Produktové portfólio

VRV
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Vonkajšie jednotky

Prehľad produktov
VRV IV s rekuperáciou tepla
VRV IV tepelné čerpadlo VRV IV tepelné čerpadlo
bez kontinuálneho
s kontinuálnym
vykurovania
vykurovaním
VRVIII-S
Séria VRVIV-S

NOVÉ

Séria VRVIV-S
Compact

NOVÉ

regulácia teploty, vetranie, príprava teplej pitnej vody, VZT jednotky
a teplovzdušné clony Biddle
›› Možnosť pripojenia Split vnútorných jednotiek (Daikin Emura, Nexura)
›› Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako sú variabilná teplota chladiva
a kontinuálne vykurovanie
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›› Pre rezidenčné a komerčné aplikácie
›› Úspora priestoru
›› Pripojiteľné buď jednotky VRV, alebo Split vnútorné jednotky (Daikin Emura, Nexura)



REYQ-T







RYYQ-T

      

      

Riešenie spoločnosti Daikin pre komfort a nízku spotrebu energie

regulácia teploty, vetranie, príprava teplej pitnej vody, VZT jednotky
a teplovzdušné clony Biddle
›› Možnosť pripojenia Split vnútorných jednotiek (Daikin Emura, Nexura)
›› Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako je variabilná teplota chladiva
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›› Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná



RXYQ-T(9)


      

RXYSQP8V1/P8Y1



Riešenie na úsporu priestoru bez zníženia účinnosti

›› Priestorovo úsporný a flexibilný dizajn
›› Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná

regulácia teploty, vetracie a VZT jednotky a teplovzdušné clony Biddle
›› Pripojiteľné buď jednotky VRV, alebo Split vnútorné jednotky (Daikin Emura, Nexura)
›› Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako je variabilná teplota chladiva

uvedenie na trh
jeseň 2015

RXYSQ-TV1/TY1



Najkompaktnejší systém VRV

›› Kompaktný a ľahký dizajn jedného ventilátora šetrí priestor a jednoducho sa inštaluje
›› Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná

uvedenie na trh
jeseň 2015
regulácia teploty, vetracie a VZT jednotky a teplovzdušné clony Biddle
RXYSCQ-TV1
›› Pripojiteľné buď jednotky VRV, alebo Split vnútorné jednotky (Daikin Emura, Nexura)
›› Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako je variabilná teplota chladiva
Compact



Riešenie na miesta, kde je prioritou vykurovanie bez zníženia účinnosti

›› Vhodné na monovalentné vykurovanie
›› Rozšírený prevádzkový rozsah pre vykurovanie znížený až na -25°C
›› Stabilný výkon vykurovania a vysoké účinnosti pri nízkych vonkajších teplotách

RTSYQ-PA



RXYCQ-A







Klasická konfigurácia VRV

›› Pre štandardné požiadavky na chladenie a vykurovanie
›› Pripojiteľné len vnútorné jednotky VRV, vetracie jednotky a riadiace systémy



rekuperácia tepla

Rýchla a kvalitná náhrada za systémy s R-22 a R-407C

›› Pri ponechaní existujúceho potrubia je výmena cenovo výhodná a rýchla
›› Až o 40% účinnejšie než systémy s R-22
›› Počas výmeny systému nedochádza k rušeniu každodenných obchodných aktivít
›› Bezpečná výmena systémov značky Daikin a iných výrobcov

tepelné čerpadlo

VRV Classic
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Optimálne riešenie Daikin s najvyšším komfortom

›› Pri ponechaní existujúceho potrubia je výmena cenovo výhodná a rýchla
›› Až o 80% účinnejšie než systémy s R-22
›› Počas výmeny systému nedochádza k rušeniu každodenných obchodných aktivít
›› Bezpečná výmena systémov značky Daikin a iných výrobcov
›› Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako je variabilná teplota chladiva

