 6,4 CuT)

95 (montaż pół-kryty)

Otwór na rury

Sterownik na podczerwień

Dopasowanie kierunku nawiewu
Prawo/lewo (ręcznie)
Przestrzeń robocza

grzanie
(model z pompą ciepła)

Ograniczenie
nawiewu w górę
(OFF)

Otwór w ścianie

Wylot dolny

(otwór w ścianie)

min. 50
(przestrzeń
robocza)

min. 50
(przestrzeń
serwisowa)

Góra/dół (automatycznie)

Chłodzenie, osuszanie

Wylot górny

Ograniczenie
nawiewu w górę
(ON)

Otwory w ścianie przy montażu pół-krytym

3D056135A

FVXS50F
FVXS50F

jednostka (mm)

666 (montaż pół-kryty)
Kontrolka działania

Uwaga: Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej

Termistor temp. wewnętrznej

Kontrolka timera
Odbiornik sygnału
Tabliczka modelu urządzenia

Śruba mocująca jednostki głównej

Przełącznik
wyboru wylotu
powietrza
(wewnątrz)

Gniazdo odpływu
skroplin

Śruby mocujące panelu przedniego
Śruby mocujące jednostki głównej

Otwór na rury

Przestrzeń robocza

Prawo/lewo (ręcznie)

Otwór w ścianie

(otwór w ścianie)

min. 50
(przestrzeń
robocza)

Wylot górny

Otwory w ścianie przy montażu pół-krytym
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VP 20
Śr. wewn. ø 20
Śr. zewn. ø 26
L 220

Rura gazowa (ø 12,7 CuT)

Otwór na szynę
Otwór na rury

Sterownik na podczerwień

Dopasowanie kierunku nawiewu

Przepływ powietrza
wymagana przestrzeń

min. 50
(przestrzeń
serwisowa)

Wąż odpływu
skroplin

Nadajnik sygnału

Rura cieczowa (ø 6,4 CuT)

95 (montaż pół-kryty)

Tabliczka
znamionowa

Otwór na szynę

Szyna przyłączy z przyłączem
uziemienia

Wyłącznik jedn. wewnętrznej

584 (Montaż pół-kryty)

Śruby mocujące panelu przedniego
(wewnątrz)

Góra/dół (automatycznie)

Chłodzenie, osuszanie

grzanie
(model z pompą ciepła)

Ograniczenie
nawiewu w górę
(OFF)
Wylot dolny

Ograniczenie
nawiewu w górę
(ON)

3D056136A

FLXS-B(9)

Jednostka typu Flexi
Jednostka elastyczna, idealna do pomieszczeń bez sufitów
podwieszanych, do montażu na ścianie lub suficie
›› Do montażu na suficie lub nisko na ścianie; mała wysokość

pozwala również na instalację pod oknem

›› Funkcja automatycznego pionowego ruchu żaluzji powoduje

obrót kierownicy nawiewu powietrza w górę i w dół, co
zapewnia efektywną dystrybucję powietrza w pomieszczeniu
›› Działanie podczas nieobecności użytkowników pozwala
utrzymać temperaturę w pomieszczeniu na żądanym poziomie
komfortu podczas nieobecności użytkowników, w ten sposób
zapewniając oszczędność energii
›› Sterownik online (opcja): umożliwia kontrolę jednostki
wewnętrznej z dowolnego miejsca za pośrednictwem
smartfona, laptopa, komputera osobistego, tabletu lub ekranu
dotykowego

FLXS-B

Jednostki wewnętrzne

ARC433B67

Jednostka wewnętrzna
FLXS
Obudowa
Kolor
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
mm
Ciężar
Jednostka
kg
Filtr powietrza
Typ
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie m³/min
Wentylator - przepływ Chłodzenie
powietrza
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie m³/min
Grzanie
Poziom mocy
Chłodzenie
dBA
akustycznej
Grzanie
dBA
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie
dBA
Poziom mocy
Chłodzenie
akustycznej
Wysoki/Nom./Niski/Ciche działanie
dBA
Grzanie
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz / V
Systemy sterowania Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień

25B

35B9
Migdałowo-biały
490x1.050x200
16

7,6/7,6/6,0/5,2
9,2/8,3/7,4/6,6
51
51
37/34/31/28
37/34/31/29
1~ / 50/60 / 220-240/220-230

50B

60B
Migdałowo-biały
490x1.050x200

17
Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń
8,6/7,6/6,6/5,6
11,4/11,4/8,5/7,5
12,0/10,7/9,3/8,3
12,8/10,4/8,0/7,2
12,1/9,8/7,5/6,8
12,8/10,6/8,4/7,5
53
60
59
59
38/35/32/29
47/43/39/36
48/45/41/39
46/36/33/30
46/41/35/33
47/42/37/34
1~ / 50 / 220-240
1~ / 50/60 / 220-240/220-230
ARC433B67

(1) EER/COP zgodnie z Eurovent 2012, do użytku wyłącznie poza UE (2) Nominalna efektywność: chłodzenie przy 35°/27° nominalnego obciążenia, grzanie przy 7°/20° nominalnego obciążenia
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Szczegółowe rysunki techniczne
FLXS25-35B(9)
FLXS25-35B(9)

Wymagana przestrzeń robocza i serwisowa
(montaż podsufitowy)

Montaż podsufitowy
Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej

Przepływ powietrza (wewnątrz)

Tył
min. 200
(przestrzeń serwisowa)

Prawa

min. 200
(przestrzeń serwisowa)
• Rura cieczowa (ø 6,4 CuT)
• Rura gazowa (ø 9,5 CuT)

klapa

Otwór w ścianie ø 65 na inst.
chłodniczą

Tabliczka
znamionowa

Dół
Śruby mocujące panelu
przedniego
Czujnik temp. wewnętrznej

Nadajnik sygnału

min. 170

Szyna przyłączy (z
przyłączem uziemienia)

Kratka zasysu

Otwór na węża odpływu skroplin
- wąż odpływu (śr. wewn. ø 14, zewn. ø 18)

Wyłącznik jedn. wewnętrznej
Odbiornik sygnału

Standardowe rozmieszczenie otworów w ścianie

Kontrolka trybu ‘pusty dom’

Kontrolka timera
Kontrolka działania

Otwór w ścianie ø 65 na wbudowaną inst.
chłodniczą

KĄT NACHYLENIA ŻALUZJI
Prawo/lewo (ręcznie)

Góra/dół (automatycznie)
osuszanie

chłodzenie

grzanie

klapa

min. 50
(przestrzeń serwisowa)
Sterownik na podczerwień
(ARC433B67)

Połozenie śrub podwieszających
3D033694G

FLXS50-60B
FLXS50-60B

Wymagana przestrzeń robocza i serwisowa
(montaż podsufitowy)

Montaż podsufitowy
Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej

Przepływ powietrza (wewnątrz)

Tył
min. 200
(przestrzeń serwisowa)

Prawa

min. 200
(przestrzeń serwisowa)
• Rura cieczowa (ø 6,4 CuT)
• Rura gazowa (ø 12,7 CuT)

klapa

Tabliczka
znamionowa

Dół
Śruby mocujące panelu
przedniego
Czujnik temp. wewnętrznej

Nadajnik sygnału

min. 170

Szyna przyłączy (z
przyłączem uziemienia)

Kratka zasysu

Wyłącznik jedn. wewnętrznej
Odbiornik sygnału
Kontrolka trybu ‘pusty dom’

Otwór na węża odpływu skroplin
- wąż odpływu (śr. wewn. ø 14, zewn. ø 18)

Standardowe rozmieszczenie otworów w ścianie

Kontrolka timera
Kontrolka działania

KĄT NACHYLENIA ŻALUZJI
Góra/dół (automatycznie)
chłodzenie

Otwór w ścianie ø 65 na inst.
chłodniczą

Otwór w ścianie ø 65 na wbudowaną inst.
chłodniczą

Prawo/lewo (ręcznie)
osuszanie

grzanie

klapa

Sterownik na podczerwień
(ARC433B67)

164

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

Połozenie śrub podwieszających

3D050610B

Szczegółowe rysunki techniczne
FLXS25-35B(9)
FLXS25-35B(9)

Montaż podłogowy
Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej

Wymagana przestrzeń robocza i serwisowa

Przepływ powietrza (wewnątrz)

Tył

min. 200
(przestrzeń serwisowa)

min. 200
(przestrzeń serwisowa)

Prawa

klapa

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

Tabliczka
znamionowa

Śruby mocujące panelu
przedniego
Czujnik temp. wewnętrznej

Szyna przyłączy (z
przyłączem uziemienia)

Dół

• Rura cieczowa (ø 6,4 CuT)
• Rura gazowa (ø 9,5 CuT)
• wąż odpływu (śr. wewn. ø 14, zewn. ø 18)

Kratka zasysu
Otwór w ścianie ø 80 na inst. chłodniczą

Wyłącznik jedn. wewnętrznej
Odbiornik sygnału
Kontrolka trybu ‘pusty dom’

Kontrolka timera
Kontrolka działania

Nadajnik sygnału

Otwór w ścianie ø 80 na wbudowaną inst.
chłodniczą

Prawo/lewo (ręcznie)

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

Jednostki wewnętrzne

grzanie

Jednostki wewnętrzne

Kąt nachylenia żaluzji
Góra/dół (automatycznie)
osuszanie
chłodzenie

Standardowe rozmieszczenie otworów w ścianie

Sterownik na podczerwień
(ARC433B67)

klapa

3D033695H

FLXS50-60B
FLXS50-60B
Montaż podłogowy
Znak ( ) wskazuje kierunek instalacji chłodniczej

Wymagana przestrzeń robocza i serwisowa

Przepływ powietrza (wewnątrz)

Tył

Prawa

min. 200
(przestrzeń serwisowa)

min. 200
(przestrzeń serwisowa)

klapa

min. 50
(przestrzeń serwisowa)

Tabliczka
znamionowa

Śruby mocujące panelu
przedniego
Czujnik temp. wewnętrznej

Dół

Szyna przyłączy (z
przyłączem uziemienia)

Kratka zasysu

• Rura cieczowa (ø 6,4 CuT)
• Rura gazowa (ø 12,7 CuT)
• wąż odpływu (śr. wewn. ø 14, zewn. ø 18)

Otwór w ścianie ø 80 na inst. chłodniczą

Wyłącznik jedn. wewnętrznej
Odbiornik sygnału
Kontrolka trybu ‘pusty dom’

Kontrolka timera
Kontrolka działania

Nadajnik sygnału

Otwór w ścianie ø 80 na wbudowaną inst.
chłodniczą

Kąt nachylenia żaluzji
Góra/dół (automatycznie)
osuszanie
chłodzenie

grzanie
Prawo/lewo (ręcznie)

min. 50
(przestrzeń serwisowa)
Sterownik na podczerwień
(ARC433B67)

Standardowe rozmieszczenie otworów w ścianie
klapa

3D050615B
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Ciepła woda
Skuteczne wytwarzanie ciepłej wody
dla systemu ogrzewania podłogowego,
dla grzejników i central wentylacyjnych
oraz produkcja ciepłej wody do użytku
w umywalkach, wannach i pod prysznicem.
Integracja odzysku ciepła w systemie VRV
oznacza, że wytwarzanie ciepłej wody
użytkowej jest praktycznie darmowe.
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Ciepła woda
Hydroboks niskotemperaturowy
HXY-A168
Hydroboks wysokotemperaturowy
HXHD-A170
173
Ciepła woda użytkowa

Wyposażenie do systemów ciepłej wody
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HXY-A

Hydroboks
niskotemperaturowy dla VRV
Do wysoce efektywnego grzania i chłodzenia
›› Połączenie powietrze-woda z VRV w przypadku takich

zastosowań, jak ogrzewanie podłogowe, centrale
klimatyzacyjne, grzejniki niskotemperaturowe…
›› Zakres temperatury wody na wylocie od 5 do 45°C bez grzałki
elektrycznej
›› Bardzo szeroki zakres temperatury roboczej dla produkcji
ciepłej/zimnej wody – temperatura zewnętrzna od -20 do +43°C
›› Oszczędność czasu przy projektowaniu systemu, ponieważ
wszystkie podzespoły po stronie wodnej są w pełnio
zintegrowane z bezpośrednią regulacją temperatury wody na
wylocie
›› Projekt naścienny o nowoczesnym wzornictwie nie zajmujący
dużo miejsca
›› Nie wymaga połączeń gazowych ani zbiornika oleju opałowego
›› Możliwość podłączenia do VRV IV pompa ciepła i z odzyskiem
ciepła

Przewód cieczowy
Przewód gazowy
Komunikacja F1, F2
Ciepła/zimna woda

HXY-A

Jednostki wewnętrzne VRV

Centrala
klimatyzacyjna

Grzejniki
niskotemperaturowy

VRV IV pompa ciepła
VRV IV z odzyskiem ciepła
Ogrzewanie
podłogowe

Jednostka wewnętrzna
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
Obudowa
Kolor
Materiał
Poziom mocy akustycznej Nom.
Zakres pracy
Grzanie
Czynnik chłodniczy
Obieg czynnika
chłodniczego
Obieg wodny
Zasilanie
Prąd
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Wys. x Szer. x Gł.

Temp. otoczenia Min.~Maks.
Strona wodna Min.~Maks.

Typ/GWP
Średnica po stronie gazowej
Średnica po stronie cieczowej
Średnica połączeń instalacji rurowej
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Zalecane bezpieczniki

HXY
kW
kW
mm
kg

dBA
°C
°C
mm
mm
cal
Hz/V
A

080A
8,0
9,0

125A
12,5
14,0
890x480x344
44
Biały
Blacha z powłoką wstępną
-20~24
25~45
R-410A / 2.087,5
15,9
9,5
G 1“1/4 (żeńska)
1~/50/220-240
6~16

Szczegółowe rysunki techniczne
HXY-A

HXY-A

Ciepła woda użytkowa

1 Otwory (Ø12) do mocowania do ściany
2 Przyłącze odpływu wody (1-1/4” F BSP)
3 Przyłącze dopływu wody (1-1/4” F BSP)
4 Przyłącze strony cieczowej inst. chłodniczej Ø9,52 (kołnierz)
5 Przyłącze strony gazowej inst. chłodniczej Ø15,9 (kołnierz)
6 Pompa
7 Interfejs użytkownika
8 Zawór bezpieczeństwa (ciśnienia)
9. Odpowietrznik
10 Naczynie przeponowe
11 Manometr
12 Wymiennik ciepła (czynnik chłodniczy/woda)
13 Zawór zamykający z zaworem napełniania/opróżniania (1-1/4” F BSP) (dołączony)
14 Filtr wody
15 Wejście na kable zasilania / komunikacji
16 Drzwi serwisowe
17 Przyłącza skrzynek rozdzielczych

Ciepła woda użytkowa

Wymagana przestrzeń serwisowa i wentylacyjna

HXY-A

ESP (kPa)

HXY-A

----------------: ESP jednostki przy 4000rpm (ΔT = 5°C)
: ESP jednostki przy 3800rpm (ΔT = 8°C)
Δ: max. ESP dla deltaT = 5°C (grzanie nominalne)
: max. ESP dla deltaT = 5°C (chłodzenie nominalne)

ESP: Spręż dyspozycyjny
Przepływ: Przepływ wody przez jednostkę

Przepływ (l/m)

UWAGI
1.
2.

Wybór przepływu poza krzywymi może spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia. Należy również sprawdzić mini malny i maksymalny
dopuszczalny przepływ w danych technicznych.
Jakość wody musi spełniać dyrektywę EN EC 98/83 EC.
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HXHD-A

Hydroboks
wysokotemperaturowy dla VRV
Wydajna produkcja ciepłej wody i efektywne grzanie pomieszczeń
›› Przygotowanie ciepłej wody w VRV do zastosowań, takich jak

łazienki, zlewy, ogrzewanie podłogowe, grzejniki i centrale
klimatyzacyjne
›› Zakres temperatury wody na wylocie od 25 do 80°C bez grzałki elektrycznej
›› Darmowe ogrzewanie dzięki przesyłaniu ciepła ze stref wymagających
chłodzenia do stref wymagających ogrzewania lub ciepłej wody
›› Wykorzystuje technologię pompy cieplnej do wydajnej
produkcji ciepłej wody, zapewnia do 17% oszczędności
w porównaniu dokoła gazowego
›› Możliwość podłączenia kolektorów słonecznych do zbiornika
ciepłej wody użytkowej
›› Bardzo szeroki zakres temperatury roboczej dla produkcji cieplej
wody – temperatura zewnętrzna od -20 do +43°C
›› Oszczędność czasu przy projektowaniu systemu, ponieważ
wszystkie podzespoły po stronie wodnej są w pełnio zintegrowane
z bezpośrednią regulacją temperatury wody na wylocie
›› Różne możliwości sterowania z wartością zadaną w zależności od
warunków atmosferycznych lub regulacją za pomocą termostatu
›› Jednostka wewnętrzna i domowy zbiornik ciepłej wody mogą
być zamontowane w pionie (jeden na drugim) lub w poziomie
(obok siebie), jeśli dostępna wysokość jest ograniczona
›› Nie wymaga połączeń gazowych ani zbiornika oleju opałowego
›› Możliwość przyłączenia do systemu VRV IV z odzyskiem ciepła

HXHD-A

EKHTS-AC

EKHWP-B

Jednostki wewnętrzne VRV

Przewód cieczowy
Przewód gazowy
Wylotowy przewód gazowy
Komunikacja F1, F2
Ciepła woda

Panel solarny
Daikin

45°C - 75°C
Ciepła woda użytkowa

25°C - 75°C
Moduł BS

Centrala klimatyzacyjna

Zbiornik ciepłej
wody użytkowej
45°C - 75°C
Wodny moduł
grzewczy do VRV,
wyłącznie do
ogrzewania

Moduł BS
VRV z odzyskiem ciepła
(REYQ8-54T)

Ogrzewanie podłogowe
25°C - 35°C

Jednostka wewnętrzna
Wydajność grzewcza Nom.
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
Obudowa
Kolor
Materiał
Poziom mocy
Nom.
akustycznej
Tryb nocny
Zakres pracy
Grzanie
Ciepła woda
użytkowa
Czynnik chłodniczy

Obieg czynnika
chłodniczego
Obieg wodny
Zasilanie
Prąd

Wys. x Szer. x Gł.

Poziom 1
Temp. otoczenia
Strona wodna
Temp. otoczenia
Strona wodna

Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.
Min.~Maks.

HXHD
kW
mm
kg

dBA
dBA
°C
°C
°CDB
°C

Typ/GWP
Ilość
kg
Ilość
TCO2Eq
Średnica po stronie gazowej
mm
Średnica po stronie cieczowej
mm
Średnica połączeń instalacji rurowej
cal
Instalacja podgrzewania wody Pojemność wodna Min.~Maks.
l
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Hz/V
Zalecane bezpieczniki
A

(1) Poziomy hałasu zmierzone przy: EW 55°C; LW 65°C (2) Poziomy hałasu zmierzone przy: EW 70°C; LW 80°C (3) Ustawienie do montażu
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Grzejniki niskotemperaturowy

125A
14,0
705x600x695
92
Szary metalik
Blacha z powłoką wstępną
42 (1) / 43 (2)
38
-20~20 / 24 (3)
25~80
-20~43
45~75
R-134a / 1.430
2
2,9
12,7
9,52
G 1" (żeńska)
20~200
1~/50/220-240
20

Szczegółowe rysunki techniczne
HXHD-A

HXHD-A
1

Sterownik bezprzewodowy (dostarczany jako akcesoria dodatkowe)
Miejsce montażu: na zewnątrz jednostki

W razie potrzeby (np. mocowanie do ściany)
Manometr można odsunąć od filtra wody; maks. odległość pomiędzy
filtrem a manometrem wynosi ± 600mm

Szczegół A
Skala 1/3

Montaż z lewej strony

Montaż z

prawej strony

2

Przyłącze strony tłocznej Ø 12,7 lut (R410A)

3

Przyłącze strony cieczowej Ø 9,5 lut (R410A)

4

Porty serwisowe R134a 5/16’’ kołnierz (2x)

5

Manometr

6

Zawór upustowy

7

Zawór odpływowy obiegu wody

8

Odpowietrznik

9

Zawory odcinające (2x)

10

Filtr wody

11

Przyłącze wlotu wody G 1° (gwint wewn.)

12

Przyłącze wylotu wody G 1° (gwint wewn.)

13

Wejście na kable sterowania (otwór do wybicia Ø 37)

14

Wejście na kable zasilania (otwór do wybicia Ø 37)

15

Otwory do wybicia na instalację wodną i chłodniczą

16

Podstawa poziomująca

17

Zawór zamykający strony tłocznej Ø 12,7 lut (R410a)

18

Zawór zamykający strony cieczowej Ø 9,5 lut (R410a)

Ciepła woda użytkowa

Szczegół A

HXHD-A

HXHD-A
Montaż z lewej strony

Montaż z prawej strony

Kable od góry

Mocowanie śruby górnej płytki
(poobu stronach)

Model
HXHD-A

A
355

B
270

C
300

Min. 600
(przestrzeń niezbędna do demontażu
skrzynki rozdzielczej)
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Szczegółowe rysunki techniczne
HXHD-A
HXHD-A
: ESP jednostki bez 3-drożnego zaworu ciepłej wody użytkowej
: ESP jednostki z 3-drożnym zaworem ciepłej wody użytkowej

ESP [kPa]

: max. ESP dla ΔT = 10°C (grzanie)
: max. ESP dla ΔT = 5°C (grzanie)

Uwaga:
Należy sprawdzić możliwy spręż w trybie ciepłej wody użytkowej w przypadku użycia niezależnego zbiornika.

Przepływ
1.
2.

[l/min]

Krzywe ESP to maksymaln akrzywa sprężu dla różnych wartości ΔT (obroty pompy 4400, ΔT = 5°C; obroty pompy 4000, ΔT = 10°C)
Pompa modułu wewnętrznego jest sterowana inwerterem i utrzymuje stałą wartość ΔT pomiędzy temperaturą wody na wlocie i wylocie.
W przypadku montażu zbiornika ciepłej wody użytkowej na zaworze trzydrożnym (dołączonym do zbiornika) jest dodatkowy spadek ciśnienia

ESP: Spręż dyspozycyjny
Przepływ: Przepływ wody przez jednostkę
Uwaga:
1. Ustawienie przepływu poza krzywymi może spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia. Należy również sprawdzić minimalny i maksymalny
dopuszczalny przepływ w danych technicznych.
2. Jakość wody musi spełniać dyrektywę EN EC 98/83 EC.
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EKHTS-AC

Zbiornik ciepłej wody użytkowej
Ustawiany w pionie zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali
nierdzewnej
›› Jednostka wewnętrzna i domowy zbiornik ciepłej wody mogą

być zamontowane w pionie (jeden na drugim) lub w poziomie
(obok siebie), jeśli dostępna wysokość jest ograniczona
›› Dostępny w wersji 200 l i 260 l
›› Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości
izolacji
›› W określonych odstępach czasu jednostka wewnętrzna
podgrzewa wodę do 60°C, aby wyeliminować ryzyko rozwoju
bakterii
›› Wydajne podgrzewanie: od 10°C do 50°C w zaledwie 60 minut

Wymiary

Ciężar
Zbiornik

Wymiennik ciepła

EKHTS
Kolor
Materiał
Jednostka

EKHTS260AC

200AC

260AC
Szary metalik
Stal ocynkowana (blacha powlekana)

Wysokość

Zintegrowany
w jednostce
wewnętrznej

Szerokość
Głębokość
Pusty

Jednostka
Pojemność wodna
Materiał
Maksymalna temperatura wody
Izolacja
Strata ciepła
Ilość
Materiał rury
Całkowite pole przekroju
Objętość wew. wężownicy

mm
mm
mm
kg
l
°C
kWh/24h

2.010

2.285
600
695

70
200

78
260
Stal nierdzewna (EN 1.4521)
75

1,2

1,5
1
Podwójna stalowa (EN 1.4162)
1,56
7,5

m²
l

Ciepła woda użytkowa

Akcesorium
Obudowa

EKHTS200AC

EKHWP-B

Zbiornik ciepłej wody użytkowej
Zbiornik ciepłej wody użytkowej z opcjonalnym
wspomaganiem energią słoneczną
›› Dostępny w wersji 300 l i 500 l
›› Duży zbiornik wody zapewniający ciepłą wodę użytkową przez

cały czas

›› Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości

izolacji

EKHWP300B

›› Możliwe wspomaganie systemu ogrzewania pomieszczeń

(tylko zbiornik 500 l)

Akcesorium
Wymiary
Ciężar
Zbiornik

Wymiennik ciepła

Jednostka

Szerokość
Głębokość
Pusty

Jednostka
Pojemność wodna
Maksymalna temperatura wody
Izolacja
Strata ciepła
Ciepła woda
Materiał rury
użytkowa
Całkowite pole przekroju
Objętość wew. wężownicy
Ciśnienie robocze
Średnia właściwa wydajność cieplna
Ładowanie
Materiał rury
Całkowite pole przekroju
Objętość wew. wężownicy
Ciśnienie robocze
Średnia właściwa wydajność cieplna
Wspomaganie
Materiał rury
ogrzewania
Całkowite pole przekroju
Objętość wew. wężownicy
Ciśnienie robocze
Średnia właściwa wydajność cieplna

EKHWP
mm
mm
kg
l
°C
kWh/24h

300B
595
615
59
300

500B
790
790
93
500
85

1,3

1,4
Stal nierdzewna

m²
l
bar
W/K

5,8
27,9

6
29
6

2.790

2.900
Stal nierdzewna

m²
l
bar
W/K

2,7
13,2

3,8
18,5
3

1.300

1.800
Stal nierdzewna

m²
l
bar
W/K

-

0,5
2,3
3

-

280
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EKSRPS

Moduł pompowy
›› Oszczędność energii i redukcja emisji CO2 dzięki systemowi

solarnemu do produkcji ciepłej wody użytkowej

›› Możliwość podłączenia modułu pompowego do

bezciśnieniowego systemu solarnego

›› Moduł pompowy i sterownik zapewniają przesyłanie energii

słonecznej do zbiornika ciepłej wody użytkowej

Akcesorium
Montaż
Wymiary
Sterowanie
Zasilanie
Czujnik

EKSRPS3

EKSRPS
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
Typ
Pobór mocy
Napięcie
Czujnik temperatury panelu solarnego
Czujnik zbiornika magazynującego
Czujnik przepływu powrotnego
Czujnik temperatury i przepływu zasilającego

3
Z boku zbiornika
815x230x142
Cyfrowy sterownik różnicy temperatur z wyświetlaczem tekstowym
2
230
Pt1000
PTC
PTC
Sygnał napięcia (3,5 V DC)

mm
W
V

EKS(H/V)-P

Kolektor solarny
Termiczny kolektor słoneczny do produkcji ciepłej wody
›› Kolektory słoneczne mogą dostarczać do 70% energii potrzebnej

do wyprodukowania ciepłej wody – jest to główna oszczędność

›› Pionowy lub poziomy kolektor słoneczny do produkcji ciepłej

wody użytkowej

›› Wysoko efektywne kolektory przekształcają całe promieniowanie

słoneczne krótkofalowe na ciepło, dzięki wysoko selektywnej
powłoce
›› Łatwy montaż na powierzchniach dachówkowych

EKSH-P

EKSV-P

Akcesorium
Wymiary
Ciężar
Obj.
Powierzchnia

Jednostka
Jednostka
Zewnętrzna
Wewnętrzna
Pochłaniacz

Powłoka
Pochłaniacz
Przeszklenie
Dopuszczalny kąt dachu Min.~Maks.
Ciśnienie robocze
Maks.
Temperatura w stanie spoczynku Maks.
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Wys. x Szer. x Gł.

mm
kg
l
m²
m²
m²

°
bar
°C

EKSV21P
2.000x1.006x85
35
1,3
2,01
1,79
1,8

EKSV26P
2.000x1.300x85

EKSH26P
1.300x2.000x85
42

1,7

2,1
2,6
2,35
2,36
Mikrotermiczna (absorpcja maks. 96%. Emisja ok. 5% +/-2%)
Rura miedziana ułożona harfowo ze zgrzewaną płyta aluminiową o wysokim stopniu selektywności.
Jedno-szybowe szkło bezodpryskowe, transmisja +/- 92%
15~80
6
200
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Ciepła woda użytkowa

Kurtyny powietrzne Biddle
Kurtyny powietrzne Biddle to wysoce efektywne
rozwiązanie dla użytkowników i projektantów,
które likwiduje problem separacji powietrza
zewnętrznego i wewnętrznego w wejściach.
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Kurtyny powietrzne Biddle

Kurtyny powietrzne Biddle
podłączone do pomp ciepła Daikin
Handel przy ‘otwartych
drzwiach’

Wysoka sprawność i niska
emisja CO2

Pomimo tego, że pozytywne aspekty handlu przy
otwartych drzwiach są wysoko cenione wśród
detalistów i menedżerów, otwarte drzwi zwiększają
straty w zakresie klimatyzowanego ciepłego lub
zimnego powietrza, co skutkuje stratami energii.
Kurtyny powietrzne Biddle nie tylko utrzymują
temperaturę w pomieszczeniach oraz generują
znaczne oszczędności, ale stanowią również
zaproszenie dla klientów, aby weszli do przyjemnego
otoczenia.

