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A. Skapa
Maximal komfort
1 Inverterteknik

Det linjära VRV-systemet använder ett variabelt proportionellt
integrerande (PI) reglersystem som använder tryckgivare i
köldmediumet för att ge ytterligare reglerparametrar till invertern
och On/Off reglerkompressorer för att på så sätt minska
reglerstegen till mindre enheter för att erbjuda en noggrannare
reglering i både små och större områden.
Detta i sin tur ger möjlighet till individuell styrning på upp till
40 inomhusdelar med olika kapacitet och typ med ett förhållande
på 50~130 % i jämförelse med kapaciteter på utomhusdelar. 5 HP
utomhusdelen använder bara kompressorer med inverterstyrning.

5HP utomhusdel
Kompressor kapacitetsstyrning

100%

Nr1
Kompressor
inverterstyrning

Nr2
Kompressor
100% drift

14% 14%
Stor

210Hz-52Hz
+ Nr.2 Kompressor
29 steg

Nr1
Kompressor
inverterstyrning

Kompressor kapacitetsstyrning

Kompressor kapacitetsstyrning

14,16HP utomhusdel
100%100%

100%100%

16

10%

Liten

Nr1
Kompr.
Inverterstyrn.
Nr3
Kompressor
100% drift

Nr2
Kompressor
100% drift

210Hz-52Hz
+ Nr.2 + Nr.3
Kompressor
35 steg
Inverterstyrning
210-52Hz - 20 steg
Nr1
Kompr.
Inverterstyrn.

Ô

Belastning

8,10,12HP utomhusdel

sid.

14%

Inverterstyrning

Stor

24% 24%

100%

210Hz-52Hz
20 steg

24%

100%100%

100%

Nr2
Kompressor
100% drift

Nr1
Kompr.
Inverterstyrn.

10% 10%
Belastning

Liten

Stor

Belastning

Liten

2 Smart styrning skapar komfort
En elektronisk expansionsventil, med PID-styrning, anpassar
kontinuerligt köldmediumsvolymen i förhållande till
belastningsvariationerna på inomhusdelarna. VRV-systemet
håller därigenom en komfortabel rumstemperatur på en nära
nog konstant nivå utan de typiska temperaturvariationerna som
ett konventionellt On/Off-system har.

Kyla

Inloppsluftens temp.

VRV-SERIEN (DAIKIN PID-styrning)
PÅ/AV-kontrollerad luftkonditionering (2,5HP)

Tid
Anm: diagrammet visar data, mätt
i ett testrum som förmodar verklig värmebelastning.

Håller stabil temperatur
Mindre
temperaturskillnad

Långsam start

Termostaten kan styra
stabil rumstemperatur vid
± 0,5°C från börvärdet.

Stor
temperaturskillnad
Starttiden har minskats
med c:a 1/3

Börvärde

AC utan inverter

r
ykle
lla c
a
k
och
rma
r va
a
p
re
Upp
AC med inverter

3 Mindre antal start-/stopp cykler

Effekt

60%
50%

30

• tekniken som utvecklades av Daikin, att reglera kapaciteten med
hjälp av multipla kompressorer som klart ger resultat i minimalt
antal växlingsförluster och spänningssprång genom
överlappningen i kapacitet och frekvens
• eftersom Daikin använder sig av små 5HP inverterkompressorer är
påverkan av svängningarna mindre än om de genereras av en
enda stor kompressor
• genom att Daikin använder multipla kompressorer säkerställs även
en 50% standby-möjlighet
• mindre kompressorer är billigare och snabbare att byta ut

65%
55%

116

30+ff 116+ff
Frekvens
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B. Energi
Effektiv lösning
1 Låga driftkostnader

• VRV-system har låga driftkostnader eftersom det tillåter att styra
varje zon individuellt. Det innebär att de rum som behöver
luftkonditionering kommer att värmas eller kylas, medan systemet
kan stängas av helt i rum som inte behöver luftkonditioneras.
• VRV-enheter har det högsta COP/EER på marknaden i de
vanligaste driftområdena

2 Avancerad reluktansmotor med
borstlös DC-kompressor
Scrollkompressorn drivs med den nyutvecklade motorn som ger
bättre prestanda och högre energiutbyte, vilket ger högre
energikostnadsbesparingar.

