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Включає
НОВИЙ
VRV 5!
Створений для майбутнього

Нові функції та можливості
RXYSA-AV1 / AY1
стор. 35

Створений для майбутнього
› Максимальна універсальність — можливість встановлювати
блоки у приміщеннях до 10 м²
› Максимальна екологічність протягом всього життєвого циклу
завдяки холодоагенту R-32 із низьким ПГП та кращій в світі
реальній сезонній ефективності
› Ергономічна зручність обслуговування та поводження з
обладнанням завдяки широкій зоні для легкого доступу до
компонентів у низькопрофільному одновентиляторному корпусі
› Краща в своєму класі універсальність конструкції з п’ятьма
рівнями звукового тиску до 39 дБ(A) та автоматичним
налаштуванням ЗСТ до 45 Па, що дозволяє використовувати
повітропроводи
› Не потрібно перевіряти на витоки, оскільки в більшості застосувань
загальне заправлення холодоагенту не перевищує 7,4 кг
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ErP 2021
Повна відповідність вимогам
LOT 21 — рівень 2

L∞P by Daikin
Повторне використання холодоагенту дозволяє
скоротити кількість первинного газу, що
виробляється щороку, більш ніж на 150 000 кг
› Підтримка економіки замкнутого циклу холодоагентів
› Зробіть екологічний вибір, віддаючи перевагу блокам з
холодоагентами Certified Reclaimed Refrigerant Allocation
› Не впливає на квоту на F-гази, оскільки відновлюється і
повторно використовується в Європі
› Адміністративно виділяється для пристроїв VRV, що
виробляються та продаються в Європі

Дротовий пульт дистанційного керування
BRC1H52W/S/K
стор. 170 З новими функціями
› Новий символьний варіант відображення інформації
на дисплеї
› Можливість збереження виконаних на місці
налаштувань і розкладів у телефоні й подальшого їх
завантаження в кілька пультів управління
Сріблястий
RAL 9006 (металік)
BRC1H519S7

Чорний
RAL 9005 (матовий)
BRC1H519K7

Білий
RAL9003 (глянсовий)
BRC1H519W7

Онлайн-контролер для VRV

BRP069C51
стор. 166

Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням
програми для мобільного пристрою та голосове
управління
› Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant
› Можливість взаємодії з системами управління будинком
› Доступно для всіх внутрішніх блоків VRV на R-32
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VRV

Кращий партнер
GREEN BUILDING SUPPORT
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Відвідайте наш
сайт з пакетом
програм BIM:
www.daikin.eu/BIM

Максимум універсальності, мінімум турбот;
як і має бути.
VRV
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Створюємо екологічне майбутнє

разом

Прагнучи до зниження впливу на навколишнє середовище, ми поставили собі за мету — звести до нуля викиди CO₂
до 2050 р.
Економіка замкнутого циклу, інновації та розумне використання — це сходинки на нашому шляху.
Діяти потрібно вже зараз. Приєднуйтесь до нас у створенні екологічного майбутнього для систем HVAC-R.

ІННОВАЦІЇ

ЕКОНОМІКА
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ

www.daikin.eu/building-a-circular-economy
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РОЗУМНЕ
ВИКОРИСТАННЯ

Створення економіки
замкнутого циклу
холодоагентів

Повторне використання холодоагенту
дозволяє скоротити кількість
первинного газу, що виробляється
щороку, більше ніж на 150 000 кг.
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Зробіть свій позитивний вибір для зменшення впливу ваших
систем кондиціонування на навколишнє середовище.
А винятковою особливістю Daikin є те, що значна кількість
відновленого холодоагенту тепер використовується в
наших блоках і:

RI

› Незалежно сертифікований як такий, що має ту ж саму
якість, що і первинний холодоагент
› Не впливає на квоту на F-гази, оскільки відновлюється і
повторно використовується в Європі
› Адміністративно виділяється для пристроїв VRV, що
виробляються та продаються в Європі
› Підтримує розвиток економіки замкнутого циклу в нашій
галузі
Повторно використовуйте холодоагент і перетворюйте
відходи на актив
› Створіть свою економіку замкнутого циклу та знизьте
витрати
› Портативний блок для простого транспортування
› Оптимальне очищення
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Прагнення стати виробником
обладнання з найнижчим
еквівалентом CO₂
100%

R-410A

R-32

-71%

Представляємо холодоагент R-32 з
нижчим ПГП для VRV 5
› Високі реальні значення сезонної
ефективності
› Змінна температура холодоагенту
для високої сезонної ефективності

потенціал впливу на глобальне потепління

Максимальна ефективність 24/7
завдяки унікальним фільтрам із
функцією автоматичного очищення
› Доступно для круглопотокових касетних
блоків та блоків канального типу
› Автоматичне очищення фільтра
забезпечує високу ефективність і низькі
витрати на технічне обслуговування,
оскільки фільтр завжди чистий

Блок 10 класу для добре ізольованих і
невеликих приміщень
FOTO FXDA-A
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› Мінімальне споживання енергії та
максимальний комфорт, оскільки
внутрішній блок задовольняє найвищим
вимогам до чистоти

Розумне
використання

Можливість цілодобового
контролю, моніторингу та
оптимізації
Точний моніторинг споживання
електроенергії через хмарний
сервіс Daikin
› Прямий контроль використання
енергії
› Порівняння з різними об’єктами для
виявлення помилок у роботі

24/7

Фактор в рекомендаціях експертів
щодо постійної оптимізації
ефективності системи
› Профілактичне обслуговування
для оптимізації роботи і часу
безвідмовного функціонування

Завжди під контролем, де б ви не
знаходились
› Запобігайте зайвому використанню
енергії за допомогою дистанційного
керування системою
› Інтуїтивно зрозуміле голосове
управління
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причин,
чому рішення VRV є

унікальним
на ринку
2

Лідер за показниками екологічності

НОВИНКА › V
 RV 5: Абсолютно нова і призначена спеціально для
застосування R-32 конструкція mini VRV
• Менше заправлення холодоагенту
• Більш висока ефективність
• Зниження еквівалента СО2
› L∞P by Daikin: створення економіки замкнутого циклу
холодоагентів
• Усунення необхідності в щорічному виробництві
більше 150 000 кг первинного холодоагенту

Ефективність
› Змінна температура холодоагенту для високої
сезонної ефективності
› Круглопотоковий касетний блок і блок канального
типу з фільтром, що автоматично очищується
› Кращий партнер для виконання проекту BREEAM,
LEED чи Well

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ
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Комфорт
› Технологія змінної температури холодоагенту запобігає
виникненню холодних протягів у режимі охолодження
завдяки більш високій температурі повітря, що
подається
› Постійне нагрівання під час розморожування
› Датчики руху та температури біля підлоги направляють
потік повітря від людей у приміщенні, забезпечуючи при
цьому рівномірний розподіл температури
› Автоматичне очищення фільтрів для забезпечення
оптимальної якості повітря

ДАТЧИК РУХУ
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ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ
БІЛЯ ПІДЛОГИ

Надійність
› Плата з охолодженням холодоагентом
› Всебічні випробування нових блоків перед
відправленням із заводу
› Найширша мережа продажів і наявність всіх
запчастин на складах у Європі
› Профілактичне обслуговування через хмарний сервіс
Daikin
› Автоматичне очищення фільтрів дозволяє
гарантувати чистоту повітря й підвищити надійність
роботи
› Ефективне технічне охолодження
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Дизайн

6

› Найширший асортимент панелей для касетних блоків
• Доступні в білому та чорному кольорах
• Асортимент елегантних дизайнерських панелей
› Daikin Emura, унікальний ексклюзивний дизайн
› Абсолютно плоский касетний блок, повністю вбудовується в
стелю

НОВИНКА › Г олосове управління через Amazon Alexa або Google
Assistant за допомогою онлайн-контролера BRP069C51
› Madoka: елегантний дротовий пульт ДК з інтуїтивно
зрозумілим сенсорним управлінням
› Intelligent Touch Manager: Економічно ефективне рішення
міні-BMS з повною інтеграцією всіх продуктів Daikin
› Проста інтеграція в системи BMS сторонніх
виробників через BACnet, LonWorks, Modbus, KNX
› Спеціальні системи керування для таких областей
застосування як технічне охолодження, магазини,
готелі тощо
› Хмарний сервіс Daikin для онлайн-управління,
моніторингу енергоспоживання, порівняння кількох
об'єктів і профілактичного обслуговування

Монтаж

8

› Автоматичне заправлення холодоагенту та контроль кількості
холодоагенту
› Унікальний 4-х потоковий підстельовий касетний блок (FXUQ)
› Проста в підключенні вентиляційна установка Daikin
› Конфігуратор VRV спрощує введення в експлуатацію,
налаштування й адаптацію до індивідуальних вимог
› Дисплей зовнішнього блока дозволяє виконати швидке
налаштування параметрів і отримати детальну інформацію щодо
помилок на місці для покращення обслуговування клієнтів

Елементи керування

Новатор
› Лідер ринку систем VRV з 1982 року
› Більш ніж 90-річний досвід у сфері технологій
теплових насосів
› Розроблено і виготовлено в Європі та для Європи
› Новатор, що встановлює ринкові стандарти,
пропонуючи такі технології, як змінна температура
холодоагенту, постійне нагрівання тощо

7-сегментний дисплей
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Рішення для будь-якого застосування
›С
 истеми з рекуперацією теплоти для одночасного охолодження та нагрівання
› Максимальна гнучкість для геотермальних систем з водяним охолодженням
› Рішення для жаркого і холодного клімату, що забезпечують ефективне
охолодження при температурах зовнішнього повітря до 52°С і нагрівання — до
–25°С
› Рішення mini VRV, що потребують мало місця і пропонують найкомпактніші
системи VRV
› Малопомітний блок VRV — унікальне рішення для випадків, коли зовнішній блок
повинен бути компактним і практично невидимим
› Рішення для заміни існуючих систем найбільш економічним способом

Система кондиціонування VRV — перша у світі система індивідуального кондиціонування зі змінною витратою холодоагенту, випущена компанією Daikin в 1982 році. VRV є товарним знаком компанії Daikin
Industries Ltd. Це абревіатура, що означає Variable Refrigerant Volume — змінний об'єм холодоагенту. BREEAM є зареєстрованим товарним знаком BRE (Building Research Establishment Ltd., товарний знак
E5778551). Товарні знаки, логотипи й символи BREEAM є захищені авторським правом компанії BRE і можуть відтворюватися тільки з її дозволу
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Яка система VRV
пропонує мені найкраще рішення?
Рекуперація теплоти
або тепловий насос?

Додаткові бали
для сертифіката
«зеленого»
будівництва

VRV з рекуперацією теплоти
Отримане тепло використовується для
забезпечення безкоштовного гарячого
водопостачання й опалення

Охолодження

+
ГВП

Північ

Нагрівання

› Одночасне нагрівання ТА охолодження завдяки одній
системі
› «Безкоштовне» опалення та гаряче водопостачання завдяки
переносу теплоти з приміщень, де потрібне охолодження
› Максимальний індивідуальний комфорт у всіх зонах
› Технічне охолодження до -20°С
› Експлуатаційні витрати на систему VRV IV з рекуперації
тепла можуть бути на 30-40% нижчими у порівнянні з
системами водяних фанкойлів *
Компоненти:

Південь

Зовнішній
блок

Внутрішній
блок

Одно- та
3-трубний
багатопортові
трубопровід з
холодоагентом
BS-блоки:
дозволяють здійснювати
індивідуальне
перемикання
режимів нагрівання
та охолодження
внутрішніх блоків

VRV з тепловим насосом
› Для нагрівання АБО охолодження від однієї системи

Компоненти:

Зовнішній
блок

Внутрішній
блок

* Згідно з економікою будівництва Franklin + Andrews
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2-трубний
трубопровід з
холодоагентом

Повітряне охолодження
або водяне охолодження?
Повітряне охолодження
› Швидка та легка установка; відсутність
необхідності в додаткових компонентах
› Низькі витрати на технічне обслуговування
› Робочий діапазон від -25°C~52°C
› Може бути встановлений як ззовні, так і в
приміщенні
› Потужність однієї системи до 54 к.с.
Компоненти:

Зовнішній
блок

Внутрішній
блок

Труби з
холодоагентом

Водяне охолодження
› Підходить для високих і великих будівель завдяки майже
необмеженим можливостям водопроводу
› Не піддається впливу зовнішньої температури/кліматичних
умов
› Зменшення викидів CO2, завдяки можливості використання
поновлюваної геотермальної енергії як джерела тепла
› Забезпечує рекуперацію тепла у всій будівлі завдяки
зберіганню енергії у водяному контурі
› Нижчий рівень витрати холодоагенту завдяки обмеженій
відстані між зовнішніми та внутрішніми блоками

Додаткові бали
для сертифіката
«зеленого»
будівництва

Компоненти:

Зовнішній блок

Внутрішній
блок

Труби з
холодоагентом

(Геотермальний)
водяний контур

Геотермальне застосування
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Комплексне рішення VRV
У багатьох будинках експлуатуються різні системи опалення, охолодження, повітряних завіс і ГВП. Результат — більші
втрати енергії. Для того, щоб запропонувати більш ефективну альтернативу, технологія VRV була втілена в.

70%

комплексне рішення, що управляє до

споживання електроенергії будинку та
надає значні можливості для зменшення витрат.
22

›

Нагрівання й охолодження для підтримання комфортних умов протягом усього року

›

ГВП для ефективної підготовки гарячої води

›

Система теплої підлоги/охолодження

›

Подача свіжого повітря для створення якісної атмосфери в приміщенні

›

Повітряні завіси для оптимального повітряного поділу

›

Системи керування для максимальної ефективності при експлуатації

›

Охолодження для серверних кімнат, телекомунікаційних модулів тощо, завдяки блокам VRV з рекуперацією теплоти або Sky Air

›

Холодильне обладнання на основі блоків VRV

для ефективного опалення/охолодження

Середнє споживання електроенергії в готелі

Холодильне обладнання 3%

Освітлення
Інтеграція
обладнання
інших
виробників

Середнє споживання електроенергії в офісі

Вентиляція 4%
Охолодження
приміщень 15%

Кухня
Офіс
Інше

70%

ГВП 9%

Інше

Опалення 25%

Офісне
обладнання

48%

ГВП 17%
Охолодження
приміщень 9%
Опалення 31%
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Вентиляція 5%

Освітлення

Інтеграція
обладнання
інших
виробників

Офіси

Ефективність на робочих місцях
«Передовий дизайн в гармонії з
конструкцією будівлі та інтер’єром
приміщення».
Архітектор

Готель

Гостинність і економія
«Завдяки Daikin чудове поєднання
автентичності готелю з новітніми
технологіями та комфортом стало
можливим».
Власник 5-зіркового готелю

Магазини

зменшення витрат магазина роздрібної торгівлі
«Разом із групою технічних фахівців Daikin ми
оптимізували конструкцію нашої системи
опалення, вентиляції та кондиціонування,
знижуючи рівень необхідних капіталовкладень і
експлуатаційних витрат. Daikin запропонувала
нам доступ до найсучасніших технологій».
Представник роздрібного магазину

Житловий будинок

немає місця милішого ніж дім
«Економічна, енергоефективна система
з тепловим насосом, що створює
максимальний комфорт вдома»
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Стандарти та
технології VRV
Наші нові системи VRV встановлюють
новаторські стандарти у забезпеченні комфорту
протягом усього року. Загальна простота
дизайну, що пропонує швидку установку,
повну універсальність, а також абсолютну
ефективність і комфорт. Дізнайтесь про всі ці
революційні зміни на www.daikin.eu/VRV

14

Основні технології

VRV

Основні технології VRV

15

Змінна температура холодоагенту

Постійний комфорт під час розморожування

Конфігуратор VRV

16

7-сегментний дисплей


19

Нещодавно розроблений інверторний компресор

20

Плата з охолодженням холодоагентом

20

4-сторонній теплообмінник

20

Прогностичний контроль

21

Зовнішній роторний двигун вентилятора постійного струму

21

Tеплообмінник E-pass

21

Функція навантаження i-demand

21
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Унікальний

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Потужність і навантаження
в режимі охолодження
Температура холодоагенту
Сезонна ефективність

Daikin VRV IV+
Регулювання змінної температури холодоагенту для
економії енергії в умовах часткового навантаження.
Потужність контролюється інверторним компресором
і зміною температури випаровування (Te) та
конденсації (Tc) холодоагенту для досягнення
найвищої сезонної ефективності.
Температура випаровування може коливатися в межах
від 3 до 16°С, що є найширшим діапазоном на ринку.

Вимоги охолодження
Проектне значення
Потужність
системи

охолодження будівлі
температура холодоагенту

Чим холодніше, тим

ефективність

Стандарт VRF
Продуктивність регулюється тільки зміною
інверторного компресора

потужності, тим вище може бути

Як це працює?

Чим менше значення необхідної

› Підвищення сезонної ефективності на 28%
› Перше на ринку керування з урахуванням
погодних умов
› Комфорт замовника забезпечується за
рахунок більш високої температури повітря,
що подається (без холодних протягів)

Чим вище температура

Завдяки своїй революційній технології змінної
температури холодоагенту (VRT) VRV IV+ постійно
регулює швидкість інверторного компресора та
температуру холодоагенту при охолодженні ТА
нагріванні, забезпечуючи необхідну потужність для
відповідності навантаженню будівлі, демонструючи
неперевершену ефективність!

холодоагенту, тим вище

Найбільший крок
вперед у підвищенні
ефективності з часів
створення компресора з
інверторним керуванням

меншою є необхідність

режим змінної
температури холодоагенту
Налаштуйте потужність
за допомогою керування
Te, щоб задовольнити
потреби навантаження
(уникайте перевищення
потужності та
увімкнення/вимкнення)

Змінна Те

Фіксована Те

Ефективність
роботи

20°

Ефективність із режимом змінної
температури холодоагенту

25°

30°

35°

Температура зовнішнього повітря

Підрахуйте переваги змінної
температури холодоагенту
для вашого проекту в нашому
калькуляторі сезонних рішень:
http://extranet.daikineurope.com/en/software/
downloads/solutions-seasonal-simulator/default.jsp

Історія успіху
Випробування в реальних умовах: до 46% менше
споживання енергії
Польові випробування проводилися в мережі магазинів модного одягу
в Німеччині та показали, що інноваційний Daikin VRV IV забезпечує
значно кращу енергоефективність порівняно з попередніми моделями.
Результати досліджень показали, що нова система VRV IV споживала до
60% менше енергії, ніж система VRV III, особливо під час охолодження.
Загальна економія енергії в режимі нагрівання становила в середньому
20%.
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Наскільки ефективною є технологія VRV IV+ з тепловим насосом?
Випробування показало, що за допомогою повітря, нескінченно
поновлюваного та безкоштовного джерела енергії, система VRV
IV+ забезпечує повне та екологічно чисте рішення для нагрівання,
охолодження та вентиляції в комерційних цілях. Випробування також
показало, що підприємства можуть ідентифікувати та контролювати
енерговитрати тільки шляхом ретельного та розумного моніторингу
систем клімат-контролю.
Зв'яжіться з Daikin для отримання додаткової інформації про
послуги з моніторингу.

Дивіться на

8 різних режимів
для максимальної
ефективності та комфорту

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Для максимальної енергоефективності та
задоволеності клієнтів зовнішній блок повинен
адаптувати температуру випаровування/конденсації
в оптимальній для застосування точці.

Як встановити різні режими?

6

Встановіть основний режим
роботи системи

Визначте, як система реагує
на зміну навантажень

Етап 1

Етап 2

Потужний

Коли очікується швидке збільшення навантаження, наприклад, у
конференц-залах.
Висока швидкість реакції на зміну навантаження має пріоритетність,
внаслідок чого температура повітря тимчасово стає холоднішою.

Швидкий

Той самий принцип, що описаний вище, але з повільнішою реакцією, ніж у
потужному режимі.

Помірний *

Цей режим підходить для використання в більшості офісів і є заводським
режимом.
Ідеальний баланс: Повільніша реакція з високою ефективністю

Потужний

Дає клієнтові вибір для фіксації температури теплообмінника, що дозволяє
уникнути холодних протягів. Висока швидкість реакції на зміну навантаження
має пріоритетність, внаслідок чого температура повітря тимчасово стає
холоднішою.

Швидкий

Той самий принцип, що описаний вище, але з повільнішою реакцією.

Помірний

Температура повітря залишається відносно постійною.
Підходить для приміщень з низькою стелею.

Автоматичний*

Температура випаровування ТА конденсації вибирається
автоматично відповідно до температури навколишнього середовища
Висока швидкість реакції

Найвища ефективність

Ідеальний баланс: Забезпечує максимальну
ефективність протягом всього року, швидко реагує
на найспекотніші дні

Висока чутливість
Цільове значення Te може бути між 7°C та 11°C

Висока швидкість реакції

Найвища ефективність

Температура теплообмінника не змінюється через коливання навантаження.
Підходить для комп'ютерних кімнат, або приміщень з низькою стелею.

Максимальна ефективність протягом всього року

Еко

Основний

Без підрежимів

Поточний стандарт VRF

патентів

Таким чином, більшість інших систем VRF працюють і можуть бути
використані для всіх типів програм.

* Заводська установка

VRV III, 20 к.с. (2 модулі)

VRV IV, 18 к.с. (1 модуль)

Березень 2012 — Лютий 2013

Березень 2013 — Лютий 2014

Середн.
(кВт*г/місяць)

2.797

1.502

Усього (кВт*г)

33.562

18.023

Усього (€)

6.041

3.244

9,9

5,3

Період

Річна вартість
експлуатації/м² (€/м²)

Заощадження 46% = € 2,797

Дані вимірювань
Магазин модного одягу Unterhaching (Німеччина)
› Площа поверху: 607 м2
› Вартість енергії: 0,18 €/кВтг
› Система, споживання енергії якої бралося за основу
розрахунків:
- VRV IV з тепловим насосом і постійним нагріванням
- Круглопотоковий касетний блок (без панелі з
автоматичним очищенням)
- VAM для вентиляції (2x VAM2000)
- Повітряна завіса Biddle.
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Постійне нагрівання
під час розморожування
Дивіться на

VRV IV+ продовжує забезпечувати нагрівання навіть у
режимі розморожування, надаючи відповіді на
будь-які виявлені недоліки визначення теплового
насоса як моновалентної системи опалення.

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

› Безперервний комфорт в приміщенні
забезпечується теплонакопичувальним елементом
і альтернативним засобом розморожування
› Інноваційна альтернатива традиційним системам
опалення
Теплові насоси відомі своєю високою
енергоефективністю для забезпечення опалення, але
в режимі нагрівання на їх теплообміннику намерзає
лід, який потрібно періодично розморожувати,
використовуючи функцію розморожування, яка впливає
на цикл охолодження. Це призводить до тимчасового
падіння температури та зниження рівня комфорту
всередині будівлі.
Розморожування може тривати більше 10 хвилин
(залежно від розміру системи) і відбувається в
основному між -7 і + 7°C при високому рівні вологості
повітря. Волога замерзає на теплообміннику, наслідком
чого перш за все є низька продуктивність і, зрештою,
низький рівень комфорту.
VRV IV+ змінила парадигму опалення, забезпечуючи
тепло навіть під час розморожування, тим самим
зменшуючи випадки падіння температури в приміщенні
й забезпечуючи комфорт весь час.

Температура в приміщенні

VRV IV+
Порівняння VRF

ΔT

Час

Як це працює?
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Теплонакопичувальний елемент

Альтернативне розморожування

Для систем теплового насоса типу
VRV IV+ використовується унікальний
теплонакопичувальний елемент. Цей елемент,
вироблений з матеріалу, що змінює фази, постачає
енергію для розморожування зовнішнього блока.

На всіх наших багатоблокових системах
одночасно розморожується лише 1 зовнішній
теплообмінник, що забезпечує постійний
комфорт протягом всього процесу.

Теплообмінник зовнішнього
блока розморожено…

Kan niet aders dan met
gradient, want vloeistof
warmt op en koelt af...

…завдяки енергії, що зберігається
в теплонакопичувальному
елементі…

…таким чином, у приміщенні

теплообмінник зовнішнього блока розморожено...

підтримується комфортна температура.

...один за раз...
...таким чином, у приміщенні підтримується комфортна температура

Доступно для:

Доступно для:

Тепловий насос

Тепловий насос

Рекуперація теплоти

even checken in de
infographics map: ik denk
dat er een tekening van
eenдля
VRV bestaat
Системи VRV
модернізації

RYYQ8-20U

RYYQ16-54U

REYQ10-54U

RXYQQ16-42U
RQCEQ280-848P3

Система VRV с водяним охолодженням не має циклів розморожування
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Конфігуратор VRV
Дивіться на

Програмне забезпечення дозволяє легко
визначити необхідну конфігурацію обладнання,
виконати необхідні налаштування та здійснити
введення в експлуатацію

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

› Графічний інтерфейс
› Можливість управляти кількома системами на
різних ділянках одночасно
› Виклик первісних системних установок

Програмне забезпечення конфігуратора
для спрощеного введення в експлуатацію
Конфігуратор VRV є вдосконаленим програмним
рішенням, що дозволяє оптимізувати конфігурацію
системи й введення в експлуатацію:
› потрібно менше часу для конфігурації зовнішнього
блока
› можна одноманітно налаштувати системи,
які перебувають у різних місцях, що спрощує
введення в експлуатацію обладнання для
ключових клієнтів
› простий виклик первісних установок зовнішнього
блока

Спрощене введення в
експлуатацію

Виклик первісних
системних установок
Зручний інтерфейс замість
кнопок

7-сегментний дисплей
для швидкої та точної діагностики помилок
Дисплей зовнішнього блока для швидких
налаштувань на місці та легкого отримування
інформації щодо помилок, разом із зазначенням
параметрів обслуговування для перевірки основних
функцій.
› зрозумілий звіт про помилки
› чітке меню, що допомагає швидко та легко
виконувати налаштування на місці
› відображення основних технічних параметрів
для швидкої перевірки основних функцій:
високого тиску, низького тиску, частоти та часу
роботи компресорів, температури нагнітального/
всмоктувального трубопроводу.
› Немає необхідності знімати велику передню
панель пристрою завдяки панелі доступу до
технічного обслуговування

3-значний 7-сегментний дисплей

Доступно для:
Рекуперація теплоти

Тепловий насос

Системи VRV для модернізації

REYQ-U

RYYQ-U

RXYQQ-U

RXYQ-U
RXYSCQ-TV1 (тільки конфігуратор, без 7-сегментного дисплея)
RXYSQ-T8V/T8Y/TY1 (тільки конфігуратор, без 7-сегментного дисплея)
SB.RKXYQ-T(8) (тільки конфігуратор, без 7-сегментного дисплея)
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Основні технології
VRV
37

патентів

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Спіральний компресор

Дивіться на

Система керування протитиском

› Напірний порт підвищує тиск нижче спіралі при

експлуатації в умовах низького навантаження,
запобігаючи витоку холодоагенту зі сторони
високого до сторони низького тиску
› Підвищена ефективність в умовах часткового
навантаження

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Порт системи керування протитиском подає холодоагент під

Виток холодоагенту в умовах низького навантаження при

високим тиском до задньої частини спіралі, запобігаючи витоку

використанні звичайного компресора

холодоагенту

Плата з охолодженням холодоагентом
› Надійне охолодження, оскільки на нього не

впливає температура навколишнього повітря
› Менший перемикач для більш рівномірного

потоку повітря через теплообмінник,
що підвищує ефективність теплообміну
на 5%

6

патентів

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

4-х сторонній, 3-рядний
теплообмінник
› Поверхня теплообміну на 50% більша
› (до 235 м2), що забезпечує збільшення

ефективності до 30%

10

патентів
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УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Ціль

Функція прогностичного
контролю (PCF)

Загальн. VRF: Вдвічі більше
часу в порівнянні з VRV IV

Велика кількість систем Daikin, які вже функціонують
і які контролюються нашим програмним
забезпеченням i-Net, надає нам унікальну
можливість аналізувати дані та розвивати функцію
прогностичного контролю.

2t (загальн. VRF)

t (VRV IV)

› Швидше досягнення цілей
› Досягнення цілей без перевищення і без
зайвих витрат, що призводить до підвищення
ефективності

VRV IV з PCF
Загальн. VRF з керуванням PI
Цільова потужність/температура холодоагенту

VRV IV: PCF
Компресор працює з даними прогнозу для керування

›

результат: швидке наближення до цільової
температури і зменшення марних витрат при
експлуатації компресора

Вдвічі
менше часу в
порівнянні із
звичайною
системою VRF

Загальн. VRF: Керування Pi

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Двигун вентилятора
постійного струму

Компресор працює з відгуком тільки на елемент керування

›

результат: марна робота та більш тривалий час на досягнення
заданої уставки

Зовнішній роторний двигун постійного
струму для більш високої ефективності
Звичайний двигун з внутрішнім ротором

Зовнішній ротор Daikin

› Більший діаметр ротора призводить до більшої

сили для того ж магнітного поля, забезпечуючи
більш високу ефективність
› Краща система контролю, внаслідок чого більше
швидкостей вентилятора відповідає фактичній
продуктивності

F

Синусоїдний інвертор з двигуном
постійного струму

F

Оптимізація кривої синусоїди призводить до більш
плавного обертання і підвищення ефективності
двигуна.

Ротор

Статор

Статор

Ротор

Двигун вентилятора постійного струму
Використання двигуна вентилятора постійного
струму пропонує суттєве поліпшення ефективності
роботи в порівнянні зі звичайними двигунами
змінного струму, особливо при низькій швидкості
обертання.

Теплообмінник E-pass
Оптимізація схеми шляху теплообмінника
запобігає перенесенню тепла з секції перегрітого
газу на секцію рідини, що охолоджується, що
є більш ефективним способом використання
теплообмінника.

Функція навантаження
I-demand
Обмежене максимальне споживання енергії.
Нещодавно представлений датчик струму зводить
до мінімуму різницю між фактичним споживанням
електроенергії та попередньо визначеним
енергоспоживанням.

Додатковий теплообмінник

Теплообмінник E-pass

Вхід 85°C

Вхід 85°C
43 °C

55 °C
27°C

55 °C

27°C

50 °C
Вихід 45°C

60 °C
55 °C
Вихід 45°C

Споживання енергії
Попередньо визначений ліміт

Час
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Переваги VRV
Дізнайтеся, яка вигода чекає на вас при використанні
універсальної та високоефективної продукції Daikin

22

Переваги

VRV
Переваги VRV

23

Значне зменшення ваших експлуатаційних витрат

24

Завжди гарантований комфорт

26

Універсальність конструкції

28

Швидка установка та введення в експлуатацію
Просте обслуговування

30
30

23

Значне зменшення
експлуатаційних витрат
+ Найвища надійність
+ Більш ніж у 6 разів кращий опір корозії

Представляємо холодоагент R-32 для VRV
› Більш низький потенціал глобального
потепління (GWP/ПГП): тільки 1/3 від
аналогічного показника R-410A
› Менше заправлення холодоагенту: На
10% менше порівняно з R-410A
› Більш висока енергоефективність
› Однокомпонентний холодоагент
простіше повторно використовувати й
переробляти

100%

71%
R-410A

R-32

потенціал впливу на глобальне
потепління

Потенціал впливу на
глобальне потепління

Точне зональне
керування
Системи VRV мають низькі експлуатаційні витрати,
оскільки вони дозволяють контролювати кожну
зону окремо.
Тобто тільки ті приміщення, які потребують
кондиціонування повітря, будуть нагріватися або
охолоджуватися, а система може бути повністю
відключена в приміщеннях, де кондиціонування
повітря не потрібне.

Всі компресори з
інверторним керуванням
Всі компресори з інверторним керуванням дозволяють
плавно регулювати об'єм холодоагенту. Таким чином,
потужність ідеально відповідає різним навантаженням у
кожній кімнаті, уникаючи зайвого використання енергії.
Крім того, всі компресори з інверторним керуванням
також дозволяють точно регулювати температуру
холодоагенту, автоматично пристосовуючи параметри
VRV до будівельних та кліматичних вимог, зменшуючи
експлуатаційні витрати на 28%.
Більш того, відсутність вмикання/вимикання
компресорів означає повну відсутність високих
пускових струмів, використання яких все більше
обмежуються операторами та постачальниками
електроенергії.
24

-71%
УВІМКН

УВІМКН

УВІМКН
ВИМКН

УСІ

ВИМКН

Технічні переваги VRV

Почергова робота блоків
подовжує термін служби
Циклічна послідовність запуску декількох систем
зовнішніх блоків вирівнює роботу компресора і
подовжує термін служби.

Послідовний запуск
До 3 зовнішніх блоків можуть бути підключені до
1 джерела живлення, також можливе послідовне
вмикання. Це дозволяє зменшити кількість
вимикачів та їх потужність, а також спростити
електропроводку (для моделей потужністю 10 к.с.
або менше).
Тільки одне джерело живлення

1 v/d 2 k

Найвища якість
Тільки паяні з'єднання

Розтруб або фланець

Всі фланцеві та розтрубні з'єднання всередині
пристрою були замінені паяними, щоб забезпечити
поліпшення ізоляції холодоагенту. З'єднання
зовнішньої магістральної труби також паяне.
Пайка

Антикорозійна обробка

Стійкий до корозії теплообмінник, вид в розрізі

Спеціальна антикорозійна обробка теплообмінника
забезпечує 5–6-кратне підвищення стійкості до
корозії, викликаної потраплянням дощу та солі.
Наявність листа з нержавіючої сталі на нижній
стороні блока забезпечує додатковий захист.

Гідрофільна плівка
Алюміній

Теплообмінник

foto in crkeltje zou ik
behouden

Ступінь

Проведені випробування:
› VDA Wechseltest
› Зміст 1 циклу (7 днів):
› 24 години випробування сольовим спреєм SS

DIN 50021
› 96 годинний цикл випробування вологою KFW

DIN 50017
› Період випробування у 48 годин при кімнатній
температурі та вологості: 5 циклів

Антикорозійна
акрилова смола

корозії
8
7
6
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3
2
1
0

Push button
on the PCB
1

2

3

4

Оголений алюміній

5

Цикл

DAIKIN P.E.

Ступінь
корозії
10
9

Випробування Kesternich (SO2)

8

› вміст 1 циклу (48 годин)

6

відповідно до DIN50018 (0.21)
› період випробування: 40 циклів

R410-A
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Гарантований
комфорт
Інтелектуальні системи
керування забезпечують
комфорт
Стабільна температура в приміщенні
Температура всмоктуваного повітря

Електронний розширювальний вентиль, що
використовує постійно регулює об'єм холодоагенту
у відповідь на зміну навантаження внутрішніх
блоків. Таким чином, система VRV підтримує
комфортну температуру в приміщенні практично на
постійному рівні, без змін температури, характерних
для звичайних систем управління УВІМКН/ВИМКН.

Охолодження

Стабільна температура в приміщенні

Час
СЕРІЯ VRV (внутрішній блок DAIKIN (ПІД-регулювання))

Примітка: Графік показує дані, виміряні в тестовому приміщенні з
урахуванням фактичного нагрівання при навантаженні. Термостат

Внутрішній блок з перемикачем вмикання/вимикання (2,5 к.с.)

може контролювати стабільну кімнатну температуру ± 0,5°C від
заданої точки.

Більше нема холодних протягів
Автоматичне або ручне регулювання температури
холодоагенту забезпечує підвищення температури
повітря, що подається в приміщення, а це дає змогу
усунути холодні протяги від внутрішнього блока.

16°

Постійна висока температура

Доступний для всіх блоків VRV IV

Постійне нагрівання

повітря, що подається
Температура в
приміщенні

Під час розморожування
› На комфорт у приміщенні не впливає ані
унікальний теплонакопичувальний елемент, ані
засоби альтернативного розморожування
› Найкраща альтернатива традиційним системам
опалення

VRV IV
Порівняння VRF

ΔT

Доступно для REYQ-U, RYYQ-U, RXYQ-U та RXYQQ-U
Час

Функція аварійної роботи
У разі виходу з ладу компресора інший компресор
або зовнішній блок перейме на себе роботу,
підтримуючи проміжну потужність протягом 8 годин,
що надає час для технічного обслуговування або
ремонту, не впливаючи на рівень комфорту.
Один зовнішній блок з
декількома компресорами
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Зовнішня багатоблокова система

Технічні переваги VRV

Запобігайте втратам
енергії через надмірну
вентиляцію за допомогою
датчика СО2
Для створення приємної атмосфери потрібно
достатньо свіжого повітря, але постійна вентиляція
веде до втрати енергії. Тому ми пропонуємо
встановити додатковий датчик CO2, який вимикає
систему вентиляції, коли в приміщенні є достатньо
свіжого повітря, що дозволяє економити енергію.

Низький рівень
шуму при роботі
внутрішнього блока
Внутрішні блоки Daikin мають дуже низький
рівень шуму при роботі — до 19 дБ(A), що
робить їх ідеальними для звукочутливих
приміщень, таких як готельні спальні тощо.

Приклад роботи датчика СО2 в кімнаті для переговорів:

9:00

12:00

Рівень CO2
Режим постійної вентиляції
Об'єм вентиляції

5:00

Менша витрата повітря та більше
заощадження енергії у порівнянні з
режимом постійної вентиляції

Якщо в приміщенні знаходиться
велика кількість людей, подається
більше свіжого повітря для підтримки
комфортного рівня СО2. Якщо в
приміщенні знаходиться менша кількість
людей, подається менше свіжого повітря,
що дозволяє заощадити енергію.

Більший об'єм
повітря та вищий
рівень комфорту в
порівнянні з режимом
постійної вентиляції

7

8

9

10

11

12

Ранкова зустріч

13

14

Обід

15

16

17

18

19

год

Зустріч

дБ(A)

Сприйнята гучність

0

Межа чутності

Звук
-

20

Практично не чутно

Шелест листя

40

Дуже тихо

Тихе приміщення

60

Помірно гучно

Звичайна розмова
Шум міського транспорту

80

Дуже гучно

100

Надзвичайно гучно

Симфонічний оркестр

120

Поріг відчуття

Реактивний літак, що злітає

Внутрішні блоки Daikin:
FXZQ-A

emura

19 дБ(A)

25,5 дБ(А)

Можливе підключення до всіх

Можливість підключення до VRV IV+,
VRV IV серії C+ і VRV IV серії W+

Нічний тихий режим
роботи
Для регіонів, де існують жорсткі обмеження рівнів
шуму, рівень звуку зовнішнього блока можна
автоматично зменшити для задоволення вимог.

VRV з тепловими насосами

Пікові температури
зовнішнього повітря
100%
8 год

10 год

50%

Потужність* %
Навантаження %
Рівень шуму при роботі дБА

Нічний режим роботи

Етап 1

Щоб встановити час роботи з низьким рівнем
шуму вручну, можна скористатися зовнішнім
адаптером керування DTA104A61/62/53.

Етап 2

Нічний режим роботи ПОЧАТОК

Нічний режим роботи КІНЕЦЬ

Приклад для VRV IV з тепловим насосом, заводські налаштування.

<

00000
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Універсальність

конструкції
Широкий робочий діапазон
Повітряне охолодження

Водяне охолодження

Система VRV може бути встановлена практично будь-де.
Зовнішні блоки VRV з повітряним охолодженням можуть
працювати в режимі охолодження при температурі
навколишнього середовища від –20°C с.т. до +52°C с.т.,
і можуть використовуватися як моновалентна система
опалення при температурі від –25°C в.т. до +15,5°C в.т.
–20°C с.т.

52°C с.т.

-25°C в.т.

15,5°C в.т.

Стандартні зовнішні блоки з водяним
охолодженням працюють при температурі від
10°C до 45°C в режимі нагрівання й охолодження.
У геотермальному режимі робочий діапазон
збільшується — до n-10°C* в режимі нагрівання
і до 6°C в режимі охолодження. На ці блоки
не впливають зовнішні умови, і вони добре
функціонують в регіонах з екстремальним кліматом.

-10°C

45°C

Температура води в режимі нагрівання
6°C

45°C

Температура води в режимі охолодження
* Якщо температура води на вході нижче 5°C, до води слід додати
Режим охолодження

Режим нагрівання

етиленгліколь

З функцією технічного охолодження, робочий діапазон системи
рекуперації тепла в режимі охолодження збільшується до
показників від -5°C до -20°C 1, створюючи ідеальне рішення для

Універсальна конструкція
трубопроводу

VRV-W

Велика довжина трубопроводів, великий
перепад висот та малий діаметр трубопроводу
для холодоагенту дозволяють використовувати
конструкцію з незначними обмеженнями,
залишаючи максимальний простір для приміщень
під оренду.

VRV-W

1

VRV-W

Перепад висот між
внутрішніми блоками 30 м
Довжина трубопроводу
після першого
відгалуження 90 м

even checken in de
infographics map: ik denk
dat er een tekening van
een VRV bestaat

Перепад висот між внутрішніми
та зовнішніми блоками 40 м (90 м1)

even checken in de
infographics map: ik denk
dat er een tekening van
een VRV bestaat

Фактична довжина трубопроводу 165 м

інтеграції серверних кімнат.

За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого

дилера

Внутрішня установка
Необмежена довжина труб для води

Приклад VRV IV
Повітряне охолодження
Загальна довжина трубопроводів

Водяне охолодження

1000 м

500 мм

165 м (190 м)

165 м (190 м)

Найбільша довжина після першого відгалуження

90 м1

40 м (90 м1)

Перепад висот між внутрішніми та зовнішніми блоками

90 м

50 м (40 м²)

Перепад висот між внутрішніми блоками

30 м

30 м

Найдовша фактична довжина (еквівалент)

1

1 Для отримання додаткової інформації та інформації щодо обмежень зверніться до місцевого дилера або до технічної літератури
2 Якщо зовнішній блок розташований під внутрішніми блоками

Поетапна установка
Установка системи VRV може виконуватися
поверх за поверхом, що прискорює можливість
використання секцій будівлі або дозволяє поетапно
вводити в експлуатацію та використовувати систему
кондиціонування повітря, а не після повного
завершення проекту.
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На стадії конструювання

Система VRV

Установка поверх
за поверхом

Технічні переваги VRV

Внутрішня установка
Водяне охолодження

Повітряне охолодження
Стандартний зовнішній блок, встановлений в
приміщенні
Оптимізована форма лопатей вентилятора VRV
збільшує продуктивність і зменшує втрати тиску.
Налаштування високого ЗСТ (до 78,4 Па) робить
зовнішні блоки VRV ідеальними для внутрішньої
установки з використанням повітропроводів.

› Повна інтеграція в навколишню архітектуру, оскільки
блок невидимий
› Обладнання дуже підходить для районів із жорсткими
обмеженнями щодо рівня шуму, оскільки звук
працюючих блоків неможливо почути
› Дуже висока ефективність, навіть у найбільш
екстремальних зовнішніх умовах,
особливо в геотермальній конфігурації

ЗСТ до

78,4 Па

Серія VRV IV i з тепловим насосом для
внутрішньої установки
Кращим і унікальним рішенням, що пропонує
компанія Daikin, є використання серії VRV IV i. Цей
блок оптимізований для внутрішньої установки і є
найбільш універсальним рішенням, що не потребує
великого технічного приміщення для розміщення
зовнішнього блока, а ще він абсолютно невидимий!

Більш докладну інформацію див. на стор. 62

Кілька приміщень,
один зовнішній блок
Функція обслуговування декількох приміщень
гарантує, що вся система VRV не вимикається
при вимкненні основного джерела живлення
внутрішнього блока.
Це означає, що основне джерело живлення
внутрішнього блока може бути вимкнено, коли
частина будівлі закрита або при проведенні
технічного обслуговування, що не впливатиме на
решту будівлі.

робота
у відпустці

на обслуговуванні
робота

2 рішення відповідно до потреб:
› Налаштування обслуговування, без додаткового
апаратного забезпечення: для виконання
обслуговування протягом 24 годин
› Опціональна плата: якщо орендарі виїжджають
на більш тривалий період (відпустку), а основне
джерело електроживлення вимикається

для багатьох приміщень

Немає потреби в
підсиленні конструкції
Завдяки легкій конструкції зовнішніх блоків з малим
рівнем вібрації немає необхідності в підсиленні
підлоги, що зменшує загальну вартість будівництва в
порівнянні з холодильними машинами.

макс. 398 кг для блока 20 к.с.
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Швидка установка та
введення в експлуатацію
1 v/d 2 kiezen

+ Просте обслуговування
Автоматична зарядка та випробування
Ефективне використання часу
1

Ручн.

Розрахуйте додатковий
об'єм холодоагенту

2
Під'єднайте першу
пляшку до VRV та
розпочніть процес
наповнення

1

Автоматичн.

Під'єднайте пляшку до
VRV і активуйте функцію
автоматичного наповнення

foto 4
in crkeltje zou ik
behouden

3
Регулярно перевіряйте
шкалу ваги, щоб
контролювати вагу
холодоагенту

Зупиніть вручну процедуру
заповнення VRV і
закрийте клапани

Кнопка
на
Push button
платі
on the PCB

2
Процедура наповнення
зупиняється автоматично:
закрийте клапани

R410-A

Якщо температура опускається нижче 20°C*, наповнення необхідно виконувати вручну.
* 10°C для теплового насоса для холодних регіонів
even checken in de
* Доступно
для REYQ-U, RYYQ-U, RXYQ-U, RQYQ-P,
RXYQQ-U,map:
RQCEQ-P3
infographics
ik denk
naam
op gasfles eventueel

Після наповнення натискання кнопки діагностики ініціює
перевірку електропроводки, запірних клапанів, датчиків і об'єму
холодоагенту.

dat er een tekening van
een VRV bestaat

vervangen door echt logo

Чи знали
ви?

заряд менше на 10%
втрата потужності до 25%

ОПТИМАЛЬНЕ ЗАПРАВЛЕННЯ = ОПТИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

на 33% більше споживання енергії

Запланована установка
трубопровід з холодоагентом 64 м

Установка в реальних умовах
трубопровід з холодоагентом 76 м

›

›

0,5 кг

розрахунок: Потребується на
2,2 кг більше холодоагенту

В реальних умовах потрібно 2,7 кг
додаткового холодоагенту

Відповідність нормам щодо F-газів

При активації перевірки ізоляції холодоагенту, блок переходить в режим охолодження і
дублює певні еталонні умови на основі даних пам'яті.
Результат вказує, чи відбувся витік холодоагенту.

Дистанційна перевірка ізоляції холодоагенту

›
›
›
›
›

Виконайте дистанційну перевірку ізоляції холодоагенту за
допомогою пульта керування intelligent Touch Manager.

Дистанційно встановіть час і запустіть перевірку ізоляції
холодоагенту, коли це найбільш зручно для вас.

Об'єм холодоагенту всієї системи розраховується для наступних даних:
Температура зовнішнього повітря
Розрахункові температури системи
Розрахункові термобаричні показники
Щільність холодоагенту
Типи та кількість внутрішніх блоків

Підключення до системи клієнта через Інтернет або 3G підвищує
рівень задоволеності клієнтів, оскільки немає перешкод для
кондиціонування повітря протягом робочого часу.

Перегляньте звіт після завершення перевірки.

Доступний для REYQ-U, RYYQ-U, RXYQ-U. Окрім дистанційного варіанта, функцію можна також активувати на місці за допомогою кнопки на платі.
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Технічні переваги VRV

Програма конфігурації VRV

even checken in de
even checken in de
infographics map: ik denk
infographics map: ik denk
dat er een tekening van dat er een tekening van
een VRV bestaat
een VRV bestaat

Дозволяє легко визначити необхідну конфігурацію
обладнання, виконати необхідні налаштування та
здійснити введення в експлуатацію

Доступно для REYQ-U, RYYQ-U, RXYQ-U,
RXYSCQ-TV1, RXYSQ-TY8V/T8Y/TY1,
SB.RKXYQ-T(8) і RXYQQ-U
1 v/d 2 kiezen

1 v/d 2 kiezen

Зручний інтерфейс замість

3-значний 7-сегментний

кнопок

дисплей

Компактна конструкція
Компактна конструкція зовнішніх блоків дозволяє
піднімати їх на верхні поверхи будівлі в звичайному
ліфті, що вирішує проблему з транспортуванням
на місці, зокрема коли зовнішні блоки потрібно
встановлювати на кожному поверсі.
foto in crkeltje zou ik
behouden

foto in crkeltje zou ik
behouden

Push button
on the PCB

Push button
on the PCB

Уніфікована система
розгалужувачів Daikin REFNET
R410-A

R410-A

Уніфікована система розгалужувачів Daikin REFNET
even checken in de
even checken in de
призначена
для простої установки.
infographics map: ik denk
naam op gasfles eventueel
infographics map: ik denk
naam op gasfles eventueel
dat er een tekening van dat er een tekening van
vervangen door echt logo
vervangen door echt Т-образними
logo
У порівнянні
зі звичайними
een VRV bestaat
een VRV bestaat
з'єднаннями, де розподіл холодоагенту далекий від
оптимального, з'єднання Daikin REFNET спеціально
розроблені для оптимізації потоку холодоагенту.
Daikin Europe N.V. радить використовувати тільки систему

З'єднання REFNET

Т-подібне з'єднання

З'єднання REFNET

Гребінка
REFNET

розгалужувачів Daikin REFNET.

Просте підключення —
система «Суперпроводка»
Спрощене підключення
Спільне використання проводки між внутрішніми
блоками, зовнішніми блоками та централізованим пультом
дистанційного керування
› Легка модернізація централізованого пульта
дистанційного керування
› Виконати неправильне підключення просто неможливо
завдяки підключенню без полярності
› Можливість використання дроту в оболонці
› Унікальна загальна довжина проводки до 2000 м

Перехресна перевірка проводки
Функція перехресної перевірки попереджає операторів
про помилки підключення дротів та з'єднань
трубопроводів між блоками.

Функція автоматичного визначення адреси
Дозволяє виконувати підключення між внутрішніми та
зовнішніми блоками, а також підключення групового
керування декількома внутрішніми блоками без
набридливого процесу задання кожної адреси вручну.
* Функція автоматичного визначення адреси не доступна для
централізованої роботи
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VRV 5

Створений для
майбутнього
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VRV 5
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Огляд продукції

34

Зовнішні блоки
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Внутрішні блоки

38

Стельові блоки касетного типу
FXFA-A — Круглопотоковий касетний блок
FXZA-A — Абсолютно плоский касетний тип

38
39
41

Блоки канального типу
Функція автоматичного очищення фільтра для блоків канального типу
FXDA-A — Компактний блок канального типу
FXSA-A — Блок канального типу із середнім ЗСТ

42
42
43
44

Настінні блоки
FXAA-A — Настінний тип

45
45
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Системи з тепловим насосом і
повітряним охолодженням

Менший еквівалент СО2 і найкраща
на ринку універсальність
› Компактна конструкція з
одним вентилятором проста в
установці та дозволяє економно
використовувати простір
› Орієнтовані на потреби ринку
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
зручність обслуговування та
Серія VRV 5 S поводження з обладнанням
› Зниження еквівалента СО2
завдяки використанню
холодоагенту R-32 з більш низьким
показником ПГП і меншим
необхідним заправленням
› Універсальність, аналогічна
обладнанню на R-410A

1~

6

Клас продуктивності (кВт)
Примітки



›


RXYSA-AV1 / AY1

3~

Повітряні завіси

5

Підключення вентиляційної
установки

4

Блоки HRV VAM

Назва продукту

Гідроблок

Модель

Внутрішні блоки VRV

Огляд зовнішнього блока VRV 5

Внутрішні блоки для житлових
приміщень

— огляд продукту

    

O

O



*

*

Стандартне
обмеження
коефіцієнта
підключення для
всієї системи:
50 ~ 130%


* Для отримання інформації про наявність у продажі
звертайтесь до свого місцевого торгового представника

З новим
пультом Madoka
BRC1H52W/S/K!

Огляд внутрішнього блока VRV 5

Клас продуктивності (кВт)

Настінний блок

Канальний блок

Стельовий касетний блок

Тип

Модель

Найменування

Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту
Функція автоматичного очищення забезпечує високу ефективність
Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
Круглопотоковий Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми
касетний блок
Найменша монтажна висота на ринку!
Найширший вибір дизайну та кольорів декоративних панелей
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Абсолютно
плоский
касетний
блок

›
›
›
›
›

FXFA-A

›
›
›
›
›

Унікальна конструкція, що повністю вбудовується в підвісну стелю
Ідеальна інтеграція в стандартну архітектурну стельову плитку
Сполучення виразного дизайну та передового технічного виконання
Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми

FXZA-A

Компактний дизайн, багато варіантів установки
Компактні розміри дозволяють установлювати блоки у вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям
Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па
Видимі тільки решітки
Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму

FXDA-A

Компактний
блок
канального
типу

›
›
›
›
›

Блок
канального
типу із
середнім
ЗСТ

› Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм
› Низькі рівні шуму при роботі
› Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи

Настінний
блок

10 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140





Чорна та
дизайнерська
панелі


УНІКАЛЬНО
ДЛЯ R-32

Опція фільтра
із функцією
автоматичного
очищення



Найтонший і водночас найпотужніший на ринку блок із середнім зовнішнім статичним тиском!

›

FXSA-A



FXAA-A



різної довжини
Функція автоматичного регулювання витрати повітря визначає обсяг повітря й статичний тиск і
коригує його так, щоб забезпечити номінальну витрату повітря, що гарантує високий рівень комфорту

Для приміщень без підвісних стель і вільної площі підлоги
Плоска стильна лицьова панель легко миється
Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих
приміщень
› Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму
› Повітря комфортно розподіляється вгору та вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря

›
›



Холодопродуктивність (кВт)1

1,1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0

Теплопродуктивність (кВт)2

1,3 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0

(1) Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.,
еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м
(2) Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура в приміщенні: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина
труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м
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Стельові блоки
касетного типу

Блоки
канального типу

Настінний
блок

FXZA-A

FXDA-A

FXSA-A

FXAA-A

Під час вашої відсутності у приміщенні можуть підтримуватися комфортні
умови











Режим вентиляції

Кондиціонер можна використовувати в режимі вентиляції, для створення
потоку повітря без охолодження або нагрівання











Фільтр із функцією
автоматичного очищення

Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в дорогому
або тривалому обслуговуванні

(опція)

Датчик температури у
підлоги та датчик руху

Датчик руху направляє повітря убік від людей, виявлених у приміщенні.
Датчик визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги





Захист від протягів

При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим термостатом напрямок подачі повітря
встановлюється горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для запобігання виникненню протягів.
Після прогріву напрямок повітря й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача





Тиха робота

Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Зовнішні блоки ніколи не
порушать спокій ваших сусідів









Автоматичне
перемикання режимів
охолодження-нагрівання

Автоматичний вибір режиму охолодження або нагрівання для підтримки
встановленої температури











Повітряний фільтр

Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну
подачу чистого повітря

стосується панелі
із автоматичним
очищенням)

G1(2)



G1 (2)



Режим зниження вологості

Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в
приміщенні











Запобігання забрудненню
стелі

Повітророзподільні решітки внутрішнього блока спеціально спроектовані
так, щоб потік повітря не направлявся на стелю і не забруднював її









5 + авто

3 + авто







(1)



(1)

Інші функції

Пульт дистанційного
керування й таймер

Повітряний потік

Комфорт

Режим роботи під час
вашої відсутності

Обробка
повітря

FXFA-A

Контроль
вологості

Ми проявляємо відповідальність

Огляд переваг внутрішнього блока VRV 5

Автоматична зміна
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального положення
вертикального положення
заслінок для рівномірного розподілу повітряних потоків і температури
заслінок
Ступінчасте регулювання
швидкості вентилятора

Можливість вибору різних швидкостей вентилятора дозволяє
оптимізувати рівні комфорту

Індивідуальне керування
заслінками

Індивідуальне керування заслінками за допомогою дротового пульта
ДК, що спрощує установку кожної заслінки відповідно до конфігурації
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція)

Онлайн-контролер Daikin НОВИНКА Можливість керування та моніторингу стану системи Daikin для
Online Controller (BRP069C51)
нагрівання або кондиціонування повітря.
Тижневий таймер

Можна налаштувати таймер на вмикання і вимикання кондиціонера в
будь-який час доби або тижня

Інфрачервоний пульт
дистанційного керування

Інфрачервоний пульт із РК-екраном для дистанційного керування
внутрішнім блоком

Дротовий пульт
дистанційного керування

Дротовий пульт для дистанційного керування внутрішнім блоком

Централізоване керування забезпечує управління кількома внутрішніми
Централізоване керування
блоками з однієї точки

Автоматичний перезапуск

При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі
кондиціонер автоматично перезапускається, використовуючи первісні налаштування

Автоматична діагностика

Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи
про неполадки обладнання або відхилення від нормального режиму роботи

Комплект дренажного
насоса

Забезпечує видалення конденсату із внутрішнього блока

Для багатьох приміщень

Основне електроживлення внутрішнього блока можна
вимкнути при виході з готелю або для обслуговування



G1(2)
(G3 (2) —



(опція)


3

3 + авто

2



(1)



(1)











(1)


















Підключається тільки до нового BRC1H52W/S/K

Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний









Опція



(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka
(2) Категорія класів фільтрів — це індикація, фільтри не сертифіковані.
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Краща в своєму класі
універсальність конструкції

Встановлення внутрішнього блока у приміщеннях до 10 м²!
При застосуванні холодоагенту R-32 у системах VRV необхідно вжити додаткових заходів відповідно до стандарту на продукт
IEC60335-2-40 (ред. 6), щоб використовувати повний потенціал системи VRV.
ʯ Стандарт на продукт IEC60335-2-40 (ред. 6) визначає всю інформацію щодо
загальної кількості холодоагенту та мінімальної площі поверхні приміщення,
залежно від додаткових вжитих заходів.
ʯ Область 1: Область застосування без жодних заходів
• Зазвичай спліт-системи та Sky Air потрапляють у цю область завдяки
дуже низькому заправленню холодоагенту.
• Типова установка міні-VRV, що містить 6,5 кг холодоагенту, потребує
мінімальної площі поверхні приміщення 39 м² (1)
ʯ Область 2 : Розширена область застосування VRV 5, що передбачає 		
використання 2 заходів, забезпечених на заводі-виробнику.
• Рішення Daikin, що дозволяє використовувати повний потенціал 		
системи VRV, з мінімальною площею поверхні приміщення до 10,0 м² (1)

ЗАТВЕРДЖ
ЕН
НЕЗАЛЕЖ О
НО
ОРГАНІЗА Ю
ЦІЄЮ

(1) для внутрішніх блоків, встановлених на висоті не менше 1,8 м і вище найнижчого підземного поверху.

Огляд поверхні приміщення як функції застосовуваних заходів згідно IEC60335-2-40 (ред. 6), якщо блоки
встановлюються на висоті не менше 1,8 м і вище найнижчого підземного поверху.
Рішення Daikin

Загальне заправлення холодоагенту (кг)

16,0
14,0

РІШЕННЯ DAIKIN:
2 ЗАХОДИ, ЗАБЕЗПЕЧЕНІ
НА ЗАВОДІ-ВИРОБНИКУ

12,0
10,0

Час реакції системи Daikin VRV 5

Область 2

8,0

Область застосування без жодних заходів

6,5 6,0

Розширена область застосування VRV 5

4,0
2,0

Значне підвищення
універсальності завдяки
забезпеченим на заводівиробнику заходам

0,0

39		

10,0

Область 1: не потрібно жодних додаткових
заходів згідно з IEC60335-2-40 ред. 6

60		

80

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ НА РИНКУ
Заправлення холодоагенту для
типової установки міні-VRV з
довжиною трубопроводів 90–110 м

100

Мінімальна площа поверхні приміщення (м2)

Наведені вище дані є тлумаченням Daikin положень IEC60335-2-40 (ред. 6), що не призначене замінити собою чинне законодавство.

Можливі заходи стосовно вогненебезпечності
ʯ Виробники мають вибір: вжити нуль, один або два заходи
ʯ Дозволено 3 види заходів:
			 • Вентиляція (природна чи механічна)
			 • Запірні клапани
			
• Сигналізація (локальна і, можливо, центральна)

УНІКАЛЬНЕ НА РИНКУ РІШЕННЯ DAIKIN

Найбільш універсальне рішення від Daikin
ʯ Найбільш універсальне рішення: два заходи, інтегровані в систему
			
• Не потрібно жодних додаткових витрат або розрахунків для впровадження заходів на місці
			
• Жодних складнощів і додаткового часу при установці
			
• Немає ризику помилок завдяки програмному забезпеченню вибору обладнання Xpress
ʯ Протестовано і затверджено незалежною організацією
ЗАТВЕРДЖ
ЕНО
НЕЗАЛЕЖ
НОЮ
ОРГАНІЗА
ЦІЄЮ
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НОВИНКА RXYSA-AV1/AY1

Серія VRV 5 S
Менший еквівалент СО2 і найкраща на ринку універсальність

460 мм

1100 мм

50 м

869 мм

RXYSA-AV/AY1

Висота усього
!

максимальна довжина трубопроводів 120 м
найбільша довжина після першого відгалуження 40 м

15 м

перепад висот між
внутрішніми блоками

перепад висот між внутрішніми
та зовнішніми блоками

ʯ Зниження еквівалента СО2 завдяки використанню холодоагенту R-32 з
більш низьким показником ПГП і меншим необхідним заправленням
ʯ Максимальна екологічність протягом всього життєвого циклу завдяки
кращій в світі реальній сезонній ефективності
ʯ Одновентиляторний асортимент з малою висотою
ʯ Простота транспортування завдяки легкій і компактній конструкції
ʯ Широка зона для зручного доступу до всіх основних компонентів
ʯ Універсальність, аналогічна обладнанню на R-410A
ʯ Спеціально розроблені внутрішні блоки на R-32, що забезпечують
низький рівень шуму та максимальну ефективність

869 мм

загальна довжина трубопроводів 300 м
Отримайте всю технічну інформацію щодо
RXYSA-AV1 на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

к.с.
кВт
кВт
кВт

6°C в.т.

ErP 2021
Вже повністю відповідає вимогам

LOT 21 — Tier 2

Зниження викидів,
які виражаються в
еквіваленті CO2

Отримайте всю технічну інформацію щодо
RXYSA-AY1 на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Зовнішній блок
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
Рекомендована комбінація

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

CO

RXYSA4AV1
4
12,1
8,4
14,2

RXYSA5AV1
5
14,0
9,7
16,0

Гнучкість установки,
аналогічна
обладнанню на R-410A

RXYSA6AV1
6
15,5
10,7
18,0

RXYSA4AY1
4
12,1
8,4
14,2

Опубліковані дані
про внутрішні блоки
в реальних умовах
використання

RXYSA5AY1
5
14,0
9,7
16,0

RXYSA6AY1
6
15,5
10,7
18,0

3xFXSA25A2VEB + 4xFXSA32A2VEB 2xFXSA32A2VEB 3xFXSA25A2VEB + 4xFXSA32A2VEB 2xFXSA32A2VEB
1xFXSA32A2VEB
+ 2xFXSA40A2VEB 1xFXSA32A2VEB
+ 2xFXSA40A2VEB

ηs,c
ηs,h

%
%

324,5
200,5

306,1
185,7

301,0
183,6

312,5
193,1

294,8
178,8

289,9
176,8

SEER

8,2

7,7

7,6

7,9

7,4

7,3

SCOP

5,1

4,7

4,7

4,9

4,5

4,5

13 (1)

16 (1)

18 (1)

13 (1)

16 (1)

18 (1)

Мін.

50

62,5

70

50

62,5

70

Ном.

100

125

140

100

125

140

130

162,5

182

130

162,5

182

Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків

Розміри
Вага
Рівень звукової
потужності

Макс.
Блок
Блок

ВхШхГ

мм
кг

869x1.100x460
102

Охолодження Ном.

дБA

67

68,1

69

67

68,1

69

Нагрівання

Ном.

дБA

68

69,2

70

68

69,2

70

Нагрівання

Відповідно до ENER LOT21

57

59

60

57

59

60

Рівень звукового
тиску

Охолодження Ном.

дБA

49

51

51

49

51

51

Нагрівання

Ном.

дБA

50

52

52

50

52

52

Робочий діапазон

Охолодження
Нагрівання
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Рідина
Газ
Загальна довжина
трубопроводів

Мін.~Макс.
Мін.~Макс.

ЗД
ЗД
система

Фактич.

Різниця у
висоті

Зовн.Внутр.

Зовнішній блок у
найвищому положенні

м

50

Внутрішній блок
у найвищому
положенні

м

40

Холодоагент
Приєднання труб

Електроживлення
Струм — 50 Гц

°C c.т.
°C в.т.

Фаза/Частота/Напруга
Макс. струм запобіжника (MFA)

-5,0 ~ 46,0
-20,0 ~ 16
R-32/675
3,40 / 2,30
9,52
15,9
300

кг/екв.т СО2
мм
мм
м

Гц/В
A

1~/50/220-240
32

3~/50/380-415
16

і(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока й обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% <= 130%)
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Найзручніший касетний блок

став ще краще

Новий круглопотоковий касетний блок
› Більші заслінки та нова логіка датчика вдосконалює рівномірний розподіл повітря в кімнаті
› Найширший вибір панелей для блоків касетного типу. Ми пропонуємо до 8 різних панелей

Чорна панель з автоматичним
очищенням

Чорна дизайнерська панель

Повністю біла стандартна панель

Біла дизайнерська панель

› Переваги вже відомі: розподіл повітряного потоку на 360° та
інтелектуальні датчики
датчик
руху

› Чорна або біла панель із автоматичним очищенням

датчик
температури
біля підлоги

Фільтр із функцією
автоматичного
очищення
Просте видалення
пилу пилососом без
необхідності відкривати
блок.

* Доступно в якості опції
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НОВИНКА FXFA-A

Круглопотоковий касетний блок
Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту
ʯ Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
ʯ Автоматичне очищення фільтра (опція) забезпечує високу ефективність,
комфорт і більш низькі витрати на техобслуговування.
ʯ Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень
комфорту
ʯ Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські, стандартні
панелі, а також панелі з автоматичним очищенням в білому (RAL9010) та
чорному (RAL9005) кольорах
ʯ Заслінки більшого розміру й унікальна схема коливання забезпечують
більш рівномірний розподіл повітря
ʯ Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті приміщення
будь-якого плану без зміни положення блока!
ʯ Найменша монтажна висота на ринку: 214 мм для класу 20-63
ʯ Додатковий комплект для забору свіжого повітря
ʯ Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або подавати
повітря в невеликі сусідні приміщення

Основний блок
Випуск повітропроводу-відгалуження

FXFA-A

НОВИНКА

BRC1H52W

Біла панель з
автоматичним
очищенням

Біла панель

Основний випуск

BRP069C51

ʯ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм підвищує
гнучкість системи й швидкість установки

Чорна панель

Чорна дизайнерська
панель

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXFA-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц

Повна продуктивність
Повна продуктивність
Охолодження
Нагрівання
Розміри
Блок
Вага
Блок
Корпус
Матеріал
Декоративна панель Модель

при високій швидкості вентилятора
при високій швидкості вентилятора
при високій швидкості вентилятора
при високій швидкості вентилятора
ВхШхГ

Розміри
ВхШхГ
Вага
Вентилятор
Витрата повітря Охолодження При високій швидкості вентилятора
— 50 Гц
Нагрівання При високій швидкості вентилятора
Повітряний фільтр
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження
При високій швидкості вентилятора
Рівень звукового
Охолодження
L/ML/M/MH/H
тиску
Нагрівання
L/ML/M/MH/H
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб

Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA) (1)
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

FXFA
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

мм
кг
м³/хв
м³/хв
дБA
дБA
дБA
мм
мм
Гц/В
A

20A
2,20
2,50

25A
2,80
3,20

32A
3,60
4,00
0,04
0,04

40A
4,50
5,00

50A
5,60
6,30
0,05
0,05
204x840x840
19

63A
7,10
8,00
0,06
0,06

80A
100A
125A
9,00
11,20
14,00
10,00
12,50
16,00
0,09
0,12
0,19
0,09
0,12
0,19
246x840x840
288x840x840
18
21
24
26
Оцинковані сталеві листи
Стандартні панелі: BYCQ140E — білий з сірими решітками/BYCQ140EW — повністю білий/BYCQ140EB — чорний
Панелі з автоматичним очищенням BYCQ140EGF — білий/BYCQ140EGFB — чорний
Дизайнерські панелі: BYCQ140EP — білий/BYCQ140EPB — чорний
Стандартні панелі: 65x950x950/панелі з автоматичним очищенням: 148x950x950/дизайнерські панелі: 106x950x950
Стандартні панелі: 5,5/панелі з автоматичним очищенням: 10,3/дизайнерські панелі: 6,5
12,8
14,8
15,1
16,6
23,3
28,8
33,0
12,8
14,8
15,1
16,6
23,3
28,8
33,0
Полімерна сітка
49 (4)
51 (4)
53 (4)
55 (4)
60 (4)
61 (4)
31/30/29/29,5/28 (4) 33 / 32 / 31 /30 / 29 (4) 35 / 34 / 33/32/30 (4)
38/ 36 /34 /32/30 (4) 43/41/37/34 /30 (4) 45/43/41/39 /36 (4)
31/30/29/29,5/28 (4) 33 / 32/31 /30 /29 (4)
35 / 34 / 33 / 32/30 (4)
38/ 36 /34 /32 /30 (4) 43/41/37/34 /30 (4) 45/43/41/39 /36 (4)
R-32 / 675
6,35
9,52

12,7
VP25 (ЗД 32/ВД 25)
1~/50/60/220-240/220
6
BRC7FA532F (2)
BRC1H52W/S/K

9,52
15,9

(1) MFA використовується для вибору автоматичного вимикача та вимикача ланцюга при замиканні на землю (автоматичний вимикач витоку струму на землю). Більш докладна інформація про кожну комбінацію наведена на електричних схемах
(2) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.
(3) L/ML/M/MH/H — різні доступні швидкості вентилятора. L = низька; ML = середньо-низька; M = середня; MH = середньо-висока; Н = висока
(4) Значення шуму для дизайнерської панелі: +3 дБ
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НОВИНКА FXZA-A

Абсолютно плоский касетний блок
Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну стелю
ʯ Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
ʯ Плоске розташування серед стандартних архітектурних стельових плит,
блок виступає всього на 8 мм
ʯ Чудове сполучення зразкового дизайну й передового технічного
виконання з елегантною білою обробкою або поєднанням сріблястого
та білого оздоблення
ʯ Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень
комфорту
ʯ Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі офіси
тощо
ʯ Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті приміщення
будь-якого плану, без зміни положення блока!

FXZA-A

НОВИНКА

BRC1H52W

BRP069C51

ʯ Опційний комплект для забору свіжого повітря
ʯ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 630 мм підвищує
гнучкість системи й швидкість установки
Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXZA-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц

Повна продуктивність
Повна продуктивність
Охолодження
Нагрівання
Розміри
Блок
Вага
Блок
Корпус
Матеріал
Декоративна панель Модель
Колір
Розміри
Вага
Декоративна
Модель
панель 2
Колір
Розміри
Вага
Декоративна
Модель
панель 3
Колір
Розміри
Вага
Декоративна
Модель
панель 4
Колір
Розміри
Вага

При високій швидкості вентилятора
При високій швидкості вентилятора
При високій швидкості вентилятора
При високій швидкості вентилятора
ВхШхГ

FXZA
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

ВхШхГ

мм
кг

ВхШхГ

мм
кг

ВхШхГ

мм
кг

ВхШхГ

мм
кг

Витрата повітря Охолодження При високій швидкості вентилятора
— 50 Гц
Нагрівання При високій швидкості вентилятора
Повітряний фільтр
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження
При високій швидкості вентилятора
Низька/середня/висока швидкість вентилятора
Рівень звукового
Охолодження
тиску
Низька/середня/висока швидкість вентилятора
Нагрівання
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД

Вентилятор

Газ
ЗД
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

15A
1,70
1,90

20A
2,20
2,50
0,043
0,043

25A
2,80
3,20

50A
5,60
6,30
0,092
0,092

16,5

18,5

Оцинковані сталеві листи
BYFQ60C2W1W
Білий (N9.5)
46x620x620
2,8
BYFQ60C2W1S
СРІБЛЯСТИЙ
46x620x620
2,8
BYFQ60B2W1
Білий (RAL9010)
55x700x700
2,7
BYFQ60B3W1
БІЛИЙ (RAL9010)
55x700x700
2,7
8,5
8,5

дБA
дБA
дБA

25,5/28,0/31,5
25,5/28,0/31,5

8,7
8,7

9,0
9,0

10,0
10,0
Полімерна сітка
50
51
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
R-32 / 675
6,35

49
25,5/29,5/32,0
25,5/29,5/32,0

мм

Гц/В
A

40A
4,50
5,00
0,059
0,059

260x575x575
15,5

м³/хв
м³/хв

мм

32A
3,60
4,00
0,045
0,045

11,5
11,5

14,0
14,0

54
28,0/32,0/37,0
28,0/32,0/37,0

60
33,0/40,0/43,0
33,0/40,0/43,0

9,52

12,7
VP20 (ВД 20/ЗД 26)
1~/50/60/220-240/220
6
BRC7EB530W (стандартна панель)/BRC7F530W (біла панель)/BRC7F530S (сіра панель) (1)
BRC1H52W/S/K

Розміри не включають блок управління
(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.

41

Функція автоматичного
очищення фільтра для
блоків канального типу

Унікальна функція автоматичного очищення фільтра забезпечує більш високу ефективність
і комфорт при менших витратах на технічне обслуговування
напрямок
повітряного
потоку

Зменшення експлуатаційних витрат

› Автоматичне очищення фільтра зменшує експлуатаційні

витрати, оскільки фільтр завжди чистий
Зміна профілю ефективності канального
внутрішнього блока під час роботи

Можна
заощадити до
20% енергії
завдяки
щоденному
очищенню
фільтра

100%
Поступове
зменшення
ефективності
через
забруднення
фільтра

УНІКАЛЬНЕ
РІШЕННЯ —
Патентні заявки
розглядаються

0%
початок

6 місяців

12 місяців

Очищення фільтра потребує мінімум часу
› Пилозбірник можна швидко і просто спорожнити пилососом
› Забудьте про брудні стелі

Як це працює?

Покращена якість повітря в приміщенні
› Оптимальний потік повітря виключає протяги і шум

1 Автоматичне очищення фільтра за графіком

Найвища надійність

› Запобігає забиттю фільтрів і пов'язаним з ним перебоям у

роботі

2 Пил накопичується в пилозбірнику
всередині блока

Унікальна технологія
› Унікальна й інноваційна технологія фільтрації, розроблена на
основі досвіду, отриманого компанією Daikin при використанні
блоків касетного типу з функцією автоматичного
очищення

Таблиця комбінацій

BAE20A62

www.youtube.com/DaikinEurope

Спліт-система/Sky Air

VRV

FDXM-F9

FXDA-A/FXDQ-A3

25

35





50

60

BAE20A82
BAE20A102
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3 Пил можна легко вилучити пилососом
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Характеристики
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50





BAE20A62

63
Висота (мм)
Ширина (мм)


Глибина (мм)

BAE20A82

BAE20A102

210
830

1.030
188

1.230

НОВИНКА FXDA-A

Компактний блок канального типу

всмоктування
ззаду

Компактний дизайн, багато варіантів установки
ʯ Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
ʯ Блоки 10-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі офіси
тощо
ʯ Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі між
підвісною стелею й перекриттям, потрібен запас простору всього лише
240 мм

видування
нижній
забір
повітря
FXDA-A

СЕРІЯ A (15, 20, 25, 32)

НОВИНКА
200 мм

700 мм
50 мм

ʯ Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па дає можливість
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини
ʯ Акуратно прихований у стіні, при цьому видні тільки повітрозабірні й
повітророзподільні решітки
ʯ Опція автоматичного очищення забезпечує максимальну ефективність,
зручність і надійність завдяки регулярному очищенню фільтра
ʯ Багато варіантів установки, оскільки всмоктування повітря може
здійснюватися з тильної сторони або знизу

BRC1H52W

BRP069C51

ʯ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 600 мм підвищує
гнучкість системи й швидкість установки

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXDA-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Отримайте всю технічну інформацію щодо
BAE20A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

НОВИНКА

Опція фільтра із функцією
автоматичного очищення

Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц

Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
При високій швидкості вентилятора
Охолодження
При високій швидкості вентилятора
Нагрівання
Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям >
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Корпус
Матеріал
Витрата повітря — 50 Гц Охолодження При високій швидкості вентилятора
Вентилятор
Зовнішній статичний Заводська установка/Високий
тиск — 50 Гц
Повітряний фільтр
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження
При високій швидкості вентилятора
Низька/Середня/Висока швидкість вентилятора
Рівень звукового тиску Охолодження
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

FXDA
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
мм
кг

10A
1,10
1,30
0,042
0,042

м³/хв
Па

5,2

дБA
дБA

48
26 / 28 / 29

15A
1,70
1,90
0,057
0,057

20A
2,20
2,50

25A
2,80
3,20
0,068
0,068

32A
3,60
4,00

40A
4,50
5,00
0,075
0,075

50A
5,60
6,30
0,096
0,096

63A
7,10
8,00
0,107
0,107

240
200x750x620
22,0

200x950x620
26,0
Оцинкована сталь
8,0

6,5

10,5

12,5
15/44,0

16,5

52
28,0/32,0/34,0

53
29,0/33,0/35,0

54
30,0/34,0/36,0

10/30,0

мм
мм
Гц/В
A

Знімний/миється
51
27,0/31,0/33,0
R-32 / 675
6,35

50
27,0/31,0/32,0

9,52

200x1.150x620
29,0

12,7
VP20 (ВД 20/ЗД 26)
1~/50/60/220-240/220
6
BRC4C65 / BRC4C66 (1)
BRC1H52W/S/K

(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.

43

НОВИНКА FXSA-A

Блок канального типу
із середнім ЗСТ
Найтонший і водночас найпотужніший на ринку блок
із середнім зовнішнім статичним тиском

видування

всмоктування
ззаду

ʯ Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
ʯ Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (висота вбудовування
300 мм), тому вузькі стельові простори більше не є нерозв'язною проблемою

FXSA-A

нижній
забір
повітря

НОВИНКА

245 мм

ʯ Тиха робота: рівень звукового тиску до 25 дБА
ʯ Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини
ʯ Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою дротового
пульта дистанційного керування дозволяє оптимізувати витрату повітря
ʯ Акуратно прихований у стіні, при цьому видні тільки повітрозабірні
й повітророзподільні решітки
ʯ Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі офіси тощо
ʯ Додатковий комплект для забору свіжого повітря
ʯ Багатоваріантна установка: всмоктування повітря може здійснюватися з
тильної сторони або знизу; можна вибрати використання в незмінному
вигляді або з додатковими повітрозабірними решітками
//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

Для вільного використання
в підвісній стелі

Для приєднання до вставки
повітрозабірної панелі
(не поставляється Daikin)

Для прямого приєднання
до панелі Daikin (через
комплект EKBYBSD)

BRC1H52W

BRP069C51

ʯ Стандартний убудований дренажний насос із висотою підйому 625 мм
підвищує гнучкість системи та швидкість установки

Зовнішній статичний тиск (Па)

Функція автоматичного регулювання витрати повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока в межах ±10%

Криві
характеристик
вентилятора

Чому?

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (фактич.)

