Portofoliul de produse

VRV

22

Unităţi exterioare

Prezentarea produselor
Model

VRVIII-S
Seria VRVIV-S
VRV IV răcit cu apă

Răcire cu apă

Pompa de căldură
VRV pentru înlocuire

Recuperarea
căldurii VRV IV
pentru înlocuire

VRV Classic

Pompa de căldură
VRV III optimizată
pentru încălzire

Seria VRVIV-S
Compact

Condensator răcit cu aer

Pompă de căldură
VRV IV fără încălzire
continuă

Pompă de căldură
cu VRV IV
cu încălzire continuă

Recuperarea căldurii VRV IV

Tip

Nume produs
ūūCea mai bună soluţie pentru eficienţă şi confort
ūūSoluţie complet integrată cu recuperarea căldurii pentru eficienţă maximă şi valori
ale COP de până la 8!
ūūAcoperă toate nevoile termice ale clădirii prin intermediul unui singur punct de
contact: control precis al temperaturii, ventilaţie, apă caldă, centrale de tratare a
aerului şi perdele de aer Biddle
ūūÎncălzire şi apă caldă gratuite graţie recuperării căldurii
ūūConfort personal perfect pentru clienţi/locatari prin încălzire şi răcire simultană
ūūInclude standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă a
agentului frigorific şi încălzirea continuă
ūūPermite răcire tehnică
ūūCea mai mare gamă de cutii BS de pe piaţă
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ūūSoluţia Daikin pentru confort şi consum scăzut de energie
ūūAcoperă toate nevoile termice ale clădirii prin intermediul unui singur punct de
contact: control precis al temperaturii, ventilaţie, apă caldă, centrale de tratare a
aerului şi perdele de aer Biddle
ūūSe poate conecta la unităţi interioare moderne (Daikin Emura, Nexura)
ūūInclude standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă a
agentului frigorific

RXYQ-T

ūūSoluţie pentru economisirea spaţiului fără compromiterea eficienţei
ūūPentru aplicaţii rezidenţiale şi comerciale
ūūEconomie de spaţiu
ūūSe poate conecta la VRV sau la unităţi interioare moderne (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQP8V1/P8Y1

      





      





Preliminar



RXYCQ-A





RQCEQ-P




RXYQQ-T








      

      


RWEYQ-T
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ūūCel mai compact sistem VRV
ūūDesignul compact şi uşor cu un sigur ventilator economiseşte spaţiu şi este uşor de instalat
ūūAcoperă toate nevoile termice ale clădirii prin intermediul unui singur punct de contact:
control precis al temperaturii, ventilaţie, centrale de tratare a aerului şi perdele de aer
Compact
Biddle
ūūSe poate conecta la VRV sau la unităţi interioare moderne (Daikin Emura, Nexura)
ūūInclude standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă a agentului
frigorific
ūūAcolo unde încălzirea este o prioritate, fără a compromite eficienţa
ūūAdecvată pentru încălzirea de la o singură sursă
ūūDomeniu de funcţionare extins până la -25 °C în încălzire
RTSYQ-PA
ūūCapacitate stabilă de încălzire şi eficienţe ridicate la temperaturi ale mediului
ambiant scăzute

ūūIdeal pentru clădiri înalte, folosind apa ca sursă de încălzire
ūūEmisii reduse de CO2 graţie utilizării energiei geotermale ca sursă regenerabilă de
energie
ūūÎn modul geotermal, nu este necesară o sursă externă de încălzire sau răcire
ūūAcoperă toate nevoile termice ale clădirii prin intermediul unui singur punct de
contact: control precis al temperaturii, ventilaţie, apă caldă, centrale de tratare a
aerului şi perdele de aer Biddle
ūūDesignul compact şi uşor permite suprapunerea pentru economia maximă a
spaţiului
ūūInclude standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă a
agentului frigorific
ūūOpţiunea de control al debitului variabil al apei măreşte flexibilitatea şi controlul





