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συστημάτων VRV (R-22 / R-407C / R-410A)

Τεχνολογία  

αντικατάστασης

Τεχνολογία  
αντικατάστασης



Δημιουργούμε μαζί
ένα βιώσιμο μέλλον

Κυκλική οικονομία

Αποφασισμένοι να μειώσουμε το 
περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα,  
στοχεύουμε να έχουμε επιτύχει  
ουδέτερο ισοζύγιο CO₂ έως το 2050. 

Κυκλική οικονομία, καινοτομία και έξυπνη 
χρήση – αυτά είναι τα ενδιάμεσα βήματα 
στην πορεία μας.

Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. 
Συνεργαστείτε μαζί μας στη δημιουργία 
ενός βιώσιμου μέλλοντος για συστήματα 
HVAC-R.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ

Προς μια κυκλική οικονομία ψυκτικών μέσων

Κάντε μια σοφή επιλογή και επαναχρησιμοποιήστε 
το ψυκτικό μέσο για την αποφυγή παραγωγής 
περισσότερων από 250.000 κιλών νέου ψυκτικού 
μέσου κάθε χρόνο!

Επαναχρησιμοποίηση υλικών που είναι 
ακόμα σε καλή κατάσταση

Η σειρά μας VRV Q έχει βελτιστοποιηθεί για την εκ 
νέου χρήση των υφιστάμενων χαλκοσωλήνων και 
καλωδιώσεων. Λιγότερες εργασίες εγκατάστασης 
σημαίνουν για εσάς μειωμένα κόστη, διατήρηση 
των εσωτερικών διακοσμητικών στοιχείων και 
λιγότερη όχληση στην καθημερινότητα σας.

Ως Daikin επιθυμούμε να μειώσουμε τα απόβλητα. 
Γι' αυτό θα επαναχρησιμοποιούμε ό,τι υπάρχει 
διαθέσιμο, με ποιοτικό τρόπο.
 ū Επαναχρησιμοποίηση υλικών
 ū Μείωση αποβλήτων
 ū Ανάκτηση ψυκτικών μέσων

Τεχνολογία αντικατάστασης
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 4 Βασικά πλεονεκτήματα με μονάδες αντικατάστασης της Daikin
 6 Καμία αναστάτωση στην καθημερινή λειτουργία

 8 Χαμηλότερο κόστος επένδυσης και μειωμένα κόστη λειτουργίας

 10 Υψηλότερη αξία της ιδιοκτησίας

 11 Χωρίς ρίσκο, με εγγύηση από την Daikin

 12 Κυκλική οικονομία

 14 Ιστορίες επιτυχίας με μονάδες VRV-Q

 16 Εξατομικευμένες αναλύσεις: Παρακολούθηση καταναλώσεων των   
  VRV

 18 Βασικές κατευθυντήριες γραμμές για μια ποιοτική αντικατάσταση με τις VRV-Q

Κεντρικά γραφεία Daikin, Οσάκα, Ιαπωνία. 

Αντικατάσταση με τη σειρά VRV Q το 2006–2009.  
Αύξηση απόδοσης από 1.620 σε 2.322 HP με διατήρηση 
ταυτόχρονα της ίδιας κατανάλωσης ενέργειας! 

Κάντε κλικ ή σκανάρετε τον  
κωδικό για πρόσβαση σε όλες  
τις τεχνικές πληροφορίες

Παρακολουθήστε τώρα  
το online σεμινάριό μας  
για τις VRV μονάδες 
αντικατάστασης! 
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01/  Καμία αναστάτωση  
στην καθημερινή  
λειτουργία

 ū Η εκ νέου χρήση των υφιστάμενων σωληνώσεων  
έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη εγκατάσταση

 ū Προγραμματισμένες φάσεις εργασιών για ελάχιστη  
όχληση

 ū Αντικαταστήστε οποιοδήποτε σύστημα VRF

02/  Χαμηλότερο κόστος επένδυσης  
και μειωμένα κόστη λειτουργίας

 ū CAPEX: Χαμηλότερη αρχική επένδυση
 ū OPEX: Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και χαμηλότερα κόστη  
συντήρησης

 ū Διατηρήστε την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας

03/  Χαμηλότερα κόστη εγκατάστασης
 ū Συντομότερος χρόνος εγκατάστασης
 ū Χρήση των υφιστάμενων σωληνώσεων και καλωδιώσεων
 ū Επαναχρησιμοποίηση υλικών

Βασικά πλεονεκτήματα  
των μονάδων αντικατάστασης της Daikin
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06/  Κυκλική οικονομία
 ū Εκ νέου χρήση των υφιστάμενων στοιχείων