Після установки фактичні повітропроводи будуть часто відрізнятися від первісно розрахованих по основі опору потоку повітря  реальна витрата
повітря може бути значно більше або менше номінальної, що приведе до недостатньої продуктивності або некомфортної температури повітря
Функція автоматичного регулювання витрати повітря автоматично адаптує швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для кожної моделі є
не менше 10 кривих характеристик вентилятора), що дозволяє виконувати установку набагато швидше

Криві опору
повітропроводу

Витрата повітря
(з автоматичним регулюванням)

±

Витрата повітря (м3/хв)

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXSA-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Внутрішній блок
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора
Споживана
потужність — 50 Гц
Розміри
Вага
Корпус
Вентилятор

Охолодження
При високій швидкості вентилятора
При високій швидкості вентилятора
Нагрівання
Блок
ВхШхГ
Блок
Матеріал
Витрата повітря Охолодження При високій швидкості вентилятора
— 50 Гц
Нагрівання При високій швидкості вентилятора
Зовнішній статичний Заводська установка/
тиск — 50 Гц
Високий
Повітряний фільтр
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження
При високій швидкості вентилятора
Рівень звукового
Охолодження
Низьк./Середн./Вис.
тиску
Нагрівання
Низьк./Середн./Вис.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

FXSA
кВт
кВт

15A
1,70
1,90

кВт
кВт
мм
кг
м³/хв
м³/хв
Па

25A
2,80
3,20

0,086
0,086
245x550x800
23,5
8,7
8,7

дБA
дБA 25,0/28,0/29,5
дБA 26,0/29,0/31,5
мм
мм
Гц/В
A

(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.
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20A
2,20
2,50

32A
3,60
4,00

24,0

9,0
9,0

9,5
9,5
30/150

54
25,0/28,0/30,0
26,0/29,0/32,0

55
26,0/29,0/31,0
27,0/30,0/33,0

9,52

40A
4,50
5,00

50A
5,60
6,30

63A
7,10
8,00

80A
9,00
10,0

100A
11,20
12,5

125A
14,00
16,0

140A
16,00
18,0

0,147
0,150
0,183
0,209
0,285
0,326
0,382
0,147
0,150
0,183
0,209
0,285
0,326
0,382
245x1.550x800
245x700x800
245x1.000x800
245x1.400x800
28,5
29,0
35,5
36,5
46,0
47,0
51,0
Оцинковані сталеві листи
15,0
15,2
21,0
23,0
32,0
36,0
39,0
15,0
15,2
21,0
23,0
32,0
36,0
39,0
40/150
50/150

Полімерна сітка
60
59
61
64
29,0/32,0/35,0
27,0/30,0/33,0 29,0/32,0/35,0 31,0/34,0/36,0 33,0/36,0/39,0 34,0/38,0/41,5
29,0/34,0/37,0
28,0/32,0/35,0 30,0/34,0/37,0 31,0/34,0/37,0 33,0/37,0/40,0 34,0/38,5/42,0
R-32 / 675
6,35
9,52
12,7
15,9
VP20 (ВД 20/ЗД 26), висота дренажу 625 мм
1~/50/60/220-240/220
6
BRC4C65 (1)
BRC1H52W/S/K

НОВИНКА FXAA-A

Настінний блок
Для приміщень без підвісних стель і вільної площі підлоги
ʯ Оптимізована для роботи з холодоагентом R-32 конструкція
ʯ Плоска стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого
інтер'єру і легко миється
ʯ Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
ʯ Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки 5
різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на пульті
дистанційного керування
ʯ Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони
блока

FXAA-A

НОВИНКА

BRC1H52W

BRP069C51

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXAA-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора

FXAQ
кВт

15A
1,7

Теплопродуктивність Повна продуктивність
Споживана
Охолодження
потужність — 50 Гц Нагрівання
Розміри
Блок
Вага
Блок
Вентилятор
Витрата повітря
— 50 Гц
Повітряний фільтр
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження
Рівень звукового
Охолодження
тиску
Нагрівання
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)

кВт
кВт
кВт
мм
кг
м³/хв

1,9

7,0/8,4

дБA
дБA
дБA

51,0
28,5/32,0
28,5/33,0

При високій швидкості вентилятора
При високій швидкості вентилятора
При високій швидкості вентилятора
ВхШхГ
Охолодження Низьк./Вис.
швидкість вентилятора
При високій швидкості вентилятора
Низька/висока швидкість вентилятора
Низька/висока швидкість вентилятора

20A
2,2

25A
2,8

2,5

3,2

0,02

Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

32A
3,6

40A
4,5

50A
5,6

63A
7,1

4,0
0,04

5,0
0,02
0,02

8,0
0,05
0,06

7,0/9,8

9,7/12,2

6,3
0,03
0,04
290x1.050x269
15
11,5/14,4

13,5/18,3

58,0
35,5/41,0
35,5/42,0

63,0
38,5/46,5
38,5/47,0

0,03
0,03
290x795x266
12
7,0/9,1
7,0/9,4

Полімерна сітка, що миється
53,0
55,0
28,5/35,0
28,5/37,5
33,5/37,0
28,5/36,0
28,5/38,5
33,5/38,0
R-32 / 675

52,0
28,5/33,0
28,5/34,0

Приєднання труб

6,35
9,52

12,7
VP13 (ВД 15/ЗД 18)
1~/50/220-240
6
BRC7EA628 / BRC7EA629 (1)
BRC1H52W/S/K

(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka.
*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані

45

Зовнішні системи VRV IV
Рішення для будь-якого застосування

46

Зовнішні блоки

VRV

Широкий
асортимент
BS-блоків

VRV  5

Стор.

Унікальне
постійне
нагрівання

VRV IV+ з
VRV IV+ з
тепловим
Серія
рекуперацією насосом
VRV IV S
теплоти
(і постійним Compact
нагріванням)

SB.RKXYQ-T (8)

RXYLQ-T

RQCEQ-P3

RQYQ-P
RXYQQ-U

RWEYQ-T9

37

56

64

72

82

86

92

93

104































Тільки RXYQQ-U








































поперемінне
розморожування

RYYQ-U (унікальний
теплонакопичувальний
елемент)


















Можливість підключення до
стильних внутрішніх блоків
(Daikin Emura, Nexura)







Можливість підключення до
низькотемпературного гідроблока для ГВП



Можливість підключення до
високотемпературного гідроблока для ГВП



Плата з охолодженням газом



















Нічний тихий режим роботи
Функція низького рівня шуму

Реактивний безщітковий компресор
з двигуном постійного струму
Синусоїдний інвертор з двигуном постійного струму
Двигун вентилятора постійного струму
Теплообмінник E-pass
Функція i-demand
Функція ручного навантаження/
обмеження потужності

Серія
VRV IV W+

RXYSCQ-TV1
RXYSQ-TV9
RXYSQ-TY9
RXYSQ-TY1



Перевірка ізоляції холодоагенту

Заміна
Заміна
VRV III з
VRV IV+ з
Серія
VRV IV C+ рекуперацією тепловим
насосом
теплоти

RYYQ-U
RXYQ-U

Постійне нагрівання

Автоматичне заправлення холодоагенту

Серія
VRV IV i

REYQ-U



7-сегментний дисплей

Збільшення
потужності!

Унікальний
продукт

RXYSA-AV1
RXYSA-AY1

Змінна температура
холодоагенту

Конфігуратор VRV

Найширший
асортимент




У тому числі запірних
клапанів у разі
виявлення витоку під
час роботи

(1) Підключіть VRV або стильні внутрішні блоки

Тільки RXYSQTV9/TY9








-

поперемінне
розморожування

поперемінне
розморожування

поперемінне
розморожування

































-






































































(1)

недоступна для
RXYSQ4,5,6,8TY1




























-





-
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Зовнішні блоки

Огляд систем

Серія
VRVIV-S

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

VRV IV з тепловим
насосом для
внутрішньої
установки

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Оптимальне рішення Daikin для максимального комфорту
Постійне нагрівання під час розморожування
Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання
температури, вентиляція, гідроблоки для ГВП і опалення, вентиляційні установки
й повітряні завіси Biddle
› Можливість підключення до стильних внутрішніх блоків (Daikin Emura, Nexura)
› Включає стандарти VRV IV і такі технології як змінна температура холодоагенту та
постійне нагрівання

›
›

Рішення компанії Daikin для створення комфортних умов при низькому споживанні
електроенергії
› Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання
температури, вентиляція, гідроблоки для ГВП і опалення, вентиляційні установки
й повітряні завіси Biddle
› Можливість підключення до стильних внутрішніх блоків (Daikin Emura, Nexura)
› Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту
Найбільш компактна серія VRV
Компактна й легка конструкція з одним вентилятором заощаджує місце та проста в
установці
› Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання
температури, вентиляція, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
› Підключення до внутрішніх блоків VRV або стильних внутрішніх блоків (Daikin Emura, Nexura)
› Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту

›

Рішення для раціонального використання простору без шкоди для ефективності
Компактна конструкція, що забезпечує багато варіантів установки
Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання
температури, вентиляція, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
› Підключення до внутрішніх блоків VRV або стильних внутрішніх блоків (Daikin
Emura, Nexura)
› Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту

›
›

Невидимий VRV
Унікальна система VRV з тепловим насосом для внутрішньої установки
Широкі можливості установки в будь-якому місці та будинку будь-якого типу,
оскільки зовнішній блок малопомітний і розділений на 2 частини
› Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту
› Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання
температури, вентиляція та повітряні завіси Biddle

›
›

Там, де опалення є пріоритетом, без шкоди для ефективності
Можна використовувати як єдине джерело опалення
Розширений робочий діапазон температури зовнішнього повітря до -25°C при
роботі в режимі нагрівання
› Стабільна теплопродуктивність без втрати потужності при температурі до -15°C
› Дуже економічне рішення, оскільки можна використовувати меншу модель
зовнішнього блока порівняно зі стандартною серією

›
›

рекуперація
теплоти
тепловий насос

Швидка і якісна заміна систем на R-22 і R-407C
Економічна та швидка заміна при використанні існуючих трубопроводів
Новий рівень ефективності, комфорту і надійності
Без переривання звичайної діяльності на час заміни системи
Безпечна заміна систем Daikin і інших виробників

›
›
›
›
›
›
›
›
›

VRV IV з водяним
охолодженням

Модернізація
Водяне охолодження

Назва продукту
Краще рішення за ефективністю та комфортом
› Повністю інтегрована система з рекуперацією теплоти для максимальної ефективності
› Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання
температури, вентиляція, ГВП, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
› Безкоштовне опалення й гаряче водопостачання шляхом рекуперації теплоти
› Комфортні умови відповідають особистим перевагам користувачів/орендарів завдяки
одночасному охолодженню й нагріванню
› Включає стандарти VRV IV і такі технології як змінна температура холодоагенту та
постійне нагрівання
› Можливість технологічного охолодження
› Найширша номенклатура BS-блоків на ринку

Швидка і якісна заміна систем на R-22 і R-407C
Економічна та швидка заміна при використанні існуючих трубопроводів
Новий рівень ефективності, комфорту і надійності
Без переривання звичайної діяльності на час заміни системи
Безпечна заміна систем Daikin і інших виробників
Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту
Ідеально підходить для висотних будинків, при використанні води як джерела тепла
Зменшення викидів CO₂ завдяки можливості використання поновлюваної геотермальної енергії як джерела тепла
При роботі в геотермальному режимі не потрібне зовнішнє джерело тепла або холоду
Компактна й легка конструкція дозволяє встановлювати блоки в кілька ярусів для економії місця
Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту
Опція керування змінною витратою води підвищує гнучкість і ефективність системи
Змішане підключення високотемпературних гідроблоків та внутрішніх блоків VRV
Підключення до внутрішніх блоків VRV або стильних внутрішніх блоків (Daikin Emura, Nexura)
2 аналогові вхідні сигнали дають змогу використовувати зовнішнє керування

›
›
›
›
›
›
›
›
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Діапазони з позначкою «*» не сертифіковані за Eurovent. Мультикомбінації не охоплюються рамками програми сертифікації Eurovent
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4

НОВИНКА

VRV IV з рекуперацією теплоти
VRV IV з тепловим
насосом, без
постійного
нагрівання
Серія
VRVIV-S
Compact

НОВИНКА

Тепловий насос VRV
IV, оптимізований для
холодного клімату

Системи з тепловим насосом і повітряним охолодженням

VRV IV з тепловим
насосом і
постійним
нагріванням

Системи з рекуперацією теплоти
та повітряним охолодженням

Модель

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ






Один блок
Сполучення кількох блоків

Система VRV IV+ з рекуперацією
теплоти REYQ-T

 



с низькотемпературними гідроблоками



  



 
 

Блоки HRV VAM-, VKMПідключення вентиляційних установок EKEXV + EKEQMCBA
Повітряна завіса Biddle CYV-DKVRV IV з тепловим насосом
RYYQ-T(8) / RXYQ-T(9)
+

Блоки HRV VAM-, VKMПідключення вентиляційних установок EKEXV + EKEQMCBA

          

Повітряні завіси CYV-DK-


›

 ›
›

›
›
›
›
›


 ›



VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ-

  O O   O  ›

тільки з внутрішніми блоками VRV



Серія VRV IV-C+ RXYLQ-T

тільки з внутрішніми блоками VRV
тільки з внутрішніми блоками для житлових приміщень
с низькотемпературними гідроблоками
Підключення вентиляційних установок EKEXV + EKEQMCBA
Підключення вентиляційних установок EKEXV + EKEQFCBA

 

 


›

 O O O   O  ›
   O     ›



›

›




 
 ›
›



VRV IV-Q для модернізації, з
тепловим насосом
RXYQQ-T

 O O O   O 

з внутрішніми блоками спліт-систем
з високотемпературними гідроблоками
Підключення вентиляційної установки

Макс. 32 внутрішні блоки, навіть для систем 16 к.с. і більше
Можливий коефіцієнт підключення для всієї системи з низькотемпературними гідроблоками до 200%
Спеціалізовані системи (тільки з вентиляційними блоками) не
допускаються — завжди потрібне спільне використання зі стандартними
внутрішніми блоками VRV
Коефіцієнт підключення для всієї системи з вентиляційними установками
становить 50 ~ 110%
Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи:
50 ~ 130%
Коефіцієнт підключення для всієї системи 200% можливий за особливих
умов
Тільки одномодульні системи (RYYQ 8~20 T/RXYQ 8~20 T)
Макс. 32 внутрішніх блоків, навіть у випадку систем продуктивністю 16, 18 і 20 к.с.
Коефіцієнт підключення: 80 ~ 130%
Макс. 32 внутрішні блоки, навіть для систем 16 к.с. і більше
Зверніться до компанії Daikin, якщо потрібно встановити багатомодульну систему (> 20 к.с.)

Коефіцієнт підключення для всієї системи з вентиляційними установками
становить 50 ~ 110%

Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи:
50 ~ 130%



 O O O  O O O ›

з внутрішніми блоками VRV

Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи:
50 ~ 130%



Серія VRV III-Q+ для модернізації, з
рекуперацією теплоти
RQCEQ-P3

Серія VRV IV-W+, система VRV
RWEYQ-T9 з водяним охолодженням

     

›
›
 ›

Повітряна завіса Biddle CYV-DK-

Серія VRV IV i SB.RKXYQ-T(8)

     



Примітки

›



Підключення вентиляційних установок EKEXV + EKEQFCBA

тільки з внутрішніми блоками для
житлових приміщень

     

Підключення вентиляційних
установок EKEXV- + EKEQMCBA
Підключення вентиляційних
установок EKEXV- + EKEQFCBA

з внутрішніми блоками для
житлових приміщень

з низько-/високотемпературними гідроблоками

          

Блоки HRV VAM-, VKM-

тільки з внутрішніми блоками VRV

 O     O


  

   

 

 
   O   


тільки з внутрішніми блоками VRV

          

Внутрішні блоки для житлових
приміщень
Низькотемпературний
гідроблок HXY-A
Високотемпературний
гідроблок HXHD-A

Продуктивність (к.с.)
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Опис/Сполучення

Внутрішні блоки VRV

Зовнішні блоки

›

  O      ›

    
››
 

››


›


›

З внутрішніми блоками для житлових приміщень: граничний коефіцієнт
підключень: 80 ~ 130%

Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи:
50 ~ 130%

Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи:
70 ~ 130%
З внутрішніми блоками для житлових приміщень: граничний коефіцієнт
підключень: 80 ~ 130%
Макс. 32 внутрішні блоки, зверніться до Daikin у випадку багатомодульних
систем (> 14 к.с.)
Коефіцієнт підключення для всієї системи становить 70~110%
Коефіцієнт підключення тільки для вентиляційних систем становить
90~110%

Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи:
50 ~ 130%

Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи:
50 ~ 130%

Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи:
50 ~ 130%

Тільки одномодульні системи (RWEYQ8-14T9)
Максимум 32 внутрішні блоки
Коефіцієнт підключення: 80 ~ 130%
тільки для версії з тепловим насосом
Коефіцієнт підключення для всієї системи з вентиляційними установками + внутрішн. X становить 50 ~ 110%
Коефіцієнт підключення для всієї системи тільки з вентиляційною установкою становить 90~110%

 ... можливе підключення внутрішнього блока, але не обов'язково одночасно з іншими допустимими внутрішніми блоками
 ... можливе підключення внутрішнього блока навіть одночасно з іншими допустимими внутрішніми блоками в одному ряді
O ... неможливе підключення внутрішнього блока в цій системі із зовнішнім блоком
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Зовнішні блоки VRV

L∞P BY DAIKIN VRV IV+ З РЕКУПЕРАЦІЄЮ ТЕПЛОТИ

PARK PHI
ОФІСНА БУДІВЛЯ, ЩО МАЄ СЕРТИФІКАТ
BREEAM «ВІДМІННО», VRV З ВОДЯНИМ
ОХОЛОДЖЕННЯМ

СЕРІЯ VRV IV i: VRV IV З ТЕПЛОВИМ
НАСОСОМ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОЇ
УСТАНОВКИ
50

Зовнішні блоки VRV
ГОТЕЛЬ LE PIGONNET, 8 VRV ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ

СЕРІЯ L∞P BY DAIKIN VRV IV S

BASTIDE ROUGE, ОФІСНА БУДІВЛЯ, VRV IV З ПОСТІЙНИМ НАГРІВАННЯМ
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VRV IV з рекуперацією теплоти
+

Краще рішення за ефективністю та комфортом
Ефективна

22

3-трубна

Повітряна завіса
Повітряна завіса Biddle для VRV (CYV)

система

Внутрішні блоки
Внутрішні блоки типу VRV
ГВП
Низькотемпературний гідроблок
Високотемпературний гідроблок

Системи управління

Вентиляція
Вентиляція з рекуперацією теплоти (ALB/VAM/VKM)
Комплект підключення вентиляційних установок

Найширший асортимент BS-блоків для найшвидшої установки

› 7-сегментний дисплей
› Автоматичне заправлення холодоагенту
› Перевірка ізоляції холодоагенту
› Нічний тихий режим роботи
› Функція низького рівня шуму

Стандарти VRV IV:

› Можливість підключення до
низькотемпературного гідроблока для ГВП

Змінна температура холодоагенту

› Компресори з повністю інверторним керуванням

Налаштуйте систему VRV для досягнення найбільш високої сезонної
ефективності та комфорту

Постійне нагрівання
Новий стандарт комфортного тепла

› Можливість підключення до
високотемпературного гідроблока для ГВП

› Плата з охолодженням газом
› 4-бічний теплообмінник
› Реактивний безщітковий компресор з двигуном
постійного струму
› Синусоїдний інвертор з двигуном постійного
струму

Конфігуратор VRV

› Двигун вентилятора постійного струму

Програмне забезпечення дозволяє легко визначити необхідну
конфігурацію обладнання, виконати необхідні налаштування та
здійснити введення в експлуатацію

› Функція i-demand
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› Теплообмінник E-pass

› Функція ручного навантаження

Інновації в деталях
L∞P by Daikin
Зробіть правильний вибір і повторно використовуйте холодоагент, щоб
виключити виробництво понад 150 000 кг первинного газу щороку.
Хочете допомогти?
Дізнайтеся більше про ініціативи Daikin щодо створення економіки
замкнутого циклу холодоагентів: www.daikin.eu/building-a-circular-economy

«Безкоштовне»
опалення й ГВП
Охолодження

Інтегрована система з рекуперацією теплоти
повторно використовує тепло офісів, серверних
приміщень тощо для опалення інших приміщень
або для ГВП.

Добута теплота
забезпечує
безкоштовне
гаряче
водопостачання й
опалення

Максимальний комфорт
Система VRV з рекуперацією теплоти дозволяє
одночасно використовувати режими охолодження
й нагрівання.
› Для власників готелів це означає, що вони можуть
запропонувати своїм гостям ідеальні умови
проживання, оскільки ті можуть вільно вибирати
необхідний режим охолодження або нагрівання.
› В офісах можуть створюватися ідеальні умови для
роботи як на південній, так і на північній стороні
будинку.

Північ

ГВП

+
Нагрівання

Південь
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Переваги
3-трубної технології
Ефективна

3-трубна
система

Більше «безкоштовного» тепла

Збільшення
ефективності на 5–15%
в режимі рекуперації
теплоти порівняно з
2-трубною системою

Тиск

3-трубна технологія Daikin потребує менше енергії
для рекуперації теплоти, що істотно підвищує її
ефективність у режимі рекуперації теплоти. Наша
система здатна здійснювати рекуперацію теплоти
при низьких температурах конденсації, тому що
має окремі труби для рідини, газу високого тиску
(нагнітання) і газу низького тиску (усмоктування).

Конденсація 55°C

Конденсація 45°C

Споживана потужність Daikin

У 2-трубних системах газоподібний і рідкий
холодоагент течуть у вигляді суміші, тому
температура конденсації повинна бути більш
високою, щоб їх розділити. Більш висока
температура конденсації означає, що для
рекуперації теплоти використовується більше
енергії, що знижує ефективність.

Більш висока ефективність завдяки
меншому падінню тиску

Споживана потужність 2-трубної системи
Ентальпія

До 5% збільшення
холодопродуктивності
при довших трубах у
порівнянні з 2-трубною
системою

Тиск

› Плавний потік холодоагенту в 3-трубній

системі завдяки 2 трубопроводам меншого
розміру для газу забезпечує більш високу
енергоефективність
› Турбулентний потік холодоагенту в магістралі
великого діаметра 2-трубної системи веде до
більшого падіння тиску

3-трубна система VRV з рекуперацією теплоти

2-трубна система
Довжина труб

Максимальна гнучкість конфігурації та
швидкість установки
› Гнучка й швидко встановлювана конструкція

системи з унікальною номенклатурою одно- і
багатопортових BS-блоків.
› Широкий спектр компактних і легких
багатопортових BS-блоків значно скорочує час
монтажу.
› Довільне сполучення одно- і багатопортових
BS-блоків

Один порт

BS1Q 10,16,25A

Кілька портів: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

BS 4 Q14 A

BS 10, 12 Q14 A

54

BS 6, 8 Q14 A

BS 16 Q14 A

Повністю перероблені

BS-блоки
Максимальна гнучкість конфігурації
та швидкість установки
› Гнучка й швидко встановлювана конструкція системи

з унікальною номенклатурою одно- і багатопортових
BS-блоків.
› Широкий спектр компактних і легких багатопортових
BS-блоків значно скорочує час монтажу.
› Довільне сполучення одно- і багатопортових BS-блоків

Один порт
›
›
›
›
›
›
›

Унікальне рішення на ринку
Компактність і легкість установки
Немає необхідності в дренажному трубопроводі
Ідеально підходить для віддалених приміщень
Функція технічного охолодження
Підключення блоків до 250 класу (28 кВт)
Можливість використання в кількох
приміщеннях

BS1Q 10, 16, 25 A

Кілька портів: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16
› До 55% зменшення розмірів і 41% зниження маси в

порівнянні з попередньою серією

BS 4 Q14 AV1

BS 6, 8 Q14 AV1

BS 10, 12 Q14 AV1

BS 16 Q14 AV1

› Швидкий монтаж завдяки меншій кількості паяних

з'єднань і проводів
› Всі внутрішні блоки можна підключити до одного

BS-блока
› Потрібно менше оглядових вікон
› До 16 кВт на порт
› Підключення блоків до 250 класу (28 кВт) за рахунок

спільного використання 2 портів
› Відсутність обмежень щодо невикористовуваних

портів дозволяє здійснювати установку поетапно
› Можливість використання в кількох приміщеннях

Швидка установка завдяки відкритим з'єднанням
› Не потрібно різати трубу перед пайкою — для

внутрішніх блоків не більше 5,6 кВт (клас 50)

› Різання та паяння труби — для внутрішніх

блоків, більших або дорівнюючих 7,1 кВт (клас 63)

Максимальний комфорт
весь час
З BS-блоком VRV будь-який внутрішній блок,
який не використовується для перемикання між
нагріванням та охолодженням, підтримує постійну
бажану температуру. Це пояснюється тим, що нашій
системі рекуперації тепла не потрібно вирівнювати
тиск по всій системі після перемикання.

Вимкн.

BS-блок
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REYQ-U

VRV IV+ з рекуперацією теплоти
Краще рішення за ефективністю та комфортом
ʯ Повністю інтегроване рішення з рекуперацією теплоти, що
забезпечує максимальну ефективність із COP до 8!
ʯ Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою:
точне регулювання температури, вентиляція, гідроблоки для ГВП
і опалення, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
ʯ Безкоштовне опалення й гаряче водопостачання з переносом
теплоти із зон, що вимагають охолодження, до зон, де потрібне
опалення або ГВП
ʯ Комфортні умови відповідають особистим перевагам
користувачів/орендарів завдяки одночасному охолодженню й
нагріванню
ʯ Втілює стандарти й технології VRV IV: регулювання температури
холодоагенту, постійне нагрівання, конфігуратор VRV,
7-сегментний дисплей і компресори з повністю інверторним
керуванням, 4-бічний теплообмінник, охолодження плати
холодоагентом, новий двигун вентилятора постійного струму
ʯ Дисплей зовнішнього блока для швидких налаштувань на
місці та легкого отримування інформації щодо помилок, разом
із зазначенням параметрів обслуговування для перевірки
основних функцій.

ʯ Вільне сполучення зовнішніх блоків з урахуванням простору для
установки й ефективності
ʯ Широка гнучкість трубопроводів: Перепад висот в приміщенні
30 м, максимальна довжина трубопроводу: З190 м, загальна
довжина трубопроводу: 1000 м
ʯ Можливість розширити робочий діапазон при охолодженні
до -20°C для технічного охолодження, наприклад, серверних
приміщень
ʯ Має всі стандартні характеристики VRV

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

ErP 2021
Вже повністю відповідає вимогам
LOT 21 — Tier 2

Опубліковані дані
про внутрішні блоки
в реальних умовах
використання

Отримайте всю технічну інформацію щодо
REYQ-U на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Зовнішній блок
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Рівень звукової потужності Охолодження Ном.
Рівень звукового тиску Охолодження Ном.
Робочий діапазон
Охолодження Мін.~Макс.
Нагрівання Мін.~Макс.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Газ ВТ/НТ ЗД
Загальна довжина Система
Фактич.
трубопроводів
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Система із зовнішнім блоком + модуль
Система
Модуль зовнішнього блока 1
Модуль зовнішнього блока 2
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Газ ВТ/НТ ЗД
Загальна довжина Система
Фактич.
трубопроводів
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
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REYQ
к.с.
кВт
кВт
кВт
%
%

8U
8
22,4
13,7
25,0
286,1
165,1
7,2
4,2

10U
10
28,0
16,0
31,5
264,8
169,7
6,7
4,3

100,0
260,0
мм
кг
дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.
кг/екв.т СО2
мм
мм
мм
м
Гц/В
A
REYQ

к.с.
кВт
кВт
кВт
%
%

мм
мм
мм
м
Гц/В
A

78,0

12U
12
33,5
18,4
37,5
257,0
183,8
6,5
4,7

125,0

390,0

314
80,9
60,0
-5,0~43,0
-20,0~15,5
R-410A/2.087,5

83,4
61,0

9,8/20,5

18U
18
50,4
27,9
56,5
250,6
172,5
6,3
4,4

20U
20
52,0
31,0
63,0
246,7
162,7
6,2
4,1

200,0

225,0

250,0

520,0
585,0
1.685x1.240x765

650,0
317

85,6
63,0

9,9/20,7

83,8
62,0

87,9
65,0

11,8/24,6

9,52
19,1
15,9

16U
16
45,0
23,2
50,0
243,1
167,5
6,2
4,3

64
175,0
455,0

150,0

325,0
1.685x930x765
230
79,1
57,0

9,7/20,2

14U
14
40,0
20,6
45,0
255,8
168,3

12,7
22,2

15,9
28,6
22,2

19,1

28,6

1.000
20

3N~/50/380-415
32

25

10U
13U
16U
18U
REMQ5U
REYQ8U
REMQ5U
REYQ8U
REYQ10U
10
13
16
18
28,0
36,4
44,8
50,4
16,0
21,7
23,2
27,9
32,0
41,0
50,0
56,5
275,1
301,3
288,6
272,9
158,8
160,6
168,2
167,9
7,0
7,6
7,3
6,9
4,0
4,1
4,3
125,0

163,0

200,0

225,0

325,0
9,52
22,2

423,0

520,0

585,0

12,7
28,6
19,1

22,2
500

40

50

20U

22U
24U
26U
28U
30U
32U
REYQ10U REYQ8U
REYQ12U
REYQ16U
REYQ12U
REYQ16U REYQ14U REYQ16U REYQ18U REYQ16U
20
22
24
26
28
30
32
55,9
61,5
67,4
73,5
78,5
83,9
90,0
31,0
34,4
36,9
37,1
39,7
44,4
46,4
62,5
69,0
75,0
82,5
87,5
94,0
100,0
266,0
260,4
257,7
257,5
251,9
266,8
243,1
175,7
178,5
167,6
175,5
174,8
179,4
169,1
6,7
6,6
6,5
6,4
6,7
6,2
4,5
4,3
4,5
4,4
4,6
4,3
64
250,0
275,0
300,0
325,0
350,0
375,0
400,0
650,0
715,0
780,0
845,0
910,0
975,0
1.040,0
15,9
19,1
34,9
28,6
1.000
3N~/50/380-415

40

50

63

80

REYQ10,13,16,18,20,22U

Трубопровід для рідини
Трубопровід для газу
Трубопровід для випускання газу
ГВП

Внутрішні блоки VRV
45°C – 75°C
Сонячна панель
Daikin

Гаряче водопостачання

25°C – 75°C
BS-блок

Вентиляційна установка

Бак для
побутової
гарячої води
45°C – 75°C

BS-блок

Низькотемпературний радіатор

Гідроблок тільки
для опалення
для VRV

VRV з рекуперацією теплоти

Система теплої підлоги
25°C – 35°C

Система із зовнішнім блоком + модуль
Система
Модуль зовнішнього блока 1
Модуль зовнішнього блока 2
Модуль зовнішнього блока 3
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Газ ВТ/НТ ЗД
Загальна довжина Система
Фактич.
трубопроводів
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)

REYQ

Модуль зовнішнього блока
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Вентилятор
Зовнішній
Макс.
статичний тиск
Рівень звукової потужності Охолодження Ном.
Рівень звукового тиску Охолодження Ном.
Робочий діапазон
Охолодження Мін.~Макс.
Нагрівання Мін.~Макс.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)

REMQ
мм
кг
Па

5U
1.685x930x765
230
78

дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.

78,0
57,0
-5,0~43,0
-20,0~15,5
R-410A/2.087,5
9,7/20,2
3N~/50/380-415
20

к.с.
кВт
кВт
кВт
%
%

мм
мм
мм
м
Гц/В
A

кг/екв.т СО2
Гц/В
A

34U
36U
38U
40U
42U
44U
46U
48U
REYQ16U
REYQ8U
REYQ10U
REYQ12U REYQ14U
REYQ18U REYQ20U
REYQ12U
REYQ16U
REYQ18U
REYQ16U
34
36
38
40
42
44
46
48
95,4
97,0
106,3
111,9
118,0
123,5
130,0
135,0
51,1
54,2
58,1
58,9
60,9
62,9
67,0
69,6
106,5
113,0
119,0
125,5
131,5
137,5
145,0
150,0
259,2
255,3
269,2
259,6
250,2
249,3
246,8
243,1
172,0
166,3
176,0
176,1
167,8
171,9
168,8
168,5
6,6
6,5
6,8
6,6
6,3
6,2
4,4
4,2
4,5
4,3
4,4
4,3
64
425,0
450,0
475,0
500,0
525,0
550,0
575,0
600,0
1.105,0
1.170,0
1.235,0
1.300,0
1.365,0
1.430,0
1.495,0
1.560,0
19,1
34,9
41,3
28,6
34,9
1.000

50U
REYQ16U
50
140,4
74,3
156,5
254,4
170,3
6,4

52U

54U
REYQ18U
REYQ18U
REYQ18U
52
54
145,8
151,2
79,0
83,7
163,0
169,5
265,7
275,2
171,7
173,3
6,7
7,0
4,4

625,0

650,0

675,0

1.625,0

1.690,0

1.755,0

3N~/50/380-415
80

100

125

Фактична кількість внутрішніх блоків, які можна підключити, залежить від типу внутрішнього блока й обмеження щодо підключень для системи (50% ≤ CR ≤ 120%)
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BS1Q-A

Однопортовий блокрозподільник для системи VRV
IV з рекуперацією теплоти
ʯ Унікальна номенклатура одно- і багатопортових BS-блоків
забезпечує гнучке та швидке проектування
ʯ Компактність і легкість установки
ʯ Ідеально підходить для віддалених приміщень, тому що не
потрібен дренажний трубопровід
ʯ Система з рекуперацією теплоти дозволяє обслуговувати
серверні приміщення завдяки функції технологічного
охолодження
ʯ Підключення блоків до 250 класу (28 кВт)
ʯ УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ Швидка установка завдяки відкритим з'єднанням
ʯ Можливість використання для багатьох приміщень
ʯ Можливість підключення до блоків з рекуперацією теплоти
REYQ-T, RQCEQ-P3 і RWEYQ-T9

BS1Q-A

Отримайте всю технічну інформацію щодо
BS1Q-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Споживана
потужність

Охолодження

Ном.

BS
кВт

Нагрівання

Ном.

кВт

Максимальна кількість внутрішніх блоків
Блок

Вага

Блок

Корпус

Матеріал

Приєднання труб

Зовнішній блок

Внутрішній блок

ВхШхГ
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0,005
8
100<x≤160

мм
кг

1Q25A

0,005

15 < x ≤ 100

160<x≤250

207x388x326
12

15
Оцинковані сталеві листи

Рідина

ЗД

мм

Газ

ЗД

мм

15,9

Газ, що випускається ЗД

мм

12,7

Рідина

ЗД

мм

Газ

ЗД

мм

Звукопоглинальна теплоізоляція
Електроживлення

1Q16A

6

Максимальний індекс продуктивності всіх внутрішніх блоків
Розміри

1Q10A

9,5
22,2
19,1
9,5
15,9

22,2

Пінополіуретан, вогнестійкий волоконний фетр

Фаза

1~

Частота

Гц

50

Напруга

В

220-240

Макс. струм запобіжника (MFA)

A

15

BS-Q14AV1B

Багатопортовий блокрозподільник для системи
VRV IV з рекуперацією теплоти
ʯ Унікальна номенклатура одно- і багатопортових BS-блоків
забезпечує гнучке та швидке проектування
ʯ Значне скорочення часу установки завдяки використанню
різноманітних асортиментів компактних і легких багатопортових
BS-блоків
ʯ До 70% зменшення розмірів і 66% зниження маси в порівнянні з
попередньою серією
ʯ Швидкий монтаж завдяки меншій кількості паяних з'єднань і
BS6,8Q14AV1B
проводів
ʯ Всі внутрішні блоки можна підключити до одного BS-блока
ʯ Потрібно менше оглядових вікон порівняно з установкою однопортових BS-блоків
ʯ До 16 кВт на порт
ʯ Підключення блоків до 250 класу (28 кВт) за рахунок спільного використання 2 портів
ʯ Відсутність обмежень щодо невикористовуваних портів дозволяє здійснювати установку поетапно
ʯ УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ Швидка установка завдяки відкритим з'єднанням
ʯ УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ Фільтри для холодоагенту підвищують надійність системи
ʯ Можливість використання для багатьох приміщень
ʯ Можливість підключення до блоків з рекуперацією теплоти REYQ-T, RQCEQ-P3 і RWEYQ-T9

Отримайте всю технічну інформацію щодо
BS-Q14AV1B на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
BS
Споживана
Охолодження
Ном.
кВт
потужність
Нагрівання
Ном.
кВт
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Максимальна кількість внутрішніх блоків одного відгалуження
Кількість відгалужень
Максимальний індекс продуктивності всіх внутрішніх блоків
Максимальний індекс продуктивності внутрішніх блоків одного відгалуження
Розміри
Блок
ВхШхГ
мм
Вага
Блок
кг
Корпус
Матеріал
Приєднання труб
Зовнішній блок
Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Газ, що випускається ЗД
мм
Внутрішній блок Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Звукопоглинальна теплоізоляція
Електроживлення
Фаза
Частота
Гц
Напруга
В
Макс. струм запобіжника (MFA)
A

4Q14AV1B
0,043
0,043
20

6Q14AV1B
0,064
0,064
30

8Q14AV1B
0,086
0,086
40

4
400

6
600

8

10Q14AV1B
0,107
0,107
50

12Q14AV1B
0,129
0,129
60

16Q14AV1B
0,172
0,172
64

12

16

5
10
750
140
298x370x430
17

298x580x430
24

9,5
22,2 / 19,1
19,1 / 15,9

12,7
28,6 / 22,2
19,1 / 22,2

298x820x430
26
35
38
Оцинковані сталеві листи
12,7 / 15,9
15,9
15,9 / 19,1
28,6
28,6 / 34,9
19,1 / 22,2 / 28,6
28,6
9,5 / 6,4
15,9 / 12,7
VP20 (ВД 20/ЗД 26)
Піноуретан, пінополіетилен
1~
50
220-440
15

298x1.060x430
50
19,1
34,9
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VRV IV з тепловим насосом
+

Оптимальне рішення Daikin для максимального комфорту
Повітряна завіса
Повітряна завіса Biddle для VRV (CYV)
22

Внутрішні блоки
Внутрішні блоки типу VRV
Внутрішні блоки побутових
систем (наприклад, Daikin
Emura)

ГВП
Низькотемпературний гідроблок (1)

Системи управління

Вентиляція
Вентиляція з рекуперацією теплоти
(ALB/VAM/VKM)
Комплект підключення вентиляційних
установок

› 7-сегментний дисплей
› Автоматичне заправлення холодоагенту
› Перевірка ізоляції холодоагенту
› Нічний тихий режим роботи
› Функція низького рівня шуму
› Можливість підключення до стильних внутрішніх блоків
(тільки для окремих модулів)

Стандарти VRV IV:

› Можливість підключення до низькотемпературних
гідроблоків (1)
› Компресори з повністю інверторним керуванням
› Плата з охолодженням газом

Змінна температура холодоагенту
Налаштуйте систему VRV для досягнення найбільш високої сезонної
ефективності та комфорту

Постійне нагрівання
Новий стандарт комфортного тепла

Конфігуратор VRV
Програмне забезпечення дозволяє легко визначити необхідну
конфігурацію обладнання, виконати необхідні налаштування та
здійснити введення в експлуатацію
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› 4-бічний теплообмінник
› Реактивний безщітковий компресор з двигуном постійного
струму
› Синусоїдний інвертор з двигуном постійного струму
› Двигун вентилятора постійного струму
› Теплообмінник E-pass
› Функція i-demand
› Функція ручного навантаження
(1) Пристрій на замовлення, необхідний для підключення низькотемпературних
гідроблоків до зовнішніх багатоблокових систем
Для отримання пояснення цих функцій зверніться до вкладки «технології vrv iv»

Широкий асортимент внутрішніх блоків

Поєднання

блоків RA та
блоків VRV

Вільно поєднуйте внутрішні блоки VRV зі
стильними внутрішніми блоками
(Daikin Emura, Nexura тощо)

FXSQ-A
Внутрішній блок VRV

FXFQ-B
Внутрішній блок VRV

FVXG-K
Nexura

Доступно тільки для систем з
одиночним зовнішнім блоком

BPMKS967A2

FTXJ-MW/MS
Daikin Emura

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати
КЛАС 20
Daikin Emura — Настінний блок
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний)
Nexura — Блок підлогового типу
Підлоговий блок

КЛАС 25

КЛАС 35

КЛАС 42

КЛАС 50

FTXJ-MW/MS
FTXA-AW/BS/BB/BT
FVXG-K
FVXM-F

Для підключення внутрішніх блоків RA до VRV IV необхідний модуль BPMKS
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VRV IV

перевірений на практиці:
На 40% ефективніший
Випробування в реальних умовах в німецькому магазині модного одягу
продемонстрували, як інноваційні особливості VRV IV значно покращили
енергоефективність порівняно з попередніми моделями.

Результати: до 60% менше
споживання енергії
Випробування Unterhaching демонструє, як
технологія VRV IV з тепловим насосом використовує
джерело відновлюваної енергії — повітря — для
забезпечення повного та екологічно прийнятного
рішення для нагрівання, охолодження та вентиляції
в комерційних умовах. Випробування також
показує, що підприємства можуть ідентифікувати
та контролювати втрати енергії тільки завдяки
ретельному та інтелектуальному моніторингу
систем клімат-контролю, що може запропонувати
Daikin.

Результати дослідження показали, що нова система
VRV IV споживає набагато менше енергії, особливо
в режимі охолодження, у порівнянні з системою
VRV III — в деяких випадках менше до 60%. В режимі
нагрівання економія становила в середньому 20%.

Середньодобове
споживання протягом
робочого часу в кВт*г
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Споживання енергії VRV III у 2012 році в кВт*г
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Споживання енергії VRV IV у 2013 році в кВт*г
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Тенденція споживання енергії VRV IV

Різниця між середньодобовою кімнатною температурою і зовнішньою температурою в години відкриття

VRV III, 20 к.с. (2 модулі)

VRV IV, 18 к.с. (1 модуль)

Березень 2012 — Лютий 2013

Березень 2013 — Лютий 2014

Середн.
(кВт*г/місяць)

2.797

1.502

Усього (кВт*г)

33.562

18.023

Усього (€)

6.041

3.244

9,9

5,3

Період

Річна вартість
експлуатації/м² (€/м²)

Заощадження 46% = € 2,797
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Дані вимірювань
Магазин модного одягу Unterhaching (Німеччина)
› Площа поверху: 607 м2
› Вартість енергії: 0,18 €/кВтг
› Система, споживання енергії якої бралося за
основу розрахунків:
- VRV IV з тепловим насосом і постійним
нагріванням
- Круглопотоковий касетний блок (без панелі з
автоматичним очищенням)
- VAM для вентиляції (2x VAM2000)
- Повітряна завіса Biddle.

Вільна комбінація зовнішніх блоків
Вільно поєднуйте зовнішні блоки для оптимізації кількості викидів, забезпечення
безперервного опалення, найвищої ефективності або для отримання будь-якої
іншої комбінації

Універсальна конструкція трубопроводу
Загальна довжина трубопроводів

1000 м

Найдовша фактична довжина (еквівалент)

165 м (190 м)

Найбільша довжина після першого відгалуження

90 м1

Перепад висот між внутрішніми та зовнішніми блоками

90 м1

Перепад висот між внутрішніми блоками

30 м

Перепад висот між внутрішніми
блоками 30 м
Максимум 90 м

Перепад висот між внутрішніми та
зовнішніми блоками 40 м (90 м1)

Фактична довжина трубопроводу 165 м

1 За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого дилера
2 Якщо зовнішній блок розташований під внутрішніми блоками
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RYYQ-U / RXYQ-U

VRV IV+ з тепловим насосом
Оптимальне рішення Daikin для максимального комфорту
ʯ Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою:
точне регулювання температури, вентиляція, гідроблоки для ГВП
і опалення, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
ʯ Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: можливість
сполучати блоки VRV і стильні внутрішні блоки (Daikin Emura,
Nexura тощо)
ʯ Втілює стандарти й технології VRV IV: регулювання температури
холодоагенту, постійне нагрівання, конфігуратор VRV,
7-сегментний дисплей і компресори з повністю інверторним
керуванням, 4-бічний теплообмінник, охолодження плати
холодоагентом, новий двигун вентилятора постійного струму

ʯ Дисплей зовнішнього блока для швидких налаштувань на
місці та легкого отримування інформації щодо помилок,
разом із зазначенням параметрів обслуговування для
перевірки основних функцій.
ʯ Вільне сполучення зовнішніх блоків з урахуванням
простору для установки й ефективності
ʯ Режим «тільки нагрівання» може бути налаштований на
місці, без можливості подальшої зміни
ʯ Має всі стандартні характеристики VRV

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

До 30 м перепад висот
внутрішніх блоків

Вже повністю відповідає вимогам

Отримайте всю технічну інформацію щодо
RYYQ-U на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

LOT 21 — Tier 2

Опубліковані дані
про внутрішні блоки
в реальних умовах
використання

Отримайте всю технічну інформацію щодо
RXYQ-U на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Зовнішній блок
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
Рекомендована комбінація

RYYQ/RXYQ
к.с.
кВт
кВт
кВт

6°C в.т.

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Рівень звукової потужності Охолодження Ном.
Рівень звукового тиску Охолодження Ном.
Робочий діапазон
Охолодження Мін.~Макс.
Нагрівання
Мін.~Макс.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Загальна довжина трубопроводів Система
Фактич.
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Система із зовнішнім блоком
Система
Модуль зовнішнього блока 1
Модуль зовнішнього блока 2
Модуль зовнішнього блока 3
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
Рекомендована комбінація

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Загальна довжина трубопроводів Система
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)

64

%
%

8U
8
22,4
13,7
25,0
4 x FXFQ50AVEB

10U
10
28,0
16,0
31,5
4 x FXFQ63AVEB

12U
12
33,5
18,4
37,5
6 x FXFQ50AVEB

302,4
167,9
7,6

267,6
168,2
6,8

247,8
161,4

4,3

4,1

100,0
260,0
мм
кг
дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.
кг/екв.т СО2
мм
мм
м
Гц/В
A
RYYQ/RXYQ

78,0

125,0

150,0

325,0
390,0
1.685x930x765
252 (RYYQ) / 198 (RXYQ)
79,1
83,4
57,0
61,0

5,9/12,3

6,0/12,5

6,3/13,2

9,52
19,1

22,2

20

25

22U
10
12

24U
8
16

26U

14U
16U
18U
20U
14
16
18
20
40,0
45,0
50,4
52,0
20,6
23,2
27,9
31,0
45,0
50,0
56,5
63,0
1 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB
+ 5 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ63AVEB
250,7
236,5
238,3
233,7
155,4
157,8
163,1
156,6
6,3
6,0
5,9
4,0
4,2
4,0
64 (1)
175,0
200,0
225,0
250,0
455,0
520,0
585,0
650,0
1.685x1.240x765
319 (RYYQ) / 275 (RXYQ)
378 (RYYQ) / 308 (RXYQ)
80,9
85,6
83,8
87,9
60,0
63,0
62,0
65,0
-5,0~43,0
-20,0~15,5
R-410A/2.087,5
10,3/21,5
10,4/21,7
11,7/24,4
11,8/24,6
12,7
15,9
28,6
1.000
3N~/50/380-415
32
40
50

28U
12
16

14

30U
18
-

к.с.
кВт
кВт
кВт

%
%

22
61,5
34,4
69,0
6 x FXFQ50AVEB
+ 4 x FXFQ63AVEB

26
73,5
39,0
82,5
7 x FXFQ50AVEB
+ 5 x FXFQ63AVEB

274,5
171,2
6,9
4,4

24
67,4
36,9
75,0
4 x FXFQ50AVEB
+ 4 x FXFQ63AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB
269,9
167,0
6,8
4,3

275,0

300,0

325,0

780,0

845,0

715,0

Фактич.

ErP 2021

мм
мм
м
Гц/В
A

264,2
164,6
6,7

28
30
78,5
83,9
41,6
46,3
87,5
94,0
6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB
+ 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB
257,8
256,8
166,0
169,8
6,5
4,2
4,3
64 (1)
350,0
375,0
910,0
975,0

38U
8
16
20
10
20
32
34
36
38
90,0
95,4
97,0
102,4
46,4
51,1
54,2
60,7
100,0
106,5
113,0
119,5
8 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB
+ 4 x FXFQ80AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB
251,7
253,3
250,8
272,4
163,1
166,2
162,4
167,5
6,4
6,3
6,9
4,2
4,1
4,3

15,9
28,6

32U

34U
16
18

36U

400,0

425,0

450,0

475,0

1.040,0
19,1

1.105,0

1.170,0

1.235,0

34,9

41,3

1.000
3N~/50/380-415
63

80

100

FXSQ-A
Внутрішній блок VRV

FXFQ-B
Внутрішній блок VRV

FVXG-K
Nexura
BPMKS967A2

FTXJ-MW
Daikin Emura

RYYQ8-12U/RXYQ8-12U

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати
КЛАС 20
Daikin Emura — Настінний блок
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний)
Nexura — Блок підлогового типу
Підлоговий блок

КЛАС 25

КЛАС 35

КЛАС 42

КЛАС 50

FTXJ-MW/MS
FTXA-AW/BS/BB/BT
FVXG-K
FVXM-F

Для підключення внутрішніх блоків RA до VRV IV необхідний модуль BPMKS

Система із зовнішнім блоком
Система
Модуль зовнішнього блока 1
Модуль зовнішнього блока 2
Модуль зовнішнього блока 3
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність
Prated,h
Макс.
6°C в.т.
Рекомендована комбінація

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків
Мін.
Ном.
Макс.
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Загальна довжина трубопроводів Система
Фактич.
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Модуль зовнішнього блока для комбінацій,
що забезпечують безперервне опалення
Розміри
Вага
Вентилятор
Рівень звукової потужності
Рівень звукового тиску
Робочий діапазон
Холодоагент
Електроживлення
Струм — 50 Гц

Блок
ВхШхГ
Блок
Зовнішній статичний тиск Макс.
Охолодження Ном.
Охолодження Ном.
Охолодження Мін.~Макс.
Нагрівання
Мін.~Макс.
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Фаза/Частота/Напруга
Макс. струм запобіжника (MFA)

RYYQ/RXYQ

40U

42U
10

к.с.
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
м
Гц/В
A
RYMQ
мм
кг
Па
дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.
кг/екв.т СО2
Гц/В
A

44U
12

46U
14
16

48U

50U
16

52U

54U
18

12
18
18
16
18
40
42
44
46
48
50
52
54
111,9
118,0
123,5
130,0
135,0
140,4
145,8
151,2
62,3
62,4
64,8
67,0
69,6
74,3
79,0
83,7
125,5
131,5
137,5
145,0
150,0
156,5
163,0
169,5
9 x FXFQ50AVEB 12 x FXFQ63AVEB 6 x FXFQ50AVEB 1 x FXFQ50AVEB 12 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB
+ 9 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 15 x FXFQ63AVEB
+ 4 x FXFQ80AVEB + 4 x FXFQ80AVEB
+ 4 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB
263,5
261,2
255,9
254,9
251,7
252,8
253,7
254,1
170,0
165,5
164,5
162,0
162,8
165,2
167,2
169,4
6,7
6,6
6,5
6,4
4,3
4,2
4,1
4,2
4,3
64 (1)
500,0
525,0
550,0
575,0
600,0
625,0
650,0
675,0
1.300,0
1.365,0
1.430,0
1.495,0
1.560,0
1.625,0
1.690,0
1.755,0
19,1
41,3
1.000
3N~/50/380-415
100
125
8U

10U

12U

1.685x930x765
198
78,0

16U

18U

20U

1.685x1.240x765
275

79,1

83,4
61,0

5,9/12,3

6,0/12,5

6,3/13,2

20

25

57,0

14U

78
80,9
60,0
-5,0~43,0
-20,0~15,5
R-410A/2.087,5
10,3/21,5
3N~/50/380-415
32

308
85,6
63,0

83,8
62,0

87,9
65,0

11,3/23,6

11,7/24,4

11,8/24,6

40

50

(1) Фактична кількість блоків, які можна підключити, залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV, гідроблок, внутрішній RA тощо) і обмеження щодо підключень для системи (50% ≤ CR ≤130%).
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Серія VRV IV S з тепловим
насосом
Найбільш компактна серія VRV

Найбільш
компактний блок
ринку
Висота: 823 мм,
вага: 94 кг

22

Системи
управління

Внутрішні блоки
Внутрішні блоки типу VRV
Внутрішні блоки побутових систем
(наприклад, Daikin Emura)

RXYSCQ4,5,6TV1

RXYSQ4,5,6TV9/TY9

Повітряна завіса
Повітряна завіса
Biddle для VRV (CYV)

Вентиляція
Вентиляція з рекуперацією
теплоти ALB/VAM/VKM
Комплект підключення
вентиляційних установок

RXYSQ8, 10, 12TY1

НОВА модель 6 к.с.

› Перевірка ізоляції холодоагенту
› Нічний тихий режим роботи
› Функція низького рівня шуму
› Можливість підключення до стильних внутрішніх блоків
(Daikin Emura, Nexura)

Стандарти VRV IV:

› Компресори з повністю інверторним керуванням

Змінна температура холодоагенту

› Реактивний безщітковий компресор з двигуном
постійного струму

Налаштуйте систему VRV для досягнення найбільш високої сезонної
ефективності та комфорту

› Синусоїдний інвертор з двигуном постійного струму

Конфігуратор VRV

› Плата з охолодженням газом (не доступна для
RXYSQ4,5,6,8 T8Y/TY1)

› Двигун вентилятора постійного струму
› Теплообмінник E-pass
› Функція i-demand

Програмне забезпечення дозволяє легко визначити необхідну
конфігурацію обладнання, виконати необхідні налаштування та здійснити
введення в експлуатацію
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› Функція ручного навантаження
Для отримання пояснення щодо цих функцій зверніться до вкладки «технології vrv iv»

823 мм

1615 мм

Найширша номенклатура блоків з передньою подачею повітря на ринку

10/12 к.с.

8 к.с.

4/5/6 к.с.

Компактний:
Легко переміщають і встановлюють
два чоловіки.

4/5 к.с.

Найменша висота на ринку
› Завдяки малій висоті міні-VRV можна сховати у

багатьох місцях, куди не поміститься подвійний
вентиляційний блок.

Непомітна установка на парапеті

Дизайн, що зберігає простір

Ідеально підходить для установки під вікном
на балконі

› Компактний блок серії Daikin VRV IV S можна

непомітно встановити на балконі завдяки
його компактним розмірам, звідки він буде
забезпечувати кондиціонування повітря,
залишаючись майже невидимим.

Мала висота робить блок невидимим зсередини і непомітним ззовні

1685 мм

Ідеально підходить для установки на даху

823 мм

Блоки серії VRV S тонші та компактніші, що
забезпечує значну економію простора при
установці.

765 мм

320 мм

460 мм
900 мм

940 мм

930 мм
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Широкий асортимент внутрішніх блоків
Підключення блоків VRV…
FXFQ-B

FXZQ-A

FXSQ-A
FXAQ-A

…або стильні внутрішні
блоки (RA та Sky Air)

FCAG-B

BPMKS967A2

FTXJ-MW/MS - Daikin Emura
FBA-A (9)

BPMKS967A2

FVXG-K - Nexura

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати

КЛАС 15
Круглопотоковий касетний блок
Абсолютно плоский касетний блок
Компактний блок канального типу
Блок канального типу з інверторним управлінням вентилятором
Daikin Emura — Настінний блок
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний)
Настінний блок Perfera
Блок підстельового типу
Nexura — Блок підлогового типу
Підлоговий блок
Підлоговий блок канального типу

КЛАС 20

КЛАС 25

КЛАС 35

КЛАС 42

КЛАС 50

КЛАС 60

КЛАС 71

FCAG-B
FFA-A9
FDXM-F9
FBA-A(9)
FTXJ-MW/MS
FTXA-AW/BS/BB/BT
CTXM-N / FTXM-N
FHA-A(9)
FVXG-K
FVXM-F
FNA-A9

Для отримання додаткової інформації про стильні внутрішні блоки Daikin ознайомтеся з нашим модельним рядом внутрішніх блоків
* Внутрішні блоки VRV і стильні внутрішні блоки не можна поєднувати.
* Для підключення стильних внутрішніх блоків необхідний модуль BPMKS
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Високі значення COP
Основною особливістю серії VRV IV S є виняткова
енергоефективність. Система досягає високих
показників COP як в режимі охолодження, так і
в режимі нагрівання за рахунок використання
вдосконалених компонентів і функцій.

1

Охолодження

4,00 1

Номінальні значення холодопродуктивності наведені для
умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C

Нагрівання

в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C, еквівалентна

4,52 2

довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м.
2

Номінальні значення теплопродуктивності наведені
для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т.,

0

температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна

1

2

3

4

5

Найдовша фактична довжина
Мінімальна довжина між зовнішнім блоком і першим відгалуженням

-

Мінімальна довжина трубопроводу між BP і внутрішнім блоком

-

2м

Максимальна довжина трубопроводу між BP і внутрішнім блоком

-

15 м

Найбільша довжина після першого відгалуження
Перепад висот між внутрішніми та зовнішніми блоками
Перепад висот між внутрішніми блоками
1

120 м (4-8 к.с.)/
150 м (10-12 к.с.)
5м

40 м

40 м

50 м (40 м1)

30 м

15 м

15 м

Перепад висот між внутрішніми
блоками 15 м
Максимум 40 м

Загальна довжина трубопроводів

Підключені
Підключення
внутрішні блоки
стильних
VRV
внутрішніх блоків
300 м
140 м

Перепад висот між внутрішніми та
зовнішніми блоками 50 м

Універсальна конструкція трубопроводу

Фактична довжина трубопроводу 150 м

довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м

Зовнішній блок у найнижчому положенні.
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Технології

серії VRV IV S

Плата з
охолодженням
холодоагентом

Повітряна
суперрешітка

› Надійне охолодження, оскільки

Спіральні ребра вирівнюються
в напрямку вихідного
потоку повітря, мінімізуючи
турбулентність і зменшуючи шум.

на нього не впливає температура
навколишнього повітря
› Менший перемикач для більш
рівномірного потоку повітря
через теплообмінник, що підвищує
ефективність теплообміну на 5%

Лопать, прикріплена до ротора
Ротор

Поліпшені лопаті вентилятора
Старий

Новий

Потоки повітря
стикаються, що
призводить до втрат

Компресор

Окремий

Зіткнення

Хитний тип ротора > немає масловіддільника
Поєднання лопаті та ротора приводить до:
› Зниження рівня шуму
› Більш тривалого терміну служби компресора
› Більш високої ефективності завдяки
відсутності внутрішнього витоку
холодоагенту між сторонами високого та
низького тиску

Повітряні потоки
розподіляються навколо
V-подібного розрізу, що
зменшує витрату повітря

Теплообмінник E-pass
Оптимізація схеми шляху теплообмінника
запобігає перенесенню тепла з секції перегрітого
газу на секцію рідини, що охолоджується, що
є більш ефективним способом використання
теплообмінника.

Додатковий теплообмінник

Теплообмінник E-pass

Вхід 85°C

Вхід 85°C

43 °C

55 °C
27°C

55 °C

27°C

50 °C
Вихід 45°C

Функція навантаження I-demand
Обмежене максимальне споживання енергії.
Нещодавно представлений датчик струму зводить
до мінімуму різницю між фактичним споживанням
електроенергії та попередньо визначеним
енергоспоживанням.
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60 °C
55 °C
Вихід 45°C

Споживання енергії
Попередньо визначений ліміт

Час

Міні-VRV

ДОВЖИНА ТРУБОПРОВОДУ 70 М ДОЗВОЛЯЄ
ВСТАНОВЛЮВАТИ БЛОК НА ВІДСТАНІ ВІД ДОМУ

ВЕЛИКА ВІЛЛА

УСТАНОВКА НА ПАРАПЕТІ

УСТАНОВКА НА ДАХУ ОФІСНОЇ БУДІВЛІ
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RXYSCQ-TV1

Компактна серія VRV IV S
з тепловим насосом
Найбільш компактна серія VRV
ʯ Компактна та легка конструкція з одним вентилятором робить
пристрій практично непомітним
ʯ Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою:
точне регулювання температури, вентиляція, вентиляційні
установки й повітряні завіси Biddle
ʯ Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: як для систем VRV,
так і Daikin Emura, Nexura ...
ʯ Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура
холодоагенту й компресори з повністю інверторним керуванням
ʯ Можливість обмеження споживання енергії в діапазоні від 30 до
80% від номінальної, наприклад, у період загального високого
енергоспоживання
ʯ Нічний тихий режим роботи забезпечує до 8 дБА зниження
звукового тиску
ʯ Має всі стандартні характеристики VRV

823 мм

RXYSCQ-TV1

Всього

823мм
заввишки!

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

ErP 2021
Вже повністю відповідає вимогам

LOT 21 — Tier 2

Опубліковані дані
про внутрішні блоки
в реальних умовах
використання

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати
КЛАС 15
Круглопотоковий касетний блок
Абсолютно плоский касетний блок
Компактний блок канального типу
Блок канального типу з інверторним управлінням вентилятором
Daikin Emura — Настінний блок
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний)
Настінний блок Perfera
Блок підстельового типу
Nexura — Блок підлогового типу
Підлоговий блок
Підлоговий блок канального типу

Зменшення звукового тиску до 8 дБА
з опцією низького рівня шуму

КЛАС 20

КЛАС 25

КЛАС 35

КЛАС 42

КЛАС 50

КЛАС 60

КЛАС 71

FCAG-B
FFA-A9
FDXM-F9
FBA-A(9)
FTXJ-MW/MS
FTXA-AW/BS/BB/BT
CTXM-N / FTXM-N
FHA-A(9)
FVXG-K
FVXM-F
FNA-A9

Отримайте всю технічну інформацію щодо
RXYSCQ-TV1 на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
НОВИНКА
Зовнішній блок
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
Рекомендована комбінація
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Рівень звукової потужності Охолодження Ном.
Рівень звукового тиску Охолодження Ном.
Охолодження Мін.~Макс.
Робочий діапазон
Нагрівання Мін.~Макс.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Загальна довжина Система
Фактич.
трубопроводів
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)

RXYSCQ
к.с.
кВт
кВт
кВт
%
%

4TV1

5TV1

4
12,1
8,4
14,2
3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB
322,8
182,3
8,1
4,6

5
14,0
9,7
16,0
4 x FXSQ32A2VEB
303,4
185,1
7,7
4,7
64
62,5
162,5
823x940x460
89
69,0
52,0
-5,0~46,0
-20,0~15,5
R-410A/2.087,5
3,7/7,7
9,52

50,0
130,0
мм
кг
дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.
кг/екв.т СО2
мм
мм
м
Гц/В
A

68,0
51,0

15,9

70,0
182,0

70,0
53,0

19,1
300
1~/50/220-240
32

(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV DX, внутрішній RA DX тощо) і обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤130%).
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6TV1
6
15,5
10,7
18,0
2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB
281,3
186,0
7,1

RXYSQ-TV9 / TY9 / TY1

Серія VRV IV S
з тепловим насосом
Рішення для раціонального використання простору
без шкоди для ефективності
ʯ Компактна конструкція, що забезпечує багато варіантів установки
ʯ Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне
регулювання температури, вентиляція, вентиляційні установки й
повітряні завіси Biddle
ʯ Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: як для систем VRV, так
і Daikin Emura, Nexura ...
ʯ Великий асортимент блоків (від 4 до 12 к.с.), які можна
використовувати для проектів з просторовими обмеженнями до
200 м²
ʯ Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура
холодоагенту й компресори з повністю інверторним керуванням
ʯ Можливість обмеження споживання енергії в діапазоні від 30 до
80% від номінальної, наприклад, у період загального високого
енергоспоживання
ʯ Має всі стандартні характеристики VRV

RXYSQ4-6TV9_TY9

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

ErP 2021

Вже повністю відповідає вимогам
LOT 21 — Tier 2

Опубліковані дані про
внутрішні блоки в реальних
умовах використання

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати
КЛАС 15
Круглопотоковий касетний блок
Абсолютно плоский касетний блок
Компактний блок канального типу
Блок канального типу з інверторним управлінням вентилятором
Daikin Emura — Настінний блок
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний)
Настінний блок Perfera
Блок підстельового типу
Nexura — Блок підлогового типу
Підлоговий блок
Підлоговий блок канального типу

КЛАС 20

КЛАС 25

КЛАС 35

КЛАС 42

КЛАС 50

КЛАС 60

КЛАС 71

10TY1
10
28,0
19,6
31,5
247,4
162,4

FCAG-B
FFA-A9
FDXM-F9
FBA-A(9)
FTXJ-MW/MS
FTXA-AW/BS/BB/BT
CTXM-N / FTXM-N
FHA-A(9)
FVXG-K
FVXM-F
FNA-A9

Отримайте всю технічну інформацію щодо
RXYSQ-TV9 на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Зовнішній блок
RXYSQ/RXYSQ/RXYSQ
Діапазон продуктивності
к.с.
Холодопродуктивність Prated,c
кВт
Теплопродуктивність Prated,h
кВт
Макс.
6°C в.т.
кВт
ηs,c
%
ηs,h
%
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Розміри
Блок
ВхШхГ
мм
Вага
Блок
кг
Рівень звукової потужності Охолодження Ном.
дБA
Рівень звукового тиску Охолодження Ном.
дБA
Робочий діапазон
Охолодження Мін.~Макс.
°C c.т.
Нагрівання Мін.~Макс.
°C в.т.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
кг/екв.т СО2
Приєднання труб
Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Загальна довжина Система
Фактич.
м
трубопроводів
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A

4TV9
4
12,1
8,0
14,2
278,9
171,6
7,0
4,4

5TV9
5
14,0
9,2
16,0
270,1
182,9
6,8
4,6

6TV9
6
15,5
10,2
18,0
278,0
192,8
7,0
4,9

4TY9
4
12,1
8,0
14,2
269,2
154,4
6,8
3,9

50,0

62,5

70,0

50,0

130,0

162,5

5TY9
5
14,0
9,2
16,0
260,5
164,5
6,6
4,2
64
62,5
162,5

182,0
130,0
1.345x900x320
104
69,0
70,0
68,0
51,0
50,0
-5,0~46,0

68,0
50,0

6TY9
6
15,5
10,2
18,0
268,3
174,1
6,8
4,4

8TY1
8
22,4
14,9
25,0
247,3
165,8
4,2

4,1

12TY1
12
33,5
23,5
37,5
256,5
169,6
6,5
4,3

70,0

100,0

125,0

150,0

182,0

69,0

70,0
51,0

6,3

260,0
325,0
390,0
1.430x940x320
1.615x940x460
144
175
180
73,0
74,0
76,0
55,0
57,0
-5,0~52,0

-20,0~15,5
R-410A/2.087,5
3,6/7,5
15,9

19,1

5,5/11,5
9,52
15,9

7,0/14,6

19,1

22,2

8,0/16,7
12,7
25,4

300
1N~/50/220-240
32

3N~/50/380-415
16

25

32

Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV DX, внутрішній RA DX тощо) і обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤130%).
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Серія VRV IV i
з тепловим насосом

для внутрішньої установки

унікальна
запатентована
концепція

Повітряна завіса
Повітряна завіса Biddle для VRV (CYV)
22

Внутрішні блоки
Внутрішні блоки типу VRV

Вентиляція
Вентиляція з рекуперацією теплоти
(ALB/VAM/VKM)
Комплект підключення вентиляційних
установок

Системи управління

› Нічний тихий режим роботи
› Компресори з повністю інверторним керуванням

Стандарти VRV IV:
Змінна температура холодоагенту
Налаштуйте систему VRV для досягнення найбільш високої сезонної
ефективності та комфорту

Конфігуратор VRV
Програмне забезпечення дозволяє легко визначити необхідну конфігурацію
обладнання, виконати необхідні налаштування та здійснити введення в експлуатацію
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› Функція низького рівня шуму
› Синусоїдний інвертор з двигуном постійного
струму
› Двигун вентилятора постійного струму
› Теплообмінник E-pass
› Функція i-demand
› Функція ручного навантаження

Детальний опис цих функцій наведено в розділі, присвяченому
технологіям VRV iv

Невидимий
› Розгляньте ширший спектр параметрів, тому що

› Повна інтеграція в навколишнє середовище,

установка зовні — це не вирішальний фактор
› Відкрийте свій бізнес раніше завдяки спрощеній
процедурі отримання будівельної ліцензії

› Немає потреби установки на даху або задвірках

оскільки видима тільки решітка

Тиха робота
› Добре підходить для густонаселених районів,

наприклад, у центрі міста, завдяки низькому
рівню шуму під час роботи
› Спеціальні режими зменшують звук до рівня,
що відповідає нормам шуму в місті

<
Звук роботи теплообмінника не

Звук роботи компресора не

гучніший за звичайну розмову

гучніший за холодильник

Достатньо сили двох
людей
› для установки елементів
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Унікальний зовнішній блок спліт-системи для внутрішньої установки
Компактний та непомітний компресор, який
можна встановити на підлозі, у підсобному
або складському приміщенні, технічній зоні

або на кухні, в той час як теплообмінник можна
встановити у підвісній стелі. Це означає, що
система кондиціонування повітря зовсім невидима
і не займає дорогих комерційних приміщень.

Неперевершена універсальність, оскільки
зовнішній блок розділений на дві частини

1

1

2

2

1. Теплообмінник
можна встановити в
підвісній стелі.

2. Компактний та
непомітний компресор
можна встановити на
підлозі, в підсобному
або складському
приміщенні, технічній
зоні або на кухні.

Це означає, що система кондиціонування повітря зовсім невидима і не займає дорогих комерційних приміщень.

Внутрішні блоки VRV

Блок теплообмінника

Макс. 70 м

Макс. 30 м

Компресорна установка

Макс. загальна довжина трубопроводів: 140 м (5 к.с.) / 300 м (8 к.с.)
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Невидимий забір та розподілення повітря

77

Рішення проблем
з установки
в більшості випадків
Приклад 1

Універсальність
Все навпаки: встановлюйте модулі там, де
це підходить вашому клієнту, а не там, де це
найкраще підходить для зовнішнього блока
Серія VRV IV i пропонує рішення, якщо у вас
немає плоского даху або саду за домом для
установки зовнішнього блока.
Елементи всмоктування та розподілення повітря
можуть бути встановлені на фасаді або на задній
частині будівлі, оскільки інверторні вентилятори
дозволяють регулювати ЗСТ відповідно до
довжини повітропроводів.
Модуль компресора може бути встановлений
на відстані до 30 м від блока теплообмінника в
складському приміщенні тощо.
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Гнучка установка завдяки інверторним вентиляторам

Приклад 2

Коротші трубопроводи для підключення внутрішніх
блоків знижують витрати на установку в порівнянні
з установкою на даху або задвірках
Для установки на задвірках або на даху
потребуються дуже довгі трубопроводи
› Довгий час установки
› Додаткові витрати
› Втрата потужності

Серія VRV IV і може бути встановлена поблизу
внутрішніх блоків
› Швидша установка
› Зниження витрат
› Без втрати потужності

довга відстань

коротка відстань

Приклад 3

Немає потреби в громіздких і дорогих засобах звукоізоляції
Стандартні блоки потребують вживання
заходів звукоізоляції для відповідності
міським вимогам щодо рівнів шуму
› Для зменшення рівнів шуму можуть знадобитися
дорогі звукові огорожі (стандартний звук
зовнішнього блока = 50~60 дБА)
› Внутрішня установка використовує корисну
площу підлоги

Зменшена площа приміщення

Інші VRF
технічна
зона
склад
кухня

Більша площа приміщення

Серія VRV IV i

Завдяки серії VRV IV i ви легко
дотримуватиметесь встановлених норм міста
без додаткових заходів
› Рівень шуму при роботі моделі 5 к.с. складає
47 дБА (можна встановити в коридорі,
магазині тощо) або нижче при використанні
шумоглушника
› Корисна площа приміщення не
використовується, оскільки блоки можна
встановити в підвісній стелі, у стіни тощо
звукова
огорожа

Дорогі заходи звукоізоляції

Інші VRF

Ніяких додаткових заходів не потрібно

Серія VRV IV i

склад
кухня
МАГАЗИН

МАГАЗИН
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Запатентований
V-подібний
теплообмінник

8
патентів

для кращого співвідношення площі до об'єму
Оптимізований потік
та розподіл повітря
› Найкраща продуктивність в режимі розморожування 		

(випробування при високій вологості і температурі до -20°C).

Запатентована
перфорована
та ізольована
перегородка
› Зменшує провідність і запобігає

проникненню холодного повітря

Висота
всього
400 мм
ʯ Легко вписується
в будь-яку
підвісну стелю

Суперефективні
відцентрові вентилятори
› Підвищення ефективності більш, ніж на

Фільтр зі стандартного
комплекту поставки
› блока для запобігання потраплянню бруду

в теплообмінник
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50%, у порівнянні з вентилятором Sirocco
› Запатентована технологія лопатей,

загнутих назад
› Більше підвищення тиску

Компресорна
установка з обертовою
розподільною коробкою
Універсальний і простий в установці

Обертова розподільна коробка

Універсальність, що досягається завдяки можливості
підключення трубопроводу з холодоагентом ззаду та зверху

› Для легкого доступу до всіх деталей компресора

Лише

77 кг
(5 к.с.)

Двотрубний
переохолодж.
теплообмінник
› Цей запатентований
теплообмінник збільшує
потужність системи, забезпечуючи
оптимальний стан холодоагенту
в модулі теплообмінника. Це, в
свою чергу, підвищує загальну
ефективність.

Немає необхідності в
дренажному трубопроводі
› Завдяки природному випаровуванню
› Мінімізація площі холодної поверхні

для зменшення утворення конденсату
› Проста й швидка установка

Нижня частина кожуха
без зварних швів
› Запобігає ризику корозії

Невелика площа
› Максимізує корисну площу (600 x 554 мм для 5 к.с.)
› Легко встановлюється на складі, у підсобці тощо
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SB.RKXYQ-T(8)

VRV IV з тепловим насосом
для внутрішньої установки
Невидимий VRV
ʯ Унікальна система VRV з тепловим насосом для внутрішньої установки

ʯ Неперевершена гнучкість, оскільки блоки розділені на два елементи:
теплообмінник і компресор

SB.RKXYQ5T8

Блок
теплообмінника

Макс. 70 м
Внутрішні
блоки VRV

Макс. 30 м

Агрегат компресора також може
встановлюватись над блоком
теплообмінника

Компресорна установка

ʯ Добре підходить для густонаселених районів завдяки низькому рівню
шуму й ідеальній інтеграції в навколишні архітектурні рішення, оскільки
видимі тільки решітки
ʯ Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура холодоагенту,
конфігуратор VRV і компресори з повністю інверторним керуванням

ʯ Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне
регулювання температури, вентиляція, вентиляційні установки й
повітряні завіси Biddle
ʯ Достатньо сили двох чоловіків для установки блоків з невеликою масою
(макс. 105 кг)
ʯ Унікальний V-подібний теплообмінник забезпечує компактні розміри
(висота теплообмінника всього 400 мм), що дозволяють
розміщати блок у підвісній стелі, при цьому
ефективність підтримується на найвищому рівні
ʯ Дуже ефективні відцентрові вентилятори (на 50% більш
ErP 2021
ефективні, ніж аналогічний вентилятор Sirocco)
Вже повністю відповідає вимогам
ʯ Компресорний агрегат займає дуже мало місця
LOT 21 — Tier 2
(760 х 554 мм), завдяки чому максимально
Опубліковані дані про
збільшується корисна площа
внутрішні блоки в реальних
ʯ Має всі стандартні характеристики VRV
умовах використання
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

Отримайте всю технічну інформацію щодо
SB-RKXYQ-T на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Система
Система

Блок теплообмінника
Компресорна установка
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
Рекомендована комбінація
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Між модулем компресора Рідина
(CM) і модулем
Газ
теплообмінника (HM)
Між модулем
Рідина
компресора (CM) і
Газ
внутрішніми блоками (IU)
Загальна довжина трубопроводів Система

SB.RKXYQ

к.с.
кВт
кВт
кВт
%
%

Отримайте всю технічну інформацію щодо
SB-RKXYQ-T(8) на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

5T8
RDXYQ5T8
RKXYQ5T8
5
14,0
10,4
16,0
4 x FXSQ32A2VEB
200,1
149,3
5,1
3,8
10
62,5

8T
RDXYQ8T
RKXYQ8T
8
22,4
12,9
25,0
4 x FXMQ50P7VEB
191,1
140,9
4,9
3,6
17
100,0
-

162,5

260,0

ЗД
ЗД

мм
мм
мм
мм

19,1

ЗД
ЗД

мм
мм

15,9

19,1

м

140

300

Модуль теплообмінника – RDXYQ
5T8
8T
397x1.456x1.044
95
103
55
100
77,0
81
47,0
54
R-410A/-/1N~/50/220-240
10

Модуль компресора – RKXYQ
5T8
8T
701x600x554
701x760x554
79
105
60,0
64
47,0
48
R-410A/2.087,5
2,00/4,20
4,00/8,35
3N~/50/380-415
16
20

Фактич.

Модуль зовнішнього блока
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Охолодження Ном.
Вентилятор
Витрата повітря
Рівень звукової потужності Охолодження
Ном.
Рівень звукового тиску Охолодження
Ном.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)

мм
кг
м³/хв
дБA
дБA
кг/екв.т СО2
Гц/В
A

12,7
22,2
9,52

(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV DX, внутрішній RA DX тощо) і обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤130%).
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Серія VRV IV C

+

Там, де опалення є пріоритетом,
без шкоди для ефективності
Повітряна завіса
Повітряна завіса Biddle для VRV (CYV)
22

Внутрішні блоки
Внутрішні блоки типу VRV
Внутрішні блоки побутових
систем (наприклад, Daikin
Emura)

Системи управління

Вентиляція
Вентиляція з рекуперацією теплоти
(ALB/VAM/VKM)
Комплект підключення вентиляційних
установок

› 7-сегментний дисплей
› Автоматичне заправлення холодоагенту
› Перевірка ізоляції холодоагенту
› Нічний тихий режим роботи
› Функція низького рівня шуму

Стандарти VRV IV:
Змінна температура холодоагенту
Налаштуйте систему VRV для досягнення найбільш високої сезонної
ефективності та комфорту

› Можливість підключення до стильних внутрішніх блоків
(тільки для окремих модулів)
› Компресори з повністю інверторним керуванням
› Плата з охолодженням газом
› 4-бічний теплообмінник
› Реактивний безщітковий компресор з двигуном постійного
струму
› Синусоїдний інвертор з двигуном постійного струму

Конфігуратор VRV

› Двигун вентилятора постійного струму

Програмне забезпечення дозволяє легко визначити необхідну
конфігурацію обладнання, виконати необхідні налаштування та
здійснити введення в експлуатацію

› Функція i-demand

› Теплообмінник E-pass

› Функція ручного навантаження
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КАРТКИ ДОВОДІВ

Тепловий насос VRV IV+,
оптимізований для холодного клімату

RXYLQ-T

		

› Стабільна теплопродуктивність при температурах
до –15°C в.т.!

50
45
40
35
30
25
-25

› Новий спіральний компресор впорскування пари, оптимізований для
низького навантаження
• УНІКАЛЬНА система керування протитиском: Напірний
порт підвищує тиск нижче спіралі при експлуатації в умовах низького
навантаження, запобігаючи витоку холодоагенту та підвищуючи
ефективність
• УНІКАЛЬНА структура системи впорскування зі зворотним клапаном:
Запобігає зворотному потоку маси під час експлуатації в умовах низького
навантаження, що зазвичай трапляється зі стандартними компресорами
впорскування пари
› Режим змінної температури холодоагенту дозволяє регулювати температуру
холодоагенту у відповідності до навантаження

› Обвідний газохід для гарячого газу
запобігає утворенню льоду в нижній
частині теплообмінника
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ТЕМПЕРАТУРА ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ [°C В. Т.]

Висока ефективність в умовах часткового навантаження

Висока надійність при температурі до –25°C в.т.

-20

20
0

ВИСОКИЙ ТИСК

ТИСК

Висока теплопродуктивність при низьких температурах
навколишнього середовища

VRV3-C
VRV4-C
ТЕПЛОПРОДУКТИВНІСТЬ [КВТ]

Там, де опалення є пріоритетом,
без шкоди для ефективності

НАПІРНИЙ ПОРТ
НИЖЧИЙ ТИСК

Висока сезонна ефективність
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

ErP 2021
Вже повністю відповідає вимогам
LOT 21 — Tier 2

› Порівняно з внутрішніми блоками в реальних умовах застосування!
› ВСЯ інформація про використані внутрішні блоки доступна на нашому
сайті екологічних розробок: Вже повністю відповідає вимогам https://
energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html

Відомі стандарти VRV IV
	
Змінна температура холодоагенту
	
Конфігуратор VRV

Комплексне рішення

Настінний блок

Daikin Emura

Підлоговий блок
Nexura

Абсолютно плоский
касетний блок

Повітряна завіса Biddle

Вентиляційна установка

Низькотемпературний гідроблок
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RXYLQ-T

Тепловий насос VRV,
оптимізований для опалення
Там, де опалення є пріоритетом, без шкоди для ефективності

ʯ Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне
регулювання температури, вентиляція, вентиляційні установки й
повітряні завіси Biddle
ʯ Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: можливість сполучати
блоки VRV і стильні внутрішні блоки (Daikin Emura, Nexura тощо)
ʯ Втілює стандарти й технології VRV IV: Регулювання температури
холодоагенту, конфігуратор VRV, 7-сегментний дисплей і компресори
з повністю інверторним керуванням, 4-бічний теплообмінник,
охолодження плати холодоагентом, новий двигун вентилятора
постійного струму тощо
ʯ Вільне сполучення зовнішніх блоків з
урахуванням простору для установки й
ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ
ефективності
ErP 2021
ʯ Широка гнучкість трубопроводів: Перепад
висот в приміщенні 30 м, максимальна
Вже повністю відповідає вимогам
довжина трубопроводу: 190 м, загальна
LOT 21 — Tier 2
довжина трубопроводу: 500 мм
Опубліковані дані
ʯ Скорочений час та менша площа установки
про внутрішні блоки
у порівнянні з попередньою моделлю,
в реальних умовах
завдяки вилученню функціонального блока
використання

ʯ Спеціально розроблений для експлуатації в режимі опалення в умовах
низької температури зовнішнього повітря, що робить можливим його
використання в якості єдиного джерела опалення
ʯ Стабільна теплопродуктивність при температурі до -15°C, завдяки
компресору впорскування пари
ʯ Розширений робочий діапазон температури зовнішнього повітря до
-25°C при роботі в режимі нагрівання
ʯ Висока надійність в суворих кліматичних умовах, завдяки контуру
обвідного газоходу в теплообміннику
ʯ Підвищена теплопродуктивність на 15% при відносній вологості (2°C
с.т./1°C в.т. та відн. волог. = 83%) у порівнянні з попередньою моделлю
ʯ Коротший час розморожування та нагрівання у порівнянні зі
стандартним тепловим насосом VRV
ʯ Дуже економічне рішення, оскільки можна використовувати меншу
модель зовнішнього блока порівняно зі стандартною серією

Отримайте всю технічну інформацію щодо
RXYLQ-T на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Зовнішній блок
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
Рекомендована комбінація
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Рівень звукової потужності Охолодження Ном.
Рівень звукового тиску Охолодження Ном.
Робочий діапазон
Охолодження Мін.~Макс.
Нагрівання Мін.~Макс.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Загальна довжина Система
Фактич.
трубопроводів
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Зовнішній блок
Система

Модуль зовнішнього блока 1
Модуль зовнішнього блока 2
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
Рекомендована комбінація

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Загальна довжина Система
Фактич.
трубопроводів
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
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RXYLQ
к.с.
кВт
кВт
кВт

10T
10
28
31,5
31,50
4 x FXMQ63P7VEB
251,4
144,3
6,36
3,68

%
%

12T
12
33,5
37,5
37,50
6 x FXMQ50P7VEB
274,4
137,6
6,93
3,51
64 (1)
210
300
390
1.685x1.240x765
302
81
59
-5,0~43,0
-25,0~16,0
R-410A/2.087,5
11,8/24,6

175
250
325
мм
кг
дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.