›› Menej emisií CO vďaka použitiu geotermálnej energie ako obnoviteľného zdroja energie
›› Nie je potrebný externý zdroj chladu alebo tepla pri použití v režime geothermal
›› Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná

RQCEQ-P*



Rýchla a kvalitná náhrada za systémy s R-22 a R-407C



RXYQQ-T*
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regulácia teploty, vetranie, príprava teplej pitnej vody, VZT jednotky
a teplovzdušné clony Biddle
›› Kompaktný a ľahký dizajn – kvôli maximálnej úspore miesta možnosť postavenia
na seba
›› Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako je variabilná teplota chladiva
›› Funkcia variabilnej regulácie prietoku vody zvyšuje flexibilitu a ovládanie



      

Ideálne riešenie pre vysoké budovy, s použitím vody ako zdroja vykurovania

* Bez certifikácie Eurovent
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4

›› Kontinuálne vykurovanie počas rozmrazovania
›› Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná

Vodou chladené VRV IV

Výmena
Vodou chladené

Názov jednotky
Riešenie s najlepšou účinnosťou a komfortom
› Plne integrované riešenie s rekuperáciou tepla pre maximálnu účinnosť
›› Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná regulácia
teploty, vetranie, príprava teplej pitnej vody, VZT jednotky a teplovzdušné clony Biddle
›› Systém na bezplatné vykurovanie a prípravu teplej vody pomocou rekuperácie tepla
›› Dokonalý komfort pre hostí/nájomníkov zabezpečujúci súčasné chladenie
a vykurovanie
›› Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako sú variabilná teplota chladiva
a kontinuálne vykurovanie
›› Možnosť technického chladenia až do -20°C
›› Najširší sortiment BS boxov na trhu

Riešenie na úsporu priestoru bez zníženia účinnosti

VRV III tepelné
čerpadlo,
optimalizované na
vykurovanie

Vzduchom chladený – tepelné čerpadlo

Vzduchom chladený –
rekuperácia tepla

Model

RWEYQ-T*





Jedna jednotka
Kombinácia viacerých jednotiek

  

           

           

           

Teplovzdušné clony Biddle CYV-DK-

Pripojenie VZT jednotky EKEXV- + EKEQFCBA

Pripojenie VZT jednotky EKEXV- + EKEQMCB

Vetracie jednotky VAM-, VKM-

HT hydrobox HXHD-A

LT hydrobox HXY-A

Split vnútorné jednotky

VRV vnútorné jednotky

Veľkosť (HP)
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Popis/kombinácia

Poznámky

VRV IV s rekuperáciou tepla REYQ-T

tandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového
 O     O  › Šsystému:
50 ~ 130%

len s vnútornými jednotkami VRV



s hydroboxami LT/HT



  

Vetracie jednotky VAM-, VKM-



   



VZT jednotky EKEXV + EKEQMCB



 



Teplovzdušná clona Biddle pre CYV-DK-



 



VRV IV tepelné čerpadlo RYYQ-T / RXYQ-T(9)

Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového
   O     › systému:
50 ~ 130%

len s vnútornými jednotkami VRV



› Za špeciálnych okolností možný index pripojenia celkového

s vnútornými jednotkami Split

 

s hydroboxami LT



› Len systémy s jedným modulom (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
› Max. 32 vnútorných jednotiek, aj na systémoch 16 HP, 18 HP a 20 HP
› Max. 32 vnútorných jednotiek, aj na 16 HP a väčších systémoch
› Pre systémy s viacerými modulmi sa obráťte na Daikin (>20 HP)

Vetracie jednotky VAM-, VKM-

  

 



VZT jednotky EKEXV + EKEQMCB



 



VRV III-S Mini VRV – RXYSQ-P8
s vnútornými jednotkami VRV
s vnútornými jednotkami Split

