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Daikin har mer än 70 års erfarenhet av tillverkning av
avancerad luftkonditioneringsutrustning för bostäder, handel
och industri.

Det japanska moderbolaget Daikin Industries Ltd. är starkt
engagerat i forskning inom en mängd vetenskaper och
kunskapsområden, från mekanik och elektronik till kemikalier
och fluorkarboner.

Sedan företaget grundades 1972, har Daikin Europe utvecklats
från en komponentmonteringsfabrik till en högt utvecklad
tillverkare av luftkonditioneringsanläggningar i Europa.
Samtliga europeiska standards med avseende på produktion,
hälsa och säkerhet möts till fullo.

• Miljön

Daikins unika ställning som tillverkare av
luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och
ozonvänliga köldmedier har lett till dess engagemang i
miljöfrågor.

När ozonlagrets påverkan av klorfluorkarboner (CFC) blev
känt, tog Daikin beslutet att avsluta sin produktion av och
de produkter som använder dessa köldmedel. Samtidigt
anslöt sig Daikin tillsammans med ledande världsomspännande
företag kring forskningen inom säkra och miljövänliga
alternativ. Environment Protection Agency i U.S.A tillerkände
dessa ansträngningar i juni 2002 genom att tilldela Daikin
den prestigefyllda trofén för skyddande av miljön.

Daikin strävar efter att bli den främsta leverantören av
miljövänliga produkter. För att möta den utmaningen
krävs ekologisk design och utveckling av ett brett utbud
av produkter och ett energihanteringssystem, som innebär
energisparande och minskat avfall.

I n l edn ing
Vi l ka  ä r  Da ik in?
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• ISO14001

garanterar ett effektivt miljöhanteringssystem som skyddar
hälsan och miljön mot potentiell negativ inverkan från
aktiviteter, produkter och tjänster och bidrar till att bevara
och förbättra vår miljö.
De närstående bolagen i Europa har planer på att uppnå
ISO 14001 under 2005, och därigenom bidra till Daikins mål
att uppnå en global status som det ledande företaget vad
gäller miljömedvetande. Ekonomiska fördelar kommer
sannolikt att följa denna strävan och de investeringar som
krävs för att bli ett godtagbart och socialt ansvarstagande
företag.

• ISO9001

Daikin Europe N.V har godkänts av LRQA för sitt Quality
Management System som uppfyller ISO9001-standarden.
ISO9001 sätter upp riktlinjer för kvalitetsgarantier med
hänsyn till design, utveckling, tillverkning samt tjänster
som relaterar till produkten.

• CE

Daikins enheter överensstämmer med samtliga Europa-
direktiv gällande säkerhet av produkten.

• Distributionsnätverk

Daikin upprätthåller en nära kontakt med marknaden
genom ett avancerat nätverk av lokala distributörer.
Genom att uppfattas som en förlängning av företagets
”kvalitetskedja”, utbildas alla distributörer ingående i syfte
att bibehålla en hög kvalitet i försäljning, installation och
eftermarknadsservice till sina kunder.

• Kvalitet

Genom att använda avancerade teknologier, i kombination
med ett noggrant urval av inköpta komponenter samt
utförliga tester både in-house och på fältet, säkerställs en
oöverträffad produktkvalitet.

• Utbildning

Daikins utbildningscentra i Oostende är unikt och är ett av
de mest avancerade i sitt slag i Europa. Både praktiskt
arbete och teoriutbildning erbjuds inom alla områden
kring företagets luftkonditioneringsutrustning och system
och specialanpassade kurser finns tillgängliga för att passa
distributörer och deras godkända återförsäljare från
hela Europa.
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• 1987
Det ursprungliga VRV luftkonditioneringssystemet
utvecklades av Daikin under 1982 och introducerades i
Europa i            Standard-format. Systemet kan försörja
luftkonditionerad luft från upp till 4 inomhusdelar som är
anslutna till en utomhusdel.