 - Σωληνώσεις
 - Καλωδιώσεις παροχών και επικοινωνίας
 - Ψυκτικά μέσα

 ū Μέρος του προγράμματος L∞p by Daikin

05/  Χωρίς ρίσκο, με  
εγγύηση από την  
Daikin

 ū Ο αυτόματος καθαρισμός σωληνώσεων  
διασφαλίζει λειτουργία χωρίς προβλήματα

04/  Υψηλότερη αξία της ιδιοκτησίας
 ū Υψηλότερη αξία της ιδιοκτησίας
 ū Βελτιωμένες εγκαταστάσεις

 - Επιδοτήσεις
 - Πιστοποιήσεις (BREEAM, LEED και WELL)

Τεχνολογία  
αντικατάστασης
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Καμία αναστάτωση 
στην καθημερινή 
λειτουργία

 Η εκ νέου χρήση των υφιστάμενων σωληνώσεων 
έχει ως αποτέλεσμα τη γρήγορη εγκατάσταση

Προγραμματισμένες φάσεις για ελάχιστη όχληση

Αντικαταστήστε οποιοδήποτε σύστημα VRF

VRV-Q,  
διατήρηση των 

εσωτερικών 
μονάδων

VRV-Q, 
αντικατάσταση 

εσωτερικών 
μονάδων

Πλήρως νέα 
εγκατάσταση με 
συμβατικό VRV

Απομάκρυνση της εξωτερικής μονάδας 21 % 21 % 21 %

Εγκατάσταση νέας εξωτερικής μονάδας 14 % 14 % 14 %

Καθαρισμός δικτύου και έλεγχος διαρροής 14 % 14 % 14 %

Απομάκρυνση εσωτερικών μονάδων – 8 % 8 %

Αφαίρεση ψυκτικών σωληνώσεων 
και λοιπές εργασίες – – 8 %

Εγκατάσταση νέων ψυκτικών σωληνώσεων – – 14 %

Εγκατάσταση νέων εσωτερικών 
μονάδων και λοιπές εργασίες – 21 % 21 %

Συνολικός χρόνος εγκατάστασης 49 % 78 % 100 %

Συντομότερος χρόνος 
εγκατάστασης
100 %

90 %
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0 %
VRV-Q,  

διατήρηση των 
εσωτερικών μονάδων 

21 %

14 %
14 %

Νέα 
εγκατάσταση

21 %

21 %

14 %
14 %

14 %

8 %
8 %

VRV-Q,  
αντικατάσταση 

εσωτερικών μονάδων

21 %

21 %

14 %
14 %
8 %

Γρήγορη και απλή 
εγκατάσταση
Δεν απαιτείται αντικατάσταση των υφιστάμενων 
σωληνώσεων και είναι δυνατή ακόμα και η διατήρηση των 
εσωτερικών μονάδων (υπό προϋποθέσεις). Στην περίπτωση 
που αποφασίσετε να διατηρήσετε τις εσωτερικές μονάδες, 
για τα συστήματα Heat Pump, απλά θα εγκαταστήσετε 
μια νέα εξωτερική μονάδα, χωρίς πρόσθετες εργασίες ή 
παρεμβάσεις στο εσωτερικό του κτιρίου. Η πλήρωση με 
ψυκτικό μέσο γίνεται αυτόματα από την εξωτερική μονάδα, 
το ψυκτικό μέσο καθαρίζει τις σωληνώσεις μόλις ξεκινήσει 
να κυκλοφορεί μέσα από αυτές. Αυτή η αποκλειστική 
τεχνολογία της Daikin βοηθάει στη μείωση των επιπτώσεων 
στους χρήστες του κτιρίου. 
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Τέλεια προγραμματισμένοι 
χρόνοι παύσης λειτουργίας
Καθώς αυτή η λύση επιτρέπει τη διατήρηση των 
ψυκτικών σωληνώσεων, οι εργασίες εγκατάστασεις 
είναι λιγότερο παρεμβατικές και ταχύτερες σε 
σύγκριση με την εγκατάσταση ενός εντελώς νέου 
συστήματος. Επίσης επιτρέπει έναν λεπτομερή 
προγραμματισμό της αντικατάστασης συστήματος, 
ελαχιστοποιώντας το χρόνο που θα βρίσκεται εκτός 
λειτουργίας. 

Χωρίς περιορισμούς από 
το υφιστάμενο σύστημα 
Η αυτόματη πλήρωση σε συνδυασμό με τη 
λειτουργία καθαρισμού των ψυκτικών σωληνώσεων 
διασφαλίζει την πλήρη έκπλυση του δικτύου 
σωληνώσεων. Με τον τρόπο αυτό κάθε σύστημα VRV 
με R-22, R-407C και R-410A μπορεί να αντικατασταθεί 
εύκολα.