Skuteczna separacja temperatury pomieszczenia/
otoczenia zewnętrznego ogranicza straty ciepła
przez otwarte drzwi i zwiększa wydajność systemu
klimatyzacji. Połączenie kurtyn powietrznych
Biddle z pompami ciepła Daikin może prowadzić
do uzyskania oszczędności na poziomie do 72%
w porównaniu do elektrycznych kurtyn powietrznych,
a okres zwrotu inwestycji trwa mniej niż 1,5 roku!

Jaka kurtyna powietrzna
jest dla mnie najlepsza?
drzwi od różnych szerokości drzwi od 1 do 2,5 metra.
Poniżej znajduje się przegląd różnych wersji
i dostępnych wysokości drzwi.

Kurtyna powietrzna Biddle do podłączenia
do VRV (CYV) lub do ERQ (CYQ)

Typoszereg komfortowych kurtyn powietrznych Biddle
4

Wysokość drzwi (m)

3,8 m

3,5 m

3,3 m
Podwieszona (F)

Kurtyny powietrzne Biddle

Kurtyny powietrzne Biddle są dostępne w 2 wersjach.
Jedna wersja do podłączenia do VRV i jedna do
podłączenia do ERQ. Obydwie wersje są dostępne

3,0 m

2,8 m

3

3,0 m
2,5 m

2,5 m

2,4 m

2,2 m

2,2 m

2
Kasetowa (C)

1

S
Zabudowana (R)

M

L

Korzystne

XL

przykład: osłonięty pasaż
handlowy lub wejście przez
drzwi obrotowe

S

M

L

XL

Normalne

przykład: lekki bezpośredni
wiatr, bez otwartych drzwi po
przeciwnej stronie, budynek
parterowy

M

L

Niekorzystne

XL
Warunki montażu

przykład: umieszczenie
w rogu lub
w kwadratowym
pomieszczeniu, budynek
piętrowy i/lub otwarta
klatka schodowa

Nazewnictwo komfortowych kurtyn powietrznych Biddle
CA V

S

150

DK

80

F

S

C
Sterownik (standard)
Kolor. B=biały (RAL6010), S: Szary (RAL9006)
Typ instalacji: F=podwieszona, C=kasetowa, R=zabudowana
Klasa wydajności (kW)
System Daikin z bezpośrednim odparowaniem
Szerokość drzwi (cm)
Zakres. S=mała, M=średnia, L=duża, XL= bardzo duża
Możliwość podłączenia do VRV
Komfortowa kurtyna powietrzna Biddle
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CYVS/M/L-DK-F/C/R

Kurtyna powietrzna
Biddle do VRV
Okres zwrotu inwestycji krótszy niż 1,5 roku

elektryczna kurtyna powietrzna
12.000

koszt całkowity
(instalacja + koszt eksploatacji) w €

›› Możliwość podłączenia do VRV z odzyskiem ciepła
i pompą ciepła
›› VRV to jeden z pierwszych systemów DX nadających
się do podłączenia do kurtyn powietrznych
›› Model wolnowiszący (F): łatwy montaż na ścianie
›› Model kasetowy (C): montowany w podsufitce,
widoczny tylko panel dekoracyjny
›› Model zabudowany (R): zgrabnie ukryty w suficie
›› Zapewnia darmowe ogrzewanie dzięki kurtynie
powietrza zasilanej z odzyskanego ciepła z jednostek
wewnętrznych w trybie chłodzenia (w przypadku VRV
z odzyskiem ciepła)
›› Łatwy i szybki montaż, mniejsze koszty bez
konieczności montażu instalacji wodnych, kotłów
i instalacji gazowych
›› OPATENTOWANA TECHNOLOGIA: maksymalna
energooszczędność pochodząca z prawie zerowych
turbulencji przepływu, zoptymalizowanemu
przepływowi powietrza oraz zastosowaniu
zaawansowanej technologii prostownika nawiewu na
wylocie
›› Przybliżona skuteczność separacji strumieni powietrza
85%, znacznie zmniejsza straty ciepła i wymaganą
wydajność grzewczą jednostki wewnętrznej

10.000
8.000
Pompa ciepła Daikin
z kurtyną powietrzną Biddle*

6.000
4.000
2.000
0
1

lata

2

VRV
Rozwiązanie
sieciowe

Komfortowa kurtyna
powietrzna Biddle (ca)
Integracja w VRV total solution

* Okres zwrotu inwestycji i zyski obliczono w oparciu o: kurtyna powietrzna użytkowana 9 godz./dziennie – 156 dni w roku (1404 godz./rocznie). Roczne zużycie energii dla
elektrycznej kurtyny powietrznej: 3137 EUR (COP = 0,95). Typowy koszt instalacji: 1000 euro; Koszt typowe wyposażenia: 2793 euro. Roczne zużycie energii dla CYQS200DK100FBN
i ERQ100AV: 748 euro (COP = 4,00). Typowy koszt instalacji: 2000 euro; Koszt typowe wyposażenia: 5150 euro. Obliczenia opierają się na cenie za energię: 0,1705 EUR /kWh
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Kurtyna powietrzna Biddle do VRV

CYVM150DK80CSN

CYVM150DK80RSN

Mały

Wydajność grzewcza Prędkość 3
Pobór mocy
Tylko wentylator
Grzanie
Delta T
Prędkość 3
Obudowa
Kolor
Wymiary
Jednostka

Nom.
Nom.

Wysokość F/C/R
Szerokość F/C/R
Głębokość F/C/R

Wymagana przestrzeń międzystropowa >
Wysokość drzwi
Maks.
Szerokość drzwi
Maks.
Ciężar
Jednostka
Przepływ powietrza przez wentylator Grzanie
Prędkość 3
Poziom mocy akustycznej Grzanie
Prędkość 3
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji rurowej Ciecz/ Śr. zewn. / Gaz/ Śr. zewn.
Wymagane wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie)
Zasilanie
Napięcie

kW
kW
kW
K
mm
mm
mm
mm
m
m
kg
m³/h
dBA
mm
V

Średni

CYVS100DK80
*BN/*SN

CYVS150DK80
*BN/*SN

CYVS200DK100
*BN/*SN

7,40
0,23
0,23
19

9,0
0,35
0,35

11,6
0,46
0,46

CYVS250DK140
*BN/*SN

CYVM100DK80
*BN/*SN

CYVM150DK80
*BN/*SN

CYVM200DK100
*BN/*SN

CYVM250DK140
*BN/*SN

16,2
9,2
11,0
13,4
19,9
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
15
16
17
14
13
15
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
270/270/270
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
590/821/561
420
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)
1,0
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5
56
66
83
107
57
73
94
108
1.164
1.746
2.328
2.910
1.605
2.408
3.210
4.013
47
49
50
51
50
51
53
54
R-410A / 2.087,5
9,52/16,0
9,52/19,0
9,52/16,0
9,52/19,0
Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E52A/B lub BRC1D52)
230
Duże

Wydajność grzewcza Prędkość 3
Pobór mocy
Tylko wentylator
Grzanie
Delta T
Prędkość 3
Obudowa
Kolor
Wymiary
Jednostka

Nom.
Nom.

Wysokość F/C/R
Szerokość F/C/R
Głębokość F/C/R

Wymagana przestrzeń międzystropowa >
Wysokość drzwi
Maks.
Szerokość drzwi
Maks.
Ciężar
Jednostka
Przepływ powietrza przez wentylator Grzanie
Prędkość 3
Poziom ciśnienia akustycznego Grzanie
Prędkość 3
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Połączenia instalacji rurowej Ciecz/ Śr. zewn. / Gaz/ Śr. zewn.
Wymagane wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie)
Zasilanie
Napięcie

kW
kW
kW
K
mm
mm
mm
mm
m
m
kg
m³/h
dBA
mm
V

CYVL200DK250*BN/*SN
CYVL250DK250*BN/*SN
29,4
31,1
1,50
1,88
1,50
1,88
15
14
12
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
370/370/370
1.000/1.000/1.048
1.500/1.500/1.548
2.000/2.000/2.048
2.500/2.500/2.548
774/1.105/745
520
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)
1,0
1,5
2,0
2,5
76
100
126
157
3.100
4.650
6.200
7.750
53
54
56
57
R-410A / 2.087,5
9,52/16,0
9,52/19,0
9,52/22,0
Sterownik przewodowy Daikin (BRC1E52A/B lub BRC1D52)
230

CYVL100DK125*BN/*SN
15,6
0,75
0,75

CYVL150DK200*BN/*SN
23,3
1,13
1,13

(1) Korzystne warunki: osłonięty pasaż handlowy lub wejście przez drzwi obrotowe (2) Normalne warunki: lekki bezpośredni wiatr, bez otwartych drzwi po przeciwnej stronie, budynek parterowy (3) Warunki niekorzystne: umieszczenie w rogu lub
w kwadratowym pomieszczeniu, budynek piętrowy i/lub otwarta klatka schodowa
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Kurtyny powietrzne Biddle

CYVM150DK80FSC

Szczegółowe rysunki techniczne
CYVS_DK_FBN/FSN / CYVM_DK_FBN/FSN / CYVL_DK_FBN/FSN
CYVS_DK_FBN/FSN / CYVM_DK_FBN/FSN / CYVL_DK_FBN/FSN

500
250

250

40

100

197

A

B

O9.2

98

H

27

Suctiongrid
with filter
Kratkazasysu
z filtrem
D

Typ
CYVS-DK-FBN/FSN
CYVM-DK-FBN/FSN
CYVL-DK-FBN/FSN

L
1,000 - 1,500
2,000 - 2,500
1,000 - 1,500
2,000 - 2,500

H

D

U

A

B

270

590

93

171

119

370

774

124,5

245,5

200

U

L

CU0954X-000

UWAGI
1

Urządzenia o rozmiarze

2500mm mają trzy uchwyty do zawieszenia; trzeci uc hwyt zamontowany jest w połowie długości jednostki

CYVS_DK_CBN/CSN / CYVM_DK_CBN/CSN / CYVL_DK_CBN/CSN
CYVS_DK_CBN/CSN / CYVM_DK_CBN/CSN / CYVL_DK_CBN/CSN
500
250

250
40

100 A

197 B

O9.2

Profile wykończeniowe
dostarczane są osobno

Kratka zasysu
z filtrem

98

H

27

Wkręt z oczkiem M6

L
wurządzeniu
1000 / 1500

2000 / 2500
*1 kratka odpływowa na urządzenie

2

1000 / 1250

Typ
CYVS -DK -CBN/CSN
CYVM -DK -CBN/CSN
CYVL -DK -CBN/CSN

1000
2000
1000
2000

D

Długość kratki zasysu

1

L
- 1500
- 2500
- 1500
- 2500

G

Liczba

1000 / 1500

H

D

U

A

B

E

F

G

270

821

93

171

119

250

411

260

370

1105

124,5

245,5

200

181,5

563,5

360

D
F

zasysu

Długość urządzenia

E
U

Liczba kratek

UWAGI
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1

Urządzenia o rozmiarze 2500mm mają trzy uchwyty do zawieszenia; trzeci uchwyt zamontowany jest w połowie długości jednostki.

2.

Otwory montażowe profili wykończeniowych w sufitach podwieszanych (L+8) x (D+8) mm

L

CU095 5 X -000

Szczegółowe rysunki techniczne
CYVS_DK_RBN/RSN / CYVM_DK_RBN/RSN / CYVL_DK_RBN/RSN
CYVS_DK_RBN/RSN
CYVM_DK_RBN/RSN
CYVL_DK_RBN/RSN

500
250

250

40

Kanały nie są dołączone

100

197

A

B

O9.2

Kanały nie są dołączone

Profile wykończeniowe
dostarczane są osobno
K

Kratka zasysu
z filtrem

98

2000

2500

7

10

12

CYVL-DK-RBN/RSN

3

5

6

8

101.5

1500

5

H

1000

S

Typ
CYVS-DK-RBN/RSN
CYVM-DK-RBN/RSN

27

D

Liczba kanałów w urządzeniu

Liczba kratek zasysu w urządzeniu

J

T

Długość kratki zasysu
1000 / 1500
1000 / 1250

Type
L
H
CYVS-DK-RBN/RSN
CYVM-DK-RBN/RSN 1,000 - 1,500 270
2,000 - 2,500
- 1,500
CYVL-DK-RBN/RSN 1,000
2,000 - 2,500 370

D

S

U

A

B

E

F

G

561

80125

90

171

119

92

139

260

745

80125 121.5 245.5 200 123.5 170

360

J

K

M

T
1048-1548
20482548
1048-1548
1044-1544
408 Ø250 2044-2544 20482548
308 Ø160 1044-1544
2044-2544

F

L
M

UWAGI
1

Urządzenia o rozmiarze 2500mm mają trzy uchwyty do zawieszenia; trzeci uc hwyt zamontowany jest w połowie długości jednostki

2.

Otwory (profili wykończeniowych)

CU0956X-000

.

– odpływ (L+8) x (E+8) mm – strona zasysu ( L+8) x (G+8) mm

Kurtyny powietrzne Biddle

*1 kratka odpływowa na urządzenie

G

F

U

Długość urządzenia Liczba
1000 / 1500
1
2000 / 2500
2

E
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Wentylacja
i uzdatnianie powietrza
Daikin oferuje największy asortyment
produktów do wentylacji DX na rynku.
Szereg różnych rozwiązań do wentylacji
i oczyszczania powietrza oraz centrale
wentylacyjne, które zapewniają świeże, zdrowe
i komfortowe otoczenie w biurach, hotelach,
sklepach i innych środowiskach komercyjnych.
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Wentylacja
i uzdatnianie
powietrza
Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepła
VAM-FA/FB186
VKM-GB(M)198

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

Centrale wentylacyjne
Przegląd i możliwości sterowania
209
VRV212
ERQ214
Zawory rozprężne i moduły sterujące
215
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Wentylacja

VAM - WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA
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Wentylacja

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

CENTRALA WENTYLACYJNA DAIKIN I POŁĄCZENIE PLUG & PLAY ERQ/VRV
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VAM-FA/FB

Wentylacja z odzyskiem ciepła
Wentylacja z odzyskiem ciepła w standardzie

Czyste powietrze z zewnątrz

Zużyte
powietrze po

›› Energooszczędny układ wentylacji z funkcją ogrzewania, chłodzenia

wymianie ciepła

i odzysku wilgoci

›› Idealne rozwiązanie do sklepów, restauracji i biur tam, gdzie priorytetem

jest wygospodarowanie jak największej przestrzeni podłogi na cele
ustawienia mebli, dekoracji itp.
›› Funkcja „Free Cooling” dostępna, gdy temperatura zewnętrzna jest niższa
od temperatury wewnętrznej (np. w nocy)
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanego
silnika wentylatora zasilanego prądem stałym
›› Zapobiega stratom energii spowodowanym nadmierną wentylacją
i utrzymuje jakość powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu
opcjonalnego czujnika CO2
›› Może być używany jako jednostka wolnostojąca lub zintegrowana
z systemem VRV
›› Szeroki typoszereg jednostek: natężenie przepływu powietrza od 150 do
2.000 m³/h
›› Wysokowydajne filtry dostępne w klasie F6, F7, F8
›› Skrócone czasy instalacji dzięki łatwej regulacji nominalnego natężenia
przepływu powietrza, co zmniejsza potrzeby stosowania przepustnic
w porównaniu z instalacjami tradycyjnymi
›› Specjalnie zaprojektowany wymiennik ciepła z wkładem HEP (High
Efficiency Paper)
›› Bez konieczności montowania instalacji odprowadzenia skroplin
›› Może działać przy nad- i podciśnieniu
›› Kompleksowe rozwiązanie dostarczania świeżego powietrza
z wykorzystaniem zarówno VAM, jak i grzałek elektrycznych firmy Daikin

Czyste
Zużyte powietrze z pomieszczenia

powietrze
po wymianie
ciepła

Wysokowydajne filtry dostępne w klasie F6, F7, F8

Zapobieganie utracie energii z powodu nadmiernej wentylacji, dzięki czujnikowi CO2
Do stworzenia korzystnego środowiska wystarczy odpowiednia ilość świeżego powietrza, ale ciągła wentylacja prowadzi do marnotrawienia
energii. Z tego względu istnieje możliwość zamontowania opcjonalnego czujnika CO2,, który wyłącza system wentylacji, gdy w pomieszczeniu
jest wystarczająca ilość świeżego powietrza. A to zapewnia znaczne oszczędności energii.
Przykład działania czujnika CO2 w sali konferencyjnej:

9:00

12:00

17:00

Spadek w ilości powietrza i większa
oszczędność energii w porównaniu do
stałego wskaźnika wentylacji

Wzrost ilości
powietrza
i większy komfort
w porównaniu do
stałego wskaźnika
wentylacji

7

8

9

10

Gdy w pomieszczeniu znajduje się wiele osób,
doprowadzana jest większa ilość świeżego
powietrza w celu utrzymania komfortowych
poziomów CO2. Gdy w pomieszczeniu znajduje
się niewielka liczba osób, energię oszczędza się
poprzez doprowadzanie mniejszej ilości świeżego
powietrza.
11

Spotkanie w godzinach porannych

12

13

Lunch

14

15

16

Spotkanie

17

18

19

godz.

Poziom CO2
Stały wskaźnik wentylacji
Zakres wentylacji

Korzystanie z czujników CO2 jest najbardziej opłacalne w budynkach, w których ilość osób zmienia się w ciągu 24 godzin, jest nieprzewidywalna i wzrasta do szczytowego poziomu.
Na przykład w budynkach biurowych, obiektach administracyjnych, sklepach detalicznych i centrach handlowych, kinach, w salach zebrań, szkołach oraz klubach rozrywki i klubach
nocnych. Reakcję urządzenia wentylującego na wahania CO2 można łatwo wyregulować.
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Wentylacja z odzyskiem ciepła

Wysokowydajny papier
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Działanie
wysokosprawnego papieru.

30,6°C
RH 62%

Przepływ krzyżowy

ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE
SA
27,4°C
RH 63%

32°C
RH 70%

powietrza w celu wymiany
ciepła i wilgoci.

RA
26°C
RH 50%

Integralnie uformowany wkład

SA
Integralnie
uformowany wkład
RA

Temperatura
i wilgotność
wymieniają się
między warstwami

Wentylacja
Pobór mocy - 50 Hz
Sprawność wymiany
temperatury - 50 Hz
Sprawność wymiany
entalpii - 50 Hz

Ultra wysoki
Ultra wysoki

VAM
kW
kW
%

Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
Bardzo wysoka /Wysoka/Niska

%
%

Tryb wymiany ciepła Nom.
Tryb obejściowy
Nom.
Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
Chłodzenie
Grzanie

Tryb pracy
System wymiany ciepła
Element wymiany ciepła
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
Ciężar
Jednostka
Obudowa
Materiał
Natężenie przepł. pow. Tryb wymiany ciepła Ultra wysoki
przez wentylator - 50 Hz Tryb obejściowy
Ultra wysoki
Spręż dyspozycyjny Ultra wysoki
wentylatora - 50Hz
Wysoki
Niski
Filtr powietrza
Typ
Tryb wymiany ciepła Ultra wysoki
Poziom ciśnienia
akustycznego - 50 Hz Tryb obejściowy
Ultra wysoki
Zakres pracy
Min.
Maks.
Wilgotność względna
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Średnica przewodu łączącego
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Prąd
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)

mm
kg
m³/h
m³/h
Pa
Pa
Pa
dBA
dBA
°CDB
°CDB
%
mm
Hz/V
A

150FA
0,116
0,116

250FA
0,141
0,141

350FB
0,132
0,132

74/74/79

72/72/77

75/75/80

58/58/64
64/64/69

58/58/62
64/64/68

500FB
0,178
0,178

650FB
0,196
0,196

74/74/77

800FB
0,373
0,373

1000FB
0,375
0,375

74/74/76

75/75/76,5

1500FB
0,828
0,828

2000FB
0,852
0,852

75/75/78

61/61/67
58/58/63
60/60/62
61/61/63
61/61/64
61/61/66
65/65/70
62/62/67
63/63/66
65/65/67
66/66/68
66/66/70
Tryb wymiany ciepła / Tryb obejściowy / Tryb odświeżania
Powietrze - powietrze w przepływie krzyżowym (ciepło jawne + ciepło utajone)
Specjalnie przetworzony papier niepalny
364x1.004x1.156 726x1.512x868 726x1.512x1.156
285x776x525
301x828x816
364x1.004x868
24
33
52
55
64
131
152
Galwanizowana blacha stalowa
150
250
350
500
650
800
1.000
1.500
2.000
150
250
350
500
650
800
1.000
1.500
2.000
69
64
98
93
137
157
137
39
20
Włóknina wielokierunkowa
27 / 28,5
28 / 29
32
33
34,5
36
39,5
40
27 / 28,5
28 / 29
32
33,5
34,5
36
40,5
40
-15
50
80% lub mniej
-/100
150
200
250
350
1~/50/60/220-240/220
15
16
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Wentylacja i uzdatnianie powietrza

RH: Wilgotność względna SA: Powietrze zasilające (do pomieszczeń) RA: Powietrze powrotne (z pomieszczeń)

Nagrzewnica elektryczna

VH
›› Kompleksowe rozwiązanie dostarczania świeżego powietrza
z wykorzystaniem zarówno VAM, jak i grzałek elektrycznych firmy
Daikin
›› Podwyższenie poziomu komfortu przy niskich temperaturach
zewnętrznych dzięki podgrzewaniu powietrza zewnętrznego
›› Koncepcja zintegrowanego grzejnika elektrycznego
(nie są wymagane dodatkowe wyposażenie dodatkowe)
›› Standardowy podwójny przepływ powietrza i czujnik temperatury
›› Elastyczne sterowanie z regulowaną nastawą
›› Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu 2 wyłączników:
ręcznego i automatycznego
›› Integracja z BMS dzięki:
- beznapięciowemu przekaźnikowi dla wskazań błędów
- stałoprądowemu sygnałowi wejściowemu 0-10 V do regulacji nastawy

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA DLA VAM
Napięcie zasilania
Prąd wyjściowy (maksymalny)
Czujnik temperatury
Zakres sterowania temperaturą
Bezpiecznik sterowania
Wskaźniki LED

VH

(VH)
220/250V AC 50/60 Hz. +/-10%
19 A w 40°C (temp. otoczenia)
5 k Ω w 25°C (tabela 502 1T)
0 do 40°C / (0-10 V 0-100%)
20 x 5 mm 250 mA

Włączenie zasilania - żółty
Włączenie grzałki - czerwony (światło stałe lub miga, wskazując sterowanie impulsowe)
Usterka przepływu powietrza - czerwony

Otwory montażowe
Maks. temp. otoczenia obok skrzynki zaciskowej
Autom. wyłączenie wysokiej temp.
Ręczne wyłączenie wysokiej temp.
Przekaźnik uruchomienia
Wejście wartości zadanej BMS

VH
Wydajność
kW
Średnica kanału
mm
Możliwość podłączenia do VAM

98 mm x 181 mm środkowe otwory 5 mm ø
35°C (w czasie pracy)
Nastawa wstępna 100°C
Nastawa wstępna 125°C
1 A 120 V AC lub 1 A 24 V DC
0-10 V DC

1B
1
100
VAM150FA
-

2B
1
150
VAM250FA
VAM350FB

W celu dobrania odpowiedniej wydajności należy zapoznać się z oprogramowaniem doboru VAM.
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3B
1
200
VAM500FB
VAM650FB

4B
1,5
250
VAM800FB
VAM1000FB

4/AB
2,5
250
VAM800FB
VAM1000FB

5B
2,5
300
VAM1500FB
VAM2000FB

Szczegółowe rysunki techniczne
VAM150FA

Szczegółowe rysunki techniczne

VAM150FA

Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika ciepła, filtrów
powietrza i wentylatorów

Skrzynka rozdzielcza

Hak w ścianie
4-14x40 otwór owalny

Otwór inspekcyjny
Wentylator wlotu powietrza
Pokrywa serwisowa

SA

OA

Wlot powietrza do
pomieszczenia

Świeże powietrze z zewnątrz

RA

EA

Powrót powietrza z
pomieszczenia
Uszczelnienie

Wylot powietrza na zewnątrz
Uszczelnienie
Tarcza przepustnicy

Wentylator wylotu powietrza

(Pokrywa serwisowa)

Element rozporowy wylotu powietrza

(skrzynka rozdzielcza)

Filtry powietrza

Elementy wymiennika ciepła

UWAGA

1

Należy pamiętać o zapewnieniu otworu inspekcyjnego (450x450mm) umożliwiającego kontrolę filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz w entylatorów

VAM250FA
VAM250FA

Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika ciepła, filtrów
powietrza i wentylatorów

Wentylator wlotu powietrza
Pokrywa serwisowa

104

120.3

67

20

149

Hak w ścianie
4-14x40 4-14x40 otwór owalny

104

124
288
560

509

Wylot powietrza na zewnątrz
718

20

120

EA

Powrót powietrza z
pomieszczenia
Uszczelnienie

Uszczelnienie

8

8

OA
Świeże powietrze z zewnątrz

164

RA

288
124 164

SA
Wlot powietrza do
pomieszczenia

Tarcza przepustnicy

149

Wentylator wylotu powietrza

(Pokrywa serwisowa)
(skrzynka rozdzielcza)
760

145
Ø97
Ø200

145

Elementy wymiennika ciepła

Filtry powietrza

UWAGA

11

Należy pamiętać o zapewnieniu otworu inspekcyjnego (450x450mm) umożliwiającego kontrolę filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz w entylatorów

3TW27884-1
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269

600

Otwór inspekcyjny
Ø 450
120~250

285

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

Skrzynka rozdzielcza

Szczegółowe rysunki techniczne
VAM350FB

VAM350FB

Hak w ścianie
4 – 12 x 40 otwór owalny
Uszczelnienie

Wentylator wylotu powietrza

Tarcza przepustnicy

RA
EA
Wylot powietrza na zewnątrz

Powrót powietrza z pomieszczenia
SA
Wlot powietrza do pomieszczenia

OA
Świeże powietrze z zewnątrz

Wentylator wlotu powietrza
Skrzynka rozdzielcza

Otwór inspekcyjny
Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Elementy wymiennika ciepła

Pokrywa serwisowa

Filtry powietrza

Skrzynka rozdzielcza

UWAGA

1

Należy pamiętać o zapewnieniu otworu inspekcyjnego umożliwiającego kontrolę filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów

3D081162

VAM500FB

VAM500FB

Hak w ścianie
4 – 12 x 40 otwór owalny
Uszczelnienie

Wentylator wylotu powietrza

Tarcza przepustnicy

RA
EA
Wylot powietrza na zewnątrz

Powrót powietrza z pomieszczenia
SA
Wlot powietrza do pomieszczenia

OA
Świeże powietrze z zewnątrz
Skrzynka rozdzielcza

Wentylator wlotu powietrza

Otwór inspekcyjny
Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Elementy wymiennika ciepła

Pokrywa serwisowa

Filtry powietrza

Skrzynka rozdzielcza

UWAGA

1

190

Należy pamiętać o zapewnieniu otworu inspekcyjnego umożliwiającego kontrolę filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów

3D081163

Szczegółowe rysunki techniczne
VAM650FB

VAM650FB
Uszczelnienie

Hak w ścianie
4 – 12 x 40 otwór owalny
Tarcza przepustnicy

Wentylator wylotu powietrza
RA

EA
Wylot powietrza na zewnątrz

Powrót powietrza z pomieszczenia
SA
Wlot powietrza do pomieszczenia

OA
Świeże powietrze z zewnątrz

Wentylator wlotu powietrza
Skrzynka rozdzielcza

Otwór inspekcyjny
Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Elementy wymiennika ciepła

Pokrywa serwisowa

Filtry powietrza

Skrzynka rozdzielcza

UWAGA

1

Należy pamiętać o zapewnieniu otworu inspekcyjnego umożliwiającego kontrolę filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów

3D081164

VAM800FB

VAM800FB
Uszczelnienie

Hak w ścianie
4 – 12 x 40 otwór owalny
Tarcza przepustnicy

Wentylator wylotu powietrza

OA
Świeże powietrze z zewnątrz

Wlot powietrza do pomieszczenia
Wentylator wlotu powietrza

SA

Skrzynka rozdzielcza

Otwór inspekcyjny
Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Elementy wymiennika ciepła

Pokrywa serwisowa

Filtry powietrza

Skrzynka rozdzielcza

UWAGA

1

Należy pamiętać o zapewnieniu otworu inspekcyjnego umożliwiającego kontrolę filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów

3D081165
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Powrót powietrza z pomieszczenia

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

RA
EA
Wylot powietrza na zewnątrz

Szczegółowe rysunki techniczne
VAM1000FB

VAM1000FB
Uszczelnienie

Hak w ścianie
4 – 12 x 40 otwór owalny
Tarcza przepustnicy

Wentylator wylotu powietrza

RA
Powrót powietrza z pomieszczenia

EA
Wylot powietrza na zewnątrz

SA
Wlot powietrza do pomieszczenia

OA
Świeże powietrze z zewnątrz

Wentylator wlotu powietrza
Skrzynka rozdzielcza

Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Otwór inspekcyjny

Elementy wymiennika ciepła

Pokrywa serwisowa

Filtry powietrza

Skrzynka rozdzielcza

UWAGA

1

Należy pamiętać o zapewnieniu otworu inspekcyjnego umożliwiającego kontrolę filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów

3D081166

VAM1500FB

VAM1500FB
Uszczelnienie

Hak w ścianie
4 – 14 x 40 otwór owalny
Wentylator wylotu
powietrza (2x)

Tarcza przepustnicy

EA
Wylot powietrza na zewnątrz

RA
Powrót powietrza z
pomieszczenia

OA
Świeże powietrze z zewnątrz

SA
Wlot powietrza do pomieszczenia
Skrzynka rozdzielcza

Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Pokrywa serwisowa

Wentylator wlotu powietrza
(2x)

Otwór inspekcyjny

Filtry powietrza

Skrzynka rozdzielcza

UWAGA

1
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Należy pamiętać o zapewnieniu otworu inspekcyjnego umożliwiającego kontrolę filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów

3D081167

Szczegółowe rysunki techniczne
VAM2000FB

VAM2000FB
Uszczelnienie

Hak w ścianie
4 – 14 x 40 otwór owalny

Tarcza przepustnicy

Wentylator wylotu
powietrza (2x)

RA

EA
Wylot powietrza na zewnątrz

Powrót powietrza z
pomieszczenia
SA

OA
Świeże powietrze z zewnątrz
Skrzynka rozdzielcza

Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Wlot powietrza do pomieszczenia
Wentylator wlotu powietrza
(2x)

Otwór inspekcyjny

Elementy wymiennika ciepła

Pokrywa serwisowa

Filtry powietrza

Skrzynka rozdzielcza

UWAGA

1

Należy pamiętać o zapewnieniu otworu inspekcyjnego umożliwiającego kontrolę filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów

3D081168

VAM150FA
50 Hz, 220-240V
60Hz, 220V

Wydajność wymiany
VAM150FA

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

VAM150FA

Spręż dyspozycyjny
Ultrawysoka

Wysoka

Niska

Długość rury
Ø100

Wielkość nawiewu (m 3/h)
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Szczegółowe rysunki techniczne
VAM250FA

VAM250FA
50 Hz, 220-240V
60Hz, 220V

Wydajność wymiany
VAM250FA

Spręż dyspozycyjny

Ultrawysoka

(Pa)

Wysoka

Niska

Wielkość nawiewu (m 3/h)

VAM350FA

VAM350FA
Prędkość H
(Wysoka)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Prędkość UH (Ultrawysoka)
Prędkość H (Wysoka)
Prędkość L (Niska)
UWAGI

1. Prędkości wentylatora dotyczą zasilania 230V 50Hz

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość L
(Niska)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
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Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość UH
(Ultrawysoka)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Szczegółowe rysunki techniczne
VAM500FA

VAM500FA
Prędkość H
(Wysoka)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość UH
(Ultrawysoka)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość L
(Niska)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Prędkość UH (Ultrawysoka)
Prędkość H (Wysoka)
Prędkość L (Niska)

UWAGI

Wielkość nawiewu (m 3/h)

1. Prędkości wentylatora dotyczą zasilania 230V 50Hz

VAM650FA

VAM650FA

Prędkość H
(Wysoka)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Prędkość UH (Ultrawysoka)
Prędkość H (Wysoka)
Prędkość L (Niska)
UWAGA

1. Prędkości wentylatora dotyczą zasilania 230V 50Hz

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość L
(Niska)

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Wielkość nawiewu (m3/h)

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość UH
(Ultrawysoka)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
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Szczegółowe rysunki techniczne
VAM800FB

VAM800FB
Prędkość H
(Wysoka)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość UH
(Ultrawysoka)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość L
(Niska)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Prędkość UH (Ultrawysoka)
Prędkość H (Wysoka)
Prędkość L (Niska)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

UWAGA

1. Prędkości wentylatora dotyczą zasilania 230V 50Hz

3D082180

VAM1000FB

VAM1000FB
Prędkość H
(Wysoka)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość UH
(Ultrawysoka)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Prędkość UH (Ultrawysoka)
Prędkość H (Wysoka)
Prędkość L (Niska)

UWAGA

1. Prędkości wentylatora dotyczą zasilania 230V 50Hz

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość L
(Niska)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
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Wielkość nawiewu (m 3/h)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
3D082181

Szczegółowe rysunki techniczne
VAM1500FB

VAM1500FB

Prędkość H
(Wysoka)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość UH
(Ultrawysoka)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość L
(Niska)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Prędkość UH (Ultrawysoka)
Prędkość H (Wysoka)
Prędkość L (Niska)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

UWAGA

1. Prędkości wentylatora dotyczą zasilania 230V 50Hz
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VAM2000FB

VAM2000FB
Prędkość H
(Wysoka)

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość UH
(Ultrawysoka)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Prędkość UH (Ultrawysoka)
Prędkość H (Wysoka)
Prędkość L (Niska)
UWAGA

1. Prędkości wentylatora dotyczą zasilania 230V 50Hz

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Prędkość L
(Niska)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
3D082183
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VKM-GB/VKM-GBM

Wentylacja z odzyskiem ciepła
i klimatyzacja
Wstępne grzanie lub chłodzenie świeżego powietrza w celu
obniżenia obciążenia układu klimatyzacji
›› Energooszczędny układ wentylacji z funkcją ogrzewania,

chłodzenia i odzysku wilgoci

›› Zapewnienie wysokiej jakości powietrza wewnętrznego przez

uzdatnienie powietrza zewnętrznego

›› Nawilżanie dopływającego powietrza zapewnia komfortowy

poziom wilgotności w pomieszczeniu, nawet podczas ogrzewania

›› Idealne rozwiązanie do sklepów, restauracji i biur tam, gdzie

priorytetem jest wygospodarowanie jak największej przestrzeni
podłogi na cele ustawienia mebli, dekoracji itp.
›› Funkcja „Free Cooling” dostępna, gdy temperatura zewnętrzna
jest niższa od temperatury wewnętrznej (np. w nocy)
›› Niskie zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora na
prąd stały
›› Zapobiega stratom energii spowodowanym nadmierną
wentylacją i utrzymuje jakość powietrza w pomieszczeniu dzięki
zastosowaniu opcjonalnego czujnika CO2
›› Skrócone czasy instalacji dzięki łatwej regulacji nominalnego
natężenia przepływu powietrza, co zmniejsza potrzeby stosowania
przepustnic w porównaniu z instalacjami tradycyjnymi
›› Specjalnie zaprojektowany wymiennik ciepła z wkładem HEP
(High Efficiency Paper)
›› Może działać przy nad- i podciśnieniu

Przykład operacji: nawilżanie i klimatyzacja (w trybie ogrzewania)1

Wentylator wywiewny
EA

Elementy
wymiennika ciepła

Silnik przepustnicy

Wymiennik freonowy (bezpośredniego odparowania)

Przepustnica

(wywiew powietrza na zewnątrz)
OA
(świeże powietrze z zewnątrz)

RA
(powietrze powrotne z pomieszczeń)

Wentylator nawiewny powietrza

SA
(powietrze zasilające do pomieszczeń)

Skrzynka elektroniki (skrzynka sterownicza)

Przełącznik pływakowy

Wkład nawilżający:
Wykorzystując zasadę działania kapilary, woda
przesącza się przez wkład nawilżający. Rozgrzane
powietrze z wymiennika DX przepływa przez
nawilżacz i wchłania wilgoć.

woda

STRUMIEŃ POWIETRZA

Taca skroplin
1

Przykład VKM-GM
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Zawór
elektromagnetyczny

Spust

SA

Przykład VKM-GM

Wentylacja z odzyskiem ciepła,
nawilżanie i uzdatnianie powietrza

Wentylacja
Pobór mocy - 50 Hz
Ładunek świeżego
powietrza
Sprawność wymiany
temperatury - 50 Hz
Sprawność wymiany
entalpii - 50 Hz

Tryb wymiany ciepła Nom.
Tryb obejściowy
Nom.
Chłodzenie
Grzanie
Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
Chłodzenie
Grzanie

Ultra wysoki
Ultra wysoki

Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
Bardzo wysoka /Wysoka/Niska

Tryb pracy
System wymiany ciepła
Element wymiany ciepła
Nawilżacz
System
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Gł.
Ciężar
Jednostka
Obudowa
Materiał
Natężenie przepł. pow. Tryb wymiany ciepła Ultra wysoki
przez wentylator - 50 Hz Tryb obejściowy
Ultra wysoki
Spręż dyspozycyjny Ultra wysoki
wentylatora - 50Hz
Wysoki
Niski
Filtr powietrza
Typ
Tryb wymiany ciepła Ultra wysoki
Poziom ciśnienia
akustycznego - 50 Hz Tryb obejściowy
Ultra wysoki
Zakres pracy
Jednostka w pobliżu
Powietrze nawiewane
Powietrze powrotne
Chłodzenie Maks.
Temperatura
wężownicy
Grzanie
Min.
Czynnik chłodniczy
Typ/GWP
Średnica przewodu łączącego
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
rurowej
Gaz
Śr. zew.
Zaopatrzenie w wodę
Spust
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie
Prąd
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA)

VKM
kW
kW
kW
kW
%
%
%

mm
kg
m³/h
m³/h
Pa
Pa
Pa
dBA
dBA
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
mm
mm
mm
mm
Hz/V
A

50GB
0,270
0,270
4,71 / 1,91 / 3,5
5,58 / 2,38 / 3,5

80GB
0,330
0,330
7,46 / 2,96 / 5,6
8,79 / 3,79 / 5,6

100GB
0,410
0,410
9,12 / 3,52 / 7,0
10,69 / 4,39 / 7,0

76/76/77,5

78/78/79

74/74/76,5

Wentylacja z odzyskiem ciepła,
uzdatnianie i nawilżanie powietrza
50GBM
80GBM
100GBM
0,270
0,330
0,410
0,270
0,330
0,410
4,71 / 1,91 / 3,5
7,46 / 2,96 / 5,6
9,12 / 3,52 / 7,0
5,58 / 2,38 / 3,5
8,79 / 3,79 / 5,6
10,69 / 4,39 / 7,0
76/76/77,5

78/78/79

74/74/76,5

64/64/67
67/67/69

66/66/68
62/62/66
64/64/67
66/66/68
62/62/66
71/71/73
65/65/69
67/67/69
71/71/73
65/65/69
Tryb wymiany ciepła / Tryb obejściowy / Tryb odświeżania
Powietrze - powietrze w przepływie krzyżowym (ciepło jawne + ciepło utajone)
Specjalnie przetworzony papier niepalny
Naturalny rodzaj parowania
387x1.764x832
387x1.764x1.214
387x1.764x832
387x1.764x1.214
94
110
112
100
119
123
Galwanizowana blacha stalowa
500
750
950
500
750
950
500
750
950
500
750
950
210
150
200
205
110
170
160
100
150
155
70
140
110
70
120
105
60
Włóknina wielokierunkowa
39
41,5
41
38
40
40
41,5
41
39
41
0°C~40°CDB. 80% RH lub mniej
-15°C~40°CDB. 80% RH lub mniej
0°C~40°CDB. 80% RH lub mniej
-15
43
R-410A / 2.087,5
200
250
200
250
6,35
12,7
6,4
Gwint zewnętrzny PT3/4
1~/50/220-240
15
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Wentylacja i uzdatnianie powietrza

Wentylacja z odzyskiem ciepła i klimatyzacja

Szczegółowe rysunki techniczne
VKM50GB

VKM50GB

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

Kratka wlotu powietrza
(dołączana na miejscu)

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)
EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)

Odgałęzienie kanału
(dołączane na miejscu)

Wyrzutnia/czerpnia
(dołączana na miejscu)

OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Właz
inspekcyjny

Właz
inspekcyjny

Ponad 600

Skrzynka sterownicza

Giętki kanał
(dołączany na miejscu)

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

360 (w przypadku włazu inspekcyjnego 450
140 (w przypadku włazu
inspekcyjnego 600

Inst. chłodnicza (rura gazowa)
(Ø 12,7 połączenie kołnierzowe)

Spadek pod kątem
ponad 1/30

Inst. chłodnicza (rura cieczowa)
(Ø 6,4 połączenie kołnierzowe)

Średnica nominalna Ø 200
(dołączana na miejscu)
OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)
Spadek w dół pod
kątem 1/100

Właz inspekcyjny
(dołączany na miejscu)

Śruba podwieszająca
(dołączana na miejscu)

RA

(Powrót powietrza z pomieszczenia)

SA
(Wlot powietrza do pomieszczenia)

UWAGI

1
2
3
4
5
6
7
8

Należy pozostawić przestrzeń na obsługę urządzenia oraz właz inspekcyjny (Należy zrobić otwór z boku skrzynki rozdzielczej tak, aby umożliwić inspekcję i
konserwację filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów).
Dwa kanały zewnętrzne należy zamontować ze spadkiem (minimum 1/30), aby zapobiec dostawaniu się deszczówki; należy założyć izolację cieplną na 3 kanały
(kanały zewnętrzne i kanał dostarczający powietrze do wewnątrz) , aby zapobiec skraplaniu się rosy (Materiał: wata szklana o grubości 25 mm).
Nie wolno obracać jednostki do góry nogami.
Należy zamontować odpływ skroplin i wykonać izolację termiczną, aby zapobiec skraplaniu się rosy.
Rura odpływu skroplin powinna być krótka i opadać pod kątem przynajmniej 1/100, aby zapobiec zapowietrzeniu.
Zamiast czerpni/wyrzutni płaskich należy użyć czerpni/wyrzutni z głębokim zagięciem (akcesoria opcjonalne), jeśli może na nie padać deszcz.
W regionach, gdzie zdarzają się przymrozki należy zastosowac środki zapobiegające zamarznięciu rur.
Nie umieszczać pod jednostką przedmiotów, które nie powinny zamoknąć. W przypadku wilgotności przekraczającej 80%, zatkania wylotu odpływu skroplin lub
zabrudzenia filtra powietrza może wystąpić kapanie skroplin.

3D083014
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Szczegółowe rysunki techniczne
VKM50GBM

VKM50GBM

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

Kratka wlotu powietrza
(dołączana na miejscu)

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)
EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)

Odgałęzienie kanału
(dołączane na miejscu)

Wyrzutnia/czerpnia
(dołączana na miejscu)

OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Właz
inspekcyjny

Właz
inspekcyjny

Ponad 600

Skrzynka sterownicza

Giętki kanał
(dołączany na miejscu)

360 (w przypadku włazu inspekcyjnego
140 (w przypadku włazu inspekcyjnego

Zbiornik

Zawór zamykający dopływ wody
(dołączany na miejscu)
Spadek pod kątem
ponad 1/30

Zawór odpływowy
(dołączany na miejscu)
Sitko
(dołączane na miejscu)

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

450
600

Inst. chłodnicza (rura gazowa)
(Ø 12,7 połączenie kołnierzowe)
Inst. chłodnicza (rura cieczowa)
(Ø 6,4 połączenie kołnierzowe)

Średnica nominalna Ø 200
(dołączana na miejscu)
OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

Właz inspekcyjny
(dołączany na miejscu)

Śruba podwieszająca
RA
(dołączana na miejscu)
(Powrót powietrza z pomieszczenia)

SA
(Wlot powietrza do pomieszczenia)
Wentylacja i uzdatnianie powietrza

Spadek w dół pod
kątem 1/100

UWAGI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Należy pozostawić przestrzeń na obsługę urządzenia oraz właz inspekcyjny (Należy zrobić otwór z boku skrzynki rozdzielczej tak, aby umożliwić inspekcję i konserwację filtrów
powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów).
Dwa kanały zewnętrzne należy zamontować ze spadkiem (minimum 1/30), aby zapobiec dostawaniu się deszczówki; należy założyć izolację cieplną na 3 kanały (kanały zewnętrzne i
kanał dostarczający powietrze do wewnątrz) , aby zapobiec skraplaniu się rosy (Materiał: wata szklana o grubości 25 mm).
Nie wolno obracać jednostki do góry nogami.
Należy użyć wody z wodociągów miejskich lub innego źródła czystej wody.
Instalację wodną należy wyposażyć w sitko, zawód odcinający dopływ wody oraz zawór odpływu (dołączane na miejscu montażu) w miejscu pozwalającym na dostęp w celach
inspekcyjnych.
Nie wolno podłączać instalacji bezpośrednio do sieci miejskiej. W takim przypadku należy użyć zbiornika (typu zatwierdzonego do tego rodzaju użycia).
Ciśnienie wody musi wynosić pomiędzy 0,02MPa a 0,49Mpa (0,2 kg/cm2 – 5 kg/cm2)
Temperatura wody musi wynosić pomiędzy 5°C a 40°C.
Należy wykonać izolację termiczną dopływu wody, aby zapobiec skraplaniu się rosy.
Należy zamontować odpływ skroplin i wykonać izolację termiczną odpływu, aby zapobiec skraplaniu się rosy.
Rura odpływu skroplin powinna być krótka i opadać pod kątem przynajmniej 1/100, aby zapobiec zapowietrzeniu.
Należy montować w miejscach, gdzie temperatura powietrza wokół jednostki i pobieranego do nawilżacza nie spadnie poniżej 0°C.
Zamiast czerpni/wyrzutni płaskich należy użyć czerpni/wyrzutni z głębokim zagięciem (akcesoria opcjonalne), jeśli może na nie padać deszcz.
W regionach, gdzie zdarzają się przymrozki należy zastosowac środki zapobiegające zamarznięciu rur.
Nie umieszczać pod jednostką przedmiotów, które nie powinny zamoknąć. W przypadku wilgotności przekraczającej 80%, zatkania wylotu odpływu skroplin lub zabrudzenia filtra
powietrza może wystąpić kapanie skroplin.
Napełniać czystą wodą. Jeśli woda w dopływie jest twarda, należy zastosować środki zmiękczające, aby wydłużyć żywotność urządzenia.
Żywotność elementu nawilżającego wynosi ok. 3 lat (4000 godzin) przy dopływie wody o o twardości 150 mg/l (ok. 1 roku (1500 godzin) przy dopływie wody o o twardości 400 mg/l )

3D083011
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Wentylacja i uzdatnianie powietrza

EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)

Szczegółowe rysunki techniczne
VKM80GB
VKM80GB

Kratka wlotu powietrza
(dołączana na miejscu)

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)

Wyrzutnia/czerpnia
(dołączana na miejscu)

OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

Tłumik
(dołączany na miejscu)

Właz
inspekcyjny

Właz
inspekcyjny

Ponad 600

Skrzynka sterownicza
Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

Giętki kanał
(dołączany na miejscu)

360 (w przypadku włazu inspekcyjnego
140 (w przypadku włazu inspekcyjnego

Średnica nominalna Ø 200
(dołączana na miejscu)

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)

Odgałęzienie kanału
(dołączane na miejscu)

450
600

Inst. chłodnicza (rura gazowa)
(Ø 12,7 połączenie kołnierzowe)

Spadek pod kątem
ponad 1/30

Inst. chłodnicza (rura cieczowa)
(Ø 6,4 połączenie kołnierzowe)

OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)
Spadek w dół pod
kątem 1/100

Właz inspekcyjny
(dołączany na miejscu)

Śruba podwieszająca
(dołączana na miejscu)

RA

(Powrót powietrza z pomieszczenia)

SA
(Wlot powietrza do pomieszczenia)

UWAGI

1
2
3
4
5
6
7
8

Należy pozostawić przestrzeń na obsługę urządzenia oraz właz inspekcyjny (Należy zrobić otwór z boku skrzynki rozdzielczej tak, aby umożliwić inspekcję i konserwację
filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów).
Dwa kanały zewnętrzne należy zamontować ze spadkiem (minimum 1/30), aby zapobiec dostawaniu się deszczówki; należy założyć izolację cieplną na 3 kanały (kanały
zewnętrzne i kanał dostarczający powietrze do wewnątrz) , aby zapobiec skraplaniu się rosy (Materiał: wata szklana o grubości 25 mm).
Nie wolno obracać jednostki do góry nogami.
Należy zamontować odpływ skroplin i wykonać izolację termiczną, aby zapobiec skraplaniu się rosy.
Rura odpływu skroplin powinna być krótka i opadać pod kątem przynajmniej 1/100, aby zapobiec zapowietrzeniu.
Zamiast czerpni/wyrzutni płaskich należy użyć czerpni/wyrzutni z głębokim zagięciem (akcesoria opcjonalne), jeśli może na nie padać deszcz.
W regionach, gdzie zdarzają się przymrozki należy zastosowac środki zapobiegające zamarznięciu rur.
Nie umieszczać pod jednostką przedmiotów, które nie powinny zamoknąć. W przypadku wilgotności przekraczającej 80%, zatkania wylotu odpływu skroplin lub
zabrudzenia filtra powietrza może wystąpić kapanie skroplin.

3D083015
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Szczegółowe rysunki techniczne
VKM80GBM
VKM80GBM

Szczegółowe rysunki techniczne

Kratka wlotu powietrza
(dołączana na miejscu)

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)

Odgałęzienie kanału
(dołączane na miejscu)

Wyrzutnia/czerpnia
(dołączana na miejscu)

OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Właz
inspekcyjny

Właz
inspekcyjny

Ponad 600

Skrzynka sterownicza

Tłumik
(dołączany na miejscu)
Giętki kanał
(dołączany na miejscu)

360 (w przypadku włazu inspekcyjnego
140 (w przypadku włazu inspekcyjnego

Zbiornik

Zawór zamykający dopływ wody
(dołączany na miejscu)
Spadek pod kątem
ponad 1/30

Zawór odpływowy
(dołączany na miejscu)
Sitko
(dołączane na miejscu)

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

450
600

Inst. chłodnicza (rura gazowa)
( Ø 12,7 połączenie kołnierzowe)
Inst. chłodnicza (rura cieczowa)
( Ø 6,4 połączenie kołnierzowe)

Średnica nominalna Ø 250
(dołączana na miejscu)
OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

Spadek w dół pod
kątem 1/100

Właz inspekcyjny
(dołączany na miejscu)

Śruba podwieszająca
(dołączana na miejscu)

RA

(Powrót powietrza z pomieszczenia)

SA
(Wlot powietrza do pomieszczenia)

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Należy pozostawić przestrzeń na obsługę urządzenia oraz właz inspekcyjny (Należy zrobić otwór z boku skrzynki rozdzielczej tak, aby umożliwić inspekcję i konserwację filtrów
powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów).
Dwa kanały zewnętrzne należy zamontować ze spadkiem (minimum 1/30), aby zapobiec dostawaniu się deszczówki; należy założyć izolację cieplną na 3 kanały (kanały zewnętrzne i
kanał dostarczający powietrze do wewnątrz) , aby zapobiec skraplaniu się rosy (Materiał: wata szklana o grubości 25 mm).
Nie wolno obracać jednostki do góry nogami.
Należy użyć wody z wodociągów miejskich lub innego źródła czystej wody.
Instalację wodną należy wyposażyć w sitko, zawód odcinający dopływ wody oraz zawór odpływu (dołączane na miejscu montażu) w miejscu pozwalającym na dostęp w celach
inspekcyjnych.
Nie wolno podłączać instalacji bezpośrednio do sieci miejskiej. W takim przypadku należy użyć zbiornika (typu zatwierdzonego do tego rodzaju użycia).
Ciśnienie wody musi wynosić pomiędzy 0,02MPa a 0,49Mpa (0,2 kg/cm2 – 5 kg/cm2)
Temperatura wody musi wynosić pomiędzy 5°C a 40°C.
Należy wykonać izolację termiczną dopływu wody, aby zapobiec skraplaniu się rosy.
Należy zamontować odpływ skroplin i wykonać izolację termiczną odpływu, aby zapobiec skraplaniu się rosy.
Rura odpływu skroplin powinna być krótka i opadać pod kątem przynajmniej 1/100, aby zapobiec zapowietrzeniu.
Należy montować w miejscach, gdzie temperatura powietrza wokół jednostki i pobieranego do nawilżacza nie spadnie poniżej 0°C.
Zamiast czerpni/wyrzutni płaskich należy użyć czerpni/wyrzutni z głębokim zagięciem (akcesoria opcjonalne), jeśli może na nie padać deszcz.
W regionach, gdzie zdarzają się przymrozki należy zastosowac środki zapobiegające zamarznięciu rur.
Nie umieszczać pod jednostką przedmiotów, które nie powinny zamoknąć. W przypadku wilgotności przekraczającej 80%, zatkania wylotu odpływu skroplin lub zabrudzenia filtra
powietrza może wystąpić kapanie skroplin.
Napełniać czystą wodą. Jeśli woda w dopływie jest twarda, należy zastosować środki zmiękczające, aby wydłużyć żywotność urządzenia.
Żywotność elementu nawilżającego wynosi ok. 3 lat (4000 godzin) przy dopływie wody o o twardości 150 mg/l (ok. 1 roku (1500 godzin) przy dopływie wody o o twardości 400 mg/l )
3D0 83013
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Wentylacja i uzdatnianie powietrza

UWAGI

Szczegółowe rysunki techniczne
VKM100GB
VKM100GB

Kratka wlotu powietrza
(dołączana na miejscu)

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)

Wyrzutnia/czerpnia
(dołączana na miejscu)

OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

Tłumik
(dołączany na miejscu)

Właz
inspekcyjny

Właz
inspekcyjny

Ponad 600

Skrzynka sterownicza
Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)

Odgałęzienie kanału
(dołączane na miejscu)

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

Giętki kanał
(dołączany na miejscu)

360 (w przypadku włazu inspekcyjnego 450
140 (w przypadku włazu
inspekcyjnego 600

Inst. chłodnicza (rura gazowa)
(Ø 12,7 połączenie kołnierzowe)

Spadek pod kątem
ponad 1/30

Inst. chłodnicza (rura cieczowa)
(Ø 6,4 połączenie kołnierzowe)

Średnica nominalna Ø 250
(dołączana na miejscu)
OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)
Spadek w dół pod
kątem 1/100

Właz inspekcyjny
(dołączany na miejscu)

Śruba podwieszająca
(dołączana na miejscu)

RA

(Powrót powietrza z pomieszczenia)

SA
(Wlot powietrza do pomieszczenia)

UWAGI

1
2
3
4
5
6
7
8

Należy pozostawić przestrzeń na obsługę urządzenia oraz właz inspekcyjny (Należy zrobić otwór z boku skrzynki rozdzielczej tak, aby umożliwić inspekcję i konserwację
filtrów powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów).
Dwa kanały zewnętrzne należy zamontować ze spadkiem (minimum 1/30), aby zapobiec dostawaniu się deszczówki; należy założyć izolację cieplną na 3 kanały (kanały
zewnętrzne i kanał dostarczający powietrze do wewnątrz) , aby zapobiec skraplaniu się rosy (Materiał: wata szklana o grubości 25 mm).
Nie wolno obracać jednostki do góry nogami.
Należy zamontować odpływ skroplin i wykonać izolację termiczną, aby zapobiec skraplaniu się rosy.
Rura odpływu skroplin powinna być krótka i opadać pod kątem przynajmniej 1/100, aby zapobiec zapowietrzeniu.
Zamiast czerpni/wyrzutni płaskich należy użyć czerpni/wyrzutni z głębokim zagięciem (akcesoria opcjonalne), jeśli może na nie padać deszcz.
W regionach, gdzie zdarzają się przymrozki należy zastosowac środki zapobiegające zamarznięciu rur.
Nie umieszczać pod jednostką przedmiotów, które nie powinny zamoknąć. W przypadku wilgotności przekraczającej 80%, zatkania wylotu odpływu skroplin lub
zabrudzenia filtra powietrza może wystąpić kapanie skroplin.