ūūSoluţie pentru economisirea spaţiului fără compromiterea eficienţei
ūūDesign dintr-un singur corp pentru economie de spaţiu şi instalare flexibilă
ūūAcoperă toate nevoile termice ale clădirii prin intermediul unui singur punct de
contact: control precis al temperaturii, ventilaţie, centrale de tratare a aerului şi
perdele de aer Biddle
ūūSe poate conecta la VRV sau la unităţi interioare moderne (Daikin Emura, Nexura)
ūūInclude standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă a
agentului frigorific

ūūÎnlocuire rapidă şi de calitate pentru sistemele cu R-22 şi R-407C
ūūÎnlocuire rentabilă şi rapidă graţie reutilizării conductelor existente
ūūCu până la 80% mai eficient decât sistemele cu R-22
ūūFără întreruperea activităţii zilnice în timpul înlocuirii sistemului
ūūÎnlocuiţi în siguranţă sistemele Daikin, dar şi cele ale altor producători
ūūInclude standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă a
agentului frigorific

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

REYQ-T

RYYQ-T

--Înlocuire rapidă şi de calitate pentru sistemele cu R-22 şi R-407C
--Înlocuire rentabilă şi rapidă graţie reutilizării conductelor existente
--Cu până la 40% mai eficient decât sistemele cu R-22
--Fără întreruperea activităţii zilnice în timpul înlocuirii sistemului
--Înlocuiţi în siguranţă sistemele Daikin, dar şi cele ale altor producători
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ūūSoluţia optimă de la Daikin cu confort superior
ūūAcoperă toate nevoile termice ale clădirii prin intermediul unui singur punct de
contact: control precis al temperaturii, ventilaţie, apă caldă, centrale de tratare a
aerului şi perdele de aer Biddle
ūūSe poate conecta la unităţi interioare moderne (Daikin Emura, Nexura)
ūūInclude standardele şi tehnologiile VRV IV, precum temperatura variabilă a
agentului frigorific şi încălzirea continuă

ūūConfiguraţia clasică VRV
ūūPentru cerinţe standard de răcire şi încălzire
ūūConectabil la unităţi interioare VRV, la ventilaţie şi la sistemele de control
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O singură unitate
Combinaţie multi

  

           

           

           

Perdele de aer CYV-DK-

EKEXV- + EKEQFCB pentru conectare la CTA

EKEXV- + EKEQMCB pentru conectare la CTA

Unităţi HRV VAM-, VKM-

Cutie hidro HXHD-A de temperatură ridicată

Cutie hidro HXY-A de temperatură scăzută

Observaţii
ūūLimita raportului de conectare standard al întregului sistem:
50 ~ 130%

Recuperarea căldurii VRV IV - REYQ-T

 O     O 

numai cu unităţi interioare VRV



cu cutii hidro de temperatură
scăzută/ridicată



  

Unităţi HRV VAM-, VKM-



   



EKEXV + EKEQMCB pentru conectare
la CTA



 



Perdea de aer Biddle CYV-DK-



 



Pompă de căldură VRV IV
RYYQ-T/RXYQ-T

   O    

ūūLimita raportului de conectare standard al întregului sistem:
50 ~ 130%

numai cu unităţi interioare VRV



ūūEste posibil raportul de conectare de 200% al întregului sistem
în condiţii speciale

cu unităţi interioare rezidenţiale

 

cu cutii hidro de temperatură scăzută



Unităţi HRV VAM-, VKM-

  

 



EKEXV + EKEQMCB pentru conectare
la CTA
EKEXV + EKEQMCB pentru conectare
la CTA



 



Perdea de aer Biddle CYV-DK-

cu unităţi interioare split


 

  O O   O 

 



VRV IV-S Mini VRV

  O O   O 

cu unităţi interioare VRV



VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8
cu unităţi interioare VRV



ūūCel mult 32 de unităţi interioare, chiar şi pentru sistemele de 16 CP şi mai mari
ūūEste posibil un raport de conectare al întregului sistem de până la 200%