77
56

кг/екв.т СО2
мм
мм
м

9,5
22,2

к.с.
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
м
Гц/В
A

245
350
455

81
59

12,7
28,6
500

Гц/В
A
RXYLQ

14T
14
40
45
45,00
1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB
270,1
137,1
6,83
3,5

3N~/50/380-415
25

32

16T
RXMLQ8T
RXMLQ8T
16
44,8

18T
RXYLQ10T
RXMLQ8T
18
50,4

20T
RXYLQ10T
RXYLQ10T
20
56

50
4 x FXMQ63P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB

56,5
3 x FXMQ50P7VEB
+ 5 x FXMQ63P7VEB

63
2 x FXMQ50P7VEB
+ 6 x FXMQ63P7VEB

261,8
138,0
3,52
6,62

255,7
140,5
3,59
6,47

251,4
144,3
3,68
6,36

280
400
520
12,7
28,6

315
450
585
15,9
28,6

350
500
650
15,9
28,6

40

45

50

22T
RXYLQ10T
RXYLQ12T
22
61,5
69
6 x FXMQ50P7VEB
+ 4 x FXMQ63P7VEB
263,0
140,3
3,58
6,65
64 (1)
385
550
715
15,9
28,6
500

24T
RXYLQ12T
RXYLQ12T
24
67

26T
RXYLQ12T
RXYLQ14T
26
73,5

28T
RXYLQ14T
RXYLQ14T
28
80

75
4 x FXMQ50P7VEB
+ 4 x FXMQ63P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB
274,4
137,6
3,51
6,93

82,5
7 x FXMQ50P7VEB
+ 5 x FXMQ63P7VEB
270,8
137,1
3,50
6,84

90
6 x FXMQ50P7VEB
+ 4 x FXMQ63P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB
270,1
137,1
3,50
6,83

420
600
780
15,9

455
650
845

490
700
910
19,1

34,9

3N~/50/380-415
60

FXSQ-A
Внутрішній блок VRV

FXFQ-B
Внутрішній блок VRV

FVXG-K
Nexura
BPMKS967A2

FTXJ-MW
Daikin Emura

RXYLQ-T

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати
КЛАС 20
Daikin Emura — Настінний блок
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний)
Nexura — Блок підлогового типу
Підлоговий блок

КЛАС 25

КЛАС 35

КЛАС 42

КЛАС 50

FTXJ-MW/MS
FTXA-AW/BS/BB/BT
FVXG-K
FVXM-F

Для підключення внутрішніх блоків RA до VRV IV необхідний модуль BPMKS

Зовнішній блок
Система

RXYLQ

Модуль зовнішнього блока 1
Модуль зовнішнього блока 2
Модуль зовнішнього блока 3
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
Рекомендована комбінація

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Загальна довжина Система
Фактич.
трубопроводів
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Зовнішній блок
Розміри
Вага
Рівень звукової потужності
Рівень звукового тиску
Робочий діапазон
Холодоагент
Приєднання труб

Електроживлення
Струм — 50 Гц

Блок
ВхШхГ
Блок
Охолодження Ном.
Охолодження Ном.
Охолодження Мін.~Макс.
Нагрівання Мін.~Макс.
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Загальна довжина Система
Фактич.
трубопроводів
Фаза/Частота/Напруга
Макс. струм запобіжника (MFA)

к.с.
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
м
Гц/В
A

30T
RXYLQ10T
RXYLQ10T

34T
RXYLQ10T
RXYLQ12T

30
84

32T
RXYLQ10T
RXYLQ10T
RXYLQ12T
32
89,5

94,5
9 x FXMQ50P7VEB
+ 5 x FXMQ63P7VEB

100,5
8 x FXMQ63P7VEB
+ 4 x FXMQ80P7VEB

251,4
144,3
3,86
6,36

259,1
141,6
3,61
6,55

106,5
3 x FXMQ50P7VEB
+ 9 x FXMQ63P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB
266,8
139,2
3,56
6,74

525
750
975
19,1
34,9

560
800
1040
19,1
34,9

595
850
1105
19,1
34,9

34
95

36T
RXYLQ12T
RXYLQ12T

38T
RXYLQ12T
RXYLQ12T
RXYLQ14T
38
107

36
101
112,5
120
2 x FXMQ50P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB
+ 10 x FXMQ63P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB
274,4
271,6
137,6
137,1
3,51
3,50
6,93
6,86
64 (1)
630
665
900
950
1170
1235
19,1
19,1
41,3
500

40T
RXYLQ12T
RXYLQ14T

42T
RXYLQ14T
RXYLQ14T

40
114

42
120

127,5
9 x FXMQ50P7VEB
+ 9 x FXMQ63P7VEB

135
12 x FXMQ63P7VEB
+ 4 x FXMQ80P7VEB

270,3
137,1
3,50
6,83

270,1
137,1
3,50
6,83

700
1000
1300
19,1
41,3

735
1050
1365
19,1

3N~/50/380-415
80

RXMLQ
мм
кг
дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.
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кг/екв.т СО2
мм
мм
м

8T
1.685x1.240x765
302
75,0
55,0
-5,0~43,0
-25,0~16,0
R-410A/2.087,5
11,8/24,6
9,5
19,1
500

Гц/В
A

3N~/50/380-415
20

(1) Фактична кількість внутрішніх блоків, які можна підключити, залежить від типу внутрішнього блока й обмеження щодо підключень для системи
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5-зірковий готель
The Post, VRV IV
88

Системи VRV
для модернізації
Швидка і якісна заміна систем на R-22 і R-407C
22

Повітряна завіса
Повітряна завіса Biddle для VRV (CYV)

Внутрішні блоки
Внутрішні блоки типу VRV

Вентиляція
Вентиляція з рекуперацією теплоти (VAM/VKM)
Комплект підключення вентиляційних установок

Системи управління

VRV III
VRV IV+

› 7-сегментний дисплей
› Автоматичне заправлення холодоагенту
› Нічний тихий режим роботи

Тепловий насос і рекуперація
теплоти

Тепловий насос

› Функція низького рівня шуму

› Автоматичне заправлення холодоагенту

Змінна температура
холодоагенту

› Компресори з повністю інверторним

› Нічний тихий режим роботи

Q

Налаштуйте систему VRV для досягнення
більш високої сезонної ефективності та
комфорту

Конфігуратор VRV
Програмне забезпечення дозволяє
легко визначити необхідну конфігурацію
обладнання, виконати потрібні
налаштування та здійснити введення в
експлуатацію
Для отримання більш детальної інформації щодо цих
функцій зверніться до вкладки «технології VRV IV»

керуванням

› Плата з охолодженням газом
› 4-бічний теплообмінник

› Функція низького рівня шуму
› Компресори з повністю інверторним

керуванням

› Реактивний безщітковий компресор

› Реактивний безщітковий компресор з

› Синусоїдний інвертор з двигуном

› Синусоїдний інвертор з двигуном

› Двигун вентилятора постійного струму

› Двигун вентилятора постійного струму

› Теплообмінник E-pass

› Теплообмінник E-pass

› Функція i-demand

› Функція i-demand

› Функція ручного навантаження

› Функція ручного навантаження

з двигуном постійного струму
постійного струму

двигуном постійного струму
постійного струму
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Технології для
модернізації

Можливість швидко і якісно оновити
системи на холодоагенті R-22 і R-407C
Ці переваги переконають вашого замовника:
Підніміть ефективність, комфорт і надійність на нову висоту
Виключення негативного впливу на бізнес

Зменшення довгострокових витрат

Модернізація запобігає незапланованим, тривалим простоям
систем кондиціонування повітря. Вона також дозволяє уникнути
виробничих втрат для магазинів, скарг відвідувачів, низької
ефективності роботи й витрат у орендарів офісів.

Відповідно до Директив ЄС забороняється виконувати ремонт
систем на холодоагенті R-22 з 1 січня 2015 року. Затримка з
модернізацією системи на холодоагенті R-22 може призвести
до незапланованої зупинки роботи системи. День заміни старої
системи наближається. Установка технічно більш досконалої
системи з першого ж дня знижує споживання
електроенергії й витрати на технічне
обслуговування.

Проста й швидка установка
При заміні системи не порушується повсякденна діяльність
підприємства завдяки швидкій поетапній установці.

До 48%
зниження
споживання

Площа установки менша, продуктивність більш висока
Завдяки більш компактній установці зовнішні блоки Daikin дають
змогу більш економно використовувати наявне місце.
Крім того, у порівнянні зі старою системою, до нового зовнішнього
блока можна приєднати більше внутрішніх блоків, що підвищує
продуктивність установки.

Порівняння систем 10 к.с.:
Режим охолодження
Режим нагрівання
R-22 (RSXY-KA7)

Труби для холодоагенту не
заміняються
Економічне рішення
Daikin для модернізації

!

Заміна внутрішніх
блоків і BS-блоків
Якщо потрібно залишити
наявні внутрішні блоки,
зверніться до свого дилера
для перевірки сумісності
обладнання.

!

Заміна зовнішніх
блоків
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R-407C (RSXYP-L7)

R-410A (RXYQQ-T)

Встановлені мідні труби прослужать кільком поколінням
› мідні труби, які використовуються в системах кондиціонування повітря,
протестованих компанією Daikin, зможуть служити протягом 60 років
після установки.
› Японія/Китай замінили обладнання на
системи VRV Q вже 10 років тому!
Будівля Umeda Center Building, Японія
› первісна система кондиціонування повітря:
термін експлуатації — 20 років
› модернізація з встановленням
2013
системи серії VRV Q: 2006 – 2009
(1ше)
› підвищення продуктивності з 1620 до
2322 к.с.
› нагорода за модернізацію SHASE:

!  	

Плануєте модернізувати 		
систему в майбутньому?
Контролюйте роботу обладнання
вже зараз!
Використання будинку може змінюватись з
часом. Моніторинг і консультації спеціалістів
компанії Daikin допоможуть підготувати
оптимальну заміну для забезпечення
максимальної ефективності та комфорту, при
цьому мінімізуючи інвестиції в нову систему.

VRV-Q підвищує рентабельність:
Оптимізація підприємства
Скорочення часу установки
Завдяки швидкій установці можна виконати більшу кількість
проектів за менший час. Це більш вигідно, ніж заміна всієї
системи з використанням нових трубопроводів.

Менші витрати на установку
Зниження витрат на установку дає можливість
запропонувати клієнтам найбільш економічно ефективне
рішення та підвищити вашу конкурентоздатність.

Заміна систем, що не поставлялися Daikin
Це є ідеальним рішенням для заміни
систем Daikin та інших виробників.

Простота використання
Просте рішення з використанням технології для
модернізації дозволяє збільшити кількість проектів і клієнтів
за менший час та ще й запропонувати їм кращі ціни! Всі в
виграші.

Порівняння процесів установки
Звичайне рішення

VRV-Q

1 Вилучення холодоагенту
2 Демонтаж блоків
3 Демонтаж труб з холодоагентом
4 Установка нових трубопроводів і проводки
5 Установка нових блоків
6 Випробування на герметичність
7 Вакуумне сушіння

1 Вилучення холодоагенту
2 Демонтаж блоків

8 Заправлення холодоагенту
9 Усунення забруднення
10 Робота в режимі тестування

Повторне використання існуючих
трубопроводів і проводки
3 Установка нових блоків
4 Випробування на герметичність
5 Вакуумне сушіння
6 Автоматичне заправлення
холодоагенту, очищення й
тестування

â
До 45% скорочення
часу установки

Автоматичне заправлення
холодоагенту
Унікальна функція автоматичного заправлення холодоагенту
усуває потребу в розрахунку об'єму холодоагенту
та забезпечує ефективну роботу системи. Тепер не є
проблемою, коли не відома точна довжина трубопроводів
через зміни або помилки у випадку, якщо первісну установку
здійснювала інші компанія, або при заміні обладнання іншого
виробника.

Автоматичне очищення труб
Немає необхідності виконувати очищення всередині труб,
тому що це виконується автоматично блоком VRV-Q. Нарешті,
для економії часу випробування проводяться автоматично.

Дії одним торканням:
› Визначення кількості й

заправлення холодоагенту
› Автоматичне очищення труб
› Проведення випробувань
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RQCEQ-P3

Система VRV з рекуперацією
теплоти для модернізації
Швидка і якісна заміна систем на R-22 і R-407C
ʯ Економічна й швидка заміна системи, оскільки необхідно замінити
тільки зовнішні та внутрішні блоки, а виконання робіт усередині будинку
практично не потрібно
ʯ Збільшення ефективності може перевищувати 40%, завдяки
закономірному розвитку технології теплових насосів і використанню
більш ефективного холодоагенту R-410A
ʯ Монтаж вимагає менше часу порівняно з новою системою, оскільки
наявні труби з холодоагентом можна залишити незмінними
ʯ Унікальне автоматичне заправлення холодоагенту усуває потребу в
розрахунку об'єму холодоагенту та дозволяє безпечно замінити системи
виробника-конкурента
ʯ Автоматичне очищення труб з холодоагентом підтримує чистоту в
трубопровідній мережі, навіть якщо вийшов з ладу компресор
ʯ Можливість підключення додаткових внутрішніх блоків і збільшення
продуктивності, не заміняючи труби з холодоагентом
ʯ Можливість розбити процес заміни на кілька етапів завдяки модульній
конструкції системи VRV
ʯ Точне керування температурою, подача свіжого повітря, вентиляційні
установки та повітряні завіси в одній системі, для якої потрібна тільки
одна точка контакту (RXYQQ-U)
ʯ Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура холодоагенту й
компресори з повністю інверторним керуванням (тільки RXYQQ-U)
ʯ Вільне сполучення зовнішніх блоків з урахуванням простору для
установки та вимог до ефективності (тільки RXYQQ-U)

RQCEQ712-848P3

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

ErP 2021
Вже повністю відповідає вимогам
LOT 21 — Tier 2

Опубліковані дані
про внутрішні блоки
в реальних умовах
використання

Отримайте всю технічну інформацію щодо
RQCEQ-P3 на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Система із зовнішнім блоком
Система
Модуль зовнішнього блока 1
Модуль зовнішнього блока 2
Модуль зовнішнього блока 3
Модуль зовнішнього блока 4
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Рекомендована комбінація

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Загальна довжина Система
Фактич.
трубопроводів
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Модуль зовнішнього блока
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Витрата повітря Охолодження Ном.
Вентилятор
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження Ном.
Рівень звукового тиску Охолодження Ном.
Охолодження Мін.~Макс.
Робочий діапазон
Нагрівання Мін.~Макс.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
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RQCEQ

к.с.
кВт
кВт

%
%

мм
мм
м
Гц/В
A
RQEQ-P3
мм
кг
м³/хв
дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.
кг/екв.т СО2
Гц/В
A

280P3
RQEQ140P3
RQEQ140P3

360P3
RQEQ180P3
RQEQ180P3

460P3
500P3
540P3
636P3
712P3
744P3
816P3
848P3
RQEQ140P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ140P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ140P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ212P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
RQEQ180P3
RQEQ212P3
10
13
16
18
20
22
24
26
28
30
28,0
36,0
46,0
50,0
54,0
60,0
70,0
72,0
78,0
80,0
32,0
40,0
52,0
56,0
60,0
67,2
78,4
80,8
87,2
89,6
4 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB 4 x FXSQ32A2VEB 12 x FXSQ40A2VEB 3 x FXSQ40A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 7 x FXSQ40A2VEB 4 x FXSQ40A2VEB
+ 2 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB + 8 x FXSQ40A2VEB
+ 9 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ40A2VEB + 6 x FXSQ40A2VEB + 9 x FXSQ50A2VEB + 12 x FXSQ50A2VEB
+ 3 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ50A2VEB
200
185
191
201
198
186
194
204
187
159
157
161
150
148
157
153
155
157
21
28
34
39
43
47
52
56
60
64
140
180
230
250
270
318
356
372
408
424
280
360
500
540
636
712
744
816
848
364
468
598
650
702
827
926
967,0
1.061
1.102
9,52
12,7
15,9
19,1
22,2
25,4
28,6
34,9
300

30

40

50

60

140P3

3~/50/400
70

80

180P3
1.680x635x765

212P3

175

179

95
79

10,3/21,5
15

90

110
Осьовий вентилятор
83
-5~43
-20~15,5
R-410A/2.087,5
10,6/22,1
3~/50/380-415
20
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11,2/23,4
22,5

RQYQ-P / RXYQQ-U

Система VRV з тепловим
насосом для модернізації

RXYQQ8-12U

Отримайте всю технічну інформацію щодо
RQYQ-P на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Зовнішній блок
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
Рекомендована комбінація

6°C в.т.

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Витрата повітря Охолодження Ном.
Вентилятор
Рівень звукової потужності Охолодження Ном.
Рівень звукового тиску Охолодження Ном.
Охолодження Мін.~Макс.
Робочий діапазон
Нагрівання Мін.~Макс.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Загальна довжина Система
Фактич.
трубопроводів
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Система із зовнішнім блоком + модуль
Система
Модуль зовнішнього блока 1
Модуль зовнішнього блока 2
Модуль зовнішнього блока 3
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
Рекомендована комбінація

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Загальна довжина Система
Фактич.
трубопроводів
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)

RXYQQ/RQYQ-P
к.с.
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
кг
м³/хв
дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.

Отримайте всю технічну інформацію щодо
RXYQQ-U на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

140P
5
14,0
16,0
4 x FXSQ32A2VEB

8U
8
22,4
13,7
25,0
4 x FXFQ50AVEB

10U
10
28,0
16,0
31,5
4 x FXFQ63AVEB

194
137
10
62,5
125
162,5
1.680x635x765
175
95
79
-5~43
-20~15,5

302,4
167,9
7,6

267,6
168,2
6,8

кг/екв.т СО2
мм
мм
м

11,1/23,2
9,52
15,9

Гц/В
A

3~/50/380-415
15

RXYQQ

к.с.
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
м
Гц/В
A

22U
RXYQQ10U
RXYQQ12U

4,3
100,0

125,0

260,0

325,0
1.685x930x765
198

78,0

79,1
57,0

5,9/12,3

6,0/12,5
9,52

19,1

22,2

20

25

24U
RXYQQ8U
RXYQQ16U

12U
12
33,5
18,4
37,5
6 x FXFQ50AVEB

14U
16U
18U
20U
14
16
18
20
40,0
45,0
50,4
52,0
20,6
23,2
27,9
31,0
45,0
50,0
56,5
63,0
1 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB
+ 5 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ63AVEB
247,8
250,7
236,5
238,3
233,7
161,4
155,4
157,8
163,1
156,6
6,3
6,0
5,9
4,1
4,0
4,2
4,0
64 (1)
150,0
175,0
200,0
225,0
250,0
390,0
455,0
520,0
585,0
650,0
1.685x1.240x765
275
308
83,4
80,9
85,6
83,8
87,9
61,0
60,0
63,0
62,0
65,0
-5,0~43,0
-20,0~15,5
R-410A/2.087,5
6,3/13,2
10,3/21,5
11,3/23,6
11,7/24,4
11,8/24,6
12,7
15,9
28,6
300
3N~/50/380-415
32

40

50

26U

28U
30U
32U
34U
36U
38U
40U
42U
RXYQQ12U
RXYQQ16U
RXYQQ8U
RXYQQ10U
RXYQQ14U
RXYQQ16U
RXYQQ18U
RXYQQ16U
RXYQQ18U
RXYQQ20U
RXYQQ10U
RXYQQ12U
RXYQQ16U
RXYQQ20U
RXYQQ18U
RXYQQ16U
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
61,5
67,4
73,5
78,5
83,9
90,0
95,4
97,0
102,4
111,9
118,0
34,4
36,9
39,0
41,6
46,3
46,4
51,1
54,2
60,7
62,3
62,4
69,0
75,0
82,5
87,5
94,0
100,0
106,5
113,0
119,5
125,5
131,5
6 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ50AVEB 7 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB 8 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB 12 x FXFQ63AVEB
+ 4 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB
+ 2 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB
274,5
269,9
264,2
257,8
256,8
251,7
253,3
250,8
272,4
263,5
261,2
171,2
167,0
164,6
166,0
169,8
163,1
166,2
162,4
167,5
170,0
165,5
6,9
6,8
6,7
6,5
6,4
6,3
6,9
6,7
6,6
4,4
4,3
4,2
4,3
4,2
4,1
4,3
4,2
64
275,0
300,0
325,0
350,0
375,0
400,0
425,0
450,0
475,0
500,0
525,0
715,0
780,0
845,0
910,0
975,0
1.040,0
1.105,0
1.170,0
1.235,0
1.300,0
1.365,0
15,9
19,1
28,6
34,9
41,3
300

63

3N~/50/380-415
80

100

Фактична кількість блоків, які можна підключити, залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV, гідроблок, внутрішній RA тощо) і обмеження щодо підключень для системи (50% ≤ CR ≤130%).
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+

Серія VRV IV W з водяним
охолодженням
Ідеально підходить для висотних будинків,
при використанні води як джерела тепла

Уніфікована
номенклатура систем
з тепловим насосом
і рекуперацією
теплоти, стандартної та
геотермальної серій

22

Повітряна завіса
Повітряна завіса Biddle для VRV (CYV)

Внутрішні блоки
Внутрішні блоки типу VRV АБО
Внутрішні блоки для житлових
приміщень (наприклад, Daikin
Emura, ...)

		

ГВП
Високотемпературний гідроблок
Низькотемпературний гідроблок

Системи управління
		
Вентиляція
Вентиляція з рекуперацією теплоти (ALB/VAM/VKM)
Комплект підключення вентиляційних установок

Найширший асортимент BS-блоків для найшвидшої установки

Стандарти VRV IV:
Змінна температура холодоагенту
Налаштуйте систему VRV для досягнення найбільш високої сезонної
ефективності та комфорту

Конфігуратор VRV

› 7-сегментний дисплей
› Компресори з повністю інверторним керуванням
› Можливість підключення до стильних внутрішніх

блоків

› Можливість підключення до низькотемпературного

гідроблока

› Можливість підключення до високотемпературного

гідроблока

› Реактивний безщітковий компресор з двигуном

постійного струму

Програмне забезпечення дозволяє легко визначити необхідну конфігурацію
обладнання, виконати необхідні налаштування та здійснити введення в експлуатацію

› Синусоїдний інвертор з двигуном постійного струму

Для отримання більш детальної інформації щодо цих функцій зверніться до вкладки «технології VRV IV»

› Функція ручного навантаження
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КАРТКИ ДОВОДІВ

Тепловий насос вода-повітря

Нові функції й особливості
Гнучкість і універсальність

Найбільш компактний корпус на ринку!

› Змішане підключення високотемпературних гідроблоків та
внутрішніх блоків VRV
› Підключення стильних внутрішніх блоків, таких як Daikin Emura,
Nexura тощо (змішане з'єднання з іншими внутрішніми блоками
неможливе)
› Розширення номенклатури: 8-10-12-14 к.с., сполучення до 42 к.с. і, при
цьому, найкомпактніший корпус на ринку
› Збільшена довжина трубопроводу до 165 м (фактична)
› Збільшена різниця по висоті для внутрішнього блока 30 м

Більш висока продуктивність

8–14 к.с.

16–28 к.с.

30–42 к.с.

Унікальний принцип відсутності розсіювання тепла

› До 72% збільшення продуктивності (!) для кожної моделі завдяки
використанню нового компресора та більшого теплообмінника

› Відсутність необхідності у вентиляції
або охолодженні в технічних
приміщеннях
› Контролюйте розсіювання тепла
для досягнення максимальної
ефективності: встановіть цільову
температуру в технічному
приміщенні, а блок регулюватиме
фактичне розсіювання тепла

Простіше введення в експлуатацію та налаштування
› 7-сегментний дисплей
› 2 аналогові вхідні сигнали дають змогу використовувати зовнішнє
керування такими функціями
- Вмикання-вимикання (наприклад, компресора)
- Робочий режим (охолодження/нагрівання)
- Обмеження потужності
- Сигнал помилки

Комплексне рішення

Настінний блок
Daikin Emura

Повітряна завіса Biddle

Підлоговий блок
Nexura

Вентиляційна установка

Абсолютно плоский
касетний блок

Низькотемпературний гідроблок

Високотемпературний гідроблок
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З усіма існуючими стандартними функціями
Установка блока всередині приміщення робить
його невидимим ззовні
› Повна інтеграція в навколишню архітектуру, оскільки
блок невидимий
› Обладнання дуже підходить для районів із жорсткими
обмеженнями щодо рівня шуму, оскільки звук працюючих
блоків неможливо почути
› Багатоваріантна установка в приміщенні завдяки
відсутності розсіювання тепла
› Дуже висока ефективність, навіть у найбільш
екстремальних зовнішніх умовах, особливо в
геотермальній конфігурації

Уніфікована
номенклатура систем
з тепловим насосом
і рекуперацією
теплоти, стандартної та
геотермальної серій

Регулювання змінної витрати води
› Опція регулювання змінної витрати води зменшує
надмірне споживання енергії циркуляційним насосом.
› Управління клапаном регулювання потоку води дає змогу
зменшувати витрату води, коли це можливо, таким чином,
заощаджуючи енергію.
› Сигнал 0~10 В

Градирня
(закритого типу),
бойлер
Клапан
регулювання
змінної витрати
води

Нижчі рівні концентрації холодоагенту

Інверторний

Системи VRV із водяним охолодженням, як правило, мають
менше холодоагенту в системі, що робить її ідеальним
рішенням для дотримання вимог законодавства EN378
щодо обмеження кількості холодоагенту в лікарнях і
готелях.
Рівні холодоагенту залишаються обмеженими завдяки:
› обмеженій відстані між зовнішнім і внутрішнім блоками
› модульності: вмикання невеликих систем на кожному
поверсі замість однієї великої системи. Завдяки
використанню водяного контуру рекуперація теплоти
можлива в усьому будинку

Максимальна гнучкість конфігурації та швидкість
установки

Вхідний сигнал
клапана
регулювання
потоку

насос

Один порт

Кілька портів: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

BS1Q 10,16,25A

› Гнучка й швидко встановлювана конструкція системи
з унікальною номенклатурою одно- і багатопортових
BS-блоків.
› Широкий спектр компактних і легких багатопортових
BS-блоків значно скорочує час монтажу.
› Довільне сполучення одно- і багатопортових BS-блоків

BS 4 Q14 A

BS 6, 8 Q14 A

BS 10, 12 Q14 A

BS 16 Q14 A

Багатоярусна конфігурація

2-ступінчаста рекуперація теплоти
СТУПІНЬ 1
Рекуперація теплоти між

СТУПІНЬ 2
Рекуперація теплоти між зовнішніми блоками

внутрішніми блоками

(Рекуперація теплоти та тепловий насос)

Водопровід
Труби з холодоагентом
Висота стелі

Градирня (закритого типу), бойлер

Теплота, виведена в контур
14 к.с.

Внутрішні блоки в основному
охолоджують, частково нагрівають

14 к.с.

VRV-W

Теплота, прийнята з контуру

Внутрішні блоки в основному
нагрівають, частково охолоджують
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VRV-W

14 к.с.

Висота
3,3 м

Кришталева вежа
Етап проектування BREEAM: Чудові характеристики

Відмінний і добре відомий
приклад комплексного рішення
Daikin, що забезпечує високу
енергоефективність при
використанні ОВК систем
› Поєднання систем VRV, Sky Air та Applied гарантує повне
кондиціонування повітря в усіх офісах і загальних приміщеннях.
› VRV з водяним охолодженням є основним вкладом до загальної
енергоефективності ОВК систем через його двоступеневу
систему рекуперації теплоти.
› Універсальність: незалежне терморегулювання та комфорт на
кожному поверсі та у кожному приміщенні з VRV.
› Безпроблемне поєднання блоків Daikin та системи LonWorks
BMS гарантує, що загальне споживання енергії будівлі
відстежується та контролюється належним чином.

Місце розташування
48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Бухарест, Румунія
Відомості про будівлю
Забудована територія: 24 728 м²
Загальна корисна площа: 20 020 м²
Поверхи: 4 підвали, 15 поверхів, технічний поверх
Висота будівлі: 72 м
Площа офісних приміщень на поверх: прибл. 1000 м²
Встановлені системи Daikin
› 67 x блоків VRV з водяним охолодженням
› 2 x зовнішніх блока VRV з тепловим насосом
› 289 внутрішніх блоків VRV (265 повітропроводів, 24 x
касетних блоки)
› 5 x Sky Air з круглопотоковими касетними блоками
› 4 x холодильні машини з водяним охолодженням
› 11 x DMS504B51 (шлюз LonWorks)

Винагороди
› Зелене будівництво року 2012 (ROGBC)
› Нагорода за раціональне природовикористання
Environmental Social & Sustainability (ESSA)
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Інновації
для максимальної універсальності
та простої установки

0м

м

980 мм

Горизонтальне або вертикальне
підключення трубопроводу

56

767 мм

Значно підвищений рівень
ефективності завдяки
збільшеному теплообміннику
Легкий доступ до компонентів
Легке зняття передньої пластини

крок 1
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крок 2

Обертова розподільна коробка

Принцип відсутності розсіювання тепла
› Відсутність необхідності у вентиляції
або охолодженні технічних приміщеннях
› Підвищення універсальності установки
та надійності деталей
Теплообмінник з розсіюванням
тепла охолоджує блок для
досягнення температурної
рівноваги в технічному приміщенні

Плата виробляє
тепло

Компресор
виробляє тепло

Потребується мінімальна площа
технічного приміщення
Технологія

› Конфігуратор VRV
› 7-сегментний дисплей
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Приклад

застосування
Для охолодження використовується закрита випарна градирня,
а для нагрівання — холодильна машина
Закрита випарна градирня

Холодильна машина

Режим охолодження

Розширювальний бак
Сітчастий фільтр
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Циркуляційний насос
Теплообмінник

Клапан подачі або клапан
регулювання потоку

Запірний клапан

Перемикач потоку

Триходовий клапан

Режим нагрівання
Потік холодоагенту

Переваги цього налаштування

Коли використовувати?

› Холодильна машина використовується тільки, коли не вистачає
потужності градирні, та/або навантаження при охолодженні та
нагріванні VRV не збалансоване  дуже енергоефективна установка
› У випадку роботи холодильної машини використовується
поновлюване джерело тепла (повітря), підвищуючи показник BREEAM.
› Чи можливо зменшити розмір градирні, зробивши установку більш
компактною

› Коли в будівлі вже використовується холодильна машина для інших
цілей
› Коли є обмеження щодо простору для зовнішньої установки
› Проекти, орієнтовані на схеми сертифікації ефективності / «зеленого
будівництва»

Приклад

застосування
Для охолодження використовується сухий охолоджувач,
для нагрівання — бойлер

Закрита випарна градирня

Бойлер

Режим охолодження

Розширювальний бак
Сітчастий фільтр

Циркуляційний насос
Теплообмінник

Клапан подачі або клапан
регулювання потоку

Запірний клапан

Перемикач потоку

Триходовий клапан

Переваги цього налаштування
› Простота, економічність. Добрий варіант використання технології VRV у
багатоповерхових будівлях
› Для місця розташування будівлі/проекту/установки відсутні особливі вимоги
› Забезпечує високу ефективність, тому що при використанні в готелях,
зазвичай, високий рівень навантаження при охолодженні та нагріванні
одночасно.

Режим нагрівання
Потік холодоагенту

› Процес рекуперації теплоти у водяному контурі, зазвичай, дозволяє
температурі води залишатися в межах припустимого діапазону, навіть без
використання сухого охолоджувача та бойлера.

Коли використовувати?
› Для багатоповерхівок або інших місць, де бажано використовувати VRV з
водяним охолодженням через умови установки
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Приклад

застосування
Геотермальна конфігурація

Бак для гарячої води

Контур заземлення з
вертикальними каналами

Розширювальний бак

Циркуляційний насос

Нагрівач рідини

Бак-накопичувач

Сітчастий фільтр

Теплообмінник
Клапан подачі або клапан
регулювання потоку

Перемикач потоку

Режим охолодження

Запірний клапан

Потік холодоагенту

Режим нагрівання

Триходовий клапан

Переваги цього налаштування
› Висока енергоефективність
› Контур заземлення може служити протягом дуже довгого
часу, тому оновлення/заміна обладнання проходить з
легкістю
› Вертикальні канали забезпечують більш стабільну
температуру води (= постійна високоефективність) та не
займають багато місця.
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Коли використовувати?
› Коли ґрунт підходить для геотермальних контурів, а також є
досвід геотермальної установки на місцевому рівні
› Для проектів з високими вимогами щодо
енергоефективності та орієнтацією на сертифікацію
«зеленого будівництва»

Контур заземлення
Приклади
Відкрита система
Використовує воду зі свердловини чи поверхневу воду (річка,
озеро). Вода потім викачується назад до свердловини чи до
поверхневого водного об'єкта

 Може бути найбільш економічним типом
геотермальної системи

Умови:
› На глибині 20 м температура води залишається
незмінною впродовж цілого року і становить
10°C
› Поверхнева вода охолоджується до 5°C у
зимовий період

 Постійна температура ґрунтової води
позитивно впливає на ефективність
теплового насоса

O Існує ризик пошкодження компонентів
системи через якість води  може
знадобитися другий контур для захисту
теплообмінника

O Вода має бути перевірена на кислотність,
вміст мінералів, вміст речовин органічного
походження та корозійну активність:

O В багатьох регіонах відкриті системи
заборонені через турботу про навколишнє
середовище

Закрита система
Використовує водопровідні труби, що занурені в землю та
здійснюють теплообмін із землею
Умови для установки вертикальної системи
› Звичайна глибина: 30-140 м. При зануренні
глибше 15 м температура землі є постійною та
дорівнює близько 10°C

 Потребується менше простору на поверхні
 Постійна температура землі
O Висока ціна через витрати на буріння

Для менших приміщень можуть використовуватися горизонтальні контури
Система горизонтального контура
› Звичайна глибина траншеї: 1-2 м. Температура

землі міняється, але залишається завжди не
нижче 5°C (виключення: в холодних регіонах)
› Спіральний теплообмінник: пластиковий
геотермальний трубопровідний контур
скручується в кола, що перекривають одне
одного, та сплющується (встановлюється,
коли недостатньо місця для закритого
горизонтального контура)

 Установка простіша та менш затратна, ніж у
випадку вертикальних закритих контурів.

O Зазвичай цього вистачає для невеликих
приміщень на приватному подвір'ї.

O На місці, де знаходиться контур, не можна
садити дерева або будувати споруди.

O Для запобігання заморожуванню води
необхідний гліколь.
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RWEYQ-T9

Серія + систем VRV IV з водяним
охолодженням
Ідеально підходить для висотних будинків, при використанні
води як джерела тепла
ʯ Екологічно орієнтоване рішення: скорочення викидів CO2 завдяки можливості
використання геотермальної енергії в якості джерела поновлюваної енергії та
меншим типовим кількостям холодоагенту, що заправляється, робить це рішення
таким, що ідеально відповідає EN378
ʯ Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання
температури, вентиляція, вентиляційні установки, повітряні завіси Biddle та ГВП
ʯ Унікальний принцип відсутності розсіювання тепла усуває необхідність у
вентиляції або охолодженні в технічних приміщеннях і забезпечує максимальну
гнучкість установки
ʯ Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: можливість сполучати блоки VRV і
стильні внутрішні блоки (Daikin Emura, Nexura тощо)
ʯ Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура холодоагенту,
конфігуратор VRV, 7-сегментний дисплей і компресори з повністю інверторним
керуванням
ʯ Конструкція продумана з точки зору простоти установки й експлуатації:
вибір між під'єднанням труб з холодоагентом зверху або спереду та обертова
розподільна коробка для легкого доступу до обслуговуваних компонентів
ʯ Компактна й легка конструкція дозволяє встановлювати блоки в кілька ярусів
для економії місця: система 42 к.с. може бути встановлена на площі 0,5 м²
ʯ 2-етапна рекуперація теплоти: перший етап — між внутрішніми блоками,
другий — між зовнішніми, завдяки рекуперації енергії у водяному контурі
ʯ Уніфікована модель для варіантів теплового насоса і рекуперації теплоти,
стандартної експлуатації та використання геотермальної енергії

ʯ Опція керування змінною витратою води підвищує гнучкість і ефективність системи
ʯ 2 аналогові вхідні сигнали дозволяють використовувати зовнішнє управління:
УВІМК-ВИМК, режим роботи, сигнал помилки тощо
ʯ Має всі стандартні характеристики VRV

VRV-W

Перепад висот між VRV-W і внутрішніми блоками:
50 м, якщо VRV-W вище
40 м, якщо VRV-W нижче
VRV-W

Перепад висот між внутрішніми блоками: 30 м

Внутрішня установка
Необмежена довжина труб для води

Водопровід
Труби з холодоагентом

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

ErP 2021
Вже повністю відповідає вимогам
LOT 21 — Tier 2

Опубліковані дані про
внутрішні блоки в реальних
умовах використання

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати
КЛАС 20
Daikin Emura — Настінний блок
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний)
Nexura — Блок підлогового типу
Підлоговий блок

КЛАС 25

КЛАС 35

КЛАС 42

КЛАС 50

FTXJ-MW/MS
FTXA-AW/BS/BB/BT
FVXG-K
FVXM-F

Для підключення внутрішніх блоків RA до VRV IV необхідний модуль BPMKS (RYYQ/RXYQ)

Отримайте всю технічну інформацію щодо
RWEYQ-T9 на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Зовнішній блок
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
Рекомендована комбінація
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Рівень звукової потужності Охолодження Ном.
Рівень звукового тиску Охолодження Ном.
Охолодження Мін.~Макс.
Робочий діапазон Температура
води на вході Нагрівання Мін.~Макс.
Температура
Макс.
навколо корпусу
Вологість
Охолодження~Нагрівання Макс.
навколо корпусу
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Заправлення
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Газ ВТ/НТ
ЗД
Дренаж
Розмір
Вода
Вхід/Вихід Розмір
Загальна довжина трубопроводів Система
Фактич.
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
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RWEYQ
к.с.
кВт
кВт
кВт
%
%

8T9
8
22,4
25,0
25,0
4 x FXMQ50P7VEB
326,8
524,3
8,4
13,3

10T9
10
28,0
31,5
31,5
4 x FXMQ63P7VEB
307,8
465,9
7,9
11,8

100,0

125,0

12T9
12
33,5
37,5
37,5
6 x FXMQ50P7VEB
359,0
436,0
9,2
11,1

14T9
14
40,0
45,0
45,0
1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB
330,7
397,1
8,5
10,1

150,0

175,0

450,0

525,0

64 (1)
300,0
мм
кг
дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.
°C c.т.

375,0
980x767x560
195

65,0
48,0

197
71,0
50,0

72,0
56,0

74,0
58,0

10~45
10~45
40

%

80~80
R-410A/2.087,5

кг/екв.т СО2
мм
мм
мм

м
Гц/В
A

7,9/16,5
9,52
19,1 (2)
15,9 (3) / 19,1 (4)

22,2 (2)
19,1 (3) / 22,2 (4)
19,1 (3) / 28,6 (4)
14 мм ЗД/10 мм ВД
ISO 228-G1 1/4 B/ISO 228-G1 1/4 B
500
3N~/50/380-415
20

9,6/20,0
12,7
28,6 (2)
22,2 (3) / 28,6 (4)

25

Етап 1: Рекуперація теплоти
між внутрішніми блоками

Охолодження

Добута теплота
забезпечує безкоштовне
гаряче водопостачання
й опалення

ГВП

Нагрівання

+

Гаряче
водопостачання

45°C – 75°C

Вентиляційна
установка

25°C – 75°C

Низькотемпературний
радіатор

45°C – 75°C

Системи теплої
підлоги

Внутрішні блоки VRV
Сонячна
панель
Daikin
BS-блок

Бак для
побутової
гарячої води

BS-блок
25°C – 35°C

RWEYQ-T9

Гідроблок тільки
для опалення
для VRV

Градирня (закритого типу), бойлер

Системи теплої
підлоги

Етап 2:
Рекуперація теплоти
між зовнішніми
блоками

або
Низькотемпературний
радіатор

25°C – 45°C

25°C – 35°C
Зворотний
низькотемпературний
гідроблок

Трубопровід для рідини
Трубопровід для газу
Трубопровід для випускання газу
ГВП

Система із зовнішнім блоком
Система
Модуль зовнішнього блока 1
Модуль зовнішнього блока 2
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Рекомендована комбінація
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Газ ВТ/НТ
ЗД
Загальна довжина трубопроводів Система
Фактич.
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Система із зовнішнім блоком
Система
Модуль зовнішнього блока 1
Модуль зовнішнього блока 2
Модуль зовнішнього блока 3
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Prated,c
Теплопродуктивність Prated,h
Макс.
6°C в.т.
Рекомендована комбінація
ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Максимальна кількість внутрішніх блоків
Індекс внутр. блоків Мін.
Ном.
Макс.
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Газ ВТ/НТ
ЗД
Загальна довжина трубопроводів Система
Фактич.
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)

Теплота, виведена в контур

Теплота, прийнята з контуру
Теплота, виведена в контур

Теплота, прийнята з контуру
* Ці конфігурації системи наведені тільки для ілюстративних цілей.
RWEYQ

к.с.
кВт
кВт
кВт
%
%

мм
мм
мм
м
Гц/В
A
RWEYQ

к.с.
кВт
кВт
кВт

%
%

мм
мм
мм
м
Гц/В
A

16T9

18T9
20T9
22T9
24T9
26T9
28T9
RWEYQ8T
RWEYQ10T
RWEYQ12T
RWEYQ14T
RWEYQ8T
RWEYQ10T
RWEYQ12T
RWEYQ14T
16
18
20
22
24
26
28
44,8
50,4
56,0
61,5
67,0
73,5
80,0
50,0
56,5
62,5
69,0
75,0
82,5
90,0
50,0
56,5
62,5
69,0
75,0
82,5
90,0
307,6
308,7
298,1
311,3
342,6
322,5
306,1
459,2
491,1
466,8
447,9
434,5
406,9
387,9
7,9
7,7
8,0
8,8
8,3
7,9
11,7
12,5
11,9
11,4
11,1
10,4
9,9
4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB 8 x FXMQ63P7VEB 12 x FXMQ50P7VEB 7 x FXMQ50P7VEB 2 x FXMQ50P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB
+ 5 x FXMQ63P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB
64 (1)
200,0
225,0
250,0
275,0
300,0
325,0
350,0
600,0
675,0
750,0
825,0
900,0
975,0
1.050,0
12,7
15,9
19,1
28,6 (2)
34,9 (2)
28,6 (3) / 28,6 (4) 28,6 (3) / 28,6 (4)
28,6 (3) / 34,9 (4)
22,2 (3) / 28,6 (4)
500
3N~/50/380-415
32
35
40
50
30T9

32T9
34T9
36T9
38T9
40T9
42T9
RWEYQ10T
RWEYQ12T
RWEYQ14T
RWEYQ10T
RWEYQ12T
RWEYQ14T
RWEYQ10T
RWEYQ12T
RWEYQ14T
30
32
34
36
38
40
42
84,0
89,5
95,0
100,5
107,0
113,5
120,0
94,5
100,5
106,5
112,5
120,0
127,5
135,0
94,5
100,5
106,5
112,5
120,0
127,5
135,0
12 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 12 x FXMQ50P7VEB 18 x FXMQ50P7VEB 13 x FXMQ50P7VEB 8 x FXMQ50P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB
+ 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB
+ 5 x FXMQ63P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB 15 x FXMQ63P7VEB
308,3
318,2
342,5
352,3
338,8
341,4
332,9
467,2
456,1
447,0
438,5
419,4
404,4
391,2
7,9
8,2
8,8
9,0
8,7
8,5
11,9
11,6
11,4
11,2
10,7
10,3
10,0
64 (1)
375,0
400,0
425,0
450,0
475,0
500,0
525,0
1.125,0
1.200,0
1.275,0
1.350,0
1.425,0
1.500,0
1.575,0
19,1 (2)
34,9
41,3
28,6 (3) / 34,9 (4)
41,3 (3) / 34,9 (4)
500
3N~/50/380-415
50
63
80

(1) Фактична кількість внутрішніх блоків, які можна підключити, залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV, гідроблок, внутрішній блок RA тощо) й обмеження щодо коефіцієнта підключень системи (50% <= CR <= 130%) | (2) У випадку
системи теплового насоса труба для газу не використовується (3) Для системи рекуперації теплоти (4) Для системи теплового насоса
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Внутрішні блоки VRV
Один з найширших асортиментів на ринку,
що пропонує не менше 26 різних стильних та
елегантних моделей у 116 різних варіантах. Всі
вони створені для забезпечення максимального
комфорту, мінімізації рівня шуму та спрощення
установки й обслуговування.
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Внутрішні блоки

VRV IV

Внутрішні блоки VRV

107

Стельові блоки касетного типу
НОВІ
ПАНЕЛІ

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

FXFQ-B114

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

FXZQ-A115
FXCQ-A116

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

FXKQ-MA117
Блоки канального типу

НАЙТОНШИЙ В
СВОЄМУ КЛАСІ

Функція автоматичного очищення фільтра для блоків канального типу
Комплект для багатозональної роботи

42
118

FXDQ-A3119
FXSQ-A

120

FXMQ-P7 / FXMQ-MB

121

Настінний блок
FXAQ-A123
Блоки підстельового типу
FXHQ-A124
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

FXUQ-A125
Підлогові блоки

НАЙТОНШИЙ В
СВОЄМУ КЛАСІ

FXNQ-A126
FXLQ-P127
Стильні внутрішні блоки Stylish

128

BPMKS

128

Аксесуари для підключення стильних внутрішніх блоків

128

Настінний блок
БЛОК З УНІКАЛЬНИМ
ДИЗАЙНОМ

FTXJ-MW/MS130
C/FTXA-AW/BS/BT/BB131
Підлоговий тип

УНІКАЛЬНА ПАНЕЛЬ
ВИПРОМІНЮВАННЯ

FVXG-K132
FVXM-F133
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Внутрішні блоки VRV

Блок канального типу з високим ЗСТ

Круглопотоковий касетний блок

Компактний блок канального типу
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Внутрішні блоки VRV

Підлоговий блок
без корпусу

ГВП

Абсолютно плоский касетний блок
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Внутрішні блоки

Огляд систем
Тип

Модель

Найменування

Підлоговий тип

Підстельовий блок

Настінний блок

Канальний блок

Стельовий касетний блок

Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту
› Функція автоматичного очищення забезпечує високу ефективність
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
› Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
Круглопотоковий › Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми
касетний блок
› Найменша монтажна висота на ринку!
› Найширший вибір дизайну та кольорів декоративних панелей
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Абсолютно
плоский
касетний
блок

Унікальна конструкція, що повністю вбудовується в підвісну стелю
Ідеальна інтеграція в стандартну архітектурну стельову плитку
Сполучення виразного дизайну та передового технічного виконання
Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми

›
›
›
›
›

Стельовий блок Тонка й легка конструкція зручно встановлюється у вузьких стельових просторах
касетного типу › Глибина всіх блоків дорівнює 620 мм, що ідеально підходить для вузького простору між підвісною стелею й перекриттям
з 2-потоковою › Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми
› Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму
подачею
› Заслінки повністю закриваються, коли блок не працює
повітря
› Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного регулювання повітряного потоку відповідно до необхідного навантаження

FXDQ-A3

FXSQ-A

›
›
›
›
›

Блок
канального
типу із
середнім
ЗСТ

› Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм
› Низькі рівні шуму при роботі
› Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи

Підлоговий
блок

Підлоговий
блок без
корпусу

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

















Опція фільтра
із функцією
автоматичного
очищення

Опція для
багатозональної
роботи





Опція для
багатозональної
роботи

Найтонший і водночас найпотужніший на ринку блок із середнім зовнішнім статичним тиском!

›

різної довжини
Функція автоматичного регулювання витрати повітря визначає обсяг повітря й статичний тиск і
коригує його так, щоб забезпечити номінальну витрату повітря, що гарантує високий рівень комфорту

Блок
ЗСТ до 200 Па, ідеально підходить для великих приміщень
канального › Оптимальний комфорт гарантований незалежно від довжини повітропроводів або
типу решіток завдяки автоматичному регулюванню потоку повітря
типу з
› Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму
високим
› Багато варіантів установки, оскільки всмоктування повітря може здійснюватися з
ЗСТ
тильної сторони або знизу
Блок
канального ЗСТ до 270 Па, ідеально підходить для дуже великих приміщень
› Видимі тільки решітки
типу з
› Блок великої потужності: теплопродуктивність до 31,5 кВт
високим ЗСТ

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

FXCQ-A

Компактний дизайн, багато варіантів установки
Компактні розміри дозволяють установлювати блоки у вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям
Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па
Видимі тільки решітки
Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму

Компактний
блок
канального
типу

4х-потоковий
підстельовий
тип

FXZQ-A

FXKQ-MA

›

Блок
підстельового
типу

FXFQ-B

1-потоковий блок для установки в куті
Компактні розміри дозволяють установлювати блоки у вузькому просторі
між підвісною стелею й перекриттям
› Різноманітна установка завдяки різним варіантам розподілу потоку повітря

Однопотоковий
касетний блок

Настінний
блок

Клас продуктивності (кВт)



FXMQ-P7



FXMQ-MB

Для приміщень без підвісних стель і вільної площі підлоги
Плоска стильна лицьова панель легко миється
Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих
приміщень
› Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму
› Повітря комфортно розподіляється вгору та вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря

FXAQ-A



Для широких приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда
Приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати!
Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
Можлива установка навіть у кутах або вузьких просторах
Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму

FXHQ-A



Унікальний блок Daikin для високих приміщень без підвісних стель і вільної площі підлоги
Приміщення зі стелями висотою до 3,5 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати!
Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми
Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму

FXUQ-A

Для зонального кондиціонування повітря
Можлива установка перед скляними стінами або у вигляді окремого блока,
оскільки корпус має і передню, і задню стінку
› Ідеальне рішення для монтажу під вікном
› Для монтажу потрібно дуже мало місця
› Настінна установка полегшує очищення під блоком

FXLQ-P



Ідеально підходить для установки в офісах, готелях і житлових приміщеннях
Акуратно прихований у стіні, при цьому видні тільки повітрозабірні й
повітророзподільні решітки
› Можлива установка навіть під вікном
› Для установки потрібно дуже мало місця, оскільки глибина становить усього 200 мм
› Високе значення ЗСТ допускає багатоваріантну установку

FXNQ-A



›
›

›
›
›
›
›

›
›
›
›



›

›








Холодопродуктивність (кВт)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

Теплопродуктивність (кВт)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) Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна
довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м
(2) Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура в приміщенні: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина
труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м
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Внутрішні блоки

Огляд внутрішніх блоків Stylish
Залежно від області застосування, внутрішні блоки
спліт-систем і Sky Air можна приєднати до наших
зовнішніх блоків серій VRV IV та VRV IV S. Див.
модельний ряд зовнішніх блоків, де описані
обмеження на спільне використання блоків.

Канальний
блок

Настінний
блок

20

25

35

42

50

60

71

FCAG-B



 



Абсолютно плоский
касетний блок

FFA-A9

 

 



Компактний блок
канального типу

FDXM-F9

 

 



Блок канального типу з
інверторним управлінням
вентилятором

FBA-A(9)



Настінний блок
Daikin Emura

FTXJ-MW/MS

  

Настінний блок Stylish

FTXA-AW/BS/
BB/BT

Настінний блок Perfera

CTXM-N
FTXM-N

(З функцією автоматичного
очищення1)

Стельовий
касетний
блок

15

Підстельовий
Блок підстельового типу
блок

Підлоговий блок Nexura

Підлоговий
Підлоговий блок
тип

Підлоговий блок без корпусу

FHA-A(9)

RXYLQ-T

Назва продукту

RWEYQ-T94

Модель
Круглопотоковий касетний блок

RXYSCQ-TV13
RXYSQ-TV93
RXYSQ-TY9/TY13

Тип

RXYQ-U

Клас продуктивності (кВт)

RYYQ-U

Зовнішній блок, який можна підключити

Опція фільтра
із функцією
автоматичного
очищення





 



 

    

 



 

  

       




  



FVXG-K

 



 



 

FVXM-F

 



 



 

FNA-A9

 

 

1

Потрібна декоративна панель BYCQ140DG9 або BYCQ140DGF9 + BRC1E* або BRC1H*

2

Для підключення стильних внутрішніх блоків необхідний модуль BPMKS

3

Спільне використання внутрішніх блоків RA і VRV не допускається.

4

Тільки для експлуатації з використанням теплового насоса
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Внутрішні блоки

Режим роботи під час вашої відсутності
Режим вентиляції

Кондиціонер можна використовувати в режимі вентиляції, для створення потоку повітря без охолодження або
нагрівання
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується максимальна енергоефективність і комфорт без
необхідності в дорогому або тривалому обслуговуванні
Датчик руху направляє повітря убік від людей, виявлених у приміщенні. Датчик визначає середню температуру
біля підлоги та забезпечує рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги

При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється горизонтально, а вентилятор працює
на малих обертах для запобігання виникненню протягів. +Після прогріву напрямок повітря й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача

Тиха робота

Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Зовнішні блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів

Автоматичне перемикання режимів
охолодження-нагрівання

Автоматичний вибір режиму охолодження або нагрівання для підтримки встановленої температури

Повітряний фільтр

Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря

Режим зниження вологості

Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні

Пульт дистанційного
керування й таймер

Повітряний потік

Комфорт

Захист від протягів

Обробка
повітря

Фільтр із функцією автоматичного
очищення
Датчик температури у підлоги та
датчик руху

Під час вашої відсутності у приміщенні можуть підтримуватися комфортні умови

Контроль
вологості

Ми проявляємо
відповідальність

Огляд переваг

Запобігання забрудненню стелі
Автоматична зміна вертикального
положення заслінок
Ступінчасте регулювання швидкості
вентилятора

Інші функції

Можливість вибору різних швидкостей вентилятора дозволяє оптимізувати рівні комфорту

Індивідуальне керування заслінками

Індивідуальне керування заслінками за допомогою дротового пульта ДК, що спрощує установку кожної заслінки
відповідно до конфігурації приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція)

Тижневий таймер

Можна налаштувати таймер на вмикання і вимикання кондиціонера в будь-який час доби або тижня

Інфрачервоний пульт дистанційного
керування
Дротовий пульт дистанційного
керування

Інфрачервоний пульт із РК-екраном для дистанційного керування внутрішнім блоком
Дротовий пульт для дистанційного керування внутрішнім блоком

Централізоване керування

Централізоване керування забезпечує управління кількома внутрішніми блоками з однієї точки

Багатозональна робота

Дозволяє створювати до 6 окремих кліматичних зон з використанням одного внутрішнього блока

Автоматичний перезапуск
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Повітророзподільні решітки внутрішнього блока спеціально спроектовані так, щоб потік повітря не направлявся
на стелю і не забруднював її
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального положення заслінок для рівномірного розподілу
повітряних потоків і температури

Автоматична діагностика

При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі кондиціонер автоматично
перезапускається, використовуючи первісні налаштування
Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про неполадки обладнання або
відхилення від нормального режиму роботи

Комплект дренажного насоса

Забезпечує видалення конденсату із внутрішнього блока

Для багатьох приміщень

Основне електроживлення внутрішнього блока можна вимкнути при виході з готелю або для обслуговування

Стельові блоки касетного типу

Настінний
блок

Блоки канального типу

Блоки підстельового
типу

Підлогові блоки

FXFQ-B

FXZQ-A

FXCQ-A

FXKQ-MA

FXDQ-A3

FXSQ-A

FXMQ-P7

FXMQ-MB

FXAQ-A

FXHQ-A

FXUQ-A

FXNQ-A

FXLQ-P



















































G1*
(G3* — стосується
панелі із автоматичним
очищенням)
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Опція




















G1*



G1*
F8* (опція)
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Опція

Стандартний
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СтандартнийСтандартнийСтандартнийСтандартнийСтандартнийСтандартнийСтандартний
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( )



( )







( )



* Категорія класів фільтрів — це індикація, фільтри не сертифіковані.
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FXFQ-B

Круглопотоковий касетний блок
Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності
й комфорту
ʯ Автоматичне очищення фільтра забезпечує високу ефективність,
комфорт і більш низькі витрати на техобслуговування.
ʯ Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і
рівень комфорту
ʯ Найширший вибір декоративних панелей: Дизайнерські,
стандартні панелі, а також панелі з автоматичним очищенням в
білому (RAL9010) та чорному (RAL9005) кольорах
ʯ Заслінки більшого розміру й унікальна схема коливання
забезпечують більш рівномірний розподіл повітря
ʯ Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!
ʯ Найменша монтажна висота на ринку: 214 мм для класу 20-63
ʯ Додатковий комплект для забору свіжого повітря
ʯ Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або
подавати повітря в невеликі сусідні приміщення

FXFQ-B

BRC1H519W7

Основний блок
Випуск повітропроводу-відгалуження

BRC7FB532F

Біла панель

Чорна панель

Біла панель з
автоматичним
очищенням

Основний випуск

ʯ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм
підвищує гнучкість системи й швидкість установки

Чорна дизайнерська панель

675 мм

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXFQ-B на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц

Повна продуктивність
Повна продуктивність
Охолодження
Нагрівання
Розміри
Блок
Вага
Блок
Корпус
Матеріал
Декоративна панель Модель

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
ВхШхГ

FXFQ
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

Розміри
ВхШхГ
мм
Вага
кг
Вентилятор
Витрата повітря Охолодження Низьк./Вис.
м³/хв
— 50 Гц
Нагрівання Низьк./Вис.
м³/хв
Повітряний фільтр
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження
Високий
дБA
Рівень звукового
Охолодження
Низьк./Ном./Вис.
дБA
тиску
Нагрівання
Низьк./Ном./Вис.
дБA
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування
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20B
2,20
2,5

25B
2,80
3,2

32B
3,60
4,0
0,04
0,04

40B
4,50
5,0

50B
5,60
6,3
0,05
0,05

63B
7,10
8,0
0,06
0,06

80B
100B
9,00
11,20
10,0
12,5
0,09
0,12
0,09
0,11
246x840x840
24

125B
14,00
16,0
0,19
0,18
288x840x840
26

204x840x840
20
21
Оцинковані сталеві листи
Стандартні панелі: BYCQ140E — білий з сірими решітками/BYCQ140EW — повністю білий/BYCQ140EB — чорний
Панелі з автоматичним очищенням BYCQ140EGF — білий/BYCQ140EGFB — чорний
Дизайнерські панелі: BYCQ140EP — білий/BYCQ140EPB — чорний
Стандартні панелі: 50x950x950/панелі з автоматичним очищенням: 130x950x950/дизайнерські панелі: 50x950x950
Стандартні панелі: 5,4/панелі з автоматичним очищенням: 10,3/дизайнерські панелі: 5,4
8,8/12,5
9,5/13,6
10,5/15,0
10,5/16,5
12,4/22,8
12,4/26,5
19,9/33,0
8,8/12,5
9,5/13,6
10,5/15,0
10,5/16,5
12,4/22,8
12,4/26,5
19,9/33,0
Полімерна сітка
49
51
53
55
60
61
30,0/33,0/35,0 30,0/34,0/38,0 30,0/37,0/43,0 36,0/41,0/45,0
28,0/29,0/31,0
29,0/31,0/33,0
28,0/29,0/31,0
29,0/31,0/33,0
30,0/33,0/35,0 30,0/34,0/38,0 30,0/37,0/43,0 36,0/41,0/45,0
R-410A/2.087,5
6,35
9,52
12,70
15,90
VP25 (ЗД 32/ВД 25)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC7FA532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532F / BRC7FB532FB
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
19

FXZQ-A

Абсолютно плоский касетний блок
Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну
стелю
ʯ Плоске розташування серед стандартних архітектурних
стельових плит, блок виступає всього на 8 мм
ʯ Чудове сполучення зразкового дизайну й передового технічного
виконання з елегантною білою обробкою або поєднанням
сріблястого та білого оздоблення
ʯ Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і
рівень комфорту
ʯ Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі
офіси тощо
ʯ Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

FXZQ-A

BRC1H519W7, BRC7F530W-S

ʯ Опційний комплект для забору свіжого повітря
ʯ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 630 мм
підвищує гнучкість системи й швидкість установки
500 мм

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXZQ-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц

Повна продуктивність
Повна продуктивність
Охолодження
Нагрівання
Розміри
Блок
Вага
Блок
Корпус
Матеріал
Декоративна панель Модель
Колір
Розміри
Вага
Декоративна
Модель
панель 2
Колір
Розміри
Вага
Декоративна
Модель
панель 3
Колір
Розміри
Вага
Декоративна
Модель
панель 4
Колір
Розміри
Вага
Вентилятор
Витрата повітря
— 50 Гц

Повітряний фільтр
Рівень звукової потужності
Рівень звукового
тиску

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
ВхШхГ

FXZQ
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

ВхШхГ

мм
кг

ВхШхГ

мм
кг

ВхШхГ

мм
кг

ВхШхГ

мм
кг
м³/хв
м³/хв

Охолодження Низьк./Вис.
Нагрівання Низьк./Вис.

Тип
Охолодження
Високий
Охолодження
Низьк./Ном./Вис.
Нагрівання
Низьк./Ном./Вис.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

дБA
дБA
дБA
мм
мм
Гц/В
A

15A
1,70
1,90

20A
2,20
2,50
0,043
0,036

25A
2,80
3,20

32A
3,60
4,00
0,045
0,038

40A
4,50
5,00
0,059
0,053

50A
5,60
6,30
0,092
0,086

260x575x575
15,5

16,5
18,5
Оцинковані сталеві листи
BYFQ60C2W1W
Білий (N9.5)
46x620x620
2,8
BYFQ60C2W1S
СРІБЛЯСТИЙ
46x620x620
2,8
BYFQ60B2W1
Білий (RAL9010)
55x700x700
2,7
BYFQ60B3W1
БІЛИЙ (RAL9010)
55x700x700
2,7
6,5/8,5
6,5/8,7
6,5/9,0
7,0/10,0
8,0/11,5
10,0/14,5
6,5/8,5
6,5/8,7
6,5/9,0
7,0/10,0
8,0/11,5
10,0/14,5
Полімерна сітка
49
50
51
54
60
25,5/28,0/31,5
25,5/29,5/32,0
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
28,0/32,0/37,0
33,0/40,0/43,0
25,5/28,0/31,5
25,5/29,5/32,0
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
28,0/32,0/37,0
33,0/40,0/43,0
R-410A/2.087,5
6,35
12,7
VP20 (ВД 20/ЗД 26)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC7EB530W (стандартна панель) / BRC7F530W (біла панель) / BRC7F530S (сіра панель)
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Розміри не враховують блок управління
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FXCQ-A

Стельовий блок касетного
типу з 2-потоковою подачею
повітря
Тонка легка конструкція легко встановлюється у вузьких
коридорах
ʯ Глибина всіх блоків дорівнює 620 мм, що ідеально підходить для
вузьких просторів
ʯ Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

FXCQ20-40A

BRC1H519W7, BRC7F5C52

ʯ Стильний блок, легко вписується в будь-який інтер'єр. Заслінки
повністю закриті, коли блок не працює, повітрозабірні решітки
не видимі
ʯ Можливе підмішування свіжого повітря, це зменшує витрати на
монтаж і усуває потребу в додатковій вентиляційній установці

ʯ Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або
подавати повітря в невеликі сусідні приміщення

Отвір у корпусі для забору свіжого повітря

Основний блок
Випуск повітропроводу-відгалуження Основний випуск
* Подача до 10% свіжого повітря в приміщення

ʯ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 580 мм
підвищує гнучкість системи й швидкість установки

ʯ Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного
регулювання повітряного потоку відповідно до необхідного
навантаження
ʯ Техобслуговування може здійснюватися шляхом вилучення
лицьової панелі

580 мм

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXCQ-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц

FXCQ
20A
Повна продуктивність Ном.
кВт
2,2
Повна продуктивність Ном.
кВт
2,5
Охолодження
Ном.
кВт
0,031
Нагрівання
Ном.
кВт
0,028
Розміри
Блок
ВхШхГ
мм
Вага
Блок
кг
Корпус
Матеріал
Декоративна панель Модель
Колір
Розміри
ВхШхГ
мм
Вага
кг
Витрата повітря — 50 Гц Охолодження Низьк./Вис.
м³/хв
7,5/10,5
Вентилятор
Повітряний фільтр
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження
Ном./Вис.
дБA
46/48
Рівень звукового
Охолодження
Низьк./Ном./Вис.
дБA 28,0/30,0/32,0
тиску
Нагрівання
Низьк./Ном./Вис.
дБA 28,0/30,0/32,0
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування
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25A
2,8
3,2

32A
3,6
4,0

40A
4,5
5,0
0,041
0,037

50A
63A
5,6
7,1
6,3
8,0
0,039
0,059
0,063
0,035
0,056
0,060
305x775x620
305x990x620
19
22
25
Оцинковані сталеві листи
BYBCQ40HW1
BYBCQ63HW1
Білий (6.5Y 9.5/0.5)
55x1.070x700
55x1.285x700
10
11
8/11,5
8,5/12
10,5/15
11,5/16
Стійка до плісняви полімерна сітка
47/50
48/50
49/52
51/53
53/55
29,0/31,0/34,0 30,0/32,0/34,0 31,0/33,0/36,0 31,0/35,0/37,0 32,0/37,0/39,0
29,0/31,0/34,0 30,0/32,0/34,0 31,0/33,0/36,0 31,0/35,0/37,0 32,0/37,0/39,0
R-410A/2.087,5
6,35
12,7
VP25 (ЗД 32/ВД 25)
1~/50/220-240
16
BRC7C52
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

80A
125A
9,0
14,0
10,0
16,0
0,090
0,149
0,086
0,146
305x1.445x620
33
38
BYBCQ125HW1
55x1.740x700
13
18,5/26
22,5/32
54/58
33,0/38,0/42,0
33,0/38,0/42,0
9,52
15,9

58/62
38,0/42,0/46,0
38,0/42,0/46,0

FXKQ-MA

Однопотоковий касетний блок
1-потоковий блок для установки в куті
ʯ Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у вузькому
просторі між підвісною стелею й перекриттям (потрібно всього
220 мм місця між стелями, 195 мм із панельною прокладкою, що
поставляється як аксесуар)
ʯ Створюються оптимальні умови повітряного потоку за допомогою
низхідної чи передньої подачі повітря (через додаткові решітки)
або обох варіантів

FXKQ-MA

Низхідна подача

Передня подача

BRC1H519W7, BRC4C61
Закрита декоративна панель
Поєднання

ʯ Техобслуговування може здійснюватися шляхом вилучення
лицьової панелі
ʯ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 330 мм
підвищує гнучкість системи й швидкість установки

330 мм

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXKQ-MA на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц
Розміри
Вага
Корпус
Декоративна панель

Вентилятор
Повітряний фільтр
Рівень звукової потужності
Рівень звукового тиску
Холодоагент
Приєднання труб

Електроживлення
Струм — 50 Гц
Системи управління

FXKQ
Повна продуктивність Ном.
кВт
Повна продуктивність Ном.
кВт
Охолодження
Ном.
кВт
Нагрівання
Ном.
кВт
Блок
ВхШхГ
мм
Блок
кг
Матеріал
Модель
Колір
Розміри
ВхШхГ
мм
Вага
кг
Витрата повітря — 50 Гц Охолодження Низьк./Вис.
м³/хв
Тип
Охолодження
Високий
дБA
Охолодження
Низьк./Вис.
дБA
Тип/GWP (ПГП)
Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

25MA
2,8
3,2

32MA
3,6
4,0
0,066
0,046

40MA
4,5
5,0
0,076
0,056

215x1.110x710
31
Оцинковані сталеві листи
BYK45FJW1
Білий
70x1.240x800
8,5
9/11
10/13
Стійка до плісняви полімерна сітка
54
56
33,0/38,0
34,0/40,0
R-410A/2.087,5
6,35
12,7
VP25 (ЗД 32/ВД 25)
1~/50/60/220-240/220
15
BRC4C61
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

63MA
7,10
8,00
0,105
0,085
215x1.310x710
34
BYK71FJW1
70x1.440x800
9,5
15/18
58
37,0/42,0
9,52
15,9
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Комплект для
багатозональної
роботи
Багатозональна система дає змогу регулювати температуру в кожному приміщенні окремо. Вона оснащена заслінками з приводом,
які швидко діють із використанням канальних рішень Daikin. Ця система підтримує управління до 8 зонами через централізований
термостат, розташований в основній кімнаті, і окремі термостати для кожної зони.

Переваги

Як це працює?

Ще більший комфорт

20°C

› Підвищення рівня комфорту завдяки можливості налаштування
температури в кожному приміщенні
- Окремі модулюючі заслінки дають змогу визначити до
8 окремих мікрокліматичних зон
- Окремий термостат для покімнатного або позонного
управління

19°C
Модуль зонування:
адаптер у повністю
зібраному стані, із
заслінками

21°C

Легкість установки
› Автоматичне регулювання повітряного потоку відповідно до
потреби
› Проста установка, інтеграція з внутрішніми блоками Daikin та
засобами управління системою
› Економія часу завдяки тому, що адаптер постачається в повністю
зібраному стані, із заслінками та платами управління
› Зменшення кількості необхідного холодоагенту в системі
Адаптер «підключи й використовуй»

Заслінки з приводом

Окремі термостати для різних зон
Blueface – Головний
термостат Airzone
› Кольоровий графічний
інтерфейс для управління
зонами
› Дротовий зв'язок

Блок канального типу

Зональний термостат
Airzone
› Графічний інтерфейс з
екраном «електронні
чорнила» e-ink із низьким
енергоспоживанням для
управління зонами
› Радіозв'язок

Зональний термостат
Airzone
› Термостат з кнопками для
управління температурою
› Радіозв'язок

Електронна панель керування
AZCE6BLUEFACECB

AZCE6THINKRB

AZCE6LITERB

Сумісність
FDXM-F9
Кількість заслінок з
приводом

2
3

Стандартний
простір між
підвісною
стелею й
перекриттям

4
5
6
7
8

Компактний простір
між підвісною стелею
й перекриттям
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2

Практичний приклад
AZEZ6DAIST07XS2
AZEZ6DAIST07S2
AZEZ6DAIST07XS3
AZEZ6DAIST07S3
AZEZ6DAIST07S4
AZEZ6DAIST07M4
AZEZ6DAIST07M5
AZEZ6DAIST07L5
AZEZ6DAIST07M6
AZEZ6DAIST07L6
AZEZ6DAIST07L7
AZEZ6DAIST07XL7
AZEZ6DAIST07L8
AZEZ6DAIST07XL8
AZEZ6DAISL01S2

Габарити
В х Ш х Г (мм)

FBA-A(9)

300 x 930 x 454

• •
• •

300 x 930 x 454

• • • •
• •
• •

300 x 1.638 x 454

• •

300 x 1.140 x 454

• • •

515 x 1.425 x 454

• • •
• • •

515 x 1.425 x 454

• • •

3

AZEZ6DAISL01S3

210 x 720 x 444

AZEZ6DAISL01M4

210 x 930 x 444

5

AZEZ6DAISL01L5

210 x 1.140 x 444

FXSQ-A

• • • •

300 x 1.425 x 454

4

FXDQ-A3

• •

300 x 930 x 454

210 x 720 x 444

ADEA-A

25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

• •
• •

•
•
•

• •
• •
• •
• •

• •
• •

•
•

•
•

•

•

• •
• •
• •
• •

• • • •
• • • •
• •

• •

• •

•

•
•

FXDQ-A3
всмоктування
ззаду

Компактний блок канального типу
Компактний дизайн, багато варіантів установки
ʯ Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі між підвісною
стелею й перекриттям, потрібен запас простору всього лише 240 мм

видування

СЕРІЯ A (15, 20, 25, 32)

нижній
забір
повітря

200 мм

FXDQ15-32A3
700 мм
50 мм

ʯ Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па дає можливість застосовувати гнучкі
повітропроводи різної довжини
ʯ Акуратно прихований у стіні, при цьому видні тільки повітрозабірні й
повітророзподільні решітки
ʯ Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі офіси тощо
ʯ Опція автоматичного очищення забезпечує максимальну ефективність, зручність
і надійність завдяки регулярному очищенню фільтра
ʯ Комплект для багатозональної роботи дозволяє використовувати один
внутрішній блок для обслуговування кількох кліматичних зон із роздільним
регулюванням
ʯ Багато варіантів установки, оскільки всмоктування повітря може здійснюватися з
тильної сторони або знизу

BRC1H519W7, BRC4C65

ʯ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм підвищує гнучкість
системи й швидкість установки
750 мм

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXDQ-A3 на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Отримайте всю технічну інформацію щодо
BAE20A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Опція фільтра із функцією автоматичного очищення

Додаткову інформацію про мультизональний комплект
наведено в розділі, присвяченому елементам управління

Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц

FXDQ
15A3
Повна продуктивність Ном.
кВт
1,70
Повна продуктивність Ном.
кВт
1,90
Охолодження
Ном.
кВт
Нагрівання
Ном.
кВт
Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям >
мм
Розміри
Блок
ВхШхГ
мм
Вага
Блок
кг
Корпус
Матеріал
Витрата повітря — 50 Гц Охолодження Низьк./Вис.
м³/хв
6,4/7,5
Вентилятор
Зовнішній статичний Ном./Вис.
Па
тиск — 50 Гц
Повітряний фільтр
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження
Високий
дБA
50
Рівень звукового тиску Охолодження
Низьк./Ном./Вис.
дБA 27,0/31,0/32,0
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

20A3
2,20
2,50

25A3
2,80
3,20

32A3
3,60
4,00

0,071
0,068

40A3
4,50
5,00
0,078
0,075

50A3
5,60
6,30
0,099
0,096

63A3
7,10
8,00
0,110
0,107

240
200x750x620
22,0

200x950x620
26,0

200x1.150x620
29,0

Оцинкована сталь
6,4/8,0

8,5/10,5

10,0/12,5
15/44,0

13,0/16,5

52
28,0/32,0/34,0

53
29,0/33,0/35,0

54
30,0/34,0/36,0

10/30,0
Знімний/миється
51
27,0/31,0/33,0

R-410A/2.087,5
6,35
12,7
VP20 (ВД 20/ЗД 26)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC4C65 / BRC4C66
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C/ BRC1D52

9,52
15,9
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FXSQ-A

Блок канального типу
з середнім ЗСТ
Найтонший і водночас найпотужніший на ринку блок із
середнім зовнішнім статичним тиском
видування

ʯ Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (висота вбудовування
300 мм), тому вузькі стельові простори більше не є нерозв'язною
проблемою

всмоктування
ззаду

FXSQ-A

245 мм

ʯ Тиха робота: рівень звукового тиску до 25 дБА
ʯ Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини
ʯ Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою
дротового пульта дистанційного керування дозволяє оптимізувати
витрату повітря
ʯ Акуратно прихований у стіні, при цьому видні тільки повітрозабірні й
повітророзподільні решітки
ʯ Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі офіси тощо
ʯ Комплект для багатозональної роботи дозволяє використовувати
один внутрішній блок для обслуговування кількох кліматичних зон із
роздільним регулюванням
ʯ Додатковий комплект для забору свіжого повітря
ʯ Багатоваріантна установка: всмоктування повітря може здійснюватися з
тильної сторони або знизу; можна вибрати використання в незмінному
вигляді або з додатковими повітрозабірними решітками
//////////////////////////////////////////

Для вільного використання
в підвісній стелі

//////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////

Для приєднання до вставки
повітрозабірної панелі
(не поставляється Daikin)

Для прямого приєднання до
панелі Daikin
(через комплект EKBYBSD)

нижній
забір
повітря

BRC1H519W7, BRC4C65

ʯ Стандартний убудований дренажний насос із висотою підйому 625 мм
підвищує гнучкість системи та швидкість установки

625 мм

Зовнішній статичний тиск (Па)

Функція автоматичного регулювання витрати повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока в межах ±10%

Криві
характеристик
вентилятора

Чому?

Після установки фактичні повітропроводи будуть часто відрізнятися від первісно розрахованих по основі опору потоку повітря  реальна витрата
повітря може бути значно більше або менше номінальної, що приведе до недостатньої продуктивності або некомфортної температури повітря
Функція автоматичного регулювання витрати повітря автоматично адаптує швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для кожної моделі є не
менше 10 кривих характеристик вентилятора), що дозволяє виконувати установку набагато швидше

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXSQ-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц
Розміри
Вага
Корпус
Вентилятор

FXSQ
15A
Повна продуктивність Ном.
кВт
1,70
Повна продуктивність Ном.
кВт
1,90
Охолодження
Ном.
кВт
Нагрівання
Ном.
кВт
Блок
ВхШхГ
мм
Блок
кг
Матеріал
м³/хв 6,5/8,7
Витрата повітря Охолодження Низьк./Вис.
— 50 Гц
Нагрівання Низьк./Вис.
м³/хв 6,5/8,7
Зовнішній статичний Ном./Вис.
Па
тиск — 50 Гц
Повітряний фільтр
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження
Високий
дБA
Рівень звукового
Охолодження
Низьк./Ном./Вис.
дБA 25,0/28,0/29,5
тиску
Нагрівання
Низьк./Ном./Вис.
дБA 26,0/29,0/31,5
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

120

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (фактич.)

Криві опору
повітропроводу

Витрата повітря
(з автоматичним регулюванням)

±

Витрата повітря (м3/хв)

Додаткову інформацію про мультизональний комплект
наведено в розділі, присвяченому елементам управління
20A
25A
2,20
2,80
2,50
3,20
0,090
0,086
245x550x800
23,5

32A
3,60
4,00
0,096
0,092

6,5/9,0
6,5/9,0

7,0/9,5
7,0/9,5
30/150

54
25,0/28,0/30,0
26,0/29,0/32,0

24,0

40A
50A
63A
80A
100A
125A
140A
4,50
5,60
7,10
9,00
11,20
14,00
16,00
5,00
6,30
8,00
10,0
12,5
16,0
18,0
0,151
0,154
0,188
0,213
0,290
0,331
0,386
0,147
0,150
0,183
0,209
0,285
0,326
0,382
245x1.550x800
245x700x800
245x1.000x800
245x1.400x800
28,5
29,0
35,5
36,5
46,0
47,0
51,0
Оцинковані сталеві листи
11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0
28,0/39,0
11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0
28,0/39,0
40/150
50/150

Полімерна сітка
60
59
61
64
29,0/32,0/35,0
27,0/30,0/33,0 29,0/32,0/35,0 31,0/34,0/36,0 33,0/36,0/39,0 34,0/38,0/41,5
29,0/34,0/37,0
28,0/32,0/35,0 30,0/34,0/37,0 31,0/34,0/37,0 33,0/37,0/40,0 34,0/38,5/42,0
R-410A/2.087,5
6,35
9,52
12,7
15,9
VP20 (ВД 20/ЗД 26), висота дренажу 625 мм
1~/50/60/220-240/220
16
BRC4C65
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
55
26,0/29,0/31,0
27,0/30,0/33,0

FXMQ-P7 / FXMQ-MB

Блок канального типу
з високим ЗСТ
Ідеально підходить для великих приміщень
FXMQ-P7: ЗСТ до 200 Па
видування

ʯ Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за
допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє
оптимізувати витрату повітря
ʯ Високий зовнішній статичний тиск до 200 Па дає можливість
застосовувати великі повітропроводи й різноманітні решітки
ʯ Акуратно прихований у стіні, при цьому видні тільки
повітрозабірні й повітророзподільні решітки
ʯ Можливе підмішування свіжого повітря, це зменшує витрати на
монтаж і усуває потребу в додатковій вентиляційній установці

всмоктування
ззаду

FXMQ50-80P7

нижній забір
повітря

Отвір у корпусі для забору свіжого повітря
Місце забору свіжого повітря

BRC1H519W7, BRC4C65

ʯ Стандартний убудований дренажний насос із висотою підйому
625 мм підвищує гнучкість системи та швидкість установки
625 мм
* Подача до 10% свіжого повітря в приміщення

ʯ Багато варіантів установки, оскільки всмоктування повітря може
здійснюватися з тильної сторони або знизу

FXMQ-MB: ЗСТ до 270 Па
ʯ Високий зовнішній статичний тиск до 270 Па дає можливість
застосовувати великі повітропроводи й різноманітні решітки
ʯ Акуратно прихований у стіні, при цьому видні тільки
повітрозабірні й повітророзподільні решітки
ʯ Блок великої потужності: теплопродуктивність до 31,5 кВт
Зовнішній статичний тиск (Па)

Функція автоматичного регулювання витрати повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока в межах ±10%

Витрата повітря (номін.)