3D083016
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Szczegółowe rysunki techniczne
VKM100GBM
VKM80GBM

Szczegółowe rysunki techniczne

Kratka wlotu powietrza
(dołączana na miejscu)

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)

Izolacja cieplna
(dołączana na miejscu)

Odgałęzienie kanału
(dołączane na miejscu)

Wyrzutnia/czerpnia
(dołączana na miejscu)

OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

Przestrzeń serwisowa elementów wymiennika
ciepła, filtrów powietrza i wentylatorów

Właz
inspekcyjny

Właz
inspekcyjny

Ponad 600

Skrzynka sterownicza

Tłumik
(dołączany na miejscu)
Giętki kanał
(dołączany na miejscu)

360 (w przypadku włazu inspekcyjnego
140 (w przypadku włazu inspekcyjnego

Zbiornik

Zawór zamykający dopływ wody
(dołączany na miejscu)
Spadek pod kątem
ponad 1/30

Zawór odpływowy
(dołączany na miejscu)
Sitko
(dołączane na miejscu)

Kratka wylotu powietrza
(dołączana na miejscu)

450
600

Inst. chłodnicza (rura gazowa)
( Ø 12,7 połączenie kołnierzowe)
Inst. chłodnicza (rura cieczowa)
( Ø 6,4 połączenie kołnierzowe)

Średnica nominalna Ø 250
(dołączana na miejscu)
OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

Spadek w dół pod
kątem 1/100

Właz inspekcyjny
(dołączany na miejscu)

Śruba podwieszająca
(dołączana na miejscu)

RA

(Powrót powietrza z pomieszczenia)

SA
(Wlot powietrza do pomieszczenia)

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

EA
(Wylot powietrza na zewnątrz)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Należy pozostawić przestrzeń na obsługę urządzenia oraz właz inspekcyjny (Należy zrobić otwór z boku skrzynki rozdzielczej tak, aby umożliwić inspekcję i konserwację filtrów
powietrza, elementów wymiennika ciepła oraz wentylatorów).
Dwa kanały zewnętrzne należy zamontować ze spadkiem (minimum 1/30), aby zapobiec dostawaniu się deszczówki; należy założyć izolację cieplną na 3 kanały (kanały zewnętrzne i
kanał dostarczający powietrze do wewnątrz) , aby zapobiec skraplaniu się rosy (Materiał: wata szklana o grubości 25 mm).
Nie wolno obracać jednostki do góry nogami.
Należy użyć wody z wodociągów miejskich lub innego źródła czystej wody.
Instalację wodną należy wyposażyć w sitko, zawód odcinający dopływ wody oraz zawór odpływu (dołączane na miejscu montażu) w miejscu pozwalającym na dostęp w celach
inspekcyjnych.
Nie wolno podłączać instalacji bezpośrednio do sieci miejskiej. W takim przypadku należy użyć zbiornika (typu zatwierdzonego do tego rodzaju użycia).
Ciśnienie wody musi wynosić pomiędzy 0,02MPa a 0,49Mpa (0,2 kg/cm2 – 5 kg/cm2)
Temperatura wody musi wynosić pomiędzy 5°C a 40°C.
Należy wykonać izolację termiczną dopływu wody, aby zapobiec skraplaniu się rosy.
Należy zamontować odpływ skroplin i wykonać izolację termiczną odpływu, aby zapobiec skraplaniu się rosy.
Rura odpływu skroplin powinna być krótka i opadać pod kątem przynajmniej 1/100, aby zapobiec zapowietrzeniu.
Należy montować w miejscach, gdzie temperatura powietrza wokół jednostki i pobieranego do nawilżacza nie spadnie poniżej 0°C.
Zamiast czerpni/wyrzutni płaskich należy użyć czerpni/wyrzutni z głębokim zagięciem (akcesoria opcjonalne), jeśli może na nie padać deszcz.
W regionach, gdzie zdarzają się przymrozki należy zastosowac środki zapobiegające zamarznięciu rur.
Nie umieszczać pod jednostką przedmiotów, które nie powinny zamoknąć. W przypadku wilgotności przekraczającej 80%, zatkania wylotu odpływu skroplin lub zabrudzenia filtra
powietrza może wystąpić kapanie skroplin.
Napełniać czystą wodą. Jeśli woda w dopływie jest twarda, należy zastosować środki zmiękczające, aby wydłużyć żywotność urządzenia.
Żywotność elementu nawilżającego wynosi ok. 3 lat (4000 godzin) przy dopływie wody o o twardości 150 mg/l (ok. 1 roku (1500 godzin) przy dopływie wody o o twardości 400 mg/l )
3D0 83013
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Wentylacja i uzdatnianie powietrza

UWAGI

Szczegółowe rysunki techniczne
VKM50GB

VKM50GB

50 Hz, 220V-240V
Zakres roboczy nawiewu

Szczegółowe rysunki techniczne

Wydajność
wymiany
(%)

Zakres roboczy nawiewu

Zakres roboczy nawiewu

Zakres roboczy nawiewu

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Wysoka

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Ultrawysoka

Ultrawysoka

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Długość
rury ø200

Wysoka
Niska

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Niska

[Odczyt charakterystyki wydajności]
1)

Przykład: 19(29)- * -07
Nr trybu: 19(29)
Pierwszy kod: * (Wlot 2
Nr. drugiego kodu: 07

Wylot 3)

2)
3)

Wartość nominalna:
Wpisany numer kodu określa charakterystykę
nawiewu dla każdego biegu wentylatora

3D082904

VKM50GBM

VKM50GB
Wydajność
wymiany
(%)
Zakres roboczy nawiewu

50 Hz, 220 V-240V

Zakres roboczy nawiewu

Zakres roboczy nawiewu

Zakres roboczy nawiewu

Ultrawysoka

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Długość
rury ø200

Wysoka

Niska

Wielkość nawiewu (m

3/h)

Wielkość nawiewu (m

Niska

3/h)

Wielkość nawiewu (m

Wysoka

3 /h)

Wielkość nawiewu (m

Ultrawysoka

3 /h)

[Odczyt charakterystyki wydajności]
1)

206

Przykład: 19(29)
* 07
Nr trybu: 19(29)
Pierwszy kod: * (Wlot 2
Nr. drugiego kodu: 07

Wylot 3)

2)
3)

Wartość nominalna: ●
Wpisany numer kodu określa charakterystykę
nawiewu dla każdego biegu wentylatora

3D0 82904

Szczegółowe rysunki techniczne
VKM80GB

VKM80GB

50 Hz, 220V-240V
Zakres roboczy nawiewu

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Wy d

wymia

ajnoś
ć

W y da
jność

wy m

ny tem

iany

wy m

iany

Zakres roboczy nawiewu

Zakres roboczy nawiewu

Zakres roboczy nawiewu

peratu
ry

entalp
ii (grz

anie)
entalp
ii (ch
łodze
nie)

Ultrawysoka
Wysoka

Długość
rury ø250

Spręż dyspozycyjny (Pa)

W y da
jność

Wydajność
wymiany
(%)

Niska

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Ultrawysoka

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Wysoka

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Niska

Wielkość nawiewu (m 3/h)
[Odczyt charakterystyki wydajności]
1)

Przykład: 19(29)- * -07
Nr trybu: 19(29)
Pierwszy kod: * (Wlot 2
Nr. drugiego kodu: 07

Wylot 3)

2)
3)

Wartość nominalna:
Wpisany numer kodu określa charakterystykę
nawiewu dla każdego biegu wentylatora
3D082905

VKM80GBM

VKM80GBM

50 Hz, 220V-240V

Wydajność wymiany
(%)

Zakres roboczy nawiewu

Zakres roboczy nawiewu

Zakres roboczy nawiewu

Zakres roboczy nawiewu

Długość
rury ø250

Wysoka

Niska

Wielkość nawiewu (m 3/h)

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Niska

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Wysoka

Wielkość nawiewu (m 3/h)
Ultrawysoka

[Odczyt charakterystyki wydajności]
1)

Przykład: 19(29)- * -07
Nr trybu: 19(29)
Pierwszy kod: * (Wlot 2
Nr. drugiego kodu: 07

Wylot 3)

2)
3)

Wartość nominalna:
Wpisany numer kodu określa charakterystykę nawiewu dla
każdego biegu wentylatora

3D082902
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Wentylacja i uzdatnianie powietrza

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

Ultrawysoka

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

VKM80GBM

Szczegółowe rysunki techniczne
VKM100GB
VKM100GB

–––––– 50Hz, 220V-240V

Exchange
efficiency
(%)
Operating air flow rate range
Operating air flow rate range
erat

Ent

ure

External static pressure (Pa)

halp

y ex

Ent

halp

cha

y ex

exc

han

nge

cha

nge

ge e

Operating air flow rate range

Operating air flow rate range

fficie

effic

ienc

ncy

y (h

effic

ienc

eatin

y (c

g)

ooli

ng)

External static pressure (Pa)

Tem
p

ø250
Pipe
length

Ultra High
High

Low

Air flow rate (m3/h)
Low

Air flow rate (m3/h)
High

Air flow rate (m3/h)
Ultra High

Air flow rate (m3/h)
[Reading of Performance Characteristics]
2) Rated point: ●
3) The characteristic of each tap becomes a setup of the
characteristic of the same code number.

1) For example: 19(29)- -07
Mode no. : 19(29)
First code: (Supply ┌ 2 Exhaust ┌ 3 )
┘
┘
Second code no. : 07

3D082906

VKM100GBM
VKM100GBM
Exchange efficiency
(%)

–––––– 50Hz, 220V-240V

Operating air flow rate
range

En

era

External static pressure (Pa)

tha

lpy

En

VKM100GBM

tha

lpy

ture

exc

han

exc

ge

han

ge

exc

han

effi

ge e

ncy

cie

Operating air flow rate range

Operating air flow rate range

Air flow rate (m3/h)
Low

Air flow rate (m3/h)
High

Air flow rate (m3/h)
Ultra High

fficie

cie

effi

Operating air flow rate range

ncy

(he

ncy

atin

(co

g)

olin

g)

Ultra High
High

ø250
Pipe
length

External static pressure (Pa)

Tem
p

Low

Air flow rate (m3/h)

[Reading of Performance Characteristics]
1) For example: 19(29)- -07
Mode no. : 19(29)
First code: (Supply ┌ 2 Exhaust ┌ 3 )
┘
┘
Second code no. : 07
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2) Rated point: ●
3) The characteristic of each tap becomes a setup of the characteristic of the
same code number.

3D082903

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne
Szeroki zakres natężeń przepływu powietrza

Przepływ powietrza (m3/h) * 1.000

Centrale wentylacyjne są idealnym rozwiązaniem
w zastosowaniach, które wymagają dużych ilości
świeżego powietrza (duże atria, sale bankietowe itd.).
Bogaty asortyment central wentylacyjnych Daikin oferta świeżego powietrza o objętości od 500 m3/h aż
do 140.000 m3/h.

Centrale wentylacyjne są w stanie dostarczać
wymaganą ilość powietrza, a swoimi gabarytami mogą
dostosować się podczas instalacji do panujących
ograniczeń przestrzennych.

Professional

›› Wstępnie skonfigurowane

Professional

rozmiary

140

›› Dostosowanie do

indywidualnego klienta

120

›› Modułowa konstrukcja
Energy

100

Energy

›› Wysokiej klasy rozwiązanie dla

zoptymalizowanego zużycia
energii
›› Wysoka efektywność
›› Szybki zwrot kosztów inwestycji

90

80

NOWOŚĆ Compact
›› Wstępnie skonfigurowane

70

rozmiary

60

›› Koncepcja Plug & Play
›› Technologia wentylatora EC
›› Wysokowydajny obrotowy

50

wymiennik rekuperacyjny

40

›› Zwarta budowa
Compact

20

750 m3/h
do 144.000 m3/h

750 m3/h
do 100.000 m3/h

500 m3/h
do 25.000 m3/h

0

Wstępnie zdefiniowane rozmiary

Seria D-AHU Professional and Energy stanowi
kompletne rozwiązanie łącznie ze sterowaniem
(EKEXV, EKEQ, sterownik DDC) i podłączeniem
wymienników ciepła w koncepcji plug & play do
jednostek skraplających ERQ i VRV.
Jest to rozwiązanie najłatwiejsze, ponieważ
oszczędzasz czas i masz jeden kontakt!

W celu uzyskania optymalnego połączenia między
stosunkiem jakości do ceny a standaryzacją
produkcji, firma Daikin wprowadza 27 rozmiarów
central wentylacyjnych. Dostępne rozwiązania tzw.
„szyte na miarę”, gdzie w zależności od ograniczeń
przestrzennych instalacji, można stworzyć teoretycznie
nieograniczoną ilość indywidualnie dostosowanych
konfiguracji (zmiany szerokości i wysokości w krokach
co 1 cm).

Zwrot kosztów inwestycji

Wysoka efektywność

Centrala wentylacyjna (AHU) jest kluczem do uzyskania
skutecznego układu klimatyzacji, oszczędności
generowane przez nasze zaawansowane projekty
oraz wydajność operacyjna gwarantują szybki
zwrot poczynionej inwestycji. Nasze urządzenia
serii AHU Energy zostały tak zaprojektowane, aby
zapewniać wyjątkową sprawność, obniżając w ten
sposób ilość zużywanej energii i co za tym idzie
zmniejszając kwoty rachunków za energię. Wziąwszy
pod uwagę spodziewany 15-letni okres trwałości
sprzętu, wynikiem tego będą znaczne oszczędności,
zwłaszcza w okresie ciągle wzrastających cen energii.

Wszystkie centrale wentylacyjne Daikin zostały
tak zaprojektowane, aby zapewniać optymalną
efektywność energetyczną. Panele z poliuretanu lub
wełny mineralnej stanowią gwarancję wyjątkowej
izolacji cieplnej. A szeroki asortyment filtrów pozwala
spełnić najsurowsze wymagania.

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

Kompleksowe rozwiązanie dostarczania świeżego
powietrza Daikin - koncepcja plug & play
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Zastosowania central wentylacyjnych

Dlaczego warto stosować ERQ i jednostki skraplające VRV
w konfiguracjach z centralami wentylacyjnymi?
Wysoka sprawność
Pompy ciepła Daikin zyskały swą renomę dzięki
wysokiej wydajności energetycznej. Zintegrowanie
centrali wentylacyjnej z systemem odzysku ciepła
stanowi bardziej efektywne rozwiązania, ponieważ

system biurowy może często pracować w trybie
chłodzenia, a powietrze zewnętrzne może być
zbyt zimne, aby doprowadzać je do pomieszczeń
w niezmienionym stanie. W takim przypadku ciepło
z biur jest wykorzystywane do podgrzewania
doprowadzanego zimnego powietrza.

Powietrze na
zewnątrz = 10°C
Świeże powietrze jest dostarczane w temp. 21°C.
Różnica temperatury względem powietrza
zewnętrznego jest uzupełniana darmowym
podgrzewaniem z wykorzystaniem odzysku
ciepła poprzez układ klimatyzacji

Temperatura wewnętrzna wynosi 22°C,
w związku z czym potrzebne jest chłodzenie ze
względu na promieniowanie słoneczne.
Ciepło nadmiarowe jest przekazywane do
centrali wentylacyjnej.

Szybka reakcja na zmieniające się obciążenia
zapewnia wysokie poziomy komfortu

Prosta konstrukcja
i instalacja

Jednostki ERQ i VRV firmy Daikin szybko reagują na
wahania temperatury powietrza zasilającego, w wyniku
czego utrzymywana jest stała temperatura powietrza
wewnętrznego i związany z tym wysoki poziom
komfortu dla użytkownika. Najwyższy poziom oferuje
seria VRV, która zapewnia jeszcze większą stabilność
komfortu, oferując ciągłe ogrzewanie, nawet podczas
odszraniania jednostki zewnętrznej.

System jest prostej konstrukcji i łatwy w instalacji,
ponieważ nie są wymagane dodatkowe elementy
układu wodnego, takie jak kotły, zbiorniki, połączenia
gazowe itd.
To zmniejsza koszty całkowitej inwestycji, jak i koszty
eksploatacyjne.

Pakiet świeżego powietrza firmy Daikin
Jednostka skraplająca
VRV IV lub ERQ

gaz
ciecz
Fabrycznie założony
i zlutowany pakiet
świeżego powietrza
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Zawór rozprężny

Interfejs elektroniczny

(EKEXV)

(EKEQ)

Możliwości elastycznego sterowania centralami wentylacyjnymi

W celu uzyskania maksymalnej elastyczności instalacji,
oferujemy 4 systemy sterowania:
Sterowanie w: Dostępna regulacja temperatury powietrza (temperatura
tłoczenia, temperatura ssania, temperatura w pomieszczeniu)
za pośrednictwem sterownika DDC wykorzystującego algorytm
proporcjonalny 0~10 V do sterowania wydajnością
Sterowanie x: Precyzyjna regulacja temperatury powietrza
(temperatura tłoczenia, temperatura ssania, temperatura
w pomieszczeniu) wymagająca zaprogramowanego sterownika
DDC (do specjalnych zastosowań) wykorzystującego algorytm
proporcjonalny 0~10 V do sterowania wydajnością

Sterowanie y: Regulacja temperatury czynnika chłodniczego (Te/Tc) za
pomocą systemu sterowania Daikin (bez konieczności wykorzystania
sterownika DDC) z termostatem innej firmy (sterowanie Daikin dla
ustawień montażowych i wskazań błędów)
Sterowanie z: regulacja temperatury powietrza powrotnego
(temperatura ssania, temperatura w pomieszczeniu) za pomocą
systemu sterowania Daikin (bez konieczności wykorzystania sterownika
DDC)

Możliwość W (sterowanie Td/Tr):

Sterowanie temperaturą powietrza przez sterownik DDC
Temperatura w pomieszczeniu regulowana jest jako funkcja
temperatury powietrza nawiewanego (wynikowa) lub temperatury
powietrza powrotnego (regulowana przez użytkownika) centrali
wentylacyjnej. Sterownik DDC przetwarza różnicę temperatur
między wartością zadaną a temperaturą zasysanego powietrza (lub
temperaturą powietrza tłoczenia lub temperaturą pomieszczenia)
na proporcjonalny sygnał 0-10 V, który jest przesyłany do modułu
sterującego Daikin (EKEQFCBA). To napięcie reguluje częstotliwość
sprężarki.

DDC

Precyzyjna kontrola temperatury powietrza przez sterownik DDC
Temperatura w pomieszczeniu regulowana jest jako funkcja
temperatury powietrza nawiewanego (wynikowa) lub temperatury
powietrza powrotnego (regulowana przez użytkownika) centrali
wentylacyjnej. Sterownik DDC przetwarza różnicę temperatur
między wartością zadaną a temperaturą zasysanego powietrza
(lub temperaturą powietrza wylotowego lub temperaturą
pomieszczenia) na napięcie referencyjne (0-10V), które przesyłane
jest do modułu sterującego Daikin (EKEQFCBA). Napięcie referencyjne
jest wykorzystywane jako główna wartość wejściowa do regulacji
częstotliwości sprężarki.
Ts

Td

Te
AHU
Tr

Pomieszczenie

DDC

Te

Moduł
sterujący
Daikin:
EKEQFCBA

Td

AHU
Tr

Pomieszczenie

Możliwość Z (sterowanie Ts/Tr):

Możliwość Y (sterowanie Te/Tc):

Za pomocą stałej temperatury parowania/skraplania
Użytkownik może ustalić stałą zadaną temperaturę odparowania
w zakresie między 3°C a 12°C. W takim przypadku, temperatura
w pomieszczeniu jest regulowana tylko pośrednio. Wydajność
chłodniczą określa się na podstawie bieżącej temperatury
odparowania (tj. obciążenia wymiennika ciepła). Można podłączyć
zdalny sterownik bezprzewodowy Daikin, pracujący na podczerwień,
(BRC1D52 lub BRC1E52A/B - opcja) do sygnalizacji błędów.

Sterowanie centralą wentylacyjną jak jednostką wewnętrzną VRV ze
100% świeżego powietrza
(BRC1D52 lub BRC1E52A/B - opcja)
Wartość zadaną można ustalić poprzez standardowy zdalny sterownik
Daikin, pracujący na podczerwień. WŁ./WYŁ. zdalne za pomocą
opcjonalnego adaptera KRP4A51.
Nie należy przyłączać zewnętrznego sterownika DDC. Wydajność
chłodniczą oblicza się na podstawie temperatury powietrza zasysanego
i wartości zadanej w sterowniku Daikin.
WŁ./ WYŁ.

Moduł
sterujący
Daikin:
EKEQFCBA

KRP4A51

AHU
Te

Ts

Td

Tr Pomieszczenie
BRC1D52
BRC1E52A/B

Sterowanie x

EKEQFCBA

Sterowanie y
Sterowanie z

EKEQDCB
EKFQMCBA*

Moduł
sterujący
Daikin:
EKEQDCB
EKEQMCB

Te

Td

AHU
Tr

Pomieszczenie

BRC1D52
BRC1E52A/B

Ts = temperatura powietrza zasysanego

Tr = temperatura w pomieszczeniu

AHU = centrala wentylacyjna

Td = temperatura powietrza wylotowego

Te = temperatura parowania

DDC = sterownik z wyświetlaczem cyfrowym

Zestaw opcjonalny
Możliwość w

Ts

Właściwości
Wymagany jest sterownik DDC
regulacja temperatury na podstawie temperatury powietrza zasysanego lub powietrza wylotowego
Wymagany jest sterownik DDC i Microtech
Precyzyjna regulacja temperatury na podstawie temperatury powietrza zasysanego lub powietrza wylotowego
Za pomocą stałej temperatury parowania, nie można ustawić wartości zadanej za pomocą zdalnego sterownika
Wykorzystanie zdalnego sterownika bezprzewodowego Daikin, pracującego na podczerwień BRC1D52 lub BRC1E52A/B
Regulacja temperatury na podstawie temperatury powietrza zasysanego

* EKEQMCB (dla układu „Multi")
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Ts
Moduł
sterujący
Daikin:
EKEQFCBA

Możliwość X (sterowanie Td/Tr):

Centrala wentylacyjna

- do większych wydajności (od 8 do 54HP)
Zaawansowane rozwiązanie do zastosowań pojedynczych i multi
›› Jednostki ze sterowaniem inwerterowym
›› Odzysk ciepła, pompa ciepła
›› R-410A
›› Regulacja temperatury pomieszczenia poprzez systemy sterowania Daikin
›› Dostępny duży zakres zestawów zaworów rozprężnych
›› BRC1E52A/B do nastawy temperatury
(podłączony do EKEQMCBA)
›› Możliwość podłączenia do wszystkich systemów odzyskiwania ciepła VRV
i pomp ciepła
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Centrala wentylacyjna

Sterowanie W, X, Y dla
pompy ciepła VRV IV

Sterowanie Z dla wszystkich
jednostek zewnętrznych VRV

R*YQ8-20T

R*YQ12-54T

Rura obiegu chłodniczego
F1-F2

Wentylacja i uzdatnianie powietrza

inne protokoły komunikacji
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Centrala wentylacyjna

ERQ - dla mniejszych wydajności
(od klasy 100 do 250)
Centrala wentylacyjna Daikin

Podstawowe rozwiązanie dostarczania
świeżego powietrza dla zastosowań
w układach pojedynczych
›› Jednostki ze sterowaniem inwerterowym
›› Pompa ciepła
›› R-410A
›› Dostępny duży asortyment zestawów zaworu rozprężania
F1 - F2

„Pakiet świeżego powietrza od Daikin” to kompletne rozwiązanie typu Plug & Play,
obejmujące centralę klimatyzacyjną, jednostkę skraplającą ERQ lub VRV oraz wszystkie
elementy sterujące (EKEQ, EKEX, DDC) zamontowane i skonfigurowane fabrycznie.
Najdogodniejsze rozwiązanie, zintegrowane w jednym systemie.

Wentylacja
ERQ
Zakres wydajności
HP
Wydajność chłodniczaNom.
kW
Wydajność grzewczaNom.
kW
Pobór mocy
Chłodzenie
Nom.
kW
Grzanie
Nom.
kW
Wartość EER
Wartość COP
Wymiary
Jednostka
mm
Ciężar
Jednostka
kg
Przepływ powietrzaChłodzenie
Nom.
m³/min
Nom.
m³/min
przez wentylator Grzanie
Poziom mocy akustycznejChłodzenie
Nom.
dBA
Poziom mocy
Chłodzenie
Nom.
dBA
Grzanie
Nom.
dBA
akustycznej
Zakres pracy
Chłodzenie
Min./maks.
°CDB
Grzanie
Min./maks.
°CWB
Temperatura Grzanie Min.
°CDB
ChłodzenieMaks. °CDB
wężownicy
Czynnik
Typ/GWP
Ilość
kg/TCO2Eq
chłodniczy
Połączenia
Ciecz
Śr. zew.
mm
Śr. zew.
mm
instalacji rurowej Gaz
Spust
Śr. zew.
mm
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V
Prąd
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A

100AV1
4
11,2
12,5
2,81
2,74

Wentylacja
ERQ
Zakres wydajności
HP
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
Wydajność grzewcza Nom.
kW
Pobór mocy
Chłodzenie Nom.
kW
Grzanie
Nom.
kW
Wartość EER
Wartość COP
Wymiary
Jednostka
mm
Ciężar
Jednostka
kg
Przepływ powietrza Chłodzenie Nom.
m³/min
Nom.
m³/min
przez wentylator Grzanie
Poziom mocy akustycznej Nom.
dBA
Poziom mocy akustycznej Nom.
dBA
Zakres pracy
Chłodzenie Min./maks.
°CDB
Grzanie
Min./maks.
°CWB
Temperatura Grzanie Min.
°CDB
wężownicy Chłodzenie Maks. °CDB
Czynnik
Typ/GWP
Ilość
kg/TCO2Eq
chłodniczy
Połączenia
Ciecz
Śr. zew.
mm
Śr. zew.
mm
instalacji rurowej Gaz
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V
Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A
Prąd

125AW1
5
14,0
16,0
3,52
4,00
3,98
4,00
1.680x635x765
159
95
95
72
54

Rura obiegu chłodniczego

125AV1
5
14,0
16,0
3,51
3,86

140AV1
6
15,5
18,0
4,53
4,57
3,42
3,94

3,99
4,56

4,15
1.345x900x320
120
106

102
66
50
52

105
67
51
53
-5/46
-20/15,5
10 (1)
35
R-410A / 2087,5
4,0/8,4
9,52

69
53
55

15,9

19,1
26x3
1N~/50/220-240
32,0

6,2/12,9
15,9
16

200AW1
8
22,4
25,0
5,22
5,56
4,29
4,50

250AW1
10
28,0
31,5
7,42
7,70
3,77
4,09
1.680x930x765

187
171
171

240
185
185
78

57
-5/43
-20/15
10
35
R-410A / 2087,5
7,7/16,1
9,52
19,1
3N~/50/400

58

8,4/17,5
22,2
25

(1) Jeżeli temperatura wężownicy jest niższa, należy skorzystać z wstępnego uzdatniania powietrza (obrotowy wymiennik rekuperacyjny, ...) do podniesienia temperatury
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Przegląd zaworów rozprężnych i modułów sterujących

Integracja ERQ i VRV w centralach wentylacyjnych innych firm
szeroka gama zestawów zaworów rozprężnych i modułów sterujących
Tabela możliwości
Moduł sterujący

ERQ100
ERQ125
ERQ140
ERQ125
3 fazy ERQ200
ERQ250
VRV III
VRV IV
1 faza

System A

System B
System B

P (układ pojedynczy): kombinacja zależy od wydajności centrali wentylacyjnej
n1 (układ multi: kombinacja central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych DX VRV): w celu określenia ilości, patrz podręcznik danych technicznych
n2 (układ multi: wiele central wentylacyjnych lub kombinacja central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych DX VRV): w celu określenia ilości, patrz podręcznik danych technicznych
Do niektórych typów jednostek zewnętrznych VRV IV można podłączyć moduł sterujący EKEQFA (z liczbą maksymalnie 3 modułów na jednostkę). Nie należy łączyć modułów sterujących EKEQFA z jednostkami wewnętrznymi VRV DX, jednostkami wewnętrznymi RA i hydroboksami

Tabela wydajności
Chłodzenie
Klasa EKEXV

Grzanie
Dopuszczalna wydajność wymiennika ciepła (kW)

50
63
80
100
125
140
200
250
400
500

Minimum
5,0
6,3
7,9
10,0
12,4
15,5
17,7
24,7
35,4
49,6

Maksimum
6,2
7,8
9,9
12,3
15,4
17,6
24,6
30,8
49,5
61,6

Nasycona temperatura parowania: 6°C
Temperatura powietrza: 27°C DB / 19°C WB

Klasa EKEXV

Dopuszczalna wydajność wymiennika ciepła (kW)
Minimum
5,6
7,1
8,9
11,2
13,9
17,4
19,9
27,8
39,8
55,1

50
63
80
100
125
140
200
250
400
500

Maksimum
7,0
8,8
11,1
13,8
17,3
19,8
27,7
34,7
55,0
69,3

Nasycona temperatura skraplania: 46°C
Temperatura powietrza: 20°C DB

EKEXV - Zestaw zaworu rozprężnego do central wentylacyjnych
Wentylacja
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
Poziom mocy akustycznejNom.
Zakres pracy
Temperatura Grzanie Min.
wężownicy ChłodzenieMaks.
Czynnik chłodniczyTyp/GWP
Połączenia instalacji rurowejCiecz
Śr. zew.

EKEXV
mm
kg
dBA
°CDB
°CDB
mm

50

63

6,35

80

100

125
140
401x215x78
2.9
45
10 (1)
35 (2)
R-410A / 2.087,5
9,52

200

250

400

500

12,7

15,9

(1) W trybie ogrzewania temperaturę powietrza na wlocie do wężownicy można obniżyć do -5° CDB. W celu uzyskania informacji dodatkowych, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym dealerem. (2) Wilgotność względna 45%.