3 HRV - Ventilationssystem med värmeåtervinning
• Värme och fuktighet utväxlas mellan inlopps- och utloppsluft,
vilket
- får utomhusluften att ligga närmare inomhusluftens
förhållanden
- återvinner energiförluster
- ger en märkbar reduktion av luftkonditioneringskapaciteten
• Värmeväxlaren modulerar fuktighet och temperatur på
inkommande friskluft för att passa inomhusförhållandet.
• Den balans som uppnås mellan inomhus- och utomhusförhållandet
gör det möjligt för den kyla/värme som luftkonditioneringen
belastas med att reduceras. (värme och fuktighet utväxlas)
• De flesta energibesparande lösningar som mindre inomhusdelar kan
väljas:
- minska ner inomhusdelar med upp till 40%
- avbetalningstid VAM-system: ±2,5 år*
*förhållanden: kylförhållanden utomhus: 30°C / värmeförhållanden utomhus: - 8°C
kylförhållanden inomhus: 24°C / värmeförhållanden inomhus: 22°C
ventilation per rum: 150m3/tim

• Idealiskt modulärt koncept för att kunna hantera friskluftsbehoven

4 Automatisk återstartmöjlighet
Även efter exceptionellt långa strömavbrott säkerställer den
inbyggda återstartfunktionen en automatisk uppstart. Eftersom det
förinställda minnet inte raderas vid ett strömavbrott behövs ingen
programåterställning.
sid.
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5 Låg ljudnivå
• Kontinuerlig forskning hos Daikin i syfte att minska driftsljudet
har resulterat i utvecklingen av en specialkonstruerad
inverterscrollkompressor och fläkt.
• Det nya gallret och den nya fläkten ger en låg ljudnivå, högt
luftflöde och inryms i ett kompakt hölje tillsammans med
tillhörande kompressorkomponenter. I och med användandet
av den nya tekniken kan en 16hp-enhet inrymmas i ett hölje.
Luftspiralfläkt:
Genom att böja fläktbladen minskar turbulensen, vilket i sin tur
minskar tryckförlusterna.
Luftgaller:
Ny form ger spiralformad utmatning, vilket minskar
tryckförlusterna.
• Nattyst funktion (max. -8dBA)
Under natten kan ljudnivån på utomhusdelen minskas under en
viss period: starttid och sluttid kan matas in.

Förmåga %
100

50
Belastning %
0
58
Ljudnivå
dBA
50

Nattprogram

Nattprogram
slutar

Max. - 8dBA(10HP)

8:00

12:00

16:00

20:00

Nattprogram startar

0:00

4:00

8:00

extern insignal till
utomhuskortet

Anm:
• Denna funktion går att ställa in vid inställning på plats.
• Förhållandet mellan utomhustemperatur (belastning)
och tid som visas i diagrammet är bara ett exempel.

Vattenkyld luftkonditionering kan vara acceptabel i vissa kritiska
områden där driftljudet på en luftkyld konditionering kan verka
störande. Detta är resultat från:
- kondensorenhetens låga driftsljud
- installationsmöjligheter av inomhusdelen
- kundanpassad ljudnivå på avfuktningskylaren
• Daikin inomhusdelar har mycket låga ljudnivåer vid drift,
ner till 25 dBA.
dB(A)
0
20
40
60
80
100
120
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Uppfattad ljudstyrka

Ljud

Hörseltröskel
Ytterst svagt
Mycket svagt
Måttligt starkt
Mycket starkt
Ytterst starkt
Tröskelvärde för känsel

Prasslande löv
Tyst rum
Normal konversation
Stadstrafik
Symfoniorkester
Jetplan startar

Daikin inomhusdelar

B

B. Energisnål
lösning
6 Driftsområde på utomhustemperatur

• Standarddrift ner till -20°C utomhustemperatur
Avancerad PI-reglering för utomhusdelar gör det möjligt för VRVII
värmeåtervinning och inverter enbart kylning/värmepump-serien
att arbeta vid utomhustemperaturer ner till -5°C i kylläge och ner
till -20°C i värmeläge.