• 1990
Vid årets slut lanseras det nya           Inverter-systemet
med möjlighet att använda upp till 8 inomhusdelar från
en utomhusdel. Inverterstyrning av kapaciteten förbättrar
väsentligen flexibiliteten och effektiviteten.

• 1991
Ett ytterligare steg framåt under 1991 skedde i och med
introduktionen av           Värmeåtervinnings-systemet, som
erbjuder samtidig kyla och värme från olika inomhusdelar i
samma köldmediumkrets.

• 1992
Kontinuerliga förbättringar av energieffektivitet och
systemflexibilitet leder till utvecklingen av avancerad
i vilken friskluftsförsörjning (HRV) och datoriserad styrning
(DACMS) är integrerade med VRV.

• 1994
Genomgående hög kvalitet och effektivitet leder till ett
utbrett erkännande av VRV-konceptet och Daikin blir det
första japanska luftkonditioneringsföretaget som erhåller en
ISO9001-certifiering. Men sökningen efter förbättrad
flexibilitet och energieffektivitet stoppar inte här. En
oöverträffad fälterfarenhet och nära anknytning till
marknadsbehoven ger Daikin möjlighet att få ännu ett
genombrott inom VRV-tekniken –           Inverter-H serien,
som hanterar upp till 16 inomhusdelar från en enda
utomhusdel !

• 1998
I sin föraning om utfasningen av alla CFC-baserade
utrustningar, utökar Daikin Europe produktionen av VRV
luftkonditioneringsenheter med ozonvänligt köldmedium.

Daikin Europe firar sin 25-årsdag med utmärkelsen av ett
ISO14001 miljöcertifikat och med introduktionen av
Inverter K-serien med R-407C, för enbart kylnings- eller
värmepumpsutförande. Så många som 16 inomhusdelar kan
anslutas till en enda utomhusdel.

H i s to r i en kr ing
- s y s temen
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• 1999
-serien som använder R-22 har konstruerats

med hög teknologi och med tanke på att kunna hantera
luftkonditioneringsnätverk med upp till 30 högeffektiva
inomhusdelar från en enda köldmediumskrets.

Ett annat steg framåt har tagits i och med lanseringen av
värmeåtervinningsserien som använder R-407C och

kan ansluta upp till 16 inomhusdelar från en utomhusdel.

• 2000
Genom det växande behovet av högkapacitetssystem
introducerar Daikin Europe               -serien, som använder
ozon-vänligt köldmedium, i värmepumpsformat. Upp till
32 inomhusdelar kan anslutas till en enda utomhusdel.

• 2001
Det senaste tillskottet till VRV Plus-serien är
värmeåtervinningsserien som använder R-407C. Upp till
32 inomhusdelar kan anslutas till en enda utomhusdel.

• 2002
Daikin lanserar den nya              -serien – en miljövänlig,
energibesparande serie med höga COP-nivåer och flexibel
design.

• 2003
Daikin Europe tagit ett stort kliv framåt inom kommersiell
luftkonditionering genom introduktionen av sin ,
världens första variabla kylflödessystem som använder
R-410A. Enbart tillgänglig i versionerna enbart kylning,
värmepump och värmeåtervinning visar det nya systemet,
som representerar en märkbar fördel framför tidigare VRV-
system, Daikins innovativa applicering på ny teknik och med
de senaste HFC köldmedium till sina VRV produktprogram.
Inte mindre än 40 inomhusdelar som tillämpar
värmeåtervinning eller värmepump kan anslutas till
en enda köldmediumsenhet.

• 2004
Introduktionen av              -serien utökar arbetsområdet
för VRV till den lätta kommersiella sektorn. 
Tillgänglig i kapaciteter på 4, 5 och 6HP, är systemet
konstruerat för installation i upp till 9 rum.