EKEQ - Moduł sterujący do central wentylacyjnych
Wentylacja
Zastosowanie
Jednostka zewnętrzna
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
Zasilanie
Faza / Częstotliwość / Napięcie

EKEQ

mm
kg
Hz/V

FCBA
Patrz uwaga
ERQ / VRV

DCB
Układ pojedynczy
ERQ
132x400x200

3,9

MCBA
Układ Multi
VRV
3,6

1~/50/230

Kombinacja EKEQFCBA i ERQ w układzie pojedynczym. EKEQFCBA można podłączyć do tego samego typu jednostek zewnętrznych VRV IV z maksymalną liczbą 3 modułów sterujących. Kombinacja jednostek
wewnętrznych DX, hydroboksów, jednostek zewnętrznych RA itd. nie jest dozwolona. Informacje szczegółowe można znaleźć w tabeli kombinacji jednostki zewnętrznej.
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•
•
•
•

Zestaw zaworu rozprężnego

EKEQDCBV3 EKEQFCBAV3 EKEQMCBAV3 EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Sterowanie Z Sterowanie W, X, Y Sterowanie Z
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
1 -> 3
n2
n2
n2
n2
n2
n2
n2
n2
n2
n2
n2

Sterowniki

STEROWNIK PRZEWODOWY
BRC1E52A

INTELIGENTNY
MENADŻER
DOTYKOWY
DCM601A51

ZDALNY STEROWNIK
NA PODCZERWIEŃ
216

Systemy sterowania
Systemy sterowania	

Opcje i wyposażenie dodatkowe	

Tabela wymagań wg zastosowania
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Indywidualne systemy sterowania
Przewodowe zdalne sterowniki/ sterowniki
bezprzewodowe na podczerwień

Zdalny monitoring i konserwacja
I-Net234
Bezprzewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu236
Przewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu 236
Inne urządzenia integracyjne
237

220

Centralne układy zdalnego sterowania
Centralny sterownik zdalny / Ujednolicone sterowanie
WŁ./WYŁ. / Programowany zegar
222
DTA113B51223
223

Interfejsy z protokołem standardowym
Interfejs Modbus
Interfejs KNX
Interfejs BACnet
Interfejs LonWorks

226
229
230
231

Oprogramowanie konfiguratora Daikin

232
Systemy sterowania

Mini system zarządzania budynkiem
224
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Podsumowanie rozwiązań przeznaczonych do sterowania

Tabela wymagań wg zastosowania
Daikin oferuje różne rozwiązania sterowania dostosowane do wymagań nawet najbardziej
wymagających zastosowań komercyjnych.
›› Podstawowe rozwiązania przeznaczone do
sterowania dla klientów o niewielkich wymaganiach
i o ograniczonym budżecie
›› Integracja rozwiązań przeznaczonych do sterowania
dla klientów, którzy chcą zintegrować jednostki

Sklep

Daikin z istniejącym systemem BMS
›› Zaawansowane rozwiązania przeznaczone do
sterowania dla klientów, którzy oczekują od
Daikin mini rozwiązania BMS, z zaawansowanym
zarządzaniem energią

Sterowanie jednostką

Integracja sterowania

BRC1E52A/B

RTD-20

RTD-Net

KLIC-DI

1 zdalny sterownik
dla 1 jednostki
wewnętrznej
(grupa)

1 bramka dla
1 jednostki
wewnętrznej
(grupa)

1 bramka dla
1 jednostki
wewnętrznej

1 bramka dla
1 jednostki
wewnętrznej















Automatyczne sterowanie klimatyzacją
Ograniczone możliwości sterowania dla personelu sklepowego
Tworzenie stref w sklepie
Blokada z np. alarmem, czujnikiem PIR
Integracja jednostek Daikin z istniejącym systemem
BMS za pośrednictwem Modbus



Integracja jednostek Daikin z istniejącym systemem
BMS za pośrednictwem KNX

Zaawansowane sterowanie
EKMBDXA

DCS601C51

1 bramka dla
1 iTC dla
maks. 64 jednostek 64 jednostek
wewnętrznych
(grup) i 10 jednostek wewnętrznych
zewnętrznych
(grupy)








DCM601A51
1 ITM dla
64 jednostek
wewnętrznych
(grupy) (1)









Integracja jednostek Daikin z istniejącym systemem
BMS za pośrednictwem HTTP



Monitorowanie zużycia energii
Zaawansowane zarządzanie energią



Możliwa funkcja free cooling
Integracja przekrojowa produktów Daikin
z istniejącym systemem BMS Daikin
Integracja produktów innych firm z systemem BMS Daikin
Standardowo dostępne sterowanie przez Internet do
sterowania za pośrednictwem lokalnego komputera PC








(1): Można dodać 7 iTM plus adaptery (DCM601A52), aby uzyskać 512 grup jednostek wewnętrznych i 80 jednostek zewnętrznych (systemy)

Hotel

Goście hotelowi mogą regulować i monitorować podstawowe funkcje ze swoich pokojów
Ograniczone możliwości sterowania dla gości hotelowych
Synchronizacja z kontaktronem okiennym
Synchronizacja z kartą dostępu
Integracja jednostek Daikin z istniejącym systemem BMS za pośrednictwem Modbus

Sterowanie jednostką

Integracja sterowania

BRC2/3E52C

RTD-HO

RTD-Net

1 zdalny sterownik
dla 1 jednostki
wewnętrznej
(grupa)

1 bramka dla
1 jednostki
wewnętrznej
(grupa)











DCS601C51

DCM601A51

1 bramka dla
1 jednostki
wewnętrznej
(grupa)

1 bramka dla
1 jednostki
wewnętrznej

1 iTC dla
64 jednostek
wewnętrznych
(grupy)

1 ITM dla
64 jednostek
wewnętrznych
(grupy) (1)

















Integracja jednostek Daikin z istniejącym systemem BMS za pośrednictwem KNX
Integracja jednostek Daikin z istniejącym systemem BMS za pośrednictwem HTTP
Monitorowanie zużycia energii
Zaawansowane zarządzanie energią
Integracja przekrojowa produktów Daikin z istniejącym systemem BMS Daikin
Integracja produktów innych firm z systemem BMS Daikin
Standardowo dostępne sterowanie przez Internet do sterowania za pośrednictwem lokalnego komputera PC
(1): Można dodać 7 iTM plus adaptery (DCM601A52), aby uzyskać 512 grup jednostek wewnętrznych i 80 jednostek zewnętrznych (systemy)
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Zaawansowane sterowanie

KLIC-DI









Podsumowanie rozwiązań przeznaczonych do sterowania

Biuro

Sterowanie jednostką
BRC1E52A/B

Integracja sterowania
EKMBDXA

DMS504B51

Zaawansowane sterowanie

DMS502A51 /
DAM412B51

DCS302C51 /
DST301B51

DCS601C51

1 zdalny sterownik 1 bramka dla maks.
1 bramka dla 1 bramka dla 128 jednostek
1 R/C dla maks.
1 iTC dla
dla 1 jednostki 64 jednostek wewnętrznych 64 jednostek
wewnętrznych
64 grup, 128 jednostek
64 jednostek
wewnętrznej
(grup) i 10 jednostek
wewnętrznych
(grup) i 20 jednostek
wewnętrznych,
wewnętrznych
(grupa)
zewnętrznych
(grup)
zewnętrznych (2)
10 jednostek zewnętrznych
(grupy)
Automatyczne sterowanie klimatyzacją



Sterowanie centralne do zarządzania
Sterowanie lokalne dla pracowników biurowych
Ograniczone możliwości sterowania dla pracowników biurowych




Integracja jednostek Daikin z istniejącym systemem
BMS za pośrednictwem Modbus
Integracja jednostek Daikin z istniejącym systemem BMS za pośrednictwem KNX
Integracja jednostek Daikin z istniejącym systemem
BMS za pośrednictwem HTTP
Integracja jednostek Daikin z istniejącym systemem
za pośrednictwem LonTalk
Integracja jednostek Daikin z istniejącym systemem
za pośrednictwem BACnet
Odczyt zużycia energii













 (3)








DCM601A51
1 ITM dla
64 jednostek
wewnętrznych
(grupy) (1)

















Monitorowanie zużycia energii
Zaawansowane zarządzanie energią
Integracja przekrojowa produktów Daikin
z istniejącym systemem BMS Daikin
Integracja produktów innych firm z systemem BMS
Daikin
Standardowo dostępne sterowanie przez Internet do
sterowania za pośrednictwem lokalnego komputera PC
(1): Można dodać 7 iTM plus adaptery (DCM601A52), aby uzyskać 512 grup jednostek wewnętrznych i 80 jednostek zewnętrznych (systemy)
(2): przedłużenie potrzebne, aby uzyskać 256 jednostek wewnętrznych (grup), 40 jednostek zewnętrznych
(3): tylko WŁ./WYŁ.

Chłodzenie techniczne

Jednostka

Integracja

Zaawansowana

DTA113B51

RTD-10

DCM601A51

1 płytka obwodów
1 bramka dla
1 ITM dla 64 jednostek
drukowanych dla 4 jednostek maksymalnie 8 jednostek
wewnętrznych
wewnętrznych (grup)
wewnętrznych (grup)
(grupy) (1)

Tryb rezerwowy
Rotacja cyklu
Możliwość ograniczonego sterowania w pomieszczeniu z chłodzeniem technicznym
Jeżeli temp. w pomieszczeniu powyżej maks., wówczas wyświetla
się alarm i jednostka przechodzi w tryb gotowości.
W razie wystąpienia błędu, pojawi się alarm.



















Systemy sterowania

Automatyczne sterowanie klimatyzacją

(1): Można dodać 7 iTM plus adaptery (DCM601A52), aby uzyskać 512 grup jednostek wewnętrznych i 80 jednostek zewnętrznych (systemy)
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Indywidualne systemy sterowania
BRC944B2*/BRC1D52

Sterownik przewodowy
›› Programowany zegar:
Możliwość ustawienia pięciu działań w ciągu dnia
w następujący sposób:
• nastawa: jednostka jest WŁĄCZANA i pracuje w trybie
normalnym
• WYŁ: jednostka zostaje WYŁĄCZONA
• ograniczenia: jednostka jest włączana i regulowana
w zakresie maks./min. temperatury (więcej szczegółów
por. ograniczanie działania)
›› Praca podczas nieobecności (zabezpieczenie przed
zamarzaniem): w czasie nieobecności użytkowników
pozwala utrzymać w pomieszczeniu temperaturę na
odpowiednim poziomie. Ta funkcja pozwala również na
przełączenie jednostki WYŁĄCZENIE/WŁĄCZENIE
›› Przyjazna dla użytkownika funkcja HRV dzięki
wprowadzeniu przycisku dla trybu wentylacji
i prędkości wentylatora
›› Ciągłe monitorowanie systemu pod kątem usterek
w 80 elementach
›› Natychmiastowe wyświetlenie lokalizacji i stanu usterki
›› Obniżenie kosztów i skrócenie czasu konserwacji

Wyświetlacz
›› Tryb pracy1
›› Wentylacja z odzyskiem ciepła (HRV) w trybie pracy
›› Sterowanie przełączaniem chłodzenia/ogrzewania
›› Wskaźnik sterowania centralnego
›› Wskazanie sterowania grupowego
›› Nastawa temperatury1
›› Kierunek przepływu powietrza1

BRC1D52

BRC944B2

›› Czas zaprogramowany
›› Kontrola/test
›› Prędkość wentylatora1
›› Filtr powietrza
›› Odszranianie/ gorący start
›› Usterka
1

W BRC944B2 dostępne są tylko funkcje oznaczone '1'

ARC4*/BRC4*/BRC7*

Zdalny sterownik
pracujący na podczerwień
Przyciski robocze: WŁ./ WYŁ., start/stop trybu zegara
programowanego, wł./wył. trybu zegara programowanego,
czas programu, ustawienie temperatury, kierunek przepływu
powietrza (1), tryb pracy, regulacja prędkości wentylatora,
resetowanie oznaczenia filtra (2), wskazanie kontroli (2)/testu (2)
Wyświetlacz: tryb pracy, wymiana baterii, nastawa
temperatury, kierunek przepływu powietrza (1),
zaprogramowany czas, prędkość wentylatora, kontrola/test (2)
1. Nie dotyczy FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ
2. Tylko do jednostek FX**
3.	W celu uzyskania informacji na temat wszystkich funkcji pilota, patrz
instrukcja obsługi

ARC466A1

BRC4*/BRC7*

BRC2E52A / BRC3E52A

Uproszczony przewodowy sterownik systemów hotelowych
›› Interfejs z symbolami dla zapewnienia intuicyjnego sterowania
›› Funkcje ograniczone do podstawowych potrzeb użytkownika
›› Nowoczesne wzornictwo
›› Energooszczędność dzięki karcie hotelowej, integracji kontraktonów
okiennych oraz ograniczeniom nastawy
›› Dzięki elastycznej funkcji obniżania parametrów, temperatura
w pomieszczeniu utrzymuje się w komfortowym przedziale, zapewniając
komfort gościom
›› Płaski panel tylny zapewniający łatwość instalacji
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›› Łatwe uruchomienie: intuicyjny interfejs dla
zaawansowanych ustawień menu
›› Dostępne 2 modele:
• Typ pompa ciepła: temperatura,
prędkość wentylatora, WŁ./ WYŁ.
• Typ z odzyskiem ciepła: temperatura, tryb,
prędkość wentylatora, WŁ./ WYŁ.
›› Zastępuje istniejące sterowniki BRC2C51 i BRC3A61

Nowoczesny, przyjazny
dla użytkownika pilot
BRC1E52A/B

Graficzny wyświetlacz zużycia

›› Ograniczony zakres temperatur
›› Funkcja obniżenia parametrów
›› Podłączenie czujnika obecności i czujnika
podłogowego (dostępne w nowej kasecie
z nawiewem obwodowym)
›› Wyświetlanie liczby kW/h
›› Automatyczne resetowanie nastawy temperatury
›› Programowany zegar wyłączenia

energii elektrycznej
(Funkcja dostępna
w połączeniu z FCQG i FCGHQ)

Ograniczenie zakresu temperatur pozwala
uniknąć nadmiernego ogrzewania lub
chłodzenia
Oszczędzaj energię przez określenie dolnej
temperatury granicznej dla trybu chłodzenia i górnej
temperatury granicznej dla trybu ogrzewania.
Uwaga: dostępne również w trybie automatycznego przełączania
chłodzenia/ogrzewania.

Wyświetlanie liczby kW/h pozwala śledzić
zużycie energii

Inne funkcje
›› Można ustalić maksymalnie 3 niezależne
harmonogramy, więc użytkownik sam może łatwo
zmieniać harmonogram w ciągu roku (np. letni,
zimowy, przejściowy)
›› Możliwość indywidualnego ograniczenia funkcji
menu Łatwość użytkowania: bezpośredni dostęp do
wszystkich głównych funkcji
›› Łatwa konfiguracja: przejrzysty graficzny interfejs
użytkownika zapewniający zaawansowane
ustawienia menu
›› Zegar czasu rzeczywistego z funkcją automatycznej
aktualizacji na czas letni
›› Wbudowane zasilanie zapasowe: w przypadku awarii
zasilania, wszystkie ustawienia zostaną zachowane
przez okres do 48 godzin
›› Obsługa wielu języków
angielski, niemiecki, holenderski, hiszpański, włoski,
portugalski, francuski, grecki, rosyjski, turecki, polski
(BRC1E52A)
angielski, niemiecki, czeski, chorwacki, węgierski,
rumuński, słoweński, bułgarski, słowacki, serbski,
albański (BRC1E52B)

Wyświetlanie liczby kW/h pokazuje zużycie energii
elektrycznej w ostatnim dniu/miesiącu/roku.
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Szereg indywidualnie wybieranych funkcji
oszczędności energii

Systemy sterowania centralnego

Sterowanie centralne systemem Sky Air i VRV odbywa się poprzez 3 przyjazne dla użytkownika sterowniki.
Sterowniki mogą być używane niezależnie lub łącznie dla grupy lub strefy, gdzie 1 grupa = kilkanaście (do 16)
jednostek wewnętrznych, a 1 strefa = kilkanaście grup.
Zdalne sterowanie centralne jest idealnym rozwiązaniem dla komercyjnych budynków o zmieniającej się
liczbie użytkowników, gdyż pozwala na podział jednostek wewnętrznych według grup dla poszczególnych
użytkowników (podział na strefy).
Układ zegarowy harmonogramów pozwala na zaprogramowanie harmonogramu i warunków pracy dla każdego
z użytkowników, przy czym ustawienia można łatwo zmienić w zależności od zmieniających się wymagań.

DCS302C51

Zdalny sterownik centralny
Umożliwia indywidualne sterowanie 64 grupami (strefami) jednostek
wewnętrznych.
›› możliwość obsługi do 64 grup (128 jednostek wewnętrznych,

maks. 10 jednostek zewnętrznych)

›› możliwość obsługi do 128 grup (128 jednostek wewnętrznych,

maks. 10 jednostek zewnętrznych) za pośrednictwem
2 centralnych zdalnych sterowników w oddzielnych lokalizacjach
›› sterowanie strefowe
›› sterowanie grupowe
›› wyświetlanie kodu usterki
›› maksymalna długość okablowania 1.000 m (łącznie: 2.000 m)
›› możliwość kontroli kierunku i ilości nawiewanego powietrza dla
systemu HRV
›› rozbudowane funkcje programowanego zegara

DCS301B51

Centralny wyłącznik
Umożliwia wspólne lub indywidualne sterowanie 16 grupami
jednostek wewnętrznych.
›› możliwość obsługi do 16 grup (128 jednostek wewnętrznych)
›› możliwość użycia 2 zdalnych sterowników umieszczonych

w różnych miejscach

›› wskaźnik stanu pracy urządzenia (normalna praca, alarm)
›› wskaźnik sterowania centralnego
›› maksymalna długość okablowania 1.000 m (łącznie: 2.000 m)

DST301B51

Programowany zegar harmonogramów
Umożliwia zaprogramowanie 64 grup.
›› możliwość obsługi do 128 jednostek wewnętrznych
›› 8 rodzajów harmonogramu tygodniowego
›› maksymalnie 48-godzinny czas podtrzymania ustawień na

zasilaniu awaryjnym

›› maksymalna długość okablowania 1.000 m (łącznie: 2.000 m)
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Systemy sterowania centralnego

DTA113B51
Rozwiązanie podstawowe do sterowania Sky Air i VRV
›› Funkcja obracania
›› Funkcja pracy przy

zasilaniu awaryjnym

BRC1D52
Do 4 jednostek/1 adapter

DCS601C51
Szczegółowe i łatwe monitorowanie oraz obsługa systemów VRV (maks. 64 grup jednostek wewnętrznych).

Linia publiczna

sterownik zewnętrzny (domotics, BMS itd.)

Alarm ppoż.

Modem
na płycie

Ethernet
Sygnał wymuszonego wyłączenia

System usług
sieciowych
klimatyzacji
DIII-NET

Jednostki wewnętrzne

HRV

DCS601C51

Układ systemu
›› Możliwość indywidualnego

sterowania maksymalnie
64 jednostkami
wewnętrznymi
›› Panel dotykowy
(ikony na pełnokolorowym
wyświetlaczu
ciekłokrystalicznym)
Zarządzanie
›› Zarządzanie historią pracy

Sterowanie
›› Sterowanie indywidualne

(wartość zadana, start/
stop, prędkość wentylatora)
(maks. 64 grupy/jednostki
wewnętrzne)
›› Harmonogram obniżenia
parametrów
›› Zaawansowana funkcja
tworzenia harmonogramów
(8 harmonogramów, 17 wzorów)
›› Łatwe grupowanie w strefy
›› Harmonogram roczny
›› Awaryjny wyłącznik
przeciwpożarowy
›› Programy zależne
›› Ulepszone funkcje
monitoringu i sterowania HRV
›› Automatyczne przełączenie
chłodzenie/grzanie
›› Optymalizacja grzania
›› Ograniczenie temperatury
›› Zabezpieczenie hasłem:
3 poziomy (ogólny,
administratora i serwisowe)
›› Szybki dobór i pełna kontrola
›› Prosta nawigacja

Monitorowanie
›› Wizualizacja poprzez

Otwarty interfejs
›› Komunikacja z trzecim

Oszczędność na kosztach
›› Funkcja swobodnego

Możliwość przyłączenia do
›› VRV
›› HRV
›› Sky Air
›› Split (przez adapter)

graficzny interfejs
użytkownika (GUI)
›› Funkcja zmiany koloru ikon
na wyświetlaczu
›› Tryb pracy jednostek
wewnętrznych
›› Wskaźnik wymiany filtra

chłodzenia

sterownikiem (domotics,
BMS, itp.) jest możliwa za
pomocą otwartego interfejsu
(opcja http)

›› Oszczędności na robociźnie
›› Łatwa instalacja
›› Zwarta budowa: ograniczona

przestrzeń instalacji

›› Ogólne oszczędności energii
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Języki
›› angielski
›› francuski
›› niemiecki
›› włoski
›› hiszpański
›› holenderski
›› portugalski

NOWOŚĆ

Sprawdź

Mini system zarządzania budynkiem

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

DCM601A51

Mini BMS

• Mini BMS (system zarządzania budynkiem)
w konkurencyjnej cenie
• Międzyfilarowa integracja produktów Daikin

z pełną integracją w ramach
wszystkich filarów produktowych

• Integracja sprzętu innych firm

Przegląd systemu
Dostęp przez Internet

Internet
Ekstranet
Sieć LAN
3G
interfejs http

Integracja wyposażenia
innych firm

Pełna kontrola nad
HVAC-R Daikin
DCM601A51

Linia adaptera iTM plus

Maks.
7 adapterów

Linia Di/Pi

Alarm ppoż.

Maksymalnie 200 m

DCM601A52
Port Di/Pi

Miernik energii w kWh

Bezpośrednie połączenie typu plug & play!

kurtyna powietrzna,

Pompa

Wentylator

Czujnik

Obiekty wielopozycyjne

Winda
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Centrala
klimatyzacyjna

Alarm

Moduł We/Wy

Oświetlenie

Moduł We/Wy

hydroboks,
centrale wentylacyjne

Chłodnictwo

jednostki wewnętrzne,

klimatyzacyjne

WAGO

i centrale

Interfejs

BACnet

Agregaty chłodnicze

Protokół

Klimakonwektory

Split

Mini system zarządzania budynkiem

NOWOŚĆ

Łatwość obsługi
›› Intuicyjny interfejs użytkownika
›› Widok rozkładu pomieszczeń i bezpośredni dostęp
do głównych funkcji jednostki wewnętrznej
›› Wszystkie funkcje są dostępne poprzez ekran
dotykowy lub interfejs internetowy

Inteligentne zarządzanie energią
›› Monitorowanie, czy zużycie energii jest zgodne z planem
›› Pomoc w wykrywaniu źródeł strat energii
›› Rozbudowane harmonogramy gwarantują poprawne
działanie w ciągu całego roku
›› Oszczędzanie energii poprzez synchronizowanie pracy
układu klimatyzacji z innym wyposażeniem, np. z
układem ogrzewania

Rozwiązania typu
plug & play

Elastyczność
NOWOŚĆ ›› Integracja produktów Daikin z różnych filarów
(grzanie, klimatyzacja, systemy wodne, chłodnictwo,
centrale wentylacyjne)
NOWOŚĆ ›› Protokół BACnet dla integracji produktów innych firm
›› We/wy dla integracji wyposażenia, takiego jak lampy,
pompy… w modułach WAGO
›› Modularna budowa pozwala na stosowanie w
małych i dużych budynkach
›› Kontroluj do 512 grup jednostek wewnętrznych za
pośrednictwem jednego ITM i połącz kilka ITM za
pośrednictwem interfejsu online

Split

Klimakonwektory Agregaty chłodnicze

Chłodnictwo

i centrale wentylacyjne

Łatwość serwisowania i uruchamiania

Elastyczność w zakresie wielkości
Od 64 do ∞ liczby grup

›› Zdalne sprawdzanie szczelności instalacji czynnika
chłodniczego, bez konieczności wizyty na obiekcie
›› Uproszczone rozwiązywanie problemów
›› Dzięki narzędziom służącym do uruchamiania można
zaoszczędzić czas podczas procesu uruchamiania
›› Automatyczne adresowanie jednostek wewnętrznych

Przegląd funkcji
Zarządzanie

Sterowanie

›› Dostęp poprzez Internet

›› Sterowanie indywidualne

›› francuski

›› Proporcjonalny podział mocy

›› niemiecki
›› włoski

(opcja)
›› Zarządzanie historią pracy

›› hiszpański

(awaria, czas pracy, …)

›› holenderski

›› Inteligentne zarządzanie

›› portugalski

- Agregaty chłodnicze

›› Ustawianie harmonogramów

(za pośrednictwem

(harmonogram tygodniowy,
kalendarz roczny,

sterownika POL638.70)

NOWOŚĆ

harmonogram sezonowy)

- Centrale wentylacyjne Daikin
- Klimakonwektory

›› Programy zależne

- Daikin Altherma typ Flex

- monitorowanie zgodności

›› Ograniczenie nastaw

- Wodne moduły grzewcze, nisko-

zużycia energii z planem

›› Ograniczenie temperatury

i wysokotemperaturowe

- wykrywanie źródeł strat

›› Można sterować maksymalnie

energii

- Kurtyny powietrzne Biddle

Interfejs WAGO

2.560 grupami jednostek

›› Funkcja obniżenia parametrów

›› Modularna integracja

(ITM plus Integrator + 7 iPU

›› Funkcja temperatury komfortu

sprzętu innych firm

(wraz z adapterem iTM)

- DX Split, Sky Air, VRV

(2 560 grup)

energią

Układ systemu

›› Ethernet TCPIP

Możliwość przyłączenia do

- WAGO I/O, AO i PI

NOWOŚĆ

- Protokół BACnet

- złącze WAGO (interfejs
pomiędzy urządzeniami WAGO
i Modbus)
- moduł Di
- moduł Do
- moduł Ai
- moduł termistorowy
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Systemy sterowania

Języki
›› angielski

Interfejsy z protokołem standardowym

Interfejs Modbus
RTD

RTD-RA

›› Interfejs Modbus do monitorowania i sterowania
jednostkami wewnętrznymi w zastosowaniach
mieszkaniowych

RTD-NET

›› Interfejs Modbus do monitorowania i sterowania
jednostkami Sky Air, VRV, VAM i VKM

RTD-10

›› Zaawansowana integracja z systemem BMS
jednostek VRV, Sky Air, VAM i VKM poprzez:
• Modbus,
• Napięcie (0-10 V),
• Rezystancję
›› Funkcję pracy/gotowości dla serwerowni

RTD-20

›› Zaawansowane sterowanie jednostkami Sky Air, VRV,
VAM/VKM i kurtynami powietrznymi
›› Kopiowanie i sterowanie niezależnymi strefami
›› Większy komfort dzięki integracji czujnika CO2 do
sterowania objętością świeżego powietrza
›› Oszczędzanie na kosztach eksploatacji dzięki
• trybowi pracy przed otwarciem/po zamknięciu
• ograniczeniu nastaw
• całościowemu wyłączeniu
• czujnikowi PIR dla adaptacyjnej strefy nieczułości

RTD-HO

›› Interfejs Modbus do monitorowania i sterowania
jednostkami Sky Air, VRV, VAM i VKM
›› Inteligentny sterownik do pokoju hotelowego
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Integracja RA, Sky Air, VRV,
w BMS lub systemach
automatyzacji budynku

Przegląd funkcji

Główne funkcje

Wymiary
Wys. x szer. x gł. mm
Karta dostępu + okienny wyłącznik stykowy
Funkcja obniżenia parametrów
Blokada lub ograniczenie funkcji zdalnego sterowania (ograniczenie nastawy, ...)
Modbus (RS485)
Sterowanie grupowe
Sterowanie 0 - 10 V
Sterowanie rezystancyjne
Aplikacja IT
Synchronizacja ogrzewania
Sygnał wyjściowy (wł./odszranianie, błąd)
Zastosowanie detaliczne
Dzielone sterowanie w pomieszczeniu
Kurtyna powietrzna

RTD-RA

RTD-NET

RTD-10




(1)














80 x 80 x 37,5



100 x100 x 22

RTD-20

**





***

***


****




RTD-NET

RTD-10

RTD-20

RTD-HO








(1) Poprzez połączenie urządzeń RTD-RA

Funkcje monitorowania
Wł./ Wył.
Nastawa
Tryb
Wentylator
Żaluzja
Temperatura RC
Tryb RC
Jednostki NBR
Usterka
Kod usterki
Temperatura powietrza powrotnego (Średnia/min./maks.)
Alarm filtra
Tryb ogrzewania włączony
Odszranianie
Temperatura we/wy wężownicy

RTD-RA
M,C
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M

M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R

M
M
M
M
M
M
M

RTD-HO
M
M*
M
M
M
M

RTD-RA

RTD-NET

RTD-10

RTD-20

RTD-HO

M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M

Systemy sterowania

Funkcje sterowania

Wł./ Wył.
Nastawa
Tryb
Wentylator
Żaluzja
Sterowanie przepustnicą HRV
Funkcje blokady/ograniczenia
Wymuszone wyłączenie termiczne

M: Modbus / R: Rezystancja / V: Napięcie / C: sterowanie
* : tylko, gdy w pomieszczeniu znajdują osoby / **: ograniczenie nastaw / (*) jeżeli dostępne
*** : bez sterowania prędkością wentylatora na kurtynie powietrznej CYV / ****: praca i usterka
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Interfejsy z protokołem standardowym

Interfejs Modbus DIII-net
EKMBDXA
Zintegrowany system sterujący do swobodnego połączenia
między systemami VRV, Sky Air i BMS
›› Komunikacja za pośrednictwem protokołu Modbus RS485
›› Szczegółowe monitorowanie i sterowanie VRV total solution
›› Prosta i szybka instalacja za pośrednictwem protokołu DIII-net
›› Ponieważ używany jest protokół Daikin DIII-net, na jednostkę Daikin potrzebny jest tylko jeden interfejs modbus

Sieć VRV
DIII- NET

EKMBDXA

Jednostka zewnętrzna VRV

HRV
*za pośrednictwem modułu EKEQ

możliwość podłączenia do 256 jednostek na interfejs

Sieć Sky Air

Sieć agregatów z inwerterem

Sieć
sterowania
budynkiem

Alarm ppoż.