Διαχρονικά χαμηλότερο 
κόστος επένδυσης
Θα μπορείτε να προγραμματίζετε τα στάδια 
αντικατάστασης του έργου έτσι ώστε να διεξάγονται 
προοδευτικά σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
Συνήθως, θα μπορείτε να διατηρήσετε τις εσωτερικές 
μονάδες. Αυτά τα συστήματα αντικατάστασης 
μπορούν να ενσωματωθούν στο πλάνο ανανέωσης 
των εγκαταστάσεων και διευκολύνουν τις σταδιακές 
επενδύσεις. Επίσης, το κόστος εγκατάστασης 
μειώνεται σημαντικά μέσω διατήρησης των 
υφιστάμενων ψυκτικών σωληνώσεων.

Αντικατάσταση συστημάτων 
άλλων κατασκευαστών 

Με τη σειρά VRV Q μπορείτε επίσης να 
αντικαταστήσετε συστήματα άλλων κατασκευαστών 
ακριβώς με τα ίδια πλεονεκτήματα. Χωρίς 
προβλήματα και με την εξειδίκευση της Daikin.

Πλεονεκτήματα  
από τη λύση αντικατάστασης

Εύκολα με ένα άγγιγμα:
 › Αυτόματος καθαρισμός 
σωληνώσεων

 › Μέτρηση και πλήρωση 
ψυκτικού

 › Λειτουργία δοκιμής
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Αντικατάσταση παλαιών 
εγκαταστάσεων με R-22, 

R-407C ή R-410A
Χρήση των υφιστάμενων 

σωληνώσεων

Απαγόρευση της χρήσης 
του R-22

1η Ιανουαρίου 2015

Χαμηλότερο κόστος  
επένδυσης και μειωμένα  
κόστη λειτουργίας

Τι χρειάζεται  
να αλλάξει;
Οι εξωτερικές μονάδες που χρησιμοποιούν ψυκτικό 
μέσο R-22 ή R-407C πρέπει να αντικατασταθούν από 
μονάδες με ψυκτικό μέσο R-410A. 

Ωστόσο οι ψυκτικές σωληνώσεις μπορούν να 
διατηρηθούν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
και οι εσωτερικές μονάδες.

CAPEX: Χαμηλότερα κόστη εγκατάστασης

OPEX: Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας 
και χαμηλότερα κόστη συντήρησης

Διατηρήστε την απρόσκοπτη λειτουργία 
της επιχείρησής σας

Σύνολο κόστους Νέα εγκατάσταση R-22 / R-407C σε R-410A R-410A σε R-410A
Εξωτερικές
Εσωτερικές και τοπικά χειριστήρια Χωρίς κόστος* Χωρίς κόστος
Κιβώτια
Κεντρικά χειριστήρια
Εξαρτήματα Χωρίς κόστος
Ψυκτικές σωληνώσεις Χωρίς κόστος Χωρίς κόστος
Διανομή αέρα (αγωγοί ...) Χωρίς κόστος Χωρίς κόστος
Καλωδίωση ρεύματος Χωρίς κόστος Χωρίς κόστος
Ψυκτικό μέσο
*Ανάλογα με τον τύπο μοντέλου και την κατάσταση των εσωτερικών μονάδων

  Ψυκτικό μέσο

  Καλωδίωση ρεύματος

  Διανομή αέρα

  Ψυκτικές σωληνώσεις

  Εγκατάσταση εξοπλισμού

  Εξοπλισμός

100 %

30 %

Εκτίμηση κόστους με βάση ένα πραγματικό έργο

Σύγκριση κόστους εγκατάστασης

25 %
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Διατηρήστε την 
απρόσκοπτη λειτουργία 
της επιχείρησής σας
Αποφύγετε διακοπή επιχειρηματικής 
δραστηριότητας

Η αντικατάσταση παλαιών μονάδων αποτρέπει την 
απρόβλεπτη παύση των συστημάτων κλιματισμού. 
Επίσης αποφεύγεται απώλεια επιχειρηματικής 
δραστηριότητας για καταστήματα, παράπονα 
από φιλοξενούμενους σε ξενοδοχεία, χαμηλότερη 
απόδοση λειτουργίας και απώλεια ενοίκων σε 
γραφεία.

Υψηλή απόδοση
Η αναβάθμιση ενός παλαιού συστήματος με R-22/ 
R-407C με ένα σύστημα VRV αντικατάστασης θα έχει 
ως αποτέλεσμα μια αυξημένη απόδοση συστήματος. 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί αύξηση απόδοσης 
μεγαλύτερη από 40% στην ψύξη, λόγω της ανάπτυξης 
της τρέχουσας τεχνολογίας αντλιών θερμότητας και 
του περισσότερο αποδοτικού ψυκτικού μέσου R-410A. 
Η αυξημένη ενεργειακή αποδοτικότητα συνεπάγεται 
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, με επακόλουθο 
χαμηλότερα κόστη ενέργειας και εκπομπές CO₂.