50

50

Kyla 43°CTT

40

40

30

30

20

Värme
15,5°CVT

10
-5

Kyla 43°CTT

Kyla och värme
15,5°CVT

20

Värme
15,5°CVT

10
-5

-5°CTT

-10

-10

-15

-15

-20

-20°CVT

inverter enbart kylning
värmepump

-20

-5°CTT

-5°CVT

-20°CVT

värmeåtervinning

• Stort arbetsområde på vattenkylda enheter mellan 10°C och 45°C,
både för kyla och värme.
50

Kylning
45°C

40

Uppvärmning
45°C

30
20
10
0
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10°C

10°C

C

C. Hög
Ti l l f ö r l i t l i g h e t
1 Nr1 anti-korrosionsbehandling

• Särskild anti-korrosionsbehandling av värmeväxlaren ger 5 till
6 gånger bättre tålighet mot korrosion orsakade av surt regn och
salt. Skivan av rostfritt stål på enhetens undersida ger ytterligare
skydd.
Förbättrad korrosionstålighet
Korrosionstålighetsvärdering
Obehandlad
1
1

Saltkorrosion
Surt regn

Anti-korrosionsbehandlad
5 till 6
5 till 6

Ett tvärsnitt av en
antikorrosionsbehandlad värmeväxlare
Hydrofil film
Aluminium
Korrosionstålig
akrylharts

Värmeväxlare

Korrosionstålighet

Utförda tester:
VDA Wechseltest
innehåll över 1 cykel (7 dagar):
• 24 timmars test med saltspray
SS DIN 50021
• 96 timmars test med
fuktcykling KFW DIN 50017
• 48 timmar i rumstemperatur
och luftfuktighet i rummet
testperiod: 5 cykler

8
6
4
2
0
1

2

3
Cykel

4

5

Ren
aluminium
DAIKIN P.E.
10

Kesternich test (SO2)
• innehåll över 1 cykel
(48 timmar)
enligt DIN50018 (0,21)
• testperiod: 40 cykler

9

Korrosionstålighet

8
7
6
5
4
3
2
1
0
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1

2

3

4

5

Cykel

6

10

20

30

40

C

C. Hög
Ti l l f ö r l i t l i g h e t
2 Dubbel backup-funktion

I den händelse kompressorn havererar, kommer de fjärrstyrda
backup-funktionen eller fältinställningen i utomhusdelen i fråga
(och även mellan olika utomhusdelar) att tillåta nöddrift på en
annan kompressor för att på så sätt upprätthålla 8 timmars maximal
interimkapacitet

3 Driftscykel
Den cykliska uppstartningssekvensen för system med flera
utomhusdelar utjämnar kompressordriften och förlänger driftstiden.

4 Speciell oljeutjämningsteknik
Införandet av denna teknik säkerställer att respektive utomhusdel
innehåller en optimal kvantitet olja för att upprätthålla kompressorns
driftsäkerhet. Automatiska kontroller utförs var 6:e minut av de
kompressorer som är i drift och säkerställer även att det finns
tillräckligt med olja för att hålla dem igång.
Varje kompressor i en VRVII-utomhusdel är utrustad med en
oljeutjämningskrets som innefattar en oljeseparator och en
återledning för oljan. Detta säkerställer att en maximal mängd
olja transporteras tillbaka till kompressorhuset innan den går in
i REFNET-rörledningen.

sid.
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D

D. Miljövänligt
1 Minsta köldmediemängd i hela systemet
18 HP

Jämförbara VRF-system

Total köldmediemängd
i systemet*

100%

160 %

* baserat på en ordinär installation

2 Dramatisk minskning av den initiala
mängden köldmedium
%
20,5 ing
n
k
s
min

16 HP

R-22
VRV-K-serien

R-407C
VRV-K-serien

Köldmediummängd

100 %

85,6 %

R-410A
-serien
79,5 %

3 Optimerad R-410A-design
Daikin Europe tagit ett stort kliv framåt inom kommersiell
luftkonditioneringsteknik genom introduktionen av sin VRVII,
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.

4 Mindre avfall och förbättrad återvinning
Det blyfria, lödda kretskortet förebygger miljöföroreningar
samtidigt som den återvinningsbara bottenplattan av galbariumstål
konstruerats för att hålla ca. 6 gånger längre jämfört med den
vanliga galvaniserade bottnen.