Zabezpieczenia

Zasilanie

Oświetlenie

Pompa

Winda

EKMBDXA7V1
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. zewnętrznych
Komunikacja
DIII-NET - Uwaga
Protokół - Uwaga
Protokół - Typ
Protokół - Maks. Długość
okablowania
Wymiary
Wys. x Szer. x Gł.
Ciężar
Temperatura otoczenia - działanie
Maks.
Min.
Instalacja
Zasilanie
Częstotliwość
Napięcie
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64
10
DIII-NET (F1F2)
2 przewody; szybkość komunikacji: 9.600 bitów/sek. lub 19.200 bitów/sek.
RS485 (modbus)
m
mm
kg
°C
°C
Hz
V

500
124x379x87
2,1
60
0
Instalacja wewnętrzna
50
220-240

Interfejsy z protokołem standardowym

Interfejs KNX
KLIC-DD
KLIC-DI

Integracja Split, Sky Air i VRV z systemami HA/BMS
Podłączenie jednostek wewnętrznych typu Split
do interfejsu KNX systemu automatyki budynku

Koncepcja

oświetlenie

dom
sterowanie żaluzjami

Sterownik
Domotica

Protokół interfejsu Daikin / KNX

tv

Podłączenie jednostek wewnętrznych Sky Air / VRV
do interfejsu KNX w celu integracji z BMS

Koncepcja

oświetlenie

sklep
sterowanie żaluzjami

Sterownik

tv

Domotica

Protokół interfejsu Daikin / KNX

Linia interfejsów KNX

Integracja jednostek wewnętrznych Daikin poprzez
interfejs KNX umożliwia monitorowanie i sterowanie
wielu urządzeń, takich jak światła i żaluzje, z jednego
centralnego sterownika. Jedną szczególnie
ważną cechą jest możliwość zaprogramowania
„scenariusza” – np. „Wyjazd z domu” – dla którego

użytkownik końcowy wybiera zakres poleceń do
jednoczesnego wykonania po wybraniu scenariusza.
Przykładowo w scenariuszu „Wyjazd z domu”, wyłącza
się klimatyzator i światła; zamykają się żaluzje i włącza
się alarm.

KLIC-DD wielkość 45x45x15 mm
Split
Sterowanie podstawowe
Wł./ Wył.
Tryb
Temperatura
Poziomy prędkości wentylatora
Typ 'swing'
Funkcje zaawansowane
Zarządzanie błędami
Scenariusze
Automatyczne wyłączanie
Ograniczenie temperatury
Konfiguracja początkowa
Konfiguracja nadrzędna i podrzędna

•

Systemy sterowania

Interfejs KNX do

KLIC-DI wielkość 90x60x35 mm
Sky Air
VRV

•

•

Auto, ogrzewanie, suszenie, wentylator, chłodzenie Auto, ogrzewanie, suszenie, wentylator, chłodzenie Auto, ogrzewanie, suszenie, wentylator, chłodzenie

•

3 lub 5 + auto
Zatrzymanie lub ruch

•
•
•
•

•

2 lub 3
Zatrzymanie lub ruch

Błędy komunikacji, błędy jednostki Daikin

•
•
•
•
•

•

2 lub 3
Automatyczny ruch lub pozycje stałe (5)

•
•
•
•
•
229

Interfejsy z protokołem standardowym

Interfejs BACnet
Zintegrowany system umożliwiający swobodne połączenie między systemami VRV,
systemami wodnymi, centralami wentylacyjnymi i systemami BMS

BMS

›› Interfejs podłączenia z systemem BMS
›› Komunikacja przez protokół BACnet
(połączenie przez Ethernet)
›› Nieograniczony rozmiar instalacji
›› Szybka i łatwa instalacja
›› Dane PPD dostępne w systemie BMS
(tylko dla VRV)

Sieć VRV

BACNET / ETHERNET

DIII- NET

DMS502A51

Sterowanie lokalne
Jednostka
zewnętrzna VRV

HRV
możliwość podłączenia do 256 jednostek na interfejs
Pilot

Sieć systemów wodnych
Karta szeregowa
BACnet MSTP

EKACBACMSTP
Seryjny panel
sekwencyjny

EKCM200J

EKCM200J

EKCM200J

EKDSSP-S

Sieć central klimatyzacyjnych

EKCMBACIP
EKCMBACMSTP

Alarm ppoż.

Zabezpieczenia

Zasilanie

Sieć
sterowania
budynkiem
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Pompa

Oświetlenie

Winda

Interfejsy z protokołem standardowym

Interfejs LonWorks
Otwarta integracja sieciowa funkcji monitorowania i sterowania VRV
i systemów wodnych w sieciach LonWorks

LON BMS

Sieć VRV

›› Interfejs do połączenia z sieciami
LonWorks
›› Komunikacja poprzez protokół Lon
›› Nieograniczone rozmiary powierzchni
›› Szybka i łatwa instalacja

LonTalk

DIII- NET

ETHERNET (TCP/IP)

adapter

DMS504B51

Sterowanie lokalne
Jednostka
zewnętrzna
VRV

HRV

możliwość podłączenia do 64 jednostek na interfejs

Pilot

Sieć systemów wodnych
Karta szeregowa
LON FTT 10
adapter

LonTalk
EKACLONP
Seryjny panel
sekwencyjny

EKCM200J

EKCM200J

EKCM200J

EKDSSP-S

LonTalk
LonPoint

Systemy sterowania

adapter

LonPoint

Sieć
sterowania
budynkiem

Zabezpieczenia System alarmowy
przeciwpoż.
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Oprogramowanie konfiguratora Daikin

Oprogramowanie konfiguratora Daikin
EKPCCAB3
Uproszczone uruchomienie:
interfejs graficzny do konfigurowania, uruchamiania
oraz wprowadzania ustawień systemowych

Uproszczone uruchomienie

Konfigurator Daikin dla Daikin Altherma i VRV jest
zaawansowanym oprogramowaniem, które umożliwia
łatwe konfigurowanie i uruchomienie systemu:

›› Potrzeba mniej czasu na skonfigurowanie agregatu
zewnętrznego
›› Wieloma systemami rozmieszczonymi w wielu
lokalizacjach można zarządzać dokładnie w taki
sam sposób, uzyskując dzięki temu uproszczenie
procedury konfigurowania systemów dla kluczowych
klientów
›› Możliwość łatwego odzyskania początkowych
ustawień jednostki zewnętrznej
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Uproszczone

Pobieranie wstępnych

uruchomienie

ustawień systemowych
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Systemy sterowania

Co to jest I-Net?

Usługa oparta na naszej technologii globalnego zdalnego
monitorowania, która zapewnia bezproblemowe działanie
systemu oraz pracę z najwyższą efektywnością.
CHMURA

I-Net
monitorowanie i analiza
wydajności

24/7

Co oferuje I-Net

Usługi I-Net

Gwarancja optymalnego działania przez cały okres
użytkowania systemu klimatyzacji oznacza pracę systemu
w efektywny pod względem energetycznym sposób oraz
zmniejszenie ilości nieoczekiwanych awarii i kosztów
do absolutnego minimum. I-Net pomaga poprawić
efektywność zarządzania budynkiem.

i-Net składa się z 2 głównych usług: chmury VRV oraz
monitorowania i analizy wydajności I-Net.

I-Net to ‘stałe połączenie’ z Daikin, to opierający się na
Internecie łącznik między użytkownikiem, systemem
klimatyzacji a Centrum zdalnego monitoringu Daikin.
Dzięki temu połączeniu użytkownik ma możliwość
monitorowania zużycia energii, a technicy serwisowi
Daikin mogą monitorować status całego systemu
w sposób ciągły i przez cały rok. Dzięki przewidywaniu
awarii oraz ofercie porady technicznej na podstawie
analizy danych, użytkownik może zmaksymalizować
czas sprawności wyposażenia oraz kontrolować koszty
energii bez kompromisów na rzecz poziomów komfortu.
W ten sposób i-Net zapobiega ryzyku pojawienia się
problemów, przedłuża trwałość systemu i jednocześnie
zapewnia niższe rachunki za prąd.
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Chmura VRV
Chmura VRV pozwala przejąc kontrolę nad zarządzaniem
energią. Proste w obsłudze narzędzia trendów danych
energetycznych i analityczne zapewniają kontrolę oraz
pokazują możliwości związane ze zmniejszeniem emisji CO2
oraz zapewniają oszczędności energii na poziomie 15%.
Oszczędzanie rozpoczyna się od pomiarów. Popraw
stabilność swojej firmy!

Monitorowanie i analiza wydajności I-Net
Skoncentruj się na podstawowej działalności i przekaż
system HVAC firmie Daikin. Daikin I-Net w sposób
nieprzerwany łączy się z Daikin. Powiadamia o alarmach
oraz przekazuje wczesne ostrzeżenia związane
z odchyleniami w działaniu systemu, a to pozwala
zmaksymalizować czas sprawności oraz zapewnia komfort
osobom znajdującym się w budynku. Dostawcy usługi
mają dostęp przez Internet do danych operacyjnych, dzięki
czemu są przygotowani do pracy zaraz po pojawieniu się
na miejscu. Specjaliści korzystają z analiz tendencji.
To wszystko powoduje, że system pracuje z optymalną
efektywnością i zwiększa jego niezawodność.

Serwer danych

Nadzór i analiza

Internet

wydajności

24/7
Analiza prognostyczna
Rejestracja trendu danych

Informacje do:

›› klientów
›› firmy serwisowej

CHMURA

Sterownik

Monitorowanie
zarządzania energią.

Połączenie z I-Net za pośrednictwem
ITM, PCASO, ...

Pomaga w zarządzaniu energią za pośrednictwem
technologii Daikin.
›› Inteligentne narzędzie do wizualizacji zużycia energii
pomaga w zarządzaniu nią
›› 24/7 Monitoring online przez klienta z dowolnej
lokalizacji
›› Łatwa w obsłudze wizualizacja zarządzania energią
VRV (kWh)
›› Pomoc w analizowaniu strat energii
›› Monitorowanie wielu lokalizacji

Monitorowanie
parametrów pracy
Unikalna usługa I-Net Daikin zapobiega
nieoczekiwanemu wyłączeniu systemu oraz
pozwala uniknąć awaryjnych napraw.

Szybka reakcja, lepsze przygotowanie
›› W razie wystąpienia alarmu, dostawca usługi jest
natychmiast powiadamiany, odbiera wszystkie
istotne informacje.
›› Wczesne wykrywanie usterki (prognozy): dane
operacyjne są sprawdzane w trybie 24/7 przez
algorytmy prognostyczne I-Net, co pozwala na
wczesne podjęcie niezbędnych działań i uniknięcie
nieplanowanych przestojów.

›› Kontrola parametrów pracy przez ekspertów Daikin
wzmacnia plan konserwacji.
›› Ta usługa jest skierowana na poprawienie
poziomu serwisu, na szybką i precyzyjną reakcję,
na oszczędzanie na kosztach nieoczekiwanych
awarii, zapewnia spokój ducha. Powtarzające się
interwencje i zakłócenia najemców oraz zespołów
konserwacyjnych są utrzymywane na poziomie
minimalnym.

Systemy o długiej trwałości użytkowej
›› I-Net maksymalizuje trwałość instalacji, poprzez
zapewnienie optymalnych warunków do pracy
wyposażenia oraz poprzez unikanie niepotrzebnego
oddziaływania na podzespoły.
Systemy sterowania

Chmura VRV Daikin

Analiza
Połączenie z ekspertami Daikin zapewnia jasny
obraz funkcjonowania oraz użytkowania systemu
klimatyzacji.
›› Daikin w sposób nieprzerwany monitoruje dane
dotyczące zużycia energii, działania i komfortu.
Dzięki okresowej analizie danych, Daikin jest w stanie
proponować sposoby na ulepszenie pracy systemu.
›› W razie wystąpienia problemu, specjaliści Daikin
przeanalizują historię danych operacyjnych
i zapewnią pomoc zdalnie.
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Czujniki pokojowe

Bezprzewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu
K.RSS

Elastyczna i łatwa instalacja
›› Dokładny pomiar temperatury dzięki elastycznemu

umieszczeniu czujnika

›› Zbędne okablowanie
›› Nie ma potrzeby wiercenia otworów
›› Idealny w przypadku odnawiania pomieszczenia

Schemat połączeń płytki obwodów drukowanych jednostki wewnętrznej Daikin (np. FXSQ-P)
Zasilanie – X35, X13

Czujnik powietrza – X16A, X19

Odbiornik RF

Nadajnik RF

Dane techniczne
Wymiary
Ciężar
Zasilanie
Trwałość baterii
Typ baterii
Maksymalny zasięg
Zakres pracy
Komunikacja

mm
g

m
°C
Typ
Częstotliwość

MHz

Zestaw bezprzewodowego czujnika temperatury w pomieszczeniu (K.RSS)
Bezprzewodowy odbiornik temperatury w pomieszczeniu
Bezprzewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu
50 x 50
ø 75
40
60
Prąd stały o napięciu 16V, maks. 20 mA
Nie dotyczy
Nie dotyczy
+/- 3 lata
Nie dotyczy
Bateria litowa 3 V
10
0~50
RF
868,3

›› Informacja o temperaturze w pomieszczeniu jest wysyłana do jednostki wewnętrznej co 90 sekund lub jeśli różnica temperatur

wynosi 0,2°C lub jest większa.

Przewodowy czujnik temperatury w pomieszczeniu
KRCS01-1B
KRCS01-4B

›› Dokładny pomiar temperatury dzięki

elastycznemu umieszczeniu czujnika

Dane techniczne
Wymiary (Wys. x Szer.)
Ciężar
Długość okablowania rozgałęźnika

236

mm
g
m

60 x 50
300
12

Inne urządzenia integracyjne

ADAPTERY
Proste rozwiązania na wyjątkowe wymagania
Adaptery PCB Daikin zapewniają proste rozwiązania
dla unikatowych wymagań. Są tanią opcją spełniającą
proste wymagania sterowania i można ich używać
w pojedynczych jednostkach lub w zespołach.

(E)KRP1B*
Adapter okablowania

• Umożliwia integrację dodatkowych urządzeń grzejnych, nawilżaczy, wentylatorów, przepustnic
• Zasilany przez jednostkę wewnętrzną i montowany w niej

KRP2A*/KRP4A*
Adapter okablowania
dla wyposażenia
elektrycznego

•
•
•
•

DTA104A*
Adapter sterowania
zewnętrznego do
jednostki zewnętrznej

• Indywidualne lub jednoczesne sterowanie trybem pracy systemów VRV
• Sterowanie zapotrzebowaniem pojedynczych systemów lub jednostek
• Opcja niskiego poziomu hałasu dla pojedynczych systemów lub zespołów

KRP928*
Adapter interfejsu do
DIII-net

• Umożliwia integrację jednostek split z centralnymi systemami sterowania Daikin

KRP413*
Adapter okablowania,
styk normalnie otwarty/
styk impulsowy normalnie
otwarty
KRP980*
Adapter dla jednostek
split bez portu S21

•
•
•
•
•

Zdalne włączanie i wyłączanie do 16 jednostek wewnętrznych (1 grupa) (KRP2A* przez P1 P2)
Zdalne uruchamianie i zatrzymywanie do 128 jednostek wewnętrznych (64 grupy) (KRP4A* przez F1 F2)
Sygnalizacja alarmu / wyłączanie w razie pożaru
Zdalne ustawianie temperatury zadanej

Wyłączenie automatycznego włączenia po awarii zasilania
Wskazanie trybu pracy/błędu
Zdalne włączenie/wyłączenie
Zdalna zmiana trybu pracy
Zdalna zmiana prędkości wentylatora

• Podłączenie przewodowego sterownika
• Podłączenie do centralnych systemów sterowania Daikin
• Pozwala na kontakt zew.

Koncepcja i zalety

Systemy sterowania

›› Tania opcja spełniająca proste wymagania sterowania
›› Umieszczane w pojedynczych jednostkach i w zespołach
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Opcje i wyposażenie dodatkowe

PANEL Z FUNKCJĄ
AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA

FILTRY

CZUJNIKI INTELIGENTNE
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Opcje i wyposażenie
dodatkowe
240
242
246
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251

Opcje i wyposażenie dodatkowe

Jednostka zewnętrzna VRV
Jednostka wewnętrzna VRV
Stylowe jednostki wewnętrzne
Wentylacja i ciepła woda użytkowa
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Opcje i wyposażenie dodatkowe - jednostki zewnętrzne
VRV IV z ciągłym ogrzewaniem
RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
Zestaw połączenia kilku modułów (obowiązkowo) - Łączy wiele modułów w jeden system
chłodniczy
Zestaw do zwiększania różnicy poziomów - Umożliwia umieszczenie jednostki zewnętrznej
na wysokości większej niż 50 m nad jednostkami wewnętrznymi
Centralna taca skroplin - Montowana pod jednostką zewnętrzną; zbiera skropliny
z wszystkich wylotów płyty dolnej. W obszarach o zimnym klimacie może być podgrzewana za
pomocą dostarczanej lokalnie grzałki, aby zapobiec zamarzaniu skroplin w tacy.
Taśma grzewcza parownika - Opcjonalna grzałka elektryczna zapewniająca bezusterkowe działanie
nawet w ekstremalnie zimnym i wilgotnym klimacie (potrzebna jedna na jednostkę zewnętrzną)
Adapter sterowania zewnętrznego do jednostki zewnętrznej - Umożliwia uruchomienie
trybu cichej pracy i trzech poziomów ograniczenia wydajności poprzez zewnętrzne suche
styki. Przyłączany do toru komunikacji F1/F2 i wymaga zasilania z jednostki wewnętrznej,
skrzynki BSVQ lub jednostki zewnętrznej VRV-WIII.
BHGP26A1 - Zestaw manometru cyfrowego – standardowo wyświetla bieżące ciśnienia
skraplania i parowania w systemie lub w specjalnym trybie serwisowym pozycje zaworu
rozprężnego i dane czujnika temperatury. W celu zamontowania w jednostce zewnętrznej
podłączyć do PCB jednostki zewnętrznej.
KRC19-26A - Mechaniczny przełącznik chłodzenia/ogrzewania – umożliwia przełączanie całego
systemu pompy ciepła lub jednego modułu BS systemu odzyskiwania ciepła na tryb chłodzenia,
ogrzewania lub na pracę samego wentylatora. Łączy zaciski A-B-C jednostki zewnętrznej / modułu BS.

VRV IV bez cią

Systemy
Systemy
2-modułowe 3-modułowe

RXYQ812T(9)

RXYQ14-20T

-

-

-

-

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EKBPH012T +
EKBPHPCBT

EKBPH020T +
EKBPHPCBT

EKBPH012T +
EKBPHPCBT

EKBPH020T +
EKBPHPCBT

-

-

EKBPH012T
+ EKBPHPCBT

EKBPH020T
+ EKBPHPCBT

Do montażu w jednostce wewnętrznej: dokładny typ adaptera zależy od typu jednostki wewnętrzn
Sprawdzić w opcjach i wyposażeniu dodatkowym jednostek wewnętrznych

•

•

•

•

1 zestaw na
system

1 zestaw na
system

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BRP2A81 - Płytka przełącznika chłodzenie/grzanie (wymagana dla VRV IV)

•

•

•

•

•

•

•

•

KKSA26A560* - Płytka montażowa płytki obwodów drukowanych wybieraka trybu chłodzenia/ogrzewania (jest wymagana tylko
w przypadku połączenia płytki obwodów drukowanych wybieraka trybu chłodzenia/ogrzewania z zestawem taśmy grzewczej)

•

•

•

•

•

•

•

•

KJB111A - Skrzynka instalacyjna dla zdalnego przełącznika chłodzenia/grzania KRC19-26A

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

BPMKS967A2/A3 - Rozgałęźnik (do przyłączenia 2/3 jednostek wewnętrznych RA)

•
•
•

-

-

-

-

•
•
•

•
•
•

KKPJ5F180 - Centralne odprowadzenie skroplin

-

-

-

-

-

-

-

-

DTA104A61/62* - Płytka PCB ograniczenia wydajności pozwalająca na ograniczenie poboru mocy na wejściu zew.

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

EKPCCAB3 - Konfigurator VRV

KKSB2B61* - Płytka mocująca płytkę PCB ograniczenia wydajności. Potrzebna do
zamontowania płytka PCB ograniczenia wydajności w niektórych jednostkach zewnętrznych.

-

DTA109A51 - Adapter ekspandera DIII-net

•

-

•

-

-

-

•

•

•

VRV IV-Q pompa ciepła Zamienny VRV

Zestaw połączenia kilku modułów (obowiązkowo) - Łączy wiele modułów w jeden system
chłodniczy
Centralna taca skroplin - Montowana pod jednostką zewnętrzną; zbiera skropliny
z wszystkich wylotów płyty dolnej. W obszarach o zimnym klimacie może być podgrzewana za
pomocą dostarczanej lokalnie grzałki, aby zapobiec zamarzaniu skroplin w tacy.

RQYQ 140

RXYQQ8-12T

RXYQQ14-20T

-

-

-

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

KWC26B160

-

-

-

-

-

EKBPH012T +
EKBPHPCBT

EKBPH020T +
EKBPHPCBT

-

-

Taśma grzewcza parownika - Opcjonalna grzałka elektryczna zapewniająca bezusterkowe działanie
nawet w ekstremalnie zimnym i wilgotnym klimacie (potrzebna jedna na jednostkę zewnętrzną)
Adapter sterowania zewnętrznego do jednostki zewnętrznej - Umożliwia uruchomienie
trybu cichej pracy i trzech poziomów ograniczenia wydajności poprzez zewnętrzne suche
styki. Przyłączany do toru komunikacji F1/F2 i wymaga zasilania z jednostki wewnętrznej,
skrzynki BSVQ lub jednostki zewnętrznej VRV-WIII.
BHGP26A1 - Zestaw manometru cyfrowego – standardowo wyświetla bieżące ciśnienia
skraplania i parowania w systemie lub w specjalnym trybie serwisowym pozycje zaworu
rozprężnego i dane czujnika temperatury. W celu zamontowania w jednostce zewnętrznej
podłączyć do PCB jednostki zewnętrznej.
KRC19-26A - Mechaniczny przełącznik chłodzenia/ogrzewania – umożliwia przełączanie całego
systemu pompy ciepła lub jednego modułu BS systemu odzyskiwania ciepła na tryb chłodzenia,
ogrzewania lub na pracę samego wentylatora. Łączy zaciski A-B-C jednostki zewnętrznej / modułu BS.

Systemy 2-modułoweSystemy 3-modułowe

DTA104A53/61/62
Do montażu w jednostce wewnętrznej: dokładny typ adaptera zależy od typu jednostki wewnętrznej.
Sprawdzić w opcjach i wyposażeniu dodatkowym jednostek wewnętrznych

•

•

•

1 zestaw na system

1 zestaw na system

•

•

•

1 zestaw na system

1 zestaw na system

BRP2A81 - Płytka przełącznika chłodzenie/grzanie (wymagana dla VRV IV)

-

•

KKSA26A560* - Płytka montażowa płytki obwodów drukowanych wybieraka trybu chłodzenia/ogrzewania (jest wymagana tylko
w przypadku połączenia płytki obwodów drukowanych wybieraka trybu chłodzenia/ogrzewania z zestawem taśmy grzewczej)

-

-

•
•

•
•

KJB111A - Skrzynka instalacyjna dla zdalnego przełącznika chłodzenia/grzania KRC19-26A

•

1 zestaw na system

-

DTA104A61/62* - Płytka PCB ograniczenia wydajności pozwalająca na ograniczenie poboru mocy na wejściu zew.

-

•
•
•

1 zestaw na system

EKPCCAB3 - Konfigurator VRV

•
•

•
•

KKSB2B61* - Płytka mocująca płytkę PCB ograniczenia wydajności. Potrzebna do
zamontowania płytka PCB ograniczenia wydajności w niektórych jednostkach zewnętrznych.

-

-

-

-

DTA109A51 - Adapter ekspandera DIII-net

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Trójniki Refnet

Rozdzielacze Refnet

Systemy pompy
ciepła (2-rurowe)

Systemy odzyskiwania ciepła
(3-rurowe)

Indeks wydajności Indeks wydajności Indeks wydajności Indeks wydajności Indeks wydajności Indeks wydajności
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Przyłącza metryczne
Przyłącza calowe
Zestaw tłumiący hałas (izolacja dźwiękochłonna)
Mechaniczny przełącznik chłodzenia/ogrzewania – umożliwia przełączanie całego systemu
pompy ciepła lub jednego modułu BS systemu z odzyskiem ciepła na tryb chłodzenia, grzania
lub na pracę samego wentylatora. Łączy zaciski A-B-C jednostki zewnętrznej / modułu BS.
Skrzynka instalacyjna dla zdalnego przełącznika chłodzenia/ogrzewania KRC19-26
Zestaw rur w układzie zamkniętym
Zestaw złączy
Zestaw do trybu pracy cichej
Przyłącza metryczne

Przyłącza calowe

< 201

201~290

291~640

> 640

< 291

291~640

KHRQM23M20T
KHRQ23M20T
-

KHRQM23M29T
KHRQ23M29T9
-

KHRQM23M64T
KHRQ23M64T
-

KHRQM23M75T
KHRQ23M75T
-

KHRQM23M29H
KHRQ23M29H
-

KHRQM23M64H
KHRQ23M64H
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KHRQM22M20T

KHRQM22M29T

KHRQM22M64T

KHRQM22M75T

KHRQM22M29H

KHRQM22M64H

KHRQ22M20T

KHRQ22M29T9

KHRQ22M64T

KHRQ22M75T

KHRQ22M29H

KHRQ22M64H

Opcje i wyposażenie dodatkowe - jednostki zewnętrzne

VRV III-S
Mini VRV

ągłego ogrzewania
Systemy
Systemy
2-modułowe 3-modułowe

VRV III-C VRV dla regionów
o chłodnym klimacie

VRV Classic

RXYSQ

RTSYQ 10

RTSYQ 14~16

RTSYQ 20

RXYCQ8A

VRV IV z odzyskiem ciepła

RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8~12 REYQ 14~20
-

Systemy
Systemy
2-modułowe 3-modułowe

REMQ5

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

-

-

-

BHFQ22P1007

-

-

-

-

-

BHFQ23P907

BHFQ23P1357

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KWC26B280

KWC26B450

2x KWC26B280

KWC26B160

KWC26B280

KWC26B450

-

-

-

-

-

-

-

-

BEH22A10Y1L

BEH22A18Y1L

2x BEH22A10Y1L

-

-

-

EKBPH012T +
EKBHPCBT

EKBPH020T +
EKBHPCBT

EKBPH012T +
EKBHPCBT

-

-

Jednostka na specjalne zamówienie

Do montażu w jednostce wewnętrznej: dokładny typ adaptera zależy od typu jednostki wewnętrznej.
Sprawdzić w opcjach i wyposażeniu dodatkowym jednostek wewnętrznych

nej.