Στην περίπτωση αντικατάστασης ενός συστήματος 
R-410A του 2006 με σύστημα αντικατάστασης VRV IV+ 
τελευταίας γενιάς, μετρήθηκε αύξηση απόδοσης 31 %!

P7  C2

(VRV IV)

P8  C2

(VRV II)

3.268,00 kWh4.743,00 kWh

Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν την συνολική κατανάλωση ρεύματος που 
καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης.

31 %

>

Το αποτέλεσμα 31 % λιγότερη χρήση ενέργειας
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Αξία ενεργητικού
Η αξία ενεργητικού αυξάνεται λόγω:

 ū Παροχής καινοτομιών
 ū Αύξησης της ευελιξίας
 ū Βελτιωμένης ικανοποίησης των χρηστών
 ū Περιβαλλοντικής βιωσιμότητας
 ū Πιστοποίησης πράσινου κτιρίου,  
όπως BREEAM, LEED

 ū Βελτιωμένης αποδοτικότητας
 ū Μειωμένου κόστους λειτουργίας

Πληροφορίες για την 
τεχνολογία – Μεταβλητή 
θερμοκρασία ψυκτικού 
μέσου
Το μεγαλύτερο άλμα στην καινοτομία από 
την παρουσίαση του συμπιεστή Inverter 

Ως μοναδική τεχνολογία Daikin, η Μεταβαλλόμενη 
θερμοκρασία ψυκτικού μέσου (VRT) προσαρμόζει 
συνεχώς τόσο την ταχύτητα συμπιεστή inverter 
όσο και την θερμοκρασία ψυκτικού μέσου για την 
παροχή της απαιτούμενης ισχύος ώστε να καλύπτεται 
το φορτίο του κτιρίου με αποτέλεσμα έως και 28 % 
υψηλότερη εποχιακή απόδοση. Εκτός αυτού η VRT 
διατηρεί τη θερμοκρασία εξάτμισης όσο υψηλότερη 
γίνεται, εμποδίζοντας κρύα ρεύματα.

Οι ανακαινίσεις βοηθούν στην αύξηση της αξίας 
της ιδιοκτησίας. Ορισμένες ανακαινίσεις ενδέχεται 
να συμβάλλουν σε μια αύξηση 25 % στην αξία. 

Βελτιωμένες εγκαταστάσεις

Βελτιωμένο αποτύπωμα CO₂

Υψηλότερη αξία  
της ιδιοκτησίας

+25 %
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Χάρη στις εκτενείς δοκιμές στο εργοστάσιο και 
στην τεχνολογία αντικατάστασης των συστημάτων 
VRV-Q που χρησιμοποιείται ήδη από το 2006, είμαστε 
βέβαιοι για τον εξοπλισμό μας.

Επίσης σε περίπτωση διατήρησης των αρχικών 
εσωτερικών μονάδων, διατηρείται πλήρως η εγγύηση 
για τις εξωτερικές μονάδες.

Εύκολα με ένα άγγιγμα:
 ū Αυτόματος καθαρισμός 
σωληνώσεων

 ū Μέτρηση και πλήρωση 
ψυκτικού

 ū Λειτουργία δοκιμής

Πληροφορίες για την 
τεχνολογία – Αυτόματος 
καθαρισμός και πλήρωση 
με ψυκτικό μέσο 
Ο αυτόματος καθαρισμός σωληνώσεων και η 
πλήρωση με ψυκτικό μέσο διασφαλίζουν μια 
λειτουργία χωρίς προβλήματα.

Χάρη στον αυτόματο καθαρισμό συλλέγονται 
πιθανοί ρύποι στις σωληνώσεις διασφαλίζοντας 
μια λειτουργία χωρίς προβλήματα όπως σε ένα 
εντελώς νέο σύστημα.

Η αυτόματη πλήρωση διασφαλίζει ότι γίνεται 
πλήρωση της σωστής ποσότητας ψυκτικού μέσου 
οπότε δεν απαιτείται γνώση της ακριβούς διάταξης 
των σωληνώσεων!

Αυτοματοποιημένος καθαρισμός  
σωληνώσεων και πλήρωση  
με ψυκτικό μέσο

Χωρίς ρίσκο, με εγγύηση  
από την Daikin
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Λύση της Daikin

Αντικαταστήστε μόνο:

1

2

3

4

7

6

5

Εκ νέου χρήση των σωληνώσεων αποχέτευσης
Οι ανθεκτικοί σωλήνες PVC επαναχρησιμοποιούνται με ευκολία.  
Απαιτούνται μόνο δοκιμές ροής.

Εκ νέου χρήση των ψυκτικών σωληνώσεων
Οι σωληνώσεις που χρησιμοποιούνται για R-22 / R-407C θα λειτουργούν με  
τα VRV-Q, χάρη στις χαμηλότερες πιέσεις λειτουργίας του συστήματος.