Криві характеристик
вентилятора

Чому?

Витрата повітря (фактич.)

Після установки фактичні повітропроводи будуть часто відрізнятися від первісно розрахованих по основі опору потоку повітря  реальна витрата
повітря може бути значно більше або менше номінальної, що приведе до недостатньої продуктивності або некомфортної температури повітря
Функція автоматичного регулювання витрати повітря автоматично адаптує швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для кожної моделі є
не менше 10 кривих характеристик вентилятора), що дозволяє виконувати установку набагато швидше

Витрата повітря (з автоматичним
регулюванням)

Криві опору
повітропроводу

±

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXMQ-P7 на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Внутрішній блок
FXMQ
Холодопродуктивність Повна продуктивність Ном.
кВт
Ном.
кВт
Теплопродуктивність Повна продуктивність Ном.
кВт
Ном.
кВт
Споживана
Охолодження Ном.
кВт
потужність — 50 Гц Нагрівання
Ном.
кВт
Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям >
мм
Розміри
Блок
ВхШхГ
мм
Вага
Блок
кг
Корпус
Матеріал
Декоративна
Модель
панель
Колір
Розміри
ВхШхГ
мм
Вага
кг
м³/хв
Вентилятор
Витрата повітря Охолодження Низьк./Вис.
— 50 Гц
Нагрівання Низьк./Вис.
м³/хв
Зовнішній статичний Ном./Вис.
Па
тиск — 50 Гц
Повітряний фільтр Тип
Рівень звукової потужності Охолодження Ном./Вис.
дБA
Рівень звукового
Охолодження Низьк./Вис.
дБA
тиску
Нагрівання
Низьк./Вис.
дБA
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

Витрата повітря (м3/хв)

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXMQ-MB на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
50P7
5,6

63P7
7,1

80P7
9,0

6,3

8,0

10,0

0,110
0,098

0,120
0,108

0,171
0,159
350

100P7
11,2
12,5
0,176
0,164

125P7
14,0

200MB
22,4

250MB
28,0

16,0

25,0

31,5

0,241
0,229

0,895
0,895

1,185
1,185

300x1.000x700
35

15,0/18,0
15,0/18,0

-/61
37/41
37/41
6,35
12,7

300x1.400x700
46
Оцинковані сталеві листи
BYBS71DJW1
BYBS125DJW1
Білий (10Y9/0.5)
55x1.100x500
55x1.500x500
4,5
6,5
16,0/19,5
20,0/25,0
23,0/32,0
28,0/39,0
16,0/19,5
20,0/25,0
23,0/32,0
28,0/39,0
100/200

-/64
38/42
38/42

Полімерна сітка
-/67
39/43
39/43
R-410A/-

-/65

-/70
40/44
40/44

470x1.380x1.100
132
-x-x50/58

62/72
-/-

160/270

170/270

75/76
45/48
-/R-410A/2.087,5

9,52
15,9
VP25 (ВД 25/ЗД 32)
1~/50/60/220-240/220

19,1

22,2
PS1B
1~/50/220-240

16
BRC4C65
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
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FXAQ-A

Настінний блок
Для приміщень без підвісних стель і вільної площі підлоги
ʯ Плоска стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого
інтер'єру і легко миється
ʯ Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
ʯ Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки 5
різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на пульті
дистанційного керування
ʯ Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони
блока

FXAQ-A

BRC1H519W7, BRC7EA628

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXAQ-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Холодопродуктивність Повна продуктивність Ном.

FXAQ
кВт

15A
1,7

Теплопродуктивність Повна продуктивність Ном.
кВт
Споживана
Охолодження
Ном.
кВт
потужність — 50 Гц Нагрівання
Ном.
кВт
Розміри
Блок
ВхШхГ
мм
Вага
Блок
кг
м³/хв
Вентилятор
Витрата повітря Охолодження Низьк./Вис.
— 50 Гц
Повітряний фільтр
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження
Високий
дБA
Рівень звукового
Охолодження
Низьк./Вис.
дБA
тиску
Нагрівання
Низьк./Вис.
дБA
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

1,9

20A
2,2

25A
2,8

2,5

3,2

0,02

7,0/8,4

51,0
28,5/32,0
28,5/33,0

32A
3,6

40A
4,5

50A
5,6

63A
7,1

4,0
0,04

5,0
0,02
0,02

8,0
0,05
0,06

7,0/9,8

9,7/12,2

6,3
0,03
0,04
290x1.050x269
15
11,5/14,4

13,5/18,3

58,0
35,5/41,0
35,5/42,0

63,0
38,5/46,5
38,5/47,0

0,03
0,03
290x795x266
12
7,0/9,1
7,0/9,4

52,0
28,5/33,0
28,5/34,0

Полімерна сітка, що миється
53,0
55,0
28,5/35,0
28,5/37,5
33,5/37,0
28,5/36,0
28,5/38,5
33,5/38,0
R-410A/2.087,5
6,35
12,7
VP13 (ВД 15/ЗД 18)
1~/50/220-240
16
BRC7EA628 / BRC7EA629
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

9,52
15,9

123

FXHQ-A

Блок підстельового типу
Для широких приміщень без підвісних стель і вільного
місця на підлозі
ʯ Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у
великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря
до 100°
FXHQ63A

BRC1H519W7, BRC7G53

ʯ Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже
легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності
ʯ Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
ʯ Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для
обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони
Вихід для повітря
Вхід для повітря
30 і більше (простір для
обслуговування)

////////////////////////////

Перешкода

////////////////////////////////////

//////////////////////

//////////////////////

30 і більше
(простір для
обслуговування)

////////////////////////////////////////////

≥300

ʯ Можливе підмішування свіжого повітря, це зменшує витрати на
монтаж і усуває потребу в додатковій вентиляційній установці
Отвір у корпусі для забору свіжого повітря

* Подача до 10% свіжого повітря в приміщення

ʯ Зменшення споживання енергії забезпечується завдяки
спеціально розробленому двигуну вентилятора постійного
струму й дренажному насосу
ʯ Стильний блок легко вписується в будь-який інтер'єр. Заслінки
повністю закриті, коли блок не працює, повітрозабірні решітки
не видимі

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXHQ-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц
Розміри
Вага
Корпус
Вентилятор
Повітряний фільтр
Рівень звукової потужності
Рівень звукового
тиску

Повна продуктивність
Повна продуктивність
Охолодження
Нагрівання
Блок
Блок
Матеріал
Витрата повітря
— 50 Гц

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
ВхШхГ

FXHQ
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

32A
3,6
4,0
0,107
0,107
235x960x690
24

Охолодження Низьк./Вис.
Нагрівання Низьк./Вис.

м³/хв
м³/хв

10,0/14,0
10,0/14,0

Тип
Охолодження
Ном./Вис.
Охолодження
Низьк./Ном./Вис.
Нагрівання
Низьк./Ном./Вис.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування
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дБA
дБA
дБA

52/54
31,0/34,0/36,0
31,0/34,0/36,0

мм
мм

6,35
12,7

Гц/В
A

63A
7,1
8,0
0,111
0,111
235x1.270x690
33
Полімер
14,0/20,0
14,0/20,0
Стійка до плісняви полімерна сітка
53/55
34,0/35,0/37,0
34,0/35,0/37,0
R-410A/2.087,5
9,52
15,9
VP20 (ВД 20/ЗД 26)
1~/50/220-240
16
BRC7GA53-9
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

100A
11,2
12,5
0,237
0,237
235x1.590x690
39
19,0/29,5
19,0/29,5
55/62
34,0/37,0/44,0
34,0/37,0/44,0

FXUQ-A

4х-потоковий підстельовий тип
Унікальний блок Daikin для високих приміщень без
підвісних стель і вільної площі підлоги
ʯ Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,5 м можна дуже легко
опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності
ʯ Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
ʯ Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

FXUQ-A

УНІКАЛЬНЕ
РІШЕННЯ

ʯ Стильний блок, легко вписується в будь-який інтер'єр. Заслінки
повністю закриті, коли блок не працює, повітрозабірні решітки
не видимі
ʯ Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного
регулювання повітряного потоку відповідно до необхідного
навантаження
ʯ На пульті дистанційного керування можна запрограмувати
5 різних кутів нахилу повітророзподільних заслінок, від 0 до 60°

BRC1H519W7, BRC7C58

ʯ Стандартний дренажний насос із висотою підйому 500 мм
підвищує гнучкість системи й швидкість установки

VP20
≤500

//////////////////////////////////////////////

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXUQ-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц
Розміри
Вага
Корпус
Вентилятор
Повітряний фільтр
Рівень звукової потужності
Рівень звукового
тиску

Повна продуктивність
Повна продуктивність
Охолодження
Нагрівання
Блок
Блок
Матеріал
Витрата повітря
— 50 Гц

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
ВхШхГ

FXUQ
кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

71A
8,0
9,0
0,090
0,073

100A
11,2
12,5
0,200
0,179
198x950x950

26

27
Полімер

Охолодження Низьк./Вис.
Нагрівання Низьк./Вис.

м³/хв
м³/хв

Тип
Охолодження
Ном./Вис.
Охолодження
Низьк./Ном./Вис.
Нагрівання
Низьк./Ном./Вис.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

16,0/22,5
16,0/22,5

21,0/31,0
21,0/31,0
Стійка до плісняви полімерна сітка

дБA
дБA
дБA
мм
мм
Гц/В
A

56/58
36,0/38,0/40,0
36,0/38,0/40,0

62/65
40,0/44,0/47,0
40,0/44,0/47,0

R-410A/2.087,5
9,52
15,9
ВД 20/ЗД 26
1~/50/60/220-240/220-230
16
BRC7C58
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
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FXNQ-A

Підлоговий блок без корпусу
Призначений для прихованого монтажу в стінах
ʯ Акуратно прихований у стіні, при цьому видні тільки
повітрозабірні й повітророзподільні решітки
ʯ Для установки потрібно дуже мало місця, оскільки глибина
становить усього 200 мм
FXNQ-A

BRC1H519W7, BRC4C65

ʯ Завдяки невеликій висоті (620 мм) блок можна встановити під
вікном
ʯ Високе значення ЗСТ допускає багатоваріантну установку

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXNQ-A на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок
Холодопродуктивність
Теплопродуктивність
Споживана
потужність — 50 Гц
Розміри
Вага
Корпус
Вентилятор

Повна продуктивність
Повна продуктивність
Охолодження
Нагрівання
Блок
Блок
Матеріал
Витрата повітря
— 50 Гц

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
ВхШхГ

FXNQ

20A

25A

32A

кВт
кВт
кВт
кВт
мм
кг

2,20
2,50

2,80
3,20
0,071
0,068
620 / 720x790x200
23,5

3,60
4,00

Охолодження Низьк./Вис.
м³/хв
Нагрівання Низьк./Вис.
м³/хв
Зовнішній статичний Ном./Вис.
Па
тиск — 50 Гц
Повітряний фільтр
Тип
Рівень звукової потужності Охолодження
Високий
дБA
Рівень звукового
Охолодження
Низьк./Ном./Вис.
дБA
тиску
Нагрівання
Низьк./Ном./Вис.
дБA
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина
ЗД
мм
Газ
ЗД
мм
Дренаж
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В
Струм — 50 Гц
Макс. струм запобіжника (MFA)
A
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

126

6,4/8,0
6,4/8,0
10/41,0

40A

50A

4,50
5,60
5,00
6,30
0,078
0,099
0,075
0,096
620 / 720x990x200
27,5
Оцинковані сталеві листи
8,5/10,5
10,0/12,5
8,5/10,5
10,0/12,5
10/42,0
15/52,0
15/59,0

63A
7,10
8,00
0,110
0,107
620 / 720x1.190x200
32,0
13,0/16,5
13,0/16,5
15/55,0

Полімерна сітка
51
27,0/28,5/30,0
27,0/28,5/30,0

52
28,0/30,0/32,0
28,0/30,0/32,0
R-410A/2.087,5

53
29,0/31,0/33,0
29,0/31,0/33,0

6,35
12,7
VP20 (ВД 20/ЗД 26)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC4C65
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

54
32,0/33,0/35,0
32,0/33,0/35,0
9,52
15,9

FXLQ-P

Підлоговий блок
Для зонального кондиціонування повітря
ʯ Блок може встановлюватися як на підлозі, так і на стіні, за
допомогою опціональної монтажної пластини
ʯ Невеликі габарити блока дозволяють виконати монтаж під
вікном
ʯ Стильний сучасний корпус чисто білого (RAL9010) або сіросталевого кольору (RAL7011) легко вписується в будь-який
інтер'єр
ʯ Для монтажу потрібно дуже мало місця

FXLQ20,25P

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////

////////////////////////////////

BRC1H519W7, BRC4C65

////////////////////////////////

Підлоговий тип

Настінний блок

ʯ Настінна установка полегшує очищення під блоком, у місці
нагромадження пилу

ʯ Дротовий пульт дистанційного керування може бути легко
встановлений у корпус блока

Отримайте всю технічну інформацію щодо
FXLQ-P на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Внутрішній блок

FXLQ

20P

25P

32P

40P

50P

63P

Холодопродуктивність Повна продуктивність Ном.

кВт

2,2

2,8

3,6

4,5

5,6

7,1

Теплопродуктивність Повна продуктивність Ном.

кВт

2,5

3,2

4,0

5,0

6,3

Споживана
потужність — 50 Гц

Охолодження Ном.

кВт

Нагрівання Ном.

кВт

0,05

0,09

0,11

Розміри

Блок

мм

600x1.000x232

600x1.140x232

600x1.420x232

Вага

Блок

Вентилятор

Витрата повітря Охолодження Низьк./Вис.
— 50 Гц
Тип

Повітряний фільтр

ВхШхГ

кг
м³/хв

0,05

8,0

0,09

27

0,11

32

6,0/7

6,0/8

38
8,5/11

11,0/14

12,0/16

Полімерна сітка

Рівень звукової потужності Охолодження Високий

дБA

54

57

58

59

Рівень звукового
тиску

Охолодження Низьк./Вис.

дБA

32/35

33/38

34/39

35/40

Нагрівання Низьк./Вис.

дБA

32/35

33/38

34/39

35/40

Холодоагент

Тип/GWP (ПГП)

Приєднання труб

R-410A/2.087,5

Рідина

ЗД

мм

6,35

9,52

Газ

ЗД

мм

12,7

15,9

Дренаж
Електроживлення

Фаза/Частота/Напруга

Струм — 50 Гц

Макс. струм запобіжника (MFA)

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування

ЗД 21 (вінілхлорид)
Гц/В
A

1~/50/60/220-240/220
15
BRC4C65
BRC1H519W7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
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Поєднання теплового насоса VRV зі

стильними внутрішніми блоками
Використовуйте внутрішні блоки VRV спільно зі стильними внутрішніми блоками
в системі VRV IV з тепловим насосом
FXSQ-A
Внутрішній блок VRV

FXFQ-B
Внутрішній блок VRV

FVXG-K
Nexura

BPMKS967A2

FTXJ-MW/MS
Daikin Emura

Підключайте тільки стильні внутрішні блоки до
зовнішніх блоків серії VRV IV S або VRV IV W
FCAG-B

BPMKS967A2
FTXJ-MW/MS - Daikin
Emura

FBA-A

RXYSCQ-TV1
RXYSQ-TV9/TY9
RXYSQ-T8Y/TY1

BPMKS967A2

FVXG-K - Nexura

›

VRV IV з тепловим насосом
RYYQ-U
RXYQ-U
RXYLQ-T
RWEYQ-T9

* Для отримання більш докладної інформації щодо блока на замовлення, зв'яжіться з місцевим торговельним представником

BPMKS967A

Блок-розподільник
Для підключення спліт-системи та внутрішніх блоків Sky Air
до зовнішніх блоків VRV
Блок-розподільник
З'єднані внутрішні блоки
Макс. продуктивність внутрішнього блока, що підключається
Макс. комбінація підключень
Розміри
ВхШxГ
мм
Вага
кг
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BPMKS967A2

BPMKS967A2

BPMKS967A2

1~2

1~3

14,2
71+71

20,8
60+71+71
180x294x350

7

8

Внутрішні блоки

Огляд внутрішніх блоків Stylish
Залежно від області застосування, внутрішні блоки
спліт-систем і Sky Air можна приєднати до наших
зовнішніх блоків серій VRV IV та VRV IV S. Див.
модельний ряд зовнішніх блоків, де описані
обмеження на спільне використання блоків.

Канальний
блок

Настінний
блок

20

25

35

42

50

60

71

FCAG-B



 



Абсолютно плоский касетний
блок

FFA-A9

 

 



Компактний блок канального
типу

FDXM-F9

 

 



Блок канального типу з
інверторним управлінням
вентилятором

FBA-A(9)



Настінний блок
Daikin Emura

FTXJ-MW/MS

  

Настінний блок Stylish

FTXA-AW/BS/
BB/BT

Настінний блок Perfera

CTXM-N
FTXM-N

(З функцією автоматичного
очищення1)

Стельовий
касетний
блок

15

Підстельовий
Блок підстельового типу
блок

Підлоговий блок Nexura

Підлоговий
Підлоговий блок
тип

Підлоговий блок без корпусу

FHA-A(9)

RXYLQ-T

Назва продукту

RWEYQ-T94

Модель
Круглопотоковий касетний блок

RXYSCQ-TV13
RXYSQ-TV93
RXYSQ-TY9/TY13

Тип

RXYQ-U

Клас продуктивності (кВт)

RYYQ-U

Зовнішній блок, який можна підключити

Опція фільтра
із функцією
автоматичного
очищення





 



 

    

 



 

  

       




  



FVXG-K

 



 



 

FVXM-F

 



 



 

FNA-A9

 

 

1

Потрібна декоративна панель BYCQ140DG9 або BYCQ140DGF9 + BRC1E* або BRC1H*

2

Для підключення стильних внутрішніх блоків необхідний модуль BPMKS

3

Спільне використання внутрішніх блоків RA і VRV не допускається.

4

Тільки для експлуатації з використанням теплового насоса
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FTXJ-MW/MS

Настінний блок
Прекрасний дизайн, що забезпечує
високу ефективність і комфорт
› Чудове сполучення зразкового дизайну й передового

›

›
У СТАНДАРТНІЙ ›
КОМПЛЕКТАЦІЇ

›

FTXJ-MW

технічного виконання з елегантною сріблястою та
антрацитовою обробкою або з матовим кристально-білим
оздобленням
Система Daikin Emura була відзначена міжнародним журі
нагородою Reddot Design Award 2014 за неперевершений
дизайн
Вона ідеально поєднує в собі технологічне лідерство та
аеродинамічну красу
Програма Online Controller: ви можете управляти внутрішнім
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної
програми через локальну мережу або Інтернет
Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень
звукового тиску 19 дБА!

Внутрішній блок
Розміри
Вага
Повітряний фільтр
Вентилятор

Блок
Блок
Тип
Витрата
повітря

ВхШхГ

FTXJ
мм
кг

Охолодження Тиха робота/
м³/хв
Низьк./Середн./Вис.
м³/хв
Нагрівання Тиха робота/
Низьк./Середн./Вис.
Рівень звукової
Охолодження
дБA
потужності
Нагрівання
дБA
Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис.
дБA
Рівень звукового
тиску
Нагрівання Тиха робота/Низьк./Вис.
дБA
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В

130

20MW

FTXJ-MS

ARC499A9

20MS

25MW

2,6/4,4/6,6 /8,9
3,8/6,3/8,4 /10,2

У стандартній комплектації

25MS
35MW
35MS
303x998x212
12,0
Знімний/миється
2,9/4,8/7,8 /10,9

50MS

3,6/6,8/8,9 /10,9

3,8/6,3/8,6 /11,0

4,1/6,9/9,6 /12,4

5,0/8,1/10,5 /12,6

19/28/41

59
59
20/26/45
20/29/45

60
60
32/35/46
32/35/47

54
56
19/25/38
19/28/40

50MW

ARC466A9
1~/50/220-240

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A/B

Настінний блок
Найкомпактніша конструкція настінного блока
ʯ Компактна й функціональна конструкція білого, чорного,
сріблястого кольору з елегантною обробкою під чорне дерево
відмінно пасує до будь-якого інтер'єра
ʯ Ефект Коанда (флотації) оптимізує повітряний потік для
створення комфортних умов у приміщенні. Завдяки спеціально
розробленим заслінкам, більш цілеспрямований потік
повітря дозволяє краще розподілити температуру по всьому
приміщенню
ʯ Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а
потім блок переходить у потоковий режим, спрямовуючи тепле
або прохолодне повітря у відповідні області
У СТАНДАРТНІЙ ʯ Програма Online Controller: ви можете управляти внутрішнім
КОМПЛЕКТАЦІЇ блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної
програми, через локальну мережу або Інтернет
ʯ Потужне очищення повітря підвищує якість повітря в
приміщенні, завдяки технології Flash Streamer від Daikin
ʯ Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає
своєї присутності.

Внутрішній блок
Розміри
Вага
Повітряний фільтр
Вентилятор

FTXA
Блок
Блок
Тип
Витрата
повітря

ВхШхГ

CTXA15
AW/BS/BT/BB

FTXA-AW

FTXA-BS

FTXA-BT

FTXA-BB

ARC466A58

20AW/BS/BT/BB

мм
кг

Охолодження Тиха робота/Низьк./ м³/хв 4,6 / 6,1 / 8,2 / 11,0
4,6/6,1/8 /11,0
Середн./Вис.
Нагрівання Тиха робота/Низьк./ м³/хв
4,5/6,4/8,7 /10,9
Середн./Вис.
Рівень звукової потужності Охолодження
дБA
57
Рівень звукового
Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис.
дБA
19/25/39
тиску
Нагрівання Тиха робота/Низьк./Вис.
дБA
19/25/39
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В

25AW/BS/BT/BB

35AW/BS/BT/BB

295x798x189
12
Знімний/миється
4,6/6,1/9 /11,5
4,6/6,1/9 /11,9
4,5/6,4/9,0 /11,1

4,5/6,4/9,0 /11,5

19/25/40
19/25/41
19/25/40
19/25/41
ARC466A58
BRC073
1~/50/220-240

включено до печатної плати

42AW/BS/BT/BB

50AW/BS/BT/BB

4,6/7,2/10 /13,1

5,2/7,6/10 /13,5

5,2/7,7/10,5 /14,6

5,7/8,2/11,1 /15,1

60
21/29/45
21/29/45

24/31/46
24/31/46 24/33/46

131

FVXG-K

Блок підлогового типу
з тепловипромінюючою
панеллю
Стильний блок підлогового типу з унікальною
тепловипромінюючою панеллю, що забезпечує
комфортне тепло та дуже низький рівень шуму
FVXG-K

› Алюмінієва вставка на лицьовій панелі внутрішнього блока

›

›

›

›

›
›

Nexura може нагріватися, подібно звичайному радіатору,
створюючи додатковий комфорт у холодні дні
Тихий та лаконічний блок Nexura пропонує найкраще
рішення для нагрівання та охолодження, створення
максимального комфорту та відмінного дизайну
Внутрішній блок дуже тихо й ефективно розподіляє повітря
по приміщенню. У режимі охолодження рівень шуму
становить 22 дБ(А), а в режимі нагрівання — 19 дБ(А). Для
порівняння: середній рівень шуму в тихому приміщенні
становить 40 дБ(A).
Комфортна автоматична зміна положення жалюзійної
решітки у вертикальному напрямку забезпечує роботу без
протягів і запобігає забрудненню стелі
Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної
програми через локальну мережу або Інтернет
Можливий настінний або вбудований монтаж блока
Невеликі габарити блока дозволяють виконати монтаж під
вікном

Внутрішній блок
Розміри

Блок

Вага

Блок

Повітряний фільтр

Тип

Вентилятор –
Витрата повітря

Охолодження

Вис./Низьк./Тиха робота

м³/хв

8,9/5,3/4,5

9,1/5,3/4,5

10,6/7,3/6,0

Нагрівання

Вис./Низьк./Тиха робота

м³/хв

9,9/5,7/4,7

10,2/5,8/5,0

12,2/7,8/6,8

Рівень звукової
потужності

Охолодження

дБA

52

Нагрівання

дБA

53

Рівень звукового
тиску

ВхШхГ

FVXG
мм

ARC466A2

25K

35K

кг

22
Знімний/миється/із захистом від виникнення цвілі

Охолодження

Вис./Низьк./Тиха робота

дБA

Нагрівання

Вис./Низьк./Тиха робота/
Теплове випромінювання

дБA

Фаза/Частота/Напруга

60
39/27/24

44/36/32

39/26/22/19

40/27/23/19

46/34/30/26

ARC466A2
Гц/В

(3) Робочий діапазон у поєднанні з Nexura, FVXG-K в режимі охолодження: мін. 10°C с.т. — макс. 46°C с.т.; в режимі нагрівання: мін. -15°C в.т. — макс. 18°C в.т.
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58

38/26/23

Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Електроживлення

50K

600x950x215

1~ / 50 / 220-240

FVXM-F

Підлоговий блок
Блок підлогового типу, що забезпечує оптимальне
комфортне тепло завдяки подвійному потоку повітря
› Невеликі габарити блока дозволяють виконати монтаж під

вікном
› Можливий настінний або вбудований монтаж блока
› Автоматична система зміни вертикального положення

переміщує повітророзподільні заслінки вверх та вниз для
ефективного розподілення повітря по всьому приміщенню
› Онлайн-контролер (опція): ви можете управляти внутрішнім
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної
програми через локальну мережу або Інтернет

FVXM-F

ARC452A1

Внутрішній блок
Розміри
Вага
Повітряний фільтр
Вентилятор

Блок
Блок
Тип
Витрата
повітря

ВхШхГ

Охолодження Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.
Нагрівання Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

FVXM
мм
кг

25F

м³/хв
м³/хв

Охолодження
дБA
Нагрівання
дБA
Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис.
дБA
Рівень звукового
тиску
Нагрівання Тиха робота/Низьк./Вис.
дБA
Системи управління Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Гц/В

4,1/4,8/6,5 /8,2

35F
600x700x210
14
Знімний/миється
4,5/4,9/6,7 /8,5

6,6/7,8/8,9 /10,1

4,4/5,0/6,9 /8,8

4,7/5,2/7,3 /9,4

7,1/8,5/10,1 /11,8

Рівень звукової
потужності

52
52
23/26/38
23/26/38

24/27/39
24/27/39
ARC452A1
1~/50/220-230-240

50F

57
58
32/36/44
32/36/45

133

ГВП
Ефективне гаряче водопостачання для систем
теплої підлоги, радіаторів та вентиляційних
установок або для раковин, ван і душових.
Інтеграція технології рекуперації теплоти
в систему VRV означає, що гаряче
водопостачання стає майже безкоштовним.

134

ГВП
ГВП

135

Низькотемпературний гідроблок
HXY-A8136
Високотемпературний гідроблок
HXHD-A8137
Аксесуари для ГВП

138

Асортимент гідроблоків
Клас продуктивності (кВт)

Тип

Низькотемпературний
гідроблок

Назва продукту

HXY-A8

Високотемпературний
HXHD-A8
гідроблок

Модель

80

125

Для високоефективного опалення й охолодження
Ідеально підходить для отримання гарячої або холодної води в системах теплої підлоги,
вентиляційних установках, низькотемпературних радіаторах тощо
Гаряча/холодна вода від 5 до 45°C
Широкий робочий діапазон (від –20°С до +43°С)
Повністю інтегровані компоненти на стороні води заощаджують час проектування системи
Для обладнання потрібно мінімум місця завдяки сучасній підвісній конструкції





›
›
›
›
›

Для ефективного ГВП і опалення
Ідеальне рішення для ГВП у ванних кімнатах, рукомийниках, для систем теплої підлоги,
радіаторів, вентиляційних установок тощо
Гаряча вода від 25°С до 80°C
Безкоштовне опалення й гаряче водопостачання шляхом рекуперації теплоти
Застосування технології теплового насоса для ГВП забезпечує до 17% заощаджень у
порівнянні з газовим бойлером
Можливість підключення теплових сонячних колекторів

›
›
›
›
›



200

Діапазон
температури
води на
виході

5 °C – 45 °C



25 °C – 80 °C
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HXY-A8

Низькотемпературний
гідроблок для VRV
Для високоефективного опалення й охолодження
ʯ Підключення системи теплового насоса повітря-вода до VRV
для таких застосувань, як теплі підлоги, вентиляційні установки,
низькотемпературні радіатори тощо
ʯ Діапазон температури води на виході від 5°C до 45°C без застосування
електричного нагрівача
ʯ Дуже широкий робочий діапазон температури зовнішнього повітря:
від -20°C до +43°C
ʯ Скорочення часу проектування системи завдяки тому, що всі
компоненти на стороні води повністю інтегровані й забезпечують
безпосереднє керування температурою води на виході
ʯ Сучасний компактний дизайн настінної системи
ʯ Немає необхідності в підключенні до газопроводу або паливного бака
ʯ Можливість підключення до VRV IV з тепловим насосом і рекуперацією
теплоти

Трубопровід для рідини
Трубопровід для газу
Лінія F1, F2
Гаряча/холодна вода

HXY-A8

Внутрішні блоки VRV

Вентиляційна
установка

Низькотемпературний
радіатор

VRV IV з тепловим насосом
VRV IV з рекуперацією
теплоти
Система теплої
підлоги

Отримайте всю технічну інформацію щодо
HXY-A8 на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Внутрішній блок
Холодопродуктивність Ном.
Теплопродуктивність Ном.
Розміри

Блок

Вага

Блок

Корпус

Колір

ВхШxГ

HXY

080A8

125A8

кВт

8,0 (1)

12,5 (1)

кВт

9,00 (2)

мм
кг

Листова сталь, покрита захисним покриттям

Охолодження Зовні

Мін. ~ Макс.

°C c.т.

Сторона води Мін. ~ Макс.

°C

5 ~ 20

Мін. ~ Макс.

°C

-20 ~ 24

Сторона води Мін. ~ Макс.

°C

25 ~ 45

Нагрівання Зовні
Холодоагент

Тип

2.087,5

Контур циркуляції
холодоагенту

Діаметр із боку газу

мм

Діаметр із боку рідини

мм

Водяний контур

Діаметр з'єднання труб

Електроживлення

Фаза/Частота/Напруга

Струм

Рекомендовані запобіжники

(1) Tamb 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) | (2) с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT=5°C)

10 ~ 43

R-410A

GWP/ПГП
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44
Білий

Матеріал
Робочий діапазон

14,00 (2)
890 x 480 x 344

15,9
9,5

дюйм

G 1"1/4 (внутр.)

Гц/В

1~ / 50 / 220-240

A

6~16

HXHD-A8

Високотемпературний
гідроблок для VRV
Для ефективного ГВП і опалення
ʯ Підключення системи теплового насоса повітря-вода до VRV для таких
областей застосування, як ванні кімнати, раковини, теплі підлоги,
радіатори й вентиляційні установки
ʯ Діапазон температури води на виході від 25°C до 80°C без застосування
електричного нагрівача
ʯ Безкоштовне опалення й гаряче водопостачання з переносом теплоти із
зон, що вимагають охолодження, до зон, де потрібне опалення або ГВП
ʯ Застосування технології теплового насоса для ГВП забезпечує до 17%
заощаджень у порівнянні з газовим бойлером
ʯ Можливість приєднання теплових сонячних колекторів до бака ГВП
ʯ Дуже широкий робочий діапазон температури зовнішнього повітря:
від -20°C до +43°C
ʯ Скорочення часу проектування системи завдяки тому, що всі
компоненти на стороні води повністю інтегровані й забезпечують
безпосереднє керування температурою води на виході
ʯ Різні варіанти керування із уставкою, що залежить від погоди, або за
допомогою термостата
ʯ Внутрішній блок і бак ГВП можуть бути встановлені один на одного, щоб
мінімізувати площу обладнання, якщо тільки місце установки не обмежує
монтаж по висоті
ʯ Немає необхідності в підключенні до газопроводу або паливного бака
ʯ Можливість приєднання до системи з рекуперацією теплоти VRV IV
Трубопровід для рідини
Трубопровід для газу
Трубопровід для випускання газу
Лінія F1, F2
ГВП

HXHD-A8

EKHWP-B

EKHWP-B

Внутрішні блоки VRV
45°C – 75°C
Сонячна панель
Daikin

Гаряче
водопостачання
25°C – 75°C

BS-блок

Бак для
побутової
гарячої води

Вентиляційна
установка
45°C – 75°C
Низькотемпературний
радіатор

BS-блок

Гідроблок тільки
для опалення
для VRV

VRV з рекуперацією теплоти

Система
теплої підлоги

25°C – 35°C

Отримайте всю технічну інформацію щодо
HXHD-A8 на сайті my.daikin.eu або натисніть тут
Внутрішній блок
Теплопродуктивність
Розміри
Вага
Корпус

Ном.
Блок
ВхШxГ
Блок
Колір
Матеріал
Рівень звукової потужності Ном.
Рівень звукового
Ном.
тиску
Нічний тихий Рівень 1
режим роботи
Робочий діапазон
Нагрівання Зовні
Мін. ~ Макс.
Сторона води Мін. ~ Макс.
Гаряче
Зовні
Мін. ~ Макс.
водопостачання Сторона води Мін. ~ Макс.
Холодоагент
Тип
GWP/ПГП
Заправлення
Водяний контур
Діаметр з'єднання труб
Система
Об'єм води Макс. ~ Мін.
нагрівання води
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм
Рекомендовані запобіжники

HXHD
кВт
мм
кг

125A
14,0

200A
22,4
705 x 600 x 695

92,0

147
Металевий сірий
Листова сталь, покрита захисним покриттям

дБA
дБA
дБA

55,0 (2)
42,0 (2) / 43,0 (3)
38 (2)

°C
°C
°C c.т.
°C

кг
дюйм
л
Гц/В
A

60,0 (2)
46,0 (2) / 46,0
45 (2)
-20,0 ~ 20 / 24 (1)
25 ~ 80,0
-20,0 ~ 43,0
45 ~ 75
R-134a
1.430

2,00

2,60
G 1" (внутр.)

200 ~ 20

400 ~ 20

1~ / 50 / 220-240
20

3~ / 50 / 380-415
16

(1) Налаштування на місці | (2) Умови визначення рівнів шуму: EW 55°C; LW 65°C | (3) Умови визначення рівнів шуму: EW 70°C; LW 80°C
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Аксесуари для ГВП
EKHWP-B

Бак для побутової гарячої води
Пластмасовий бак для побутової гарячої води з
підключенням до сонячного колектору
ʯ Бак призначений для підключення до теплового сонячного
колектору відкритого типу
ʯ Пропонуються моделі місткістю 300 і 500 літрів
ʯ Великий бак для зберігання гарячої води, що забезпечує
готовність системи ГВП у будь-який час
ʯ Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
ʯ Можлива підтримка опалення (тільки з баком 500 л)
Аксесуар
Корпус
Розміри
Вага
Бак

Теплообмінник

EKHWP
Колір
Матеріал
Блок

Висота
Ширина
Глибина
Порожній

мм
мм
мм
кг
л

Блок
Об'єм води
Матеріал
Максимальна температура води
°C
кВт*г/24 г
Ізоляція
Втрати тепла
Клас енергоефективності
Постійні втрати тепла
Вт
Об'єм зберігання
л
Гаряче
Кількість
водопостачання Матеріал труби
Площа поверхні
м²
Внутрішній об'єм теплообмінника
л
Робочий тиск
бар
Середня питома теплопродуктивність
Вт/K
Заправлення Кількість
Матеріал труби
Площа поверхні
м²
Внутрішній об'єм теплообмінника
л
Робочий тиск
бар
Середня питома теплопродуктивність
Вт/K
Додаткове
Матеріал труби
Площа поверхні
м²
нагрівання за
л
рахунок сонячних Внутрішній об'єм теплообмінника
Робочий тиск
бар
панелей
Середня питома теплопродуктивність
Вт/K

EKHWP300B

EKHWP500B

300B
500B
Транспортний білий (RAL9016) / Темно-сірий (RAL7011)
Ударостійкий поліпропілен
1.650
1.660
595
790
615
790
58
82
294
477
Поліпропілен
85
1,5
1,7
B
64
72
294
477
1
Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)
5,600
5,800
27,1
28,1
6
2.790
2.825
1
Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)
3
4
13
18
3
1.300
1.800
Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)
1
4
3
280

EKHWP-PB

Бак для побутової гарячої води
Експлуатований без тиску бак для побутової гарячої
води з можливістю підключення до сонячного колектору
ʯ Бак призначений для підключення до герметичного теплового
сонячного колектору
ʯ Пропонуються моделі місткістю 300 і 500 літрів
ʯ Великий бак для зберігання гарячої води, що забезпечує
готовність системи ГВП у будь-який час
ʯ Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
ʯ Можлива підтримка опалення (тільки з баком 500 л)
Аксесуар
Корпус
Розміри
Вага
Бак

Теплообмінник
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EKHWP
Колір
Матеріал
Блок

Висота
Ширина
Глибина
Порожній

мм
мм
мм
кг
л

Блок
Об'єм води
Матеріал
Максимальна температура води
°C
кВт*г/24 г
Ізоляція
Втрати тепла
Клас енергоефективності
Постійні втрати тепла
Вт
Об'єм зберігання
л
Гаряче
Кількість
водопостачання Матеріал труби
Площа поверхні
м²
Внутрішній об'єм теплообмінника
л
Робочий тиск
бар
Середня питома теплопродуктивність
Вт/K
Заправлення Кількість
Матеріал труби
Площа поверхні
м²
Внутрішній об'єм теплообмінника
л
Робочий тиск
бар
Середня питома теплопродуктивність
Вт/K
Герметична система сонячних колекторів Середня питома теплопродуктивність
Вт/K
Додаткове
Матеріал труби
Площа поверхні
м²
нагрівання за
л
рахунок сонячних Внутрішній об'єм теплообмінника
Робочий тиск
бар
панелей
Середня питома теплопродуктивність
Вт/K

EKHWP300PB

EKHWP500PB

300PB
500PB
Транспортний білий (RAL9016) / Темно-сірий (RAL7011)
Ударостійкий поліпропілен
1.650
1.660
595
790
615
790
58
89
294
477
Поліпропілен
85
1,5
1,7
B
64
72
294
477
1
Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)
5,600
5,900
27,1
28,1
6
2.790
2.825
1
Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)
3
4
13
18
3
1.300
1.800
390,00
840,00
Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)
1
4
3
280

Аксесуари для ГВП
EKS(V/H)-P

Сонячний колектор
Тепловий сонячний колектор для ГВП
ʯ Сонячні колектори можуть постачати до 70% енергії, необхідної
для ГВП — значна економія коштів
ʯ Вертикальний або горизонтальний сонячний колектор для ГВП
ʯ Високопродуктивні колектори перетворюють короткохвильове
випромінювання сонця на тепло завдяки спеціальному
покриттю
ʯ Проста установка на покрівельній черепиці

EKSV21P

EKSH26P

Аксесуар
Установка
Розміри
Вага
Об'єм
Поверхня

Покриття
Абсорбер
Скло
Допустимий кут склепіння
Робочий тиск
Температура в режимі очікування
Тепловий ккд

Допоміжні

EKSV/EKSH
Блок
Блок

ВхШхГ

мм
кг
л
м²
м²
м²

Зовнішня
Отвір
Абсорбер

Мін.~Макс.
°
Макс.
бар
Макс.
°C
Ефективність колектору (ηcol)
%
Ефективність колектору з нульовими втратами η0
%
Коефіцієнт теплових втрат a1
Вт/м².K
Залежність температури від коефіцієнта теплових втрат a2 Вт/м².K²
Теплоємність
кДж/K
Solpump
Вт
Solstandby
Вт
Додаткове річне споживання електроенергії Qaux
кВт*г

EKSV26P

21P

26P
Вертикальн.
1.006x85x2.000

33
1,3
2,01
1,800
1,79

Горизонтальн.
2.000x85x1.300
42
1,7

2,1
2,60
2,360
2,35
Miro-Therm (поглинання макс. 96%, випромінення близько 5% ± 2%)
Набір мідних трубок, з'єднаних лазерним зварюванням з алюмінієвою пластиною з високоселективним покриттям
Одинарне армоване скло, пропускання ± 92%
15~80
6
192
61
0,781
0,784
4,240
4,250
0,006
0,007
4,9
6,5
-

EKSRDS2A/EKSRPS4A

Насосна станція
ʯ Використання сонячної енергії для ГВП дає змогу економити
енергію та скоротити викиди CO2
ʯ Насосна секція з'єднується з системою відкритих сонячних
колекторів
ʯ Насосна станція та пульт управління забезпечують передачу
сонячної теплоти воді в баку для побутової гарячої води

Аксесуар
Установка
Розміри
Вага
Робочий діапазон
Робочий тиск
Температура в режимі очікування
Тепловий ккд

EKSRPS4A/EKSRDS2A
Блок
ВхШхГ
Блок
Температура зовнішнього повітря Мін.~Макс.
Макс.
Макс.
Ефективність колектору (ηcol)
Ефективність колектору з нульовими втратами η0

Тип
Споживання енергії
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Датчик
Датчик температури сонячної панелі
Датчик бака-накопичувача
Датчик зворотного потоку
Датчик вхідної температури та протоку
Підключення електроживлення
Допоміжні
Solpump
Solstandby
Додаткове річне споживання електроенергії Qaux

мм
кг
°C
бар
°C
%
%

Управління

Вт
Гц/В

Вт
Вт
кВт*г

EKSRPS4A

EKSRPS4A
На стороні бака
815x142x230
6,4
5~40
85

EKSRDS2A
На стіні
410x314x154
6
0~40
6
120
-

Цифровий пульт управління перепадом температур з текстовим дисплеєм
2
5
1~/50/230
/50/230
Pt1000
PTC
PTC
Сигнал напруги (3,5 В пост.стр.)
Внутрішній блок
37,3
23
2,00
5,00
92,1
89
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Компанія Daikin пропонує самий
широкий модельний ряд систем
вентиляції DX на ринку:
від малих систем з рекуперацією
теплоти до великих вентиляційних
установок для того, щоб можна було
створювати свіжу, здорову й комфортну
атмосферу в офісах, готелях, магазинах
та інших комерційних приміщеннях.

140

Вентиляція

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

ErP 2018

Чому слід вибрати вентиляційну систему Daikin
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ERV/HRV — Вентиляційні установки з рекуперацією енергії/теплоти

144

ALB-LBS/RBS — Modular L Smart
146
Нагрівач для Modular L Smart
147
VAM-FC9/VAM-J148
Нагрівач для VAM
149
VKM-GB(M)150
Вентиляційні установки Daikin із з'єднанням DX
151
Переваги151
Огляд конденсаторних блоків VRV і ERQ
152
Варіанти керування
153
Інтеграція у вентиляційні установки інших виробників
Pозширювальні клапани та блоки керування
Процедура вибору

156
156
157

Для отримання найновішої інформації відвідайте сайт my.daikin.eu
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5

Чому слід вибрати вентиляційну систему Daikin?

причин, чому модельний
ряд вентиляційних систем

унікальним
на ринку
Daikin є

1

Провідні засоби керування та
підключення на ринку

› Зв'язана робота системи вентиляції та кондиціонування повітря
• 	Управління ERV/HRV і кондиціонуванням повітря за
допомогою одного пульта
• 	Регулювання режиму роботи систем для економії енергії
› Проста інтеграція в комплексне рішення
• Онлайн-управління та моніторинг через хмарний сервіс 		
		 Daikin Cloud Service
• 	Повна інтеграція спектра рішень у intelligent Touch
Manager, економічному міні-BMS Daikin
› Зручний пульт ДК з дизайном преміум-рівня
• Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних
		кнопок

21°C

2

Унікальні переваги при
установці

› Легко інтегрується в комплексне рішення Daikin, забезпечуючи єдину точку контакту
› Комплексне рішення Daikin для подачі свіжого повітря включає в себе VAM/
Modular L Smart та електричний нагрівач
› Вентиляційна установка та конденсаційний блок Daikin легко з'єднуються між собою
завдяки однаковим діаметрам труб, встановленим на заводі-виробнику елементам
управління, розширювальним клапанам тощо.
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Чому слід вибрати вентиляційну систему Daikin?

3
›
›
›
›

Висока енергоефективність

До

Рекуперація енергії до 92%, зниження експлуатаційних витрат
Природне охолодження в нічний час, використовуючи свіже зовнішнє повітря
Відцентрові вентилятори з інверторним управлінням
Відповідність вимогам ErP

4

92%

рекуперації
енергії

Найвищий комфорт

› Широкий асортимент блоків для управління подачею свіжого повітря й вологістю
› Широкий асортимент додаткових фільтрів для різних застосувань до ePM1 80% (F9)
› Спеціальний паперовий теплообмінник рекуперує теплоту та вологу з повітря, що
виходить, для нагрівання й зволоження повітря, що надходить, до комфортного
рівня (VAM, VKM)

5

Найвища надійність

› Всебічні випробування нових блоків перед відправленням із заводу
› Велика мережа підтримки та післяпродажевого обслуговування
› Всі запасні частини доступні в Європі

Чи знали
ви?
Рівні CO2 та показники вентиляції мають значний і
незалежний від інших вплив на когнітивні функції:

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

ErP 2021

ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ …

+ 61%

+ 101%

В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНОЇ

В УМОВАХ УДОСКОНАЛЕНОЇ

БУДІВЛІ

ЕКОЛОГІЧНОЇ БУДІВЛІ
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Найширша номенклатура
вбудованих DX-систем
вентиляції на ринку
Daikin пропонує різні системи: від малих вентиляційних систем з
рекуперацією теплоти до великих вентиляційних установок, що подають
свіже повітря в житлові будинки або комерційні підприємства.
Рішення для вентиляції
Daikin пропонує сучасні рішення для вентиляції, які можна втілити в будь-якому проекті.
› Унікальний спектр рішень серед виробників DX-систем
› Високоякісні рішення, що відповідають найвищим стандартам якості компанії Daikin
› Повна інтеграція всіх продуктів для забезпечення ідеального клімату в приміщенні
› Всі продукти Daikin підключені до одного пульта управління для комплексного керування
системою вентиляції та кондиціонування.

Вентиляція з рекуперацією енергії
Наші блоки з рекуперацією енергії можуть отримувати відчутну енергію (Modular L Pro/
Modular L Smart) або повну (відчутну + приховану) енергію (VAM/VKM), істотно знижуючи
навантаження на систему кондиціонування повітря до 40%.

Вентиляція з підключенням DX — контроль над температурою свіжого повітря
Daikin пропонує ряд інверторних конденсаторних блоків для використання в поєднанні з
вентиляційними установками Daikin з метою забезпечення повного контролю над подачею
свіжого повітря. Є 4 варіанти керування сполученням вентиляційної установки та зовнішніх
блоків Daikin, що означає необхідну гнучкість для будь-якої установки. Внутрішні блоки можуть
підключатись до одного зовнішнього блока, щоб зменшити витрати на установку. При монтажі
у підвісній стелі, де простір є обмеженим, блок VKM може прекрасно розміститися та подавати
свіже повітря з комфортною температурою і вологістю (за наявності елемента зволожувача
(опція)).
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П'ять компонентів забезпечення якості повітря в приміщенні
Вентиляція

› Вентиляція: забезпечує подачу свіжого повітря
› Повернення енергії: забезпечує економію енергії шляхом передачі

Повернення
енергії

тепла та вологи між потоками повітря
› Підготовка повітря: забезпечує потрібну температуру подачі для
зменшення завантаження на внутрішній блок
› Зволоження: забезпечує потрібну відносну вологість повітря в
приміщенні
› Фільтрація: вилучає пилок, пил, забруднення та запахи, які шкідливі
для здоров'я людей

Підготовка
повітря

Зволоження

Фільтрація

Спектр рішень для подачі свіжого повітря

Децентралізовані системи
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500

1.000

2.000

2.500

3.000

›
›
›
›
›

D-AHU MODULAR L (SMART)
›
›
›
›

3.500

15.000

25.000

140.000

[м3/г]

Високоефективний теплообмінник із зустрічним потоком
Режим природного охолодження
Відцентровий вентилятор EC
Широкий спектр опцій
Версія Smart легко підключається до систем Sky Air/VRV

Компактний розмір
Високоефективний папір, що дає змогу рекуперувати відчутне та приховане тепло
Двигуни ЕС-вентиляторів
Сигнал попередження про забиття фільтра подається на основі вимірювань тиску

VAM-FC9 / VAM-J
› З теплообмінником DX для свіжого повітря після обробки
› Ще більший комфорт
› Опція зволожувача
VKM-GB(M)

›
›
›
›

Високоефективний алюмінієвий пластинчастий теплообмінник
Попередньо сконфігуровані розміри
Попередньо налаштовані засоби управління типу «підключи та використовуй»
З фреоновим або водяним теплообмінником (опція)

Централізовані системи

D-AHU MODULAR P
› Роторний теплообмінник (ентальпійний або сорбційний)
› Попередньо сконфігуровані розміри
› Попередньо налаштовані засоби управління типу «підключи та використовуй»
› З фреоновим або водяним теплообмінником (опція)
D-AHU MODULAR R
›
›
›
›

Численні можливості налаштування
Plug & play — підключи й використовуй
4 типи систем керування
З фреоновим або водяним теплообмінником (опція)

D-AHU Professional
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ALB-LBS/RBS

Modular L Smart
Зворотне повітря

Ефективність рівня «преміум» з рекуперацією теплоти

Свіже повітря

Припливне повітря

Витяжне повітря

Основні особливості
› Легко підключається до мережі управління Sky Air і VRV
› Проста установка та введення в експлуатацію
› Внутрішній фільтр попереднього очищення (до ePM1 50% (F7) + ePM1
80% (F9)) дозволяє блоку задовольняти найвищим вимогам до якості
повітря в приміщенні.
› Широкий діапазон значень повітряного потоку:
від 150 м3/год до 3450 м3/год
› Перевищення вимог ERP 2018
› Найкращий вибір, коли потрібна компактність (висота лише 280 мм,
до 550 м3/год)
› 50 мм двошарова панель (120 кг/м3) для максимальної звукової та
теплової ізоляції

Праве під'єднання дренажу (ALB-RBS)

Свіже повітря

Відцентровий вентилятор EC

Зворотне повітря

Витяжне повітря

› Максимальний наявний ЗСТ 600 Па (залежно від розмірів моделі й
повітряного потоку)
› Інверторне управління з використанням двигуна IE4 з ефективністю
рівня «преміум»
› Форма лопатей, що забезпечує високу ефективність
› Зменшення споживання електроенергії
› Завдяки оптимізованій SFP (питома потужність вентилятора) блок
працює ефективніше

Припливне повітря

Ліве під'єднання дренажу (ALB-LBS)

Теплообмінник

Інформація щодо інтеграції в промислові системи
наведена в розділі Modular L в главі «Вентиляційні

› Високоякісний пластинчастий теплообмінник із зустрічним потоком
› Рекуперація до 93% теплової енергії
› Високоякісний алюмінієвий матеріал, що забезпечує оптимальний
захист від корозії

установки»

Детальна технічна інформація
D-AHU Modular L Smart

ALB-RBS/LBS
м3/год

Повітряний потік
Теплова ефективність теплообмінника1

02

03

04

05

06

07

300

600

1200

1500

2300

3000

%

90

91

90

90

92

91

Па

100

100

100

100

100

100

Температура після теплообмінника1 Ном.

°C

19,4

19,5

19,4

19,2

19,8

19,5

Макс. ЗСТ при ном. витраті повітря

Па

400

450

260

270

250

210

Зовнішній статичний тиск

Ном.

Струм

Ном.

A

0,52

1,17

1,91

2,48

3,76

5,39

Споживана потужність

Ном.

кВт

0,12

0,27

0,44

0,57

0,87

1,24

кВт/м3/с

1,24

1,49

1,28

1,32

1,32

1,46

SFPv2
Відповідність вимогам ERP
Електроживлення

Відповідність вимогам ErP 2018
Фаза

ф

1

1

1

1

1

1

Частота

Гц

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Напруга
Основні розміри блока

Фланець прямокутного
повітроводу

В 220/240 В змін. ст.220/240 В змін. ст.220/240 В змін. ст.220/240 В змін. ст.220/240 В змін. ст.220/240 В змін. ст.

Ширина

мм

920

1100

1600

1600

2000

2000

Висота

мм

280

350

415

415

500

500

Довжина

мм

1660

1800

2000

2000

2000

2000

Ширина

мм

250

400

500

500

700

700

Висота

мм

150

200

300

300

400

400

дБ

48

54

57

53

60

57

дБA

34

39

41

37

44

41

кг

125

180

270

280

355

360

Рівень звукової потужності блока (Lwa)
Рівень звукового тиска блока3.
Вага блока
1. Зимні проектні умови: Зовні: -5°C, 90% Внутрішн.: 22°C, 50%

2. SFPv — параметр кількісної оцінки ефективності роботи вентилятора (що нижче, то краще). Зменшується при скороченні повітряного потоку.
3. Відповідно до EN3744. Навколишнє середовище, коефіцієнт спрямованої дії (Q) = 2 на відстані 1,5 м
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ALD-HEFB

Електричний нагрівач для
Modular L Smart
› Комплексне рішення з подачею свіжого повітря від Daikin,
включаючи Modular L Smart і електричні нагрівачі
› Підвищений комфорт при низьких температурах зовнішнього
повітря завдяки нагріванню повітря, що надходить ззовні
› Принцип інтегрованого електричного нагрівача (додаткові
аксесуари не потрібні)
› Стандартний двохпотоковий і температурний датчик
› При роботі тільки нагрівача споживається енергія, необхідна для
нагрівання свіжого повітря до мінімальної бажаної температури,
що дозволяє економити енергію

Електричний нагрівач для Modular L Smart (ALD)
Продуктивність

кВт

Розмір Modular L Smart, що підключається

02HEFB

03HEFB

05HEFB

1,5

3

7,5

15

02

03

04, 05

06, 07

6,6

13,1

10,9

21,7

15 кОм при –20°C
10 кОм при +10°C

16 кОм при –20°C
10 кОм при +10°C

17 кОм при –20°C
10 кОм при +10°C

18 кОм при –20°C
10 кОм при +10°C

Напруга живлення
Вихідний струм (макс.) (А)
Датчик температури

230 В, 1 ф

07HEFB

400 В, 3 ф

Діапазон регулювання температури

От –20°С до +10°С

Контрольний запобіжник

Мікроперемикач 6 A

Світлодіодні індикатори

«Жовтий = несправність, пов'язана з повітряним потоком
Червоний = нагрівання УВІМКН»

Монтажні отвори

Залежить від розміру повітроводу

Максимальна температура зовнішнього повітря біля клемної коробки

30°C (під час роботи)

Автом. вимик. при вис. темп.

75°C попередня установка

Ручне скидання при вимик. через вис. темп.

120°C попередня установка

Ширина (мм)

470

620

720

920

Глибина (мм)

370

370

370

370

Висота (мм)

193

243

343

443
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VAM-FC9/VAM-J

Вентиляція з рекуперацією
енергії

Теплообмінник
у формі
алмазу!

Зворотне
повітря
Припливне
повітря

Вентиляція з рекуперацією теплоти в стандартному
виконанні
› Найтонший високоефективний теплообмінник
за ентальпією на ринку (серія J)
› Економічна система вентиляції з функціями нагрівання,
охолодження й регулювання вологості в приміщеннях
› Природне охолодження, коли температура зовнішнього
повітря нижче температури в приміщенні (наприклад, вночі)
› Запобігання втратам енергії через надмірну
вентиляцію при підвищенні якості повітря в
приміщенні за допомогою датчика CO2 (опція)
› Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за

Доступні високоефективні фільтри: ePM10 70% (M6),

допомогою дротового пульта дистанційного керування
дозволяє оптимізувати витрату повітря (серія J)

ePM1 55% (F7) і ePM1 70% (F8)

› Може використовуватися як автономний блок
або інтегрований у систему Sky Air або VRV
› Широкий вибір блоків: витрата повітря від 150 до 2000 м³/год
› Зменшення часу монтажу завдяки простому регулюванню
номінальної витрати повітря, для якого потрібно менше
заслінок порівняно з традиційними установками
› Немає необхідності в дренажному трубопроводі
› Можливість роботи при пониженому і підвищеному тиску
› Комплексне рішення з подачею свіжого повітря від
Daikin, включаючи VAM/VKM і електричні нагрівачі
Вентиляція
Споживана
потужність — 50 Гц

Режим
теплообмінника

Режим
байпасу

ErP 2021

Дуже вис./Вис./
Низьк.

VAM/VAM 150FC9
250FC9
350J
500J
650J
800J
1000J
1500J
2000J
кВт 0,132/0,111/ 0,161/0,079/ 0,097 /0,070 / 0,164 /0,113 / 0,247 /0,173 / 0,303 /0,212 / 0,416 /0,307 / 0,548 /0,384 / 0,833 /0,614 /
0,039
0,054
0,081
0,103
0,137
0,191
0,273
0,058
0,064

Ном.

Дуже вис./Вис./
Низьк.

кВт 0,132/0,111/ 0,161/0,079/ 0,085 /0,061 / 0,148 /0,100 / 0,195 /0,131 / 0,289 /0,194 / 0,417 /0,300 / 0,525 /0,350 / 0,835 /0,600 /
0,058
0,064
0,031
0,045
0,059
0,086
0,119
0,156
0,239

Блок
ВхШхГ
Блок
Матеріал
Режим
Витрата
повітря — теплообмінника
50 Гц
Режим
байпасу

% 77,0 (1) / 72,0 (2)/ 74,9 (1) / 69,5 (2)/
85,1 /86,7 / 80,0 /82,5 / 84,3 /86,4 / 82,5 /84,2 / 79,6 /81,8 / 83,2 /84,8 / 79,6 /81,8 /
78,3 (1) / 72,3 (2)/ 76,0 (1) / 70,0 (2)/
90,1
87,6
90,5
87,7
86,1
88,1
86,1
82,8 (1) / 73,2 (2) 80,1 (1) / 72,0 (2)
% 60,3 (1)/61,9 60,3 (1)/61,2 65,2 /67,9/ 59,2 /61,8 / 59,2 /63,8 / 67,7 /70,7 / 62,6 /66,4 / 68,9 /71,8 / 62,6 /66,4 /
(1)/
(1)/
74,6
69,5
73,1
76,8
74,0
77,5
74,0
67,3 (1)
64,5 (1)
% 66,6 (1)/67,9 (1)/ 66,6 (1)/67,4 (1)/ 75,5 /77,6 / 69,0 /72,2 / 73,1 /76,3 / 72,8 /75,3 / 68,6 /71,7 / 73,8 /76,1 / 68,6 /71,7 /
72,4 (1)
70,7 (1)
82,0
78,7
82,7
80,2
77,9
80,8
77,9

мм
кг

Режим теплообміну, режим байпаса, режим подачі свіжого повітря
Теплообмінник з перехресним потоком (явна + неявна теплота)
Спеціально оброблений вогнестійкий папір
368x1.354x920
368x1.354x1.172
731x1.354x1.172
285x776x525
301x1.113x886
24,0
46,5
61,5
79,0
157
Оцинковані сталеві листи
350 (1)/
500 (1)/
650 (1)/
800 (1)/
1.000 (1)/
1.500 (1)/
2.000 (1)/
150 /140
250 /230
300 (1)/
425 (1)/
550 (1)/
680 (1)/
850 (1)/
1.275 (1)/
1.700 (1)/
/105
/155
200 (1)
275 (1)
350 (1)
440 (1)
550 (1)
825 (1)
1.100 (1)

Дуже вис./Вис./
Низьк.

м³/год

Дуже вис./Вис./
Низьк.

м³/год

150 /140
/105

250 /230
/155

Па

90 /87/40

70 /63/25

Зовнішній статичний Дуже вис./Вис./Низьк.
тиск — 50 Гц

Повітряний фільтр
Рівень звукового
тиску — 50 Гц

ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ

Ном.

Ефективність
Дуже вис./Вис./Низьк.
теплообміну за
температурою — 50 Гц
Охолодження Дуже вис./Вис./Низьк.
Ефективність
теплообміну за
ентальпією — 50 Гц
Нагрівання Дуже вис./Вис./Низьк.
Режим роботи
Система теплообміну
Елемент теплообміну
Розміри
Вага
Корпус
Вентилятор

Тип
Режим
Дуже вис./Вис./Низьк.
теплообмінника

350 (1)/
300 (1)/
200 (1)

Різноспрямований волокнистий ворс
дБA

27,0 /26,0
/20,5

28,0 /26,0
/21,0

Дуже вис./Вис./Низьк.

дБA

27,0 /26,5
/20,5

28,0 /27,0
/21,0

Робочий діапазон
Навколо блока
Діаметр повітропроводу
Електроживлення
Фаза/Частота/Напруга
Струм
Макс. струм запобіжника (MFA)
Питоме споживання Холодний клімат
електроенергії (SEC) Помірний клімат
Теплий клімат
Клас SEC
Макс. витрата при
Витрата
100 Па ЗСТ
Споживана потужність (електрич.)
Рівень звукової потужності (Lwa)
Річне споживання електроенергії
Річна економія
Холодний клімат
енергії
Помірний клімат
Теплий клімат

°C c.т.
мм
Гц/В
A
кВтг/(м².р)
кВтг/(м².р)
кВтг/(м².р)

Режим
байпасу

м³/год
Вт
дБ
кВтг/р
кВтг/р
кВтг/р
кВтг/р

34,5 (1)/
32,0 (1)/
29,0 (1)
34,5 (1)/
32,0 (1)/
28,0 (1)

100

150

15,0
-56,0 (5)
-60,5 (5)
-22,1 (5)
-27,0 (5)
-0,100 (5)
-5,30 (5)
D / Див. примітку 5 B / Див. примітку 5
130
207
129
160
40
43
18,9 (5)
13,6 (5)
41,0 (5)
40,6 (5)
80,2 (5)
79,4 (5)
18,5 (5)
18,4 (5)

51

500 (1)/
425 (1)/
275 (1)

650 (1)/
800 (1)/
1.000 (1)/
550 (1)/
680 (1)/
850 (1)/
350 (1)
440 (1)
550 (1)
90 (1)/70,0 /50,0 (1)

1.500 (1)/
1.275 (1)/
825 (1)

2.000 (1)/
1.700 (1)/
1.100 (1)

Різноспрямований волокнистий ворс (G3)
37,5 (1)/
39,0 (1)/
39,0 (1)/
42,0 (1)/
42,0 (1)/
45,0 (1)/
35,0 (1)/
36,0 (1)/
36,0 (1)/
38,5 (1)/
39,0 (1)/
41,5 (1)/
30,5 (1)
31,0 (1)
30,5 (1)
32,5 (1)
33,5 (1)
36,0 (1)
38,0 (1)/
38,0 (1)/
40,0 (1)/
42,5 (1)/
42,0 (1)/
45,0 (1)/
35,0 (1)/
34,5 (1)/
36,5 (1)/
40,0 (1)/
39,0 (1)/
41,0 (1)/
29,5 (1)
30,5 (1)
30,5 (1)
32,5 (1)
32,5 (1)
35,0 (1)
0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
200
250
2x250
1~ ; 50/60 ; 220-240/220
16,0
54
58
61
62
65
-

(1) Вимірюється відповідно до JIS B 8628 | (2) Вимірюється при еталонній витраті відповідно до EN13141-7 | (5) При еталонній витраті відповідно до регламенту комісії (ЕС) № 1254/2014
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Витяжне
повітря

Свіже повітря

НОВИНКА GSIEKA

Електричний нагрівач для
VAM
› Комплексне рішення з подачею свіжого повітря від Daikin,
включаючи VAM і електричний нагрівач
› Підвищений комфорт при низьких температурах зовнішнього
повітря завдяки нагріванню повітря, що надходить ззовні
› Принцип інтегрованого електричного нагрівача (додаткові
аксесуари не потрібні)
› Стандартний двохпотоковий і температурний датчик
› Гнучке налаштування з регульованою уставкою
› Підвищена безпека завдяки 2 вимикачам: ручному і
автоматичному

GSIEKA
Продуктивність
Діаметр повітропроводу

кВт
мм

VAM, які можна підключити

Розміри

10009
0,9
100

15018
1,8
150

20024
2,4
200

VAM150FC9

VAM250FC9

VAM350,500J

GSIEKA10009

GSIEKA15018

GSIEKA20024

25030
3,0
250
VAM650J,
VAM800J,
VAM1000J

35530(1)
3,0
355
VAM1500J,
VAM2000J

GSIEKA25030

GSIEKA35530

Висота

мм

171

221

271

321

426

Глибина

мм

100

150

200

250

355

Ширина

мм

370

370

370

370

373

45

100

170

265

535

13,1

м/с

Мінімальна швидкість повітря/повітряний
потік

м³/год

1,5

Електроживлення

1~230 В змін. ст./50 Гц

Номінальний струм

A

4,1

8,2

10,9

13,1

Потужність нагрівача

кВт

0,9

1,8

2,4

3,0

3,0

Діаметр повітропроводу

мм

100

150

200

250

355

Робочий діапазон

Мін.

°C

-40°C

Макс.

°C

40°C

Відн. Вологість

%

90%

Датчик температури

10 кОм при +25°C/TJ-K10K

Діапазон датчика температури

від –30°C до +105°C

Діапазон уставок температури

від –10°C до +50°C

LED 1
Світлодіодні індикатори

LED 2
Температура поруч із пультом управління

блимає кожні 5 секунд

нагрівач починає роботу

блимає щосекунди

виявлено потік повітря, нагрівання дозволяється

ВИМКН

немає живлення чи потоку

УВІМКН

проблема з датчиком температури в каналі, потенціометром уставки або датчиком повітряного потоку PTC

ВИМКН

нагрівач не працює

УВІМКН

нагрівач працює
від 0°C до +50°C

Автом. вимик. при вис. темп.

50°C

Ручне скидання при вимик. через вис. темп.

100°C
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VKM-GB/VKM-GBM

Вентиляція з рекуперацією
енергії, зволоженням та
обробкою повітря
Подальше нагрівання або охолодження свіжого повітря
знижує навантаження на систему кондиціонування
› Економічна система вентиляції з функціями нагрівання,
охолодження й регулювання вологості в приміщеннях
› Створює якісну атмосферу в приміщенні шляхом попередньої
обробки свіжого повітря, що надходить
› Функція зволоження свіжого повітря підтримує комфортний
рівень вологості в приміщенні, навіть при нагріванні
› Природне охолодження, коли температура зовнішнього повітря
нижче температури в приміщенні (наприклад, вночі)
› Зменшення споживання електроенергії завдяки використанню
двигуна вентилятора постійного струму
› Запобігання втратам енергії через надмірну вентиляцію при
підвищенні якості повітря в приміщенні за допомогою датчика
CO2 (опція)
› Зменшення часу монтажу завдяки простому регулюванню
номінальної витрати повітря, для якого потрібно менше заслінок
порівняно з традиційними установками
› Спеціально розроблений теплообмінник з високоефективним
папером (HEP)
› Можливість роботи при пониженому і підвищеному тиску

Вентиляція
Споживана
Режим
потужність — 50 Гц теплообмінника
Режим байпасу

Ном.
Ном.

VKM-GB/VKM-GBM
Дуже вис./
кВт
Вис./Низьк.
Дуже вис./
кВт
Вис./Низьк.
кВт
кВт
%

Навантаження системи кондиціонування Охолодження
Нагрівання
при обробці свіжого повітря
Ефективність
Дуже вис./Вис./Низьк.
теплообміну за
температурою — 50 Гц
Ефективність теплообміну Охолодження
Дуже вис./Вис./Низьк.
Нагрівання
Дуже вис./Вис./Низьк.
за ентальпією — 50 Гц
Режим роботи
Система теплообміну
Елемент теплообміну
Зволожувач
Система
Розміри
Блок
ВхШхГ
Вага
Блок
Корпус
Матеріал
Вентилятор — Витрата Режим теплообмінника Дуже вис./Вис./Низьк.
Режим
байпасу Дуже вис./Вис./Низьк.
повітря — 50 Гц
Вентилятор — ЗСТ Дуже вис./Вис./Низьк.
— 50 Гц
Повітряний фільтр Тип
Рівень звукового
Режим теплообмінника Дуже вис./Вис./Низьк.
Режим байпасу Дуже вис./Вис./Низьк.
тиску — 50 Гц
Робочий діапазон Навколо блока
Припливне повітря
Зворотне повітря
Температура теплообмінника Охолодження/Макс./Нагрівання/Мін.
Холодоагент
Управління
Тип
GWP/ПГП
Діаметр повітропроводу
Приєднання труб
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Подача води
Дренаж
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга
Струм
Макс. струм запобіжника (MFA)
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50GB
0,270/0,230/
0,170
0,270/0,230/
0,140
4,71 / 1,91 / 3,5
5,58 / 2,38 / 3,5

80GB
0,330/0,280/
0,192
0,330/0,280/
0,192
7,46 / 2,96 / 5,6
8,79 / 3,79 / 5,6

100GB
0,410/0,365/
0,230
0,410/0,365/
0,230
9,12 / 3,52 / 7,0
10,69 / 4,39 / 7,0

50GBM
0,270/0,230/
0,170
0,270/0,230/
0,170
4,71 / 1,91 / 3,5
5,58 / 2,38 / 3,5

80GBM
0,330/0,280/
0,192
0,330/0,280/
0,192
7,46 / 2,96 / 5,6
8,79 / 3,79 / 5,6

100GBM
0,410/0,365/
0,230
0,410/0,365/
0,230
9,12 / 3,52 / 7,0
10,69 / 4,39 / 7,0

76/76/77,5

78/78/79

74/74/76,5

76/76/77,5

78/78/79

74/74/76,5

%
%

64/64/67
67/67/69

мм
кг

387x1.764x832
94

м³/год
м³/год
Па
дБA
дБA
°C c.т.
°C c.т.
°C c.т.
°C c.т.

мм
мм
мм
мм
Гц/В
A

VKM80-100GB(M)

500/500/440
500/500/440
210/170/140
39/37/35
40/38/35,5

200

66/66/68
62/62/66
64/64/67
66/66/68
62/62/66
71/71/73
65/65/69
67/67/69
71/71/73
65/65/69
Режим теплообміну / Режим байпаса / Режим подачі свіжого повітря
Теплообмінник з перехресним потоком (явна + неявна теплота)
Спеціально оброблений вогнестійкий папір
Природне випаровування
387x1.764x1.214
387x1.764x832
387x1.764x1.214
110
112
100
119
123
Оцинковані сталеві листи
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
210/160/110

150/100/70

200/150/120

205/155/105

110/70/60

Різноспрямований волокнистий ворс
41,5/39/37
41/39/36,5
38/36/34
40/37,5/35,5
40/38/35,5
41,5/39/37
41/39/36,5
39/36/34,5
41/38/36
41/39/35,5
0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
-15°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
-15/43
-15/43
Електронний розширювальний клапан
R-410A
2.087,5
250
200
250
6,35
12,7
6,4
PT3/4 зовнішня різь
1~/50/220-240
15

Вентиляційні
установки Daikin

Ви обов'язково знайдете потрібне обладнання
Чому слід вибрати вентиляційні установки Daikin із з'єднанням DX?

Вигоди для бізнеса

Широкий спектр можливостей

Унікальні комплексні рішення Daikin допомагають компаніям
запропонувати кращі інтегровані рішення, сприяють їх успіху,
забезпечуючи неперевершені сполучення продуктів для
кінцевого користувача та спрощуючи життя спеціалістам з
монтажу шляхом постачання високоякісних продуктів одного
виробника. На відміну від інших виробників, компанія Daikin не
використовує продукти OEM в своїх вентиляційних установках
для DX-систем. Багато з конкурентів пропонують DX-зовнішні
блоки OEM або вентиляційні установки OEM, які створюють
додаткові проблеми при виникненні несправності або гарантійної
рекламації. Наявність єдиного інтерфейсу для вашого бізнесу
робить компанію Daikin ідеальним вибором.

Завдяки найбільш повному асортименту рішень компанія
Daikin може запропонувати обладнання для всіх типів
комерційних застосувань, в яких потрібна подача свіжого повітря.
Daikin пропонує рішення для вентиляції на базі установок
з витратою повітря від 2500 до 140 000 м3/г і рекуперацією
природної теплоти або більш досконалих вентиляційних
систем, в яких зовнішній блок VRV може бути підключений
до вентиляційної установки Daikin для повного контролю за
мікрокліматом в приміщеннях. При підключенні до iTM, можливо
узгоджене управління між зовнішнім блоком VRV і вентиляційною
установкою, що забезпечує надзвичайно надійну роботу системи.

Єдине рішення
Компанія Daikin є єдиним глобальним виробником на ринку,
здатним запропонувати справжні рішення «підключи
й використовуй», в яких вентиляційні установки Daikin,
виготовлені Daikin Applied Europe і сертифіковані Eurovent, сумісні
без додаткової підготовки з зовнішніми блоками унікальної
номенклатури VRV і забезпечують найвищі експлуатаційні
показники в галузі.
Ця унікальна інтеграція продукції надає замовнику додаткові
переваги у вигляді обладнання одного виробника і комплексного
рішення.

Переваги
› Унікальний виробник пропонує повний спектр обладнання
› Рішення Plug & Play
› Пряма сумісність з iTM
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Огляд конденсаторних блоків VRV і ERQ

Чому слід використовувати конденсаторні блоки VRV і
ERQ разом із вентиляційними установками?
Висока ефективність
Теплові насоси Daikin відомі своєю високою
енергоефективністю. Інтеграція вентиляційної
установки із системою з рекуперацією теплоти
— ще більш ефективне рішення, оскільки часто
в міжсезоння система кондиціонування може

працювати в режимі охолодження, а температура
зовнішнього повітря ще мала, щоб повітря подавалося в
приміщення без підготовки. У цьому випадку теплота, яку
виводять із приміщень, використовується для підігріву
холодного свіжого повітря.

Температура
зовнішнього
повітря = 10°C
Свіже повітря подається з температурою 21°C.
Різниця температури з зовнішнім повітрям
компенсується ефективним нагріванням
шляхом рекуперації теплоти через систему
кондиціонування

Температура всередині приміщення 22°C,
потрібне охолодження через сонячні
промені. Надлишкова теплота може
передаватися у вентиляційну установку.

Швидка реакція на зміну навантаження, що
забезпечує високий рівень комфорту
Блоки ERQ і VRV Daikin швидко реагують на
коливання температури припливного повітря, у
результаті чого температура всередині приміщення
залишається постійною і, як наслідок, забезпечується
високий рівень комфорту для кінцевого користувача.
Найкращою для цього є номенклатура систем VRV,
які більше підвищують комфорт завдяки постійному
нагріванню, навіть під час циклу розморожування.

Просте проектування й установка
Система легко проектується й установлюється,
оскільки не потрібні додаткові водяні системи, такі
як бойлери, баки, газопроводи тощо.
Це також знижує загальний обсяг інвестицій у
систему та експлуатаційні витрати.

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air
› З’єднання «підключи й використовуй» між VRV/ERQ і всією номенклатурою D-AHU Modular.
› Комплекти управління теплообмінником DX і розширювальних клапанів встановлюються і закріплюються зварюванням на заводі.

Конденсаторний
блок VRV IV або ERQ

Установлена і спаяна на
заводі система підготовки
свіжого повітря

Електронний
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розширювальний

Блок управління

клапан (EKEXV)

(EKEQ)

Варіанти керування

Для розширення можливостей застосування
пропонуємо 4 типи систем керування
W-управління: Готове рішення для керування температурою повітря
(температура повітря на нагнітанні, всмоктуванні, температура в приміщенні)
за допомогою DDC-контролера, який легко встановити і налаштувати
Х-управління: Точне регулювання температури повітря (температура повітря
на нагнітанні, всмоктуванні, температура в приміщенні) через пульт DDC з
попереднім програмуванням (для спеціальних застосувань)

1. W-управління (TS/TR/TROOM):

Регулювання температури повітря за допомогою пульта DDC
Температура в приміщенні регулюється як функція температури
на всмоктуванні або нагнітанні вентиляційної установки
(вибір користувача). Пульт керування DDC перетворює
різницю температури між уставкою і температурою повітря
на всмоктуванні (температурою повітря на нагнітанні або
температурою повітря в приміщенні) на пропорційний
сигнал напруги (0–10 В), що передається в блок керування
Daikin (EKEQFCBA). Цей сигнал напруги визначає потребу в
продуктивності зовнішнього блока.
AHU установка
Вентиляційна

DDC
DDC

0-10V

2. Х-управління (TS/TR/TROOM):

Точне керування температурою за допомогою пульта DDC
Температура в приміщенні регулюється як функція температури
на всмоктуванні або нагнітанні вентиляційної установки
(вибір користувача). Пульт керування DDC перетворює
різницю температури між уставкою і температурою повітря
на всмоктуванні (температурою повітря на нагнітанні або
температурою повітря в приміщенні) на опорний сигнал напруги
(0–10 В), що передається в блок керування Daikin (EKEQFCBA).
Це значення напруги використовується як основний вхідний
сигнал для регулювання частоти компресора.

OR
АБО

TEXT
EXT

Control
box
Блок
управління
EKEQFCBA
Daikin:
EKEQFCBA

Z-управління: Регулювання температури повітря (температура на
всмоктуванні, температура в приміщенні) через систему керування
Daikin (пульт DDC не потрібен)
Y-управління: Регулювання температури холодоагенту (Te/Tc) через систему
керування Daikin (пульт DDC не потрібен)

AHU установка
Вентиляційна
TTR

R

DDC
DDC

+

TETC

TTOA
OA

-

TTS

0-10V

TEXT
EXT

Control
box
Блок
управління
EKEQFCBA
Daikin:
EKEQFCBA

За фіксованою температурою випаровування/конденсації
Клієнт може задати фіксовану цільову температуру випаровування
або конденсації. У цьому випадку температура в приміщенні
регулюється тільки непрямим чином. Підключення дротового
пульта дистанційного керування Daikin (BRC1* — опція) потрібне
для первісного налаштування, але не є обов'язковим для
подальшої експлуатації.

TEXT
EXT
+
TETC
-

Вентиляційна
AHU установка

TTS
S

BRC1D*
BRC1D*
BRC1E*
BRC1E*
BRC1H*

Control
box
Блок
керування
EKEQMCBA (VRV IV)
EKEQDCB
EKEQDCB (ERQ)

OR
АБО

TR = Температура зворотного повітря

TOA = Температура зовнішнього повітря

TE = Температура випаровування

TC = Температура конденсації

Варіант Z

EKEQDCB
EKFQMCBA*

TRR
+

TE

TTOA
OA

TEXT = Температура відбираного повітря

EKEQFCBA

S

TEXT
EXT

TS = Температура припливного повітря

Опціональний комплект

TTS

Управління вентиляційною установкою здійснюється так само, як
для внутрішнього блока VRV з подачею свіжого повітря до 100%
Можливість керувати вентиляційною установкою так само, як
внутрішнім блоком VRV. Це означає, що регулювання температури
відбувається на основі температури зворотного повітря, що
надходить з приміщення у вентиляційну установку. Потребує BRC1*
для роботи. Єдиний вид керування, що дозволяє управляти іншими
внутрішніми блоками, підключеними до вентиляційної установки.

TTROOM
ROOM

Варіант W
Варіант X
Варіант Y

-

4. Z-управління (TS/TROOM):

TRR

TTOA
OA

R

TTROOM
ROOM

3. Y-управління (TE/TC):

Control
box
Блок
керування
EKEQFCBA
EKEQFCBA

TTR
+

TETC

TTOA
OA

S

TTROOM
ROOM

BRC1D*
BRC1D*
BRC1E*
BRC1E*
BRC1H*

OR
АБО

-

TC

TS

TTROOM
ROOM

TROOM = Температура повітря в приміщенні

Функції й особливості
Готове рішення пульта DDC, що не потребує попереднього налаштування
Потрібне попереднє налаштування пульта DDC
Використання фіксованої температури випаровування, неможливо задати уставку за допомогою пульта дистанційного керування
Використання інфрачервоного пульта ДК Daikin BRC1*
Регулювання температури на основі температури повітря на всмоктуванні або температури в приміщенні (через дистанційний датчик)

* EKEQMCB (для використання в мультисистемах)
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Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — підключення VRV

— для більш високої продуктивності (від 8 до 54 к.с.)
Передове рішення для парних й мультисистем
›
›
›
›
›
›
›

Блоки з інверторним керуванням
Рекуперація теплоти, тепловий насос
R-410A
Контроль за температурою в приміщенні за допомогою пульта керування Daikin
Є широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів
BRC1H519W/S/K використовується для установки заданої температури (приєднаний до EKEQMCBA).
Можливість підключення до всіх систем VRV з рекуперацією теплоти й тепловим насосом

W-, X-, Y-управління для системи VRV IV
з тепловим насосом

Z-управління для всіх зовнішніх блоків VRV

Труби з холодоагентом
F1-F2
P1-P2
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Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — підключення ERQ

ERQ — для меншої продуктивності
(клас від 100 до 250)
Базове рішення з подачею свіжого повітря
для парної системи
›
›
›
›
›

Блоки з інверторним керуванням
Тепловий насос
R-410A
Є широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів
Ідеально підходить для вентиляційних установок Daikin Modular

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air забезпечує повне
й готове до роботи рішення, що включає вентиляційну установку, конденсаторний
блок ERQ або VRV, а також всі елементи керування (пульти EKEQ, EKEX, DDC), які
встановлені та сконфігуровані на заводі. Найпростіше рішення при зверненні
тільки в одну компанію.