ūūNumai sisteme cu un singur modul (RYYQ 8~20 T/RXYQ 8~20 T)
ūūCel mult 32 de unităţi interioare, chiar şi pentru sistemele de 16 CP, 18 CP şi 20 CP



ūūCel mult 32 de unităţi interioare, chiar şi pentru sistemele de 16 CP şi mai mari
ūūPentru sisteme cu mai multe module (peste 20 CP), contactaţi Daikin

 

ūūRaportul de conectare al întregului sistem privind indicii VRV:
56 ~ 145%
ūūLimita raportului de conectare standard al întregului sistem:
50 ~ 130%

ūūRaportul de conectare al întregului sistem privind indicii VRV:
56 ~ 145%


  O O   O 

cu unităţi interioare VRV



VRV III pentru regiuni reci
RTSYQ-PA

ūūLimita raportului de conectare standard al întregului sistem:
50 ~ 130%



VRV IV-S Mini VRV

cu unităţi interioare split

ūūNu sunt permise sistemele dedicate (numai cu unităţi de
ventilaţie) - este necesar întotdeauna un mix cu unităţi
interioare VRV standard



cu unităţi interioare split

     

Unităţi interioare rezidenţiale

Unităţi interioare VRV

Capacitate (CP)
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Descriere/combinaţie

 

ūūLimita raportului de conectare standard al întregului sistem:
50 ~ 130%





ūūRaportul de conectare al întregului sistem privind indicii VRV:
56 ~ 145%

 O O O   O 

ūūLimita raportului de conectare standard al întregului sistem:
50 ~ 130%

VRV Classic RXYCQ-A

 O O O  O O O

ūūLimita raportului de conectare standard al întregului sistem:
50 ~ 120%
ūūÎn cazul utilizării a cel puţin o unitate interioară FXFQ20~25
la modelele de 8 CP sau 10 CP, raportul de conectare maxim
este de 100%.

VRV III-Q pentru înlocuire recuperarea căldurii
RQCEQ-P

 O O O  O O O

ūūLimita raportului de conectare standard al întregului sistem:
50 ~ 130%

VRV IV-Q pentru înlocuire - pompă
de căldură
RXYQQ-T

 O O O   O 

ūūLimita raportului de conectare standard al întregului sistem:
50 ~ 130%

VRV IV-W VRV răcit cu apă
RWEYQ-T

 O O O   O 

ūūLimita raportului de conectare standard al întregului sistem:
50 ~ 130%

 ... este posibilă conectarea unei unităţi interioare, dar nu neapărat în acelaşi timp cu celelalte unităţi interioare permise
 ... este posibilă conectarea unei unităţi interioare în acelaşi timp cu celelalte unităţi bifate din acelaşi rând
O ... nu este posibilă conectarea unei unităţi interioare la sistemul cu această unitate exterioară
3

Unităţi interioare

Prezentarea produselor

De perete

Necarcasată de plafon fals

Unitate tip casetă

Tip

Model

Suspendată

Nume produs

Unitate tip
casetă cu jet
circular

ūūRefulare a aerului pe 360° pentru eficienţă şi confort optime
ūūFuncţia de autocurăţare asigură o eficienţă ridicată
ūūSenzorii inteligenţi economisesc energia şi maximizează
confortul
ūūFlexibilitate pentru orice format de încăpere
ūūCea mai redusă înălţime de instalare de pe piaţă!