Εκ νέου χρήση των διακλαδώσεων 
Δεν υπάρχουν περιορισμοί κατά την αναβάθμιση από ένα σύστημα 
VRV Daikin. Άλλα συστήματα VRF απαιτούν σωληνώσεις διακλάδωσης  
για να αντέξουν πιέσεις έως 3,3 MPa.

1

2

3

Εσωτερικές μονάδες
Προαιρετική αντικατάσταση. Ανάλογα με τον τύπο μοντέλου και την κατάσταση 
των εσωτερικών μονάδων.

6

Εξωτερικές μονάδες
Απαιτείται αντικατάσταση.

7

Επαναχρησιμοποίηση καλωδίωσης τοπικού χειριστηρίου
Επαναχρησιμοποίηση της καλωδίωσης κατά την αναβάθμιση από ένα 
σύστημα VRV Daikin.  
Σε άλλες περιπτώσεις αυτό εξαρτάται από τον τύπο καλωδίου.

Επαναχρησιμοποίηση καλωδίωσης μεταξύ εξωτερικής μονάδας 
και εσωτερικών
Επαναχρησιμοποίηση της καλωδίωσης κατά την αναβάθμιση από ένα σύστημα 
VRV Daikin. Σε άλλες περιπτώσεις αυτό εξαρτάται από τον τύπο καλωδίου.

4

5

Διατήρηση των υφιστάμενων στοιχείων

Κυκλική οικονομία
Επαναχρησιμοποίηση υλικών

Μείωση αποβλήτων

Ανάκτηση ψυκτικών μέσων

Γνωρίζατε ότι...
Η Daikin προσφέρει επίσης λύσεις αναβάθμισης για 
τη σειρά VRV II.  
Αναβαθμίζοντας μόνο τον συμπιεστή στην επόμενη 
γενιά και αλλάζοντας την PCB ελέγχου και τους 
αισθητήρες, μπορείτε να επεκτείνετε τη διάρκεια 
ζωής πολλών συστημάτων Daikin.
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L∞P by Daikin, προς μια κυκλική 
οικονομία ψυκτικών μέσων

Χρήση πιστοποιημένου ανακτημένου ψυκτικού μέσου για την 
αποφυγή παραγωγής περισσότερων από 250.000 κιλών νέου 
ψυκτικού μέσου κάθε χρόνο!

Η αρχή λειτουργίας

For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin

For more information visit:

 

www.daikin.eu/loop-by-daikin

ΝέοΑνακτημένο
Ανακτημένο ψυκτικό μέσο 

πλήρως κατανεμημένο 
στις μονάδες VRV που 

κατασκευάζονται και πωλούνται 
στην Ευρώπη*

Συνδυασμός

Στο εργοστάσιό μας 
χρησιμοποιούμε έναν 

συνδυασμό ανακτημένου 
και νέου ψυκτικού μέσου Όλες οι μονάδες γεμίζουν με αυτό το μείγμα 

ανακτημένου και νέου ψυκτικού υγρού

Εξωτερικοί έλεγχοι και 
πιστοποιήσεις

* Κράτη μέλη της ΕΕ, Ηνωμένο Βασίλειο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία

Οι αντλίες θερμότητας σειράς VRV IV Q είναι μέρος του προγράμματος L∞P by Daikin.
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Έτος ανακαίνισης: 2020

 ū Αναβάθμιση σε σύστημα VRV IV με VRT
 - Αντικαταστάθηκαν 88 εξωτερικές μονάδες

 ū Διατηρήθηκαν και οι 458 εσωτερικές μονάδες (συμβατότητα με VRV IV)
 - Προσθήκη 27 νέων εσωτερικών μονάδων

Πλεονεκτήματα

 ū Γρήγορη και σταδιακή εγκατάσταση για την αποφυγή αναστάτωσης των 
καθημερινών λειτουργιών του ξενοδοχείου.

 ū Χαμηλότερη επένδυση για αυτή την αλλαγή. Η αναβάθμιση γίνεται με την 
αντικατάσταση μόνο των εξωτερικών μονάδων και τη διατήρηση τόσο των 
εσωτερικών μονάδων όσο και των καλωδιώσεων και των σωληνώσεων.

 ū Μια λύση ανώτερης τεχνολογίας προσθέτοντας τα τελευταία 
χαρακτηριστικά των VRV IV στο σύστημα (VRT, υψηλότερη απόδοση).

 ū Εξοικονόμηση ενέργειας με μείωση έως και 30 % της ενέργειας που 
χρησιμοποιείται από το σύστημα κλιματισμού.

 ū Εγκατάσταση με χαμηλότερο κόστος διορθωτικής συντήρησης, κατά την 
αντικατάσταση με νέο εξοπλισμό που καλύπτεται από μια εγγύηση 24 μηνών.