• 2005
Daikin har utökat arbetsområdet på sitt prisade VRVII
inverter-drivna dx luftkonditioneringssystem, med en ny
vattenkyld version, VRV-WII. Tillgänglig i modellerna 10, 20
och 30HP, körs systemet på R-410A köldmedium och finns
tillgängligt i versionerna värmepump och värmeåtervinning.
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På senare tid har designstilarna för fastigheter som hotell,
banker och kontor alltmer skapat stora glasytor där värmen
från solen bara kan ledas bort med hjälp av luftkonditionering.
Förvånas därför inte över att luftkonditionering har fått en
allt större betydelse och är nu vida accepterad som en
integrerad del i de flesta moderna arkitekturerna.

Den ökande användningen av elektronisk kontorsutrustning
har ökat den termiska belastningen ytterligare och det kan
även vintertid inträffa att temperaturen stiger till
obekväma nivåer. Behovet av kyla eller värme kan även
variera märkbart under dagen beroende på antalet personer
som vistas i lokalen. Men slutanvändare har kommit att
förvänta sig mer än enbart kyla och värme från sin
luftkonditionering.

Det perfekta moderna systemet
måste vara energieffektivt, lätt
att installera, flexibelt, tillförlitligt
och användarvänligt. Frisk luft
måste kunna försörjas utan att
energiförbrukningen ökar och
möjligheten till central styrning
bör även tas i beaktande för
medelstora till stora byggnader.
Daikin Hi-VRV-systemet kan
möta alla dessa krav.

Det innovativa Hi-VRV urvalsprogrammet, Daikins flaggskepp
i avseende på programpaket, ger dig möjlighet att utnyttja
systemets möjligheter till max och garanterar slutanvändaren
en perfekt service.
Från och med nu kan du planera ditt Daikin
luftkonditioneringsprojekt steg för steg utan några svårigheter.

LUFTKONDITIONERING

VENTILATION STYRNING OCH
REGLERING

DAIKIN
NÄTVERKSLÖSNING
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I
Värme-
återvinnings-
ventilation

värme och fuktighet utväxlas
mellan inlopps- och utloppsluft,
vilket
• får utomhusluften att ligga

närmare inomhusluftens
förhållanden

• återvinner energiförluster
• ger en märkbar reduktion av

luftkonditioneringskapaciteten

Det intelligenta
luftkonditioneringssystemet
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Varierbar köldmedievolym

• tillgänglig för enbart kylning, värmepump och
värmeåtervinning.

• ett snabbt responssystem i vilket upp till 40 inomhusdelar
kan köras på samma köldmediekrets.

• en inverterdriven kompressor gör så att utmatningen på
utomhusdelen kan moduleras efter behovet av
kyla/värme i den zon som den reglerar.

DAIKIN
NÄTVERKSLÖSNING

Den perfekta lösningen för styrning och reglering av maximalt
1024 VRV inomhusdelar.

Möjliggör detaljerad och lättöverskådlig övervakning och drift
av VRV-system (maximalt 2x64 styrgrupper).

LONWORKS® nätverkskompatibel gateway.

Integrerat styrsystem ansluter VRV-systemet med BMS-systemet.

Den perfekta lösningen för styrning och reglering av upp till
2000 inomhusdelar.

NY
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INVERTER ENBART KYLNING

• För kylning från ett system
• Upp till 16 inomhusdelar kan styras från en enda utomhusdel utan

behov av ett extra adapterkort.
• Uppställningen av  5, 8, 10hp modeller är perfekt anpassade för

applikationer på mindre utrymmen och mindre expansioner och
uppgraderingar.

/ INVERTER VÄRMEPUMP

• För antingen kyla eller värme från ett system
• Upp till 40 inomhusdelar kan styras från en enda VRVII utomhusdel

(32 inomhusdelar för VRV-WII) utan behov av ett extra adapterkort.
• Ett omfattande kapacitetsintervall med början på 5hp, därefter

från 8hp till 48hp i steg om 2hp för VRVII (10hp, 20hp & 30hp för
VRV-WII) möter alla kundbehov som berör små till stora byggnader,
oavsett nya eller befintliga

/ VÄRMEÅTERVINNING

• För samtidig kyla och värme från ett system
• Upp till 40 inomhusdelar kan styras från en enda utomhusdel

i versionen VRVII värmeåtervinning. Maximalt 32 inomhusdelar för
VRV-WII.