5 Funktion för köldmedieåtervinning
Funktionen för kölmedieåtervinning gör att alla expansionsventiler
kan öppnas. På så vis kan köldmediet tömmas ut ur rörledningarna.
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E

E. Lätt och flexibel
utformning
TILLÄGG TILL INOMHUSDEL

Sammanträdesrum

Sammanträdesrum
Sammanträdesrum

rummets layout

Reception
Lagerlokal

• VRVII-systemen anpassas lätt
efter förändringar av ett rums
layout: extra inomhusdelar
kan läggas till till en VRVutomhusdel upp till en
kapacitetsnivå på 130%.
• Och eftersom VRVIIvärmeåtervinningssystemem
erbjuder samtidig kylning och
uppvärmning, kan dessutom
befintliga inom- och
utomhusdelar fortsatt ge
luftkonditionering året om
från sina befintliga
placeringar, även om
kontorets layout ändras eller
om kontoret görs större.

Kontor

Ô

Ô

1 Total flexibilitet av

Kontor
Sammanträdesrum

FÖRÄNDRING AV RUMMETS LAYOUT

2 Total flexibilitet
• VRVII / VRV-WII-systemen gör det möjligt att hyra ut olika
våningsplan, och t.o.m. rum till olika hyresgäster, eftersom varje
rum har sin egen reglering av luftkonditioneringen.
• Tack vare invertertekniken kan så många som 40 inomhusdelar
(32 inomhusdelar för VRV-WII) med olika typer och kapaciteter
installeras i ett system. Detta system reglerar automatiskt och
effektivt varje enhet för att ge enskilda rum av olika storlekar en
behaglig arbets- eller bostadsmiljö.

3 Kyla och/eller värme året om
• Konstruerat för att kunna ge kyla och/eller värme året om, är
VRVII:s värmeåtervinningssystem modulärt uppbyggt, varför det är
idealiskt att användas i rum eller zoner som genererar varierande
termala belastningar beroende på vilken riktning byggnaden är
uppförd i, eller beroende på lokalt kalla eller varma punkter.
• Ett sammanträdesrum kan ge olika termal belastning beroende på
vilken tid på dagen det är, hur många som befinner sig i rummet,
placering och användning av belysning och elektronisk
kontorsutrustning.
• Före tillkomsten av VRV, behövdes en komplex fancoilenhet med
4 ledningar för att tillmötesgå dessa krav. VRV däremot är enklare
att utforma och installera, och med sitt värmeåtervinningsupplägg
kan det spara energi i två eller flera rum samtidigt.
• Ju kallare det är utomhus, desto varmare behöver det vara
inomhus, vilket innebär att kapaciteten för den luftkylda
utomhusdelen sjunker. Med vattenkylda luftkonditioneringsanläggningar uppstår inte detta problem. Beredaren säkerställer
att det alltid finns tillräckligt med värme att tillgå inomhus.
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4 Längsta köldmedierörsträckning
• Möjligheten att dra köldmedierörledningen i längder på upp till
150 m (175 m ekvivalent), gör det möjligt att utforma system med
nivåskillnader om 50 m mellan inomhus- och utomhusdelar, och
15 m mellan respektive inomhusdelar. Således kan alla
utomhusdelar placeras på takhöjdsnivå även vid installation i
15-våningshus.

isk
Fakt slängd
n
i g
edn
rörl 150 m

Faktisk
rörledningslängd
*1

Nivåskillnad mellan
inomhusdelar och
utomhusdelar

ent
ival
gd
Ekv gs län
n
i
n
d
e
rörl 175 m

Nivåskillnad
mellan
inomhusdelar
rörledningslängd
mellan första
förgreningen och den
längst bort belägna
inomhusdelen

*1 i detta fall är utomhusdelen placerad
ovanför inomhusdelen. Om
utomhusdelen är placerad under
inomhusdelen, är den maximala
nivåskillnaden 40 m.

• Den vattenkylda VRV-WII utnyttjar vatten som värmekälla, och
eftersom det inte finns några begränsningar rörande längden på
vattenrörsledningen, är den mycket lämpad för användning i höga
flervåningshus eller stora byggnader. Avsevärd flexibilitet finns
att tillgå inom köldmediekretsen eftersom det kan vara upp till
120 m faktisk rörledningslängd och 50 m* (om VRV-WII är
placerad ovanför inomhusdelarna) mellan VRV-WII och
inomhusdelarna. Vattenrörsledningarna inkräktar ej på de
utrymmen som tas i anspråk, så det är inga problem med läckage.
* 40 m om VRV-WII är placerad under inomhusdelarna.
Faktisk rörledningslängd mellan VRV-WII
och inomhusdelar: 120 m
(Ekvivalent rörledningslängd: 140 m