Έτος εγκατάστασης: 2007

 ū VRV II (σειρά M) 
 ū R-410A
 ū 88 εξωτερικές μονάδες
 ū 458 εσωτερικές μονάδες
 ū Εγκατεστημένη ισχύς: 3.243 kW/3.619 kW
 ū Κεντρικός έλεγχος με το i-Manager (20 bus)
 ū Παρακολούθηση της εγκατάστασης και συντήρησης με το Daikin 
Cloud Service

Χάρη στον κεντρικό έλεγχο με το Intelligent Manager και την 
παρακολούθηση που προσφέρεται από την Υπηρεσία Daikin Cloud 
Service, μπορούμε να λαμβάνουμε παγκόσμιους δείκτες αναφορικά 
με τα επίπεδα άνεσης και απόδοσης των συστημάτων σας.

Hoteles Santos (R-410A σε R-410A)

Ιστορίες επιτυχίας  
με μονάδες VRV-Q

Παρακολουθήστε τώρα το  
online σεμινάριό μας σχετικά  
με τα συστήματα VRV  
αντικατάστασης!
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 ū R-22
 ū 8 εξωτερικές μονάδες
 ū 36 εσωτερικές μονάδες

Έτος εγκατάστασης: 1996

 ū VRV heat recovery
 ū R-22
 ū 39 εξωτερικές μονάδες
 ū 250 εσωτερικές μονάδες
 ū 35 μονάδες εξαερισμού VAM
 ū intelligent Touch Manager

 ū R-22
 ū 56 εξωτερικές μονάδες, heat recovery
 ū 209 εσωτερικές μονάδες

 ū Ανακαίνιση του συστήματος VRV ενός 
πολυτελούς ξενοδοχείου 5 αστέρων 
με ταυτόχρονη διατήρηση της 
εσωτερικής διακόσμησης.

Πλεονεκτήματα

 ū Χάρη στην γρήγορη και σταδιακή 
εγκατάσταση χρειάστηκε μόνο μισή 
ημέρα διακοπής της εργασίας για τους 
υπαλλήλους.

 ū Ο βελτιωμένος έλεγχος της ροής αέρα 
ενίσχυσε σημαντικά την άνεση.

 ū Μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά 25 %.

Πλεονεκτήματα

 ū Μειωμένες εκπομπές CO₂ πάνω από 
30 %

 ū Διατήρηση του ιστορικού 
εσωτερικού και εξωτερικού 
διάκοσμου του κτιρίου

 ū 40 % αύξηση της απόδοσης στη 
λειτουργία ψύξης

 ū Εγκατάσταση τμηματικά, ανά όροφο 
με ελαχιστοποίηση των απωλειών 
εσόδων

Hotel Le Pigionnet (R-22 σε R-410A)

Torre Serenissima (R-22 σε R-410A)

Bloomsburry Hotel (R-22 σε R-410A)

Έτος εγκατάστασης: 1996

 ū VRV (σειρά K) 
 ū R-22 
 ū 23 εξωτερικές μονάδες 
 ū 371 εσωτερικές μονάδες
 ū Σύστημα ελέγχου D-BACS

Πλεονεκτήματα

 ū Μειωμένη επένδυση  
Αναβάθμιση με αντικατάσταση των εξωτερικών και εσωτερικών 
μονάδων και διατηρώντας τα υπόλοιπα αρχικά στοιχεία (δίκτυο 
σωληνώσεων, καλωδίωση ρεύματος και ελέγχου).

 ū Η εργασία έγινε ταχύτερα, με μείωση των επιπτώσεων στους ενοίκους.

 ū Μια καλύτερη λύση τεχνολογικά  
Προσθέτοντας τα τελευταία χαρακτηριστικά των VRV IV στο σύστημα.
 - Μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού μέσου
 - Αυτόματος καθαρισμός ψυκτικών σωληνώσεων
 - Αυτόματη πλήρωση με ψυκτικό μέσο

 ū Εξοικονόμηση ενέργειας  
Αναβάθμιση σε εξοπλισμό υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

 ū Εγκατάσταση με χαμηλότερο κόστος διορθωτικής συντήρησης, 
καθώς ο εξοπλισμός αντικαθίσταται από νέες μονάδες που καλύπτονται 
από μια εγγύηση 24 μηνών.

Merlin Properties (R-22 σε R-410A)

Βίντεο  
μελέτης  
περίπτωσης:
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Περίπτωση:
Μέτρηση

Συνδέοντας το σύστημα VRV στην υπηρεσία Daikin 
Cloud Service μπορέσαμε να απεικονίσουμε μια 
απαίτηση φορτίου μόνο 58 % που σημαίνει 
ότι το σύστημα, όπως πολλά άλλα, ήταν 
υπερδιαστασιολογημένο.