FXFQ-A

Unitate tip
casetă perfect
plată

ūūDesign unic pe piaţă: se integrează perfect plat în tavan
ūūSe potriveşte exact în modulele de tavan arhitecturale standard
ūūÎmbinare de design convenţional şi excelenţă în inginerie
ūūSenzorii inteligenţi economisesc energia şi maximizează confortul
ūūUnitate de capacitate mică dezvoltată pentru camere mici şi bine izolate
ūūFlexibilitate pentru orice format de încăpere

FXZQ-A

Casetă cu
jet de aer în
2 direcţii

ūūDesignul suplu şi uşor permite instalarea în spaţii înguste din tavan
ūūToate unităţile au o adâncime de 620 mm, ideală pentru spaţiile înguste din tavan
ūūFlexibilitate pentru orice format de încăpere
ūūConsum redus de energie graţie motorului DC al ventilatorului
ūūFantele se închid în totalitate când unitatea nu funcţionează
ūūConfort optim graţie reglării automate a debitului de aer la sarcina necesară

FXCQ-A

ūūUnitate cu jet de aer într-o singură direcţie pentru montarea în colţuri
Casetă de colţ ūūDimensiunile compacte permit instalarea în golurile înguste din tavan
ūūInstalare flexibilă graţie opţiunilor diferite de refulare a jetului de aer

FXKQ-MA

Unitate
necarcasată
de plafon fals
de dimensiuni
mici

ūūConcepută pentru camere de hotel
ūūDimensiunile compacte permit instalarea în golurile înguste din tavan
ūūMascată discret în tavan: numai grilele sunt vizibile
ūūInstalare flexibilă deoarece direcţia de aspiraţie a aerului poate fi modificată din
partea posterioară spre cea inferioară

FXDQ-M9

Unitate
necarcasată
de plafon fals
de dimensiuni
reduse

ūūDesign cu dimensiuni reduse pentru o instalare flexibilă
ūūDimensiunile compacte permit instalarea în golurile înguste din tavan
ūūPresiune statică externă medie de până la 44 Pa
ūūNumai grilele sunt vizibile
ūūUnitate de capacitate mică dezvoltată pentru camere mici şi bine izolate
ūūConsum redus de energie graţie motorului DC al ventilatorului

FXDQ-A

Unitate
necarcasată
de plafon fals
cu ESP mediu

ūūConfort optim garantat, indiferent de lungimea traseelor de conducte sau de tipul grilelor
ūūFuncţia de reglare automată a debitului de aer măsoară debitul de aer şi presiunea statică
şi aduce debitul către valoarea debitului nominal, garantând confortul
ūūPresiune statică externă medie de până la 140 Pa
ūūConsum redus de energie graţie motorului DC al ventilatorului
ūūInstalare flexibilă deoarece direcţia de aspiraţie a aerului poate fi modificată din partea
posterioară spre cea inferioară

FXSQ-A

Unitate
necarcasată
de plafon fals
cu ESP ridicat

ūūESP de până la 200, ideal pentru spaţii de dimensiuni mari
ūūConfort optim garantat, indiferent de lungimea traseelor de conducte sau de
tipul grilelor, graţie reglării automate a debitului de aer
ūūConsum redus de energie graţie motorului DC al ventilatorului
ūūInstalare flexibilă deoarece direcţia de aspiraţie a aerului poate fi modificată din
partea posterioară spre cea inferioară

FXMQ-P7

Unitate
necarcasată
de plafon fals
cu ESP ridicat

ūūESP de până la 270, ideal pentru spaţii de dimensiuni mari
ūūNumai grilele sunt vizibile
ūūUnitate de mare capacitate: capacitate de încălzire de până la 31,5 kW

FXMQ-MA

Unitate de
perete

Unitate
suspendată

De pardoseală



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














Preliminar








ūūPentru camere mari fără tavan fals sau spaţiu liber pe pardoseală
ūūIdeală pentru un jet de aer confortabil în camere mari, graţie efectului Coandă
ūūCamerele cu tavan de până la 3,8 m pot fi încălzite sau răcite foarte uşor!
ūūPoate fi instalată în cadrul proiectelor de construcții noi, cât şi de amenajări
ūūPoate fi montată în colţuri sau spaţii înguste fără nicio problemă
ūūConsum redus de energie graţie motorului DC al ventilatorului