› Špeciálne systémy (len s jednotkami s vetraním) nie sú

povolené – vždy je potrebná kombinácia so štandardnými VRV
vnútornými jednotkami

systému až do 200%








VZT jednotky EKEXV + EKEQFCBA
Teplovzdušná clona Biddle pre CYV-DK-

› Max. 32 vnútorných jednotiek, aj na 16 HP a väčších systémoch
› Možný index pripojenia celkového systému až do 200%


 

  O O   O  › Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového systému: 50 ~ 130%

 



VRV IV-S Mini VRV

Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového
  O O   O  › systému:
50 ~ 130%

s vnútornými jednotkami VRV



 





s vnútornými jednotkami Split
VRV IV-S Mini VRV

Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového
  O O   O  › systému:
50 ~ 130%

s vnútornými jednotkami VRV



s vnútornými jednotkami Split

VRV III pre chladné regióny RTSYQ-PA

 




Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového
 O O O   O  › systému:
50 ~ 130%

› Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového
VRV Classic – RXYCQ-A

systému: 50 ~ 120%

 O O O  O O O › V prípade použitia min. jednej vnútornej jednotky FXFQ20~25
na modeloch s výkonom 8 HP alebo 10 HP, maximálny index
pripojenia je 100%

     

VRV III-Q náhrada H/R
RQCEQ-P

Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového
 O O O  O O O › systému:
50 ~ 130%

VRV IV-Q náhrada H/P
RXYQQ-T

Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového
 O O O   O  › systému:
50 ~ 130%

VRV-W IV vodou chladené VRV
RWEYQ-T

Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového
 O O O   O  › systému:
50 ~ 130%

 ... možné pripojenie vnútornej jednotky, ale nie nevyhnutne súčasne s inými povolenými vnútornými jednotkami
 ... možné pripojenie vnútornej jednotky dokonca aj súčasne s inými skontrolovanými jednotkami v rovnakej rade
O ... nie je možné pripojenie vnútornej jednotky k tomuto systému vonkajšej jednotky
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Vnútorné jednotky

Prehľad produktov
Typ Model
UNIKÁTNY

FXFQ-A

Úplne plochá
kazetová
jednotka

Unikátny dizajn s integráciou úplne plochej kazetovej jednotky
do podhľadu
›› Dokonalá integrácia štandardných podhľadových rastrov
›› Zmes ikonického dizajnu a inžinierskej výnimočnosti
›› Inteligentné snímače šetria energiu a maximalizujú komfort
›› Jednotka s malým výkonom vyrobená najmä pre malé a dobre izolované miestnosti
›› Prispôsobí sa každému rozloženiu miestnosti

FXZQ-A

2-výfuková
kazetová
jednotka

Tenká a ľahká jednotka sa jednoducho inštaluje v nízkych podhľadoch
›› Výška všetkých jednotiek je 305 mm, ideálna pre nízke podhľady
›› Prispôsobí sa každému rozloženiu miestnosti
›› Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd
›› Ak nie je jednotka v prevádzke, lamely sa úplne uzavrú
›› Optimálny komfort vďaka automatickému nastaveniu prietoku vzduchu podľa
požadovanej záťaže

FXCQ-A

Kazetová
rohová
jednotka

1-výfuková jednotka na inštaláciu do rohu
›› Kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu do nízkych podhľadov
›› Flexibilná montáž vďaka rôznym možnostiam vyfukovania vzduchu

FXKQ-MA

Malá kanálová
jednotka

Určená pre hotelové izby
›› Kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu do nízkych podhľadov
›› Diskrétne zapustená v strope: viditeľná je len mriežka
›› Smer nasávania vzduchu je možné flexibilne meniť zo zadného na spodné
nasávanie

FXDQ-M9

Tenká
kanálová
jednotka

Štíhly a flexibilný dizajn
›› Kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu do nízkych podhľadov
›› Stredný externý statický tlak až do 44 Pa
›› Viditeľné sú iba mriežky
›› Jednotka s malým výkonom vyrobená najmä pre malé a dobre izolované miestnosti
›› Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd

Kazetové jednotky

UNIKÁTNY

Nástenné
jednotky

Kanálové jednotky

NOVÉ

Podstropné jednotky

Názov jednotky

Vyfukovanie vzduchu v rozsahu 360° pre optimálnu účinnosť a komfort
›› Funkcia automatického čistenia zaisťuje vysokú účinnosť
›› Inteligentné snímače šetria energiu a maximalizujú komfort
›› Prispôsobí sa každému rozloženiu miestnosti
›› Najnižšia inštalačná výška na trhu!