Vattenrörsledning
Köldmedierörledning

(Total rörledningslängd: 300 m

Nivåskillnad mellan
inomhusdelar: 15 m
Nivåskillnad mellan
VRV-WII och inomhusdelar:
50 m om VRV-WII är över
40 m om VRV-WII är under

Installation inomhus
VRV-WII

Längden på vattenrörsledningen beror på utrustningen för värmekällan
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E. Lätt och flexibel
utformning
5 VRV Pro selection-programmet

Ett lättanvänt, datoriserat Daikin program, att användas med
Windows 95®, Windows 98® och WindowsNT®, gör det möjligt för
tekniska konsulter, konstruktions- och byggnadsentreprenörer,
byggherrar, arkitekter osv., att planera ett projekt för
luftkonditionering från Daikin steg för steg, komplett detaljerade
ritningars, byggnadskalkyler och kostnader.
Programmet gör det på så sätt möjligt att anlägga VRVluftkonditioneringssystem på ett precist och ekonomiskt sätt
(utan att enheterna måste överdimensioneras), vilket säkerställer
optimala arbetscykler och maximalt energiutbyte.
Fördelar:
• VRV Pro selection-programmet ger er 3 olika lägen för att
tillmötesgå olika konstruktionssätt i enlighet med kundens
önskemål. Finns på flera språk.
1. Expertläge:
Så snart kylnings och uppvärmningsbelastningarna beräknats
för de olika rummen, kommer programmet att välja ut det
mest lämpliga systemet samt ge en uppskattning om
energiförbrukningen
2. Snabbläge:
Baserat på beräknade systembelastningar, kommer programmet
att välja ut det lämpligaste systemet
3. Ritningsläge:
Genom att välja inom- och utomhusdelar från en lista, kan
användaren designa ett system på nolltid
• AutoCAD- och inskannade riytningar kan användas för att hjälpa
till att ta fram en planritning
• rördiametrarna kan beräknas automatsikt
• inom- och utomhusdelar, samlingsrör och anslutningar kan
väljas ut automatiskt

Windows95®, Windows98® och WindowsNT® är registrerade varumärken tillhörande Microsoft corporation.

6 VRV Xpress
Detta nya verktyg för val av VRV ger supersnabba svar och är
lätt att förstå, lätt att använda och gör det möjligt att skicka
rörledningsritningar och elscheman (upp till 3 MB stora) som e-post.
Detta kompletta paket som innehåller en mjukvarufil med
uppdatering, kräver ingen installation eller ritningar och finns i
flera språkversioner.
sid.
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F

F. E n k e l o c h s n a b b
installation
1 Kort installationstid

• Tack vare att köldmedierören har en liten diameter och olika
rördragningsalternativ för REFNET, kan rörledningssystemen
till VRVII / VRV-WII installeras mycket snabbt och enkelt.
• Installation av VRVII / VRV-WII-systemen kan även utföras vånng
för våning, så att delar av fastigheten kan tas i bruk mycket
snabbt, eller tillåta att luftkonditioneringen driftsätts och används
stegvis, istället för först vid projektets slutförande.
Installationsutrymme (16 HP)
3,56 m2  1,88 m2

Ca. 50%
minskning

2 Dramatisk minskning av

RSXYP

installationsutrymmet

Stapling är möjlig.

• Med VRVII erhålles en dramatisk minskning av
installationsutrymmet – till exempel så är 16Hp utomhusdelen
inrymd i en utomhusdel med ett (1) hölje, vilket ger en minskning
om 50 % av den erforderliga installationsytan.
• Användandet av en ny vattenvärmeväxlare och optimeringen av
köldmediets styrkrets, har resulterat i branschens lättaste och
mest kompakta konstruktion. Enhetens vikt (150kg) och höjd
(1000 mm), gör den enkel att installera. Stapling är också möjlig,
vilket bidrar till ytterligare utrymmesbesparingar.