FXHQ-A



ūūIdeală pentru instalarea în birouri, hoteluri şi pentru aplicaţii rezidenţiale
Unitate
ūūMascată discret pe perete: numai grilele de aspiraţie şi evacuare sunt vizibile
necarcasată
ūūSe poate instala chiar şi sub o fereastră
de pardoseală ūūNecesită un spaţiu foarte redus de instalare, deoarece are o adâncime de numai
200 mm
ūūESP ridicat permite instalarea flexibilă





FXAQ-P

ūūPentru condiţionarea aerului dintr-o zonă delimitată
ūūPoate fi instalată în faţa unor pereţi de sticlă sau în poziţie verticală, având atât
faţa, cât şi spatele finisate
ūūIdeală pentru instalarea sub fereastră
ūūNecesită spaţiu foarte redus de instalare
ūūInstalarea pe perete uşurează curăţarea sub unitate





ūūPentru camere fără tavan fals sau spaţiu liber pe pardoseală
ūūPanoul frontal plat şi elegant este mai uşor de curăţat
ūūUnitate de capacitate mică dezvoltată pentru camere mici şi bine izolate
ūūConsum redus de energie graţie motorului DC al ventilatorului
ūūAerul este distribuit confortabil în sus şi în jos graţie celor 5 unghiuri diferite
de refulare

ūūUnitate unică Daikin pentru camere fără tavan fals sau spaţiu liber pe
Casetă
pardoseală
suspendată cu ūūCamerele cu tavan de până la 3,5 m pot fi încălzite sau răcite foarte uşor!
ū
ū
Poate
fi instalată în cadrul proiectelor de construcții noi, cât şi de amenajări
jet de aer în
ūūFlexibilitate pentru orice format de încăpere
4 direcţii
ūūConsum redus de energie graţie motorului DC al ventilatorului
Unitate de
pardoseală

Clasă de capacitate (kW)






FXUQ-A

FXLQ-P



FXNQ-A





Capacitate de răcire (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

Capacitate de încălzire (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) Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatură exterioară: 35 °CDB, lungime echivalentă conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m
(2) Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20 °CDB, temperatură exterioară: 7 °CDB, 6 °CWB; lungime echivalentă conducte agent frigorific: 5 m, diferenţă de nivel: 0 m
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Prezentare

unităţi interioare moderne

RXYSQ-P8Y1

Tip

Model
Casetă cu jet circular

Unitate tip
casetă

Necarcasată

(incl. funcţie de autocurăţare*)

Caseta
perfect plată

Nume produs

 





 

 









25

FFQ-C

35

42

50

60

71

Unitate necarcasată de plafon fals
FDBQ-B
de dimensiuni mici



Unitate necarcasată de plafon fals
FDXS-F(9)
de dimensiuni reduse

 

 







 





Unitate de perete
Daikin Emura

FTXG-LW/LS

Unitate de perete

CTXS-K
FTXS-K

Unitate de perete

FTXS-G

Suspendată Unitate suspendată

De
pardoseală

20

FCQG-F

Unitate necarcasată de plafon fals
FBQ-D
cu ventilator acţionat prin inverter

De perete

15

RXYQ-T



Clasă de capacitate (kW)

RYYQ-T

RXYSQ-P8V1

Unitate exterioară conectabilă

FHQ-C

  











     





















 


 

Unitate de pardoseală Nexura

FVXG-K

 











Unitate de pardoseală

FVXS-F

 











Unitate de tip Flexi

FLXS-B(9)

 

 









* Este necesar panoul decorativ BYCQ140CG + BRC1E52A/B
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Prezentare

gama de unităţi
de ventilare
Cele cinci componente ale
calităţii aerului interior
ūū Ventilarea: garantează furnizarea de aer proaspăt
ūū Recuperarea căldurii: recuperează căldura şi
umezeala din aerul evacuat pentru a maximiza
confortul şi eficienţa
ūū Tratarea aerului: încălzeşte sau răceşte aerul
proaspăt introdus pentru a maximiza confortul şi a
minimiza sarcina instalaţiei de aer condiţionat
ūū Umidificare: optimizează echilibrul dintre umiditatea
interioară şi cea exterioară
ūū Filtrare: elimină praful, poluarea şi mirosurile din aer