Kazetová
jednotka
s kruhovým
výfukom

Parapetné jednotky



Veľkosť (kW)
15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

















FXDQ-A



FXSQ-A



Najtenšia, ale zato najvýkonnejšia jednotka so stredným statickým tlakom na trhu!

›› Najtenšia jednotka vo svojej triede, len 245 mm
›› Nízka prevádzková hlučnosť
›› Stredný externý statický tlak až do 150 Pa umožňuje použitie pružných potrubí

Kanálová
jednotka so
stredným
tlakom ESP

›› Funkcia automatického nastavenia prietoku vzduchu meria objem vzduchu

Kanálová
jednotka
s vysokým
dispozičným
tlakom

ESP až do 200, ideálne riešenie pre veľké priestory
›› Vďaka automatickému nastaveniu prietoku vzduchu je zaručený optimálny
komfort bez ohľadu na dĺžku potrubia alebo typ mriežok
›› Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd
›› Smer nasávania vzduchu je možné flexibilne meniť zo zadného na spodné
nasávanie

Kanálová
jednotka
s vysokým
dispozičným
tlakom

ESP až do 270, ideálne riešenie pre mimoriadne veľké priestory
›› Viditeľné sú iba mriežky
›› Jednotka s veľkým výkonom: až do 31,5 kW vykurovacieho výkonu

Kanálová
jednotka
s vysokou
účinnosťou

Pre najvyššiu energetickú účinnosť
›› Automatické nastavenie prietoku vzduchu zaručuje komfort
›› Jednoduchá inštalácia v nízkych podhľadoch (výška 245 mm)
›› Vysoký externý statický tlak až do 270 Pa umožňuje použitie pružných potrubí
rôznych dĺžok
›› Viditeľné sú iba nasávacia a výfuková mriežka

FXTQ-A



Pre miestnosti bez podhľadov alebo voľným miestom na podlahe
›› Plochý, štýlový predný panel sa jednoduchšie čistí
›› Jednotka s malým výkonom vyrobená najmä pre malé a dobre izolované miestnosti
›› Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd
›› Vďaka 5 rôznym uhlom výfuku vzduchu sa vzduch komfortne šíri a smeruje
nadol

FXAQ-P



FXHQ-A



UNIKÁTNA

Pre široké miestnosti bez podhľadov alebo voľným miestom na podlahe
›› Vďaka Coanda efektu je to ideálne riešenie komfortného prietoku vzduchu vo veľkých miestnostiach
›› Miestnosti so stropmi do výšky až 3,8 m je možné veľmi jednoducho vykúriť alebo ochladiť!
›› Vhodné riešenie pre nové projekty ako aj rekonštrukcie
›› Bezproblémová montáž aj do rohov alebo úzkych priestorov
›› Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd

4-výfuková
podstropná
jednotka

›› Miestnosti so stropmi do výšky až 3,5 m je možné veľmi jednoducho vykúriť alebo ochladiť!
›› Vhodné riešenie pre nové nové projekty ako aj rekonštrukcie
›› Prispôsobí sa každému rozloženiu miestnosti
›› Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd

FXUQ-A

Pre klimatizáciu obvodovej zóny
›› Možnosť inštalácie pred sklenenými stenami alebo ako voľne stojacie, keďže
predná aj zadná časť má povrchovú úpravu
›› Ideálna na inštaláciu pod okno
›› Vyžaduje veľmi malý priestor na inštaláciu
›› Nástenná inštalácia uľahčuje čistenie miest pod jednotkou