• Omfattande kapacitetsintervall från 8hp till 48hp i steg om 2hp
för VRVII (10hp, 20hp & 30hp för VRV-WII) möter alla kundbehov
som berör små till stora byggnader, oavsett nya eller befintliga.

• Värmeåtervinning erhålls genom att fördela utloppsvärme från
inomhusdelarna i kylläge till områden som behöver värme.

• BS-enheten växlar systemet mellan lägena kyla och värme.

N G
-
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Möj l iga  inomhusde la r
som använder  R -410A

Typ

Takmonterad 4-vägs
blåsande kassett

takmonterade 2-vägs
blåsande kassett

Takmonterad 4-vägs blåsande
kassett (600 x 600 mm)

Takmonterad
hörnkassett

Undertaksmodell (liten)

Undertaksmodell

Liten dold undertaksmodell

Undertaksmodell (stor)

Takmonterad modell

Golvmonterad modell

Dold golvmonterad modell

Väggmodell

4-vägsblåsande
takmonterad modell
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RWEYQ10M 1 1 16 125 325 *

RWEYQ20M 2 2 20 250 650 *

RWEYQ30M 3 3 32 375 975 *

sid.

Möj l iga  u tomhusde la r
som använder  R -410A

enbart kylning

ex. Valda inomhusdelar: FXCQ25 + FXFQ100 + FXMQ200 + FXSQ40
Anslutningsförhållande: 25 + 100 + 200 + 40 = 365

� möjlig utomhusdel RXYQ12M

INOMHUSDEL KAPACITETSINDEX

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

Kapacitetsindex 20 25 31,5 40 50 62,5 71 80 100 125 200 250

Effekt
stegvärmepump värmeåtervinning

Antal
utomhusdelar

Antal
kompressorer

Antal
anslutningsbara
inomhusdelar

Minimal
kapacitetsindex*

Maximal
kapacitetsindex*

*Informationen fanns inte tillgänglig vid tiden för tryck

RXQ5M RXYQ5M - 1 1 8 63 163 20

RXQ8M RXYQ8M REYQ8M 1 2 13 100 260 29

RXQ10M RXYQ10M REYQ10M 1 2 16 125 325 29

- RXYQ12M REYQ12M 1 2 19 150 390 29

- RXYQ14M REYQ14M 1 3 20 175 455 35

- RXYQ16M REYQ16M 1 3 20 200 520 35

- RXYQ18M REYQ18M 2 4 20 225 585 41

- RXYQ20M REYQ20M 2 4 20 250 650 41

- RXYQ22M REYQ22M 2 4 22 275 715 41

- RXYQ24M REYQ24M 2 5 32 300 780 46

- RXYQ26M REYQ26M 2 5 32 325 845 46

- RXYQ28M REYQ28M 2 5 32 350 910 46

- RXYQ30M REYQ30M 2 6 32 375 975 51

- RXYQ32M REYQ32M 2 6 32 400 1.040 51

- RXYQ34M REYQ34M 3 7 34 425 1.105 56

- RXYQ36M REYQ36M 3 7 36 450 1.170 56

- RXYQ38M REYQ38M 3 7 38 475 1.235 56

- RXYQ40M REYQ40M 3 8 40 500 1.300 61

- RXYQ42M REYQ42M 3 8 40 525 1.365 61

- RXYQ44M REYQ44M 3 8 40 550 1.430 61

- RXYQ46M REYQ46M 3 9 40 575 1.495 68

- RXYQ48M REYQ48M 3 9 40 600 1.560 68

värmepump
Effekt
stegvärmeåtervinning

Antal
utomhusdelar

Antal
kompressorer

Antal
anslutningsbara
inomhusdelar

Minimal
kapacitetsindex*

Maximal
kapacitetsindex*
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