1 zestaw na
system

1 zestaw na
system

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1 zestaw na
system

1 zestaw na
system

•

•

•

-

-

-

•

•

•

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
•

•
•

•

-

-

-

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VRV-W IV agregaty VRV chłodzone wodą

VRV III-Q Zamienny VRV z odzyskiwaniem ciepła
RQEQ 140~212

System pompy ciepła

Systemy 2-modułoweSystemy 3-modułoweSystemy 4-modułowe

RWEYQ8-10T

System z odzyskiem ciepła

Systemy 2-modułoweSystemy 3-modułoweSystemy 2-modułoweSystemy 3-modułowe

-

BHFP26P36C

BHFP26P63C

BHFP26P84C

-

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

BHFQ23P907

BHFQ23P1357

KWC26B160

1 zestaw na moduł

1 zestaw na moduł

1 zestaw na moduł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DTA104A53/61/62
DTA104A62
Do montażu w jednostce wewnętrznej: dokładny typ adaptera zależy od typu jednostki wewnętrznej.
Możliwy montaż w jednostce zewnętrznej RWEYQ. Do montażu w jednostkach wewnętrznych używać odpowiedniego typu
Sprawdzić w opcjach i wyposażeniu dodatkowym jednostek wewnętrznych
(DTA104A53/61/62) dla danej jednostki wewnętrznej. Sprawdzić w opcjach i wyposażeniu dodatkowym jednostek wewnętrznych

•

1 zestaw na system

1 zestaw na system

1 zestaw na system

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

1 zestaw na system

1 zestaw na system

-

-

-

-

-

-

•

1 zestaw na system

1 zestaw na system

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 zestaw na system

-

-

-

-

-

•
•

1 zestaw na system

-

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Skrzynki do odzyskiwania ciepła (skrzynki BS)
Indeks wydajności

1-portowy

1-portowy

4-portowy

4-portowy

6-portowy

6-portowy

8-portowy

10-portowy

12-portowy

16-portowy

> 640

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KHRQM23M75H
KHRQ23M75H
-

BS1Q-A
EKBSVQLNP

BSVQ-P8B
EKBSVQLNP

BS4Q14A
-

BSV4Q100PV
-

BS6Q14A
-

BSV6Q100PV
-

BS8Q14A

BS10Q14A

BS12Q14A

BS16Q14A

-

-

KRC19-26

-

KRC19-26
Wymagany
1 zestaw na port

-

-

KJB111A

KHFP26A100C
KHRP26A1250C
KDDN26A4

KJB111A

KHFP26A100C
KHRP26A1250C
KDDN26A8

KHFP26A100C
KHRP26A1250C
KDDN26A12

KHFP26A100C
KHRP26A1250C
KDDN26A12

KHFP26A100C
KHRP26A1250C
KDDN26A16

KHFP26A100C
KHRP26A1250C
KDDN26A8

KRC19-26
Wymagany
1 zestaw na port
KJB111A

KHRQM22M75H

-

-

-

-

-

KHRQ22M75H

-

-

-

-

-

*Uwaga: niebieskie komórki zawierają wstępne dane
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Opcje i wyposażenie dodatkowe - jednostki wewnętrzne
Kasety międzystropowe
Nawiew obwodowy Nawiew 4-kierunkowy
(800x800)
(600x600)
FXFQ 20~125A
FXZQ 15~50A

FXCQ 20~40A

FXCQ 50~63A

FXCQ 80~125A

•

•

•

•

•*4

•*4

•*4

•*4

•*4

BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10
(biały panel)
BRC7F530S *9*10
(szary panel)
BRC7EB530 *9*10
(standardowy panel)

BRC7C52

BRC7C52

BRC7C52

BRC2E52A
Uproszczony sterownik przewodowy do systemu z odzyskiem ciepła

-

-

-

-

-

BRC3E52A
Uproszczony sterownik przewodowy do systemu pompy ciepła

-

-

-

-

-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

-

-

-

-

-

KRP4A53 *2*7

KRP4A53 *2

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A51

BRC1E52A/B
Wysokiej jakości sterownik przewodowy z interfejsem tekstowym i podświetleniem
BRC1D52
Standardowy sterownik przewodowy z programowanym zegarem tygodniowym

Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień z odbiornikiem

DCS302C51
Zdalny sterownik centralny

Adaptery i sterowanie

DCS301B51
Centralny wyłącznik
DST301B51
Programowany zegar
DCM601A51
Inteligentny sterownik dotykowy
Zewnętrzny przewodowy czujnik temperatury
Zewnętrzny bezprzewodowy czujnik temperatury
Adapter okablowania (synchronizacja dla wentylatora świeżego powietrza wlotowego)
Adapter okablowania do monitorowania zewnętrznego / sterowania za pomocą styków bezprądowych i regulacji stałowartościowej poprzez 0-140Ω
Adapter okablowania do zewnętrznego monitorowania/sterowania centralnego
(sterowanie całym systemem 1)

•

-

KRP2A52

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51

Adapter okablowania z 4 sygnałami wyjściowymi
(sprężarka / błąd, wentylator, dodatkowy grzejnik, wyjście nawilżacza)

EKRP1C11 *2*7

EKRP1B2

EKRP1B2

EKRP1B2

EKRP1B2

Adapter okablowania z 2 sygnałami wyjściowymi
(sprężarka / błąd, wyjście wentylatora)

KRP1B57 *2*7

KRP1B57

-

-

-

DTA114A61

DTA114A61

-

-

-

Adapter do systemów dla wielu użytkowników
(interfejs zasilania PCB 24 V AC)
Adapter sterowania zewnętrznego do jednostki zewnętrznej

-

-

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

KRP1H98 *7

KRP1A101

KRP1C96

KRP1C96

KRP1C96

Złącze do styku wymuszonego wyłączania

standard

-

standard

standard

standard

Podłączenie do centralnego sterowania

standard

-

-

-

-

Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiającym (2 bloki)

KJB212A

-

KJB212A

KJB212A

KJB212A

Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiającym (3 bloki)

Skrzynka instalacyjna / płyta montażowa do PCB adaptera (dla jednostek nie posiadających
miejsca na skrzynkę rozdzielczą)

KJB311A

-

KJB311A

KJB311A

KJB311A

Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiającym

-

-

-

-

-

Adapter wejścia cyfrowego

-

-

-

-

-

BYCQ140D7GW1 (autom.
czyszczenie) *5/*6
BYCQ140D7W1W
(biały) *3
BYCQ140D7W1
(standard)

BYFQ60CW (biały
panel)
BYFQ60CS (szary
panel)
BYFQ60B3
(standardowy panel)

BYBCQ40H

BYBCQ63H

BYBCQ125H

-

-

-

-

-

-

KDBQ44B60
(standardowy panel)

-

-

-

KDBHQ55B140 *7

BDBHQ44C60 (biały i szary
panel)

-

-

-

KDDQ55B140-1 +
KDDQ55B140-2 *7*8

KDDQ44XA60

-

-

-

Podłączenie okrągłych kanałów nawiewu powietrza

-

-

-

-

-

Komora filtra dla ssania od dołu

-

-

KDDFP53B50

KDDFP53B80

KDDFP53B160

Wymienny filtr o dużej trwałości

KAFP551K160

KAFQ441BA60

KAFP531B50

KAFP531B80

KAFP531B160

standard

standard

standard

standard

standard

BRYQ140A

BRYQ60AW (biały
panel)
BRYQ60AS (szary
panel)

-

-

-

-

-

KEK26-1A

KEK26-1A

KEK26-1A

Panel dekoracyjny
(obowiązkowy dla jednostek kasetowych, opcjonalny dla innych, tylny panel dla FXLQ)

Zestaw do montażu panelu dekoracyjnego bezpośrednio na jednostce
Przekładka panelu do zmniejszenia wymaganej wysokości montażowej
Zestaw uszczelniający do 3-kierunkowego lub 2-kierunkowego nawiewu powietrza
Inne

Nawiew w 2 kierunkach

Zestaw wlotu świeżego powietrza

Zestaw pompki skroplin

Zestaw czujnika

Filtr zakłóceń (tylko do użytku elektromagnetycznego)

*2 Skrzynka instalacyjna jest potrzebna dla tych adapterów
*3 BYCQ140D7W1W ma białą izolację
Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego nie zaleca się instalowania panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych
*4 Niezalecane z powodu ograniczenia funkcji
*5 Do sterowania BYCQ140D7GW1 potrzebny jest sterownik BRC1E
*6 BYCQ140DGW1 nie jest kompatybilny z jednostkami zewnętrznymi mini-VRV, Multi i Split bez sterowania inwerterowego
*7 Opcja niedostępna w połączeniu z BYCQ140D7GW1
*8 Obydwie części wlotu świeżego powietrza są wymagane dla każdej jednostki
*9 Funkcje czujników nie są dostępne
*10 Niedostępna funkcja niezależnego sterowania żaluzjami
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Jednostki kanałowe
Małe

Niskie

Standard

FXDQ 20~25 M9

FXDQ 15~63A

FXSQ 15~32

FXSQ 40~50

FXSQ 63~80

FXSQ 100~125

FXSQ 140

•
•*4

•
•*4

•
•*4

•
•*4

•

•

•

•

•*4

•*4

•*4

•*4

•
•*4

BRC4C61

BRC4C61

BRC4C62

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

-

-

-

-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

KRCS01-1

KRCS01-1

KRCS01-1

KRCS01-4B

KRCS01-4B

KRCS01-4B

KRCS01-4B

KRCS01-4B

KRCS01-4B

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A54

KRP4A52 *2

KRP4A52 *2

KRP4A52 *2

KRP4A52 *2

KRP4A52 *2

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A53

KRP2A51 *2

KRP2A51 *2

KRP2A51 *2

KRP2A51 *2

KRP2A51 *2

KRP1B61

KRP1B61

EKRP1B2

KRP1B56

EKRP1B2 *2

EKRP1B2 *2

EKRP1B2 *2

EKRP1B2 *2

EKRP1B2 *2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EKMTAC

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A53

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

-

-

-

KRP1B101

KRP1BA101 /
KRP1B100

KRP1BA101 /
KRP1B100

KRP1BA101 /
KRP1B100

KRP1BA101 /
KRP1B100

KRP1BA101 /
KRP1B100

Standard

Standard

Standard

-

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

-

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

-

-

-

KJB212A

KJB212A

KJB212A

KJB212A

KJB212A

KJB212A

-

-

-

KJB311A

KJB311A

KJB311A

KJB311A

KJB311A

KJB311A

-

-

-

-

KJB411A

KJB411A

KJB411A

KJB411A

KJB411A

-

-

-

-

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

BYK45F

BYK71F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KDAP25A36A

KDAP25A56A

KDAP25A71A

KDAP25A140A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Standard

Standard

KDAJ25K56

standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KEK26-1A

-

-

-

-

-

Opcje i wyposażenie dodatkowe

Narożnikowe
(nawiew 1-kierunkowy)
FXKQ 25~40
FXKQ 63
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Jednostki kanałowe
FXMQ 50~80

FXMQ 100~125

Duże
FXMQ 200~250

FXTQ50~63

FXTQ80~100

•
•*4

•
•*4

•
•*4

•
•*4

•
•*4

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-1

KRCS01-4B

KRCS01-1

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

Adapter okablowania do monitorowania zewnętrznego / sterowania za
pomocą styków bezprądowych i regulacji stałowartościowej poprzez 0-140Ω

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A52 *2

KRP4A51

Adapter okablowania do zewnętrznego monitorowania/sterowania
centralnego (sterowanie całym systemem 1)

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51 *2

KRP2A51

Adapter okablowania z 4 sygnałami wyjściowymi
(sprężarka / błąd, wentylator, dodatkowy grzejnik, wyjście nawilżacza)

EKRP1B2

EKRP1B2

KRP1B61

EKRP1B2 *2

KRP1B61

-

-

-

-

-

Adapter do systemów dla wielu użytkowników
(interfejs zasilania PCB 24 V AC)

DTA114A61

DTA114A61

-

DTA114A61

-

Adapter sterowania zewnętrznego do jednostki zewnętrznej

BRC1E52A/B
Wysokiej jakości sterownik przewodowy z interfejsem tekstowym i podświetleniem
BRC1D52
Standardowy sterownik przewodowy z programowanym zegarem tygodniowym
Zdalny sterownik bezprzewodowy na podczerwień z odbiornikiem
BRC2E52A
Uproszczony sterownik przewodowy do systemu z odzyskiem ciepła
BRC3E52A
Uproszczony sterownik przewodowy do systemu pompy ciepła
DCS302C51
Zdalny sterownik centralny
DCS301B51
Centralny wyłącznik

Adaptery i sterowanie

DCS601C51
Programowany zegar
DCM601A51
Inteligentny sterownik dotykowy
Zewnętrzny przewodowy czujnik temperatury
Zewnętrzny bezprzewodowy czujnik temperatury

Inne

Adapter okablowania z 2 sygnałami wyjściowymi
(sprężarka / błąd, wyjście wentylatora)

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

Skrzynka instalacyjna / płyta montażowa do PCB adaptera
(dla jednostek nie posiadających miejsca na skrzynkę rozdzielczą)

KRP4A96

KRP4A96

-

KRP1BA101 / KRP1B100

-

Złącze do styku wymuszonego wyłączania

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Podłączenie do centralnego sterowania

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiającym (2 bloki)

-

-

-

KJB212A

-

Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiającym (3 bloki)

-

-

-

KJB311A

-

Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiającym

-

-

-

KJB411A

-

Adapter wejścia cyfrowego

-

-

-

BRP7A51

-

Panel dekoracyjny (obowiązkowy dla jednostek kasetowych, opcjonalny dla
innych, tylny panel dla FXLQ)

BYBS71D

BYBS125D

-

-

-

Zestaw do montażu panelu dekoracyjnego bezpośrednio na jednostce

EKBYBSD

EKBYBSD

-

-

-

Przekładka panelu do zmniejszenia wymaganej wysokości montażowej

-

-

-

-

-

Zestaw uszczelniający do 3-kierunkowego lub 2-kierunkowego nawiewu powietrza

-

-

-

-

-

Panel dekoracyjny do nawiewu

-

-

-

-

-

Zestaw wlotu świeżego powietrza
Podłączenie okrągłych kanałów nawiewu powietrza
Wymienny filtr o dużej trwałości

-

-

-

-

-

KDAJ25K71

KDAJ25K140

-

KDAP25A140A

-

-

-

-

-

-

Standard

Standard

-

Standard

-

Zestaw czujnika

-

-

-

-

-

Filtr zakłóceń (tylko do użytku elektromagnetycznego)

-

-

KEK26-1

-

KEK26-1

Zestaw kolan (w kierunku do góry)

-

-

-

-

-

Zestaw pompki skroplin

*2 Skrzynka instalacyjna jest potrzebna dla tych adapterów
*3 BYCQ140D7W1W ma białą izolację
Należy pamiętać że osiadający brud jest bardziej widoczny na białej izolacji i dlatego nie zaleca się instalowania panelu dekoracyjnego BYCQ140D7W1W w środowiskach zanieczyszczonych
*4 Niezalecane z powodu ograniczenia funkcji
*5 Do sterowania BYCQ140D7GW1 potrzebny jest sterownik BRC1E
*6 BYCQ140DGW1 nie jest kompatybilny z jednostkami zewnętrznymi mini-VRV, Multi i Split bez sterowania inwerterem
*7 Opcja niedostępna w połączeniu z BYCQ140D7GW1
*8 Obydwie części wlotu świeżego powietrza są wymagane dla każdej jednostki
*9 Funkcja odczytu niedostępna
*10 Funkcja niezależnego sterowania klapami nawiewu nie jest dostępna
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Jednostki
naścienne

Jednostki podstropowe
Nawiew w 1 kierunkach
FXHQ 32A
FXHQ 63A

Jednostki przypodłogowe

FXHQ 71~100A

Nawiew w 4 kierunkach
FXUQ 71~100A

FXAQ 15~63

Kanałowe
FXNQ 20~63

FXLQ 20~25

Wolnostojące
FXLQ 32~40

FXLQ 50~63

•
•*4

•
•*4

•
•*4

•
•*4

•
•*4

•
•*4

•
•*4

•
•*4

•
•*4

BRC7G53

BRC7G53

BRC7G53

BRC7C58

BRC7EB518

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-1

KRCS01-1

KRCS01-1

KRCS01-1

KRCS01-1

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

K.RSS

KRP4A52

KRP4A52

KRP4A52

KRP4A53 *2

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A51

KRP2A62

KRP2A62

KRP2A62

-

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51

-

-

-

-

-

KRP1B61

KRP1B61

KRP1B61

KRP1B61

KRP1B54

KRP1B54

KRP1B54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DTA114A61

EKMTAC

EKMTAC

EKMTAC

EKMTAC

DTA104A62

DTA104A62

DTA104A62

-

DTA104A61

-

-

-

-

KRP1D93A

KRP1D93A

KRP1D93A

KRP1B97

KRP4A93

-

-

-

-

EKRORO4

EKRORO4

EKRORO4

EKRORO5

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

-

-

-

-

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

KJB212A

KJB212A

KJB212A

KJB212A

-

-

-

-

-

KJB311A

KJB311A

KJB311A

KJB311A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EKRDP25A

EKRDP40A

EKRDP63A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KDBHP49B140

-

-

-

-

-

-

-

-

KDBTP49B140

-

-

-

-

-

KDDQ50A140

KDDQ50A140

KDDQ50A140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KAFP501A80

KAFP501A160

KAFP551K160

-

-

-

-

-

KDU50P60

KDU50P140

KDU50P140

-

K-KDU572EVE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KEK26-1

KEK26-1

KEK26-1

-

-

-

-

-

-

KHFP5M35

KHFP5N63

KHFP5N160

-

-

-

-

-

-

Opcje i wyposażenie dodatkowe

KAFP501A56

*Uwaga: niebieskie komórki zawierają wstępne dane
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

Sterownik przewodowy

Adaptery i sterowniki

CTXS15-35K
FTXS20-25K

FTXS35-50K

FTXS-G

FVXG-K

FVXS-F

FDXS-F(9)

FLXS-B(9)

BRC944 (3)

BRC944 (3) (5)

BRC944 (3)

BRC944 (3)

BRC944 (3)

-

BRC1D52
BRC1E52A
BRC1E52B (4)

-

Sterownik bezprzewodowy

-

-

-

-

-

-

BRC4C65

-

Uproszczony zdalny sterownik

-

-

-

-

-

-

BRC2C51

-

Zdalny sterownik do użytku w hotelach

Inne

FTXG-LW/S

-

-

-

-

-

-

BRC3A61

Przewód dla sterownika przewodowego - 3 m

BRCW901A03

BRCW901A03

BRCW901A03

BRCW901A03

BRCW901A03

-

-

-

Przewód dla sterownika przewodowego - 8 m

BRCW901A08

BRCW901A08

BRCW901A08

BRCW901A08

BRCW901A08

-

-

-

Adapter okablowania, styk normalnie
otwarty/ styk impulsowy normalnie otwarty

KRP413A1S (1)

KRP413A1S (1) (5)

KRP413A1S (1)

KRP413A1S (1)

KRP413A1S (1)

KRP413A1S (1)

-

KRP413A1S (1)

Centrala płyta sterująca - do 5 pomieszczeń

KRC72 (2)

KRC72 (2)

KRC72 (2)

KRC72 (2)

KRC72 (2)

KRC72 (2)

-

KRC72 (2)

Zabezpieczenie zdalnego sterownika przed
kradzieżą

KKF910A4

KKF910A4

KKF910A4

KKF910A4

KKF910A4

-

-

KKF917AA4

Adapter interfejsu do sterownika przewodowego

-

KRP980A1

-

-

-

-

-

-

Adapter okablowania dla wyposażenia elektrycznego

-

-

-

-

-

-

KRP4A54

-

Zdalny czujnik

-

-

-

-

-

-

KRCS01-4

-

Skrzynka instalacyjna do płytki drukowanej adaptera

-

-

-

-

-

-

KRP1BA101

-

Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiającym, 3 bloki

-

-

-

-

-

-

KJB311A

-

Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiającym, 2 bloki

-

-

-

-

-

-

KJB212A

Adapter interfejsu do DIII-net

KRP928A2S

KRP928A2S (5)

KRP928A2S (5)

KRP928A2S

KRP928A2S

KRP928A2S

-

KRP928A2S

Sterownik online

BRP069A41

BRP06942 (5)

BRP06942

BRP069A42

BRP069A42

BRP069A42

-

BRP069A42

Bramka Modbus

RTD-RA

RTD-RA (5)

RTD-RA

RTD-RA

RTD-RA

RTD-RA

RTD-NET

-

Bramka KNX

KLIC-DD

KLIC-DD (5)

KLIC-DD

KLIC-DD

KLIC-DD

KLIC-DD

KLIC-DI

KLIC-DD

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny filtr
oczyszczający powietrze, bez ramy

-

-

-

-

-

-

-

-

Fotokatalityczny filtr usuwający
nieprzyjemne zapachy, z ramą

-

-

-

-

-

-

-

KAZ917B41

Fotokatalityczny filtr usuwający nieprzyjemne zapachy, bez ramy

-

-

-

-

-

-

-

KAZ917B42

Filtr oczyszczający powietrze, z ramą

-

-

-

-

-

-

-

KAF925B41

Łapa montażowa

-

-

-

-

BKS028

-

-

-

(1) Adapter okablowania dostarczony przez Daikin. Zegar i inne urządzenia: do zakupu na miejscu; (2) Adapter okablowania jest wymagany także dla każdej jednostki wewnętrznej; (3) Wymagany przewód do
sterownika przewodowego BRCW901A03 lub BRCW901A08; (4) Standard, z tą jednostką wewnętrzną nie jest dostarczany pilot. Sterownik przewodowy lub bezprzewodowy należy nabyć osobno; (5) Wymagany
adapter interfejsu KRP980A1.
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
Opis

Sterownik przewodowy
Inteligentny sterownik dotykowy
Zdalny sterownik na podczerwień (pompa ciepła)

FCQG-F

FFQ-C

FDBQ-B

FBQ-D

FHQ-C

BRC1D52
BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)
DCS601C51

BRC1D528
BRC1E52A (3)
BRC1E52B(4)(9)
DCS601C51
BRC7EB530W
BRC7F530W
BRC7F530S (8-9)

BRC1D52
BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)
-

BRC1D52
BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)
DCS601C51 (2)

BRC1D52
BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)
-

-

BRC4C65

BRC7G53

-

BRC2E52C (12)

-

BRC2E52C (12)

-

BRC7FA532F (5)

Uproszczony zdalny sterownik (z przyciskiem
wybieraka trybu operacyjnego)
Uproszczony zdalny sterownik (bez przycisku
wybieraka trybu operacyjnego)
Zdalny sterownik centralny do zastosowań mieszkaniowych
Zdalny sterownik do użytku w hotelach
Centralny sterownik
Centralny wyłącznik
Programowany zegar
Adapter okablowania (synchronizacja dla wentylatora świeżego powietrza wlotowego)
Adapter do zewnętrznego WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA
i monitorowania / dla urządzeń elektrycznych
Adapter interfejsu do Sky Air

-

BRC3E52C (12)

-

-

-

BRC3A61
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
KRP1B57
KRP4A53 (1)(5)
-

-

-

BRC3E52C
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
KRP1BA59
KRP4A52 (1)
KRP2A51 (1)
DTA112B51

DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
KRP1B54
KRP4A52(1)
-

Skrzynka instalacyjna do płytki drukowanej adaptera

KRP1H98 (5)

-

KRP1B(A)101

KRP1D93A

Zdalny czujnik
Zdalne WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE, wymuszone WYŁĄCZANIE
Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiającym (3 bloki)
Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiającym (2 bloki)
Skrzynka elektryczna z zaciskiem uziemiającym
Adapter okablowania (licznik godzin pracy)
Adapter wejścia cyfrowego
Płytka drukowana opcji dla zewnętrznej grzałki,
nawilżacza lub licznika godzin pracy
Opcja PCB dla sterowania grupowego (NIM03)
Płyta montażowa do płytki obwodów drukowanych adaptera

KRCS01-4
KJB311A
KJB212A
EKRP1C11 (1)(5)
-

DCS302B51
DCS301B51
DST301B51
KRP1B57
KRP4A53(6)
KRP1B101
KRP1BA101
KRCS01-4
EKRP1B2
BRP7A51 (1) (13)

EKRP1B2
-

KRCS01-4B
KJB411A
BRP7A51

KRCS01-4B
EKRORO4
KJB311A
KJB212A
-

-

-

-

EKRP1B2A (7)

-

-

-

-

-

-

-

Opcje i wyposażenie dodatkowe

Uwagi: (1) Potrzebna jest skrzynka instalacyjna dla płytki drukowanej adaptera; (2) Potrzebny jest adapter dla systemów serii Sky Air (DTA112BA51); (3) W następujących językach: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, grecki, rosyjski,
turecki, portugalski, polski; (4) W następujących językach: angielski, niemiecki, czeski, chorwacki, węgierski, rumuński, słoweński, bułgarski, słowacki, serbski, albański; (5) Opcja niedostępna w połączeniu z BYCQ140*G; (6) Potrzebna skrzynka montażowa
dla płytki drukowanej adaptera (KRP1B101); (7) Grzałka elektryczna, nawilżacz i licznik godzin pracy – dostawa miejscowa. Tych części nie wolno montować wewnątrz urządzenia; (8) Funkcje czujników nie są dostępne; (9) Funkcja niezależnego sterowania
klapami nawiewu nie jest dostępna; (10) Za pomocą sterownika na podczerwień nie można sterować indywidualnymi klapami nawiewu i układem automatycznej regulacji objętości powietrza; (11) Z panelem dekoracyjnym; (12) W następujących językach:
angielski, niemiecki, francuski, holenderski, hiszpański, włoski, portugalski; (13) Możliwe tylko w połączeniu z uproszczonym zdalnym sterownikiem BRC2/3E52C; (14) Tylko do użytku mieszkaniowego. Nie można stosować z innym wyposażeniem sterowania
centralnego
Uwagi: (1) BYCQ140DW ma białą izolację. Należy pamiętać, że brud jest bardziej widoczny na białej izolacji, więc nie zaleca się instalowania panelu dekoracyjnego BYCQ140DW w środowiskach

*Uwaga: niebieskie komórki zawierają wstępne dane
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Filtry przeciwpyłowe

Tłumik dźwięków

VAM150FA

VAM250FA

VAM350FB

VAM500FB

VAM650FB

EN779 Medium M6

-

-

EKAFV50F6

EKAFV50F6

EKAFV80F6

EN779 Fine F7

-

-

EKAFV50F7

EKAFV50F7

EKAFV80F7

EN779 Fine F8

-

-

EKAFV50F8

EKAFV50F8

EKAFV80F8
KDDM24B100

Nazwa modelu

-

-

-

KDDM24B50

Nominalna śr. rury (mm)

-

-

-

200

200

-

-

BRYMA65

BRYMA65

BRYMA65

VH1B

VH2B

VH2B

VH3B

VH3B

Czujnik CO2
Grzałka elektryczna VH dla VAM

Indywidualne systemy sterowania
Sterownik przewodowy
Zdalny sterownik przewodowy VAM

VAM-FA/FB

VKM-GB(M)

BRC1E52A/B / BRC1D52

BRC1E52A/B / BRC1D52

BRC301B61

-

Systemy sterowania centralnego

VAM-FA/FB

VKM-GB(M)

Centralny sterownik

DCS302C51

DCS302C51

Centralny wyłącznik

DCS301B51

DCS301B51

Programowany zegar

DST301B51

DST301B51

Inne

VAM150-250FA

VAM350-2000FB

VKM-GB(M)

KRP2A51

KRP2A51 (Uwaga 3)

BRP4A50A (Uwaga 4/5)

PCB adaptera dla nawilżacza

KRP50-2

BRP4A50A (Uwaga 4/5)

BRP4A50A (Uwaga 4/5)

PCB adaptera dla grzałki innej firmy

BRP4A50

BRP4A50A (Uwaga 4/5)

BRP4A50A (Uwaga 4/5)

-

-

-

Adapter okablowania do urządzeń elektrycznych (Uwaga 6)

Zdalny czujnik
Uwagi
(1) Wybierak chłodzenie / grzanie wymagane do pracy

(2) Nie wolno podłączać systemu do urządzeń sieciowych D-III (Inteligentny sterownik, Inteligentny Menadżer, interfejs LonWorks, interfejs BACnet...).
(3) Skrzynka instalacyjna KRP1BA101 jest wymagana.
(4) Płyta ustalająca EKMPVAM jest wymagana dodatkowo dla VAM1500-2000FB.
(5) Nie można łączyć grzałki innej firmy i nawilżacza innej firmy
(6) Do zewnętrznego sterowania i monitorowania (sterowanie WŁ./WYŁ., sygnał operacyjny, wskazanie błędu)

Grzałka elektryczna VH dla VAM
Napięcie zasilania
Prąd wyjściowy (maksymalny)
Czujnik temperatury
Zakres sterowania temperaturą
Timer uruchomienia
Bezpiecznik sterowania

220/250V AC 50/60 Hz. +/-10%
19 A w 40°C (temp. otoczenia)
5 k Ω w 25°C (tabela 502 1T)
0 do 40°C / (0-10V 0-100%)
Regulowany w przedziale od 1 do 2 minut (ustawienie fabryczne na 1,5 minuty)
20 X 5 mm 250 m A

Wskaźniki LED

Włączenie zasilania - żółty
Włączenie grzałki - czerwony (światło stałe lub miga, wskazując sterowanie impulsowe)
Usterka przepływu powietrza - czerwony

Otwory montażowe
Maks. temp. otoczenia obok skrzynki zaciskowej
Autom. wyłączenie wysokiej temp.
Ręczne wyłączenie wysokiej temp.
Przekaźnik uruchomienia
Wejście wartości zadanej BMS

Grzałka elektryczna VH dla VAM
Wydajność
Średnica kanału

kW
mm

Możliwość podłączenia do VAM
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98 mm X 181 mm środkowe otwory 5 mm ø
35°C (w czasie pracy)
Nastawa wstępna 100°C
Nastawa wstępna 125°C
1 A 120 V AC lub 1 A 24 V DC
0-10 V DC

VH1B

VH2B

VH3B

VH4B

VH4/AB

VH5B

1
100
VAM150FA
-

1
150
VAM250FA
VAM350FB

1
200
VAM500FB
VAM650FB

1,5
250
VAM800FB
VAM1000FB

2,5
250
VAM800FB
VAM1000FB

2,5
350
VAM1500FB
VAM2000FB

Opcje i wyposażenie dodatkowe - Wentylacja i ciepła woda użytkowa
VAM800FB

VAM1000FB

VAM1500FB

VAM2000FB

VKM50GB(M)

VKM80GB(M)

EKAFV80F6

EKAFV100F6

EKAFV100F6 x2

EKAFV100F6 x2

-

-

VKM100GB(M)
-

EKAFV80F7

EKAFV100F7

EKAFV100F7 x2

EKAFV100F7 x2

-

-

-

EKAFV80F8

EKAFV100F8

EKAFV100F8 x2

EKAFV100F8 x2

-

-

-

KDDM24B100

KDDM24B100

KDDM24B100 x2

KDDM24B100 x2

-

KDDM24B100

KDDM24B100

250

250

250

250

-

250

250

BRYMA100

BRYMA100

BRYMA200

BRYMA200

BRYMA65

BRYMA100

BRYMA200

VH4B / VH4/AB

VH4B / VH4/AB

VH5B

VH5B

-

-

-

EKEQFCB 2

EKEQDCB 2

EKEQMCB 2

BRC1E52A/B / BRC1D52

BRC1E52A/B / BRC1D52 1

BRC1E52A/B / BRC1D52 1

-

-

-

EKEQFCB 2

EKEQDCB 2

EKEQMCB 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EKEQFCB 2

EKEQDCB 2

EKEQMCB 2

-

-

-

-

-

-

-

-

KRCS01-1

Taca skroplin
Płytka obwodów drukowanych Cyfrowe We./Wy.
Płytka obwodów drukowanych akcji na żądanie - niezbędna do przyłączenia termostatu pokojowego
Zdalny interfejs użytkownika (remocon) - równolegle lub w innym miejscu można
zamontować taki sam sterownik, jak dostarczany z jednostką kaskadową. Jeśli montowane
są dwa sterowniki, instalator powinien wybrać sterownik nadrzędny i podrzędny
Grzałka zapasowa
Przewodowy termostat pokojowy – wymaga płytki obwodów drukowanych akcji na żądanie EKRP1AHTA
Bezprzewodowy termostat pokojowy – wymaga płytki obwodów drukowanych akcji na żądanie EKRP1AHTA
Zdalny czujnik dla termostatu pokojowego – wymaga płytki obwodów drukowanych akcji na żądanie EKRP1AHTA
Zbiornik ciepłej wody użytkowej - standard
(ustawiany pionowo na górze hydroboksu)
Zbiornik ciepłej wody użytkowej - z możliwością podłączenia instalacji solarnej

HXY080-125A

HXHD125A

EKHBDPCA2
EKRP1HBAA
EKRP1AHTA

-

EKRUAHTB

-

EKBUHAA6(W1/V3)
EKRTWA
EKRTR1
EKRTETS

EKHTS200AC
EKHTS260AC
EKHWP500B
EKSV26P (pionowy)
EKSH26P (poziomy)
EKSRPS

-

Kolektor słoneczny *1

-

Moduł pompowy

-

Opcje i wyposażenie dodatkowe

* Do tej opcji potrzebny jest 1 moduł pompowy
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D-AHU Professional
Typ konstrukcji
Aluminium
Profil

Izolacja panelu

Materiał blach wew.