FXLQ-P



Ideálne riešenie na inštaláciu v kanceláriách, hoteloch a rezidenčných aplikáciách
›› Diskrétne zapustená v stene: viditeľná je len nasávacia a výfuková mriežka
›› Môže byť dokonca nainštalovaná pod oknom
›› Vyžaduje veľmi malý priestor na inštaláciu, keďže hĺbka je len 200 mm
›› Vysoký dispozičný tlak umožňuje flexibilnú inštaláciu

FXNQ-A



rôznych dĺžok



a statický tlak a upravuje ho na nominálny prietok vzduchu, čím je komfort zaručený

Nástenná
jednotka

Podstropná
jednotka



FXMQ-P7




FXMQ-MA9







Unikátna jednotka Daikin pre vysoké miestnosti bez podhľadov alebo voľným miestom na podlahe

Parapetná
jednotka

NOVÉ
Parapetná
jednotka bez
opláštenia





Chladiaci výkon (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

Vykurovací výkon (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) Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teplote: 35°CDB, ekvivalentnej dĺžke potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m
(2) Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 20°CDB vonkajšej teplote: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dĺžke potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m
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Split jednotky

prehľad
V závislosti od aplikácie je možné vnútorné jednotky
Split a Sky Air pripojiť k našim vonkajším jednotkám
VRV IV a VRV III-S. Informácie o kombinačných
obmedzeniach nájdete v portfóliu vonkajších
jednotiek.

RXYSQ-P8Y13

Typ

Kazetové
jednotky

Kanálové
jednotky

Nástenné
jednotky

Podstropná
jednotka

Parapetné
jednotky

Model

Názov jednotky

Kazetová jednotka
s kruhovým výfukom

FCQG-F

15

20

25

(samočistiaci dekor. panel1)

 





 









35

42

50

60

71

RXYQ-T(9)



Veľkosť (kW)

RYYQ-T

RXYSQ-P8V13

Pripojiteľná vonkajšia jednotka

Úplne plochá
kazetová jednotka

FFQ-C

 

Malá kanálová jednotka

FDBQ-B



Tenká kanálová jednotka

FDXS-F(9)

 

 





Kanálová jednotka
s invertorovým ventilátorom

FBQ-D



 





Daikin Emura –
nástenná jednotka

FTXG-LW/LS

Nástenná jednotka

CTXS-K
FTXS-K

Nástenná jednotka

FTXS-G

Podstropná jednotka

FHQ-C

Nexura – parapetná jednotka

FVXG-K

 





Parapetná jednotka

FVXS-F

 



Parapetno podstropná
Flexi jednotka

FLXS-B(9)

 

 

1

Potrebný dekoračný panel BYCQ140CG + BRC1E52B

2

Potrebné pripojenie Split jednotiek a jednotky BPMKS

3

Pre jednotky RXYSQ nie je povolená kombinácia vnútorných jednotiek Split a VRV

  











     











































 


 

5

Sortiment vetracích jednotiek
Päť komponentov kvality
vnútorného vzduchu
›› Vetranie: zaisťuje prívod čerstvého vzduchu
›› Rekuperácia tepla: spätne získava teplo a vlhkosť

Vetranie

z odvádzaného vzduchu a maximalizuje tak
komfort a účinnosť
›› Úprava čerstvého vzduchu: ohrievanie alebo
ochladzovanie privádzaného čerstvého vzduchu
maximalizuje komfort a minimalizuje záťaž
klimatizačnej jednotky
›› Zvlhčovanie: optimalizuje rovnováhu medzi
vnútornou a vonkajšou vlhkosťou
›› Filtrácia: odstraňuje prach, znečistenie a pachy zo
vzduchu