Βελτιστοποίηση

Με βάση τα δεδομένα από το cloud έγιναν 
διορθωτικές προτάσεις για την βελτιστοποίηση της 
εγκατάστασης, με προσαρμογή του σχεδιασμού και 
της απόδοσης του νέου εξοπλισμού στο πραγματικό 
φορτίο, πραγματοποιώντας εξοικονόμηση στην 
απαιτούμενη επένδυση. Η νέα εγκατεστημένη 
ισχύς ήταν μόνο 36 HP έναντι της αρχικής των 48 HP, 
αντίστοιχα προσαρμόστηκε και η απόδοση των 
εσωτερικών μονάδων.

Το σύστημα κλιματισμού είναι μια από τις κύριες 
πηγές κατανάλωσης ενέργειας στο κτίριό σας 
καθώς αποτελεί περίπου το 60–70 % της συνολικής 
κατανάλωσης.

Η υπηρεσία παρακολούθησης καταναλώσεων 
Daikin VRV σας επιτρέπει να παρακολουθείτε 
την απόδοση του εξοπλισμού σας, να αξιολογείτε 
λεπτομερώς τις παραμέτρους λειτουργίας και να 
λαμβάνετε συνολικούς δείκτες αναφορικά με τα 
επίπεδα άνεσης και απόδοσης των συστημάτων σας.

Φορτίο

50 %
75 %

20 %

58 %

100 %

Εξωτερική θερμοκρασία (°C)

Θερμικό φορτίο (%) Ψυκτικό φορτίο (%)

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %
0 5 10 15 20 25 30

Εξατομικευμένες αναλύσεις:  
Παρακολούθηση  
καταναλώσεων των VRV

RSXY10 RSXY10RNXY10 RNXY8 RXYQQ20TRNXY10BL3L

1 x FXYS20
8 x FXYS25
1 x FXYS32

BL2L

C8 C12

8 x FXYS25

17 x FXYS40
3 x FXYS50

RXYQQ16T

RXYQQ36T

37 x FXSQ40A

10 x FXSQ32A

C8 + C12

3 x FXSQ50A

1 x FXSQ20A 

7 x FXSQ25A

16



Συλλογή αρχικών 
δεδομένων

Μέτρηση και 
παρακολούθηση

Ανάλυση Αναφορές

Σύνοψη ελέγχου

 ū Περίοδος αξιολόγησης

 ū Συνολικοί δείκτες λειτουργίας

 ū Δείκτες θερμικού φορτίου

 ū Προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

 ū Συστάσεις

1 Αξιολόγηση κατανάλωσης ενέργειας

 ū Περίοδος αξιολόγησης

 ū Εξοπλισμός μέτρησης και 
παρακολούθησης

 ū Καμπύλη εβδομαδιαίου φορτίου

 ū Κατανάλωση ρεύματος

 ū Ανάλυση σύμφωνα με τη θερμοκρασία 
κατά τη διάρκεια της ημέρας

 ū Μέση θερμοκρασία λειτουργίας

 ū Συνθήκες φορτίου του συστήματος

 ū Κλιμάκωση της ζήτησης

3

Υπόβαθρο

 ū Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

 ū Περιγραφή κτιρίου

 ū Τεχνικά δεδομένα συστήματος

2

Πρόταση βελτίωσης4
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Η μονάδα αντικατάστασης VRV-Q λειτουργεί με χαμηλότερη 
πίεση σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα VRV 
IV επιτρέποντας την εκ νέου χρήση των υφιστάμενων 
σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις 
με R-410A, R-407C και R-22, με ταυτόχρονη διατήρηση του 
επιπέδου υψηλής απόδοσης.

Γνωρίζατε ότι η VRV-Q μπορεί επίσης να αντικαταστήσει 
συστήματα VRF άλλων κατασκευαστών;

Η αντικατάσταση συστημάτων άλλων κατασκευαστών 
με τη χρήση συνδέσμων τύπου Τ πραγματοποιείται 
χάρη στην χαμηλότερη πίεση λειτουργίας της VRV-Q.

3,8 MPa

Πίεση

Ενθαλπία

Η πίεση μειώνεται στα 3.3 
MPa και είναι δυνατή η 
χρήση των υφιστάμενων 
σωληνώσεων R-22. 3,3 MPa

Βασικές κατευθυντήριες γραμμές για μια  
ποιοτική αντικατάσταση με τις VRV-Q

 ū R-22
 ū 3 εξωτερικές 
μονάδες

 ū 13 εσωτερικές 
μονάδες

Πλεονεκτήματα

 ū Εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 35 % και μείωση 
πάνω από 6 τόνων CO2 ανά έτος.

 ū Μοναδική επιλογή αντικατάστασης με τη δυνατότητα 
μείωσης της πίεσης λειτουργίας του R-410A σε 
επίπεδα του R-22 με ταυτόχρονη διατήρηση της 
απόδοσης του R-410A.