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

opcja

Nylon wzmacniany włóknem szklanym

standard

standard

standard

standard

Pianka poliuretanowa, gęstość 45 kg/m3, przewodnictwo
cieplne 0,020 W/m*K klasa odporności ogniowej 1

standard

standard

standard

standard

Wełna mineralna, gęstość 90 kg/m3, przewodnictwo cieplne 0,037 W/m*K
(odniesione do temp. 20°C) klasa odporności ogniowej 0

opcja

opcja

opcja

opcja

Galwanizowana blacha stalowa z szarą powłoką Plastisol

standard

standard

standard

standard

Galwanizowana blacha stalowa z warstwą podkładową

opcja

opcja

opcja

opcja

Galwanizowana blacha stalowa

opcja

opcja

opcja

opcja

Aluminium

opcja

opcja

opcja

opcja

Stali nierdzewna AISI 304

opcja

opcja

opcja

opcja

standard

standard

standard

standard

Galwanizowana blacha stalowa z warstwą podkładową

opcja

opcja

opcja

opcja

Galwanizowana blacha stalowa z szarą powłoką Plastisol

opcja

opcja

opcja

opcja

Aluminium

opcja

opcja

opcja

opcja

Aluminium
Rama podstawy
Galwanizowana blacha stalowa
Nylon wzmacniany włóknem szklanym
Typ ściskany
Typ

FP 25
standard

opcja

Stali nierdzewna AISI 304

Uchwyt

FP 50
standard

Anodowane aluminium

Galwanizowana blacha stalowa
Materiał blach wew.

SP 45
standard

Aluminium z izolacją cieplną
Anodowane aluminium z izolacją cieplną

Narożnik

SP 65
standard

Typ z funkcja zawiasów
(możliwość zdejmowania drzwi)

opcja
opcja
opcja
opcja
standard
standard
standard
standard
(od rozmiaru 1 do rozmiaru 17) (od rozmiaru 1 do rozmiaru 17) (od rozmiaru 1 do rozmiaru 17) (od rozmiaru 1 do rozmiaru 17)
standard
standard
standard
standard
(od rozmiaru 18 do rozmiaru 27) (od rozmiaru 18 do rozmiaru 27) (od rozmiaru 18 do rozmiaru 27) (od rozmiaru 18 do rozmiaru 27)
standard
standard
standard
standard
standard

standard

standard

standard

opcja

opcja

opcja

opcja

D-AHU Easy
Typ konstrukcji

DS 50

DS 25

Standard

Standard

Profil

Aluminium

Narożnik

Nylon wzmacniany włóknem szklanym

Standard

Standard

Izolacja panelu

Pianka poliuretanowa, przewodnictwo cieplne 0,024 W/m*K

Standard (gęstość 45 kg/m3)

Standard (gęstość 47 kg/m3)

Materiał blach wew.

Galwanizowana blacha stalowa z warstwą podkładową (RAL 9002)

Standard

Standard

Materiał blach wew.

Galwanizowana blacha stalowa

Standard

Standard

Rama podstawy

Aluminium

Standard

Standard

Uchwyt

Nylon wzmacniany włóknem szklanym

Standard

Standard

Typ

Typ ściskany

Standard

Standard
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Opcje - systemy sterowania

DCM601A51

DMS502A51

Interfejs LonWorks

Interfejs BACnet

KRP928A2S
DTA102A52
DTA112B51

KRP928A2S
DTA102A52
DTA112B51
DAM411B51
DAM412B51

DCM601A52
DCM002A51
DCM008A51
DCM009A51
WGDCMCPLR
787-712
750-613
750-960
750-600
750-400, 750-432
750-513/000-001
750-454, 750-479
750-461/020-000

Opcje i wyposażenie dodatkowe

iTM plus adapter
Oprogramowanie PPD iTM
Oprogramowanie nawigatora energii iTM
Opcja iTM BACnet
WAGO I/O
Jednostka komunikacyjna Modbus
Jednostka zasilania DC 24 V:
Jednostka zasilania DC 24 V:
Złącze:
Moduł terminatora:
Moduł Di:
Moduł Do:
Moduł Ai:
Moduł termistora:
Adapter interfejsu do podłączenia do jednostek RA
Adapter interfejsu do podłączenia do jednostek R-407C/R-22 Sky Air
Adapter interfejsu do podłączenia do jednostek R-410A Sky Air
DIII board
Wejście/wyjście cyfrowe

DMS504B51
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Ponad 30 - letnia

historia VRV
Pierwszy system klimatyzacyjny VRV
opracowany przez Daikin
Industries Ltd. w 1982 roku
został wprowadzony w Europie
w standardowym formacie VRV.
Seria VRV D jest w stanie dostarczyć
klimatyzowane powietrze
z 6 jednostek wewnętrznych
podłączonych do jednej jednostki
zewnętrznej.

1987

1991

Kolejny etap zrealizowano w 1991
roku wraz z wprowadzeniem
systemu VRV w wersji
z odzyskiem ciepła, który
oferuje jednoczesne chłodzenie
i ogrzewanie z różnych jednostek
wewnętrznych w tym samym
układzie chłodniczym.
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Przewidując z góry wycofanie z użytku
wszystkich urządzeń opartych na CFC,
Daikin Europe wprowadził na rynek serię
VRV na czynnik chłodniczy R-407C. Do
jednej jednostki zewnętrznej można
podłączyć 16 jednostek wewnętrznych.

1994

1998

Konsekwentna wysoka jakość
i wydajność zaowocowała
powszechną akceptacją koncepcji
VRV i Daikin stał się pierwszym
japońskim producentem
klimatyzacji, który zdobył
świadectwo ISO9001.

2003

Wprowadzenie serii VRVII-S
rozszerzyło zakres zastosowania
VRV w mniejszych sektorach
komercyjnych. Seria
dostępna w wielkościach 4,
5 i 6 HP, jest przeznaczona
do instalacji w maksymalnie
9 pomieszczeniach.

2004

Firma Daikin wprowadziła VRVII,
pierwszy na świecie system
ze zmiennym przepływem
czynnika chłodniczego R-410A.
Dostępny w wersji tylko chłodzenie,
pompa ciepła i odzysk ciepła Do
jednego układu chłodniczego
można podłączyć nie mniej niż
40 jednostek wewnętrznych
z odzyskiem ciepła i pompą ciepła.

2005

Daikin rozszerzył zakres
operacyjny systemu
klimatyzacyjnego
sterowanego inwerterem
VRVII o nową wersję
chłodzoną wodą, VRV-WII.
Dostępna w wersji pompa
ciepła i z odzyskiem ciepła.

2006-2007

2008

Daikin ogłosił wprowadzenie trzeciej
generacji uznanego systemu VRV zaawansowanej technologicznie serii
VRVIII. Dostępny w wersji z odzyskiem
ciepła, pompa ciepła i tylko chłodzenie
system VRVIII łączy w sobie wszystkie
najlepsze właściwości wcześniejszych
systemów VRV. Charakteryzuje się dużą
liczbą nowych funkcji, udoskonaloną
instalacją i polepszonymi możliwościami
konserwacji dzięki funkcjom takim jak
np. automatyczne
napełnianie
czynnikiem
i testowanie. Do
jednego systemu
można podłączyć
do 64 jednostek
wewnętrznych.

Daikin rozszerza gamę VRVIII
o agregaty chłodzone wodą
VRV-WIII. Wersja geotermalna jest
również już dostępna. Ten system
wykorzystuje ciepło geotermiczne
jako odnawialne źródło energii
i jest w stanie pracować do -10°C
w trybie grzania.

2009

Daikin wprowadza koncepcję ‘total solution’
integrującą produkcję ciepłej wody z kurtyną
powietrzną Biddle w systemie VRV. Zakres
jednostek wewnętrznych zostanie także rozszerzony.
Oferta pozwala na podłączenie do systemu VRV
mieszkaniowych jednostek wewnętrznych, takich
jak Daikin Emura lub Nexura. Rok 2011 potwierdza
pozycję VRV na rynku liczbą sprzedanych 400 000
jednostek zewnętrznych i 2,2 mln jednostek
wewnętrznych.

2010

Daikin rozszerzył gamę VRV o nowatorski
system Zamienny VRV – wysoce
opłacalne zastępstwo dla systemów
VRV nadal pracujących na wycofywanym
z użycia czynniku chłodniczym R-22.
Ta opłacalna z ekonomicznego punktu
widzenia aktualizacja jest możliwa,
ponieważ jednostki zewnętrzne VRVIII-Q
można instalować wykorzystując
istniejącą instalację, a w niektórych
przypadkach również istniejące jednostki
wewnętrzne.

2011

2012

Wprowadzenie systemu VRV
czwartej generacji. System wyznacza
nowe standardy w branży: o 28%
większa efektywność sezonowa,
ciągłe grzanie w pompach ciepła.

Opcje i wyposażenie dodatkowe

Daikin wprowadza nową gamę
pomp ciepła zoptymalizowaną
pod kątem ogrzewania (VRVIII-C).
Ten nowy typoszereg
charakteryzuje rozszerzony
zakres operacyjny do 25°C
i dużo wyższy współczynnik COP
przy niskich temperaturach oraz
nowy system 2-stopniowego
sprężania.
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Badania i rozwój
Tworzenie wartości poprzez innowacyjne
technologie
Badania i rozwój są niezbędne do tworzenia produktów,
które wzbogacają życie ludzi. Jak symbolizuje VRV,
firma Daikin stoi na czele innowacyjnej technologii
oraz rozwoju wiodących na rynku produktów: rezultat
naszego zaawansowanego systemu badań i rozwoju.

Produkty najwyższej jakości dzięki koncepcji
rozwoju multi-part
Aby tworzyć bardziej zaawansowane funkcje o wartości
dodanej, firma Daikin utworzyła 'Laboratorium badań nad
technologiami ekologicznymi' oraz 'Centrum rozwoju
produktów'. Trzy działy Grupy ds. rozwoju produktów
współpracują ze sobą w celu ustalenia i zaspokojenia
potrzeb klienta oraz umożliwienia komercjalizacji
produktów wykorzystujących zaawansowaną
technologię.

Intensywne badania dotyczące
oddziaływania na środowisko
Różnorodność potrzeb w różnych krajach, która
pojawiła się w ramach przyspieszonej globalizacji
naszych działań postawiła przed nami nowe wyzwania,
szczególnie w zakresie oddziaływania na środowisko. Aby
promować energooszczędność i obniżyć oddziaływanie
na środowisko naszych systemów klimatyzacyjnych,
opracowaliśmy technologie w oparciu o podstawowe
badania z zakresu inwerterów silnikowych i wielu innych
dziedzin.

Technika informacyjna i klimatyzatory:
oczywiste rozwiązanie
Wraz z postępem komputeryzacji i rozwojem sieci,
zintegrowaliśmy technikę informacyjną z naszymi
systemami klimatyzacyjnymi - w tym technologię
komunikacyjną i zaawansowane oprogramowanie - dla
zapewnienia kompletnej kontroli. Nasze nowe systemy
sterowania pozwalają użytkownikom stworzyć komfortowe
otoczenie i oferują wysokie oszczędności energii dzięki
sieciowej łączności systemów, która pozwala na wymianę
informacji i łączenie się z naszymi centrami obsługi.
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Rozwój

Grupa ds. rozwoju produktów

Technika informacyjna
Centrum rozwoju
produktów

Rozwój
Laboratorium badań nad
technologiami ekologicznymi

Środowisko
Pięcioletnie wyniki - plan działania na rzecz
środowiska 2010

Redukcja wpływu produktów na środowisko 
Wynik pięcioletnich działań
Promowanie i rozpowszechnianie korzystania z produktów
przyjaznych dla środowiska, w celu zaspokojenia indywidualnych
potrzeb każdego regionu na świecie.

Europa
Piętnastokrotny wzrost w produkcji ciepłej wody użytkowej
i ogrzewania pomieszczeń z wykorzystaniem pomp ciepła
Udało nam się wypromować stosowanie systemu do
podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania Daikin
Altherma, dzięki czemu przyczyniliśmy się do procesu zmniejszenia
o 210.000 tom emisji CO2.

Pomnażanie wyników
Jednostki Daikin Altherma
sprzedane w Europie

Opracowaliśmy i wprowadziliśmy produkty i usługi klimatyzacyjne,
które spełniają potrzeby środowiskowe każdego regionu na
świecie pod względem warunków atmosferycznych, kultury
i gospodarki.

Grzałki pomp ciepła jako
wartość procentowa wszystkich
grzejników sprzedanych

w Europie
GRZAŁKI
POMP CIEPŁA
4%

Cel pięcioletnich działań
Promowanie korzystania z produktów ekologicznych, szczególnie
w krajach szybko rozwijających się. Firma Daikin będzie
promować produkty i usługi klimatyzacyjne, spełniające potrzeby
środowiskowe każdego regionu na świecie. Firma Daikin będzie
dostarczać produkty i technologie, które przyczyniając się do
postępu gospodarczego jednocześnie będą przyjazne dla
środowiska, szczególnie w krajach szybko rozwijających się, gdzie
rosnące oddziaływanie na środowisko staje się problemem.

Zmniejszenie
o 210.000 ton
emisji CO2
w porównaniu
do grzałek typu
spalinowego

15-krotne

2006

2010

FY 2010

FY
Opcje i wyposażenie dodatkowe

W ramach pięcioletniego strategicznego planu zarządzania
FUSION 10, który ukierunkował rok podatkowy 2010, Grupa
Daikin starała się rozwijać i promować stosowanie produktów
i usług przyjaznych dla środowiska zgodnie z polityką aktywnego
przyczyniania się do rozwiązywania globalnych problemów
środowiskowych i rozszerzania działalności. Nasze cele
środowiskowe zostały przeprowadzone w ramach Planu działania
na rzecz środowiska 2010.
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Przegląd
literatury
Daikin posiada szeroką ofertę katalogów komercyjnych,
które dostarczają informacje oraz pomagają sprzedać
produkty klientom.
258
259

257

Przegląd literatury

Literatura dla sieci profesjonalistów
Literatura dla klientów

Rynek komercyjny - przegląd literatury
dla sieci profesjonalistów
Przewodniki po
rozwiązaniach:

Rozwiązania hotelowe
Hotel solutions
for installers

Jasno zaprezentowane korzyści dla
instalatorów w odpowiedzi na pytanie
dlaczego wybrać Daikin do swojego hotelu

Heating - air conditioning - domestic hot water - cooling - ventilation - centralised control

15-217

Podręczniki
z materiałami
referencyjnymi:

REFERENCE

C ATA LO G U E

C O M M E R C I A L A P P L I C AT I O N S

Profile
produktów:

Gama VRV IV
VRV IV
360° efficiency

Rooftop UATYQ-CY1

Szczegółowo
zaprezentowane standardy
VRV IV oraz zalety
technologiczne. Główne
funkcje i specyfikacja gamy
produktów VRV IV

Rooftop
UATYQ-CY1

Szczegółowe zalety jednostek
dachowych rooftop z:
UAYTQ-CY1, ECONO-AY1

VRV IV heat recovery, heat pump, replacement
and water cooled

Koncentracja
na tematach:

Replacement
technology
for installers

The quick and quality way of upgrading R-22 and R-407C systems

Broszury
produktowe:
Real time clock

Supports multiple languages

› Restrict some of all functions on the remote
control to void misuse in e.g. hotels, shops, offices

Other features

› English, German, French, Spanish, Italian,
Portuguese, Greek, Dutch, Russian, Turkish
and Polishr (BRC1E52A)

› Built-in back-up power. When a power failure occurs,
all settings remain stored up to 48 hours

› English, German, Czech, Croation, Hungarian,
Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian,
Albanian (BRC1E52B)

› Backlight display

User friendly
remote control
with contemporary
design

Specifications / Functions
Specifications

BRC1E52A / BRC1E52B

Dimensions (HxWxD)

3.120x120x19 mm40
Display size (HxW)

LCD

43.2x68.85 mm

Type

Full dot (160x255)

Colour

Fresh white

Cover for operation part

No

Max. wiring length

500m

Connectable indoor units

All VRV® and Sky Air® indoor units

Functions

BRC1E52A / BRC1E52B
Set sensor behavior

Energy saving
functions



Temperature range limit



Setback function



Jasno zaprezentowane korzyści
dla instalatorów w odpowiedzi na
pytanie dlaczego wybrać Daikin do
chłodzenia technicznego
Druga połowa 2015 r.

15-214

15-140

Szczegółowe informacje
na temat sterownika
BRC1E52A/B

Interfejs KNX

Split

KNX Interface
KLIC-DD, KLIC-DI

DIII-net modbus interface

EKMBDXA

Szczegółowe informacje na
temat interfejsu modbus
EKMBDXA

English, German, Czech, Croation, Hungarian, Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian, Albanian
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Built-in back-up power

Each menu individually
Each button individually (ON/OFF, operation mode selector, temperature adjustment, fan speed / air flow direction)
When a power failure occurs, all settings remain stored up to 48 hours

› Easy to use: all main functions directly accessible
Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

FSC
ECPEN15 - 306

› Easy commissioning: intuitive interface for advanced
menu settings
› Optimise your air conditioning system by activating a
series of energy saving functions (temperature range
limit, setback function, off timer, …)

180 · 11/14
The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No
express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its
content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice.
Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from
or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V.

› Keep track of your energy consumption with the
kWh indication showing an indicative electricity
consumption

The present publication supersedes ECPEN12-306. Printed on non-chlorinated paper.

› Modbus RS485 interface for integration
up to 64 indoor units groups
› BMS integration of RA, Sky Air,
VRV Inverter chillers and AHU

› Set up to 3 independent schedules, so the user can
easily change the schedule himself throughout the
year (e.g. summer, winter, mid-season)
› Real time clock with auto update to daylight saving
time
› Supports multiple languages
› Possibility to individually restrict menu functions
› When a power failure occurs all settings remain stored
up to 48 hours thanks to the built-in backup power

Electrical heater
for VAM
VH

› Total solution for fresh air with Daikin supply of both
VAM and electrical heaters

15-306

Nagrzewnica
elektryczna VAM

Szczegółowe informacje
na temat nagrzewnicy
elektrycznej dla VAM

› Integration of Split, Sky Air and VRV

in home automation / BMS systems

› Monitoring and control of several devices from one

central controller

Wireless room
temperature
sensor
K.RSS

15-310

› Integrated electrical heater concept
(no additional accessories required)

› BMS integration thanks to:
• Volt free relay for error indication
• 0-10VDC input for setpoint control

Refrigeration, Daikin Altherma

Modbus
Interface

Szczegółowe informacje
na temat czujnika
bezprzewodowego K.RSS

RTD

Interfejs RTD Modbus
Szczegółowe informacje
na temat sterowania
i zastosowań RTD

Integration of Daikin portfolio in BMS system via Modbus

15-311

Flexible and easy installation
› Accurate temperature measurement thanks to flexible
placement of the sensor
› No need for wiring

› No need to drill holes
› Ideal for refurbishment

Your business is our concern

Szczegółowe informacje
techniczne oraz zalety
dotyczące Sky Air/wentylacji/
kurtyn powietrznych Biddle/
systemów sterowania/central
wentylacyjnych
15-114

Product portfolio

Sky Air

Oferta produktów
Sky Air

Przegląd gamy produktów
Sky Air

15-309

Commercial catalogue 2015

VRV

Min running costs, max flexibility.
Fast installation, perfect comfort.

Szczegółowe informacje
techniczne i zalety
rozwiązania VRV total
solution

› Retail applications
› Hotel applications
› IT applications
› Heating interlock
› Alarm signal

Szczegółowe informacje
na temat produktów do
wentylacji
Pierwsza połowa 2015 r.

15-203

Oferta produktów VRV
Product portfolio

VRV

Przegląd gamy produktów
VRV total solution

15-201

15-308

Katalog wentylacji

15-200

22

15-121

› Indoor unit control
via 0~10 volt, dry contact
or resistance contact

Katalog VRV

Katalog Sky Air
Commercial catalogue 2015

Sky Air

Oferty
produktowe:

Split, Sky Air, VRV, Chillers,

› Flexible setting with adjustable setpoint

› Standard dual flow and temperature sensor

Katalogi
produktów:

15-312

Bezprzewodowy czujnik
temperatury

› Increased safety with 2 cut-outs: manual & automatic
› Increased comfort in low outdoor temperature thanks
to the heated outdoor air

258

Bramka DIII-net modbus

Szczegółowe informacje
na temat interfejsu KLIC-DI
i KLIC-DD

Real time clock with auto update to daylight saving time

Weekly schedule timer
Holiday function
Key lock
Restrict buttons

Daikin Europe N.V.

Jasno zaprezentowane
korzyści wynikające ze
stosowania technologii
zamiany VRV



Room temperature display
Clock (time display)
Backlight
Contrast adjustment

Access control Restrict menus
Memory

Chłodzenie techniczne


English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Greek, Dutch, Russian, Turkish, Polishr

Help menu

Timer

Technika
zamiany

BRC1E52A/B



Set point auto reset
Off timer
Multilingual display

Display

15-120

Sterownik przewodowy

Possibility to individually restrict menu
functions/buttons

Real time clock with auto update to daylight saving
time

15-206

Product Portfolio

Controls

Oferta systemów
sterowania

Przegląd wszystkich
systemów sterowania
Daikin

15-301

dla klientów
Rozwiązania komercyjne

Daikin oferuje rozwiązania do
zastosowań komercyjnych

Green building
solutions

Pierwsza połowa 2015 r.

15-100
Sustainable design
with Daikin HVAC-R systems

Katalog z materiałami
referencyjnymi

Rozwiązania dla budynków
ekologicznych

Jasno zaprezentowane korzyści dla
właścicieli budynków/inwestorów
w odpowiedzi na pytanie dlaczego
wybrać Daikin do ekologicznego
budynku, z naciskiem na BREEAM
15-216

Rozwiązania hotelowe

Materiały referencyjne
w zastosowaniach
komercyjnych
i przemysłowych Daikin

Hotel solutions
for hotel owners

Heating - air conditioning - hot water - ventilation - refrigeration - control

Jasno zaprezentowane korzyści dla właścicieli
budynków/inwestorów w odpowiedzi na pytanie
dlaczego wybrać Daikin do swojego hotelu
15-218

14-213

Inteligentny sterownik dotykowy
Control systems

Intelligent Touch
Manager

15-302

SPLIT, SKY AIR, VRV, CHILLERS

The phase-out period for
R-22 is over.

Act now!

Avoid loss of business and replace your air conditioning
system now!

Concealed
floor standing
unit
FNQ-A, FXNQ-A

Designed to be concealed in walls
Home leave

Powerful mode

› Ideal for installation in offices, hotels and residential
applications
› Its low height enables the unit to fit perfectly beneath
a window

› Discretely concealed in the wall, leaving only the
suction and discharge grilles visible
› Requires very little installation space as the depth is
only 200mm
› High ESP allows flexible installation

Multi tenant
(FXNQ-A)

Technika zamiany

Jasno zaprezentowane korzyści
dla właścicieli budynków/
inwestorów dotyczące
technologii zamiany

15-215

Broszury produktowe
Sky Air

Jednostronicowa broszura
z głównymi zaletami
i specyfikacją techniczną
każdej jednostki Sky Air.
Idealna dla tworzenia
kosztorysów

Broszury produktowe VRV
Concealed
ceiling unit
with medium
ESP
FBQ-D, FXSQ-A

Home leave

Optimum comfort guaranteed no matter the
length of ductwork or type of grilles

operation

Powerful mode

Multi tenant (FXSQ)

› Top efficiency in the market
› Automatic air flow adjustment function measures the
air volume and static pressure and adjusts it towards
the nominal air flow, whatever the length of duct,
making installation easier and guaranteeing comfort.
Moreover, the ESP can be changed via the wired
remote control to optimize the supply air volume
› Slimmest unit in class, only 245mm
› Discretely concealed in the ceiling: only the suction
and discharge grilles are visible
› Low sound level

› Medium external static pressure up to 150Pa facilitates
using flexible ducts of varying lengths
› Reduced energy consumption thanks to specially
developed DC fan motor
› Flexible installation, as the air suction direction can be
altered from rear to bottom suction
› Standard built-in drain pump increases flexibility and
installation speed
› No optional adapter needed for DIII-connection, link
your unit into the wider building management system

Mini katalog kaset

Mini katalog jednostek
kanałowych

Przegląd rozwiązań
z wykorzystujących kasety

(obejmuje: kasetę z nawiewem obwodowym
FCQ(H)G-F/FXFQ-A, całkowicie płaską kasetę
FFQ-C/FXZQ-A, FUQ-C/FXUQ-A, ACQ-C)

Pierwsza połowa 2015 r.

Pierwsza połowa 2015 r.
15-110

Jednostronicowa broszura
z głównymi zaletami
i specyfikacją techniczną każdej
jednostki VRV. Idealna dla
tworzenia kosztorysów

Przegląd rozwiązań
wykorzystujących jednostki
kanałowe

(obejmuje: FDXS-F(9), FBQ-D, FDQ-C, FDQ-B,
FXDQ-M9, FXDQ-A, FXSQ-A, FXMQ-P7, FXMQ-MA)

15-106

Mini katalog jednostek podstropowych,
naściennych, przypodłogowych

Pierwsza połowa 2015 r.

Przegląd rozwiązań wykorzystujących
jednostki podstropowe, naścienne
i przypodłogowe.

(obejmuje: FXHQ-A,FHQ-C, FXAQ-A, FAQ-C, FXNQ-A, FNQ-A,
FXLQ-P, FVQ-C)

15-101

Dokumentacja techniczna:
Pobierz całą dokumentacje techniczną, m. in. podręczniki danych technicznych, oprogramowanie doboru, instrukcje
instalacji i obsługi oraz instrukcje serwisowe bezpośrednio z naszej sieci extranet: extranet.daikineurope.com
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Mini Building Management System

operation

Szczegółowo zalety inteligentnego
sterownika dotykowego

z odzyskiem ciepła

Efektywność

efektywność
instalacji

360°

efektywność
operacyjna

efektywność
projektu
SZYBKI + SZYBKA
projekt

instalacja

+ WIĘCEJ
+ MAKSYMALNY
darmowego
komfort
ciepła

Nasze nowe systemy VRV IV z odzyskiem ciepła
wyznaczają standardy w całorocznej efektywności
i komforcie klimatyzacji.
Prostota projektu, szybka instalacja, pełna elastyczność
decydują o absolutnym komforcie i efektywności.
Dowiedz się więcej o wszystkich rewolucyjnych
zmianach na stronie: www.daikineurope.com/vrviv
Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgia · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (odp. wydawca)
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Daikin Europa N.V. jest uczestnikiem programu Certyfikującego
Eurovent dla zespołów chłodzących ciecz (LCP), central
wentylacyjnych (AHU), klimakonwektorów (FC) i systemów
o zmiennym przepływie czynnika chłodniczego (VRF) Sprawdź
ważność certyfikatu na stronie internetowej: www.euroventcertification.com lub www.certiflash.com
Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą wiążącą firmy Daikin Europe N.V. Treść tej
publikacji powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność,
dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym
wydawnictwie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi
odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem
interpretacji niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.
Aktualna publikacja zastępuje ECPEN14-115. Wydrukowano na nie chlorkowanym papierze. Przygotowanie: Platzer
Kommunikation, Niemcy.