Вентиляція
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Ном.
Теплопродуктивність Ном.
Споживана
Охолодження
потужність
Нагрівання
EER
COP
Розміри
Блок
Вага
Блок
Корпус
Матеріал
Вентилятор —
Охолодження
Витрата повітря
Нагрівання
Рівень звукової потужності Охолодження
Рівень звукового
Охолодження
тиску
Нагрівання
Робочий діапазон
Охолодження
Нагрівання
Температура теплообмінника
Холодоагент
Тип
Заправлення

Приєднання труб

Електроживлення
Струм

Електроживлення
Струм

100AV1
4
11,2
12,5
2,81
2,74

125AV1
5
14,0
16,0
3,51
3,86
3,99

4,56
ВхШхГ

Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
Ном.
Mін./Maкс.
Mін./Maкс.
Опалення/Мін./Охолодження/Макс.

мм
кг
м³/хв
м³/хв
дБA
дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.
°C c.т.

102
66
50
52

кг
екв.т CO₂

GWP/ПГП
Управління
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Дренаж
ЗД
Фаза/Частота/Напруга
Макс. струм запобіжника (MFA)

Вентиляція
Діапазон продуктивності
Холодопродуктивність Ном.
Теплопродуктивність Ном.
Споживана
Охолодження
потужність
Нагрівання
EER
COP
Розміри
Блок
Вага
Блок
Корпус
Матеріал
Вентилятор —
Охолодження
Витрата повітря
Нагрівання
Рівень звукової потужності Ном.
Рівень звукового тиску Ном.
Робочий діапазон
Охолодження
Нагрівання
Температура теплообмінника
Холодоагент
Тип
Заправлення

Приєднання труб

Ном.
Ном.

ERQ
к.с.
кВт
кВт
кВт
кВт

ERQ-AW1

Ном.
Ном.

ВхШхГ

Ном.
Ном.

Mін./Maкс.
Mін./Maкс.
Опалення/Мін./Охолодження/Макс.

GWP/ПГП
Управління
Рідина
ЗД
Газ
ЗД
Фаза/Частота/Напруга
Макс. струм запобіжника (MFA)

мм
мм
мм
Гц/В
A
ERQ
к.с.
кВт
кВт
кВт
кВт

мм
кг
м³/хв
м³/хв
дБA
дБA
°C c.т.
°C в.т.
°C c.т.
кг
екв.т CO₂

мм
мм
Гц/В
A

125AW1
5
14,0
16,0
3,52
4,00
3,98
4,00
1.680x635x765
159
95
95
72
54

6,2
12,9

15,9
16

4,15
1.345x900x320
120
Пофарбована оцинкована сталева пластина
106
105
67
51
53
-5/46
-20/15,5
10/35
R-410A
4,0
8,4
2.087,5
Розширювальний клапан (електронний)
9,52
15,9
26x3
1N~/50/220-240
32,0
200AW1
8
22,4
25,0
5,22
5,56
4,29
4,50
1.680x930x765
187
Пофарбована оцинкована сталева пластина
171
171
78
57
-5/43
-20/15
10/35
R-410A
7,7
16,1
2.087,5
Електронний розширювальний клапан
9,52
19,1
3N~/50/400
25

140AV1
6
15,5
18,0
4,53
4,57
3,42
3,94

69
53
55

19,1

250AW1
10
28,0
31,5
7,42
7,70
3,77
4,09
240
185
185
58

8,4
17,5

22,2

155

Розширювальні клапани та блоки керування

Інтеграція
ERQ і VRV

у вентиляційних установках інших виробників
широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів і блоків керування
Таблиця комбінацій
Блок керування

ERQ100
1-фазн. ERQ125
ERQ140
ERQ125
3-фазн. ERQ200
ERQ250
VRV III
VRV IV з тепловим
насосом / Серія VRV IV W
Серія VRV IV S
VRV IV з рекуперацією теплоти
Серія VRV IV i
•
•
•
•

Комплект розширювального клапана

EKEQDCB EKEQFCBAEKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Z-управління W-, X-, Y-управління Z-управління
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1
n1

Змішане з'єднання
з внутрішніми
блоками VRV

Неможливо

Обов'язково

-

P (1 -> 3)

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

Можливо (не
обов'язково)

-

n1

-

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

Обов'язково

P (парна система): сполучення залежить від продуктивності вентиляційної установки
n1 (мультисистема) — Сполучення вентиляційних установок і внутрішніх блоків VRV DX (обов'язково). Для визначення точної кількості зверніться до технічного довідника.
n2 (мультисистема) — Сполучення вентиляційних установок і внутрішніх блоків VRV DX (не обов'язково). Для визначення точної кількості зверніться до технічного довідника.
Блок управління EKEQFA можна підключити до деяких типів зовнішніх блоків VRV IV (максимум 3 блоки керування на блок). Не допускається поєднання блоків керування EKEQFA із внутрішніми блоками VRV DX, внутрішніми блоками RA або гідроблоками

Таблиця продуктивності
Охолодження
Клас ЕKEXV
50
63
80
100
125
140
200
250
400
500

Нагрівання
Допустима продуктивність
теплообмінника (кВт)
Мін.
Стандартний
Макс.
5,0
5,6
6,2
6,3
7,1
7,8
7,9
9,0
9,9
10,0
11,2
12,3
12,4
14,0
15,4
15,5
16,0
17,6
17,7
22,4
24,6
24,7
28,0
30,8
35,4
45,0
49,5
49,6
56,0
61,6

Допустимий об'єм
теплообмінника (дм3)
Мін.
Макс.
1,33
1,65
1,66
2,08
2,09
2,64
2,65
3,30
3,31
4,12
4,13
4,62
4,63
6,60
6,61
8,25
9,26
13,2
13,2
16,5

Температура випаровування при насиченні: 6°C
Температура повітря: 27°C с.т./19°C в.т.

Клас ЕKEXV
50
63
80
100
125
140
200
250
400
500

Допустима продуктивність
теплообмінника (кВт)
Стандартний
Макс.
Мін.
5,6
6,3
7,0
7,1
8,0
8,8
8,9
10,0
11,1
11,2
12,5
13,8
13,9
16,0
17,3
17,4
18,0
19,8
19,9
25,0
27,7
27,8
31,5
34,7
39,8
50,0
55,0
55,1
63,0
69,3

Допустимий об'єм
теплообмінника (дм3)
Мін.
Макс.
1,33
1,65
1,66
2,08
2,09
2,64
2,65
3,30
3,31
4,12
4,13
4,62
4,63
6,60
6,61
8,25
9,26
13,2
13,2
16,5

Температура випаровування при насиченні: 46°C
Температура повітря: 20°C с.т.

EKEXV — Комплект розширювального клапана для вентиляційних установок
Вентиляція
Розміри
Вага
Рівень звукового тиску
Робочий діапазон

Блок
Блок
Ном.
Температура НагріванняМін.
теплообмінникаОхолодженняМакс.
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб Рідина
ЗД

EKEXV
мм
кг
дБA
°C c.т.
°C c.т.

50

63

80

100

125
140
401x215x78
2,9
45
10 (1)
35 (2)

200

250

400

500

12,7

15,9

R-410A / 2,087,5

мм

6,35

9,52

(1) Температура повітря на вході теплообмінника в режимі нагрівання може бути зменшена до -5°C с.т. За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого дилера. (2) Відносна вологість 45%.

EKEQ — Блок керування для вентиляційних установок
Вентиляція
Застосування
Зовнішній блок
Розміри
Блок
Вага
Блок
ЕлектроживленняФаза/Частота/Напруга

EKEQ

мм
кг
Гц/В

FCBA
Див. примітку
ERQ / VRV

DCB
Парна система
ERQ
132x400x200

3,9

MCBA
Мультисистема
VRV
3,6

1~/50/230

Комбінація EKEQFCBA і ERQ у парній системі. EKEQFCBA можна підключити до деяких типів зовнішніх блоків VRV IV (максимум 3 блоки керування). Не допускається поєднання з внутрішніми блоками
фреонових систем (DX), гідроблоками, зовнішніми блоками RA тощо. Див. таблицю комбінацій для зовнішнього блока.
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Процедура вибору

Вибір парної системи
› зовнішній блок з'єднаний з ОДНИМ ТЕПЛООБМІННИКОМ
(з одним контуром або максимум 3 пов'язаними
контурами) при використанні до 3 блоків управління
› сполучення внутрішніх блоків не допускається
› працює тільки з X-, W-, Y-управлінням

Етап 1: Необхідна продуктивність вентиляційної
установки
Вентиляційна установка з подвійним потоком, рекуперацією
теплоти і 100% подачею свіжого повітря встановлюється в Європі,
де проектна температура зовнішнього повітря становить 35°С
с.т., а температура свіжого повітря, що подається в приміщення,
повинна бути 25°С с.т. Розрахунки навантаження дають необхідну
продуктивність 45 кВт.
За таблицею продуктивності EKEXV, для роботи в режимі
охолодження 40 кВт відповідає клапану класу 400. Оскільки 40
кВт не є номінальною продуктивністю, потрібно скорегувати клас.
40/45=0,89 і 0,89x400=356. Таким чином, клас продуктивності
комплекту розширювального клапана становить 356.

Етап 3: Вибір блока керування
В даному конкретному випадку блок управління буде працювати
з точним регулюванням температури повітря. Тільки варіанти
W- або X-управління дозволяють це. Оскільки проектувальник
бажає використовувати одразу готовий для роботи модуль DDC,
вибираємо блок управління EKEQFCBA з W-управлінням, який
легко налаштовувати завдяки виконаним на заводі попереднім
установкам.

Етап 2: Вибір зовнішнього блока
Для цієї вентиляційної установки буде використовуватись модель
VRV IV з тепловим насосом і постійним нагріванням (серія RYYQ-T).
Продуктивності 40 кВт при 35ºC с.т. відповідає зовнішній блок на
14 к.с. (RYYQ14T). Клас продуктивності зовнішнього блока на
14 к.с. становить 350.
Загальне співвідношення підключення системи становить
356/350=102%, отже, потрапляє в діапазон 90-110%.

Вибір мультисистеми
› зовнішній блок можна підключити до КІЛЬКОХ
ТЕПЛООБМІННИКІВ (і їх блоків управління)
› внутрішні блоки також можна підключити,
але це не обов'язково
› працює тільки з Z-управлінням

Етап 1: Необхідна продуктивність вентиляційної
установки
Вентиляційна установка з подвійним потоком, рекуперацією
теплоти і 100% подачею свіжого повітря встановлюється в Європі,
де проектна температура зовнішнього повітря становить 35°С
с.т., а температура свіжого повітря, що подається в приміщення,
повинна бути 25°С с.т. Крім цього, до вказаного зовнішнього блока
у будинку будуть підключені 5 круглопотокових касетних блоків
FXFQ50A.
Розрахунки навантаження дають необхідну продуктивність 20 кВт
для вентиляційної установки і 22,5 кВт для внутрішніх блоків.
За таблицею продуктивності EKEXV роботі в режимі охолодження
20 кВт відповідає клапан класу 200. Оскільки 22,4 кВт є
номінальною продуктивністю, потрібно скорегувати клас.
20/22,4=0,89 і 0,89x200=178. Таким чином, клас продуктивності
комплекту розширювального клапана становить 178. Клас
повної продуктивності системи внутрішніх блоків становить —
178+250=428

Етап 2: Вибір зовнішнього блока
Для цієї системи, де вентиляційна установка з'єднана з
внутрішніми блоками, обов'язково слід використовувати блок
рекуперації теплоти. За даними, наведеними у технічному
довіднику для REYQ-T, необхідна повна продуктивність становить
42,5 кВт і відповідає моделі на 16 к.с. REYQ16T. Вона забезпечує
45 кВт при проектній температурі 35ºC с.т. Цей блок має клас
продуктивності 400. Загальне співвідношення підключення
системи становить 428/400=107%, отже, потрапляє в діапазон
50-110%.

Етап 3: Вибір блока керування
В даному випадку єдиним доступним варіантом керування
є Z-управління, а для поєднання вентиляційної установки та
внутрішніх блоків VRV DX потрібен блок керування EKEQMCBA.
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Повітряні завіси Biddle
Повітряні завіси Biddle забезпечують високоефективне
рішення для власників роздрібних магазинів та
консультантів, які намагаються розділити кліматичні зони
по різні сторони дверного прорізу магазина або офісу.
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Повітряні завіси Biddle

Повітряні завіси Biddle,
підключені до теплових насосів Daikin
Торгівля «відкриті двері»
Незважаючи на привабливість для клієнтів концепції
«відкритих дверей», що широко використовується
менеджерами магазинів роздрібної торгівлі та
комерційними підприємствами, відкриті двері
можуть призвести до значних втрат нагрітого або
охолодженого повітря та, як наслідок, енергії.
Утім, повітряні завіси Biddle не тільки зберігають
температуру в приміщенні, забезпечуючи значну
економію, але й являють собою запрошення для
покупців до приємного торгового та робочого
середовища.

Висока ефективність та
низький рівень викидів СО2
Ефективне розділення зовнішнього/внутрішнього
кліматів обмежує втрату тепла через отвір дверей
та підвищує ефективність системи кондиціонування
повітря. Поєднання повітряних завіс Biddle з
тепловими насосами Daikin може забезпечити до
72% економії у порівнянні з повітряними завісами
з електронагрівачем, при цьому строк окупності
становитиме менше, ніж 1,5 роки!

Засіб вибору розміру повітряної завіси
Висота дверей (м)
3,0
2,5

2,3

S

М

2,4

2,15

L

2,0

S

Сприятливі умови
Критий торговий центр або
обертові вхідні двері

2,75

М

L

Нормальні умови
Відсутність протилежних
відкритих дверей,
несильний прямий вітер,
будівля тільки з першим
поверхом

S

2,3

М

2,5

L

Несприятливі умови
Розташування на розі або на
площі, кілька поверхів та/
або відкриті сходи

Номенклатура комфортної повітряної завіси Biddle
CY

V

S

150

DK

80

F

S

C
Пульт управління (стандартний)
Колір B=Білий (RAL6010), S: Сірий (RAL9006)
Тип установки: F=Настінний, C=Касетний, R=Вбудований
Клас продуктивності (кВт)
Система прямого охолодження Daikin
Ширина дверей (см)
Діапазон S=Маленький, M=Середній, L=Великий, XL=Дуже великий
Можливості підключення до VRV
Комфортна повітряна завіса Biddle

Модельний ряд
Тип

Назва продукту

Повітряна завіса Biddle, вільне
підвішування

CYV S/M/L-DK-F

Повітряна завіса Biddle, касетного типу

CYV S/M/L-DK-C

Повітряна завіса Biddle, прихованого типу CYV S/M/L-DK-R

› Строк окупності — не більше 1,5 року порівняно з
повітряними завісами з електронагрівачем
› Проста й швидка установка
› Максимальна енергоефективність завдяки технології
вирівнювання потоку
› Ефективність завіси 85%
› Модель касетного типу (С): монтується в підвісну
стелю, покращуючи естетику
› Настінна модель (F): проста настінна установка
› Вбудовувана модель (R): непомітно прихована в стелі
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CYVS/M/L-DK-F/C/R

Повітряна завіса Biddle
для VRV

Строк окупності менше, ніж 1,5 роки

повітряна завіса з електронагрівачем

загальні витрати
(установка + експлуатаційні витрати) у €

› Можливість підключення до VRV з рекуперацією теплоти
й тепловим насосом
› VRV — одна з перших фреонових систем, які можуть
підключатись до повітряних завіс
› Настінна модель (F): проста настінна установка
› Модель касетного типу (C): монтується в підвісну стелю,
залишаючи видимою тільки декоративну панель
› Вбудовувана модель (R): непомітно прихована в стелі
› Забезпечує фактично безкоштовне тепло для повітряної
завіси, отримане від внутрішніх блоків у режимі
охолодження (у випадку рекуперації теплоти VRV)
› Легка й швидка установка з меншими витратами,
оскільки немає необхідності в додаткових водопровідних
системах, бойлерах і підключеннях газопроводів
› ЗАПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ: Максимальна
енергоефективність у результаті практично нульової
турбулентності спадного потоку, оптимізованого
повітряного потоку й застосування передової технології
вирівнювання потоку
› Ефективність завіси приблизно 85%, це значно
скорочує втрати тепла, а також знижує необхідну
теплопродуктивність внутрішнього блока

12000
10000
8000
Система Daikin з тепловим насосом і
повітряною завісою Biddle*

6000
4000
2000
0
1

роки

2

VRV
Мережеві рішення

Комфортна повітряна
завіса Biddle (CY)
Інтеграція в комплексне рішення VRV

* Строк окупності та фінансові переваги були розраховані, виходячи з наступного: Повітряна завіса використовується 9 год/день, 156 днів на рік (1404 год/р). Річне
споживання енергії повітряною завісою з електронагрівачем: 3137 EUR (COP = 0,95). Середня ціна установки: 1000 EUR, середня ціна обладнання: 2793 EUR. Річне споживання
енергії для CYQS200DK100FBN та ERQ100AV: 748 EUR (COP 4,00). Середня ціна установки: 2000 EUR, середня ціна обладнання: 5150 EUR. Розрахунок, заснований на вартості
електроенергії: 0,1705 EUR/кВт*г
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Повітряна завіса Biddle для VRV

CYVM150DK80FSC

CYVM150DK80CSN

CYVM150DK80RSN

Отримайте всю технічну інформацію щодо повітряних
завіс Biddle на сайті my.daikin.eu або натисніть тут

Невеликий

Теплопродуктивність Швидкість 3
Споживана
Режим вентиляції Ном.
потужність
Нагрівання
Ном.
Різниця тем-р
Швидкість 3
Корпус
Колір
Розміри
Блок
Висота F/C/R
Ширина F/C/R
Глибина F/C/R
Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям >
Висота дверей
Макс.
Ширина дверей
Макс.
Вага
Блок
Вентилятор — Витрата повітря Нагрівання
Швидкість 3
Рівень звукового тиску Нагрівання
Швидкість 3
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина/ЗД/Газ/ЗД
Необхідні аксесуари (необхідно замовляти окремо)
Електроживлення
Напруга

Теплопродуктивність Швидкість 3
Споживана
Режим вентиляції Ном.
потужність
Нагрівання
Ном.
Різниця тем-р
Швидкість 3
Корпус
Колір
Розміри
Блок
Висота F/C/R
Ширина F/C/R
Глибина F/C/R
Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям >
Висота дверей
Макс.
Ширина дверей
Макс.
Вага
Блок
Вентилятор — Витрата повітря Нагрівання
Швидкість 3
Рівень звукового тиску Нагрівання
Швидкість 3
Холодоагент
Тип/GWP (ПГП)
Приєднання труб
Рідина/ЗД/Газ/ЗД
Необхідні аксесуари (необхідно замовляти окремо)
Електроживлення
Напруга

кВт
кВт
кВт
K
мм
мм
мм
мм
м
м
кг
м³/год
дБA
мм
В

кВт
кВт
кВт
K
мм
мм
мм
мм
м
м
кг
м³/год
дБA
мм
В

CYVS100DK80
*BC/*SC

CYVS150DK80
*BC/*SC

CYVS200DK100
*BC/*SC

7,40
0,23
0,23
19

9,0
0,35
0,35

11,6
0,46
0,46

Середній
CYVS250DK140
*BC/*SC

CYVM100DK80
*BC/*SC

CYVM150DK80
*BC/*SC

CYVM200DK100
*BC/*SC

CYVM250DK140
*BC/*SC

16,2
9,2
11,0
13,4
19,9
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
0,58
0,37
0,56
0,75
0,94
15
16
17
14
13
15
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
270/270/270
1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
590/821/561
420
2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
1,0
1,5
2,0
2,5
1,0
1,5
2,0
2,5
56
66
83
107
57
73
94
108
1.164
1.746
2.328
2.910
1.605
2.408
3.210
4.013
47
49
50
51
50
51
53
54
R-410A / 2.087,5
9,52/16,0
9,52/19,0
9,52/16,0
9,52/19,0
Дротовий пульт дистанційного керування Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
230
Великий
CYVL150DK200*BC/*SC
CYVL200DK250*BC/*SC
CYVL250DK250*BC/*SC
23,3
29,4
31,1
1,13
1,50
1,88
1,13
1,50
1,88
15
14
12
BN: RAL9010 / SN: RAL9006
370/370/370
1.000/1.000/1.048
1.500/1.500/1.548
2.000/2.000/2.048
2.500/2.500/2.548
774/1.105/745
520
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
1,0
1,5
2,0
2,5
76
100
126
157
3.100
4.650
6.200
7.750
53
54
56
57
R-410A / 2.087,5
9,52/16,0
9,52/19,0
9,52/22,0
Дротовий пульт дистанційного керування Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
230

CYVL100DK125*BC/*SC
15,6
0,75
0,75

(1) Сприятливі умови: критий торговий центр або обертові вхідні двері (2) Нормальні умови: невеликий прямий вітер, відсутність протилежних відкритих дверей, будівля тільки з першим поверхом
(3) Несприятливі умови: розташування на розі або на площі, кілька поверхів і/або відкриті сходи
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Системи управління

Під'єднуйтесь до Daikin

Якщо ви є користувачем або монтажником,
важливо мати можливість легко управляти
нашими системами з будь-якого місця,
де б ви не знаходилися. Для будь-якого
користувача наші інтерфейси розроблені так,
щоб система працювала найкращим чином.
Залежно від типу користувача й програми, Daikin розробляє засоби
керування та хмарні служби для забезпечення найбільш ефективного
використання системи.
› Для власників будинків це означає, що програма орієнтована на
забезпечення домашнього комфорту.
› Для власників готелів це означає легкий і стильний особистий
контроль для гостей, з інтеграцією програмного забезпечення
бронювання готелів для централізованого управління
› Для технічних менеджерів це означає хмарний доступ до всіх
об'єктів, з можливістю оптимізації продуктивності
› Для установників це означає легку передачу налаштувань
при введенні в експлуатацію, віддалений пошук помилок і
попереджень, що дозволяє заощадити час на обслуговування або
роботи
Наші засоби управління дозволяють вам зв'язатися зі своїм
клієнтом, заощадити час, розумно поліпшити свій комфорт і
зменшити суми в рахунках за електроенергію.

Дистанційний моніторинг

24/7
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Білий

Сріблястий

Чорний

Системи
управління
Новий
онлайнконтролер
для VRV

Новий
дротовий пульт
ДК з дизайном
преміум-рівня

Системи управління

163

Огляд застосувань

164

Системи індивідуального керування
Програма Daikin Online Controller
Дротовий пульт дистанційного керування Madoka
Дротові / інфрачервоні пульти дистанційного керування
Мультизональний контролер

166
166
168
170
172

Системи централізованого керування
174
Централізований пульт ДК / Універсальний пульт керування
вмиканням/вимиканням / Програмований таймер
174
175
176
178
Tabl

et

Інтерфейси стандартних протоколів
182
Інтерфейс Мodbus
182
Інтерфейс KNX
185
Інтерфейс PMS для готелів
186
Інтерфейс BACnet187
Інтерфейс LonWorks188
Конфігуратор Daikin
189
Хмарний сервіс Daikin Cloud Service для комерційних DX-систем 190
Інші пристрої
Бездротовий датчик температури в приміщенні
Дротовий датчик температури в приміщенні
Інші пристрої для інтеграції

192
192
192
193

Опції й аксесуари

195
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Огляд застосувань

Огляд систем керування
Daikin пропонує різні системи керування, адаптовані до найбільш складних комерційних об'єктів.
› Передові рішення керування для замовників, які бажають одержати
від Daikin систему міні-BMS, включаючи інтелектуальне керування
енергоспоживанням

› Базові рішення керування для замовників з відносно простими
об'єктами й обмеженим бюджетом
› Інтегровані рішення керування для замовників, які бажають
інтегрувати блоки Daikin в існуючу систему керування будинком (BMS)

Магазин

Керування блоком

Інтегроване керування

Інтелектуальне керування

Tablet

BRP069*

BRC1H519W7/
S7/K7

RTD-20

RTD-Net

KLIC-DI

EKMBDXA

DCC601A51

DCM601A51

Управління до 50
1 пульт
1 інтерфейс 1 інтерфейс 1 інтерфейс 1 інтерфейс для
1 блок
1 iTM для 64
внутрішніми блоками
ДК для 1
для 1
для 1
для 1
макс. 64 внутрішніх
для 32
внутрішніх
за допомогою внутрішнього внутрішнього внутрішнього внутрішнього блоків (груп) и 10 внутрішніх блоків (груп) (1)
смартфона
блока (група) блока (група) блока (група)
блока
зовнішніх блоків
блоків (5)
Автоматичне керування системою кондиціонування
Обмежені можливості керування для персоналу магазина












Створення зон у магазині
Зв'язана робота, наприклад, з аварійною сигналізацією, датчиком PIR
Інтеграція в системи розумного дому

(7)






Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через Modbus
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через KNX











(обмежена)






(2)
(2)



(6)



(2)
(2)



(3)
(3)





Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через HTTP
Моніторинг споживання енергії

(4)

(4)

Досконале керування енергоспоживанням
Можливість природного охолодження
Голосове керування

(6)

Повна інтеграція всіх основних продуктів Daikin в Daikin BMS
Інтеграція продуктів інших виробників у Daikin BMS
Онлайн-керування



Керування кількома об'єктами

(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) За допомогою хмарного рішення Daikin Cloud Service (3) За рахунок власного
ІТ-налаштування (без використання хмарного сервера Daikin) (4) Не є доступним на всіх внутрішніх блоках (5) До 10 DCC601A51 можна об'єднати в якості одного об'єкта в хмарному сервісі Daikin Cloud
Service (6) Тільки для BRP069C51, підключення до Google Assistant і Amazon Alexa; (7) Тільки для BRP069C51, для отримання інформації про наявні послуги зверніться до місцевого торгового представника.

Готель

Керування блоком

Інтегроване керування

Інтелектуальне керування

Інтерфей PMS

Гість готелю може управляти й контролювати основні функції зі свого номера
Обмежені можливості керування для проживаючих у готелі
Зв'язана робота з віконним датчиком
Зв'язана робота з ключем-картою
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через Modbus
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через KNX

BRC1H519W7/S7/K7

RTD-HO

KLIC-DI

1 пульт ДК для
1 внутрішнього
блока (група)

1 інтерфейс для
1 внутрішнього
блока (група)

1 інтерфейс для
1 внутрішнього
блока



(2)
(2)







(3)


DCM010A51





Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через HTTP
Інтеграція керування блоками Daikin у програмне забезпечення
бронювання номерів у готелі
Моніторинг споживання енергії
Досконале керування енергоспоживанням
Повна інтеграція всіх основних продуктів Daikin в Daikin BMS
Інтеграція продуктів інших виробників у Daikin BMS
Онлайн-керування

DCM601A51

1 інтерфейс для до
1 iTM для 64
2500 внутрішніх внутрішніх блоків
блоків
(груп) (1)


Oracle Opera PMS












(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) За допомогою адаптера BRP7A51 (3) Потрібен сумісний з KNX пульт керування
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Огляд застосувань

Офіс

Керування блоком

Інтегроване керування

Інтелектуальне керування

Tablet

BRC1H519W7/S7/K7
1 пульт ДК для
1 внутрішнього
блока (група)
Автоматичне керування системою кондиціонування



Обмеження можливостей керування для офісних працівників

DMS504B51




Централізоване керування для адміністративного персоналу
Місцеве керування для офісних працівників

EKMBDXA










Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через Modbus

DMS502A51

DCC601A51

DCM601A51

1 інтерфейс для
1 інтерфейс для
1 інтерфейс для 64
1 блок для 32
1 iTM для 64
макс. 64 внутрішніх
128 внутрішніх
внутрішніх блоків
внутрішніх блоків внутрішніх блоків
блоків (груп) и 10
блоків (груп), 20
(груп)
(груп) (5)
(груп) (1)
зовнішніх блоків
зовнішніх блоків (2)









(4)





з використанням вебдистанційного керування




Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через HTTP



Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через LonTalk
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через BACnet
Вимірювання споживання енергії





(3)

Моніторинг споживання енергії
Досконале керування енергоспоживанням

(6)

Програмне забезпечення PPD для обліку спожитої електроенергії в кВтг для кожного внутрішнього блока

(4)
(4)



(7)



(5)

Повна інтеграція всіх основних продуктів Daikin
в Daikin BMS


(4)
(4)

Інтеграція продуктів інших виробників у Daikin BMS
Онлайн-керування
Керування кількома об'єктами

(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) Для 256 внутрішніх блоків (груп), 40 зовнішніх потрібне розширення
(DAM411B51) (3) Доступно не для всіх внутрішніх блоків (4) За допомогою хмарного рішення Daikin Cloud Service (5) За рахунок власного ІТ-налаштування (без використання хмарного сервера Daikin)
(5) До 10 DCC601A51 можна об'єднати в якості одного об'єкта в хмарній службі Daikin Cloud Service(6) З використанням опції DAM412B51 (7) З використанням опції DCM002A51

Технічне охолодження

Автоматичне керування системою кондиціонування
Робота в резервному режимі
Чергування робочих режимів
Обмежені можливості керування при технічному охолодженні приміщень

Блок

При виявленні помилки буде поданий аварійний сигнал

Інтелектуальне

BRC1H519W7/S7/K7

RTD-10

DCM601A51

1 пульт ДК для 1 внутрішнього
блока (група) (2)

1 інтерфейс для 1
внутрішнього блока (група)
Можна з'єднати між собою до
8 інтерфейсів

1 iTM для 64 внутрішніх блоків
(груп) (1)





















Якщо температура в приміщенні вище максимальної, потрібно видати аварійний сигнал і запустити резервний блок.
При виявленні помилки буде показаний аварійний сигнал.

Інтегроване


Через опцію KRP2/4A (3)

Через входи/виходи WAGO

(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) Функції технічного охолодження сумісні з внутрішніми блоками,
під'єднаними до зовнішніх блоків RZQG*/RZAG*. (3) Див. список опцій для внутрішніх блоків
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Програма Daikin Online Controller НОВИНКА
BRP069C51

Завжди під контролем,
де б ви не знаходились

Програма онлайн-контролера Daikin Online
Controller дозволяє контролювати та відстежувати
стан вашої системи або спліт-блоків кондиціонування
повітря (до 50), та дає змогу здійснювати:
Моніторинг:
› Стан системи кондиціонування повітря
› Перегляд графіків енергоспоживання (тільки для
спліт-систем)
Управління:
› Режим роботи, установлена температура, швидкість
вентилятора, високопродуктивний режим, напрямок
потоку повітря й фільтрування (стример) (доступні
функції залежать від моделі підключеного блока)
› Дистанційне керування системою опалення і ГВП
› Зональний контроль: одночасне керування
декількома блоками
› Голосове керування через Amazon Alexa або
Google Assistant
› Інтеграція в екосистеми розумного дому (за інформацією
про системи, які можна підключити, зверніться до
місцевого торгового представника)
Планування:
› Програмування установок температури й режимів
роботи для макс. 6 дій на добу протягом 7 днів
› Активація режиму «відпустка»
› Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
› Обмеження навантаження/потужності
(тільки спліт-системи)

Програма зі зрозумілою структурою
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Управління

Планування

Моніторинг

Моніторинг

Контроль режиму
роботи, температури,
очищення повітря,
швидкості вентилятора
та напрямку повітряного
потоку

Програмування
установленої
температури, режиму
роботи й швидкості
вентилятора або
періоду відпустки

Контролюйте
споживання
електроенергії

Моніторинг умов у
різних приміщеннях

Внутрішні блоки VRV,
які можна підключити
> FXFA-A
> FXZA-A
> FXDA-A
> FXSA-A
> FXAA-A
ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛЕ КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ
ПРОГРАМИ ТА ГОЛОСОВИХ КОМАНД
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Дротовий пульт дистанційного керування Madoka

Краса
простоти.
Сріблястий
RAL 9006 (металевий)
BRC1H519S7

Чорний
RAL 9005 (матовий)
BRC1H519K7

Білий
RAL9003 (глянсовий)
BRC1H519W7

Зручний дротовий пульт дистанційного
керування з дизайном преміум-рівня
Madoka поєднує в собі витонченість та простоту
›

Плавні лінії та елегантний дизайн

›

Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок

НОВИНКА ›

Три варіанти відображення: стандартний, детальний і новий
символьний

›

Три кольори, що відповідають будь-якому інтер'єру

›

Компактність, лише 85 х 85 мм за розміром

НОВИНКА ›

Функція копіювання розширених налаштувань і введення в
експлуатацію за допомогою смартфона
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Помічник

Madoka

Спрощує використання розширених налаштувань,
таких як розклад або обмеження уставки
Візуальний інтерфейс спрощує використання розширених налаштувань, таких як
налаштування розкладу, активація режиму енергозбереження, налаштування обмежень тощо.
НОВИНКА

Економія часу та коштів завдяки збереженню налаштувань і розкладів на об'єкті в пам'яті
телефону та подальшому їх завантаженню в декілька пультів управління
Просте і швидке введення в експлуатацію
Оснащений енергозберігальною технологією Bluetooth®

Просте налаштування
розкладів

Розширені налаштування,
які виконує користувач

Налаштування, які виконує
спеціаліст з установки

Налаштування на місці
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BRC1H519W7 / BRC1H519S7 / BRC1H519K7

Дротовий пульт дистанційного керування Madoka для Sky Air і VRV
Пульт керування з повністю зміненим дизайном,
орієнтований на збільшення зручності використання

BRC1H519W7

›
›
НОВИНКА ›
›

Плавні лінії та елегантний дизайн
Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок
Три варіанти відображення: стандартний, детальний і новий символьний
Безпосередній доступ до основних функцій (вмикання/вимикання, уставка, режим, цільові значення,
швидкість вентилятора, заслінки, значок фільтра та скидання налаштувань, помилка та код)
› Три кольори, що відповідають будь-якому інтер'єру
› Компактність, лише 85 х 85 мм за розміром
› Годинник реального часу з функцією автоматичного переходу на літній/зимній час

Корисні для готелів особливості

BRC1H519S7

BRC1H519K7

› Енергозбереження завдяки зв'язаній роботі з ключем-картою, віконним контактом й обмеженню
уставки (BRP7A*)
› Гнучка функція повернення уставки дозволяє підтримувати температуру в приміщенні в комфортних
межах для зручності проживаючих

Зв'язана
робота з
ключем-картою
та віконним
контактом

P1 P2

Адаптер

(BRP7A*)

Ключ-карта (місцева поставка)

Віконний контакт
(місцева поставка)
Madoka

Помічник Madoka: Розширені налаштування можна легко
виконати за допомогою смартфона
Ряд енергоефективних функцій для
індивідуального вибору

Інші функції

НОВИНКА › Економія часу та коштів завдяки збереженню
налаштувань і розкладів на об'єкті в пам'яті
› Обмеження діапазону температур:
телефону та подальшому їх завантаженню в
Економія енергії завдяки обмеженню нижньої
декілька пультів управління
температурної межі в режимі охолодження та
› Можна запрограмувати до 3 незалежних
верхньої — в режимі нагрівання (1)
розкладів, дозволяючи вам легко перемикати їх
› Функція повернення уставки
протягом року (наприклад, літо/зима/перехідний
› Регульований детектор руху та датчик
сезон)
температури біля підлоги (доступно для
круглопотокових та абсолютно плоских касетних › Налаштування меню можуть бути індивідуально
заблоковані або обмежені
блоків)
› Зовнішній блок можна переводити в тихий
› Автоматичне скидання установки температури
режим і режим обмеження споживання
› Таймер автоматичного вимикання
електроенергії за розкладом (3)
› Годинник реального часу з функцією
Відстеження споживання електроенергії
автоматичного переходу на літній/зимній час
в кіловат-годинах (2)
Індикатор кВт*год відображає рівень споживання
електроенергії за останній день/місяць/рік.

Економічно ефективне рішення для технічного охолодження
> Тільки в поєднанні з RZAG*/RZQG*
> Чергування режимів блоків
По закінченні певного періоду часу працюючий блок переходить у режим очікування, а інший блок — з режиму очікування в робочий
режим, збільшуючи термін служби системи. Інтервал перемикання можна встановити на 6, 12, 24, 72 або 96 годин, а також на тиждень.

> Робота з резервними потужностями: якщо один блок відмовляє, автоматично вмикається інший
(1) Функція також доступна при автоматичному перемиканні
режимів охолодження/нагрівання.
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(2) Тільки для парних комбінацій Sky Air FBA, FCAG і FCAHG
(3) Доступно тільки на RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

Системи індивідуального керування

BRC1E53A/B/C

Зручний для користувача пульт дистанційного керування для Sky Air і VRV
Ряд енергоефективних функцій для
індивідуального вибору
›
›
›
›
Графічне відображення рівня
споживання електроенергії
(функція доступна в комбінації з
FBA-A, FCAG і FCAHG)

Управління навантаженням (1)
Діапазон температури
Функція повернення уставки
Підключення датчика присутності та датчика
температури біля підлоги (доступні для
круглопотокових і абсолютно плоских касетних блоків)
› Індикація кВт*г (2)
› Автоматичне скидання заданої температури
› Таймер вимикання блока

Економічно ефективне рішення для
технічного охолодження
> Тільки в комбінації з серією Sky Air A або
зовнішнім блоком Seasonal Smart

Інші функції
› До 3 незалежних графіків
› Можливість індивідуального обмеження функцій
меню
› Вибір відображення: символи або текст
› Годинник реального часу з функцією
автоматичного переходу на літній/зимній час
› Вбудоване резервне джерело живлення для
годинника (до 48 годин). Налаштування завжди
зберігаються в разі перебоїв у електромережі.
› Підтримка кількох мов: BRC1E53A: англійська,
німецька, французька, голландська, іспанська,
італійська, португальська
BRC1E53B: англійська, чеська, хорватська, угорська,
румунська, словенська, болгарська
BRC1E53C: англійська, грецька, російська, турецька,
польська, словацька, албанська

(1) Доступно тільки для RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG* | (2) Тільки для парних комбінацій Sky Air FBA, FCAG і FCAHG

BRC1D52

Дротовий пульт дистанційного керування для Sky Air і VRV
› Програмувальний таймер: можна виконати налаштування на п'ять днів
› Робота під час вашої відсутності (захист від заморожування): під час вашої відсутності температура в
приміщенні може підтримуватися на заданому вами рівні. Ця функція може також вмикати/вимикати блок
› Зручна функція управління вентиляцією HRV (кнопка режиму вентиляції і установка швидкості
вентилятора)
› Швидке виведення на екран місця розташування й стану несправності
› Скорочення часу й витрат на техобслуговування
BRC1D52

ARC4*/BRC4*/BRC7*

Інфрачервоний пульт дистанційного керування

ARC466A1

BRC4*/BRC7*

Функціональні кнопки: Вмикання/вимикання,
пуск/зупинка режиму таймера, вмикання/
вимикання режиму таймера, запрограмований час,
температурні уставки, напрямок потоку повітря (1),
режим роботи, управління швидкістю вентилятора,
скидання позначки фільтра (2), перевірка (2)/
тестування (2)
Дисплей: Режим роботи, заміна батарейок,
установлена температура, напрямок потоку повітря
(1), запрограмований час, швидкість вентилятора,
перевірка/тестовий режим (2)

1.	Не застосовується для FXDQ, FXSQ,
FXNQ, FBDQ, FDXM, FBA
2. Тільки для блоків FX**
3.	Всі характеристики пульта
дистанційного керування наведені в
інструкції з експлуатації
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Мультизональний контролер
Багатозональна система дає змогу регулювати температуру в кожному приміщенні окремо. Вона оснащена
заслінками з приводом, які швидко діють із використанням канальних рішень Daikin. Ця система підтримує
управління до 8 зонами з використанням одного внутрішнього блока через централізований термостат,
розташований в основному приміщенні, і окремі термостати для кожної зони.

Модуль зонування:
адаптер у повністю зібраному стані,
із заслінками

Адаптер для зворотного повітря
призначений для підключення
круглого повітропроводу до
внутрішнього блока Daikin

Решітка припливного повітря
+ адаптер для підключення до
круглого повітропроводу

Решітка зворотного повітря +
адаптер для підключення до
круглого повітропроводу

Сумісність
FDXM-F9
Кількість
заслінок з приводом

2
3

Стандартний
простір між
підвісною
стелею й
перекриттям

4
5
6
7
8

Компактний простір
між підвісною стелею
й перекриттям
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2

Практичний приклад
AZEZ6DAIST07XS2
AZEZ6DAIST07S2
AZEZ6DAIST07XS3
AZEZ6DAIST07S3

Габарити
В х Ш х Г (мм)

300 x 930 x 454

300 x 930 x 454

AZEZ6DAIST07M4

300 x 1.140 x 454

AZEZ6DAIST07M5
AZEZ6DAIST07L5
AZEZ6DAIST07M6
AZEZ6DAIST07L6
AZEZ6DAIST07L7
AZEZ6DAIST07XL7
AZEZ6DAIST07L8
AZEZ6DAIST07XL8
AZEZ6DAISL01S2

• •
• •

300 x 1.638 x 454

• •

• • •

515 x 1.425 x 454

• • •
• • •

515 x 1.425 x 454

• • •

3

AZEZ6DAISL01S3

210 x 720 x 444

AZEZ6DAISL01M4

210 x 930 x 444

5

AZEZ6DAISL01L5

210 x 1.140 x 444

FXSQ-A

• • • •
• •
• •

4

FXDQ-A3

• • • •

300 x 1.425 x 454

210 x 720 x 444

ADEA-A

• •

300 x 930 x 454

AZEZ6DAIST07S4

FBA-A(9)

25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63

• •
• •

•
•
•

• •
• •
• •
• •

125

• •

•

140

• •
• •
• •

•
•

•
•

•

•

• •
• •
• •
• •

•• • •
•• • •
• •

71 80 100

•
•

Управління
Можна вибрати пульт керування з 3 варіантів:
кольоровий, сенсорний або спрощений
Blueface — головний термостат
› Інтуїтивно зрозумілий графічний кольоровий сенсорний екран
для керування умовами в кількох зонах
AZCE6BLUEFACECB
(дротовий)

Think — зональний термостат
› Графічний інтерфейс з сенсорними кнопками та екраном «електронні
чорнила» e-ink із низьким енергоспоживанням
для управління окремими зонами
AZCE6THINKCB (дротовий)
AZCE6THINKRB (бездротовий)

Lite — зональний термостат
› Спрощений термостат із сенсорними кнопками
для регулювання температури

AZCE6LITECB (дротовий)
AZCE6LITERB (бездротовий)

ʯ Кабель шини (опція) (2 x 0,5 мм² | 2 x 0,22 мм²), довжина 10 м: AZX6CABLEBUS10, довжина 100 м: AZX6CABLEBUS100

Шлюз інтерфейсу BACnet

Веб-сервер для дистанційного
керування

AZX6WSCLOUDDINC (Ethernet)
AZX6WSCLOUDDINR (WiFi)

› Хмарне дистанційне керування
мультизональним(и) комплектом(ами)
› Конфігурація та контроль умов у зонах
(температура, режим роботи та ін.)
› Доступ через веб-портал або програма
Android/IOS

AZX6BACNET

› Вмикання/вимикання блоків у
кожній зоні
› Регулювання температури в кожній
зоні
› Індикація режиму роботи
› Для кожної системи потрібен один
шлюз

Решітки й адаптери
Решітки й адаптери припливного повітря

RDHV040015BKX

Решітки й адаптери зворотного повітря

Настінна решітка припливного
повітря

Решітка для зворотного повітря з
вбудованим фільтром

› З горизонтальними та вертикальними
регульованими заслінками

› Відфільтровує частки з повітря

RRFR050050BTX

RLQV040015BKX

Решітка стельового типу для
припливного повітря

Адаптер для решітки для
зворотного повітря

› З горизонтальними заслінками,
нахиленими під кутом 15°
› Вертикальні заслінки можна регулювати
вручну

› Для підключення від 1 до 4 круглих
повітропроводів до решіток для
зворотного повітря
› Діаметр 250 мм

BR500

Адаптер для решітки для
припливного повітря
PREJ0400150T

› Для підключення круглих
повітропроводів до випускної решітки
› Оцинкована сталь із теплоізоляцією
› Діаметр 250 мм

Адаптер для зворотного повітря
AZCEZDAPR07*

› Для підключення від 1 до 4 круглих
повітропроводів до блоків канального
типу Daikin
› Діаметр 250 мм
› Різні типорозміри (XS, S, M, L, XL), що
відповідають різним внутрішнім блокам
173

Системи централізованого керування

Централізований пульт ДК
Централізоване керування системою Sky Air і VRV може здійснюватися за допомогою 3 зручних для
користувача і компактних пультів керування. Ці елементи керування можуть використовуватися самостійно
або в комбінації:
1 група = кілька (до 16) внутрішніх блоків у комбінації
1 зона = кілька груп у комбінації.
Централізований пульт дистанційного керування ідеально підходить для застосування в орендованих
комерційних будинках зі змінною заповнюваністю, де внутрішні блоки можуть поєднуватися у групи для
кожного орендаря (зонування).
За допомогою програмувального таймера можна встановити розклад і робочі умови для кожного орендаря,
а керування можна переналаштовувати залежно від вимог, що змінюються.

DCS302C51

Централізований пульт ДК
Забезпечення індивідуального керування 64 групами (зонами)
внутрішніх блоків
› керування може здійснюватися максимум 64 групами
(128 внутрішніми, 10 зовнішніми блоками)
› можливе керування максимум 128 групами (128 внутрішніми,
макс. 10 зовнішніми блоками) за допомогою 2 окремо
розташованих централізованих пультів дистанційного керування
› зональний контроль
› груповий контроль
› відображення кодів несправностей
› максимальна довжина кабелів 1000 м (усього: 2000 м)
› можливість контролю напрямку потоку й витрати повітря HRV
› розширені можливості таймера

DST301B51

Програмований таймер
Можливість програмування 64 груп.
›
›
›
›

можливість керування максимум 128 внутрішніми блоками
8 типів програмування на тиждень
блок резервного живлення максимум на 48 годин роботи
максимальна довжина кабелів 1000 м (усього: 2000 м)

DCS301B51

Універсальний пульт керування УВІМКН./ВИМКН.
Забезпечує одночасне й індивідуальне керування 16 групами
внутрішніх блоків.
› керування може здійснюватися максимум 16 групами
(128 внутрішніми блоками)
› можуть використовуватися 2 окремо розташовані централізовані
пульти дистанційного керування
› індикація робочого стану (нормальна робота, сигнал збою)
› індикація централізованого керування
› максимальна довжина кабелів 1000 м (усього: 2000 м)
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DCS601C51
Забезпечує докладний і простий моніторинг та експлуатацію систем VRV (макс. 64 груп внутрішніх блоків).

Зв'язок з пультом управління іншого виробника

Пожежна
сигналізація

(domotics, BMS тощо) через інтерфейс http
Ethernet
Контакт дистанційного примусового
вимикання

DIII-NET
Внутрішні блоки

HRV

DCS601C51

Мови
› Англійська
› Французька
› Німецька
› Італійська
› Іспанська
› Голландська
› Португальська
Структура системи
› Можливість керування до
64 внутрішніми блоками
› Сенсорна панель
(кольоровий РКД з
піктограмами)

Управління
› Незалежне керування
(уставка, пуск/зупинка,
швидкість вентилятора) (макс.
64 групи/внутрішні блоки)
› Розклад скасування уставки
› Удосконалена функція
програмування (8 програм,
17 моделей)
› Гнучке групування в зонах
› Річний розклад
› Зупинка у випадку пожежі
› Керування зв'язаною
роботою
› Поліпшена функція керування
й моніторингу HRV
› Автоматичне перемикання
охолодження/нагрівання
› Оптимізація нагрівання
› Діапазон температури
› Захист паролем: 3 рівні
(загальний, адміністратор
і обслуговування)
› Швидкий вибір і повний
контроль
› Проста навігація

Моніторинг
› Візуалізація за допомогою
графічного інтерфейсу
користувача (GUI)
› Функція зміни кольору
піктограм
› Режим роботи внутрішніх
блоків
› Сигнал заміни фільтра
Економічна вигода
› Функція природного
охолодження
› Економія трудовитрат
› Проста установка
› Компактна конструкція:
обмежений простір
установки
› Загальна економія енергії

Відкритий інтерфейс
› Зв'язок з пультом керування
іншого виробника (domotics,
BMS тощо) здійснюється
через відкритий інтерфейс
(опція http DCS007A51)
Можливість
підключення до
› VRV
› HRV
› Sky Air
› Спліт-системи (через плату
адаптера)
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Table

t

DCC601A51

Розширене

• Інтуїтивно зрозумілий і зручний

централізоване
керування
з підключенням до «хмари»

інтерфейс
• Гнучка концепція для автономної
системи та рішення для кількох об'єктів
• Комплексне рішення завдяки інтеграції
обладнання інших виробників
• Моніторинг і контроль за вашою
невеликою комерційною будівлею,
незалежно від того, де ви перебуваєте

2 рішення:
Хмарне рішення
› Гнучке онлайн-управління з будь-якого пристрою (ноутбука, планшета тощо)
› Моніторинг і контроль одного або кількох об'єктів
› Порівняння споживання електроенергії різними установками (1)
› Відстежування споживання електроенергії для забезпечення відповідності

Локальне рішення
› Автономне централізоване керування
› Стильний екран (опція) підходить для

будь-якого інтер'єру

місцевим нормативним вимогам

Структура системи
Локальне рішення

Онлайн-управління з будь-якого пристрою

Сигналізація

Віконний
контакт

Імпульсний або
цифровий вхід

AL-CCD07-VESA-1

Table

t

DCC601A51

Електроживлення Модуль ЦП
WAGO

Модуль введення/
виведення

Спліт-система,
, вентиляція,
повітряні завіси

,

…

(1) В обладнанні VRV і Sky Air R-32 функція визначення енергоспоживання є вбудованою; для інших систем (HVAC) знадобляться електролічильники, що поставляються на місці
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Від одного до ∞ об'єктів

Комплексне рішення

ЛОКАЛЬНЕ
КЕРУВАННЯ

› Комплексне рішення завдяки інтеграції обладнання Daikin та інших

виробників
› Можливість підключення різних блоків (спліт-системи, Sky Air, VRV,

вентиляція, повітряні завіси Biddle)
› Просте керування всім будинком з єдиного центра
› Ще більша зручність для покупців за рахунок створення й підтримки

найбільш комфортних умов у магазині
Фахівець з установки/
менеджер з технічних
питань

Клієнт

«Хмарний» сервіс Daikin Cloud Service

› Постійний контроль за будинком, незалежно від того, де ви перебуваєте
› Моніторинг та управління кількома об'єктами
› Можливість дистанційного входу в систему хмарного рішення для фахівця з

установки або менеджера з технічних питань із метою проведення первинної
діагностики
› Порівняння споживання електроенергії різними установками (1)
› Управління та моніторинг використання енергії
НОВИНКА

Зручне керування з використанням сенсорного екрана

Наочна
інформаційна
панель

› Стильний екран (опція), що поставляється Daikin для локального управління,

підходить до будь-якого інтер'єру
› Інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс
› Комплексне рішення з простим керуванням
› Просте введення в експлуатацію

Гнучкість

› Імпульсні/цифрові входи для обладнання інших виробників, такого як

лічильники кВтг, аварійні входи, віконні контакти та ін.
› Модульна концепція дозволяє «хмарі» рости разом з вашим бізнесом
› Керування внутрішніми блоками у кількості до 32 одиниць на один пульт

Управління
енергоспоживанням і
контроль споживання

управління і до 320 одиниць на об'єкт
(1) опція доступна тільки в комбінації з деякими внутрішніми блоками

Імпульсний вхід
Цифровий вхід

Внутрішній блок

Огляд функцій
Локальне рішення
Мови

Хмарне рішення

DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, RU, TR, DA, SV,
Залежить від локального пристрою EN,NO,
FI, CS, HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK

Структура
системи

Кількість внутрішніх блоків, які можна підключити

Керування й
контроль

Основні функції управління (вмикання/вимикання, режим, знак фільтра, установка,
швидкість вентилятора, режим вентиляції, температура в приміщенні тощо)
Блокування функцій пульта дистанційного керування

32

32

Моніторинг кількох об'єктів

Вмикання/вимикання всіх пристроїв
Зональний контроль
Груповий контроль
Тижневий розклад
Річний розклад
Керування зв'язаною роботою
Обмеження уставки
Візуалізація використання енергії за режимом роботи
Можливості
підключення

DX спліт-системи, Sky Air, VRV
Вентиляція Modular L Smart, VAM, VKM
Повітряні завіси

Доступні опції хмарного сервісу Daikin Cloud Service див. у списку опцій
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Міні-BMS
система с повною інтеграцією
для всіх основних продуктів
DCM601A51

• Конкурентоздатна за ціною система міні-BMS
• Комплексна інтеграція продуктів Daikin
• Інтеграція обладнання інших виробників

Завантажте інструмент вибору
WAGO на сайті my.daikin.eu
› Легкий вибір матеріалів WAGO
› Складання списку матеріалів
› Економія часу
- Включає в себе схеми проводки
- Містить дані для введення в експлуатацію/
попередні установки iTM

Дивіться на
https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Короткий опис системи

Веб-доступ

Для підключення intelligent Touch
Manager до хмарного сервісу Daikin
Cloud Service необхідний шлюз IoT (EU.
SB.5000072) і перетворювач змінного/
постійного струму (999175A).

Інтернет
Extranet
LAN (ЛОМ)
3G
HTTP-інтерфейс

Комплексне керування всім
спектром рішень систем Daikin
ОВК і технологічного охолодження

Інтеграція обладнання інших виробників

DCM601A51

Лінія адаптера iTM plus

Лінія цифрового/імпульсного
входу (Di/Pi)
Макс. 200 м

Пожежна
сигналізація

Порт
цифрового/
імпульсного
входу (Di/Pi)

Лічильник кВт*г

Макс. 7
адаптерів

DCM601A52

Просте підключення!

Освітлення

Вентилятор

Насос

Датчик

Внутрішні блоки
Conveni-Pack

внутрішні блоки,
повітряні завіси,
гідроблок,
вентиляційні
установки

Модуль
введення/виведення

Аналогові/цифрові/імпульсні об'єкти

Модуль
введення/виведення

Інтерфейс
WAGO

Холодильні машини й

BACnet/IP

Фанкойли

Протокол

вентиляційні установки

Спліт-системи

Об'єкти з кількома станами

Ліфт

Протокол

Вентиляційна
установка

Сигналізація

Освітлення

DALI
Датчик
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Зручність для користувача
› Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
› Наочне розташування й прямий доступ до налаштувань і

функцій внутрішніх блоків
› Всі функції безпосередньо доступні через сенсорний екран

або веб-інтерфейс

Інтелектуальне керування енергоспоживанням

Спліт-системи

› Моніторинг відповідності енергоспоживання плану
› Допомагає визначити причини втрати енергії
› Потужні засоби планування гарантують правильну роботу

протягом року
› Економія енергії за рахунок зв'язаної роботи системи

кондиціонування з іншим обладнанням, таким як опалення

Plug & play — підключи
й використовуй

Універсальність
› Комплексна інтеграція продуктів (опалення, кондиціонування

›
›
›
›

повітря, промислові системи, холодильне обладнання,
вентиляційні установки)
Протокол BACnet для інтеграції із продуктами інших виробників
Входи/виходи для інтеграції обладнання, такого як освітлення,
насоси тощо, на модулях WAGO
Модульний принцип для малих і великих приміщень
Керування групами внутрішніх блоків у кількості до 512 одиниць
із одного ITM, спільне використання кількох ITM через
веб-інтерфейс

Фанкойли

Холодильні машини
й вентиляційні установки

Внутрішні блоки Conveni-Pack

Легке обслуговування та введення в експлуатацію
Вентиляція HRV

› Дистанційний контроль кількості холодоагенту — не потрібно

їхати на об'єкт
› Простий пошук несправностей
› Економія часу при введенні в експлуатацію завдяки посібнику з

виконання пуско-налагоджувальних робіт
› Автоматична реєстрація внутрішніх блоків

Протокол

Освітлення

DALI
Датчик

Протокол
BACnet/IP
Освітлення

Вентиляційна
установка

Насос

Ліфт

Вентилятор

Сигналізація

Розмірна гнучкість
від 64 до 512 груп

Датчик

Освітлення

Вентилятор

Насос

Датчик

Вх/вих WAGO
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Огляд функцій
Мови

Керування

Інтерфейс WAGO

› Англійська

› Веб-доступ

› Модульна інтеграція

› Французька

› Пропорційний розподіл

› Німецька
› Італійська
› Іспанська
› Голландська
› Португальська

потужності (опція)
› Хронологія експлуатаційних
даних (несправності тощо)
› Інтелектуальне керування
енергоспоживанням

обладнання інших
виробників
› Велике розмаїття входів

Відкритий httpінтерфейс
› Зв'язок з пультом керування
іншого виробника (domotics,
BMS тощо) здійснюється

і виходів. Більш детальна

через відкритий

інформація наведена в

http-інтерфейс

списку опцій

(опція http DCM007A51)

- моніторинг відповідності
енергоспоживання плану
- визначення причин
втрати енергії
› Функція повернення уставки
› Змінна температура

Структура системи

Управління

Інтеграція DALI

› Можливість керування до

› Індивідуальне керування

› Управління та моніторинг

512 групами блоків
(ITM + 7 адаптерів iTM Plus)

(512 груп)
› Установка графіка

освітлення
› Простіше управління

(щотижневий, щорічний,

об'єктом: отримання

сезонний графік)

сигналу помилки у випадку

› Керування зв'язаною
роботою
› Обмеження уставок
› Діапазон температури

несправності освітлення або
його контролера
› Гнучкий підхід і потреба

Можливості підключення
- DX спліт-системи, Sky Air, VRV
- HRV
- Холодильні машини (через
контролер MT3-EKCMBACIP)
- Вентиляційні установки
Daikin (через контролер
MT3-EKCMBACIP)
- Фанкойли

в меншій кількості дротів

- Daikin Altherma Flex Type

порівняно з класичною

- Низько- й високотемпературні

схемою освітлення
› Спрощене утворення груп та
керування ними
› Зв'язок між intelligent
Touch Manager і DALI через
інтерфейс WAGO BACnet/IP

гідроблоки
- Повітряні завіси Biddle
- Вх/вих WAGO
- Протокол BACnet/IP
- Інтерфейс Daikin PMS
(опція DCM010A51)
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Інтерфейс Мodbus
RTD

RTD-RA
› Інтерфейс Modbus для моніторингу й керування
внутрішніми блоками для житлових приміщень

RTD-NET
› Інтерфейс Modbus для моніторингу й керування
системами Sky Air, VRV, VAM і VKM

RTD-10
› Розширена інтеграція в BMS систем Sky Air, VRV,
VAM і VKM за допомогою:
- Modbus
- Сигналу напруги (0–10 В)
- Опору
› Функція робочого режиму/режиму очікування для
серверних

RTD-20
› Розширене керування Sky Air, VRV, VAM/VKM і
повітряними завісами
› Дублювання або індивідуальний зональний
контроль
› Підвищення комфорту за рахунок вбудованого
датчика CO2 для контролю об'єму свіжого повітря
› Зменшення експлуатаційних витрат:
- використання режиму перед початком роботи,
під час і після закінчення робочого дня
- обмеження уставки
- загальне відключення
- пасивний інфрачервоний датчик для адаптивного
налаштування «мертвої зони»

RTD-HO
› Інтерфейс Modbus для моніторингу й керування
системами Sky Air, VRV, VAM і VKM
› Пульт ДК для готельних номерів

RTD-W
› Інтерфейс Modbus для моніторингу й
керування системами Daikin Altherma Flex
Type, високотемпературними гідроблоками
VRV і невеликими інверторними холодильними
машинами
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Огляд функцій

Основні функції

RTD-RA

Розміри
ВxШxГ
мм
Ключ-картка + віконний контакт
Повернення уставки
Блокування або обмеження функцій пульта ДК (обмеження уставок тощо)
Modbus (RS485)
Груповий контроль
Сигнал управління 0–10 В
Керування опором
Застосування в IT-галузі
Спільна робота із системою опалення
Вихідний сигнал (вмикання/розморожування, помилка)
Застосування для роздрібних магазинів
Розділене регулювання для приміщень
Повітряна завіса

RTD-NET

RTD-10

80 x 80 x 37,5



(1)

RTD-20
100 x100 x 22
















**





RTD-HO






***

***


****




RTD-RA

RTD-NET

RTD-10

RTD-20

RTD-HO

M,C
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M

M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R
M,V,R

M
M
M
M
M
M
M

M*
M*
M*
M*
M*

RTD-RA

RTD-NET

RTD-10

RTD-20

RTD-HO

M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M



(1): При сполученні пристроїв RTD-RA

Функції керування
Вмикання/вимикання
Уставка
Режим
Вентилятор
Заслінка
Керування заслінкою HRV
Функції скасування/обмеження
Примусове вимикання термостата

M
M

Функції моніторингу
Вмикання/вимикання
Уставка
Режим
Вентилятор
Заслінка
Температура ДК
Режим ДК
К-ть блоків
Несправність
Код несправності
Температура зворотного повітря (середня/мін./макс.)
Несправність фільтра
Вмикання термостата
Розморожування
Температура на вході/виході теплообмінника

M
M
M
M
M

Основні функції
Розміри
Заборона вмикання/вимикання
Modbus RS485
Керування через сухі контакти
Вихідний сигнал (помилка при роботі)
Опалення/охолодження приміщень
Керування ГВП
Керування Smart Grid

M*

RTD-W
ВxШxГ

мм

100x100x22







Функції керування
Вмикання/вимикання опалення/охолодження приміщень
Установка температури води на виході (нагрівання/охолодження)
Установка температури в приміщенні
Режим роботи
Вмикання ГВП
Підігрів води для ГВП
Уставка підігріву води для ГВП
Зберігання води для ГВП
Уставка бустерного блока ГВП
Тихий режим
Вмикання вибору уставки залежно від погоди
Зсув кривої залежно від погоди
Вибір реле за сигналом несправності/насоса
Блокування джерела керування

M,C
M,V
M
M
M,C
M
M,C
M
M
M

Режим керування Smart Grid

Заборона опалення/охолодження
Заборона ГВП
Заборона електричних нагрівачів
Заборона всієї роботи
Наявність фотогальванічних панелей (PV) для зберігання
Підвищення потужності

Функції моніторингу

Вмикання/вимикання опалення/охолодження приміщень
Уставка температури води на виході (нагрівання/охолодження)
Установка температури в приміщенні
Режим роботи
Підігрів води для ГВП
Зберігання води для ГВП
Кількість блоків у групі
Середня температура води на виході
Температура в приміщенні, пульт ДК (Remocon)
Несправність
Код несправності
Робота циркуляційного насоса
Витрата
Робота насоса сонячного колектору
Стан компресора
Режим дезінфекції
Робота з поверненням уставки
Розморожування/пуск
Гарячий пуск
Робота бустерного нагрівача
Стан 3-ходового клапана
Сумарний час роботи насоса
Сумарний час роботи компресора
Фактична температура води на виході
Фактична температура зворотної води
Фактична температура бака ГВП (*)
Фактична температура холодоагенту
Фактична температура зовнішнього повітря

M,C
M
M
M
M
M
M
M
M
M,C
M
M
M
M
M
M

M
M
M
M
M

M: Modbus / R: Опір / V: Напруга / C: керування
*: тільки якщо у приміщенні є люди / **: обмеження установки / (*) якщо є
***: у блоці повітряної завіси CYV відсутнє регулювання швидкості вентилятора / ****: робота й несправність
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Інтерфейс DIII-net Modbus
EKMBDXA
Інтегрована система керування для прямого з'єднання спліт-систем,
систем Sky Air, VRV, невеликих інверторних холодильних машин і систем BMS
›
›
›
›

Зв'язок за допомогою протоколу Modbus RS485
Детальний моніторинг і керування комплексною системою VRV
Проста й швидка установка через протокол DIII-net
При використанні протоколу Daikin DIII-net потрібен тільки один інтерфейс Modbus на групу систем Daikin (до 10 систем зовнішніх блоків).

Мережа VRV
DIII- NET

EKMBDXA

Зовнішній блок VRV

Повітряна завіса Biddle

HRV

*через блок
EKEQ

до 64 блоків на інтерфейс

Мережа Sky Air*

Мережа Split (спліт-систем)*

KRP928BB2S

Мережа невеликих інверторних холодильних машин

Мережа
керування
будинком

Пожежна сигналізація

Безпека

Блок живлення

Освітлення

Насос

Ліфт

* Може виникнути потреба у додатковому пульті централізованого керування. За додатковою інформацією звертайтеся до свого місцевого дилера.

Максимальна кількість внутрішніх блоків
Максимальна кількість зовнішніх блоків
Зв'язок

Розміри
Вага
Температура зовнішнього повітря – робота
Монтаж
Електроживлення
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DIII-NET – Примітка
Протокол – Примітка
Протокол – Тип
Протокол – Макс. довжина проводки
ВхШхГ
Макс.
Мін.
Частота
Напруга

м
мм
кг
°C
°C
Гц
В

EKMBDXA7V1
64
10
DIII-NET (F1F2)
2-дротовий; швидкість передачі даних: 9 600 або 19 200 біт/с
RS485 (modbus)
500
124x379x87
2,1
60
0
Внутрішня установка
50
220-240

Інтерфейси стандартних протоколів

Інтерфейс KNX
KLIC-DD(3)
KLIC-DI

Інтеграція спліт-систем, Sky Air і VRV блоків у системах комплексної автоматизації/керування будинком (HA/BMS)
Підключення внутрішніх блоків спліт-системи до
інтерфейсу KNX для системи розумного будинку

Принцип

світло

будинок
Пульт управління

жалюзі

Domotica

Інтерфейс Daikin/KNX

TB

Підключення внутрішніх блоків Sky Air / VRV до
інтерфейсу KNX для інтеграції в BMS

Принцип

світло

магазин
жалюзі

Пульт управління

TB

Domotica

Інтерфейс Daikin/KNX

Інтерфейс KNX
Інтеграція внутрішніх блоків Daikin через інтерфейс
KNX дозволяє контролювати й управляти кількома
пристроями, такими як освітлювальні прилади й
жалюзі, з одного пульта централізованого керування.
Одна особливо важлива характеристика — це
можливість програмувати «сценарій», такий як

«робота під час вашої відсутності», в якому кінцевий
користувач вибирає ряд команд для одночасного
виконання при виборі цього сценарію. Наприклад,
у режимі «робота під час вашої відсутності»
кондиціонер вимикається, світло вимикається, жалюзі
закриваються, сигналізація вмикається.

Інтерфейс KNX для
KLIC-DD (3)
Розмір 45x45x15 мм
Спліт-системи
Основні функції керування
Вмикання/вимикання
Режим
Температура
Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Роторний
Розширені функції
Керування помилками
Області
Автоматичне вимикання
Обмеження температури
Початкова конфігурація
Конфігурація ведучий/ведений

•

KLIC-DI Розмір 90x60x35 мм
Sky Air
VRV

•

•

Авто, нагрівання, зниження вологості, вентилятор, охолодженняАвто, нагрівання, зниження вологості, вентилятор, охолодженняАвто, нагрівання, зниження вологості, вентилятор, охолодження

•

3 або 5 + aвто
Зупинка або рух

•
•
•
•

•

2 або 3
Зупинка або рух

Помилки зв'язку, помилки блоків Daikin

•
•
•
•
•

•

2 або 3
Поворот або зафіксоване положення (5)

•
•
•
•
•
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Інтерфейси стандартних протоколів

Функції й особливості

Інтерфейс PMS

•

DCM010A51

•

Готельний інтерфейс,

що об'єднує HVACобладнання Daikin
із системами управління
об'єктами Oracle

•

•
•
•
•

Зручний інтерфейс дає змогу спростити
підтримку на центральному пульті в готелях,
конференц-центрах тощо
Сумісність з Oracle Opera PMS (попередня назва
— Micros Fidelio)
Автоматична передача налаштувань
внутрішнього блока на основі команд Opera PMS
Check-In (реєстрації) і Check-Out (виїзду)
Економія енергії завдяки можливості обмеження
уставки температури
До 5 окремо налаштованих режимів роботи
залежно від погодних умов
Доступно 23 мовами
Можливе управління до 2500 блоками/
приміщеннями

Практичний приклад для готелю:
› При реєстрації гостя HVAC-обладнання
номера автоматично вмикається
› При виїзді гостя HVAC-обладнання номера
автоматично вимикається
› Підвищення комфорту для гостей шляхом
попереднього нагрівання/охолодження
повітря у заброньованих номерах
Стійка реєстрації готелю
Реєстрація
Виїзд

Номер 305
ВИМКН

Дані номера, що
відображають його стан:
реєстрація, виїзд, стан
попереднього нагрівання/
охолодження, температура
в приміщенні та статус
кондиціонера

Налаштування HVAC
можна легко переглядати
та змінювати на стійці
реєстрації

Можна визначити кілька
типів приміщень (спальня,
кімната для переговорів
тощо) та визначити для
них певні налаштування
кондиціонування повітря

Номер 712

Виїзд

Прибуття

Виїзд

Реєстрація

з номера 305

в номер 712

УВІМКН

Спрощена конфігурація інтерфейсу Daikin PMS
Стійка реєстрації готелю

Мережа Daikin HVAC

LAN (ЛОМ)
P1 P2
Зовнішній блок VRV
F1 F2
З'єднувач

Внутрішні блоки VRV з окремим управлінням

IFC8
на сервері Oracle
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Інтерфейс PMS на

інтерфейсному
комп'ютері

Внутрішні блоки спліт-систем або Sky Air з окремим управлінням
DCM601A51 з
веб-інтерфейсом
(DCM007A51)

Зовнішній блок
спліт-системи
або Sky Air

Інтерфейси стандартних протоколів

Інтерфейс BACnet
DMS502A51 / EKACBACMSTP / EKCMBACIP / EKCMBACMSTP
Інтегрована система керування для прямого підключення систем VRV, промислових систем, вентиляційних
установок і систем BMS
BMS

› Інтерфейс системи BMS
› Зв'язок через протокол BACnet
(зв'язок через Ethernet)
› Необмежені розміри об'єкта
› Проста й швидка установка
› Дані PPD у системі BMS (тільки для VRV)

Мережа VRV

BACNET / ETHERNET

DIII- NET

DMS502A51

Централізоване управління
Зовнішній блок VRV

HRV
до 256 блоків на інтерфейс

Пульт
дистанційного
керування

Мережа промислових систем
Інтелектуальний засіб керування холодильною
машиною iCM (intelligent Chiller Manager)

EKCMBACIP

MicroTech III
EKCM200J

EKCM200J

EKCM200J

Мережа вентиляційних установок

EKCMBACIP
EKCMBACMSTP

Пожежна
сигналізація

Безпека

Насос

Освітлення

Блок живлення

Мережа
керування
будинком

Ліфт
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Інтерфейси стандартних протоколів

Інтерфейс LonWorks
DMS504B51
Відкрита мережева інтеграція функцій контролю
і управління VRV в мережеві системи LonWorks
LON BMS

Мережа VRV
LonTalk
DIII- NET

адаптер
ETHERNET (TCP/IP)

› Інтерфейс для Lon-з'єднання
з мережами LonWorks
› Зв'язок через протокол Lon
(кручена пара)
› Необмежена площа об'єкта
› Проста й швидка установка

DMS504B51

Централізоване
управління

Зовнішній
блок VRV

HRV

до 64 блоків на інтерфейс

Пульт дистанційного керування

адаптер

LonTalk
LonPoint

LonPoint

Безпека

Система пожежної

Мережа
керування
будинком

сигналізації
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Конфігуратор Daikin

Конфігуратор Daikin + Програмне забезпечення
EKPCCAB4
Спрощене введення в експлуатацію: графічний інтерфейс
при конфігуруванні, введенні в експлуатацію й завантаженні
налаштувань системи

Спрощене введення в експлуатацію
Конфігуратор Daikin для систем Daikin Altherma і
VRV є вдосконаленим програмним рішенням, що
дозволяє оптимізувати конфігурацію системи й
введення в експлуатацію:
› Потрібно менше часу для конфігурації зовнішнього
блока
› Можна одноманітно налаштувати системи,
які перебувають у різних місцях, що спрощує
введення в експлуатацію обладнання для
ключових клієнтів
› Простий виклик первісних установок зовнішнього
блока

Спрощене введення в

Виклик первісних

експлуатацію

системних установок
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Хмарний сервіс Daikin Cloud Service

Хмарне рішення Daikin Cloud Service
забезпечує оптимальну роботу

Daikin Cloud Service — це хмарне рішення дистанційного керування та моніторингу для систем DX. Використовуючи
розширені можливості керування, моніторингу та логіки прогнозування, хмарне рішення Daikin Cloud Service забезпечує
обмін даними та підтримку від експертів Daikin щодо визначення можливостей заощадження коштів, подовження терміну
служби обладнання, а також зниження ризику виникнення непередбачених проблем в реальному часі.

Моніторинг та управління* системою незалежно від того, де ви
знаходитесь, з безперервною підтримкою від експертів Daikin
Дистанційне керування та
візуалізація енерговитрат

Моніторинг декількох об'єктів
Від одного до ∞ об'єктів

Забезпечує ефективне управління енергоспоживанням
ЛОКАЛЬНЕ
КЕРУВАННЯ

Здійснюйте управління й контролюйте свої приміщення, де б ви не знаходилися
Централізоване управління та моніторинг усіх ваших приміщень
Дистанційна перевірка помилок без необхідності відвідувати об'єкт
Візуалізація споживання електроенергії та скорочення її втрат шляхом
порівняння показників для різних приміщень

Дистанційна підтримка та діагностика

Власник

Нагляд фахівців Daikin дозволяє вам зосередитись на своєму основному бізнесі

Фахівець з
установки/менеджер
з технічних питань

Раннє попередження про відхилення в показниках системи для досягнення максимального часу безвідмовної роботи системи й
запобігання аварійному ремонту**
Постачальники послуг мають доступ до робочих даних, тому вони приїжджають на об'єкт підготовленими
Дистанційні консультації фахівців у разі помилок

24/7

Порада та оптимізація
Отримайте максимальну продуктивність системи завдяки порадам фахівців
Періодичний аналіз, проведений фахівцями і складений ними звіт щодо оптимізації
Індивідуальні налаштування, спрямовані на підвищення енергоефективності та комфорту
Збільшення терміну служби системи завдяки її штатній роботі

Для використання рішення Daikin Cloud Service необхідна підписка.
За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого торговельного представника.

* Функція дистанційного керування через хмарне рішення Daikin Cloud Service доступна тільки для об'єктів, що мають пульт інтелектуального керування за допомогою планшета Intelligent Tablet controller
** Доступно тільки для систем VRV
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Хмарний сервіс Daikin Cloud Service

Пакети хмарного рішення
Daikin Cloud Service

Управління та
моніторинг

Дистанційна
підтримка та
діагностика

Порада та
оптимізація







(DCC601A51 only)

(DCC601A51 only)

(DCC601A51 only)

Контроль енергоспоживання







Порівняння декількох об'єктів







Історія аварійних сигналів та сповіщень про надходження електронних листів**

✗





Прогнозування та сповіщення про надходження електронних листів**

✗



Доступ до робочих даних

✗




Аналіз використання в приміщенні

✗





Аналіз використання назовні

✗





Дистанційна діагностика та підтримка від Daikin

✗





Періодичний аналіз та поради з оптимізації від Daikin

✗

✗



Можна поєднати з програмами з технічного обслуговування:
- Технічне обстеження
- План профілактичного обслуговування
- План комплексного технічного обслуговування

✗

✗



Дистанційне керування, програмування розкладів та зв'язаної роботи



Місцева доступність пакетів може змінюватися
Хмарне рішення Daikin Cloud Service замінює служби VRV Cloud та i-Net.

Гнучкі рішення
Визначайте умови в своїх приміщеннях відповідно до ваших потреб, використовуючи локальне або дистанційне керування через
хмарний сервіс Daikin Cloud Service або їх поєднання.

Контроль*, незалежно від того, де ви перебуваєте
Хмарне рішення Daikin Cloud Service надає повний контроль за одним або декількома приміщеннями за допомогою ПК, планшета або
смартфона, де б ви не були.

Предиктивна логіка VRV для запобігання збоям
Дані про роботу обладнання безперервно аналізуються із застосуванням алгоритмів Daikin для прогнозування можливих збоїв і
запобігання непередбаченим витратам.

Сумісність з:
› Intelligent Tablet Controller (DCC601A51)
› Intelligent Touch Manager (DCM601A51) + шлюз IoT
› LC8 + шлюз IoT

1. Наочна інформаційна панель

2. Моніторинг та управління системою

4. Управління енергоспоживанням і контроль
споживання

5. Керування декількома об'єктами

3. Просте налаштування розкладів

* Функція дистанційного керування через хмарне рішення Daikin Cloud Service доступна тільки для об'єктів, що мають пульт інтелектуального керування за допомогою планшета Intelligent Tablet controller
** Доступно тільки для систем VRV
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Інші пристрої

Бездротовий датчик температури в приміщенні
K.RSS

Проста й швидка установка
› Точне вимірювання температури завдяки вільному
розташуванню датчика
› Не потрібен кабель
› Не потрібно свердлити отвори
› Ідеально підходить для відремонтованих будинків

Схема з'єднань плати внутрішнього блока Daikin (наприклад, FXSQ)
Електроживлення – X35, X13

Датчик температури
повітря – X16A, X19

РЧ-приймач

РЧ-датчик (передавач)

Характеристики

Розміри
Вага
Електроживлення
Термін служби батарейок
Тип батарейки
Максимальний діапазон
Робочий діапазон
Зв'язок

мм
г

м
°C
Тип
Частота

MГц

Бездротовий датчик температури в приміщенні, комплект (K.RSS)
Бездротовий приймач даних температури в приміщенні Бездротовий датчик температури в приміщенні
50 x 50
ø 75
40
60
16 В пост.ст., макс. 20 мA
–
–
+/- 3 роки
–
3 В літієва батарейка
10
0~50
РЧ
868,3

› Дані температури в приміщенні направляються внутрішньому блоку кожні 90 секунд або, якщо різниця температур сягне 0,2°C або більше.