Rekuperácia
tepla

Úprava
čerstvého
vzduchu

Zvlhčovanie

Filtrácia

Intenzita prietoku vzduchu (m3/h)*
Typ

Názov jednotky

Model

0

200

400 600

800

1.000 2.000 4.000 6.000 8.000

140.000

Komponenty kvality
vnútorného vzduchu

VZT jednotky

Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla

Štandardne vetranie s rekuperáciou tepla

VAM-FA/FB

›› Vetranie s úsporou energie
›› Ponecháva maximálny podlahový priestor pre
nábytok, dekorácie a doplnky
›› Free-cooling
›› Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora
s invertorom na jednosmerný prúd
›› Voliteľný snímač CO šetrí energiu a zároveň zlepšuje
2

VKM-GB

kvalitu vnútorného vzduchu
Predhrievanie alebo ochladzovanie privádzaného
čerstvého vzduchu znižuje záťaž klimatizačnej
jednotky
›› Vetranie s úsporou energie
›› Vytvára vysokokvalitné vnútorné prostredie
›› Ponecháva maximálny podlahový priestor pre
nábytok, dekorácie a doplnky
›› Free-cooling
›› Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora
s invertorom na jednosmerný prúd

› Vetranie
› Rekuperácia tepla
›Ú
 prava čerstvého
vzduchu

Prehrievanie, ochladzovanie a zvlhčovanie vzduchu
pre optimálny komfort

VKM-GBM

› Vetranie
› Rekuperácia tepla
›Ú
 prava čerstvého
vzduchu
› Zvlhčovanie

›› Vetranie s úsporou energie
›› Vytvára vysokokvalitné vnútorné prostredie
›› Vyrovnajte svoju úroveň vlhkosti vo vnútri
›› Ponecháva maximálny podlahový priestor pre
nábytok, dekorácie a doplnky
›› Free-cooling
Úplne riešenie vetrania so VZT jednotkami

Balík DX
total fresh
air

›› Invertor technológia
›› Tepelné čerpadlo a rekuperácia tepla
›› Poskytuje vykurovanie s nízkymi nákladmi
›› Regulácia teploty v miestnosti pomocou ovládania
Daikin
›› Široký sortiment súprav expanzných ventilov

* Prietok vzduchu je iba vypočítaná informácia na základe nasledujúcich hodnôt: vykurovací výkon súprava EKEXV* 200 m³/h
** Riešenie Daikin VZT jednotky pripojenej k Daikin kondenzačnej alebo VRV jednotke
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› Vetranie
› Rekuperácia tepla
› Filtrácia

**

› Vetranie
› Rekuperácia tepla
› Úprava čerstvého
vzduchu
› Zvlhčovanie
› Filtrácia

Ďalšie príslušenstvo
Sortiment teplovzdušných clôn Biddle
Typ

Názov jednotky

Teplovzdušná clona Biddle – voľne visiaca

CYV S/M/L-DK-F

Teplovzdušná clona Biddle – kazetová jednotka CYV S/M/L-DK-C
Teplovzdušná clona Biddle – zabudovaná

CYV S/M/L-DK-R

Výber veľkosti teplovzdušnej clony
Výška dverí (m)
3,0
2,3

S

2,5

2,15

L

M

S

2,4

2,75
2,0

M

L

S

2,3

M

›› Návratnosť za menej než 1,5 roka v porovnaní
s elektrickými teplovzdušnými clonami
›› Jednoduchá a rýchla inštalácia
›› Maximálna energetická účinnosť vďaka technológii
usmerňovača
›› Účinnosť separácie vzduchu 85%
›› Kazetový model (C): namontovaný do medzistropu,
viditeľný je len dekoračný panel
›› Voľne visiaca clona (F): jednoduchý systém
upevňovania na strop
›› Zabudovaný model (R): elegantne zapustený
v podhľade s oddeleným nasávaním