 ū Αντικατάσταση συστήματος άλλου κατασκευαστή.

Ανάκτορα του Ουεστμίνστερ  
(αντικατάσταση συστήματος τρίτου κατασκευαστή)

Η τεχνολογία μείωσης της πίεσης του R-410A 
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Διακλαδώσεις ψυκτικών 
σωληνώσεων
Διακλαδώσεις ψυκτικών σωληνώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών άλλων 
κατασκευαστών, Y-refnet, T-refnet και συλλέκτες είναι 
δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν ισχύουν οι 
εξής συνθήκες:

✓  Οι σωληνώσεις δεν διαβρώνονται 

✓  Οι σωληνώσεις είναι μονωμένες 

✓ Οι σωληνώσεις αντέχουν σε μια πίεση έως 3,3 MPa  

✓  Δεν υπάρχουν ειδικά στοιχεία που συμβάλλουν 
στην πτώση πίεσης (π.χ. ελαιοπαγίδες) 

✓  Οι εγκατεστημένες σωληνώσεις χαλκού είναι σε 
κατάλληλη κατάσταση (το πάχος σωληνώσεων 
πληροί γενικά τις προδιαγραφές καθώς είναι η 
μοναδική λύση Daikin VRV που λειτουργεί σε 
χαμηλά επίπεδα πίεσης)

Ψυκτικό έλαιο
Οι ψυκτικές σωληνώσεις είναι δυνατόν να 
επαναχρησιμοποιηθούν εάν έχει χρησιμοποιηθεί 
κάποιο από τα ακόλουθα έλαια: Barrel Freeze, 
Ethereal, Ester, Ferreol, HAB, MS, Suniso.

Κατευθυντήριες γραμμές
Μέγιστα μήκη σωληνώσεων 
και υψομετρικές διαφορές
Μια μονάδα VRV-Q είναι δυνατόν να εγκατασταθεί 
σε συστήματα με συνολικό μήκος σωληνώσεων 
έως 300 μ. Δείτε την απεικόνιση παρακάτω για 
περισσότερες πληροφορίες.

Συνολικό μήκος σωληνώσεων:  300 μ.

Πραγματικό / Ισοδύναμο μέγιστο  

μήκος σωληνώσεων (1–7):  120 μ. / 150 μ.

Μέγιστη διαφορά μεταξύ πλησιέστερης (A)  

και πιο απομακρυσμένης (B) διακλάδωσης:  40 μ.

5 μ.  Υψομετρική διαφορά μεταξύ 

των εξωτερικών μονάδων

50 μ.  Υψομετρική διαφορά 

μεταξύ εσωτερικών 

και εξωτερικών 

μονάδων (40 μ. εάν η 

εξωτερική μονάδα έχει 

εγκατασταθεί κάτω από 

τις εσωτερικές μονάδες)

10 μ.

Μήκος σωληνώσεων μεταξύ των εξωτερικών μονάδων 

A (4–5)

B (6–7)

15 μ.  Υψομετρική 

διαφορά μεταξύ 

εσωτερικών 

μονάδων

5

3

4

6

7

1

2
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Η παρούσα έκδοση έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά επ' 
ουδενί προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η Daikin Europe N.V. συνέταξε το 
περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης βάσει όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. 
Δεν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την 
αξιοπιστία ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος 
καταλόγου και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν. Οι προδιαγραφές 
μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Daikin Europe N.V. αποποιείται 
ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που 
προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση και/ή ερμηνεία της παρούσας έκδοσης. Το σύνολο 
του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.  

Τυπώθηκε σε μη χλωριωμένο χαρτί. 

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Υπεύθυνος εκδότης)
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Ξενοιασιά

 ū Ο εξοπλισμός σας συμμορφώνεται με τους 
ισχύοντες κανονισμούς

 ū Πρόληψη πιθανών βλαβών που μπορούν να 
προκύψουν με απαρχαιωμένα συστήματα

 ū Διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας της 
επιχείρησής σας

Καμία αναστάτωση στην καθημερινή 
λειτουργία

 ū Συνδυασμός υφιστάμενων στοιχείων με τεχνολογίες 
αντικατάστασης για τη επίτευξη μιας αναβάθμισης 
συστήματος υψηλής ποιότητας

 ū Τα έργα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου για την αποφυγή διακοπής της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας

Πλεονεκτήματα:

Χαμηλότερα κόστη

 ū Απλές αναβαθμίσεις για την αποφυγή δαπανηρών 
και κοστοβόρων ανακαινίσεων 

 ū Καμία διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
ή έξοδα μετακίνησης/αλλαγής διακόσμησης

Τεχνολογία  
αντικατάστασης

Κάντε κλικ ή σκανάρετε τον  
κωδικό για πρόσβαση σε όλες  
τις τεχνικές πληροφορίες