(Takhöjd)

3200 mm
eller högre

(Golvplan)
(100-300 mm)

3 Modulär design med låg vikt
• Den moduluppbyggda konstruktionen gör att enheterna kan
sättas samman i rader med små yttermått.
• Utomhusdelarnas design är tillräckligt kompakt för att de ska
kunna fraktas till översta våningen i en vanlig hiss, vilket i högsta
grad underlättar transporten på platsen, speciellt då
utomhusdelar ska placeras på varje våning.
10HP
42%
minskning

Viktminskning
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100 %

84 %

58 %

F

F. E n k e l o c h s n a b b
installation
4 Inga strukturella förstärkningar krävs

• Galbariumstålet gör det möjligt att använda blockfundament –
tidigare VRV K- och L-system krävde fullbalksfundament.
• Tack vare den lätta, vibrationsfria konstruktionen av
utomhusdelen, behöver inte golven förstärkas, vilket sänker
totalkostnaden för byggnationen.
RSXYP10K

RXYQ16M

5 Enhetlig REFNET- rörledning
REFNET-koppling

Anslutna isolatorer för
REFNET-koppling

REFNET-samlingsrör

Anslutna isolatorer för
REFNET-samlingsrör

REFNET -koppling

T-koppling

• Daikins enhetliga REFNET-rörledningssystem är specialkonstruerat
för att vara enkelt att installera
• Användandet av REFNET-rörledningar tillsammans med
elektroniska expansionsventiler, resulterar i en dramatisk
minskning av obalanser i köldmediet som strömmar mellan
inomhusdelarna, trots rörledningens mindre diameter.
• REFNET-kopplingar och samlingsrör (som båda är tillval) kan
reducera installationsarbetet och öka systemets tillförlitlighet.
• Jämfört med vanliga T-kopplingar, där köldmediefördelningen är
långt ifrån optimal, har Daikins REFNET-kopplingar konstruerats
speciellt för att optimera köldmediets flöde.

6 Utökad flexibilitet för installation
Kanal

Utomhusdelar kan installeras mycket längre tillbaka än tidigare
placering.

Kanal

Spänning

7 Högt tillgängligt statiskt tryck: 6 mm H2O
Daikin erbjuder nu högt tillgängligt statiskt tryck som standard för
att tillmötesgå kraven vid installation inomhus.

8 4-vägs röranslutning
VRVII / VRV-WII serierna gör det inte bara möjlighet att dra rör från
framsidan, utan även från vänster, höger och från underdelen, och
ger på så sätt större frihet när det gäller layouten.
Framsida
Vänster

Underdel
Höger
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9 Minskning av köldmedierörledningen
• Minskad rördiameter
Genom användandet av högeffektiva R-410A, använder VRVII sig av
en mindre mängd köldmedium, vilket leder till en minskning av
diametrarna för vätske- och gasrören.
• Sänkta rörledningskostnader tack vare den
moduluppbyggda konstruktionen
Den mindre diametern på vätske- och gasrören bidrar till ett
minskat installationsutrymme och sänkta installationskostnader.
0.51 m2
1,700 x 300

0.29 m2
950 x 300

baserat på en 240HP-installation

Serie VRV standard
Utomhusdel

Inomhusdelar (max. 16 enheter)

Ô

Ca. 30% lägre
installationskostnad för
köldmedierörledningen.

System

Inomhusdelar (max. 40 enheter)

Unità esterna

System
Inomhusdelar (max. 32 enheter)

R-410A

H2O
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F

F. E n k e l o c h s n a b b
installation
10 Sekventiell start

Upp till 3 utomhusdelar kan anslutas till ett (1) strömuttag och kan
sättas igång sekventiellt. Detta gör att antalet säkringar minskar,
och deras kapacitet kan hållas låg, samtidigt som ledningsdragningen
underlättas (för modeller på 10Hp eller mindre).

11 Självdiagnos
Känner av felfunktioner på större platser i systemet och visar vilken
typ av felfunktion sm uppstått och var, vilket i sin tur gör att
service- och underhållsarbeten kan utföras mer effektivt.

12 Korskopplingskontroll
Kontrollfunktionen för korskoppling på VRVII är den första av
sitt slag i branschen att varna driftspersonal om anslutningsfel
beträffande elkablar och rörledningar mellan enheterna.
Denna funktion identifierar och varnar om systemfel med
hjälp av lysdioder (av/på) på utomhusdelens kretskort.

13 Enklare kabeldragning
• Ett enkelt 2-trådigt, oskärmat multiplexat sändningssystem
förbinder respektive utomhusdel till flera inomhusdelar med hjälp
av en (1) 2-trådig kabel, och gör på så sätt kabeldragningen
enklare.
• Dessutom har utomhusdelarna strömuttag både på sidan och
fronten, vilket underlättar både installation och underhåll
samtidigt som det spar utrymme då flera enheter ska kopplas ihop.

sid.

30