Дротовий датчик температури в приміщенні
KRCS*

› Точне вимірювання температури, завдяки вільному
розташуванню датчика
› Коди моделей внутрішніх блоків указані в таблицях
опцій

Характеристики
Розміри (ВxШ)
Вага
Довжина кабелю

192

мм
г
м

60 x 50
300
12

Інші пристрої

Адаптери плати
Прості рішення для унікальних вимог
Принцип і переваги
› Недорогі рішення, що задовольняють простим
вимогам керування
› Використовуються на одному або кількох блоках

Можливе підключення
до:
Сплітсистеми

(E)KRP1B*
Адаптер для
електропроводки
KRP2A*/KRP4A*
Дротовий адаптер
для підключення
стороннього
електрообладнання

KRP58M3

SB.KRP58M51

KRP58M51

Sky Air

VRV

• Спрощує інтеграцію допоміжних нагрівальних приладів, зволожувачів,
вентиляторів, заслінок
• Установка та живлення у внутрішньому блоці





•
•
•
•
•





Дистанційний пуск і зупинка до 16 внутрішніх блоків (1 група) (KRP4A* через P1 P2).
Дистанційний пуск і зупинка до 128 внутрішніх блоків (64 груп) (KRP2A* через F1 F2).
Сигнал тривоги/вимикання при пожежі
Дистанційне регулювання заданого значення температури
Не може використовуватися разом з централізованим керуванням

• Низький рівень шуму і управління навантаженням для RZQ200/250C



• Низький рівень шуму і управління навантаженням для однофазних RZQG і RZQSG
• Включає монтажну пластину EKMKSA1



• Низький рівень шуму і управління навантаженням для 3-фазних RZQG1 і RZQSG



DTA104A*
Адаптер зовнішнього
керування зовнішнім
блоком

• Індивідуальне або одночасне керування робочим режимом системи VRV
• Управління навантаженням однієї або кількох систем
• Опція низького рівня шуму для однієї або кількох систем



DCS302A52-9
Уніфікований
адаптер для
комп'ютеризованого
керування

• Забезпечує єдиний дисплей (робота/несправність) і єдине керування
(вмикання/вимикання) від системи BMS
• Повинен використовуватися разом з Intelligent Touch Controller або intelligent Touch Manager
• Не можна комбінувати з KRP2/4*
• Може використовуватися для всіх моделей внутрішніх блоків VRV



KRP928*

Інтерфейсний
адаптер для DIII-net
KRP413*
Дротовий адаптер з
нормально розімкнутим
контактом/нормально
розімкнутим
імпульсним контактом
KRP980*
Адаптер для сплітблоків без порту S21

• Дозволяє інтегрувати спліт-блоки в рішення централізованого керування Daikin



•
•
•
•
•



Вимикання й перезапуск після порушення електропостачання
Індикація режиму роботи/помилок
Дистанційний пуск/зупинка
Дистанційна зміна режиму роботи
Дистанційна зміна швидкості вентилятора

• Підключення дротового пульта ДК
• Підключення до засобів централізованого керування Daikin
• Передбачено зовнішній контакт



Для деяких адаптерів потрібен зовнішній корпус (додаткова інформація наведена у списку опцій)

Аксесуари
EKRORO

• Зовнішнє вмикання/вимикання або примусове вимикання
• Приклад: дверний або віконний контакт

EKRORO 3

• Зовнішнє вмикання/вимикання або примусове вимикання
• Контакт F1/F2
• Приклад: дверний або віконний контакт

KRC19-26A

• Механічний перемикач охолодження/нагрівання
• Дозволяє перемикати режим роботи всієї системи, вибираючи охолодження/нагрівання/тільки вентилятор
• Підключається до клем A/B/C блока

BRP2A81

• Плата селекторного перемикача охолодження/нагрівання
• Потрібна для підключення KRC19-26A до зовнішнього блока VRV IV
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Опції та аксесуари

ПАНЕЛЬ ІЗ АВТОМАТИЧНИМ ОЧИЩЕННЯМ

ФІЛЬТРИ
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Опції й аксесуари — зовнішні блоки
Серія VRV S

VRV IV з рекуперацією теплоти

RXYSA-AV1/AY1

REYQ 8~12

REYQ 14~20

REMQ5

Комплект для з'єднання з кількома модулями (обов'язковий) — об'єднання кількох
блоків в єдину систему холодоагенту

Інше

Адаптери

Комплекти

Набір для збільшення припустимого перепаду висот — дозволяє розташовувати
зовнішній блок над внутрішніми з різницею по висоті понад 50 м

2-модульні
системи

3-модульні
системи

BHFQ23P907

BHFQ23P1357

1 комплект на
систему

1 комплект на
систему

На замовлення

Комплект центрального дренажного піддона — встановлюється під зовнішнім блоком і
збирає стічну воду із всіх нижніх вихідних отворів. У холодних регіонах повинен обігріватися
додатковим нагрівачем місцевої поставки для запобігання замерзанню стічної води в піддоні.
Комплект стрічкового нагрівача — опціональний електричний нагрівач для гарантії бездоганної роботи,
навіть у самих холодних кліматичних умовах з підвищеною вологістю (потрібен один на зовнішній блок)
BHGP26A1
Комплект цифрового манометра — виводить на екран поточні значення тиску конденсації й випаровування в
стандартному режимі, а також положення розширювального клапана та дані датчика температури в спеціальному
режимі обслуговування. Для з'єднання з платою зовнішнього блока, встановлюється в зовнішньому блоці.
Зовнішній адаптер керування для зовнішнього блока — дозволяє активізувати режим
низького рівня шуму й три рівні обмеження навантаження через зовнішні сухі контакти.
Підключається до лінії зв'язку F1/F2 з живленням від будь-якого внутрішнього блока,
блока BSVQ або зовнішнього блока VRV-WIII.
KRC19-26A
Механічний перемикач охолодження/нагрівання — дозволяє вмикати всю систему теплового
насоса або тільки один BS-блок системи з рекуперацією теплоти в режимах охолодження,
нагрівання та вентиляції. Підключається до клем A-B-C зовнішнього блока/BS-блока.
Плата селекторного перемикача охолодження/нагрівання (потрібна для підключення
KRC19-26A)
KKSA26A560*
Монтажна пластина для плати селекторного перемикача охолодження/нагрівання (потрібна тільки
при сполученні плати селектора охолодження/нагрівання та комплекту стрічкового нагрівача)
KJB111A
Зовнішній корпус для дистанційного перемикача охолодження/нагрівання KRC19-26A
EKCHSC - Кабель селекторного перемикача охолодження/нагрівання
EKPCCAB4
Конфігуратор VRV
KKSB26B1*
Пластина кріплення для плати керування навантаженням. Необхідна для установки плати обмеження навантаження в одному або кількох зовнішніх блоках.
DTA109A51
Адаптер-розширювач DIII-net
BPMKS967A2/A3
Блок-розподільник (для підключення 2/3 внутрішніх блоків RA)
EKDK04
Комплект зливної пробки

EKBPH250D

EKBPH012T7A

EKBPH020T7A

EKBPH012T7A

•

•

•

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.
Для блоків 14–20 к.с. необхідна пластина кріплення для плати керування навантаженням. Див. розділ Опції й
аксесуари для внутрішніх блоків
•
Стандартне
обладнання

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Серія VRV IV S
RXYSCQ-TV1

RXYSQ4-6TV9

RXYSQ4-6TY9

Комплект для з'єднання з кількома модулями (обов'язковий) — об'єднання кількох
блоків в єдину систему холодоагенту

Комплекти

Набір для збільшення припустимого перепаду висот — дозволяє розташовувати
зовнішній блок над внутрішніми з різницею по висоті понад 50 м
Комплект центрального дренажного піддона — встановлюється під зовнішнім блоком і
збирає стічну воду із всіх нижніх вихідних отворів. У холодних регіонах повинен обігріватися
додатковим нагрівачем місцевої поставки для запобігання замерзанню стічної води в піддоні.
Комплект стрічкового нагрівача — опціональний електричний нагрівач для гарантії
бездоганної роботи, навіть у самих холодних кліматичних умовах з підвищеною
вологістю (потрібен один на зовнішній блок)

Адаптери

BHGP26A1
Комплект цифрового манометра — виводить на екран поточні значення тиску конденсації й випаровування в
стандартному режимі, а також положення розширювального клапана та дані датчика температури в спеціальному
режимі обслуговування. Для з'єднання з платою зовнішнього блока, встановлюється в зовнішньому блоці.
Зовнішній адаптер керування для зовнішнього блока — дозволяє активізувати режим
низького рівня шуму й три рівні обмеження навантаження через зовнішні сухі контакти.
Підключається до лінії зв'язку F1/F2 з живленням від будь-якого внутрішнього блока,
блока BSVQ або зовнішнього блока VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.
Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

KRC19-26A
Механічний перемикач охолодження/нагрівання — дозволяє вмикати всю систему теплового
насоса або тільки один BS-блок системи з рекуперацією теплоти в режимах охолодження,
нагрівання та вентиляції. Підключається до клем A-B-C зовнішнього блока/BS-блока.

•

Плата селекторного перемикача охолодження/нагрівання (потрібна для підключення
KRC19-26A)

•

EBRP2B

KKSA26A560*
Монтажна пластина для плати селекторного перемикача охолодження/нагрівання (потрібна тільки
при сполученні плати селектора охолодження/нагрівання та комплекту стрічкового нагрівача)
KJB111A
Зовнішній корпус для дистанційного перемикача охолодження/нагрівання KRC19-26A

•

EKCHSC - Кабель селекторного перемикача охолодження/нагрівання (потрібна для
підключення KRC19-26A)

Інше

EKPCCAB4
Конфігуратор VRV

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

KKSB26B1*
Пластина кріплення для плати керування навантаженням. Необхідна для установки плати обмеження навантаження в одному або кількох зовнішніх блоках.
DTA109A51
Адаптер-розширювач DIII-net
BPMKS967A2/A3
Блок-розподільник (для підключення 2/3 внутрішніх блоків RA)
EKDK04
Комплект зливної пробки
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VRV IV з постійним нагріванням
RYYQ8-12

RYYQ14-20

RYMQ8-12

RYMQ14-20

VRV IV без постійного нагрівання

2-модульні
системи

3-модульні
системи

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

EKBPH012T7A EKBPH020T7A EKBPH012T7A EKBPH020T7A

•

•

•

•

RXYQ8-12

RXYQ14-20

Серія VRV IV C+

2-модульні
системи

3-модульні
системи

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

RXYLQ

RXMLQ

2-модульні
системи

3-модульні
системи

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

EKBPH012T7A EKBPH020T7A
1 комплект на 1 комплект на
систему
систему

•

•

1 комплект на 1 комплект на
систему
систему

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.
Для блоків 14–20 к.с. необхідна пластина кріплення для плати керування навантаженням. Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків
•

•

•

•

1 комплект на 1 комплект на
систему
систему

•

•

1 комплект на 1 комплект на
систему
систему

•

•

1 комплект на 1 комплект на
систему
систему

BRP2A81

BRP2A81

BRP2A81

BRP2A81

BRP2A81
BRP2A81
(1 комплект на систему) (1 комплект на систему)

BRP2A81

BRP2A81

BRP2A81
BRP2A81
(1 комплект на систему) (1 комплект на систему)

BRP2A81

BRP2A81

BRP2A81
BRP2A81
(1 комплект на систему) (1 комплект на систему)

•

1 комплект на 1 комплект на
систему
систему

•

1 комплект на 1 комплект на
систему
систему

1 комплект на 1 комплект на
систему
систему

•

•

1 комплект на 1 комплект на
систему
систему

•

•

1 комплект на 1 комплект на
систему
систему

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Серія VRV IV i
SB.RKXYQ
RXYSQ8-12TY1

RDXYQ5

RDXYQ8

EKDPH1RDX

EKDPH1RDX

RKXYQ5

RKXYQ8

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.
Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

•

•

BRP2A81

•

•

•

•

•

•
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Опції й аксесуари — зовнішні блоки

VRV IV-Q для модернізації, з тепловим насосом

RQYQ 140P

RXYQQ8-12

RXYQQ14-20

2-модульні системи

3-модульні системи

BHFQ22P1007

BHFQ22P1517

Комплекти

Комплект для підключення до кількох модулів (обов'язковий)
Поєднує кілька модулів у єдину систему холодоагенту
Комплект центрального дренажного піддона — встановлюється під
зовнішнім блоком і збирає стічну воду із всіх нижніх вихідних отворів. У
холодних регіонах повинен обігріватися додатковим нагрівачем місцевої
поставки для запобігання замерзанню стічної води в піддоні.
Комплект стрічкового нагрівача — опціональний електричний нагрівач для
гарантії бездоганної роботи, навіть у самих холодних кліматичних умовах з
підвищеною вологістю (потрібен один на зовнішній блок)
BHGP26A1
Комплект цифрового манометра — виводить на екран поточні значення тиску конденсації
й випаровування в стандартному режимі, а також положення розширювального клапана
та дані датчика температури в спеціальному режимі обслуговування. Для з'єднання з
платою зовнішнього блока, встановлюється в зовнішньому блоці.

Зовнішній адаптер керування для зовнішнього блока — дозволяє
активізувати режим низького рівня шуму й три рівні обмеження навантаження
через зовнішні сухі контакти. Підключається до лінії зв'язку F1/F2 з живленням
від будь-якого внутрішнього блока*, блока BSVQ або зовнішнього
блока VRV-WIII.
Адаптери

KWC26B160

KRC19-26A
Механічний перемикач охолодження/нагрівання — дозволяє вмикати всю систему теплового
насоса або тільки один BS-блок системи з рекуперацією теплоти в режимах охолодження,
нагрівання та вентиляції. Підключається до клем A-B-C зовнішнього блока/BS-блока.

•

EKBPH012T7A

EKBPH020T7A

•

•

DTA104A53/61/62
Для установки на
внутрішньому блоці: тип
адаптера залежить від типу
DTA104A53/61/62
внутрішнього блока.
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.
Для блоків 14–20 к.с. необхідна Для блоків 14–20 к.с. необхідна пластина кріплення для плати керування навантаженням. Див.
пластина кріплення для плати
розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків
керування навантаженням.
Див. розділ Опції й аксесуари
для внутрішніх блоків

•

BRP2A81
Плата селекторного перемикача охолодження/нагрівання (потрібна для підключення KRC19-26A до зовнішнього блока VRV IV)

•

•

1 комплект на систему 1 комплект на систему

•

•

1 комплект на систему 1 комплект на систему

•

1 комплект на систему 1 комплект на систему

•

•

1 комплект на систему 1 комплект на систему

•

•

KKSA26A560* - Монтажна пластина для плати селекторного перемикача охолодження/нагрівання (потрібна
тільки при сполученні плати селектора охолодження/нагрівання та комплекту стрічкового нагрівача)

Інше

KJB111A
Зовнішній корпус для дистанційного перемикача охолодження/нагрівання KRC19-26A

•

EKPCCAB4
Конфігуратор VRV
KKSB2B61*
Пластина кріплення для плати керування навантаженням. Необхідна для установки плати обмеження навантаження в одному або кількох зовнішніх блоках.
DTA109A51
Адаптер-розширювач DIII-net

1 комплект на систему 1 комплект на систему

•

•

•

•

•
•

Рефнети і блоки вибору відгалуження

•

•

Рефнет-трійники

Рефнет – гребінки

Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності
< 200
200 ≤ x < 290
290 ≤ x < 640
> 640
< 290
290 ≤ x < 640

Опції для блоків вибору відгалуження (BS-блок) (тільки
для з'єднання з системою VRV з рекуперацією теплоти)

Рефнети

Приєднувальні розміри в метричній системі для систем з тепловими насосами
(2-трубн.)

KHRQM22M20T

KHRQM22M29T

KHRQM22M64T

KHRQM22M75T

KHRQM22M29H

KHRQM22M64H

Приєднувальні розміри в англійській системі для насоса з рекуперацією теплоти
(2-трубн.)

KHRQ22M20T

KHRQ22M29T9

KHRQ22M64T

KHRQ22M75T

KHRQ22M29H

KHRQ22M64H

Приєднувальні розміри в метричній системі для систем з рекуперацією теплоти
(3-трубн.)

KHRQM23M20T

KHRQM23M29T

KHRQM23M64T

KHRQM23M75T

KHRQM23M29H

KHRQM23M64H

Приєднувальні розміри в англійській системі для систем з рекуперацією теплоти
(3-трубн.)

KHRQ23M20T

KHRQ23M29T9

KHRQ23M64T

KHRQ23M75T

KHRQ23M29H

KHRQ23M64H

EKBSVQLNP
Комплект для зменшення шуму (звукоізоляція)
KHFP26A100C
Комплект трубок закритого контуру
KHRP26A1250C
Комплект з'єднань

Комплект зниження рівня шуму

(1) Для установок зі спеціальними вимогами щодо пожежної безпеки ізоляційний матеріал може бути замінений комплектами EKHBFQ1 і EKHBFQ2.
Ці комплекти містять ізоляційний матеріал, що відповідає вимогам EN13501-1:B-S3,dO і BS476-7 (клас 1)
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VRV-W IV система VRV з водяним охолодженням
VRV III-Q для модернізації, рекуперація теплоти
Використання теплового насоса
RQEQ 140~212

•

2-модульні системи

3-модульні системи

4-модульні системи

BHFP26P36C

BHFP26P63C

BHFP26P84C

RWEYQ8-14

Використання рекуперації теплоти

2-модульні системи

3-модульні системи

2-модульні системи

3-модульні системи

BHFQ22P1007 /
BHFQ22P1517 (1)

BHFQ22P1517 (1)

BHFQ23P907 /
BHFQ23P1357 (1)

BHFQ23P1357 (1)

1 комплект на систему 1 комплект на систему 1 комплект на систему

DTA104A53/61/62
Можлива установка на зовнішньому блоці RWEYQ. Для установки на внутрішньому блоці використовуйте модель (DTA104A53/61/62), що йому відповідає. Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

•
(лише для теплового 1 комплект на систему 1 комплект на систему
насоса)
•
1 комплект на систему 1 комплект на систему
(лише для теплового насоса)

•
1 комплект на систему 1 комплект на систему
(лише для теплового насоса)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Блоки-розподільники для рекуперації теплоти (BS-блоки)
Індекс продуктивності
> 640

1-порт.
BS1Q-A

4-порт.
BS4Q14AV1B

6-порт.
BS6Q14AV1B

8-порт.
BS8Q14AV1B

10-порт.
BS10Q14AV1B

12-порт.
BS12Q14AV1B

16-порт.
BS16Q14AV1B

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

KDDN26A4

KDDN26A8

KDDN26A8

KDDN26A12

KDDN26A12

KDDN26A16

KHRQM22M75H

KHRQ22M75H

KHRQM23M75H

KHRQ23M75H

•
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Опції та аксесуари — внутрішні блоки

Стельові блоки касетного типу
Круглопотокові (800x800) 4х-потоковий (600x600)

Панелі

Декоративна панель (обов'язкова для блоків касетного типу,
додаткова для всіх інших, задня панель FXLQ)

FXZA-A / FXZQ-A

FXCQ 20~40A

FXCQ 50~63A

FXCQ 80 ~125A

Стандартні панелі: BYCQ140E (білий) /
BYCQ140EW (повністю білий)(3) /
BYCQ140EB (чорний)
З автоматичним очищенням (5)(6):
BYCQ140EGF (білий) / BYCQ140EGFB (чорний)
Дизайнерські панелі: BYCQ140EP (білий) /
BYCQ140EPB (чорний)

BYFQ60CW (біла панель)
BYFQ60CS (сіра панель)
BYFQ60B3 (стандартна
панель)

BYBCQ40H

BYBCQ63H

BYBCQ125H

KDBQ44B60
(Стандартна панель)
KDBHQ56B140 (7)

BDBHQ44C60 (біла й сіра панель)

Комплект датчика

BRYQ140B (білі панелі)
BRYQ140BB (чорні панелі) BRYQ140C (біла
дизайнерська панель)
BRYQ140CB (чорна дизайнерська панель)

BRYQ60AW (біла панель)
BRYQ60AS (сіра панель)

Інфрачервоний пульт ДК (з приймачем)

BRC7FA532F (білі панелі)
BRC7FA532FB (чорні панелі)
BRC7FB532F (біла дизайнерська панель)
BRC7FB532FB (чорна дизайнерська
панель)

BRC7F530W (9) (10) (біла
панель)
BRC7F530S (9) (10) (сіра
панель)
BRC7EB530 (9) (10)
(стандартна панель)

BRC7C52

BRC7C52

BRC7C52

Madoka
BRC1H519W7 (білий)/BRC1H519S7 (сріблястий)/BRC1H519K7 (чорний)
Зручний дротовий пульт дистанційного керування з дизайном преміум-рівня

Модель R-410A: BRC1H519W7/
S7/K7
Модель R-32: BRC1H52W/S/K

Модель R-410A:
BRC1H519W7/S7/K7
Модель R-32: BRC1H52W/S/K

•

•

•

BRC1E53A/B/C - Дротовий пульт ДК з текстовим інтерфейсом і заднім
підсвічуванням

•(18)

•(18)
•(18)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Системи індивідуального керування
для централізованого управління для індивідуального управління

Системи
централізованого
керування

BRC1D52 (4) - Стандартний дротовий пульт ДК з тижневим таймером

Проводка
й датчики

Фільтри

Система управління будинком та
інтерфейс за стандартним протоколом

FXFA-A / FXFQ-B

Проставка панелі для зменшення монтажної висоти
Комплект ущільнення для подачі повітря в 3 або 2 напрямках

Адаптери

2х-потоковий

DCC601A51 - Intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета)
DCS601C51 (12) - intelligent Touch Controller
DCS302C51 (12) - Централізований пульт ДК
DCS301B51 (12) (13) - Універсальний пульт керування вмиканням/вимиканням
DST301B51 (12) - Програмований таймер
RTD-NET - Інтерфейс Modbus для контролю й керування
RTD-10 - Інтерфейс Modbus для технічного охолодження
RTD-20 - Інтерфейс Modbus для роздрібних магазинів
RTD-HO - Інтерфейс Modbus для готелів
KLIC-DI - Інтерфейс KNX
DCM601A51 - intelligent Touch Manager
EKMBDXA - Інтерфейс Modbus
DCM010A51 - Інтерфейс Daikin PMS
DMS502A51 - Інтерфейс BACnet
DMS504B51 - Інтерфейс LonWorks
Запасний фільтр тривалого терміну служби, нетканого типу
Фільтр із функцією автоматичного очищення
KRCS - Зовнішній дротовий датчик температури

•(15)(18)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAFP551K160

KAFQ441BA60

KAFP531B50

KAFP531B80

KAFP531B160

див. декоративну панель
KRCS01-7B

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

SB.K.RSS_RFC
(EKEWTSC-1 + K.RSS)

•

•

•

•

Адаптер з 2 вихідними сигналами (компресор/помилка,
вентилятор)

KRP1BA58 (2)(7)

KRP1B57

Адаптер з 4 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор,
дод. нагрівач, зволожувач)

EKRP1C12 (2)(7)

EKRP1B2

EKRP1B2

EKRP1B2

EKRP1B2

Адаптер для централізованого зовнішнього моніторингу/керування
через сухі контакти й керування установкою через 0–140 Ом

KRP4A53 (2)(7)

KRP4A53 (2)

KRP4A51 (2)

KRP4A51 (2)

KRP4A51 (2)

Адаптер для зовнішнього центрального моніторингу/керування
(управління всією системою)
Адаптер для з'єднання пристрою зчитування ключ-карти та/або контакту вікна (2)(11)
Адаптер використання в кількох приміщеннях (24 В для
електроживлення плати)

KRP2A52

KRP2A51 (2)

KRP2A51 (2)

KRP2A51 (2)

BRP7A53

BRP7A53

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

DTA114A61

DTA114A61
DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

Корпус / Монтажна площадка для додаткової плати (Для блоків, у
яких немає місця в розподільній коробці)

KRP1H98A (7)

KRP1BB101

KRP1C96 (16) (17)

KRP1C96 (16) (17)

KRP1C96 (16) (17)

Комплект проводки для дистанційного вмикання/вимикання або примусового вимикання

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Комплект дренажного насоса

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

KDDP55C160-1 +
KDDP55D160-2 (7)(8)

KDDQ44XA60

KDDFP53B50

KDDFP53B80

KDDFP53B160

K.RSS - Зовнішній бездротовий датчик температури

Зовнішній адаптер керування для зовнішніх блоків (установка на внутрішньому блоці)

Інше

Комплект для багатозональної роботи (детальний огляд моделей наведений у розділі
«Факти й аргументи» цього каталогу, присвяченому багатозональній роботі обладнання)
Комплект для забору свіжого повітря (безпосередня установка)
Випускний адаптер для круглого повітропроводу
Установочний блок фільтра для забору повітря знизу
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(1) Для цієї опції необхідна насосна станція
(2) Для цих адаптерів потрібен монтажний корпус
(3) BYCQ140EW має ізоляцію білого кольору. Не забувайте, що бруд на білій панелі набагато помітніший і,
отже, не рекомендується встановлювати декоративну панель BYCQ140EW у місцях, де нагромаджується пил
(4) Не рекомендується через обмежений набір функцій

(5) Для управління BYCQ140EGF(B) необхідний пульт управління BRC1E або BRC1H*
(6) BYCQ140EGF(B) не може сполучатись з неінверторними зовнішніми блоками мульти- і спліт-систем
(7) Опція недоступна в сполученні з BYCQ140EGF(B)
(8) Для кожного блока потрібні обидві частини забору свіжого повітря
(9) Не можна комбінувати з комплектом датчиків

Стельові блоки канального типу
Кутовий (1-потоковий)
FXKQ 25~40MA

FXKQ 63MA

BYK45F

BYK71F

BRC4C61

BRC4C61

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компактний

Середній ЗСТ

FXDA-A / FXDQ-A3

FXSA15-32A /
FXSQ15-32A

FXSA40-50A /
FXSQ40-50A

FXSA63-80A /
FXSQ63-80A

FXSA100-125A /
FXSQ100-125A

FXSA140A /
FXSQ140A

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

Модель R-410A:
Модель R-410A:
Модель R-410A:
Модель R-410A:
Модель R-410A:
Модель R-410A:
BRC1H519W7/S7/K7
BRC1H519W7/S7/K7
BRC1H519W7/S7/K7
BRC1H519W7/S7/K7
BRC1H519W7/S7/K7
BRC1H519W7/S7/K7
Модель R-32: BRC1H52W/S/K Модель R-32: BRC1H52W/S/K Модель R-32: BRC1H52W/S/K Модель R-32: BRC1H52W/S/K Модель R-32: BRC1H52W/S/K Модель R-32: BRC1H52W/S/K

•(18)
•(18)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•(18)
•(18)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•(18)
•(18)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•(18)
•(18)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•(18)
•(18)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•(18)
•(18)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15-32: BAE20A62
40-50: BAE20A82
63: BAE20A102
KRCS01-1

KRCS01-1

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

•

•

•

•

•

•

•

•

KRP1B61

KRP1B61

KRP1B56

EKRP1B2(2)

EKRP1B2(2)

EKRP1B2(2)

EKRP1B2(2)

EKRP1B2(2)

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A54-9

KRP4A52(2)

KRP4A52(2)

KRP4A52(2)

KRP4A52(2)

KRP4A52(2)

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A53

KRP2A51(2)

KRP2A51(2)

KRP2A51(2)

KRP2A51(2)

KRP2A51(2)

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A54

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA114A61

DTA104A61

DTA104A61

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

DTA104A53

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

DTA104A61

KRP1BB101

KRP1BB101/
KRP1B100

KRP1BB101/
KRP1B100

KRP1BB101/
KRP1B100

KRP1BB101/
KRP1B100

KRP1BB101/
KRP1B100

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

•

(Тільки R-410A)

•

(Тільки R-410A)

•

KDAP25A36A

(10) Функція роздільного керування заслінками відсутня
(11) Можливо тільки в поєднанні з BRC1H* / BRC1E*
(12) Якщо потрібен фіксуючий корпус, слід використовувати KJB212A, KJB311A або KJB411A залежно від розміру
пульта
(13) Опція KEK26-1A (шумовий фільтр) потрібен при установці DCS301B51

(Тільки R-410A)

KDAP25A56A

•

(Тільки R-410A)

KDAP25A71A

•

(Тільки R-410A)

•

(Тільки R-410A)

KDAP25A140A

(14) Потрібен джгут проводів EKEWTSC
(15) Функція активної циркуляції повітряного потоку не доступна для цього пульта управління.
(16) На один монтажний корпус можна встановити до 2 плат адаптера
(17) Для одного внутрішнього блока можна встановити тільки один монтажний корпус
(18) Внутрішні блоки VRV R-32 не можуть бути підключені до цього пульта керування
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Опції та аксесуари —

— внутрішні блоки та ГВП

Панелі

Стельові блоки канального типу
Високий ЗСТ
Високий ЗСТ
FXMQ 50~80
FXMQ 100~125 FXMQ 200~250

FXHQ 32A

Блоки підстельового типу
1-потоковий
FXHQ 63A
FXHQ 71~100A

Декоративна панель (обов'язкова для блоків касетного типу,
додаткова для всіх інших, задня панель FXLQ)
Проставка панелі для зменшення монтажної висоти
Комплект ущільнення для подачі повітря в 3 або 2 напрямках
Комплект датчика

Системи
індивідуального
керування
Системи
централізованого
керування

DCC601A51 - Intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета)

DCM601A51 - Intelligent Touch Manager

Проводка й
датчики

Madoka
BRC1H519W(7) (Білий) / BRC1H519S(7) (Сріблястий) / BRC1H519K(7) (Чорний)
Зручний дротовий пульт дистанційного керування з дизайном преміум-рівня

Система управління
Фільтри будівлею та інтерфейси
стандартних протоколів

Інфрачервоний пульт ДК із приймачем

BRC1E53A/B/C - Дротовий пульт ДК з текстовим інтерфейсом і заднім
підсвічуванням
BRC1D52 (4) - Стандартний дротовий пульт ДК з тижневим таймером

DCS601C51 (12) - intelligent Touch Controller
DCS302C51 (12) - Централізований пульт ДК
DCS301B51 (12) (13) - Універсальний пульт керування УВІМКН./ВИМКН.
DST301B51 (12) - Програмований таймер

EKMBDXA - Інтерфейс DIII-net Modbus
KLIC-DI - Інтерфейс KNX
DMS502A51 - Інтерфейс BACnet
DMS504B51 - Інтерфейс LonWorks
Запасний фільтр тривалого терміну служби, нетканого типу

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC7GA53-9

BRC7GA53-9

BRC7GA53-9

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KRCS01-4

•

KAF372M280 (18)

KAFP501A56

KAFP501A80

KAFP501A160

KRCS01-4

KRCS01-1

KRCS01-4

KRCS01-4

KRCS01-4

•

•

•

•

•

KRP1B54

KRP1B54

KRP1B54

Фільтр із функцією автоматичного очищення
KRCS - Зовнішній дротовий датчик температури
K.RSS - Зовнішній бездротовий датчик температури

Адаптери

Адаптер з 2 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор)
Адаптер з 4 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор,
дод. нагрівач, зволожувач)

EKRP1B2

EKRP1B2

KRP1B61

Адаптер для централізованого зовнішнього моніторингу/керування
через сухі контакти й керування установкою через 0–140 Ом

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A52 (2)

KRP4A52 (2)

KRP4A52 (2)

Адаптер для зовнішнього центрального моніторингу/керування
(управління всією системою)

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A62 (2)

KRP2A62 (2)

KRP2A62 (2)

BRP7A51

BRP7A52

BRP7A52

BRP7A52

DTA104A61

DTA104A62

DTA104A62

DTA104A62

KRP1D93A

KRP1D93A

KRP1D93A

BRP7A51

BRP7A51

Адаптер використання в кількох приміщеннях (24 В для
електроживлення плати)

DTA114A61

DTA114A61

Зовнішній адаптер керування для зовнішніх блоків (установка на внутрішньому блоці)

DTA104A61

DTA104A61

KRP4A96

KRP4A96

Комплект проводки для дистанційного вмикання/вимикання або примусового вимикання

Стандартний

Стандартний

Стандартний

EKRORO4

EKRORO4

EKRORO4

Комплект дренажного насоса

Стандартний

Стандартний

KDU30M250

KDU50P60

KDU50P140

KDU50P140

KDDQ50A140

KDDQ50A140

KDDQ50A140

KDAJ25K71

KDAJ25K140
KHFP5M35

KHFP5N63

KHFP5N160

Адаптер для з'єднання пристрою зчитування ключ-карти та/або контакту вікна (2)(11)

Інше

Корпус / Монтажна площадка для додаткової плати (Для блоків, у
яких немає місця в розподільній коробці)

Комплект для багатозональної роботи (детальний огляд моделей наведений у розділі
«Факти й аргументи» цього каталогу, присвяченому багатозональній роботі обладнання)
Комплект для забору свіжого повітря (безпосередня установка)
Випускний адаптер для круглого повітропроводу
Установочний блок фільтра для забору повітря знизу

НОВИНКА

(1) Для цієї опції необхідна насосна станція
(2) Для цих адаптерів потрібен монтажний корпус
(3) BYCQ140EW має ізоляцію білого кольору. Не забувайте, що бруд на білій панелі набагато помітніший і, отже, не рекомендується встановлювати декоративну панель BYCQ140E у місцях, де
нагромаджується пил
(4) Не рекомендується через обмежений набір функцій
(5) Для управління BYCQ140EGF(B) необхідний пульт управління BRC1E
(6) BYCQ140EGF(B) не може сполучатись з неінверторними зовнішніми блоками мульти- і спліт-систем
(7) Опція недоступна в сполученні з BYCQ140EGF(B)
(8) Для кожного блока потрібні обидві частини забору свіжого повітря
(9) Не можна комбінувати з комплектом датчиків
(10) Функція роздільного керування заслінками відсутня
(11) Можливо тільки в поєднанні з BRC1H* / BRC1E*
(12) Якщо потрібен фіксуючий корпус, слід використовувати KJB212A, KJB311A або KJB411A залежно від розміру пульта
(13) Опція KEK26-1A (шумовий фільтр) потрібен при установці DCS301B51
(14) Потрібен джгут проводів EKEWTSC
(15) Функція активної циркуляції повітряного потоку не доступна для цього пульта управління.
(16) На один монтажний корпус можна встановити до 2 плат адаптера
(17) Для одного внутрішнього блока можна встановити тільки один монтажний корпус
(18) Для цієї опції необхідна камера фільтра KDJ3705L280
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Настінні блоки
4-потоковий
FXUQ-A

FXAQ-A

Підлогові блоки
Канальний
FXNQ-A

FXLQ 20~25

Окремий
FXLQ 32~40

FXLQ 50~63

EKRDP25A

EKRDP40A

EKRDP63A

KDBHP49B140 + KDBTP49B140
BRC7C58

BRC7EA628

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

BRC4C65

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KRCS01-4

KRCS01-1B

KRSC01-4

KRCS01-1

KRCS01-1

KRCS01-1

•

•

•

•

KRP1B56

KRP1B56

KRP1B61

KRP1B61

KRP1B61

KRP4AA51 (2)

KRP4A54-9

KRP4A51

KRP4A51

KRP4A51

KRP2A51 / KRP2A61(2)

KRP2A53

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

BRP7A51

DTA114A61

DTA114A61

EKMTAC

EKMTAC

EKMTAC

Стандартний

Стандартний

Стандартний

Стандартний

KAFP551K160

•

KRP4A53 (2)

•

(14)

BRP7A53

DTA104A51 / DTA104A61
KRP1B97

KRP4AA93 (16)(17)

EKRORO5

Стандартний

K-KDU572EVE

HXY080-125A8

HXHD125-200A8

EKHBDPCA2
EKRP1HBAA
EKRP1AHTA

-

EKRUAHTB

-

EKBUHAA6(W1/V3)
EKRTWA
EKRTR1
EKRTETS

-

Бак ГВП – стандартний (установлюється на гідроблок)

-

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Бак ГВП із можливістю підключення адаптера сонячного колектору
Сонячний колектор (1)
Насосна станція

-

EKHWP500B
EKSV26P (вертикальний) EKSH26P (горизонтальний)
EKSRPS

Дренажний піддон
Плата цифрового вводу/виводу
Плата обмеження потужності – Потрібна для з'єднання з кімнатним термостатом
Пульт ДК — Такий саме пульт ДК, як і встановлений у блоці, може
встановлюватися паралельно або в іншому місці. При установці 2 пультів ДК
установник повинен вибрати один як головний, а другий — як допоміжний
Резервний нагрівач
Дротовий кімнатний термостат – необхідна плата обмеження потужності EKRP1AHTA
Бездротовий кімнатний термостат — необхідна плата обмеження потужності EKRP1AHTA
Дистанційний датчик для кімнатного термостата — необхідна плата обмеження потужності EKRP1AHTA
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Опції та аксесуари — система вентиляції

Система управління
будинком та
інтерфейс за
стандартним
протоколом

Системи
централізованого
керування

Системи індивідуального
керування

Вентиляція з рекуперацією теплоти — Modular L (Smart)

В

ALB02LBS/RBS

ALB03LBS/RBS

ALB04,05LBS/
RBS

ALB06,07LBS/
RBS

VAM
150FC9

VAM
250FC9

VAM
350J

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Грубий 55% (G4)

ALF02G4A

ALF03G4A

ALF05G4A

ALF07G4A

ePM10 75% (M5)

ALF02M5A

ALF03M5A

ALF05M5A

ALF07M5A

BRC301B61
Дротовий пульт ДК VAM
Madoka
BRC1H519W7 (білий)/BRC1H519S7 (сріблястий)/BRC1H519K7 (чорний)
Зручний дротовий пульт дистанційного
керування з дизайном преміум-рівня
BRC1E53A/B/C
Дротовий пульт ДК з текстовим інтерфейсом
і заднім підсвічуванням
BRC1D52
Стандартний дротовий пульт ДК з тижневим таймером
DCC601A51
Intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета)
DCS601C51
intelligent Touch Controller
DCS302C51
Централізований пульт ДК
DCS301B51
Універсальний пульт керування УВІМКН./ВИМКН.
DST301B51
Програмований таймер
DCM601A51
intelligent Touch Manager
EKMBDXA
Інтерфейс Мodbus
DMS502A51
Інтерфейс BACnet
DMS504B51
Інтерфейс LonWorks

Фільтри

ePM10 70% (M6)
ePM1 50% (F7)

EKAFVJ50F6

ALF02F7A

ALF03F7A

ALF05F7A

ALF07F7A

ePM1 55% (F7)

EKAFVJ50F7

ePM1 70% (F8)

EKAFVJ50F8

ePM1 80% (F9)

ALF02F9A

ALF03F9A

ALF05F9A

ALF07F9A

Напрямна

ALA02RLA

ALA03RLA

ALA05RLA

ALA07RLA

Перехід від прямокутного до круглого перерізу

ALA02RCA

ALA03RC

ALA05RCA

ALA07RCA

Датчик CO2

BRYMA200

BRYMA200

BRYMA200

BRYMA200

Електричний нагрівач

ALD02HEFB

ALD03HEFB

ALD05HEFB

ALD07HEFB

ALS0290A

ALS0390A

ALS0590A

ALS0790A

Високоефективний фільтр

Механічні
компоненти

Змінний повітряний фільтр

Окремий адаптер

GSIEKA10009

GSIEKA15018

GSIEKA20024

Дротовий адаптер для зовнішнього моніторингу/
керування (управління 1 повною системою)

KRP2A51

KRP2A51

KRP2A51 (2)

Плата адаптера для зволожувача

KRP50-2

KRP50-2

KRP1C4 (5)

Плата адаптера для нагрівача іншого виробника

BRP4A50

BRP4A50

BRP4A50A (4)

Електричні
компоненти

Глушник (глибина 900 мм)

Зовнішній дротовий датчик температури
Пластина кріплення для монтажу плати

Примітки
(1) Не підключайте систему до інтерфейсів LONWorks, BACnet та ін. пристроїв DIII-net; (можливе використання intelligent Touch Manager, EKMBDXA)
(2) Потрібен зовнішній корпус KRP1BA101
(3) Потрібна пластина для монтажу плати, необхідну модель можна знайти в таблиці вище
(4) Неможливе поєднання нагрівача та зволожувача інших виробників
(5) Потрібен зовнішній корпус KRP50-2A90
(6) Містить 1 адаптер і може використовуватись для половини блока (для 1 блока може використовуватись до 4 адаптерів)
(7) Пропонується тільки з адаптером (опція)
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BRYMA65

Вентиляція з рекуперацією енергії — VAM

Вентиляція з рекуперацією енергії — VKM Області застосування вентиляційних установок

VAM
500J

VAM
650J

VAM
800J

VAM
1000J

VAM
1500J

VAM
2000J

VKM
50GB (M)

VKM
80GB (M)

VKM
100GB (M)

EKEQ
FCBA (1)

EKEQ
DCB (1)

EKEQ
MCBA (1)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

EKAFVJ50F6

EKAFVJ65F6

EKAFVJ100F6

EKAFVJ100F6

EKAFVJ100F6 x2

EKAFVJ100F6 x2

EKAFVJ50F7

EKAFVJ65F7

EKAFVJ100F7

EKAFVJ100F7

EKAFVJ100F7 x2

EKAFVJ100F7 x2

EKAFVJ50F8

EKAFVJ65F8

EKAFVJ100F8

EKAFVJ100F8

EKAFVJ100F8 x2

EKAFVJ100F8 x2

KAF242H80M

KAF242H100M

KAF242H100M

KAF241H80M

KAF241H100M

KAF241H100M

BRYMA65

BRYMA100

BRYMA200

EKPLEN200 (6)

EKPLEN200 (6)

BRYMA200

BRYMA200

BRYMA65

BRYMA65

BRYMA100

BRYMA100

GSIEKA20024

GSIEKA25030

GSIEKA25030

GSIEKA25030

KRP2A51 (2)

KRP2A51 (2)

KRP2A51 (2)

KRP2A51 (2)

KRP2A51 (2)

KRP2A51 (2)

BRP4A50A (4)

BRP4A50A (4)

BRP4A50A (4)

KRP1C4 (5)

KRP1C4 (3/5)

KRP1C4 (5)

KRP1C4 (5)

KRP1C4 (3/5)

KRP1C4 (3/5)

BRP4A50A (4)

BRP4A50A (4)

BRP4A50A (4)

BRP4A50A (4)

BRP4A50A (3/4)

BRP4A50A (4)

BRP4A50A (4)

BRP4A50A (3/4)

BRP4A50A (3/4)

BRP4A50A (4)

BRP4A50A (4)

BRP4A50A (4)

GSIEKA35530 (7)

KRCS01-1
EKMP65VAM

EKMPVAM
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Опції — Системи управління

Засоби індивідуального та централізованого керування
BRC1D*

BRC1E*

•
•

•
•

BRC1H*

Розподільна коробка KJB111A
Розподільна коробка KJB212A(A) (1)

DCS301B51

DST301B51

•

•

DCS302C51

DCS601C51

•
•

Програма «Помічник Madoka» для розширених налаштувань

•

Розподільна коробка KJB311A(A)

•

Розподільна коробка KJB411AA
(1) рекомендовано як ширше (більш надійне кріплення)

Intelligent Tablet Controller — DCC601A51
Tabl

et

Дротовий екран для місцевого керування

Опції для місцевого
керування

Опції хмарних служб
Daikin Cloud Service

•

-

-

•

AL-CCD07-VESA-1

Пакет управління та моніторингу
Пакет дистанційної підтримки та діагностики
Пакет порад та оптимізації
Засіб для введення в експлуатацію
Засіб оновлення програмного забезпечення

Програмне забезпечення

-

•
•

-

•
•

Для використання рішення Daikin Cloud Service необхідна підписка. За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого торговельного представника

Інтерфейси стандартних протоколів — DMS502A51
Інтерфейс BACnet
Плата розширення DIII-net (2 порти), дає змогу
підключити до 128 додаткових внутрішніх блоків

DAM411B51

•

Цифрові імпульсні входи (12) для пропорційного розподілу потужності (PPD)

DAM412B51

•

Intelligent Chiller Manager
(Інтелектуальна система управління холодильною машиною)
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Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–160 кПа

EKQDP2M016

Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–250 кПа

EKQDP2M020

Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–400 кПа

EKQDP2M040

Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–600 кПа

EKQDP2M060

Модуль зв'язку ModBus RTU

EKCM200J

Модуль зв'язку BACnet IP

EKCMBACIP

•
•
•
•
•
•

Опції — Системи управління

Intelligent Touch Manager — DCM601A51
Опції хмарних служб Daikin Cloud Service (2)
Адаптер iTM plus — Дозволяє підключити ще 64
внутрішні блоки/групи. Можна підключити до 7 адаптерів

DCM601A52

•

Програмне забезпечення iTM для пропорційного підрахунку електроенергії —
Дозволяє розподіляти споживані кВт*г серед внутрішніх блоків, підключених до iTM

DCM002A51

•

Інтерфейс iTM HTTP — Забезпечує зв'язок з пультом
керування іншого виробника або через інтерфейс HTTP

DCM007A51

•

Програма енергонавігації iTM — Опція для керування енергоспоживанням

DCM008A51

•

Клієнт iTM BACnet — Забезпечує можливість інтеграції
пристроїв інших виробників до iTM за протоколом BACnet/IP.
(Це тільки шлюз, що не може замінити DMS502A51)

DCM009A51

•

Опція інтерфейсу системи управління об'єктом (PMS, від англ. Property
Management System) дозволяє підключатися до систем PMS інших виробників

DCM010A51

•
Oracle Opera PMS

Пакет моніторингу

•

Пакет дистанційної підтримки та діагностики

•

Пакет порад та оптимізації

•

Опції інтерфейсу WAGO для intelligent Touch Manager
Обов'язкові або опціональні базові модулі WAGO
Тип модуля

Код моделі

Характеристики

Електроживлення 24 В пост. струму

787-712

100–240 В змін. струму —> 24 В пост. струму, 2,5 А

Обов’язково

Блок зв'язку (Шинний з'єднувач)

WGDCMCPLR2

RS-485, Макс.: 115,2 кбіт/с, не програмується

Обов’язково

З'єднувач (1)

750-960

Обов’язково

Кінцевий модуль

750-600

Обов’язково

Модуль електроживлення

750-613

ВХІД: 24 В пост. струму, ВИХІД: 5 В пост. стр.

Опція

Підтримувані модулі вводу/виводу WAGO
Тип модуля вводу/виводу

Di (цифр. вхід)

Код моделі

Характеристики

750-400

Безпотенційний вхід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму/4,5 мА

750-432

8

750-513/000-001

Безпотенційний вихід
Навантажувальна здатність контактів: 230 В змін. струму/30 В пост. струму, 2 А

2

750-504

Безпотенційний вихід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму/0,5 A

4

750-455

2
4

Номінальна напруга від –10 до +10 В: Роздільна здатність 13 біт

2

750-459

Номінальна напруга від 0 до +10 В: Роздільна здатність 12 біт

4

750-555
750-560

Номінальний струм 4–20 мА: Роздільна здатність 12 біт

2
4

Номінальна напруга від –10 до +10 В: Роздільна здатність 10 біт

2

750-559

Номінальна напруга від 0 до +10 В: Роздільна здатність 12 біт

4

750-461/020-000

Термістор NTC20K

2

750-461
750-460
750-461/000-003
750-460/000-003
50-461/000-004
750-461/000-005
750-460/000-005
Pi (імп. вхід)

Номінальний струм 4–20 мА: Роздільна здатність 12 біт

750-479

750-554

Термістор

4

750-430

750-454

Ao (аналог. вихід)

2

Безпотенційний вхід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму/2,8 мА

Do (цифр. вихід)

Ai (аналог. вхід)

Кількість контактів

750-638

Pt 100/RTD

Pt 1000/RTD
Ni 100/RTD
Ni1000 TK6180/RTD
Мінімальна ширина імпульсу: 1 мс

2
4
2
4
2
2
4
2

(1) Цей роз'єм повинен бути з'єднаний з комунікаційним блоком, підключеним до порту RS485 (2 контакти) блока iTM.
(2) Для підключення intelligent Touch Manager до хмарного сервісу Daikin Cloud Service необхідний шлюз IoT (EU.SB.5000072) і перетворювач змінного/постійного струму (999175A).
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Ми завжди готові допомогти вам!
Онлайн і офлайн

Онлайн і офлайн
програми вибору VRV

Бізнес-портал через
мобільний пристрій або комп'ютер
my.daikin.eu

Доступна повна бібліотека об'єктів ВІМ

bim.daikin.eu
208

Програми
і платформи

Програми і платформи

209

Огляд літератури

210

Інструменти підтримки та програми

212

30 років історії

216

209

Огляд

літератури
для професійної мережі
Каталоги рішень:

Довідники:

Довідковий каталог
Reference

Довідник комерційного й
промислового застосування

catalogue

Commercial & Industrial applications

213

Основні переваги,
приклади
застосування
та технічні
характеристики
номенклатури
VRV IV i

Infrastructure
cooling

› Unique, low-height single fan portfolio
› Best in class performance:
SEER up to 8.02 (A++)
› Lower environmental impact thanks
to R-32 refrigerant
› Suits infrastructure cooling applications
› Guaranteed operation in both cooling
and heating down to -20°C

› Reliable in operation thanks to
refrigerant cooled PCB
› Very long piping lengths up to 85m
› Market-leading serviceability and handling
• Easy access to all components
• 7-segment display

Pair, twin, triple,
double twin application

147

Madoka

Split, Sky Air, VRV, Chillers,
Refrigeration, Daikin Altherma

Докладна
інформація
про пульт
ДК BRC1H*

0

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

Baseline = the average HFC consumption between 2009 and 2012

2030

28/06/17 14:28

Low height large Sky Air
Advance-series
RZA-D / FDA-A

Large Sky Air system for commercial
applications in the most compact casing ever
Replacement
technology

Pair, twin, triple,
double twin application

› Unique, low-height single fan portfolio
› 20 and 25 kW capacity
› High efficiency: SEER up to 6.25
› Lower environmental impact thanks
to R-32 refrigerant
› Guaranteed operation in both cooling
and heating down to -20 °C

› Reliable in operation thanks to
refrigerant cooled PCB
› Very long piping lengths up to 100 m
› Market-leading serviceability and handling
• Easy access to all components
• 7-segment display

Серія великих блоків
Sky Air Advance з
малою висотою
Серія RZA-D Sky Air Advance
Основні переваги та
характеристики серії
RZA-D* з малою висотою

Інтерфейс RTD
Modbus

RTD

Integration of Daikin portfolio in BMS system via Modbus
› Indoor unit control
via 0~10 volt, dry contact
or resistance contact

306

Каталоги
продукції:

308

Каталог Sky
Air
Product catalogue 2019
for professionals

A unique
success story repeated

Including

NEW

Sky Air Alpha-series
and Round Flow
cassette

Daikin Europe N.V.

for professionals

6 Predefined sizes
Compliant with VDI 6022
Exceeding ERP 2018 requirement
Plug & Play Controls

Exhaust Air

Supply Air
ALB

Return Air

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)
Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certified
Performance programme for Liquid Chilling Packages and
Hydronic Heat Pumps, Fan Coil Units and Variable Refrigerant
Flow systems. Check ongoing validity of certificate:
www.eurovent-certification.com

WINNER

ECPEN18 - 200

100

Product catalogue 2018

Flexibility
to meet your needs

Fresh Air

airflow
direction

2018 winner

VRV

Modular L
Premium efficiency heat recovery unit

UNIQUE
Patents
pending

Reduced runningcosts
Improved room air quality
Minimal time required for filter cleaning
Unique technology

04/18
The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No
express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its
content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice.
Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from
or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V.
The present publication supersedes ECPEN17-200. Printed on non-chlorinated paper.

VRV Product catalogue 2018 for professionals

Докладна
технічна
інформація
та переваги
Sky Air

Каталог
систем VRV

Auto cleaning filter
for concealed ceiling units

Sky Air

210

› Retail applications
› Hotel applications
› IT applications
› Heating interlock
› Alarm signal

Minimum running costs,
maximum flexibility.
Fast installation, top reliability,
perfect comfort.

ErP
iant

compl

2021

THE BEST
ER
PARTN
FOR GREEN
ING
BUILD RT
SUPPO

OUR BIM
VISIT
ION
APPLICAT
ON
SUITE
WWW.DA

IKIN.EU/B

IM

Докладна
технічна
інформація
та переваги
комплексних
рішень VRV

200

Ventilation
Product catalogue 2020
for professionals

Каталог
вентиляційних
систем
Докладна
інформація про
вентиляційні
системи

Fresh air for the residential and commercial sector
Heat recovery ventilation and air handling applications
1

203

ED

RE

CL

Сертифікований
відновлений
холодоагент

L∞P by Daikin
Докладна інформація про
систему L∞P by Daikin, у
якій використовується
відновлений холодоагент

223

Серія VRV IV S
VRV IV S-series
Certified Reclaimed
Refrigerant Allocation

External Certified Quality
Reclaimed refrigerant meets AHRI700 certified standards,
assessed by an independent laboratory, and so is the
same quality as virgin refrigerant.

IF I

Reclaimed and reused
within Europe
Reclaimed means the refrigerant is regenerated in a high
quality way, in line with the F-gas regulation definition.
This means that units with reclaimed refrigerant support
the F-gas regulation by recovery and reclaim within the
European Union.

ED

Certified Allocated Quantity

148

IF I

RT

605

Докладна
інформація про
засоби керування
та застосування
RTD

Modbus
Interface

Make a positive choice and reuse refrigerant
to avoid more than 150,000 kg of virgin gas
being produced each year

CE

1. Minimising the impact of new equipment, by reducing the use of
high GWP F-gases
› Changing to lower GWP HFCs and non-HFC gases for specific sectors
(e.g. use of R-32 for residential sector, etc.)
› Reducing refrigerant charges
2. Reducing the use of refrigerants for servicing HVAC-R equipment
› Reducing leakages
› Servicing ban on HFC with GWP > 2,500 for refrigeration equipment above
40 TCO2eq charge, (e.g. R-404A)
3. Increasing recovery and reuse of HFCs
(only new HFC gases are part of the HFC phase down scheme)

N

10

T IO
CA

20

RT

30

RE

CE

40

CL

F-GAS

N

50

T IO
CA

% of baseline consumption allowed

60

LO

Replacement
technology

70

AL

Industry leading technology in the most compact casing ever
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More details and final information can be found on my.daikin.eu

Серія RZAG-N* Sky
Air Alpha
Основні переваги
та характеристики
серії RZAG-N* з
малою висотою

RZAG-NV1/NY1

Variable Refrigerant
Temperature

80

RI

› Guarantees operation in both heating and
cooling mode down to -20°C
› Reliable in operation thanks to refrigerant
cooled PCB
› Maximum piping length up to 50m and 30m in
height difference
› Connectable to all common Sky Air models
and Perfera (FTXM) wall mounted unit

90

RI

› Capacities from 3,5 to 6kW
› Top efficient outdoor units up to A++
› Lower environmental impact thanks to R-32
refrigerant
› Suits infrastructure cooling applications
› Replacement technology
› Exclusively offered for pair applications

EU phase down targets towards 

100

REF

RZAG-A

Extension of the Sky Air Alpha-series range for light
commercial applications and technical cooling

There are 3 main areas with specific actions to achieve the phase down:

ECPEN17-605_F-gas Regulation_07.indd 1

D

Inverter

Серія RZAG-A
mini Sky Air Alpha
Основні
переваги та
характеристики
серії RZAG-A

No HFC ban but a phase down, why?
To reduce the environmental impact of refrigerants, the EU wants to reduce the consumption and
consequently reduce the use in air conditioners and other applications.
However, HFCs remain necessary in many applications because of their energy eﬃciency, safety
and economic beneﬁts. There is no ban nor a phase out of HFCs, but a gradual phase down to
a level that remains necessary for a sustainable growth of the air conditioning, heat pump and
refrigeration industry.

Серія Sky Air Alpha
з малою висотою

Low height Sky Air
Alpha-series

Докладна інформація про
норми щодо F-газів, а також
про готовність Daikin до
майбутнього ринку систем
ОВК і технологічного
охолодження

Ready for the 2030 A/C market

Certified Reclaimed
Refrigerant Allocation

ME

cooling

140

Норми щодо
F-газів

New F-gas
Regulation

AI

Infrastructure

Технологічність в
установці — переваги
для установників
при виборі Daikin
для технічного
охолодження

210

REF

RZAG-A

Явні переваги
для установників
технології для
модернізації VRV

Серія Mini Sky
Air Alpha

Variable Refrigerant
Temperature

Offering like-for-like
R-410A flexibility

D

Mini Sky Air
Alpha-series

COMPLIANT

ME

Листівки продуктів:

Технічне
охолодження

214

ErP 2021

Industry-leading
real life efficiencies

AI

The quick and quality way of upgrading R-22 and R-407C systems

CO
Lower CO2
equivalents

209

Технології для
модернізації

VRV 5
Основні переваги
та характеристики
серії VRV 5

Lower CO2 equivalent
and market-leading efficiencies

Virgin and reclaimed refrigerant are used in the Daikin Europe
factory. Through an audit process we ensure the reclaimed
refrigerant is administratively allocated to the VRV IV+ and
Mini VRV factory charge.

NT

for installers

207

Join us to create
a sustainable future

RA

Replacement
technology

Scale up your expectations

VRV 5 S-series

GE

Фокус-теми:

using water as a heat source

LO

208

Детальна
інформація про VRV
IV серії W, приклади
застосування
та технічні
характеристики

Water-to-air
heat pump

AL

VRV IV heat pumps for indoor installation

Серія VRV5 S

NT

Compact VRV IV heat pumps
for residential and light commercial applications

Тепловий насос
вода-повітря

Серія VRV IV i

i

Keep looking
you’ll never find me

Основні переваги,
приклади
застосування
та технічні
характеристики
номенклатури
VRV IV S

RA

Серія VRV IV S
Keep looking
you’ll never find me

GE

Профілі продукції:

Reclaiming R-410A
is just the start
With a huge potential of R-410A available in existing
installations, we invite you to join our mission in
creating this circular economy. Today for R-410A and for
other refrigerants in future.

Mini VRV L∞P by
Daikin: основні
переваги та
характеристики
серії RXYSQ-TV9/
TY9 з відновленим
холодоагентом

224

для ваших клієнтів
Каталоги
рішень:

Комерційні
рішення

Рішення для «зелених
будинків»

Daikin пропонує
системи для
комерційного
застосування

Green building
solutions

100
Sustainable design
with Daikin HVAC-R systems

Явні переваги для власника
будинку/інвестора
при виборі Daikin для
екологічного використання
енергії в будинках, з
урахуванням вимог BREEAM

Maximise your
BREEAM score
with Daikin Solutions

Максимальне
збільшення
оцінки BREEAM
Категорії BREEAM
Огляд того, як
збільшити оцінки
BREEAM з Daikin

Готельні
системи
Hotel solutions
for hotel owners

Heating - air conditioning - hot water - ventilation - refrigeration - control

Переваги
для власника
будинку/
інвестора при
виборі Daikin для
готелю

International New Construction 2016

216

221

218

Довідники:
Практичні
приклади успіху
Success case study
Hotel Van der Valk, Mons

›A

Daikin total solution

Готель Vandervalk
Детальна інформація
про комплексне
рішення VRV у готелі
Vandervalk

219

Профілі
продукції:

Intelligent Touch
Manager
Control systems

Intelligent Touch
Manager

Докладний опис
переваг пульта
керування Intelligent
Touch Manager

Mini Building Management System

Tablet

intelligent
Tablet Controller

Advanced centralised controller with cloud connection

Intelligent
Tablet Controller
(Інтелектуальне
керування за
допомогою планшета)
Докладний опис переваг
пульта керування
Intelligent Tablet Controller

Хмарне рішення
Daikin Cloud Service
Daikin
Cloud Service
Remote monitoring and control
for commercial DX systems

An intelligent approach
to air conditioning management

ECPEN19-542_V04.indd 1
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Фокустеми:

SPLIT, SKY AIR, VRV, CHILLERS

The phase-out period for
R-22 is over.

Act now!

Avoid loss of business and replace your air conditioning
system now!

303

Докладна інформація
про підключення
хмарного рішення
Daikin Cloud

18/09/2018 10:39

542

Технології для
модернізації
Переваги технології
для модернізації для
власника будинку/
інвестора

15-215

Технічна документація:

Ви можете завантажити всю технічну документацію, наприклад, технічні
довідники, програми підбору, інструкції з установки й експлуатації, інструкції
з обслуговування, безпосередньо з нашого бізнес-порталу: my.daikin.eu
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Інструменти
підтримки та програми

www.daikineurope.com/
support-and-manuals/
software-downloads

Онлайн-програма Xpress для вибору обладнання
Робити вибір просто будь-де та будь-коли
› Веб-інтерфейс та хмарні рішення, доступ до ваших

› Модернізований графічний інтерфейс користувача

проектів з будь-якого куточку світу тощо
› Не залежить від платформи (Windows, Mac тощо)
або апаратного забезпечення (ноутбук, комп'ютер,
планшет)

› Без необхідності локальної установки
› Без необхідності оновлення програмних засобів

для максимальної простоти використання
(завжди доступна остання версія)
› Можливість копіювати/ділитися проектами

Простий вибір будь-де та будь-коли

Основні функції
Набір інструментів

Робоча зона

Детальні властивості

Імпорт/експорт/видалення
внутрішніх блоків
Легке редагування трубопроводу

Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

Чіткі дані щодо проводки, легкість створення груп керування

Чіткі дані щодо груп керування та засобів централізованого управління

212

Інші програми вибору
VRV Pro

Ventilation Xpress

Дозволяє здійснювати розробку систем
кондиціонування повітря VRV у точний та
економічний спосіб, враховуючи особливості
складних трубопровідних систем. Більш
того, забезпечує використання оптимальних
циклів експлуатації та гарантує максимальну
енергоефективність.
› Точний розрахунок теплового навантаження
› Точний вибір, заснований на пікових

Програма вибору вентиляційних систем (VAM,
VKM). Вибір базується на заданих значеннях подачі/
витяжки повітря (включаючи подачу свіжого повітря
та заданий ЗСТ повітропроводів для подачі/витяжки:
› Визначення розміру електричних нагрівачів
› Візуалізація психрометричних діаграм
› Візуалізація обраної конфігурації
› Зазначення у звіті потрібного обладнання та

налаштувань на місці

навантаженнях
› Індикація споживання електроенергії

Он-лайн інструмент для вибору
вентиляційних установок ASTRA
Потужний інструмент для вибору вентиляційних
установок із врахуванням ваших потреб.
› 3D-інтерфейс
› швидкі процедури вибору
› нові можливості друку та формування звітів

Інструмент для вибору WAGO
Інструмент для вибору WAGO спеціально
розроблений для вибору оптимальних систем вх/
вих WAGO, що відповідатимуть вашим потребам.
› Легкий вибір матеріалів WAGO
› Складання списку матеріалів
› Економія часу
• Включає в себе схеми проводки
• Містить дані для введення в експлуатацію/
попередні установки
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Додатки та програмні засоби сторонніх виробників
Підтримка моделювання параметрів
будинку (BIM)

www.daikin.eu/
bim

› BIM підвищує ефективність етапів проектування

та будівництва
› Компанія Daikin одна з перших надала повну

бібліотеку об'єктів BIM для своїх продуктів VRV

VRV CAD 2D
› Відображає інженерно-технічний проект

›
›
›
›
›

трубопроводу VRV на 2D-схемі приміщення
Autocad
Вдосконалює процес управління проектами
Точно розраховує розміри трубопроводу та
рефнетів
Визначає розміри зовнішнього блока
Перевірка виконання правил щодо
трубопроводів VRV
Веде облік додаткового заправлення
холодоагенту, включаючи перевірку
максимальної концентрації в приміщенні

http://www.
daikineurope.
com/autocad/
index.jsp

Засоби моделювання та проектування енергетичних схем
Засіб моделювання сезонів
› Засіб моделювання сезонів — це інноваційний

інструментальний програмний засіб, що
розраховує та порівнює потенційні показники
сезонної ефективності.
› Цей зручний інструмент порівнює різні системи
Daikin, річне споживання електроенергії,
викиди CO2 та багато інших показників
для відображення точних розрахунків
рентабельності за лічені хвилини.

Психрометричні діаграми

НОВИНКА

› Засіб перегляду психрометричних діаграм

відображає мінливі властивості вологого
повітря.
› Завдяки цьому інструменту, користувачі можуть
обрати дві точки з конкретними умовами,
позначити їх на діаграмі та вибрати дії для
зміни умов, тобто нагрівання, охолодження та
циркуляція повітря.
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Інструменти для обслуговування
Програма кодів помилок
Дозволяє швидко дізнатися значення кодів і
можливу причину виникнення помилки для
кожного сімейства продуктів

D-Checker
D-checker — це програмний продукт, що
використовується для запису та моніторингу
робочих даних систем Daikin applied,
спліт-систем, спліт-мультисистем, блоків Sky-air,
низькотемпературних систем Daikin Altherma,
геотермальних теплових насосів, гібридних насосів,
ZEAS, Conveni-pack та бустерних блоків R410A

Адаптер Bluetooth НОВИНКА
Моніторинг даних спліт-систем, Sky Air та VRV за
допомогою пристрою Вluetooth
› Відсутня необхідність доступу до зовнішнього
блока

Можливість діагностики систем Bluetooth:

• Підключається до програмного забезпечення
D-Checker (для ноутбуків)
• Підключається до програм моніторингу (для
планшетів або смартфонів)

Комп'ютер з Bluetooth

VRV Service-Checker
› Підключається через шину F1/F2 для перевірки

декількох систем одночасно
› Можливе підключення зовнішніх датчиків тиску

Підтримка в режимі онлайн Інтернет
Бізнес-портал

Знайдіть рішення для різних областей застосування:

› Скористайтесь нашим новим екстранетом на
сайті my.daikin.eu
› Потужні засоби пошуку дозволяють знайти
потрібну інформацію за лічені секунди
› Налаштуйте параметри, щоб переглядати лише
актуальну для вас інформацію
› Доступ через мобільний пристрій або комп'ютер

Супермаркет
Ресторан
Готель

Житло

Кафе і
магазин

Банк

Технічні
служби
Промисловість

Спорт і
відпочинок

Офіс

my.daikin.eu
ПО
ДОРОЗІ
У К ЛІЄНТА

› Більш детальна комерційна інформація про наші
флагманські продукти наведена на відповідних
мінісайтах
› Наші реалізовані проекти

В ОФІСІ

ГОТЕЛЬ PORTA FIRA

www.daikineurope.com/references
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Понад 30 років

історії VRV
1987

1998

2004

2008

Впровадження оригінальної
системи кондиціонування
повітря VRV в Європі,
винайденої компанією Daikin
у 1982 році
› До 1 зовнішнього блока
підключається до 6 внутрішніх
блоків

Запуск інверторної серії з
R-407C
› До 1 зовнішнього блока
підключається до 16
внутрішніх блоків

Розширення модельного ряду для
невеликих комерційних підприємств
введенням VRVII-S
› Доступні варіанти: 4, 5 і 6 к.с.
› До 9 приміщень можуть обслуговуватися 1
системою

Поява оптимізованих
теплових насосів для
нагрівання (VRV III-C)
› Розширений робочий
діапазон до –25°C
› 2-ступінчасті
компресорні установки

1987

1991
Представляємо
систему VRV з
рекуперацією теплоти
› Одночасне
охолодження та
нагрівання
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1991

1998

2003

2003
Представляємо VRVII — першу
систему VRF R-410A
Доступно для охолодження,
теплового насоса та рекуперації
теплоти
› До одного холодильного контуру
підключається 40 блоків

2004

2005
VRV-WIII з водяним
охолодженням
розширює
інверторну лінійку
VRVII
› Доступно для
теплового насоса та
рекуперації теплоти

2005

2006-2007

2008

2006–2007
Поява значно модернізованої
системи VRVIII
› Доступно для охолодження,
теплового насоса та
рекуперації теплоти
› Автоматичне заправлення та
тестування
› До 1 системи підключається до
64 блоків

2015
Поява серії VRV IV S

› Найбільш компактний
блок на ринку

› Найширший асортимент
на ринку

2015
Поява серії VRV IV i

› Невидимий VRV
› Унікальна концепція продукту

2011

2019

Запровадження принципу
комплексного підходу
› Інтеграція системи гарячого
водопостачання та повітряних
завіс Biddle в системи VRV
› Можливість підключення до
Daikin Emura та Nexura
› Продано 400 000 зовнішніх блоків
› Продано 2,2 мільйони внутрішніх
блоків

2010

2011

2010
Поява системи VRV (VRVIII-Q) для
модернізації
› Оновіть свою систему, замінивши
старі блоки VRV, що використовують
холодоагент R-22

Поява серії VRV IV+
› Новий компресор для
підвищеної сезонної
ефективності
› Доступний у версіях з
рекуперацією теплоти,
з тепловим насосом,
оптимізованих для
нагрівання та з водяним
охолодженням

2012

2015

2012–2014
Встановлення нових стандартів
із появою VRV IV
› Підвищення показника сезонної
ефективності на 28%
› Безперервне нагрівання на
теплових насосах
› Доступно у серіях теплових
насосів, рекуперації теплоти,
водяного охолодження та
модернізації

2019		

2020
Серія VRV 5 S

› Повністю оновлена
конструкція блока для
використання холодоагенту
R-32
› Безпрецедентна простота
використання та
багатоваріантна установка!

2020

2019
Поява L∞P by Daikin

› Повторне використання
наявного холодоагенту

› Створення економіки
замкнутого циклу
холодоагентів
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Технічні
креслення

Технічні креслення
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Зовнішні блоки

220

Внутрішні блоки

246

ГВП286
Повітряні завіси Biddle

291

Вентиляція294
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Технічні креслення

Зовнішні
блоки
RXYSA-AV1 / AY1

221

REYQ-U / REMQ-U / RYYQ-U /
RYMQ-U / RXYQ-U / RXYQQ-U

225

RXYSCQ-TV1 /
RXYSQ-TV9 / TY9 / TY1

227

RDXYQ-T(8) / RKXYQ-T(8)

237

RXMLQ-T - RXYLQ-T

239

RQCEQ-P3240
RQYQ-P243
RWEYQ-T9245
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RXYSA-AV1/AY1

4 отвори для анкерних болтів

З'єднання труби для газу, Ø 22,2 паяння
З'єднання труби для рідини, Ø 9,5 паяння
Сервісний патрубок (в блоці)
Електронне з'єднання та клема заземлення М5 (у розподільній коробці)
Вхід труб з холодоагентом
Вибивний отвір.
Вибивний отвір.
Дренажний отвір

Стіна

*

Для створення оптимальних умов для обслуговування забезпечте ≥ 250 мм вільного простору.
Додаткову інформацію щодо установки та простору для обслуговування наведено на кресленні 3D069554.
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RXYSA-AV1/AY1

Один блок (

) | Один ряд блоків (

)

Сторона всмоктування
На наведеному нижче малюнку простір для обслуговування на стороні всмоктування визначається для
таких умов: 35°C с.т. та робота в режимі охолодження. Передбачте більше місця в таких випадках:
- Якщо температура на стороні всмоктування регулярно перевищує цю температуру.
- Якщо очікується, що теплове навантаження на зовнішні блоки регулярно перевищуватиме
максимальну продуктивність.

Сторона випуску

Враховуйте труби з холодоагентом при розміщенні блоків. Якщо ваша схема розташування не
відповідає жодній із наведених нижче, зверніться до свого дилера.

Один блок (

) | Один ряд блоків (

)
(мм)

E

HU

(1)
A,B,C,D
E
a,b,c,d,e
eB
eD
Hu
Hb, Hd
1
2
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СХЕМА 1

Для забезпечення кращих можливостей для обслуговування використовуйте
відстань ≥250 мм
Перешкоди (стіни/перегородки)
Перешкода (дах)
Мінімальний простір для обслуговування між блоком та перешкодами A, B, C, D і E
Максимальна відстань між блоком та краєм перешкоди E у напрямку перешкоди B
Максимальна відстань між блоком та краєм перешкоди E у напрямку перешкоди D
Висота блока
Висота перешкод B і D
Загерметизуйте нижню частину монтажної рами, щоб запобігти потраплянню повітря,
що випускається, назад у сторону всмоктування через нижню частину блока.
Можна встановити максимум два блоки.
Не допускається

RXYSA-AV1/AY1

Кілька рядів блоків (

Кілька рядів блоків (

)

)

B

U

(1)

Для забезпечення кращих можливостей для обслуговування використовуйте
відстань ≥250 мм
Не допускається
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RXYSA-AV1/AY1

Встановлені один над одним блоки (макс. 2 рівні) (

Встановлені один над одним блоки (макс. 2 рівні) (

(1)

)

)

Для забезпечення кращих можливостей для обслуговування використовуйте
відстань ≥250 мм
A1 => A2 (A1) Якщо є небезпека стікання та замерзання дренажу між верхніми та нижніми
блоками…
(A2) Встановіть дах між верхніми і нижніми блоками. Встановіть верхній блок досить
високо над нижнім, щоб запобігти накопиченню льоду на нижній пластині верхнього
блока.
B1 => B2 (B1) Якщо немає небезпеки стікання та замерзання дренажу між верхніми та
нижніми блоками…
(B2) Не потрібно встановлювати дах, але слід герметизувати зазор між верхніми та
нижніми блоками, щоб запобігти потраплянню повітря, що випускається, назад у
сторону всмоктування через нижню частину блока.
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ REYQ-U
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RYYQ-U
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RXYQ-U
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU
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REMQ5U / REYQ8-12U / RXYQQ8-12U / RXYQ8-12U / RYYQ8-12U / RYMQ8-12U / RXYTQ8UYF

Крок отворів для
фундаментних болтів

Крок отворів для фундаментних болтів

Деталь B

Деталь A

Овальний отвір
Отвір для фундаментного болта

Деталь B

Вид C

Модель

Деталь A

Примітки
Деталь A та деталь B вказують розміри після кріплення приєднаного трубопроводу.
Поз. 4 – 10:
Трубопровід для газу

Вибивний отвір.
Паяне з'єднання Ø
Паяне з'єднання Ø
Паяне з'єднання Ø
Паяне з'єднання Ø

Труба для рідини

Клема заземлення
Отвір для прокладання трубопроводу (знизу)
Отвір для прокладання трубопроводу (спереду)
Отвір для прокладання кабелю живлення (знизу)
Отвір для прокладання кабелю живлення (спереду)
Отвір для прокладання кабелю живлення (спереду)
Отвір для прокладання кабелю живлення (спереду)
Отвір для прокладання кабелю живлення (збоку)
Порт для приєднання вирівнювальної труби
Труба для газу високого/низького тиску
Порт для з'єднання труби для газу
Порт для з'єднання труби для рідини
№ Назва частини

19,1
22,2
25,4
28,6

Паяне з'єднання Ø 9,5
Паяне з'єднання Ø 12,7
Вирівнювальна труба
Паяне з'єднання Ø 19,1
Паяне з'єднання Ø 22,2
Труба для газу високого/низького тиску
Паяне з'єднання Ø 19,1

Всередині розподільної коробки ( M8 )

Див. примітку 3.
Див. примітку 3.
Див. примітку 3.
Примітка

REYQ14-20U / RXYQQ14-20U / RXYQ14-20U / RYYQ14-20U / RYMQ14-20U / RXYTQ10-16UYF

Крок отворів для
фундаментних болтів

Крок отворів для фундаментних болтів

Деталь А

4-15x22,5 мм

Деталь В

ДЕТАЛЬ В

Овальний отвір

Вид C

Отвір для фундаментного болта

Модель

ДЕТАЛЬ А

Примітки
1. Деталь A та деталь B вказують розміри після кріплення приєднаного трубопроводу.1.
2. Поз. 4 – 10:
3. Трубопровід для газу

RXYTQ12-16U Труба для рідини

Вибивний отвір.
Ø 22,2 паяне з'єднання
Ø 25,4 паяне з'єднання
Ø 28,6 паяне з'єднання
Ø 9,5 паяне з'єднання
Ø 12,7 паяне з'єднання
Ø 15,9 паяне з'єднання

RYYQ18-20U, RYMQ18-20U, RXYQ18-20U, RXYQQ18-20U Вирівнювальна труба
Ø 22,2 паяне з'єднання
Ø 28,6 паяне з'єднання
Труба для газу високого/низького тиску
Ø 22,2 паяне з'єднання

№ Назва частини
Порт для з'єднання труби для рідини
Порт для з'єднання труби для газу
Порт для приєднання вирівнювальної труби
Труба для газу високого/низького тиску
Отвір для прокладання кабелю живлення (збоку)
Отвір для прокладання кабелю живлення (спереду)
Отвір для прокладання кабелю живлення (спереду)
Отвір для прокладання кабелю живлення (спереду)
Отвір для прокладання кабелю живлення (знизу)
Отвір для прокладання трубопроводу (спереду)
Отвір для прокладання трубопроводу (знизу)
Клема заземлення

Примітка
Див. примітку 3
Див. примітку 3
Див. примітку 3

Всередині розподільної коробки (M8)

2D119091

225

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ REYQ-U
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RYYQ-U
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RXYQ-U
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RXYQQ-U
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

REMQ-U / REYQ-U / RXYQQ-U / RXYQ-U / RYYQ-U / RYMQ-U / RXYTQ-UYF

Схема 1

Для установки
в ряди
Схема 1

Схема 1

300 або більше

Перед

10 або більше

Централізована
група

10 або більше

10 або більше

20 або більше

500 або більше

Схема 2

Перед

20 або більше

10 або більше

10 або більше

500 або більше

Схема 2

100 або більше

300 або більше

300 або більше

300 або більше

Перед

20 або більше

10 або більше

10 або більше

10 або більше

300 або більше

Перед

20 або більше

Перед

50 або більше

50 або більше

100 або більше

500 або більше

100 або більше

20 або більше

10 або більше

Перед

Перед

50 або більше

Перед

100 або більше

Перед

50 або більше 50 або більше

500 або більше

400 або більше

10 або більше
500 або більше

Перед

500 або більше

100 або більше

100 або більше

50 або більше
50 або більше

500 або більше

50 або більше

100 або більше

300 або більше

600 або більше

50 або більше

Перед

Перед
20 або більше

50 або більше

Висота стіни необмежена

Висота стіни
необмежена

10 або більше
900 або більше

Схема 2

Перед

Схема 3

500 або більше

20 або більше

500 або більше

Схема 3

200 або більше

10 або більше

10 або більше
10 або більше

100 або більше

300 або більше

10 або більше

10 або більше

500 або більше

50 або більше

20 або більше

500 або більше

600 або більше

100 або більше

Перед

Перед

400 або більше

Перед

100 або більше

50 або більше

500 або більше

50 або більше

100 або більше

50 або більше

50 або більше

100 або більше

Примітки
1. Висота стін у випадку використання схем 1 та 2:
Перед: 1500 мм
Сторона всмоктування: 500 мм
Бік: висота необмежена

Якщо проектна температура зовнішнього повітря перевищує 35°С, або навантаження перевищує показники максимального теплового
навантаження всіх зовнішніх блоків, зробіть простір для установки на стороні всмоктування ширшим, ніж наведений на кресленні.

<Одиниця: мм>

Перед

Площа для установки, зазначена на цьому кресленні, визначена для роботи в режимі
охолодження при температурі зовнішнього повітря 35°C.

50 або більше

Перед
500 або більше

200 або більше

2. Якщо висота стін перевищує зазначену вище, буде потрібний додатковий простір:
- сторона всмоктування: простір для обслуговування + h1/2
- передня сторона: простір для обслуговування + h2/2

Сторона всмоктування

Для установки
одного блока

<Одиниця: мм>

3. При установці блоків виберіть схему, яка найкращим чином відповідає доступному простору.
Завжди залишайте достатньо місця для того, щоб людина могла пройти між блоком і стіною, а також для вільної циркуляції повітря.
Якщо потрібно встановити більшу кількість блоків, ніж передбачено в наведених вище схемах, загальне розташування має враховувати
можливі «короткі замикання».
4. Необхідно забезпечити достатньо вільного місця з передньої сторони блока для (зручного) під'єднання труб з холодоагентом.
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RXYSCQ-TV1
4

'
'

,
, Ø9,52
)

(
(

)
( M5 )
(

)

(

Ø53)
Ø27)

(
'

(

Ø26)

RXYSQ-TV9 / TY9
З'єднання труби для газу А
4 отвори для анкерних болтів

З'єднання труби для рідини, Ø 9,5 розтруб
(2Х) Сервісний патрубок (в блоці)
Електронне з'єднання та клема заземлення М5 (в розподільній коробці)
Вхід труб з холодоагентом
Вхід кабелю живлення (вибивний отвір Ø 34)
Вхід кабелю керування (вибивний отвір Ø 27)
Дренажний отвір

Модель
Паяне з'єднання Ø 19,1
Паяне з'єднання Ø 19,1
Паяне з'єднання Ø 19,1
Ø 15,9 розтрубне з'єднання
Ø 15,9 розтрубне з'єднання
Паяне з'єднання Ø 19,1
Ø 15,9 розтрубне з'єднання
Ø 15,9 розтрубне з'єднання
Паяне з'єднання Ø 19,1
Ø 15,9 розтрубне з'єднання
Ø 15,9 розтрубне з'єднання
Паяне з'єднання Ø 19,1
Ø 15,9 розтрубне з'єднання
Ø 15,9 розтрубне з'єднання
Паяне з'єднання Ø 19,1

Модель
Внутрішній блок RA

Внутрішній блок VRV

Паяне з'єднання Ø 19,1

Ø 15,9 розтрубне з'єднання

Паяне з'єднання Ø 19,1

Ø 15,9 розтрубне з'єднання

Паяне з'єднання Ø 19,1
Паяне з'єднання Ø 19,1

Ø 15,9 розтрубне з'єднання

Паяне з'єднання Ø 19,1

Ø 15,9 розтрубне з'єднання

Паяне з'єднання Ø 19,1
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RXYSQ8TY1
4 отвори для анкерних болтів

З'єднання труби для газу, Ø19,1 паяння
З'єднання труби для рідини, Ø 9,52 паяння
Сервісний патрубок (в блоці)
Високий тиск
Сервісний патрубок (в блоці)
Додаткове заправлення холодоагенту
Клема заземлення
Всередині розподільної коробки (M5)
Вхід труби з холодоагентом (вибивний отвір)
Вхід кабелю живлення (вибивний отвір Ø 34)
Вхід кабелю керування (вибивний отвір Ø 27)
З'єднання дренажного трубопроводу (зовнішній діаметр Ø 26)

RXYSQ10-12TY1

З'єднання труби для газу, Ø 22,2 паяння
З'єднання труби для газу, Ø 25,4 паяння
З'єднання труби для рідини, Ø 9,52 паяння
З'єднання труби для рідини, Ø 12,7 паяння
Сервісний патрубок (в блоці)
Додаткове заправлення холодоагенту
Сервісний патрубок (в блоці)
Високий тиск
Клема заземлення
Всередині розподільної коробки (M8)
Вхід труби з холодоагентом (вибивний отвір)
Вхід кабелю керування (вибивний отвір Ø 27)
Вхід кабелю живлення (вибивний отвір Ø 53)
З'єднання дренажного трубопроводу (зовнішній діаметр Ø 26)
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RXYSCQ-TV1
(В) Якщо перешкоди зі сторони випуску.
 Жодних перешкод зверху

Необхідний простір для установки

1 Автономна установка

Одиниця вимірювання значень: мм.
(A) Якщо перешкоди зі сторони всмоктування


500 або більше

Жодних перешкод зверху

2 Серійна установка (2 або більше)

1 Автономна установка
 Перешкода тільки зі сторони всмоктування

250 або більше
250 або більше

100 або більше

 Перешкода з обох сторін

1000 або більше

500 або менше

100 або більше

1000 або
більше

 Перешкода також зверху
1 Автономна установка
100 або більше

250 або більше

2 Серійна установка (2 або більше)
 Перешкода з обох сторін
500 або більше

250 або більше

2 Серійна установка (2 або більше)

250 або більше

500 або менше

300 або більше

500 або менше

Перешкода також зверху
1 Автономна установка
 Перешкода також зі сторони
всмоктування

250 або більше
250 або
більше

1000 або
більше

250 або більше

1000 або більше

(С) Якщо перешкоди з обох сторін всмоктування
та випуску.