2,5

L

Vhodné

Normálne

Nevhodné

Kryté obchodné centrum

Slabý priamy vietor, žiadne

Umiestnenie v rohu alebo otvorenom

alebo vstup s otáčavými

otvorené dvere na opačnej

priestore, viacero poschodí a/alebo

dverami

strane, prízemná budova

otvorené schodisko

Sortiment hydroboxov
Typ

Názov jednotky

Model

HXY-A

›› Ideálne riešenie pre teplú alebo studenú vodu v podlahovom vykurovaní, VZT
jednotke, nizkoteplotných radiátoroch a pod
›› Teplá/studená voda od 5 do 45°C
›› Veľký prevádzkový rozsah (znížený na -20°C a až do 43°C)
›› Plne integrované komponenty na strane vody šetria čas pri návrhu systému
›› Moderný dizajn a úspora priestoru inštaláciou na stenu

Veľkosť (kW)
80

125

Rozsah teploty
výstupnej vody





5°C – 45°C



25°C – 80°C

Na vysoko účinné vykurovanie a chladenie

Nízkoteplotný
hydrobox

Na účinnú prípravu teplej pitnej vody a vykurovanie

Vysokoteplotný
HXHD-A
hydrobox

›› Ideálne riešenie na prípravu teplej pitnej vody pre kúpeľne, umývadlá a podlahové
vykurovanie, radiátory, VZT jednotky a pod
›› Teplú vodu od 25 do 80°C
›› Systém na bezplatné vykurovanie a prípravu teplej vody pomocou rekuperácie tepla
›› Technológia tepelného čerpadla na účinnú prípravu teplej vody, úspory až 17%
v porovnaní s plynovým kotlom
›› Možnosť pripojenia tepelných solárnych kolektorov

Riešenia centrálneho ovládania
Typ
Obrazovka
Integrácia

Ovládanie

Monitorovanie

Príslušenstvo

Iné

ITC
Obrazovka s pôdorysom miestností
Dotyková obrazovka
Systém Mini BMS pre vykurovanie, klimatizáciu, aplikované systémy a chladiace systémy (BACnet a WAGO)
Integrácia zariadenia iného výrobcu (BACnet a WAGO)
Základné funkcie ovládania: zap./vyp., nastavenie teploty a prietoku vzduchu
Kontrola úniku chladiva
Obmedzenie teploty
Útlmový režim
Automatické prepínanie chladenia a vykurovania
Týždenný časovač a vzor špeciálneho dňa
Rozšírenie časovača
Nútené vypnutie
Základné funkcie ovládania: stav ZAP./VYP., prevádzkový režim, nastavenie teploty
Stav filtra
Kód poruchy
História (prevádzka, poruchy…)
Vizualizácia
Rozpočítavanie nákladov PPD
Prístup na web a ovládanie
Komunikačný protokol HTTP
Blokovanie
Predchladenie/predhrievanie
Pohyblivá teplota
Free-cooling
Sieťový servisný systém ACNSS
Maximálny počet skupín vnútorných jednotiek

ITM

DMS-IF

BACNET

64

4x64

Štandard

64

2.560

7

VRV – riešenie pre
komerčný sektor
Technológia Daikin VRV ukazuje cestu
v prispôsobovaní na splnenie individuálnych
požiadaviek komerčných budov v oblasti
komfortu a energetickej účinnosti. Unikátne
VRV produkty Daikin sú flexibilné na pokrytie
všetkých aplikácii a klimatických podmienok
a robia rozdiel pre vás a vašich zákazníkov.

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel.: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk
Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu
certifikácie Eurovent pre kvapalinové chladiace zariadenia
(LCP), VZT jednotky (AHU), jednotky Fan Coil (FCU) a systémy
s variabilným prietokom chladiva (VRF). Platnosť trvajúcich
certifikátov si môžete pozrieť online: www.euroventcertification.com alebo na adrese: www.certiflash.com
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Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe
N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva
ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu
a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody
v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah
je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.
Aktuálna publikácia nahrádza ECPSK15-201. Pripravila spoločnosť Platzer Kommunikation, Nemecko.