Ventilaţie
Recuperarea
căldurii

Tratarea
aerului

Umidificare

Filtrare

Debit de aer (m3/h)*
Tip

Nume produs

0 2002004004006006008008001,000
1.000
1,500
2.000
2,000
4.000
4,000
6.000
6,000
8.000

› Ventilare
› Recuperarea
căldurii
› Tratarea aerului

Ventilare cu
recuperare de VKM-GB
căldură

VKM-GBM

Pachetul de
aer proaspăt
complet DX

* Debitul de aer este numai o indicaţie de calcul, având la bază următoarele valori: capacitate de încălzire kit EKEXV* 200 m³/h
** CTA Daikin conectată la o soluţie cu agregat de răcire Daikin
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Componente ale calităţii
aerului interior
› Ventilare
› Recuperarea
căldurii

VAM-FA/FB

Centrale de
tratare
a aerului

140.000

**

› Ventilare
› Recuperarea
căldurii
› Tratarea aerului
› Umidificare
› Ventilare
› Recuperarea căldurii
› Tratarea aerului
› Umidificare
› Filtrare

Prezentare

opţiuni suplimentare

Gama de perdele de aer Biddle
Tip

Nume produs

Perdea de aer Biddle cu prindere liberă

CYV S/M/L-DK-F

Perdea de aer Biddle de tip casetă

CYV S/M/L-DK-C

Perdea de aer Biddle încastrată

CYV S/M/L-DK-R

Înălţime uşă (m)

2,3

S

3,0

2,5

2,15

L

M

S

2,4

2,75
2,0

L

M

S

2,5

2,3

M

L

Favorabilă

Normal

Nefavorabilă

Intrare de magazin acoperită

Fără uşi opuse deschise, vânt

Amplasare într-un colţ sau

sau cu uşă rotativă

direct redus, clădire numai

scuar, cu multe etaje şi/sau

cu parter

casa scării deschisă

Gama de cutii hidro

Clasă de capacitate (kW)

Tip

Nume produs

80

125

Domeniul de temperatură
al apei de ieşire

Cutie hidro de
temperatură
scăzută

HXY-A





5 °C - 45 °C

Cutie hidro de
temperatură
ridicată

HXHD-A



25 °C - 80 °C

Soluţii de reţea
Tip
Ecran
Integrare

Control

Monitorizare

Opţiuni

Altele

ITC
Ecran de prezentare
Ecran tactil
Mini BMS pentru încălzire, aer condiţionat, sisteme aplicate şi unităţi de refrigerare (BACnet şi WAGO)
Integrare de echipamente terţe (BACnet şi WAGO)
Funcţii de control de bază: pornit/oprit, temp, setare, setări debit de aer
Verificarea cantităţii de agent frigorific
Limitare temperatură
Revenire
Comutare automată
Programare săptămânală şi tipar pentru zile speciale
Extensie programator
Oprire forțată
Funcţii de control de bază: Stare pornit/oprit, mod de funcţionare, temp. valoare setată
Stare filtru
Cod defecţiune
Istoric (operare, defecţiune…)
Vizualizare
PPD
Acces şi control web
Opţiune protocol HTTP
Interblocare
Prerăcire/încălzire
Temperatură ajustabilă
Free-Cooling
Conexiune ACNSS, reţea de service pentru sisteme de aer condiţionat
Grupuri maxime de unităţi interioare

ITM

DMS-IF

BACNET

64

4x64

Std

64

2.560
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VRV – soluţia pentru
sectorul comercial
Sistemul VRV de la Daikin reprezintă maximum
de particularizare pentru a corela cerinţele
individuale de confort şi eficienţă energetică
ale clădirilor comerciale. Având flexibilitatea
de a acoperi toate aplicaţiile şi condiţiile de
climă, Daikin deţine produsele unice VRV, care
fac diferenţa pentru dumneavoastră şi clienţii
dumneavoastră.
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