500 або менше

 Перешкода зі сторони всмоктування,
а також з обох сторін

1000 або
більше

100 або більше

Схема 1
Якщо перешкоди зі сторони випуску вищі за блок.
(Для перешкод зі сторони впуску немає обмежень
щодо висоти).

Жодних перешкод зверху



1 Автономна установка
150 або більше
150 або більше

250 або більше

100 або більше
500 або більше

2 Серійна установка (2 або більше)
 Перешкода зі сторони всмоктування, а
також з обох сторін

2 Серійна установка (2 або більше)

500 або менше

250 або більше
1000 або
більше



1000 або
більше

100 або більше

250 або більше

1000 або більше

250 або більше
300 або більше

250 або більше
250 або більше

300 або більше

1000 або більше
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RXYSCQ-TV1

Встановіть наступне стандартне значення:

Закрийте нижню частину корпусу установки
для запобігання випуску повітря в обхід.
250 або більше

Закрийте нижню частину корпусу
установки для запобігання випуску
повітря в обхід.

250 або більше

2 Серійна установка (2 або більше)

1 Перешкода зі сторони випуску

250 або
більше

Встановіть наступне стандартне значення:

Закрийте нижню частину корпусу
установки для запобігання випуску
повітря в обхід.
Для цієї серії можна встановити
тільки два блоки.

1000 або
більше

Для цієї серії можна встановити
тільки два блоки.

(D) Двоярусна установка

500 або менше
1000 або більше

Співвідношення між Н, А та L є
таким.

Встановіть наступне стандартне значення:

Розміри конструкції
дренажного трубопроводу

500 або менше

250 або
більше

Закрийте зазор Z (зазор між верхнім та нижнім зовнішніми
блоками) для запобігання випуску повітря в обхід.
Не поєднуйте більше двох блоків.

1000 або більше

2 Перешкода зі сторони всмоктування
300 або більше

Схема 2

Закрийте зазор Z (зазор між верхнім та нижнім
зовнішніми блоками) для запобігання випуску п
овітря в обхід.
Не поєднуйте більше двох блоків.

Якщо перешкода зі сторони випуску нижча за блок:
(Для перешкод зі сторони впуску немає обмежень
щодо висоти).

Розміри конструкції
дренажного трубопроводу

Співвідношення між Н, А та L є
таким.

500 або менше

Співвідношення між Н, А та L є
таким.
1000 або
більше

1 Автономна установка

1000 або
більше

2 Серійна установка

Перешкода також зверху



250 або
більше

Жодних перешкод зверху



1 Автономна установка

100 або більше
500 або більше

300 або
більше

(E) Декілька рядів серійної установки
(на даху тощо)
1 Один ряд автономної установки

2 Серійна установка (2 або більше)
100 або більше

Співвідношення між Н, А та L є
таким.

250 або більше

2000 або більше

250 або більше
200 або більше

2 Ряди серійної установки (2 або більше)

1000 або більше

Співвідношення між Н, А та L є таким.

Перешкода також зверху



1500 або більше

1 Автономна установка

Неможливо встановити

Співвідношення між Н, А та L є
таким.
500 або менше

250 або більше

Закрийте нижню частину корпусу
установки для запобігання випуску
повітря в обхід.

1000 або
більше

250 або більше

Встановіть наступне стандартне значення:

3000 або більше
1000 або більше

600 або більше
1500 або більше
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RXYSQ-TV9/TY9
(В) Якщо перешкоди зі сторони випуску.


Необхідний простір для установки

Жодних перешкод
зверху
1 Автономна установка

Одиниця вимірювання значень: мм.
(A) Якщо перешкоди зі сторони всмоктування
 Жодних перешкод зверху

2 Серійна установка (2 або більше)

о
аб
е
00
10 ільш
б

1 Автономна установка
 Перешкода тільки зі сторони всмоктування

бо
0а е
10 льш
бі

 Перешкода з обох сторін

о
аб
е
00
10 ільш
б


25
0
біл або
ьш
е

Перешкода також зверху

1000 або
більше

10
0
біл або
ьш
е

бо
0а е
50 льш
бі

1 Автономна установка

бо
0а е
10 льш
бі

2 Серійна установка (2 або більше)

 Перешкода з обох сторін
2 Серійна установка (2 або більше)

бо
0а е
50 льш
бі

бо
0а е
50 льш
бі

Перешкода також зверху
1 Автономна установка
 Перешкода також зі сторони всмоктування

бо
0а е
30 льш
бі

1000 або
більше

20
0
біл або
ьш
е

бо
0а е
10 льш
бі
бо
0а е
50 льш
бі

 Перешкода зі сторони всмоктування,

1000 або
більше

10
0
біл або
ьш
е

(С) Якщо перешкоди з обох сторін
всмоктування та випуску.

о
аб
е
00
10 ільш
б

Схема 1
Якщо перешкоди зі сторони випуску вищі за блок.
(Для перешкод зі сторони впуску немає обмежень
щодо висоти).

а також з обох сторін



Жодних перешкод зверху
1 Автономна установка

15
0
біл або
ьш
е

2 Серійна установка (2 або більше)
 Перешкода зі сторони всмоктування,
а також з обох сторін

25
0
біл або
ьш
е

бо
0а е
15 льш
бі
бо
0а е
50 льш
бі

бо
0а е
10 льш
бі

2 Серійна установка (2 або більше)
бо
0а е
50 льш
і
б

1000 або
більше



бо
0а е
50 льш
бі

10
00
біл або
ьш
е
25
0
біл або
ьш
е

бо
0а е
30 льш
бі

о
аб
е
00
10 ільш
б

бо
0а е
30 льш
бі
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RXYSQ-TV9/TY9
2 Серійна установка
Співвідношення між Н, А та L є
таким.
1000 або
більше

Співвідношення між Н, А та L є
таким.

1000 або більше

бо
0а е
50 льш
бі

1 Автономна установка

бо
0а е
50 льш
бі

Встановіть наступне стандартне значення:

Закрийте нижню частину корпусу установки
для запобігання випуску повітря в обхід.
бо
0а е
25 льш
бі

2 Серійна установка (2 або більше)

бо
0а е
50 льш
бі

Встановіть наступне стандартне значення:

Закрийте нижню частину корпусу
установки для запобігання випуску
повітря в обхід.
Для цієї серії можна встановити
тільки два блоки.

(D) Двоярусна установка
1 Перешкода зі сторони випуску

1000 або
більше

Співвідношення між Н, А та L є
таким.

о
аб
е
00
15 ільш
б

Для цієї серії можна встановити
тільки два блоки.

Розміри конструкції
дренажного трубопроводу

Встановіть наступне стандартне значення:

Закрийте нижню частину корпусу
установки для запобігання випуску
повітря в обхід.

бо
0а е
30 льш
бі

Схема 2

Закрийте зазор А (зазор між верхнім та нижнім
зовнішніми блоками) для запобігання випуску
повітря в обхід.
Не поєднуйте більше двох блоків.

о
аб
е
00
10 ільш
б

2 Перешкода зі сторони всмоктування

Закрийте зазор А (зазор між верхнім та нижнім
зовнішніми блоками) для запобігання випуску
повітря в обхід.
Не поєднуйте більше двох блоків.

Якщо перешкода зі сторони випуску нижча за блок:
(Для перешкод зі сторони впуску немає обмежень
щодо висоти).

l Жодних перешкод зверху
1 Автономна установка

бо
0а е
10 льш
і
о
б
б
0а е
50 льш
бі

Розміри конструкції
дренажного трубопроводу

Перешкода також зверху



бо
0а е
30 льш
бі

(E) Декілька рядів серійної установки
(на даху тощо)
1 Один ряд автономної установки

2 Серійна установка (2 або більше)
Співвідношення між Н, А та L є
таким.

2 Ряди серійної установки (2 або більше)
Співвідношення між Н, А та L є таким.



Перешкода також зверху

о
аб
е
00
15 ільш
б

1 Автономна установка
Співвідношення між Н, А та L є
таким.

Встановіть наступне стандартне значення:

Закрийте нижню частину корпусу
установки для запобігання випуску
повітря в обхід.

о
аб
е
00
10 ільш
б
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Неможливо встановити

1000 або
більше

бо
0а е
50 льш
бі

бо
0а е
20 ьш
бо біл
а
е
00
10 ільш
б

о
аб
е
00
20 ільш
б

о
аб
е
00
15 ільш
б

бо
0а е
60 льш
бі

о
аб
е
00
30 ільш
б

бо
0а е
10 льш
бі

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RXYSQ-TY1
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

RXYSQ-8TY1

2. Якщо перешкода зі сторони випуску:
(а) Ніяких перешкод зверху
(1) Автономна установка

Необхідний простір для установки
Одиниця вимірювання цих значень: мм.
1. Якщо перешкода зі сторони всмоктування:
(а) Ніяких перешкод зверху
(1) Автономна установка
Перешкода тільки зі
сторони всмоктування

(2) Серійна установка
(2 або більше) (ПРИМІТКА)

10
0
біл або
ьш
е

бо
0а е
50 льш
бі

10
0
біл або
ьш
е

бо
0а е
10 льш
бі
о
аб
00 е
10 ільш
б

Перешкоди з обох сторін

(b) Перешкода також зверху
(1) Автономна установка

Серійна установка
(2 або більше) (ПРИМІТКА)
Перешкоди з обох сторін

1000 або
більше

10
0
біл або
ьш
е

бо
0а е
50 енш
м

бо
0а е
10 льш
бі

10
0
біл або
ьш
е
10
0
біл або
ьш
е

о
аб
00 е
10 ільш
б

10
0
біл або
ьш
е

(2) Серійна установка (2 або більше)
(ПРИМІТКА)
бо
0а
30 ьше
біл

20
0
біл або
ьш
е

10

0а

бо

біл

1000 або
більше

бо
0а
50 нше
ме

(b) Перешкода також зверху
(1) Автономна установка
Перешкода також зі
сторони всмоктування

бо
0а е
50 енш
м
10
0
біл або
ьш
е

1000 або
більше

10
0
біл 0 аб
ьш о
е

ьш

е

о
аб
е
00
10 ільш
б

бо
0а
10 льше
бі

3. Якщо перешкоди з обох сторін всмоктування та випуску:
Схема 1

Перешкода зі сторони
всмоктування, а також з
обох боків

15
біл 0 або
ьш
е

1000 або
більше

бо
0а
50 нше
ме

бо
0а
15 льше
бі

15
біл 0 або
ьш
е

Серійна установка
(2 або більше) (ПРИМІТКА)
Перешкода зі сторони всмоктування,
а також з обох боків
або

біл

ьш

е

10

0а

10
0
біл 0 аб
ьш о
е

ПРИМІТКА

При установці блоків в лінію відстань між
двома блоками має становити понад 100 мм.

ен
ом

б
0а

50

20
0
біл або
ьш
е

о
аб
е
00
10 ільш
б

(2) Серійна установка
(2 або більше) (ПРИМІТКА)

ше
1000 або
більше

100

Якщо перешкода зі сторони випуску вища за блок: (Для перешкод зі
сторони впуску немає обмежень щодо висоти)
(а) Ніяких перешкод зверху
(1) Автономна установка

бо

бо
0а
30 льше
бі

біл

10
0
біл або
ьш
е

бо
0а
10 льше
бі

10
0
біл або
ьш
е

ьш

е
о
аб
00 е
10 ільш
б

бо
0а
30 ьше
біл
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Встановіть наступне стандартне значення: L ≤ H

Закрийте нижню частину корпусу
установки для запобігання випуску
повітря в обхід.

бо
0а
50 нше
ме

10
0
біл або
ьш
е

Встановіть наступне стандартне значення: L ≤ H

Закрийте нижню частину корпусу установки для
запобігання випуску повітря в обхід.
Для цієї серії можна встановити тільки два блоки.
Якщо відстань перевищує значення в ( ), немає
необхідності у встановленні стандартного значення.

10
0
біл або
ьш
е

Перешкода зі сторони випуску (ПРИМІТКА).
Закрийте зазор А (зазор між верхнім та нижнім
зовнішніми блоками) для запобігання випуску
повітря в обхід
Не поєднуйте більше двох блоків.
Встановіть плату (місцева поставка) як деталь А між
двома блоками для запобігання потраплянню рідини
з дренажної системи.
Залиште достатньо місця між першим рівнем і платою.

бо
А а ьше
біл

Схема 2

бо
0а е
30 льш
бі

Якщо перешкода зі сторони випуску нижча за блок:
(Для перешкод зі сторони впуску немає обмежень щодо висоти)
(а) Ніяких перешкод зверху
(1) Автономна установка

о
аб
е
00
10 ільш
б

Перешкода зі сторони всмоктування (ПРИМІТКА).
Закрийте зазор А (зазор між верхнім та нижнім
зовнішніми блоками) для запобігання випуску
повітря в обхід
Не поєднуйте більше двох блоків.
Встановіть плату (місцева поставка) як деталь
А між двома блоками для запобігання
потраплянню рідини з дренажної системи.
Залиште достатньо місця між першим рівнем
і платою.

10
0
біл або
ьш
е

500 або
більше

Закрийте нижню частину корпусу установки
для запобігання випуску повітря в обхід.
Для цієї серії можна встановити тільки два
блоки.

1000 або
більше

бо
А а ьше
біл
о
б
а
00 е
15 ільш )
б 200
(2

500 або
більше

1000 або
більше

A

100
біл або
ьш
е

Установка: L ≤ H.

4. Двоярусна установка

Співвідношення між Н, А та L є таким:
L

H<L

бо
0а е
25 льш
бі

бо
А а ьше
біл

(2) Серійна установка (2 або більше)
(ПРИМІТКА)

бо
0а
50 нше
ме

бо
0а
50 нше
ме

1000 або
більше

(b) Перешкода також зверху
(1) Автономна установка
Співвідношення між Н, А та L є таким:

(2) Серійна установка (ПРИМІТКА)
Співвідношення між Н, А та L є таким:

бо
0а е
30 льш
бі

о
аб
00 е
10 ільш
б

бо
0а е
ьш
біл

10

5. Декілька рядів серійної установки
(на даху тощо)
(а) Один ряд автономної установки

(2) Серійна установка (2 або більше) (ПРИМІТКА)
Співвідношення між Н, А та L є таким:
10
0
біл або
ьш
е
10
0
біл або
ьш
е

о
аб
е
00
15 ільш
б

бо
А а ьше
біл

(b) Перешкода також зверху
(1) Автономна установка
Співвідношення між Н, А та L є таким:

Установка: L ≤ H.

Закрийте нижню частину корпусу
установки для запобігання випуску
повітря в обхід.
Якщо відстань перевищує
значення в ( ), немає необхідності
у встановленні стандартного значення.
о
аб
00 е
10 ільш )
б 700
(1

10
0
біл або
ьш
е

Неможливо встановити

10
0
біл або
ьш
е

бо
А а ьше
біл

10
0
біл або
ьш
е

10
0
біл або
ьш
е

10
0
біл або
ьш
е

ПРИМІТКА

При установці блоків в лінію відстань між двома блоками має становити понад 100 мм.
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бо
0а е
20 льш
бі

(b) Ряди серійної установки (2 або більше)
Співвідношення між Н, А та L є таким:

1000 або
більше

H<L

бо
0а
50 нше
ме

о
аб
е
00
10 ільш
б

о
аб
е
00
20 ільш
б

бо
0а е
10 льш
бі

10
0
біл або
ьш
е

о
аб
е
00
15 ільш
б

бо
0а е
60 льш
бі

о
аб
е
00
30 ільш
б

бо
А а ьше
біл

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RXYSQ-TY1
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RXYSQ10-12TY1
2. Якщо перешкода зі сторони випуску:
(а) Ніяких перешкод зверху
(1) Автономна установка

Необхідний простір для установки
Одиниця вимірювання цих значень: мм.
1. Якщо перешкода зі сторони всмоктування:
(а) Ніяких перешкод зверху
(1) Автономна установка

(2) Серійна установка
(2 або більше) (ПРИМІТКА)

Перешкода тільки зі сторони
всмоктування

бо
0а е
50 льш
бі

10
0
біл або
ьш
е

10
0
біл або
ьш
е

бо
0а е
10 льш
бі
о
аб
00 е
10 ільш
б

Перешкоди з обох сторін

(b) Перешкода також зверху
(1) Автономна установка

1000 або
більше
бо
0а
10 ьше
біл

10
0
біл або
ьш
е

(2) Серійна установка
(2 або більше) (ПРИМІТКА)

10
0
біл або
ьш
е

Перешкоди з обох сторін

10
0
біл або
ьш
е
10
0
біл 0 аб
ьш о
е

Перешкода також зі сторони
всмоктування

10
0
біл або
ьш
е

10
0
біл або
ьш
е

о
аб
е
00
10 ільш
б

бо
0а
10 ьше
біл

1000 або
більше

0
50 нше
ме

15
0
біл або
ьш
е

3. Якщо перешкоди з обох сторін всмоктування та випуску:
Схема 1

Перешкода зі сторони всмоктування,
о
а також з обох боків
аб

Якщо перешкода зі сторони випуску вища за блок:
(Для перешкод зі сторони впуску немає обмежень щодо висоти)

(а) Ніяких перешкод зверху
(1) Автономна установка

бо
0а
15 ьше
біл

о
аб
00 е
10 ільш
б

(2) Серійна установка
(2 або більше) (ПРИМІТКА)

Перешкода зі сторони всмоктування,
а також з обох боків
бо
0а
50 нше
ме

бо
0а
10 ьше
біл

10
0
біл або
ьш
е
10
0
біл або
ьш
е

10
0
біл або
ьш
е

10
0
біл 0 аб
ьш о
е

ПРИМІТКА

При установці блоків в лінію відстань між двома
блоками має становити понад 100 мм.

(2) Серійна установка
(2 або більше) (ПРИМІТКА)
1000 або
більше

10
0
біл або
ьш
е

бо
0а е
50 енш
м

1000 або
більше

(b) Перешкода також зверху
(1) Автономна установка

(2) Серійна установка
(2 або більше) (ПРИМІТКА)

бо
0а
30 ьше
біл

20
0
біл або
ьш
е
бо
0а
50 нше
ме

о
аб
00 е
10 ільш
б

1000 або
більше

10
0
біл або
ьш
е

15
0
біл або
ьш
е

бо
0а е
50 енш
м

20
0
біл або
ьш
е

бо
0а
30 ьше
біл

о
аб
00 е
10 ільш
б

бо
0а
30 ьше
біл
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(2) Серійна установка (ПРИМІТКА)
бо
0а
50 нше
ме

1000 або
більше

Установка: L ≤ H

Закрийте нижню частину корпусу
установки для запобігання випуску
повітря в обхід.

бо
А а ьше
біл

(2) Серійна установка
(2 або більше) (ПРИМІТКА)

бо
А а ьше
о біл
б
а
00 е
15 ільш )
б 200
(2

10
0
біл або
ьш
е

10
0
біл або
ьш
е

Установка: L ≤ H

Закрийте зазор А (зазор між верхнім та нижнім
зовнішніми блоками) для запобігання випуску
повітря в обхід.
Не поєднуйте більше двох блоків.
Встановіть плату (місцева поставка) як деталь
А між двома блоками для запобігання
потраплянню рідини з дренажної системи.
о
аб
е
00
10 ільш
б

Залиште достатньо місця між першим рівнем і платою.

бо
А а ьше
біл

Схема 2

бо
0а е
30 льш
бі

(b) Перешкода зі сторони всмоктування (ПРИМІТКА).
Закрийте зазор А (зазор між верхнім та нижнім
зовнішніми блоками) для запобігання випуску
повітря в .обхід

Якщо перешкода зі сторони випуску нижча за блок:

Не поєднуйте більше двох блоків.

(Для перешкод зі сторони впуску немає обмежень щодо висоти)

Встановіть плату (місцева поставка) як деталь А
між двома блоками для запобігання потраплянню
рідини з дренажної системи.

(а) Ніяких перешкод зверху
(1) Автономна установка

10
0
біл або
ьш
е

500 або
більше

H<L

Закрийте нижню частину корпусу установки для
запобігання випуску повітря в обхід.
Для цієї серії можна встановити тільки два блоки.
Якщо відстань перевищує значення в ( ), немає
необхідності у встановленні стандартного значення.

4. Двоярусна установка
(a) Перешкода зі сторони випуску (ПРИМІТКА).

бо
0а
50 нше
ме

Закрийте нижню частину корпусу
установки для запобігання випуску
повітря в обхід.
Для цієї серії можна встановити тільки
два блоки

100
біл або
ьш
е

Установка: L ≤ H

бо
0а е
25 льш
бі

1000 або
більше

Співвідношення між Н, А та L є таким:

H<L

500 або
більше

Співвідношення між Н, А та L є таким:

Залиште достатньо місця між першим рівнем і
платою.

бо
0а е
30 льш
бі

5. Декілька рядів серійної установки (на даху тощо)
о
аб
е
00
10 ільш
б

бо
0а е
10 льш
бі

1000 або
більше

(b) Перешкода також зверху
(1) Автономна установка

H<L

бо
0а
50 нше
ме

Співвідношення між Н, А та L є таким:

(а) Один ряд автономної установки

(2) Серійна установка (2 або більше) (ПРИМІТКА)
Співвідношення між Н, А та L є таким:
10
0
біл або
ьш
е
10
0
біл або
ьш
е

о
аб
е
00
15 ільш
б

(b) Перешкода також зверху
(1) Автономна установка

бо
А а ьше
біл

о
аб
е
00
10 ільш
б

бо
0а е
20 льш
бі

(b) Ряди серійної установки (2 або більше)
Співвідношення між Н, А та L є таким:
10
0
біл або
ьш
е

Співвідношення між Н, А та L є таким:

H<L

Установка: L ≤ H.

Якщо відстань перевищує
значення в ( ), немає необхідності
у встановленні стандартного значення.

бо
0а
50 нше
ме

1000 або
більше

Неможливо встановити

Закрийте нижню частину корпусу
установки для запобігання випуску
повітря в обхід.

бо
А а ше
о біль
аб
0
е
0
10 ільш )
б 700
(1

10
0
біл або
ьш
е

10
0
біл або
ьш
е

10
0
біл або
ьш
е

10
0
біл або
ьш
е

ПРИМІТКА

При установці блоків в лінію відстань між двома блоками має становити понад 100 мм.
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о
аб
е
00
20 ільш
б

бо
0а е
10 льш
бі

10
0
біл або
ьш
е
о
аб
е
00
15 ільш
б

бо
0а е
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RKXYQ-T
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

Підвішене положення

RDXYQ-T(8)

Вид А

Підвішене положення

Гачок
Сервісні дверцята
Сторона випуску повітря
Повітрозабірна сторона
Вхід кабелю (низьковольтного)
Вхід кабелю (високовольтного)
Дренажний отвір
Порт для з'єднання труби для газу
Порт для з'єднання труби для рідини
№ Назва частини

З'єднання кабелів для передачі сигналів
З'єднання живлення
VP25
Паяне з'єднання Ø 19,1
Паяне з'єднання Ø 12,7
Примітка

RKXYQ-T(8)

Модель

Отвір для фундаментного болта
Примітки

Вид А

Внутрішній блок
RKXYQ5T : Паяне з'єднання Ø 15,9
RKXYQ8T : Паяне з'єднання Ø 19,1
Блок теплообмінника
RKXYQ5T : Паяне з'єднання Ø 19,1
RKXYQ8T : Паяне з'єднання Ø 22,2

Внутрішній блок

Блок теплообмінника

Крок отворів для фундаментних болтів

Крок отворів для фундаментних болтів
Примітка
№ Назва частини
Паяне з'єднання Ø 12,7
Порт для з'єднання труби для рідини
Див. примітку 2
Порт для з'єднання труби для газу
Паяне з'єднання Ø 9,5
Порт для з'єднання труби для рідини
Див. примітку 1
Порт для з'єднання труби для газу
Вхід кабелю (високовольтного)
З'єднання живлення
Вхід кабелю (низьковольтного)
З'єднання кабелів для передачі сигналів
Отвір для прокладання трубопроводу
Вибивний отвір.
Ручка
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Детальні технічні креслення

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RKXYQ-T
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

RDXYQ-T(8)

100 або більше

Сторона випуску повітря

Повітрозабірна сторона

500 або більше

10 або більше

100 або більше

50 або більше

10 або більше

10 або більше

500 або більше

10 або більше

10 або більше

RKXYQ-T(8)

Вид спереду
Вид зверху
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Детальні технічні креслення

Крок отворів для фундаментних болтів

RXMLQ-T - RXYLQ-T

Крок отворів для фундаментних болтів

Вид C

4 – 15

Овальний отвір

Деталь B

Отвір для фундаментного болта
x x22,5

Деталь A

мм

Для установки
в ряди
(Схема 1)

(Схема 1)

300 або більше
10 або
більше

300 або більше

(ПЕРЕД)
500 або більше

10 або
більше

10 або
більше

(Схема 2)

100 або більше

500 або більше

(Схема 3)

Для установки
в ряди

Труба
тиску
(Схемадля
1) газу високого/низького
(Схема
1)

Для50 або
установки
більше
(ПЕРЕД)
одного блока500 або більше

100 або більше

50 або
більше

300 або більше
300 або більше

(Схема 1)
(Схема 3)
Висота стіни
необмежена

10 або
більше

300 або більше

10 або
більше
(ПЕРЕД)
500 або більше
(ПЕРЕД)
200 або більше
(Схема 2)
100 або більше

10 або
більше

50 або
більше

50 або
більше

(ПЕРЕД)
500 або більше
(Схема 3)
300 або більше

(ПЕРЕД)
200 або більше

Для установки
100 або більше
(ПЕРЕД)
в ряди
500 або більше

50 або
більше

(Схема 1)
(Схема 3)

в ряди
Паяне
з'єднання Ø 22,2

(Схема
300 або
більше1)

(Схема 2)

10 або
більше

100 або більше

500 або більше

(Схема 3)
Висота стіни
необмежена

400 або більше
200 або більше

(ПЕРЕД)

300 або більше

10 або

10 або

300 або більше

10 або
більше
більше
20 або більше
20 або більше(ПЕРЕД)
10 або більше
500 або більше

100 або більше

50 або
більше

20 або 10 або
10 або
більше більше
більше

10 або
20 або більше
більше
(ПЕРЕД)
10 або більше

900 або
(ПЕРЕД)
більше

10 або
більше
20 або
більше

500 або більше

10 або

більше

20 або більше

(ПЕРЕД)

10 або
більше

100 або більше
50 або
більше 50 або більше

10 або
більше

500 або
більше

10 або

50 або
більше

50 або
більше

більше
більше(ПЕРЕД)
500 або більше

500 або більше

900 або
більше

20 або більше
(ПЕРЕД)

(ПЕРЕД)
50 або
більше

50 або
більше

100 або більше

50 або
50 або більше більше

100 або більше

600 або більше

100 або більше

20 або
більше

500 або більше

100 або більше
10 або
10 або
10 або
50 або
10 або
20 або більше
300 або більшебільше20 або (ПЕРЕД)
більше50 або більше
більше 100більше
(ПЕРЕД)
або більше
(ПЕРЕД)
(ПЕРЕД)
більше
більше
50 або
400100
абоабо
більше
400 або
(ПЕРЕД)
більше 500 або більше
500більше
або більше
600500
абоабо
більше
100 або більше 50 або більше більше
більше 200 або більше
50 або більше
300 або більше

10 або більше

10 або
більше

(Схема 2)

300 або більше

10 або
більше

20 або більше
(ПЕРЕД)

(ПЕРЕД)
10 або
більше

300
500абоабобільше більше

100 або більше
50 або
10 або
300 або більше
більше 50 або
20більше
або
100 або більше
більше 50 або більше 900 або

20 або більше

10 або
більше

300 або більше

10 або

(ПЕРЕД)
10050
абоабо
більше
(ПЕРЕД)
500 або
більше
500 більше
або більше
100 або більше

(ПЕРЕД)

10 або більше

500 або більше

100 або більше
100 або більше
50 абоВисота стіни необмежена
50 або
50 або
більше 50 або більше 300(ПЕРЕД)
(ПЕРЕД) більше100 або50
більше
100 або більше
або
або більше більше
500 або більше
більше
500 або більше

1. Висота стін у випадку використання схем 1 та 2:
10 або
більше

500 або більше

20 або більше

Примітка
Див. Примітку 3.
Порт для з'єднання труби для рідини
(ПЕРЕД)
500 або більше
Порт для з'єднання труби для газу
Див. Примітку 3.
100 або більше
100 або більше
Порт для приєднання вирівнювальної труби
50 або
Див. Примітку 3.50 або
50 або
для газу високого/низького
тиску
більше Труба
більше 50 або більше
100 або більше
(ПЕРЕД)
(ПЕРЕД)
100 або більше більше
50 або
Отвір
прокладання кабелю живлення (збоку)
більше
500для
або більше
500 або більше
100 або більше
Отвір для прокладання кабелю живлення (спереду)
600 або більше
100 або більше(спереду)
Отвір для прокладання кабелю живлення
50 або
50 або
300 або більше
для прокладання кабелю
живлення (спереду)
більше Отвір
(ПЕРЕД)
більше
100 або більше
50 або
Отвір
прокладання кабелю живлення
100 або більше 50 або більше більше
500для
або більше
50 або більше (знизу)
100 або більше
(ПЕРЕД)
Отвір для прокладання трубопроводу (спереду)
500 або більше
Для централізованого
Отвір для прокладання трубопроводу (знизу)
згрупованого
Клема
заземленнярозташування
Всередині розподільної коробки (M8) <Одиниця = мм>

10 або

10 або
(Схема 2)
більше
20 або більше
(ПЕРЕД)
100 або більше
500 або більше
10 або більше

100 або(Схема
більше 1)
(Схема 3) 50 або
(Схема 3)
Висота стіни необмежена
більше
100 або більше
Висота стіни
300(ПЕРЕД)
або більше
необмежена500 або більше
300 або більше
300 або більше

Перед: 1500 мм
100 або більше

300 або більше
10 або більше

10 або
більше

900 або
більше

(Схема 2)

(Схема 2)

10 або
50 або
20 або більше (ПЕРЕД)
20 або більше 10 або більше більше
(ПЕРЕД)більше
більше
400 або більше 500 або(ПЕРЕД)
400 або більше 200 або більше
200 або більше ПРИМІТКИ

100 або більше

10 або

Для50централізованого
або 50 або
більше більше розташування
100 або більше
(ПЕРЕД) згрупованого
(ПЕРЕД)

50 або
більше

20 або
більше

500 або більше

№ Назва частини

20 або більше
більше
більше
більше
(ПЕРЕД)
20 або
більше
10 або (ПЕРЕД)
10 або
500 або більше 10 або більше
або більше 20 або більше
більше 600більше
(ПЕРЕД)
20 або більше
20 або більше 10 або більше більше
(ПЕРЕД)
(ПЕРЕД)
500 або більше
500 або більше
600 або більше

(Схема 2)

50 або
100 абобільше
більше

50 або
більше

10 або
більше

20 або більше
(ПЕРЕД)
500 або більше

300 або більше (Схема 1)

300 або більше

10 або
10 або більше більше

(Схема 2)
100 або більше

50 або
більше

20 або більше
(ПЕРЕД)
10 або
500 або більше
більше

20 або
більше

10 або
більше

10 або
більше

500 або
більше

10 або
більше

500 або більше
50 або
більше
600 або більше
50 або
більше
(ПЕРЕД)
500 або більше

<Одиниця = мм>

10 або
<Одиниця = мм>

більше
більше
20 або більше
Сторона всмоктування: 500 мм500 або більше
500 або
10 або більше
20 або більше 10 або більше
більше
(ПЕРЕД)
Бік: Висота необмежена
(Схема 2)
Простір для установки,
50 або наведений на цьому кресленні, розрахований для експлуатації в режимі охолодження при зовнішній температурі повітря 35 градусів.
більше
(ПЕРЕД)
100 або більше температура
Якщо проектна
зовнішнього повітря перевищує 35 градусів, або навантаження перевищує показники максимального теплового навантаження всього
500 або більше
зовнішнього блока, зробіть простір для установки на стороні всмоктування ширше, ніж наведений(ПЕРЕД)
на кресленні.
500 або більше
100 або більше
100 або більше
2. Якщо висоту стін перевищено,
тоді значення h2/2 та h1/2
необхідно додати до простору для обслуговування спереду та зі сторони всмоктування відповідно, як показано
50 або
50 або
50 або
стіни необмежена
на Висота
рисунку
справа.
більше
більше 50 або більше
50 або
100 або більше
(ПЕРЕД)
(ПЕРЕД)
100 або більше більше
50 або
3. При встановленні блоків слід обирати
вище, щоб забезпечити
найкраще використання
наявного простору. Необхідно залишити
більше
більше
500 або більшенайбільш відповідну схему
500забонаведених
більше
100 або більше
300 або більше
достатньо
місця для того, щоб людина могла пройти між блоками і стіною, а також для вільної циркуляції повітря.
600 або більше
100
або
більше
(Якщо необхідно встановити
більшу кількість блоків, ніж передбачено вищенаведеними схемами, то при розробці схеми розташування власного обладнання необхідно
50 або
50 або
300 або більше
врахувати можливість коротких
замикань).
більше
(ПЕРЕД)
більше
100 або більше
50 або
50 або
400 або більше
100 або більше для
більше
або більше чином, щоб залишити
50 або комфортного
більше більше
50 або більше достатньо простору
4.(ПЕРЕД)
Блоки повинні
бути встановлені500таким
виконання
робіт з обслуговування
трубопроводу з холодоагентом
100 або
більше
(ПЕРЕД)
500 або більше
на місці.

<Сторона всмоктування>

(ПЕРЕД) - RXYLQ-T
20 або більше
RXMLQ-T
500 або більше
(Схема 2)

Паяне
Дляз'єднання
установкиØ 28,6

300 або більше

10 або
більше

(ПЕРЕД)
500 або більше

10 або
більше

<Перед>

10 або
більше

100 або більше

Для централізованого
400 або більше Паяне(ПЕРЕД)
або більше
з'єднання Ø 400
22,2
згрупованого
200 або більше розташування

Для установки
(Схема 1)
одного блока
(Схема 1)

300 або більше

(ПЕРЕД)

<Сторона всмоктування>

300 або більше

(ПЕРЕД)

500 або
більше
Паяне
з'єднання
Ø 19,1
Паяне з'єднання Ø 22,2
Паяне з'єднання Ø 25,4
Висота стіниØнеобмежена
Паяне з'єднання
28,6
або більше Ø 9,5
Паяне 300
з'єднання
Паяне з'єднання Ø 12,7
Паяне з'єднання Ø 15,9

(ПЕРЕД)
200 або більше

10 або
більше

<Перед>

ДляВирівнювальна
установки труба
одного блока

10 або
більше

(Схема 3)
Висота стіни
необмежена

300 або більше

10 або
більше

20 або більше
(ПЕРЕД)
600 або більше

10 або
більше

100 або більше

Примітки
1. Деталь A та деталь B вказують розміри після кріплення приєднаного трубопроводу.
50 або 50 або
50 або
2. Поз. 4 - 10: Вибивний отвір.
більше більше
більше
(ПЕРЕД)
3. Трубопровід для газу

Модель

300 або більше

ДЕТАЛЬ А

100 або більше

Трубопровід для рідини

10 або
10 або більше більше

20 або більше (ПЕРЕД)
20 або більше
500 або більше

ДЕТАЛЬ В

(Схема 2)

300 або більше

<Перед>

(Схема 1)

Для централізованого
згрупованого розташування

<Сторона всмоктування>

Для установки
одного блока

<Одиниця = мм>

<Сторона всмоктування>

<Перед>

ПРИМІТКИ
1. Висота стін у випадку використання схем 1 та 2:
Перед: 1500 мм
Сторона всмоктування: 500 мм
ПРИМІТКИ
Бік: Висота необмежена
1. Висота стін у випадку використання схем 1 та 2:
Простір для установки, наведений на цьому кресленні, розрахований для експлуатації в режимі охолодження при зовнішній температурі повітря 35 градусів.
Перед: 1500 мм
Якщо проектна температура зовнішнього повітря перевищує 35 градусів, або навантаження перевищує показники максимального теплового навантаження всього
Сторона всмоктування: 500 мм
зовнішнього блока, зробіть простір для установки на стороні всмоктування ширше, ніж наведений на кресленні.
Бік: Висота необмежена
2. Якщо висоту стін перевищено, тоді значення h2/2 та h1/2 необхідно додати до простору для обслуговування спереду та зі сторони всмоктування відповідно, як показано
Простір для установки, наведений на цьому кресленні, розрахований
для експлуатації в режимі охолодження при зовнішній температурі повітря 35 градусів.
на рисунку справа.
Якщо проектна температура зовнішнього повітря перевищує
35 градусів,блоків
або навантаження
перевищує
показники
навантаження
3. При встановленні
слід обирати найбільш
відповідну
схему змаксимального
наведених вище,теплового
щоб забезпечити
найкращевсього
використання наявного простору. Необхідно залишити
достатньо
місця для того,
щоб ніж
людина
могла пройти
між блоками і стіною, а також для вільної циркуляції повітря.
зовнішнього блока, зробіть простір для установки на стороні
всмоктування
ширше,
наведений
на кресленні.
(Якщо
необхідно
встановити
більшу кількість
блоків, ніж передбачено
вищенаведеними
схемами, то відповідно,
при розробціяк
схеми
розташування власного обладнання необхідно
2. Якщо висоту стін перевищено, тоді значення h2/2 та h1/2
необхідно
додати
до простору
для обслуговування
спереду та
зі сторони всмоктування
показано
врахувати можливість коротких замикань).
на рисунку справа.
4. Блоки повинні бути встановлені таким чином, щоб залишити достатньо простору для комфортного виконання робіт з обслуговування трубопроводу з холодоагентом
3. При встановленні блоків слід обирати найбільш відповідну
схему з наведених вище, щоб забезпечити найкраще використання наявного простору. Необхідно залишити
на місці.

достатньо місця для того, щоб людина могла пройти між блоками і стіною, а також для вільної циркуляції повітря.
(Якщо необхідно встановити більшу кількість блоків, ніж передбачено вищенаведеними схемами, то при розробці схеми розташування власного обладнання необхідно
врахувати можливість коротких замикань).
4. Блоки повинні бути встановлені таким чином, щоб залишити достатньо простору для комфортного виконання робіт з обслуговування трубопроводу з холодоагентом
ПРИМІТКИ
на місці.
1. Висота стін у випадку використання схем 1 та 2:
Перед: 1500 мм
Сторона всмоктування: 500 мм
Бік: Висота необмежена
Простір для установки, наведений на цьому кресленні, розрахований для експлуатації в режимі охолодження при зовнішній температурі повітря 35 градусів.
Якщо проектна температура зовнішнього повітря перевищує 35 градусів, або навантаження перевищує показники максимального теплового навантаження всього
зовнішнього блока, зробіть простір для установки на стороні всмоктування ширше, ніж наведений на кресленні.
2. Якщо висоту стін перевищено, тоді значення h2/2 та h1/2 необхідно додати до простору для обслуговування спереду та зі сторони всмоктування відповідно, як показано
на рисунку справа.
3. При встановленні блоків слід обирати найбільш відповідну схему з наведених вище, щоб забезпечити найкраще використання наявного простору. Необхідно залишити
достатньо місця для того, щоб людина могла пройти між блоками і стіною, а також для вільної циркуляції повітря.
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RQCEQ-P3
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
RQCEQ280-360P3
Овальні отвори

(Крок отворів для
фундаментних болтів)

(Крок отворів для
фундаментних болтів)

Овальні отвори

(Отвори для фундаментних болтів)

(Крок отворів для фундаментних болтів)

(Отвори для фундаментних болтів)

Зовнішній блок 1

Зовнішній блок 2

або більше

або більше

(Передн.)
або
більше

Назва моделі

або більше

<Перед>

або більше

<Сторона всмоктування>

ПРИКЛАД ПРОСТОРУ ДЛЯ УСТАНОВКИ

або
більше

Зовнішній блок 1

Креслення №

Зовнішній блок 2

Креслення №

Одиниця: мм
ПРИМІТКИ

Висота стін
Перед: 1500 мм
Сторона всмоктування: 500 мм
Бік: Висота необмежена
Простір для установки, наведений на цьому рисунку, розрахований для експлуатації в режимі охолодження при температурі зовнішнього повітря 35°C.
Вищенаведений простір для установки зі сторони всмоктування має бути збільшений у наступних випадках:
- Проектна зовнішня температура перевищує 35°C.
- Експлуатація в умовах перевищення показників максимального робочого навантаження
(У випадку значного теплового навантаження на стороні внутрішнього блока)
Якщо висоту стін перевищено, тоді значення h2/2 та h1/2 необхідно додати до простору для обслуговування спереду та зі сторони всмоктування відповідно, як показано
на наступному рисунку.
При встановленні блоків слід обирати найбільш відповідний шаблон з наведених вище, щоб забезпечити найкраще використання наявного простору, враховуючи необхідність
залишити достатньо місця для людини для пересування між блоками та стіною, а також для вільної циркуляції повітря. (Якщо необхідно встановити більшу кількість блоків, ніж
передбачено вищенаведеними шаблонами, то при розробці схеми розташування необхідно врахувати можливість коротких замикань).
Блоки повинні бути встановлені таким чином, щоб залишити достатньо простору для комфортного виконання робіт з обслуговування трубопроводу з холодоагентом
на місці.
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RQCEQ-P3
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

RQCEQ460-636P3
Овальні отвори
(Отвір для фундаментного болта)

Овальні отвори

(Крок отворів для
фундаментних болтів)

(Крок отворів для
фундаментних болтів)

Овальні отвори

(Крок отворів для
фундаментних болтів)

(Отвір для фундаментного болта)

(Крок отворів для фундаментних болтів)

(Отвір для фундаментного болта)

Зовнішній блок 1

Зовнішній блок 2

Зовнішній блок 3

або більше

або більше

ПРИКЛАД ПРОСТОРУ ДЛЯ УСТАНОВКИ

<Перед>

або більше

або більше

або більше
або більше

<Сторона всмоктування>

або більше

або більше

Одиниця: мм

Назва моделі

Зовнішній блок 1

Креслення №

Зовнішній блок 2

Креслення №

Зовнішній блок 3

Креслення №

ПРИМІТКИ

Висота стін
Перед: 1500 мм
Сторона всмоктування: 500 мм
Бік: Висота необмежена
Простір для установки, наведений на цьому рисунку, розрахований для експлуатації в режимі охолодження при температурі зовнішнього повітря 35°C.
Вищенаведений простір для установки зі сторони всмоктування має бути збільшений у наступних випадках:
- Проектна зовнішня температура перевищує 35°C.
- Експлуатація в умовах перевищення показників максимального робочого навантаження
(У випадку значного теплового навантаження на стороні внутрішнього блока)
Якщо висоту стін перевищено, тоді значення h2/2 та h1/2 необхідно додати до простору для обслуговування спереду та зі сторони всмоктування відповідно, як показано
на наступному рисунку.
При встановленні блоків слід обирати найбільш відповідний шаблон з наведених вище, щоб забезпечити найкраще використання наявного простору, враховуючи необхідність
залишити достатньо місця для людини для пересування між блоками та стіною, а також для вільної циркуляції повітря. (Якщо необхідно встановити більшу кількість блоків, ніж
передбачено вищенаведеними шаблонами, то при розробці схеми розташування необхідно врахувати можливість коротких замикань).
Блоки повинні бути встановлені таким чином, щоб залишити достатньо простору для комфортного виконання робіт з обслуговування трубопроводу з холодоагентом
на місці.
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RQCEQ-P3
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
RQCEQ721-848P3
Овальні отвори

(Отвір для фундаментного болта)

Овальні отвори

(Отвір для фундаментного болта)

A

Овальні отвори

Овальні отвори

(Крок отворів для
фундаментних болтів)

(Крок отворів для
фундаментних болтів)

(Отвір для фундаментного
болта)

(Отвір для фундаментного болта)

(Крок отворів для фундаментних болтів)

(Отвір для фундаментного болта)

(Крок отворів для
фундаментних болтів)

Зовнішній блок 1

Зовнішній блок 2

Зовнішній блок 3

або більше

Зовнішній блок 4

або більше

або більше

ПРИКЛАД ПРОСТОРУ ДЛЯ УСТАНОВКИ

або більше

<Перед>

або більше

або більше

або більше
або більше

або більше

<Сторона всмоктування>

або більше

Одиниця: мм
Назва моделі

Зовнішній блок 1

Креслення №

Зовнішній блок 2

Креслення №

Зовнішній блок 3

Креслення №

Зовнішній блок 4

Креслення №

ПРИМІТКИ

Висота стін
Перед: 1500 мм
Сторона всмоктування: 500 мм
Бік: Висота необмежена
Простір для установки, наведений на цьому рисунку, розрахований для експлуатації в режимі охолодження при температурі зовнішнього повітря 35°C.
Вищенаведений простір для установки зі сторони всмоктування має бути збільшений у наступних випадках:
- Проектна зовнішня температура перевищує 35°C.
- Експлуатація в умовах перевищення показників максимального робочого навантаження
(У випадку значного теплового навантаження на стороні внутрішнього блока)
Якщо висоту стін перевищено, тоді значення h2/2 та h1/2 необхідно додати до простору для обслуговування спереду та зі сторони всмоктування відповідно, як показано
на наступному рисунку.
При встановленні блоків слід обирати найбільш відповідний шаблон з наведених вище, щоб забезпечити найкраще використання наявного простору, враховуючи необхідність
залишити достатньо місця для людини для пересування між блоками та стіною, а також для вільної циркуляції повітря. (Якщо необхідно встановити більшу кількість блоків, ніж
передбачено вищенаведеними шаблонами, то при розробці схеми розташування необхідно врахувати можливість коротких замикань).
Блоки повинні бути встановлені таким чином, щоб залишити достатньо простору для комфортного виконання робіт з обслуговування трубопроводу з
холодоагентом на місці.
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RQYQ-P
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

RQYQ140P

ЗВОРОТНА СТОРОНА ЧАСТИНИ

4-15 x 22,5 – мм – овальні отвори
(Отвір для фундаментного болта)

(Крок отворів для
фундаментних болтів)

4-15 x 22,5 – мм – овальні отвори
(Отвір для фундаментного болта)

(Крок отворів для фундаментних болтів)
(Крок отворів для фундаментних болтів)

ЗВОРОТНА СТОРОНА ЧАСТИНИ

(Крок отворів для
фундаментних болтів)

ДЕТАЛЬНА СХЕМА ДЛЯ ПЕРЕДНЬОЇ СТОРОНИ

ДЕТАЛЬНА СХЕМА ДЛЯ ПЕРЕДНЬОЇ СТОРОНИ

(вибивний отвір)

(вибивний отвір)

ДЕТАЛЬНА СХЕМА ДЛЯ НИЖНЬОЇ СТОРОНИ

(вибивний отвір)
(вибивний отвір)
(вибивний отвір)

ДЕТАЛЬНА СХЕМА ДЛЯ НИЖНЬОЇ СТОРОНИ

(вибивний отвір)
(вибивний отвір)

№

Назви частин
Порт для з'єднання труби для рідини
Порт для з'єднання труби для газу
Клема заземлення
Отвір для прокладання кабелю живлення (збоку)
№
Назви частин
Отвір для прокладання кабелю живлення (спереду)
Порт для з'єднання труби для рідини
Отвір для прокладання кабелю живлення (спереду)
Порт для з'єднання труби для газу
Отвір для прокладання кабелю живлення (знизу)
Клема заземлення
Отвір для прокладання кабелю (спереду)
Отвір для прокладання кабелю живлення (збоку)
Отвір для прокладання трубопроводу (спереду)
Отвір для прокладання кабелю живлення (спереду)
Отвір для прокладання трубопроводу (знизу)
Отвір для прокладання кабелю живлення (спереду)
Отвір для прокладання кабелю живлення (знизу)
Отвір для прокладання кабелю (спереду)
Отвір для прокладання трубопроводу (спереду)
Отвір для прокладання трубопроводу (знизу)

(вибивний отвір)

Примітки
ПРИМІТКИ
Паяне з'єднання ø9,5
відображає розміри після закріплення допоміжних труб.
Див. примітку 3
(вибивний отвір)
(вибивний отвір)
Всередині
розподільної коробки ( M8 ) 2. Для отримання інформації щодо способу з'єднання трубопроводу (передня та нижня сторони)
див. інструкції з установки.
Примітки
ПРИМІТКИ
3 Трубопровід
для газу
Паяне з'єднання ø9,5
Паяне
з'єднання
ø15,9:після
RQYQ140P
відображає
розміри
закріплення допоміжних труб.
Див. примітку 3
Всередині розподільної коробки ( M8 ) 2. Для отримання інформації щодо способу з'єднання трубопроводу (передня та нижня сторони)
див. інструкції з установки.
Див. примітку 2
3 Трубопровід для газу
Див. примітку 2
Паяне з'єднання ø15,9: RQYQ140P
Див. примітку 2
Див. примітку 2
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RQYQ-P
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
RQYQ140P
Для установки одного блока
<Схема 1>

Для установки в ряди
<Схема 1>

300 або
більше

300 або більше

<Перед>
10 або більше

500 або
більше

10 або більше

10 або більше

20 або
більше

500 або більше

20 або
більше

20 або
більше

10 або більше

<Перед>

<Схема 2>

<Схема 2>

100 або більше

100 або більше

<Перед>
50 або більше

50 або більше

500 або
більше

100 або
більше

50 або більше

500 або
більше

100 або
більше

100 або
більше

50 або більше

<Перед>

<Схема 3>

<Схема 3>
Висота стіни необмежена

300 або
більше

300 або більше

400 або
більше

<Перед>

400 або
більше

<Одиниця: мм>
Для централізованого згрупованого розташування
<Схема 1>

<Одиниця: мм>
<Схема 1>

<Схема 1>

300 або більше

300 або більше

<Перед>

<Перед>

20 або
більше

10 або більше

10 або більше

<Перед>
500 або
більше

20 або
більше

500 або
більше

20 або
більше

10 або більше

300 або
більше

10 або більше

20 або
більше

10 або більше

<Схема 2>

10 або більше

10 або більше
10 або більше

<Схема 2>

100 або більше

20 або
більше

20 або
більше

<Перед>
10 або більше

500 або
більше

<Схема 2>
500 або
більше

<Перед>

600 або
більше

100 або
більше

<Перед>
500 або
більше

100 або
більше

50 або більше 50 або більше

500 або
більше

100 або
більше

50 або більше
<Перед>

50 або більше

<Перед>
50 або більше

10 або більше
900 або
більше

100 або більше

<Перед>
50 або більше

500 або
більше

<Перед>
600 або
більше

<Перед>

10 або більше

400 або
більше

<Перед>

200 або більше

200 або більше

10 або більше

Висота стіни необмежена

500 або
більше

100 або
більше

50 або більше
50 або більше

100 або
більше

100 або
більше

50 або більше

<Перед>

500 або
більше
50 або більше

50 або більше

100 або
більше

50 або більше

<Одиниця: мм>

ПРИМІТКИ
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h1

<Сторона всмоктування>

500 мм

<Перед>

1500 мм

h2

Висота стін у випадку використання схем 1 та 2:
Перед: 1500 мм
Сторона всмоктування: 500 мм
Бік: Висота необмежена.
Простір для установки, наведений на цьому кресленні. розрахований для експлуатації в режимі охолодження при зовнішній температурі повітря 35 градусів.
Якщо проектна температура зовнішнього повітря перевищує 35 градусів, або навантаження перевищує показники максимального теплового навантаження всього зовнішнього
блока, зробіть простір для установки на стороні всмоктування ширше, ніж наведений на кресленні.
Якщо висоту стін перевищено, тоді значення h2/2 та h1/2 необхідно додати до простору для обслуговування спереду та зі сторони всмоктування відповідно, як показано на
рисунку справа.
При встановленні блоків слід обирати найбільш відповідну схему з наведених вище, щоб
. забезпечити найкраще використання наявного простору, враховуючи необхідність
залишити достатньо місця для людини для пересування між блоками та стіною, а також для вільної циркуляції повітря.
(Якщо необхідно встановити більшу кількість блоків, ніж передбачено вищенаведеними схемами, то при розробці схеми розташування необхідно врахувати можливість
коротких замикань).
Блоки повинні бути встановлені таким чином, щоб залишити достатньо
простору для комфортного виконання робіт з обслуговування
трубопроводу з холодоагентом на місці.

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ RWEYQ-T9
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

RWEYQ-T9
Вид зверху

Вид знизу

Елемент

Назва частини

Примітка

Трубопровід для рідини
Всмоктувальний трубопровід
Трубопровід для газу
З'єднання на впуску води
З'єднання на випуску води
Дренажний отвір
Клема заземлення
Прийом кабелю електроживлення
Прийом кабелю

Див. таблицю 1.
Див. таблицю 2.
Див. таблицю 3.
Зовнішня трубна нарізь ISO 228-G1 1/4 B
Зовнішня трубна нарізь ISO 228-G1 1/4 B
Гнучкий шланг (внутрішній діаметр: Ø 10 мм)
M8

Тип фундаментного болта: 4x Ø17

Вид з правої сторони
Вид спереду
Вид ззаду

Етикетка виробника

Таблиця 1

Модель
Тепловий насос
Режим роботи
Трубопровід для рідини
Всмоктувальний трубопровід
Трубопровід для газу (високий/низький тиск)

Рекуперація теплоти

Тепловий насос

Рекуперація теплоти

Тепловий насос

Тепловий насос

Рекуперація теплоти

Рекуперація теплоти

Примітки
Клема заземлення розташована в розподільній коробці.
З'єднання труб – паяні з'єднання.
При наявності теплового насоса всмоктувальний трубопровід не використовується.

13-3/4 (350) або менше

11-13/16 (300)
або більше

11-13/16 (300)
або більше

13/16 (20)
або більше

13-3/4 (350) або менше

Зовнішній блок

Зовнішній блок

Простір для
обслуговування (спереду)

Простір для
обслуговування (спереду)

11-13/16 (300) або більше

Простір для
обслуговування (ззаду)

13/16 (20) або більше

35-7/16 (900) або більше

Простір для
обслуговування
(спереду)

11-13/16 (300) або більше

11-13/16 (300) або більше

Простір для установки
трубопроводу для води

35-7/16 (900) або більше

Зовнішній блок

Простір для
обслуговування (ззаду)

19-11/16 (500) або більше

Для установки
в ряди

11-13/16 (300) або більше

Простір для обслуговування (ззаду)

11-13/16 (300) або більше

Для установки
одного блока

19-11/16 (500) або більше

RWEYQ-T9

13/16 (20) або більше

13/16 (20) або більше

: Необхідний простір для обслуговування
: Простір для вентиляції

Простір для установки
трубопроводу для води

Вид спереду

3-15/16 (100) або більше
9-13/16 (250) або менше

Вид з правої сторони

Одиниця: дюйм (мм)

ПРИМІТКИ

1. Це простір необхідний у випадку, якщо труби з холодоагентом приєднані у верхній частині блоку.
2. Цей простір для вентиляції необхідний у випадку, якщо функція нульового розсіювання енергії не активна.
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Технічні креслення

Внутрішні блоки
FXFA-A / FXFQ-B

247

FXZA-A / FXZQ-A

249

FXCQ-A250
FXKQ-MA252
FXDA-A / FXDQ-A3

253

FXSA-A / FXSQ-A

258

FXMQ-P7 / FXMQ-MB

266

FXAQ-A272
FXHQ-A274
FXUQ-A275
FXNQ-A276
FXLQ-P280
FTXJ-MW - FTXJ-MS

282

C/FTXA-AW/BS/BT/BB283
FVXG-K284
FVXM-F285
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXFA-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXFQ-B
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXFA-A / FXFQ-B ЗІ СТАНДАРТНОЮ ПАНЕЛЛЮ
Примітки

1. Розташування шильду
Паспортна табличка пристрою розташована на кришці блока керування.
Паспортна табличка декоративної панелі розташована на рамі панелі зі стороні труб, під кутовою кришкою.
2. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.
3. Переконайтеся, що відстань між стелею та касетою не перевищує 35 мм.
Максимальний отвір у стелі — 910 мм.
4. Якщо умови в стелі перевищують температуру навколишнього середовища 30°C та відносну вологість 80%, або якщо в стелю вводиться свіже повітря, необхідна додаткова ізоляція (пінополіетилен товщиною ≥10 мм).
5. При установці комплекту датчиків на цьому місці буде датчик. Докладніше див. креслення комплекту датчиків.
6. При установці бездротового контролера на цьому місці буде приймач. Докладніше див. креслення бездротового контролера.
300 або менше
Див. примітку 5.
Дренажна
сторона

ДЕТАЛЬ А
2 шт.
Протилежна сторона

A

Отвір у стелі

Підвішене положення

Див. примітку 3.

ДЕТАЛЬ А
2 шт.
Протилежна сторона

Трубопровідна
сторона
Див. примітку 6.

Див. примітку 3.

Необхідний простір для установки

Див. примітку 3.

2700 або більше

Див. примітку 3.

З можливістю
регулювання

Підвішене положення
Отвір у стелі

ДЕТАЛЬ В
2 шт.
Протилежна сторона

АБО

Підвісний болт

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ C

Поз. Назва

Дотримуйтеся відстаней, показаних на малюнку.
Стельове освітлення

Повітряний
вентилятор

ДЕТАЛЬ В
2 шт.
Протилежна сторона

Порт для з'єднання труби для рідини
Порт для з'єднання труби для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
Прийом кабелю електроживлення
Вхідний отвір для передавальної проводки
Випуск повітря
Повітрозабірна решітка
Кутова декоративна кришка
Зливний шланг
Вибивний отвір.

1500 або більше
200 або більше

Інший блок

1500 або більше

1500 або більше
200 або більше

1500 або більше
2000 або більше
4000 або більше

1500 або більше

Необхідний простір для установки
Якщо випускний отвір закритий за допомогою опційного комплекту «ущільнювального елемента»,
то необхідне місце для установки на тій (закритій) стороні становить 500 мм замість 1500 мм.

FXFA-A / FXFQ-B З ПАНЕЛЛЮ ІЗ АВТОМАТИЧНИМ ОЧИЩЕННЯМ

9

Див. примітку
3.
Див. примітку
3.

9

ДЕТАЛЬ А
2 шт.
ДЕТАЛЬ А
Протилежна сторона
2 шт.
Протилежна сторона

ОтвірОтвір
у стеліу стелі

Підвішене
положення
Підвішене
положення

Примітки 1. Розташування шильду
Паспортна табличка пристрою розташована на кришці блока керування.
Паспортна табличка
Примітки 1. Розташування
шильдудекоративної панелі розташована на рамі панелі зі стороні труб, під кутовою кришкою.
2.Паспортна
При встановленні
додаткових
звертайтеся
супровідної
документації.
табличка
пристрою аксесуарів
розташована
на кришцідо
блока
керування.
3.Паспортна
Переконайтеся,
що відстань
між стелею
касетою не перевищує
35 мм.
табличка
декоративної
панеліта
розташована
на рамі панелі
зі стороні труб, під кутовою кришкою.
Максимальний
у стелі —
910 мм. звертайтеся до супровідної документації.
2. При
встановленніотвір
додаткових
аксесуарів
Якщо умови в стелі
перевищують
температуру
навколишнього
30°C та відносну вологість 80%, або якщо в стелю вводиться свіже повітря, необхідна додаткова ізоляція (пінополіетилен товщиною ≥10 мм).
3.4.Переконайтеся,
що відстань
між стелею
та касетою
не перевищуєсередовища
35 мм.
5.Максимальний
При установці комплекту
датчиків
на цьому місці буде датчик. Докладніше див. креслення комплекту датчиків.
отвір у стелі
— 910 мм.
4. Якщо умови300
в стелі
перевищують температуру навколишнього середовища 30°C та відносну вологість 80%, або якщо в Див.
стелю
вводиться
товщиною ≥10 мм).
або менше
примітку
5. свіже повітря, необхідна додаткова ізоляція (пінополіетилен
Дренажна
5. При установці комплекту датчиків на цьому місці буде датчик. Докладніше див. креслення комплекту датчиків.
сторона
300 або менше
Див. примітку 5.
Дренажна
сторона

Отвір уПідвішене
стелі
Див. примітку 3.
положення
Отвір у стелі

Стельове освітлення
Стельове освітлення

Повітряний
вентилятор
Повітряний
вентилятор

2 шт.
Протилежна сторона
2 шт.
Протилежна сторона

АБО
Підвісний болт
ВИД ЗА СТРІЛКОЮ C
АБО
1500
або більше
Підвісний болт
Див. примітку 3.
ВИД ЗА СТРІЛКОЮ C
200 або більше
1500 або більше
1500 або більше
або більше
1500 або200
більше
Інший блок
1500 або більше
200 або більше
1500 або більше
Інший блок
1500 або більше
200 або більше
Необхідний простір для установки
1500 або більше

Див. примітку 3.

Див. примітку 3.

ДЕТАЛЬ В
ДЕТАЛЬ В

Необхідний
простір
Необхідний
простір
для установки
для більше
установки
2700 або
2700 або більше

Див. примітку 3.

Див. примітку 3.

Трубопровідна
сторона
Трубопровідна
сторона

З можливістю
З можливістю
регулювання
регулювання

Підвішене положення

1500 або більше
2000 або більше
1500
або більше
4000 або
більше
2000 або більше

Якщо випускний отвір закритий за допомогою опційного комплекту «ущільнювального елемента»,
Необхідний
простір для
установки
то необхідне місце для установки
на тій (закритій)
стороні
становить 500 мм замість 1500 мм.
Отвір пилозбірника
Якщо випускний отвір закритий за допомогою
опційного комплекту «ущільнювального елемента»,
то необхідне місце для установки на тій (закритій) стороні становить 500 мм замість 1500 мм.
Отвір пилозбірника

4000 або більше
Труби

Труби
(*1) Не застосовується до вбудованого освітлення.
(*2) Необхідний простір для введення трубки пилососа.
(*3)Не
Переконайтеся,
отвір
декоративної панелі не заблокований.
(*1)
застосовуєтьсящо
довипускний
вбудованого
освітлення.
(*2) Необхідний простір для введення трубки пилососа.
(*3) Переконайтеся, що випускний отвір декоративної панелі не заблокований.

ДЕТАЛЬ А

2 шт.
ДЕТАЛЬ сторона
А
Протилежна
2 шт.
Протилежна сторона

Труби

Труби
Повітрозабірна решітка

ДЕТАЛЬ В
2 шт.
ДЕТАЛЬ В
Протилежна сторона
2 шт.
Протилежна сторона

Поз. Назва
Порт для з'єднання труби для рідини
Поз. Назва

Порт для з'єднання труби для газу
Порт
для з'єднання
труби
для рідини
З'єднання
дренажного
трубопроводу
Порт
для з'єднання
труби для газу
Прийом
кабелю електроживлення
З'єднання
дренажного
трубопроводу
Вхідний отвір
для передавальної
проводки
Прийом
Випуск кабелю
повітря електроживлення
Вхідний
отвір длярешітка
передавальної проводки
Повітрозабірна
Випуск
Кутоваповітря
декоративна кришка
Повітрозабірна
Зливний шлангрешітка
Кутова
декоративна
Вибивний
отвір. кришка
Зливний шланг
Вибивний отвір.

Напрямок установки
Повітрозабірна решітка

Напрямок установки
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXFA-A
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Детальні технічні креслення

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXFQ-B
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

FXFA-A / FXFQ-B З ДИЗАЙНЕРСЬКОЮ ПАНЕЛЛЮ
Примітки
1. Розташування шильду
Паспортна табличка пристрою розташована на кришці блока керування.
Паспортна табличка декоративної панелі розташована на рамі панелі зі стороні труб, під кутовою кришкою.
2. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.
3. Переконайтеся, що відстань між стелею та касетою не перевищує 35 мм.
Максимальний отвір у стелі — 910 мм.
4. Якщо умови в стелі перевищують температуру навколишнього середовища 30°C та відносну вологість 80%, або якщо в стелю вводиться свіже повітря, необхідна додаткова ізоляція (пінополіетилен товщиною ≥10 мм).
5. При установці комплекту датчиків на цьому місці буде датчик. Докладніше див. креслення комплекту датчиків.
6. При установці бездротового контролера на цьому місці буде приймач. Докладніше див. креслення бездротового контролера.
300 або менше
Див. примітку 5.

Див. примітку 3.

ДЕТАЛЬ А
ДЕТАЛЬ А
2 шт.
2 шт.
Протилежна сторона Протилежна сторона

Отвір у стелі

Підвішене положення

Дренажна
сторона

Трубопровідна
сторона

Див. примітку 6.

Див. примітку 3.

Див. примітку 3.

З можливістю
регулювання

Див. примітку 3.

2700 або більше
Необхідний простір для установки

Підвішене положення
Отвір у стелі

ДЕТАЛЬ В
2 шт.
Протилежна сторона

АБО
Підвісний болт

Повітряний
вентилятор

Інший блок

Поз. Назва
1500 або більше
200 або більше
1500 або більше

1500 або більше
200 або більше

1500 або більше
2000 або більше
4000 або більше

FCAG35/50/60/71BVEB
FXFQ20/25/32/40/50/63BVEB

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ C

Дотримуйтеся відстаней, показаних на малюнку.
Стельове освітлення

ДЕТАЛЬ В
2 шт.
Протилежна сторона

1500 або більше

Необхідний простір для установки
Якщо випускний отвір закритий за допомогою опційного комплекту «ущільнювального елемента»,
то необхідне місце для установки на тій (закритій) стороні становить 500 мм замість 1500 мм.

Порт для з'єднання труби для рідини
Порт для з'єднання труби для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
Прийом кабелю електроживлення
Вхідний отвір для передавальної проводки
Випуск повітря
Плоска решітка
Кутова декоративна кришка
Зливний шланг
Вибивний отвір.

FXFA-A / FXFQ-B ІЗ ЗАБОРОМ СВІЖОГО ПОВІТРЯ
Назва моделі

Канал
Лівий бік
Трубопровідна
сторона

Див. примітку 3.

Дренажна
сторона
Вид А
Канал
Панель доступу для технічного обслуговування
Правий бік450 х 450 мм або більше
Див. примітку 1.

Камера всмоктування
Декоративна панель

Отвір у стелі

Т-образний розгалужувач
Поставляється на місці
Впуск

Примітки
1. Під час встановлення комплекту для впуску свіжого повітря,
треба забезпечити панель доступу.
2. Створювана на місці конструкція
3. Цей кутовий випускний отвір повинен бути закритий.
Камера всмоктування
4. При встановленні канального вентилятора, використовуйте
проводовий адаптер для підключення канального вентилятора
Дизайнерська декоративна
Отвір у стелі
до вентилятора внутрішнього блоку.
панель
5. Рекомендується, щоб швидкість потоку всмоктуваного повітря
була ≤20% від витрати повітря при високій швидкості обертання.
Якщо швидкість потоку всмоктуваного повітря занадто велика, шум при роботі може збільшитися,
це також може вплинути на визначення температури всмоктування внутрішнього блока.
6. Вказує відстань між входом Т-образного розгалужувача і входом внутрішнього блока у випадку, якщо приєднана Т-трубка.
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Статичний тиск камери [Па]

Див. примітку 3.

Повітряний потік [м3/хв]

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXZA-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXZQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

НОВА ПАНЕЛЬ FXZA-A / FXZQ-A
Декоративна панель
585-595 (простір пройми в стелі)

Білий N9.5
Срібний Daikin

300 або менше

Сторона з'єднання
трубопроводу

533 (підвішене положення)

533 (підвішене положення)

585-595 (простір пройми в стелі)

Панель для обслуговування
450x450 мм або більше

Сторона приєднання
дренажу

Вид за стрілкою А

Отвір 4-M4

Вид за стрілкою В

Забір зовнішнього повітря
(пряме підключення)

• Необхідний простір
1500 мм або більше

Примітка) 2

1500 мм або більше

1500 мм або більше

З можливістю регулювання (0-630)

1500 мм або більше

З'єднання труби для рідини Ø 6,4 розтрубне з'єднання
З'єднання труби для газу

300 мм або більше

Вид за стрілкою С

Якщо потрібно закрити повітророзподільну решітку,
необхідно залишити простір 200 мм або більше

Ø 12,7 розтрубне з'єднання

З'єднання дренажного трубопроводу VP20 (ЗД ø 26)
З'єднання живлення
Код пульта дистанційного
керування та з'єднання проводки

1. Місця приклеювання етикетки виробника
Етикетка виробника для внутрішнього блока: на розтрубі всередині повітрозабірної решітки.
Етикетка виробника для декоративної панелі: на внутрішньому каркасі всередині повітрозабірної решітки.
2. У разі використання інфрачервоного пульта дистанційного керування, ця позиція буде приймачем сигналу.
Див. детальне креслення інфрачервоного пульта дистанційного керування.
3. Якщо показники температури та відносної вологості в стелі перевищують 30°С та 80% відповідно, безперервна подача свіжого повітря у
стелю чи робота блока продовжується 24 години, необхідна додаткова ізоляція (товщина 10 мм або більше, скловата або пінополіетилен).
4. Незважаючи на те, що для установки потрібна квадратна пройма в стелі максимум 595 мм, залиште зазор в 10 мм або менше між основним
блоком та проймою в стелі, щоб забезпечити можливість перекриття панелі.

Для установки на висоті

Примітки:

Необхідний простір
Від підлоги 2500 або більше

Підвісний болт

10 або менше
Примітка) 4.

1500 мм або більше

Повітророзподільна решітка
10 або менше

Повітрозабірна решітка
Зливний шланг (аксесуар)

ВД Випускний отвір ø 25

СТАРА ПАНЕЛЬ FXZA-A / FXZQ-A
Декоративна панель

585-660 (простір пройми в стелі)
300 або менше

Сторона з'єднання
трубопроводу

533 (підвішене положення)

533 (підвішене положення)

Сторона приєднання
дренажу
Примітка) 2

585-660 (простір пройми в стелі)

Панель доступу для
технічного обслуговування
450х450 мм або більше

Отвір 4-M4
Забір зовнішнього повітря
(пряме підключення)

Вид за стрілкою В
• Необхідний простір
1500 мм або більше

Вид за стрілкою А

1500 мм або більше

1500 мм або більше

З можливістю регулювання (0-645)

З'єднання труби для рідини Ø 6,4 розтрубне з'єднання
З'єднання труби для газу

Код пульта дистанційного
керування та з'єднання проводки
Повітророзподільна решітка
Повітрозабірна решітка
ВД Випускний отвір ø 25

Для установки на висоті

1. Місця приклеювання етикетки виробника
Етикетка виробника для внутрішнього блока: на розтрубі всередині повітрозабірної решітки.
Етикетка виробника для декоративної панелі: на внутрішньому каркасі всередині повітрозабірної решітки.
2. У разі використання інфрачервоного пульта дистанційного керування, ця позиція буде приймачем сигналу.
Див. детальне креслення інфрачервоного пульта дистанційного керування.
3. Якщо показники температури та відносної вологості в стелі перевищують 30°С та 80% відповідно, безперервна подача свіжого повітря у стелю чи
робота блока продовжується 24 години, необхідна додаткова ізоляція (товщина 10 мм або більше, скловата або пінополіетилен).
4. Незважаючи на те, що для установки потрібна квадратна пройма в стелі максимум 660 мм, залиште зазор в 45 мм або менше між основним блоком та
проймою в стелі, щоб забезпечити можливість перекриття панелі.

Від підлоги 2500 або більше

Примітки:

1500 мм або більше

45 або менше
Примітка) 4.

Необхідний простір

Зливний шланг (аксесуар)
45 або менше

Підвісний болт

Ø 12,7 розтрубне з'єднання

З'єднання дренажного трубопроводу VP20 (ЗД ø 26)
З'єднання живлення

295 мм або більше

Вид за стрілкою С

1500 мм або більше
Якщо потрібно закрити повітророзподільну решітку,
необхідно залишити простір 200 мм або більше
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXCQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

Адаптер для відведеного
повітропроводу

520 (крок різьблення
підвісного болта)

640 (пройма в стелі)

FXCQ20-40A

820 (крок різьблення підвісного болта)

Вид В

1030 (пройма в стелі)

300 або менше

Підвісний болт

(Вибивний отвір)

2500 або більше

Забір свіжого повітря

Місце всмоктування
355 або більше
1000 або більше

Отвір 4-М4
(окружність)

З можливістю
регулювання

Адаптер для
відведеного
повітропроводу

Діаметр початкового
обводу ø 176

Примітки:

Необхідний простір

Рівень підлоги
1500 мм або більше

1. Місця приклеювання етикетки виробника
Етикетка виробника для внутрішнього блока:
Поверхня кришки блока керування на внутрішній стороні повітрозабірної панелі
Етикетка виробника для декоративної панелі:
Поверхня корпусу панелі на внутрішній стороні повітрозабірної панелі
2. Інформація зі встановлення додаткових аксесуарів наведена у монтажних
кресленнях.
3. У разі використання інфрачервоного пульта дистанційного керування, ця позиція
буде приймачем сигналу.
Див. детальне креслення інфрачервоного пульта дистанційного керування.
4. Якщо температура у стелі перевищує 30°С, а відносна вологість перевищує 80%,
необхідна додаткова ізоляція.
Ізоляція: Товщина: 10 мм або більше, скловата або пінополіетилен.
5. Не розміщуйте під внутрішнім блоком вологі речі, що можуть заважати його роботі.
Якщо вологість досягає рівня 80% або більше, дренажні отвори засмічені, а
повітряний фільтр брудний, може випасти конденсат.

Шильд з назвою бренду
(примітка 3)

Вид А

1500 мм або більше

100 мм або більше

1

З'єднання труби для рідини

2

З'єднання труби для газу

ø 12,7 мм, розтрубне з'єднання

3

З'єднання дренажного трубопроводу

VP25 (ЗД ø 32, ВД ø 25)

4

Наскрізний отвір для кабелю

5

Вихід повітря

6

Вхід повітря

7

Дренажний шланг (аксесуар)

8

Повітрозабірна панель

ø 6,4 мм, розтрубне з'єднання

ЗД ø 32 (підключення до основного корпусу: ЗД ø 26)

640 (пройма в стелі)

520 (крок різьблення підвісного болта)

FXCQ50A

Адаптер для відведеного
повітропроводу

1035 (крок різьблення підвісного болта)

Вид В

1245 (пройма в стелі)

300 або менше

Підвісний болт

(Вибивний отвір)

Забір свіжого повітря

2500 або більше

Отвір 4-М4
(окружність)

Місце всмоктування
1000 або більше

355 або більше

З можливістю
регулювання

Адаптер для відведеного
повітропроводу

Діаметр початкового
обводу ø 176

Примітки:
1. Місця приклеювання етикетки виробника
Етикетка виробника для внутрішнього блока:
Поверхня кришки блока керування на внутрішній стороні повітрозабірної панелі
Етикетка виробника для декоративної панелі:
Поверхня корпусу панелі на внутрішній стороні повітрозабірної панелі
2. Інформація зі встановлення додаткових аксесуарів наведена у монтажних
кресленнях.
3. У разі використання інфрачервоного пульта дистанційного керування, ця позиція
буде приймачем сигналу.
Див. детальне креслення інфрачервоного пульта дистанційного керування.
4. Якщо температура у стелі перевищує 30°С, а відносна вологість перевищує 80%,
необхідна додаткова ізоляція.
Ізоляція: Товщина: 10 мм або більше, скловата або пінополіетилен.
5. Не розміщуйте під внутрішнім блоком вологі речі, що можуть заважати його роботі.
Якщо вологість досягає рівня 80% або більше, дренажні отвори засмічені, а
повітряний фільтр брудний, може випасти конденсат.
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Необхідний простір

Рівень підлоги
1500 мм або більше

Шильд з назвою бренду
(примітка 3)

Вид А

1500 мм або більше

100 мм або більше

1

З'єднання труби для рідини

ø 6,4 мм, розтрубне з'єднання

2

З'єднання труби для газу

ø 12,7 мм, розтрубне з'єднання

3

З'єднання дренажного трубопроводу

VP25 (ЗД ø 32, ВД ø 25)

4

Наскрізний отвір для кабелю

5

Вихід повітря

6

Вхід повітря

7

Дренажний шланг (аксесуар)

8

Повітрозабірна панель

ЗД ø 32 (підключення до основного корпусу: ЗД ø 26)

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXCQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

Адаптер для відведеного
повітропроводу

520 (крок різьблення
підвісного болта)

640 (пройма в стелі)

FXCQ63A

1035 (крок різьблення підвісного болта)

Вид В

1245 (пройма в стелі)

300 або менше

Підвісний болт

(Вибивний отвір)

Примітки:

2500 або більше

Забір свіжого повітря

Місце всмоктування
355 або більше
1000 або більше

Отвір 4-М4
(окружність)

З можливістю
регулювання

Адаптер для відведеного
повітропроводу

Діаметр початкового
обводу ø 176

Необхідний простір

Рівень підлоги

1. Місця приклеювання етикетки виробника
Етикетка виробника для внутрішнього блока:
Поверхня кришки блока керування на внутрішній стороні повітрозабірної панелі
Етикетка виробника для декоративної панелі:
Поверхня корпусу панелі на внутрішній стороні повітрозабірної панелі
2. Інформація зі встановлення додаткових аксесуарів наведена у монтажних
кресленнях.
3. У разі використання інфрачервоного пульта дистанційного керування, ця позиція
буде приймачем сигналу.
Див. детальне креслення інфрачервоного пульта дистанційного керування.
4. Якщо температура у стелі перевищує 30°С, а відносна вологість перевищує 80%,
необхідна додаткова ізоляція.
Ізоляція: Товщина: 10 мм або більше, скловата або пінополіетилен.
5. Не розміщуйте під внутрішнім блоком вологі речі, що можуть заважати його роботі.
Якщо вологість досягає рівня 80% або більше, дренажні отвори засмічені, а
повітряний фільтр брудний, може випасти конденсат.

1500 мм або більше

Шильд з назвою бренду
(примітка 3)

100 мм або більше

1

З'єднання труби для рідини

ø 9,5 мм, розтрубне з'єднання

2

З'єднання труби для газу

ø 15,9 мм, розтрубне з'єднання

3

З'єднання дренажного трубопроводу

VP25 (ЗД ø 32, ВД ø 25)

4

Наскрізний отвір для кабелю

5

Вихід повітря

6

Вид А

1500 мм або більше

Вхід повітря

7

Дренажний шланг (аксесуар)

8

Повітрозабірна панель

ЗД ø 32 (підключення до основного корпусу: ЗД ø 26)

FXCQ80-125A

640 (пройма в стелі)
520 (крок різьблення
підвісного болта)

Адаптер для відведеного
повітропроводу

820 (крок різьблення підвісного болта)
1030 (пройма в стелі)

Вид В
300 або менше

Підвісний болт

(Вибивний отвір)

Забір свіжого повітря

2500 або більше

Отвір 4-М4
(окружність)

Місце всмоктування
1000 або більше

355 або більше

З можливістю
регулювання

Адаптер для
відведеного
повітропроводу

Діаметр початкового
обводу ø 176

1. Місця приклеювання етикетки виробника
Етикетка виробника для внутрішнього блока:
Поверхня кришки блока керування на внутрішній стороні повітрозабірної панелі
Етикетка виробника для декоративної панелі:
Поверхня корпусу панелі на внутрішній стороні повітрозабірної панелі
2. Інформація зі встановлення додаткових аксесуарів наведена у монтажних
кресленнях.
3. У разі використання інфрачервоного пульта дистанційного керування, ця позиція
буде приймачем сигналу.
Див. детальне креслення інфрачервоного пульта дистанційного керування.
4. Якщо температура у стелі перевищує 30°С, а відносна вологість перевищує 80%,
необхідна додаткова ізоляція.
Ізоляція: Товщина: 10 мм або більше, скловата або пінополіетилен.
5. Не розміщуйте під внутрішнім блоком вологі речі, що можуть заважати його роботі.
Якщо вологість досягає рівня 80% або більше, дренажні отвори засмічені, а
повітряний фільтр брудний, може випасти конденсат.

Необхідний простір

Рівень підлоги

Примітки:

1500 мм або більше

Шильд з назвою бренду
(примітка 3)

Вид А

1500 мм або більше

100 мм або більше

1

З'єднання труби для рідини

ø 9,5 мм, розтрубне з'єднання

2

З'єднання труби для газу

ø 15,9 мм, розтрубне з'єднання

3

З'єднання дренажного трубопроводу

VP25 (ЗД ø 32, ВД ø 25)

4

Наскрізний отвір для кабелю

5

Вихід повітря

6

Вхід повітря

7

Дренажний шланг (аксесуар)

8

Повітрозабірна панель

ЗД ø 32 (підключення до основного корпусу: ЗД ø 26)
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Детальні технічні креслення
FXKQ25, 32, 40MA

Необхідний простір для установки
1500 мм або більше

200 мм або більше
200 мм або більше

350 (положення
підвішування)

760 (отвір у стелі)

20 мм або більше

№

Назва
Опис
З'єднання труби для рідини ø 6,4, розтрубне з'єднання
З'єднання труби для газу ø 12,7, розтрубне з'єднання
З'єднання дренажного трубопроводу VP25 (ЗД ø 32)
Вхід кабелю

1150 (положення підвішування)
1200 (отвір у стелі)

З'єднання кабелів всередині блока
Клема заземлення

Розташування переднього
випускного повітропроводу
Отвір 4-M4

всередині розподільної коробки (М4)

Подача повітря
Повітрозабірна решітка

Підвісний болт

Фільтр тривалого терміну служби

1000 або більше

Необхідний простір
для установки

Підвісний болт

ПРИМІТКИ
1 Розташування шильду блока:
• Для основного корпусу: Нижня частина корпусу вентилятора
всередині повітрозабірної решітки.
• Для декоративної панелі: Поверхня кришки обслуговування
всередині повітрозабірної решітки.
2 Інформація зі встановлення додаткових аксесуарів наведена
у монтажних кресленнях.

FXKQ63MA

Необхідний простір для установки
1500 мм або більше

200 мм або більше

200 мм або більше

20 мм або більше

760 (отвір у стелі)
350 (положення
підвішування)

Nr.

Назва
Опис
З'єднання труби для рідини ø 9,5 мм, розтрубне з'єднання
З'єднання труби для газу ø 15,9 мм, розтрубне з'єднання
З'єднання дренажного трубопроводу VP25 (ЗД ø 32)
Вхід кабелю
З'єднання кабелів всередині блока

1350 (положення підвішування)
1400 (отвір у стелі)

Клема заземлення
Розташування переднього
випускного повітропроводу

Отвір 6-M4

Підвісний болт

всередині розподільної коробки (М4)

Подача повітря
Повітрозабірна решітка
Фільтр тривалого терміну служби

1000 або більше
(необхідний простір
для установки)

Підвісний болт
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ПРИМІТКИ
1 Розташування шильду блока:
• Для основного корпусу: Нижня частина корпусу вентилятора
всередині повітрозабірної решітки.
• Для декоративної панелі: Поверхня кришки обслуговування
всередині повітрозабірної решітки.
2 Інформація зі встановлення додаткових аксесуарів наведена у
монтажних кресленнях.
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXDQ-A3
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Детальні технічні креслення

FXDQ15-32A3
FXDA15-32A

FXDQ15-32A
300 або більше

300 або більше
(Простір для
обслуговування
монтажного корпусу
для плати
адаптера)

(Крок різьблення
підвісного болта)

400 або більше
(При заборі повітря знизу)

Стеля

Простір для
обслуговування

300 або більше

Вид А
Оглядовий люк (пройма в стелі)

(0-600)

(Крок різьблення
підвісного болта)

З можливістю регулювання

Отвори 16x ø 4,7

Підвісний болт

240 або більше

20 або більше

20 або більше

(Простір для
обслуговування)

Отвори 16хМ5

Отвори 14хМ4

При заборі повітря ззаду

Примітки:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Отвори 16хМ5

З'єднання труби для рідини
З'єднання труби для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
Дренажний шланг (аксесуар)
Блок управління
З'єднання кабелів для передачі сигналів
З'єднання живлення
Підвісний кронштейн
Оглядова кришка
Гніздо для дренажу
Повітряний фільтр (аксесуар)

ø 6,4 мм, розтрубне з'єднання
ø 12,7 мм, розтрубне з'єднання
VP20 (ЗД ø 26, ВД ø 20)
ВД ø 25 (вихід)

При заборі повітря знизу

1. При заборі повітря ззаду, встановіть кришку камери
на нижній частині блока.
При заборі повітря знизу, встановіть кришку камери
на задній частині блока.
2. Розташування шильду блока: кришка блока управління.
3. Встановіть повітряний фільтр на стороні всмоктування.
(Використовуйте повітряний фільтр, ефективність збору
пилу якого становить принаймні 50% за методом
гравіметричних вимірювань). Не може бути оснащений
повітряним фільтром (аксесуар) при підключенні
повітропроводу до сторони всмоктування.

FXDQ40-50A3
FXDA40-50A
300 або більше

240 або більше

400 або більше
(При заборі повітря знизу)

Стеля

Простір для
обслуговування

З можливістю

Отвір 22 х ø 4,7

(Крок різьблення
підвісного болта)
300 або менше

регулювання (0-600)

20 або більше

(Крок різьблення
підвісного болта)

(Простір для
обслуговування)

20 або більше

300 або більше

(Простір для
обслуговування
монтажного корпусу
або плати адаптера)

Вид А
Оглядовий люк (пройма в стелі)

Підвісний болт
Отвори 20хМ5

Отвори 18хМ4

При заборі повітря ззаду

Примітки:
Отвори 20хМ5

При заборі повітря знизу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

З'єднання труби для рідини
З'єднання труби для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
Дренажний шланг (аксесуар)
Блок управління
З'єднання трансмісійної проводки
З'єднання живлення
Підвісний кронштейн
Оглядова кришка
Гніздо для дренажу
Повітряний фільтр (аксесуар)

ø 6,4 мм, розтрубне з'єднання
ø 12,7 мм, розтрубне з'єднання
VP20 (ЗД ø 26, ВД ø 20)
ВД ø 25 (вихід)

1. При заборі повітря ззаду, встановіть кришку камери
на нижній частині блока.
При заборі повітря знизу, встановіть кришку камери
на задній частині блока.
2. Розташування шильду блока: кришка блока управління.
3. Встановіть повітряний фільтр на стороні всмоктування.
(Використовуйте повітряний фільтр, ефективність збору
пилу якого становить принаймні 50% за методом
гравіметричних вимірювань). Не може бути оснащений
повітряним фільтром (аксесуар) при підключенні
повітропроводу до сторони всмоктування.
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(Простір для
обслуговування)

20 або більше

240 або більше

300 або більше

(Крок різьблення
підвісного болта)

300 або більше
(Простір для
обслуговування
монтажного корпусу
для плати адаптера)

20 або більше

FXDQ63A3
FXDA63A

400 або більше
(При заборі повітря знизу)

Стеля
Отвори 26x ø 4,7

Простір для обслуговування
Вид А
Оглядовий люк (пройма в стелі)

З можливістю

300 або менше

Підвісний болт
4x m8 ~ m10

регулювання (0-600)

(Крок різьблення підвісного болта)
Отвори 24хМ5

Отвори 18хМ4
При заборі повітря ззаду

Примітки:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Отвори 24хМ5

При заборі повітря знизу

З'єднання труби для рідини
З'єднання труби для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
Дренажний шланг (аксесуар)
Блок управління
З'єднання трансмісійної проводки
З'єднання живлення
Підвісний кронштейн
Оглядова кришка
Гніздо для дренажу
Повітряний фільтр (аксесуар)

ø 9,5 мм, розтрубне з'єднання
ø 15,9 мм, розтрубне з'єднання
VP20 (ЗД ø 26, ВД ø 20)
ВД ø 25 (вихід)

1. У випадку всмоктування ззаду встановіть кришку
камери на нижню частину блока.
При заборі повітря знизу, встановіть кришку камери
на задній частині блока.
2. Розташування шильду блока: кришка блока управління.
3. Встановіть повітряний фільтр на стороні всмоктування.
(Використовуйте повітряний фільтр, ефективність збору
пилу якого становить принаймні 50% за методом
гравіметричних вимірювань). Не може бути оснащений
повітряним фільтром (аксесуар) при підключенні
повітропроводу до сторони всмоктування.

FXDQ15A3
FXDA15A
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Повітряний потік [м3/хв]

Примітки
Пульт дистанційного керування може використовуватися для перемикання між «високим» і «низьким».
Повітряний потік встановлюється на рівень «стандартний». Пульт дистанційного керування дає змогу перемикати режим між «стандартним ЗСТ» і «високим ЗСТ».
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FXDQ20-25A3
FXDA20-25A
Примітки

(мм вод. ст.)

Ве

Зовнішній статичний тиск [Па]

рх
ня
Ви ме
со жа
ки ЗС
йЗ Т
СТ

(мм вод. ст.)

Пульт дистанційного керування може використовуватися для перемикання
між «високим» і «низьким».
Повітряний потік встановлюється на рівень «стандартний». Пульт дистанційного
керування дає змогу перемикати режим між «стандартним ЗСТ» і «високим ЗСТ».

H

Високий ЗСТ

H
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е
В тан
С

H

Стандартний ЗСТ

M

Стандартний ЗСТ

Низький

Стандартний ЗСТ

(мм вод. ст.)

(мм вод. ст.)

Повітряний потік [м3/хв]

FXDQ32A3
FXDA32A
Примітки

(мм вод. ст.)

(мм вод. ст.)

Пульт дистанційного керування може використовуватися для перемикання
між «високим» і «низьким».
Повітряний потік встановлюється на рівень «стандартний». Пульт дистанційного
керування дає змогу перемикати режим між «стандартним ЗСТ» і «високим ЗСТ».
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со ме
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Зовнішній статичний тиск [Па]

H
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(мм вод. ст.)

(мм вод. ст.)
Повітряний потік [м3/хв]
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FXDQ40A3
FXDA40A
мм вод. ст.

мм вод. ст.

Примітки

хн
Ви я ме
сок жа
ий
З
ЗСТ СТ

Пульт дистанційного керування може використовуватися для перемикання
між «високим» і «низьким».
Повітряний потік встановлюється на рівень «стандартний». Пульт дистанційного
керування дає змогу перемикати режим між «стандартним ЗСТ» і «високим ЗСТ».
H
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Високий ЗСТ
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Повітряний потік [м3/хв]

FXDQ50A3
FXDA50A
[мм вод. ст.]
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Т

С
аЗ
еж
я м ЗСТ
жн й
Ни соки
Ви

В
Ст ерх
ан ня
да ме
рт ж
ни а З
й СТ
ЗС
Т

Зовнішній статичний тиск [Па]

[мм вод. ст.]

M

Стандартний ЗСТ

Низький

Високий ЗСТ

Низький
Стандартний ЗСТ

жа ЗСТ
Нижня ме й ЗСТ
ни
Стандарт

[мм вод. ст.]

[мм вод. ст.]
Повітряний потік [м3/хв]
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Примітки
Пульт дистанційного керування може використовуватися для перемикання
між «високим» і «низьким».
Повітряний потік встановлюється на рівень «стандартний». Пульт дистанційного
керування дає змогу перемикати режим між «стандартним ЗСТ» і «високим ЗСТ».

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXDA-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXDQ-A3
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXDQ60A3
FXDA60A
(мм вод. ст.)

(Па)

(мм вод. ст.)
Примітки:
1. Пульт дистанційного керування може використовуватися для
переключення між режимами «ВИСОКИЙ» і «НИЗЬКИЙ».
(Н, М та L для моделі FDQ-A2VEB)
2. На заводі встановлюється «СТАНДАРТНИЙ» режим витрати
повітря. За допомогою пульта дистанційного керування можна
обирати між режимами «СТАНДАРТНИЙ ЗСТ» та «ВИСОКИЙ ЗСТ».

Зовнішній статичний тиск

Верхня межа
зовнішнього
статичного тиску
(вис. ЗСТ)

H
(Високий ЗСТ)
M
(Високий ЗСТ)

H
(Стандартний ЗСТ)

Низький
(Високий ЗСТ)

Нижня межа зовнішнього
статичного тиску (вис. ЗСТ)

Верхня межа
зовнішнього
статичного тиску
(станд. ЗСТ)

M
(Стандартний ЗСТ)

Низький
(Стандартний ЗСТ)

Нижня межа зовнішнього
статичного тиску (станд.
ЗСТ)

(Па)
(мм вод. ст.)

Повітряний потік (м³/год)

(мм вод. ст.)
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300 або більше
Простір для обслуговування

FXSQ15-32A
FXSA15-32A
Підвісний болт

(Вибивний отвір.)
Місце забору свіжого повітря

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А
126 P.C.D.
500 або більше
Простір для
обслуговування

4-M4 (КЛАС 2)

Підвішене положення

Підвішене положення

Елемент Назва

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

Опис

Порт для з'єднання труби для рідини

Ø 6,35 розтрубне з'єднання

Порт для з'єднання труби для газу

Ø 12,70 розтрубне з'єднання

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø 26, ВД Ø 20)

З'єднання проводки
З'єднання живлення
Дренажний отвір

VP20 (ЗД Ø 26, ВД Ø 20)

Повітряний фільтр
Повітрозабірна сторона
Примітки

Сторона випуску повітря

1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.

Шильд

2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

300 або більше
Простір для обслуговування

FXSQ40-50A
FXSA40-50A

Підвісний болт

(Вибивний отвір.)
Місце забору свіжого повітря

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А
126 P.C.D.
500 або більше
Простір для обслуговування

4-M4 (КЛАС 2)

Підвішене положення

Підвішене положення

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

ОТВІР Ø 4,7
Елемент Назва

Опис

Порт для з'єднання труби для рідини

Ø 6,35 розтрубне з'єднання

Порт для з'єднання труби для газу

Ø 12,70 розтрубне з'єднання

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø 26, ВД Ø 20)

З'єднання проводки
З'єднання живлення
Дренажний отвір

VP20 (ЗД Ø 26, ВД Ø 20)

Повітряний фільтр
Повітрозабірна сторона
Сторона випуску повітря
Шильд
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Примітки

1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.

2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXSA-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXSQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
300 або більше
Простір для обслуговування

FXSQ63-80A
FXSA63-80A
Підвісний болт

(Вибивний отвір.)
Місце забору свіжого повітря

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А
126 P.C.D.
4 x M4 (КЛАС 2)

500 або більше
Простір для обслуговування

Підвішене положення

Підвішене положення

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

4,7 ОТВ
Елемент Назва

Опис

Порт для з'єднання труби для рідини

Ø 9,52 розтрубне з'єднання

Порт для з'єднання труби для газу

Ø 15,90 розтрубне з'єднання

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø 26, ВД Ø 20)

/
/

З'єднання проводки
З'єднання живлення
Дренажний отвір

VP20 (ЗД Ø 26, ВД Ø 20)

/
/
/
/

Повітряний фільтр
Повітрозабірна сторона
Сторона випуску повітря
Шильд

Примітки
1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.
2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

( Вибивний отвір. )

300 або більше
Простір для обслуговування

FXSQ100-125A
FXSA100-125A
Підвісний болт

Місце забору свіжого повітря

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А
126 P.C.D.
500 або більше
Простір для обслуговування

4 x M4 (КЛАС 2)

Підвішене положення

Підвішене положення

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

ОТВІР Ø 4,7
Елемент Назва

Опис

Порт для з'єднання труби для рідини

Ø 9,52 розтрубне з'єднання

Порт для з'єднання труби для газу

Ø 15,90 розтрубне з'єднання

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø 26, ВД Ø 20)

З'єднання проводки
З'єднання живлення
Дренажний отвір

VP20 (ЗД Ø 26, ВД Ø 20)

Повітряний фільтр
Повітрозабірна сторона
Сторона випуску повітря
Шильд

Примітки
1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.
2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.
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Детальні технічні креслення
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(Вибивний отвір.)

300 або більше
Простір для обслуговування

FXSQ140A
FXSA140A
Підвісний болт

Місце забору свіжого повітря

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А
126 P.C.D.
500 або більше
Простір для обслуговування

4 x M4 (КЛАС 2)

Підвішене положення

Підвішене положення

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

ОТВІР Ø4.7

Елемент Назва

Опис

Порт для з'єднання труби для рідини

Ø 9,52 розтрубне з'єднання

Порт для з'єднання труби для газу

Ø 15,90 розтрубне з'єднання

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø 26, ВД Ø 20)

З'єднання проводки
З'єднання живлення
Дренажний отвір

VP20 (ЗД Ø 26, ВД Ø 20)

Повітряний фільтр
Повітрозабірна сторона

Примітки

Сторона випуску повітря

1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.

Шильд

2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

FXSQ15A
FXSA15A
Характеристики вентилятора
Автоматичне регулювання витрати повітря

Характеристики вентилятора
H-рівень

М-рівень

Верхня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

H-рівень

L-рівень

L Т (*1)
L Т (*1)

Верхня межа ЗСТ

М-рівень

L-рівень

Нижня межа ЗСТ

H-рівень

Верхня межа ЗСТ

L-рівень

М-рівень
Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м³/хв]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Верхня межа ЗСТ

H-рівень
М-рівень
L-рівень

Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м3/хв]
1. Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

Маркування
*1
МАКС
*3

СТАНД.

2. Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

ЗСТ [Па]
150
50

Характеристики вентилятора
Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування

Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон повітряного потоку (H)

Повітряний потік [м3/хв]
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Примітки
1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції.
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXSA-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXSQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXSQ20-25A
FXSA20-25A
Характеристики вентилятора

Характеристики вентилятора
Автоматичне регулювання витрати повітря

H-рівень *1

Нижня межа ЗСТ

M-рівень *1

Верхня межа ЗСТ

H-рівень *2

L-рівень *1
M-рівень *2

Верхня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

L-рівень *2

H-рівень *3

Верхня межа ЗСТ

M-рівень *3

L-рівень *3

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Верхня межа ЗСТ

H-рівень

M-рівень
L-рівень

Нижня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м3/хв]

Повітряний потік [м3/хв]
Маркування
*1
МАКС
*3

ЗСТ [Па]
150

СТАНД.

1. Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
2. Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

Характеристики вентилятора
Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування

30

Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон повітряного потоку (H)

Примітки
1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції.
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

Повітряний потік [м3/хв]

Характеристики вентилятора

Характеристики вентилятора
Автоматичне регулювання витрати повітря
H-рівень *1

Верхня межа ЗСТ

Характеристики
вентилятора
M-рівень *1

Нижня межа ЗСТ

H-рівень *2

H-рівень *1

L-рівень *1
Верхня межа ЗСТ

M-рівень *2

L-рівень *2
M-рівень *1

Верхня межа ЗСТ
Верхня межа ЗСТ

L-рівень *1

L-рівень *3

M-рівень *3

Верхня межа ЗСТ

Верхня
Маркування
ЗСТ межа
[Па] ЗСТ
*1
МАКС
150

СТАНД.

H-рівень
*3 *2
H-рівень
Нижня межа ЗСТ

M-рівень *2

L-рівень *2

*3

*2

Нижня межа ЗСТ
Нижня межа ЗСТ

30

Повітряний потік [м3/хв]
L-рівень *3

M-рівень *3

Діапазон повітряного потоку

*2

Нижня межа ЗСТ

H-рівень *3
Нижня межа ЗСТ

(H)
Характеристики вентилятора
Повітряний потік [м3/хв]
ЗСТ [Па]
Налаштування
на місці за допомогою пульта дистанційного керування

Маркування
*1
МАКС

Зовнішній статичний
Зовнішній
тиск [Па]статичний тиск [Па]

*3

СТАНД.

150

30

Зовнішній статичний
Зовнішній
тиск [Па]статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний
Зовнішній
тиск [Па]статичний тиск [Па]

FXSQ32A
FXSA32A

Верхня межа ЗСТ

Характеристики вентилятора
Автоматичне регулювання витрати повітря
H-рівень
Верхня межа ЗСТ

М-рівень

L-рівень

H-рівень
М-рівень

Нижня межа ЗСТ

L-рівень

Повітряний потік [м3/хв]
1. Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
2. Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м3/хв]
1. Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
2. Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

Діапазон повітряного потоку

Характеристики вентилятора (H)
Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування

Примітки
1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції.
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

Повітряний потік [м3/хв]
Примітки
1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції.
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

Повітряний потік [м3/хв]
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FXSQ40A
FXSA40A
Характеристики вентилятора
Автоматичне регулювання витрати повітря

Характеристики вентилятора

Нижня межа ЗСТ

M-рівень *1

Верхня межа ЗСТ

H-рівень *2
L-рівень *1
M-рівень *2

Верхня межа ЗСТ

L-рівень *2
Верхня межа ЗСТ

*3

СТАНД.

30

H-рівень
М-рівень
L-рівень

Нижнямежаof ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м3/хв]

Повітряний потік [м3/хв]

ЗСТ [Па]
150

Верхня межа ЗСТ

M-рівень *3

L-рівень *3

Маркування
*1
МАКС

Нижня межа ЗСТ

H-рівень *3

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

H-рівень *1

1. Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
2. Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

Характеристики вентилятора
Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування

Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон повітряного потоку (H)

Примітки
1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції.
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

Повітряний потік [м3/хв]

FXSQ50A
FXSA50A
Характеристики вентилятора
Автоматичне регулювання витрати повітря

Характеристики вентилятора (1)
H-рівень *1

Верхня межа ЗСТ
*1

Нижня межа ЗСТ

M-рівень *1

[Па]
Зовнішній статичний тиск

Верхня межа ЗСТ

H-рівень *2

L-рівень *1
M-рівень *2

*2

Верхня межа ЗСТ

*2

Нижня межа ЗСТ

L-рівень *2

*3

Верхня межа ЗСТ

H-рівень *3
L-рівень *3

M-рівень *3

*3

Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м³/хв]
Маркування
*1
МАКС
*3

СТАНД.

H-рівень
М-рівень
L-рівень

Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м³/хв]
Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

ЗСТ [Па]
150
30

Зовнішній статичний тиск [Па]

*1

Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

Характеристики вентилятора (2)
Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування

Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон повітряного потоку (H)

0

Повітряний потік [м³/хв]
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Примітки
1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції.
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXSA-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXSQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXSQ63A
FXSA63A
Характеристики вентилятора (3)
Автоматичне регулювання витрати повітря

Характеристики вентилятора (1)

Верхня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

M-рівень*1

Верхня межа ЗСТ

Н-рівень*2
L-рівень*1

L Т

Верхня межа ЗСТ

(*1)

M-рівень*2

Нижня межа ЗСТ

L-рівень*2
Н-рівень*3

Верхня межа ЗСТ

L-рівень*3

M-рівень*3

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Н-рівень*1

H-рівень
М-рівень
L-рівень
Нижня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

0

Повітряний потік [м³/хв]
Маркування
*1
МАКС
*3

Повітряний потік [м³/хв]
1. Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

ЗСТ [Па]
150

СТАНД.

2. Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

Характеристики вентилятора (2)
Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування

30

Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон витрати повітря (В)

Примітки
1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції.
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

Повітряний потік [м³/хв]

FXSQ80A
FXSA80A
Характеристики вентилятора (3)
Автоматичне регулювання витрати повітря

Характеристики вентилятора (1)
Н-рівень*1

Нижня межа ЗСТ

M-рівень*1

Верхня межа ЗСТ

Н-рівень*2
L-рівень*1
Верхня межа ЗСТ

M-рівень*2
Нижня межа ЗСТ

L-рівень*2

Верхня межа ЗСТ

L-рівень*3

M-рівень*3

Н-рівень*3

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Верхня межа ЗСТ

H-рівень
М-рівень
L-рівень

Нижня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м³/хв]

Повітряний потік [м³/хв]
1. Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

Маркування
ЗСТ [Па]
*1
МАКС
150
100
*3
СТАНД.
40

2. Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

Характеристики вентилятора (2)
Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування

Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон витрати повітря (В)

Повітряний потік [м³/хв]

Примітки
1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції.
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXSA-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXSQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

FXSQ100A
FXSA100A
Характеристики вентилятора (3)
Автоматичне регулювання витрати повітря

Характеристики вентилятора (1)

M-рівень*1

Верхня межа ЗСТ

Верхня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

Н-рівень*2

L-рівень*1
Верхня межа ЗСТ

L-рівень*2

M-рівень*2

Верхня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

Н-рівень*3
L-рівень*3

M-рівень*3

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Н-рівень*1

H-рівень
М-рівень
L-рівень

Нижня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м³/хв]
Маркування
*1
МАКС
*3

Повітряний потік [м³/хв]
1. Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

ЗСТ [Па]
150

СТАНД.

2. Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

Характеристики вентилятора (2)
Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування

40

Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон витрати повітря (В)

Примітки
1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції.
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

Повітряний потік [м³/хв]

FXSQ125A
FXSA125A
Характеристики вентилятора (3)
Автоматичне регулювання витрати повітря

Характеристики вентилятора (1)

Верхня межа ЗСТ

M-рівень*1

Верхня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

L-рівень*1

Н-рівень*2
M-рівень*2

Верхня межа ЗСТ

L-рівень*2

Нижня межа ЗСТ

Верхня межа ЗСТ

Н-рівень*3

M-рівень*3
L-рівень*3

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Н-рівень*1

H-рівень
М-рівень
L-рівень

Нижня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м³/хв]
Маркування
*1
МАКС

ЗСТ [Па]
150

Повітряний потік [м³/хв]
1. Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
2. Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

Характеристики вентилятора (2)
Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування

*3

СТАНД.

50

Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон витрати повітря (В)

Повітряний потік [м³/хв]
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Примітки
1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції.
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXSA-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXSQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXSQ140A
FXSA140A
Характеристики вентилятора (3)
Автоматичне регулювання витрати повітря

Характеристики вентилятора (1)
Н-рівень*1

Верхня межа ЗСТ

Нижня межа ЗСТ

Н-рівень*2
L-рівень*1

M-рівень*2
Нижня межа ЗСТ

Верхня межа ЗСТ

L-рівень*2

Н-рівень*3
M-рівень*3

Верхня межа ЗСТ

L-рівень*3

Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м³/хв]
Маркування
*1
МАКС
*3

СТАНД.

H-рівень
М-рівень
L-рівень

Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м³/хв]
1. Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

ЗСТ [Па]
150
50

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Верхня межа ЗСТ
M-рівень*1

2. Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

Характеристики вентилятора (2)
Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування

Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон витрати повітря (В)

Повітряний потік [м³/хв]

Примітки
1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції.
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXMQ-P7
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
FXMQ50P7

ДЕТАЛЬ В

ВИД А-А

місце забору свіжого повітря

350 або більше
(простір для обслуговування)

Ø125 (вибивний отвір)
Підвісний болт

6 х М5 (на обводі)

ДЕТАЛЬ В

500 або більше
(простір для обслуговування)

Елемент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва
Опис
З'єднання труби для рідини
Ø6,35 розтрубне з'єднання
З'єднання труби для газу
Ø12,70 розтрубне з'єднання
З'єднання дренажного трубопроводу
З'єднання проводки пульта дистанційного керування
З'єднання живлення
Зливний отвір
Повітряний фільтр
Сторона всмоктування повітря
Сторона випуску повітря
Шильд

631 (положення підвішування)

1038 (положення підвішування)

ПРИМІТКИ

1 При встановленні додаткових аксесуарів див. «супровідні креслення для встановлення додаткових аксесуарів».
2 Необхідна глибина стелі варіюється в залежності від конфігурації кожної окремої системи.
3 Для обслуговування повітряного фільтра необхідно забезпечити доступ до панелі обслуговування.
Див. креслення «метод установки фільтра».

(Вибивний отвір)
Місце забору свіжого повітря

350 або більше
(Простір для обслуговування)

FXMQ63-80P7

Підвісний болт

500 або більше
(Простір для обслуговування)

(На обводі)

Деталь В

елемента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

631 (підвішене положення)

390 або більше
(Простір для
обслуговування)

1038 (підвішене положення)

(Пройма в стелі)

Назва
З'єднання труби для рідини
З'єднання труби для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
З'єднання проводки пульта дистанційного керування
З'єднання живлення
Дренажний отвір
Повітряний фільтр
Сторона всмоктування повітря
Сторона випуску повітря
Шильд

Опис
Ø 9,52 розтрубне з'єднання
Ø 15,90 розтрубне з'єднання
VP25 (ЗД ø 32, ВД ø 25)

Деталь В

VP25 (ЗД ø 32, ВД ø 25)

(Пройма в стелі)

ПРИМІТКИ

Із декоративною панеллю

266

Вид А-А

1. При встановленні додаткових аксесуарів див. супровідні креслення.
2. Необхідна глибина стелі варіюється в залежності від конфігурації кожної
окремої системи.
3. Для обслуговування повітряного фільтра необхідно забезпечити доступ
до панелі обслуговування.
4. Додаткова декоративна панель BYBS71DJW1 (світло-кремовий/білий 10Y9/0.5)

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXMQ-P7
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXMQ-MB
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

(Вибивний отвір)
Місце забору свіжого повітря

350 або більше
(Простір для обслуговування)

FXMQ100-125P7

Підвісний болт

500 або більше
(Простір для
обслуговування)

(Пройма в стелі)

Деталь В

1438 (підвішене положення)

631 (підвішене положення)

390 або більше
(Простір для
обслуговування)

(На обводі)

Деталь В

Вид А-А

елемента
1
2
3
4
5
6

(Пройма в стелі)

8
9
10

Назва
З'єднання труби для рідини
З'єднання труби для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
З'єднання проводки пульта дистанційного керування
З'єднання живлення
Дренажний отвір
Повітряний фільтр
Сторона всмоктування повітря
Сторона випуску повітря
Шильд

Опис
Ø 9,52 розтрубне з'єднання
Ø 15,90 розтрубне з'єднання
VP25 (ЗД ø 32, ВД ø 25)

VP25 (ЗД ø 32, ВД ø 25)

ПРИМІТКИ

1. При встановленні додаткових аксесуарів див. супровідні креслення.
2. Необхідна глибина стелі варіюється в залежності від конфігурації кожної окремої системи.
3. Для обслуговування повітряного фільтра необхідно забезпечити доступ до панелі обслуговування.
4. Додаткова декоративна панель BYBS125DJW1 (світло-кремовий/білий 10Y9/0.5)
Із декоративною панеллю

FXMQ-MB

розмір трубопроводу (місцева поставка)
внутрішній блок

32 - ø 4,7 отвір
(по периметру)

32 - ø 4,7 отвір
(по периметру)

сторона газу
сторона води
Приєднаний трубопровід
Приєднаний трубопровід

Примітка
1. Розташування шильду блока: Поверхня блока управління

прибл. 600

650 або більше
(простір для обслуговування)

32 - ø 4,7 отвір
(по периметру)

Вид А

Оглядовий отвір 600 або більше
1100 або більше
(простір для обслуговування)

Сторона випуску

Сторона всмоктування (примітка 2)

Вид А

16 - ø 8 отвір
(по периметру)

1

З'єднання труби для рідини

2

З'єднання труби для газу

технічне з'єднання трубопроводу

3

Клема заземлення

розтрубне з'єднання
M5 (всередині розподільної коробки)

4

Блок управління

5

З'єднання кабелю живлення

6

З'єднання трансмісійної проводки

7

Гачок

8

Нагнітальний фланець

9

Всмоктувальний фланець

10

Приєднаний трубопровід

11

Шильд

12

З'єднання дренажного трубопроводу

13

Порт подачі води

M10

паяне з'єднання

PS1B внутрішнє різьблення
Зовнішній діаметр ø33,349
Зовнішній діаметр ø33,391
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXMQ-P7
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
FXMQ50P7

Верхня межа ЗСТ (макс. ЗСТ)
H (макс. ЗСТ)
M (макс. ЗСТ)
L (макс. ЗСТ)

Нижня межа ЗСТ (макс. ЗСТ)

М (станд. ЗСТ)

Верхня межа ЗСТ (станд. ЗСТ)

H (станд. ЗСТ)

L (станд. ЗСТ)

Нижня межа ЗСТ (станд. ЗСТ)

Характеристики вентилятора (3)
Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Характеристики вентилятора (1)

(автоматичне регулювання витрати повітря)

Верхня межа ЗСТ

Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
H
Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

M
L

Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м3/хв]

Повітряний потік [м3/хв]

Характеристики вентилятора (2)

(Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування)
Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон доступних рівнів витрати повітря (В)

Повітряний потік [м3/хв]
ПРИМІТКИ

1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

FXMQ63P7

H (макс. ЗСТ)
Верхня межа ЗСТ (макс. ЗСТ)

M (макс. ЗСТ)

L (макс. ЗСТ)

Нижня межа ЗСТ (макс. ЗСТ)

Верхня межа ЗСТ (станд. ЗСТ)

H (станд. ЗСТ)
М (станд. ЗСТ)

L (станд. ЗСТ)

Нижня межа ЗСТ (станд. ЗСТ)

Повітряний потік [м3/хв]

Характеристики вентилятора (2)

(Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування)
Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон доступних рівнів витрати повітря (В)

Повітряний потік [м3/хв]
ПРИМІТКИ

1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск
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Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Характеристики вентилятора (1)

Характеристики вентилятора (3)
(автоматичне регулювання витрати повітря)
Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
Верхня межа ЗСТ
H
M

Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

L
Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м3/хв]

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXMQ-P7
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXMQ80P7

H (макс. ЗСТ)

Верхня межа ЗСТ (макс. ЗСТ)
M (макс. ЗСТ)
L (макс. ЗСТ)

Нижня межа ЗСТ (макс. ЗСТ)
H (станд. ЗСТ)

Верхня межа ЗСТ (станд. ЗСТ)
М (станд. ЗСТ)

Нижня межа ЗСТ (станд. ЗСТ)

L (станд. ЗСТ)

Характеристики вентилятора (3)

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Характеристики вентилятора (1)

(автоматичне регулювання витрати повітря)
Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
Верхня межа ЗСТ
H
Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
M
L
Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м3/хв]

Повітряний потік [м3/хв]

Характеристики вентилятора (2)

(Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування)
Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон доступних рівнів витрати повітря (В)

Повітряний потік [м3/хв]
ПРИМІТКИ

1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

FXMQ100P7

H (макс. ЗСТ)
Верхня межа ЗСТ (макс. ЗСТ)

Нижня межа ЗСТ (макс. ЗСТ)
M (макс. ЗСТ)

L (макс. ЗСТ)
Верхня межа ЗСТ (станд. ЗСТ)

H (станд. ЗСТ)
М (станд. ЗСТ)
Нижня межа ЗСТ (станд. ЗСТ)

L (станд. ЗСТ)

Характеристики вентилятора (3)

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Характеристики вентилятора (1)

(автоматичне регулювання витрати повітря)
Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
Верхня межа ЗСТ при
автоматичному регулюванні витрати повітря
H

Верхня межа ЗСТ
Верхня межа ЗСТ

Повітряний потік [м3/хв]

M Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
L
Нижня межа ЗСТ
Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м3/хв]

Характеристики вентилятора (2)
Характеристики
вентилятора
(2) пульта дистанційного керування)
(Налаштування на
місці за допомогою

Зовнішній статичний тиск [Па]

(Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування)
Діапазон доступних рівнів витрати повітря (В)
Діапазон доступних рівнів витрати повітря (В)

Повітряний потік [м3/хв]
ПРИМІТКИ

1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск.
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXMQ-MB
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXMQ-P7
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

FXMQ125P7

Верхня межа ЗСТ (макс. ЗСТ)

Характеристики вентилятора (3)

H (макс. ЗСТ)

M (макс. ЗСТ)

L (макс. ЗСТ)

H (станд. ЗСТ)

Нижня межа ЗСТ
(макс. ЗСТ)

Верхня межа ЗСТ (станд. ЗСТ)
L (станд. ЗСТ)

М (станд. ЗСТ)

Нижня межа ЗСТ
(станд. ЗСТ)

(автоматичне регулювання витрати повітря)

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Характеристики вентилятора (1)

Верхня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря
Верхня межа ЗСТ
H
M
L

Нижня межа ЗСТ при автоматичному регулюванні витрати повітря

L
Нижня межа ЗСТ

Повітряний потік [м3/хв]

Повітряний потік [м3/хв]

Характеристики вентилятора (2)

(Налаштування на місці за допомогою пульта дистанційного керування)
Зовнішній статичний тиск [Па]

Діапазон доступних рівнів витрати повітря (В)

Повітряний потік [м3/хв]
ПРИМІТКИ

1. Характеристики вентилятора наведені для режиму вентиляції
2. ЗСТ: Зовнішній статичний тиск

FXMQ200MB

50 Гц 220–240 В

(мм вод. ст.)

(мм вод. ст.) (Па)

вис.
(Високий ЗСТ)

Верхня межа зовнішнього
статичного тиску (вис. ЗСТ)

Нижня межа зовнішнього
статичного тиску (вис. ЗСТ)

Зовнішній статичний тиск

Низький
(Високий ЗСТ)

Високий
(Стандартний ЗСТ)

Верхня межа зовнішнього статичного
тиску (станд. ЗСТ)
Низький
(Стандартний ЗСТ)

Нижня межа зовнішнього статичного
тиску (станд. ЗСТ)

Повітряний потік [м³/хв]
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Примітки:
1. Пульт дистанційного керування може використовуватися для
переключення між режимами «ВИСОКИЙ» і «НИЗЬКИЙ».
2. На заводі встановлюється «СТАНДАРТНИЙ» режим витрати повітря. За
допомогою пульта дистанційного керування можна обирати між
режимами «СТАНДАРТНИЙ ЗСТ» та «ВИСОКИЙ ЗСТ».

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXMQ-MB
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXMQ250MB
(мм вод. ст.)

(мм вод. ст.) (Па)

вис.
(Високий ЗСТ)

Верхня межа зовнішнього
статичного тиску (вис. ЗСТ)

Зовнішній статичний тиск (Па)

50 Гц 220–240 В

Примітки:
1. Пульт дистанційного керування може використовуватися для
переключення між режимами «ВИСОКИЙ» і «НИЗЬКИЙ».
2. На заводі встановлюється «СТАНДАРТНИЙ» режим витрати повітря. За д
опомогою пульта дистанційного керування можна обирати між режимами
«СТАНДАРТНИЙ ЗСТ» та «ВИСОКИЙ ЗСТ».

Нижня межа зовнішнього
статичного тиску (вис. ЗСТ)

Низький
(Високий ЗСТ)

Високий
(Стандартний ЗСТ)
Верхня межа зовнішнього
статичного тиску (станд. ЗСТ)

Низький
(Стандартний ЗСТ)

Нижня межа зовнішнього статичного
тиску (станд. ЗСТ)

Повітряний потік (м³/хв)
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXAQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

Отвір для труб

Отвір для труб

30 або більше

Приблизно 365
Зливний шланг
Приблизно 420
Трубопровід для газу
Приблизно 460
Трубопровід для рідини

Отвір для труб

Розміри повністю відкритої передньої панелі

Кріпильні гвинти передньої решітки

Передня панель

Розташування шильду

Вибивний отвір.
120 або менше

Для установки на високих місцях

Вихід для повітря

Передня решітка

50 або більше

Вибивний отвір.

Горизонтальна лопать
Отвір для труб

Отвір для труб

50 або більше
Необхідний простір

Необхідний простір

Стандартне розташування отворів у стіні

Кут лопаті
Вверх/вниз (автоматичн.)
Охолодження
Нагрівання
Зниження вологості

2500 або більше

Повітряний потік в приміщенні

Необхідний простір

Отвір для труб

90 або більше
Необхідний простір

FXAQ15-32A

Габаритні розміри блока

Вентилятор
Фільтр для холодоагенту

Отвір для прихованих труб

Отвір для
прихованих труб
Ліворуч/праворуч (ручн.)

Приблизно 290
Гнучка труба
Приблизно 308
Гнучка труба
Приблизно 415
Трубопровід для газу
Ø 12,7 мм CuT
Приблизно 460
Трубопровід для рідини
Ø 6,4 мм CuT
Приблизно 475
Зливний шланг VP13

Примітки
1) Позначка

вказує напрямок труб.

2) Не розміщуйте жодних об'єктів під внутрішнім блоком. У разі підвищеної вологості (> 80%),

Внутрішній діаметр: 15 м

засмічених дренажних отворів або забруднених повітряних фільтрів, може випадати конденсат.

Зовнішній діаметр: 18 мм

29

Отвір для труб

30 або більше

Отвір для труб

Розміри повністю відкритої передньої панелі

2500 або більше

Повітряний потік в приміщенні
Розташування шильду

Кріпильні гвинти передньої решітки

Передня панель

Вибивний отвір.

Кут лопаті

50 або більше

Отвір для труб

Отвір для труб

Необхідний простір

Для установки на високих місцях

50 або більше
Необхідний простір

Стандартне розташування отворів у стіні

Вверх/вниз (автоматичн.)
Охолодження
Вентилятор
Зниження вологості Нагрівання

Габаритні розміри блока
Отвір для прихованих труб
Фільтр для холодоагенту

Ліворуч/праворуч (ручн.)

Отвір для прихованих труб

Примітки
Позначка

вказує напрямок труб.

Не розміщуйте жодних об'єктів під внутрішнім блоком. У разі підвищеної вологості (> 80%),
засмічених дренажних отворів або забруднених повітряних фільтрів, може випадати конденсат.
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Приблизно 290
Гнучка труба
Приблизно 300
Гнучка труба
Приблизно 415
Трубопровід для газу
Ø 12,7 мм CuT
Приблизно 460
Трубопровід для рідини
Ø 6,4 мм CuT
Приблизно 475
Зливний шланг VP13

Внутрішній діаметр: 15 м
Зовнішній діаметр: 18 мм

Вибивний отвір.
120 або менше

Вихід для
повітря

Горизонтальна лопать

Передня решітка

Необхідний простір

Отвір для труб

Отвір для труб

Приблизно 365
Зливний шланг
Приблизно 420
Трубопровід для газу
Приблизно 460
Трубопровід для рідини

90 або більше
Необхідний простір

FXAQ40-50A

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXAQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXAQ63A

Приблизно 365
Зливний шланг
Приблизно 420
Трубопровід для газу
Приблизно 460
Трубопровід для рідини

Отвір для труб

Отвір для труб

90 або більше
Необхідний простір

Отвір для труб

30 або більше
Необхідний простір

Отвір для труб

Розміри повністю відкритої передньої панелі

2500 або більше

Повітряний потік в приміщенні
Розташування шильду
Кріпильні гвинти передньої решітки

Передня панель
Передня решітка
Вибивний отвір

Кут лопаті

Отвір для труб

Отвір для труб

Стандартне розташування отворів у стіні

Вверх/вниз (автоматичн.)
Охолодження
Вентилятор
Зниження вологості Нагрівання

120 або менше
Для установки на високих місцях

Вихід для
повітря

Горизонтальна лопать
50 або більше
Необхідний простір

Вибивний отвір

50 або більше
Необхідний простір
Габаритні розміри блока

ОТВІР ДЛЯ БЕТОННОЇ СТІНИ

ОТВІР ДЛЯ БЕТОННОЇ СТІНИ

125 мм ДО БЛОКА
ЛІВ.
БОКОВА ПОВЕРХНЯ

ШИРИНА
БЛОКА: 1050 мм
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВИМІРЮВАЛЬНУ СТРІЧКУ,
ЯК ПОКАЗАНО
ВИСОТА БЛОКА: 290 мм

Розташуйте кінець
вимірювальної стрічки на

РОЗТАШУЙТЕ РІВЕНЬ
100 мм ДО
БЛОКА ПРАВОРУЧ
БОКОВА ПОВЕРХНЯ
ЦЕНТР ОТВОРУ ДЛЯ ТРУБИ: 90 мм ВНИЗ

ДО КОНТУРУ БЛОКА
525 мм ПРАВОРУЧ ТА ЛІВОРУЧ
145 мм ВВЕРХ ТА ВНИЗ
центр блока

Кінець труби для газу
Кінець труби для рідини

ЦЕНТР ОТВОРУ ДЛЯ ТРУБИ
83 мм ЛІВОРУЧ

Фільтр для холодоагенту

Ліворуч/праворуч (ручн.)
Отвір для прихованих труб

ПРИ КРІПЛЕННІ
БЛОКА ДО
ЦІЄЇ ПЛАСТИНИ
ГВИНТАМИ
ПРИКРІПІТЬ ЦЮ
ПЛАСТИНУ ДО
СТІНИ
ГВИНТАМИ

Отвір для прихованих труб

ЦЕНТР
ОТВОРУ ДЛЯ ТРУБИ
100 мм ДО
ПРАВОРУЧ

Приблизно 290
Гнучка труба
Приблизно 300
Гнучка труба
Приблизно 415
Трубопровід для газу
ø 15,9 мм CuT
Приблизно 460
Трубопровід для рідини
ø 9,5 мм CuT
Приблизно 475
Зливний шланг VP13
Внутрішній діаметр: 15 м

ПРИМІТКИ

Зовнішній діаметр: 18 мм

Позначка
вказує напрямок труб.
Не розміщуйте жодних об'єктів під внутрішнім блоком. У разі підвищеної вологості (> 80%),
засмічених дренажних отворів або забруднених повітряних фільтрів, може випадати конденсат.
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXHQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
FXHQ32A

Позиція: проріз для виймання труб назад (вид спереду)

(необхідний
простір)

(необхідний простір)

(крок різьблення
підвісного болта)

Розташування підключення комплекту для забору свіжого повітря
ø 100 (вибивний отвір)

(крок різьблення підвісного болта)
Підвісний болт

300 або більше
(необхідний простір)

Від підлоги 2500 або більше

Для установки на висоті

Положення: стінка отвору для виймання труб назад (вид спереду)

30 або більше (простір
для обслуговування)

30 або більше (простір для
обслуговування)

ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА

перешкода
сторона підлоги

Назва

№

Опис

Повітророзподільна решітка
Повітрозабірна решітка
Повітряний фільтр

шильд із назвою бренду
(примітка 2)

З'єднання труби для газу
З'єднання труби для рідини

розтруб ø 15,9
розтруб ø 9,5

З'єднання дренажного трубопроводу

З’єднання дренажного
трубопроводу VP20
(для трубопроводів зліва)

Клема заземлення (всередині електророзподільної коробки)
Кронштейн кріплення
Відкрита кришка для зворотного з'єднання трубопроводу та проводки
Відкрита кришка для верхнього з'єднання трубопроводу та проводки

проріз

Правостороннє з'єднання трубопроводу

ПРИМІТКИ
1. РОЗТАШУВАННЯ ШИЛЬДУ БЛОКА: НИЖНЯ ЧАСТИНА КОРПУСУ ВЕНТИЛЯТОРА ВСЕРЕДИНІ ПОВІТРОЗАБІРНОЇ
РЕШІТКИ.
2. У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ, ЦЯ ПОЗИЦІЯ БУДЕ ПРИЙМАЧЕМ СИГНАЛУ.
ДИВ. ДЕТАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ.
3. НЕ РОЗМІЩУЙТЕ ПІД ВНУТРІШНІМ БЛОКОМ ВОЛОГІ РЕЧІ, ЩО МОЖУТЬ ЗАВАЖАТИ ЙОГО РОБОТІ. ЯКЩО ВОЛОГІСТЬ ДОСЯГАЄ
РІВНЯ 80% АБО БІЛЬШЕ, ДРЕНАЖНІ ОТВОРИ ЗАСМІЧЕНІ, А ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР БРУДНИЙ, МОЖЕ ВИПАСТИ КОНДЕНСАТ.

З'єднання трубопроводу з лівої сторони задньої частини
З'єднання дренажного трубопроводу з лівої сторони

проріз
проріз

З'єднання дренажного трубопроводу з правої сторони
Отвір в стіні для виведення трубопроводу назад

проріз

З'єднання дренажного трубопроводу зверху
З'єднання труби для газу зверху
З'єднання труби для рідини зверху
Заднє з'єднання проводки джерела електроживлення та кабелю блока
Верхнє з'єднання проводки джерела електроживлення та кабелю блока

FXHQ63A

Позиція: проріз для виймання труб назад (вид спереду)
(необхідний простір)

(необхідний простір)

(підвішене
положення)

Розташування підключення комплекту для
забору свіжого повітря ø 100 (вибивний отвір)

(підвішене положення)
підвісний болт

300 або більше
(необхідний простір)

Від підлоги 2500 або більше

Для установки на висоті

Положення: стінка отвору для виймання труб назад (вид спереду)

30 або більше (простір
для обслуговування)

30 або більше (простір
для обслуговування)

ПЕРЕД

шильд із назвою
примітка 2

перешкода
сторона підлоги

ПРИМІТКИ
З’єднання дренажного трубопроводу
VP20 (для трубопроводів зліва)

№

Назва

Повітророзподільна решітка

Правостороннє з'єднання трубопроводу

проріз

Повітрозабірна решітка
Повітряний фільтр

З'єднання трубопроводу з лівої сторони задньої частини
З'єднання дренажного трубопроводу з лівої сторони

проріз
проріз

З'єднання дренажного трубопроводу з правої сторони
Отвір в стіні для виведення трубопроводу назад

проріз

З'єднання труби для газу
З'єднання труби для рідини
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Опис

1. РОЗТАШУВАННЯ ШИЛЬДУ БЛОКА: НИЖНЯ ЧАСТИНА КОРПУСУ
ВЕНТИЛЯТОРА ВСЕРЕДИНІ ПОВІТРОЗАБІРНОЇ РЕШІТКИ.
2. У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ, ЦЯ ПОЗИЦІЯ БУДЕ ПРИЙМАЧЕМ СИГНАЛУ. ДИВ. ДЕТАЛЬНЕ
КРЕСЛЕННЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ.
3. НЕ РОЗМІЩУЙТЕ ПІД ВНУТРІШНІМ БЛОКОМ ВОЛОГІ РЕЧІ, ЩО МОЖУТЬ
ЗАВАЖАТИ ЙОГО РОБОТІ. ЯКЩО ВОЛОГІСТЬ ДОСЯГАЄ РІВНЯ 80% АБО
БІЛЬШЕ, ДРЕНАЖНІ ОТВОРИ ЗАСМІЧЕНІ, А ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР БРУДНИЙ,
МОЖЕ ВИПАСТИ КОНДЕНСАТ.

розтруб ø 15,9
розтруб ø 9,5

З'єднання дренажного трубопроводу

З'єднання дренажного трубопроводу зверху

Клема заземлення (всередині електророзподільної коробки)
Кронштейн кріплення
Відкрита кришка для зворотного з'єднання трубопроводу та проводки

З'єднання труби для газу зверху
З'єднання труби для рідини зверху
Заднє з'єднання проводки джерела електроживлення та кабелю блока

Відкрита кришка для верхнього з'єднання трубопроводу та проводки

Верхнє з'єднання проводки джерела електроживлення та кабелю блока

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXHQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXUQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXHQ100A

Позиція: проріз для виймання труб назад (вид спереду)
(необхідний простір)

(необхідний простір)

(підвішене
положення)

Розташування підключення комплекту для
забору свіжого повітря ø 100 (вибивний отвір)

(підвішене положення)
підвісний болт

(необхідний
простір)

Висота установки над підлогою
2500 або більше

Положення: стінка отвору для виймання труб назад (вид спереду)

30 або більше
(простір для обслуговування)

30 або більше
(простір для обслуговування)
ПЕРЕД

перешкода

шильд із назвою
примітка 2

сторона підлоги

шильд із назвою
З'єднання дренажного
трубопроводу VP20

Назва

№

Опис

ПРИМІТКИ
1. РОЗТАШУВАННЯ ШИЛЬДУ БЛОКА: НИЖНЯ ЧАСТИНА КОРПУСУ
ВЕНТИЛЯТОРА ВСЕРЕДИНІ ПОВІТРОЗАБІРНОЇ РЕШІТКИ.
2. У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ, ЦЯ ПОЗИЦІЯ БУДЕ ПРИЙМАЧЕМ СИГНАЛУ. ДИВ.
ДЕТАЛЬНЕ КРЕСЛЕННЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ.
3. НЕ КЛАДІТЬ НІЧОГО ПІД ВНУТРІШНІЙ БЛОК, АДЖЕ МОЖЕ ВИПАСТИ
КОНДЕНСАТ ПО НАСТУПНИМ ПРИЧИНАМ:
1. ВОЛОГІСТЬ 80% АБО БІЛЬШЕ.
2. ДРЕНАЖНИЙ ОТВІР НЕ ПРАЦЮЄ.
3. БРУДНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР.

Повітророзподільна решітка

Правостороннє з'єднання трубопроводу

проріз

Повітрозабірна решітка
Повітряний фільтр

З'єднання трубопроводу з лівої сторони задньої частини
З'єднання дренажного трубопроводу з лівої сторони

проріз
проріз

З'єднання дренажного трубопроводу з правої сторони
Отвір в стіні для виведення трубопроводу назад

проріз

З'єднання труби для газу
З'єднання труби для рідини

розтруб ø 15,9
розтруб ø 9,5

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20

Клема заземлення (всередині електророзподільної коробки)
Кронштейн кріплення
Відкрита кришка для зворотного з'єднання трубопроводу та проводки

M4

З'єднання дренажного трубопроводу зверху
З'єднання труби для газу зверху
З'єднання труби для рідини зверху
Заднє з'єднання проводки джерела електроживлення та кабелю блока
Верхнє з'єднання проводки джерела електроживлення та кабелю блока

Відкрита кришка для верхнього з'єднання трубопроводу та проводки

FXUQ-A
1500 мм або більше

Примітки:
1. Місця приклеювання етикетки виробника: На кришці блока управління всередині повітрозабірної решітки.
2. Інформація зі встановлення додаткових аксесуарів наведена у монтажних кресленнях.
3. При закриванні повітророзподільної решітки (2 або 3-канальний випуск повітря), напрямок підключення
труби буде обмеженим, див. інструкції з установки.
4. Не розміщуйте під внутрішнім блоком вологі речі, що можуть заважати його роботі. Якщо вологість досягає
рівня 80% або більше, дренажні отвори засмічені, а повітряний фільтр брудний, може випасти конденсат.
Шильд з назвою
бренду

1500 мм або
більше
Розташування в підвішеному стані 835

Шильд з назвою бренду
(примітка 2)

1500 мм або
більше

1500 мм або більше
Якщо потрібно закрити повітровипускний отвір, необхідно
залишити місце 30 мм або більше (примітка 3)

Розташування в підвішеному
стані 835

(Одиниця: мм)

Необхідний простір

Розташування з'єднання труби для газу та дренажу для
верхнього трубопроводу

Розташування з'єднання
труби для газу та дренажу
для заднього трубопроводу

Розташування з'єднання
труби для газу та дренажу
для правого трубопроводу

Підвісний болт

Стрілочний вид А
Висота кронштейна

2500 мм або більше
(необхідний простір)
Стрілочний вид А
Дренажний трубопровід можна підіймати на висоту
до 600 мм від поверхні продукту

1 З'єднання труби для рідини, ø 9,5 розтруб
2 З'єднання труби для газу, ø 15,9 розтруб
3 З'єднання дренажного трубопроводу VP20
4 Вихід повітря
5 Всмоктувальний фланець
6 Декоративна кутова кришка
7 Правий трубопровід / з'єднання проводки
8 Задній трубопровід / з'єднання проводки
9 Кришка для отвору під трубопровід
10 Коліно (аксесуар) – зовнішній діаметр ø 26
11 Трубопровід із Г-подібним вигином
(аксесуар) – ø 15,9 розтруб
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXNQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
FXNQ20-32A
СТРІЛОЧНИЙ ВИД В

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

Оглядовий люк

20 або більше
20 або більше

Підвішене положення
ОТВІР Ø4.7

100 або більше

Підвішене положення

Підвісний болт

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

ОТВІР Ø 4,3

300 або більше
Простір для обслуговування

240 або більше

СТРІЛОЧНИЙ ВИД В

Всмоктування спереду
ОТВІР Ø5

4,3 ОТВ

Елемент Назва

Всмоктування знизу

Опис

Порт для з'єднання труби для рідини

Ø6,40 розтрубне з'єднання

Порт для з'єднання труби для газу

Ø12,7 розтрубне з'єднання

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

Зливний шланг
Блок керування
Трансмісійна лінія
З'єднання живлення
Підвісний кронштейн

Примітки
1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.
2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

Повітряний фільтр
Лапа кріплення

FXNQ40-50A
СТРІЛОЧНИЙ ВИД В

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

Оглядовий люк

20 або більше
Підвішене положення

20 або більше

ОТВІР Ø 4,7

Підвісний болт

100 або більше

Підвішене положення

4-M8～M10

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

240 або більше

ОТВІР Ø 4,3

300 або більше
Простір для обслуговування

СТРІЛОЧНИЙ ВИД В

Всмоктування спереду
ОТВІР Ø 5
ОТВІР Ø 4,3

Всмоктування знизу
Елемент Назва

Опис

Порт для з'єднання труби для рідини

Ø 6,4 розтрубне з'єднання

Порт для з'єднання труби для газу

Ø 12,70 розтрубне з'єднання

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø26, ВД Ø20)

Зливний шланг
Блок керування
Трансмісійна лінія
З'єднання живлення
Підвісний кронштейн
Повітряний фільтр
Лапа кріплення
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Примітки
1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.
2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXNQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXNQ63A
СТРІЛОЧНИЙ ВИД В

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

Оглядовий люк
20 або більше

Підвішене положення

20 або більше

1000

Підвісний болт

ОТВІР Ø4,7

100 або більше

Підвішене положення

4-M8～M10

ВИД ЗА СТРІЛКОЮ А

300 або більше

ОТВІР Ø4,3

Простір для обслуговування

240 або більше

СТРІЛОЧНИЙ ВИД В

Всмоктування спереду
ОТВІР Ø 5
ОТВІР Ø 4,3

Елемент Назва

Всмоктування знизу

Опис

Порт для з'єднання труби для рідини

Ø 9,52 розтрубне з'єднання

Порт для з'єднання труби для газу

Ø 15,9 розтрубне з'єднання

З'єднання дренажного трубопроводу

VP20 (ЗД Ø 26, ВД Ø 20)

Зливний шланг
Блок керування
Трансмісійна лінія
З'єднання живлення
Підвісний кронштейн
Примітки
1. При встановленні додаткових аксесуарів звертайтеся до супровідної документації.
2. Глибина стелі варіюється в залежності від документації кожної окремої системи.

Повітряний фільтр
Лапа кріплення

FXNQ20-25A
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXNQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
FXNQ32A
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXNQ-A
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXNQ50A
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXLQ-P
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
FXLQ20-25P

100 або більше

Спереду 1000 або більше

20 або більше
1750 або більше

100 або більше
Подача повітря
Всмоктування

Основа

Необхідний простір для установки

Отвір для труби
(задн.)

Овальний отвір 4-12х30
Отвір для монтажу з задньої сторони
Гвинт регулювання рівня в
стандартних аксесуарах
4xM6

Елемент
Овальний отвір 2-12х18
Отвір для кріплення до підлоги

Отвір для проводки
(знизу)

Назва
Опис
З'єднання труби для рідини Ø 6,4 розтрубне з'єднання
З'єднання труби для газу Ø 12,7 розтрубне з'єднання
З'єднання дренажного трубопроводу
Розподільна коробка
Повітряний фільтр

Отвір для трубопроводу
(знизу)

FXLQ32-40P

Спереду 1000 або більше

20 або більше
100 або більше

1750 або більше

100 або більше
Подача повітря
Всмоктування

Основа

Необхідний простір для установки

Отвір для труби
(задн.)

Овальний отвір 4-12х30
Отвір для монтажу з задньої сторони

Гвинт регулювання рівня в стандартних аксесуарах
4xM6
Овальний отвір 2-12х18
Отвір для кріплення до підлоги

Елемент

Назва

З'єднання труби для рідини
З'єднання труби для газу
З'єднання дренажного трубопроводу
Розподільна коробка
Отвір для проводки
(знизу)
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Отвір для трубопроводу
(знизу)

Повітряний фільтр

Опис

ø 6,4 розтрубне з'єднання
ø 12,7 розтрубне з'єднання

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FXLQ-P
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FXLQ50-63P

100 або більше

Спереду 1000 або більше

20 або більше
1750 або більше

100 або більше
Подача повітря

Всмоктування
Основа

Необхідний простір для установки

Отвір для труби
(задн.)

Овальний отвір 4-12х30
Отвір для монтажу з задньої сторони

Модель
Гвинт регулювання рівня в стандартних аксесуарах
4xM6

Овальний отвір 2-12х18
Отвір для кріплення до підлоги

Отвір для проводки
(знизу)

Отвір для трубопроводу
(знизу)

Елемент

Назва

Опис

З'єднання труби для рідини
З'єднання труби для газу

øА розтрубне з'єднання
øВ розтрубне з'єднання

З'єднання дренажного трубопроводу

ЗД ø21

Розподільна коробка
Повітряний фільтр
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FTXJ-MW
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
FTXJ20-35MW - FTXJ20-35MS
Лівий бік
Див. примітку 2

Правий бік
Див. примітку 2

Задня частина

Задня частина

Кріпильні гвинти передньої решітки
Розташовано всередині блока

Нижня частина
Див. примітку 3

Вверх/вниз (автоматичн.)

Робочий стан
ВИМКН

Кут лопаті

Пульт бездротового дистанційного керування

Кріпильні гвинти кришки обслуговування
На передній решітці

Клема заземлення (M4)
На передній решітці
Шильд
На передній решітці

Передавач сигналу

Охолодження

Увімкн

Нагрівання

Клемна колодка з клемою заземлення
Розташовано всередині блока

Діапазон випуску повітря

Див. примітку 3
Нижня частина
Датчик руху

Вентилятор

Зниження вологості

Включно з монтажною пластиною
Індикатор датчика руху
Індикатор роботи
Індикатор таймера
Датчик температури в приміщенні
Розташовано всередині блока
Приймач сигналу

Заслінка

Перемикач внутрішнього блока УВІМКН/ВИМКН

Ліворуч/праворуч (автоматичн.)

Вид знизу
Зливний шланг
З'єднувальна частина
Внутрішній діаметр: 16 мм
Зовнішній діаметр: 18 мм
Довжина з'єднувального шлангу поза блоком 465 мм.

Труба для газу ø 9,5 CuT
Довжина труби поза блоком 350 мм.
Труба для рідини ø 6,4
Довжина труби поза блоком 400 мм.

Необхідний простір для обслуговування та вентиляції

мін. 50

мін. 50

Простір для
обслуговування

Простір для
обслуговування

мін. 350

Необхідний простір для
приймача сигналу

Примітки

ø 65 Отвір для прихованих труб

мін. 250

мін. 500

Мінімальний простір для
проходження повітря

Повітряний потік в приміщенні

мін. 30

Стандартне розташування отворів у стіні

1. Позначка (
) вказує напрямок труб.
2. У цьому випадку потрібна решітка (опція).
3. У цьому випадку розріжте решітку за паперовим шаблоном.

FTXJ50MW - FTXJ50MS
Лівий бік
Див. примітку 2

Задня частина

Задня частина

Правий бік
Див. примітку 2

Кріпильні гвинти передньої решітки
Розташовано всередині блока

Нижня частина
Див. примітку 3

Вверх/вниз (автоматичн.)

Робочий стан

Клема заземлення (M4)
На передній решітці
Шильд
На передній решітці

ВИМКН

Кут лопаті

Пульт бездротового дистанційного керування

Кріпильні гвинти кришки обслуговування
На передній решітці

Передавач сигналу

Охолодження

Увімкн

Нагрівання

Клемна колодка з клемою заземлення
Розташовано всередині блока

Діапазон випуску повітря

Див. примітку 3
Нижня частина
Датчик руху

Вентилятор

Зниження вологості

Включно з монтажною пластиною
Індикатор датчика руху
Індикатор роботи
Індикатор таймера
Датчик температури в приміщенні
Розташовано всередині блока
Приймач сигналу

Заслінка

Перемикач внутрішнього блока УВІМКН/ВИМКН

Ліворуч/праворуч (автоматичн.)

Вид знизу
Зливний шланг
З'єднувальна частина
Внутрішній діаметр: 16 мм
Зовнішній діаметр: 18 мм
Довжина з'єднувального шлангу поза блоком 465 мм.

Труба для газу ø 12,7 CuT
Довжина труби поза блоком 350 мм.
Труба для рідини ø 6,4
Довжина труби поза блоком 400 мм.

Повітряний потік в приміщенні

мін. 50

мін. 50
Простір для обслуговування

Простір для
обслуговування

мін. 350

ø 65 Отвір для прихованих труб
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Примітки
1. Позначка (
) вказує напрямок труб.
2. У цьому випадку потрібна решітка (опція).
3. У цьому випадку розріжте решітку за паперовим шаблоном.

мін. 250

Необхідний простір для
приймача сигналу

мін. 500

Мінімальний простір для
проходження повітря

Необхідний простір для обслуговування та вентиляції

мін. 30

Стандартне розташування отворів у стіні

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FTXA-AW
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

30

CTXA-AW/AS/AT - FTXA-AW/AS/AT

50

500

50

± 380
± 385
± 420

Wi-Fi

/

± 400
Ø 12,7 / 9,5

CuT

± 440
Ø 6,4

CuT

± 450
: 14
: 16

CTXA-AW/AS/AT - FTXA-AW/AS/AT
• Основні характеристики

• Зовнішній розмір

Показники
Зовні

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НАПРУГУ

З'єднувач (модель: B04B-PASK)
(контакти: 1: Vin 2: Ans 3: HL 4: GND)

• Спосіб монтажу
Не закривайте отвір стримера.
Швидкість повітря на виході отвору повинна становити 0,2 м/с.
Залиште вільне місце (8,5 мм) у отвору стримера.

0,2 м/с й більше

Потік повітря
Отвір у блоці стримера
(Те ж саме з другого боку)

Значення
150,9 × 46,9 × 27,5 мм
100 г
Полімерний матеріал
ABS
UL94-5VA
Більше CTI600V
Застосовні документи
Положення про електроприлади та безпеку матеріалів
IEC60335-1 (4-й), IEC60335-2-65 (4-й)
Умови навколишнього Температура зберігання
–25~70°C (з вимкненим електроживленням)
середовища
Температура при експлуатації
–10~60°C (з увімкненим електроживленням)
Вологість повітря при експлуатації 5~95% відн. вол. (без конденсації)
Базові характеристики Вхідна напруга
14 В ±5%
Максимальна вихідна напруга
6,5±0,5 кВ
Номінальна вихідна напруга
5,0±0,5 кВ
Номінальний вихідний
Вис. 55,5 мкА ±10%
струм
Низьк. 10 мкА ±10%
УВІМК/ВИМК
Вхідна напруга Vin (УВІМК/ВИМК)
Перемикання Вис. ↔ Низьк.
Подача 5 В на HL (низький рівень)
Монітор струму
Так
Визначення надструму
Так
Визначення низької напруги
Менше 3 кВ
Кількість озону, що утворюється
4,26 мл/год (Вис. 14±2°C 50±10% відн.вол)
Спосіб монтажу
Прикріплення за лівий і правий гачки
Прикріплення гвинтами
Габаритні розміри
Маса
Матеріал
Вогнезахист
Показник відстеження

Переконайтеся в тому, що між отвором стримера й
іншими частинами блоку залишилося не менше 8,5

Не розміщуйте провідник в межах 20 мм від алюмінієвої смужки (за
винятком гвинта кріплення).
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FVXG-K
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
FVXG25-35K
(Напівприхов.)

Приймач сигналу та
перемикач внутрішнього
блока увімкн/вимкн

Кріпильні гвинти
для кришки
повітровипускного
отвору (внутр.)

Максимальна відстань кріпильних
гвинтів на блоці

Шильд моделі (внутр.)

Індикатор
випромінювання

Трубопровід для рідини (ø 6,4 мідна труба)
Трубопровід для газу (ø 9,5 мідна труба)
85 (напівприхов.)

Індикатор роботи
Індикатор таймера

Термістор темп. кімнати

Монтажна пластина
Клемна колодка з клемою
заземлення

(Напівприхов.)

Кріпильні гвинти для напівприхованої установки (4 позиції)

Отвір для
шплінта

Кріпильні гвинти для
передньої решітки (внутр.)

Отвір для труб

Отвір для шплінта
Кріпильні гвинти для стандартної установки
(2 позиції)

Дренажне
гніздо

Шильд із загальними
характеристиками

Передавач сигналу

Отвір для труб

Зливний шланг

Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Необхідний простір
для установки

Отвір для труб

Регулювання напрямку повітряного потоку

Повітряний потік (внутрішн.)
(Отвір у стіні)

Вверх/вниз (автоматичн.)

Праворуч/ліворуч (ручн.)

Мін. 50 (для
технічного
обслуговування)

Мін. 150
(для технічного
обслуговування)

Нагрівання

(Отвір у стіні)

(Для функціонування)

Охолодження,
зниження вологості

Підлога

Підлога

Отвір у стіні для напівприхов.

Примітка) Позначка (2) вказує напрямок труб

FVXG50K
(Напівприхов.)

Кріпильні гвинти основного блока

Шильд моделі (внутр.)

Індикатор

Індикатор роботи
Індикатор таймера

Термістор темп. кімнати

Трубопровід для рідини (ø 6,4 мідна труба)
Трубопровід для газу (ø 9,5 мідна труба)
85 (напівприхов.)
Монтажна пластина
Клемна колодка з
клемою заземлення

Отвір
для шплінта

Кріпильні гвинти для стандартної установки
(2 позиції)

Отвір для труб

Отвір для шплінта

Кріпильні гвинти для
передньої решітки (внутр.)

Шильд із
загальними
Дренажне
характеристиками
гніздо

(Напівприхов.)

Кріпильні гвинти для напівприхованої установки (4 позиції)

Приймач сигналу та
перемикач
внутрішнього блока
увімкн/вимкн

Кріпильні гвинти
для кришки
повітровипускного
отвору (внутр.)

Передавач сигналу

Отвір для труб

Зливний шланг

Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Необхідний простір
для установки

Отвір для труб

Регулювання напрямку повітряного потоку

Повітряний потік (внутрішн.)

(Отвір у стіні)
Праворуч/ліворуч (ручн.)

Мін. 150 (для
технічного
обслуговування)

(Отвір у стіні)

(Для функціонування)

Мін. 50 (для
технічного
обслуговування)

Підлога

Підлога

Примітка) Позначка () вказує напрямок труб
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Отвір у стіні для напівприхов.

Вверх/вниз (автоматичн.)
Охолодження,
зниження вологості

Нагрівання

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ FVXM-F
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

FVXM25-35F
Регулювання напрямку повітряного потоку
Вверх/вниз (автоматичн.)
Охолодження
Зниження вологості Нагрівання

Ліворуч/праворуч (ручн.)

Примітки
1. Позначка -> вказує напрямок труб.

Верхнє обмеження діапазону
повітряного потоку ВИМКН

Передавач сигналу

Верхній повітровипускний отвір

Напівприхов.
Індикатор роботи
Приймач сигналу

Верхнє обмеження діапазону
повітряного потоку УВІМКН

Індикатор таймера
Перемикач внутрішнього блока УВІМКН/ВИМКН
Перемикач вибору повітровипускного отвору

Нижній повітровипускний отвір
Назва моделі

Кріпильні гвинти
передньої решітки

Напівприхов.

Крок отворів для кріплення
Шильд

УВІМК/ВИМК

Регулювання напрямку повітряного потоку
Вверх/вниз (автоматичн.)
Охолодження
Нагрівання

Ліворуч/праворуч (ручн.)

Примітки

Зниження вологості

1. Позначка -> вказує напрямок труб.

Верхній повітровипускний отвір

Напівприхов.

Крок отворів для кріплення

Дренажне
Кріпильні гвинти
передньої решітки
гніздо
Зливний шланг

Назва моделі

Шильд

УВІМК/ВИМК

Клемна колодка з клемою заземлення
Датчик температури в приміщенні
З'єднання труби для рідини, Ø 6,4 CuT
З'єднання труби для газу Ø 9,5 CuT

Отвір у стіні
Отвір для формування

Отвір у стіні

Для функціонування

УВІМК/ВИМК

Отвір у стіні

Отвір для труб

Отвір у стіні

МІН. 50

Для технічного обслуговування

Для функціонування

L = 220 мм
Внутрішній діаметр: 20 м
Зовнішній діаметр: 26 мм

Крок отворів для кріплення

Отвір для труб

МІН. 50

Дренажне
гніздо
Зливний шланг

Кріпильні гвинти
передньої решітки

Отвір для труб

Повітряний потік
Необхідний простір

Пульт бездротового
дистанційного керування

Напівприхов.

Для функціонування

УВІМК/ВИМК

Індикатор таймера
Перемикач внутрішнього блока УВІМКН/ВИМКН
Перемикач вибору повітровипускного отвору

Напівприхов.

L = 220 мм
Внутрішній діаметр: 20 м
Зовнішній діаметр: 26 мм

Крок отворів для кріплення

Для технічного обслуговування

МІН. 50

Кріпильні гвинти
передньої решітки

Отвір для труб

Передавач сигналу

Індикатор роботи
Приймач сигналу

Верхнє обмеження діапазону
повітряного потоку УВІМКН

Нижній повітровипускний отвір

Отвір для формування

Клемна колодка з клемою заземлення
Датчик температури в приміщенні
З'єднання труби для рідини, Ø 6,4 CuT
З'єднання труби для газу Ø 9,5 CuT

Напівприхов.

Верхнє обмеження діапазону
повітряного потоку ВИМКН

Повітряний потік
Необхідний простір

Пульт бездротового
дистанційного керування

МІН. 50

Для функціонування

Отвір в стіні для напівприхованої установки
Отвір в стіні для напівприхованої установки

FVXM50F
Регулювання напрямку повітряного потоку
Вверх/вниз (автоматичн.)
Охолодження
Нагрівання
Зниження вологості

Ліворуч/праворуч (ручн.)

Примітки
Передавач сигналу
1. Позначка -> вказує напрямок труб.
Індикатор роботи

Верхнє обмеження діапазону
повітряного потоку
ВИМКН

Верхній повітровипускний отвір

Приймач сигналу

Напівприхов.

Індикатор таймера

Верхнє обмеження діапазону
повітряного потоку
УВІМКН
Нижній повітровипускний отвір

Перемикач внутрішнього
блока УВІМКН/ВИМКН
Перемикач вибору
повітровипускного отвору

Назва моделі

Кріпильні гвинти передньої решітки

Пульт бездротового
дистанційного керування
Напівприхов.

Крок отворів для кріплення
УВІМК/ВИМК

Шильд

Клемна колодка з
клемою заземлення

Регулювання напрямку повітряного потоку

Датчик температури
в приміщенні Передавач сигналу

Примітки
1. Позначка -> вказує напрямок труб.

Назва моделі

Перемикач внутрішнього
блока УВІМКН/ВИМКН
Перемикач вибору
повітровипускного отвору

Крок отворів для кріплення

L = 220 мм
Внутрішній діаметр: 20 м
Зовнішній діаметр: 26 мм

УВІМК/ВИМК

Шильд

Клемна колодка з
клемою заземлення
Датчик температури
в приміщенні

МІН. 50

Отвір у стіні

Для функціонування

УВІМК/ВИМК

Для функціонування

МІН. 50

Кріпильні гвинти
передньої решітки

Отвір для труб

МІН. 50

Для функціонування

Крок отворів для кріплення

Дренажне
гніздо
Зливний шланг

З'єднання труби для
рідини, Ø6,4 CuT
З'єднання труби для
газу Ø12,7 CuT

L = 220 мм
Внутрішній діаметр: 20 м
Зовнішній діаметр: 26 мм
Отвір у стіні

Отвір для труб

Отвір у стіні

Отвір для формування

Необхідний простір

Напівприхов.

Отвір у стіні

УВІМК/ВИМК

Повітряний потік
Отвір для труб

Пульт бездротового
дистанційного керування
Напівприхов.

Крок отворів для кріплення

Для функціонування

Для технічного обслуговування

Дренажне
гніздо
Кріпильні гвинти
передньої решітки
Зливний
шланг

Кріпильні гвинти
передньої решітки

Необхідний простір

МІН. 50

З'єднання труби для
газу Ø12,7 CuT

Індикатор таймера

Верхнє обмеження діапазону
повітряного потоку
УВІМКН

Отвір для труб

Приймач сигналу

Напівприхов.

Нижній повітровипускний отвір

Для технічного обслуговування

Повітряний потік

З'єднання труби для
рідини, Ø6,4 CuT

Індикатор роботи

Верхнє обмеження діапазону
повітряного потоку
ВИМКН

Верхній повітровипускний отвір

Отвір для формування

Напівприхов.

Вверх/вниз (автоматичн.)
Охолодження
Нагрівання
Зниження вологості

Ліворуч/праворуч (ручн.)

Отвір в стіні для напівприхованої установки
Отвір в стіні для напівприхованої установки
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ГВП

HXY-A8287
HXHD-A8288
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ HXY-A8
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

HXY-A8
Необхідний простір для обслуговування та вентиляції

Отвір (ø12) для кріплення до стіни
З'єднання на випуску води (1-1/4 дюйм внутр. брит. станд. трубн. нар.)
З'єднання на впуску води (1-1/4 дюйм внутр. брит. станд. трубн. нар.)
З'єднання на стороні рідкого холодоагенту ø9,52 (розтруб)
З'єднання на стороні всмоктування холодоагенту ø15,9 (розтруб)
Насос
Інтерфейс користувача
Запобіжний клапан (тиск)
Повітровіддільник
Розширювальний бак
Манометр
Теплообмінник (холодоагент / вода)
Запірний клапан з дренажем / наповнювальний клапан (1-1/4 дюйм внутр. брит. станд. трубн. нар.) (аксесуар, що входить до комплекту)
Водяний фільтр
Електроживлення / вхід комунікаційного кабелю
Сервісні дверцята
Клеми розподільної коробки

ЗСТ (кПа)

HXY-A8

ЗСТ блока / 4000 об/хв / ∆T=5°C
ЗСТ блока / 3800 об/хв / ∆T=8°C
∆ Максимальний ЗСТ при ∆T=5°C (номінальне значення нагрівання)
Максимальний ЗСТ при ∆T=5°C (номінальне значення охолодження)

Потік (л/хв)
ЗСТ:
Потік:

Зовнішній статичний тиск
Потік води через блок

Примітки
1. Вибір рівня витрати води поза значеннями робочого діапазону може пошкодити блок або призвести до несправності.
Див. також діапазон максимальних та мінімальних допустимих значень витрати води в технічних характеристиках.
2. Якість води має відповідати Директиві ЄС 98/83 EC.
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ HXHD-A8
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
HXHD125A8

Деталь А
Масштаб 1/3

Якщо потрібно (наприклад, настінне кріплення)
Манометр можна зняти з водяного фільтра, максимальна
відстань між водяним фільтром та манометром ± 600 мм

Установка зліва

Пульт дистанційного керування (поставляється як аксесуар)
Місце установки знаходиться поза блоком
З'єднання нагнітального трубопроводу, ø12,7 паяння (R410a)
З'єднання труби для рідини, ø9,5 паяння (R410a)
R134a порти для обслуговування 5/16” розтруб (2x)
Манометр
Продувний клапан
Водяний контур зливного клапана
Повітровіддільник
Запірні клапани (2x)
Водяний фільтр
З'єднання на впуску води G 1° (внутр.)
З'єднання на випуску води G 1° (внутр.)
Вхід кабелю керування (вибивний отвір ø37)
Вхід кабелю живлення (вибивний отвір ø37)
Вибивні отвори для труби з холодоагентом та трубопроводу для води
Вирівнювальна опора
Запірний клапан на нагнітальному трубопроводі, ø12,7 паяння (R410a)
Запірний клапан на трубопроводі для рідини, ø9,5 паяння (R410a)

Установка справа

Деталь А

HXHD125A8
Установка зліва

Установка справа

Підключення

Гвинтове кріплення
верхньої пластини
(з обох боків)

Модель

Мін. 600
(Необхідний простір для зняття
розподільної коробки)
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ HXHD-A8
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

HXHD200A8

Деталь А
Масштаб 1/3

Установка зліва

Установка справа

Якщо потрібно (наприклад, настінне кріплення)
Манометр можна зняти з водяного фільтра.
Максимальна відстань між водяним фільтром і
манометром: +/- 600 мм.

З'єднання труби для газу ø 15,9 паяння (R410A)
З'єднання труби для рідини, ø 9,5 паяння (R410A)
Порти для обслуговування R134a ø 12,7, розтруб
Манометр
Продувний клапан
Водяний контур зливного клапана
Повітровіддільник
Запірні клапани
Водяний фільтр
З'єднання – вхід для води G 1" (внутр.)
З'єднання – вихід для води G 1" (внутр.)

Деталь А
Масштаб 1/3

Установка зліва
Якщо потрібно (наприклад, настінне кріплення)
Манометр можна зняти з водяного фільтра.
Максимальна відстань між водяним фільтром і
манометром: +/- 600 мм.

Вхід кабелю керування (вибивний отвір ø 37)
Установка справа
Вхід кабелю живлення (вибивний отвір ø 37)
З'єднання труби длятагазу
ø 15,9 паяння (R410A)
Вибивні отвори для труби з холодоагентом
трубопроводу
для води

Вирівнювальна опора

З'єднання труби для рідини, ø 9,5 паяння (R410A)
Порти для обслуговування R134a ø 12,7, розтруб

Манометр(постачається як аксесуар)
Пульт дистанційного керування
Продувний клапан
встановлюється поза блоком
Водяний контур зливного клапана
Повітровіддільник
Запірні клапани
Водяний фільтр
З'єднання – вхід для води G 1" (внутр.)
З'єднання – вихід для води G 1" (внутр.)
Вхід кабелю керування (вибивний отвір ø 37)
Вхід кабелю живлення (вибивний отвір ø 37)

Вибивні отвори для труби з холодоагентом та трубопроводу для води

Деталь А

Вирівнювальна опора
Пульт дистанційного керування (постачається як аксесуар)
встановлюється поза блоком

Деталь А
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ HXHD-A8
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення
HXHD125A8

ЗСТ блока без 3 ходового клапана
ЗСТ блока з 3 ходовим клапаном

ЗСТ [кПа]

Максимальний ЗСТ при ∆ T=10°C
Максимальний ЗСТ при ∆ T=5°C

Потік [л/хв]
Примітки
1. Криві ЗСТ – це криві максимального ЗСТ для різних (типів Т (к-ть об/хв насоса=4200 для (T=5°C; к-ть об/хв насоса=3800 для (T=10°C).
2. Насос внутрішнього блока контролюється інвертором та працює таким образом, щоб забезпечити постійне значення (T між температурою зворотної води та
температурою води на виході.
При встановленні бака для побутової гарячої води виникає додатковий перепад тиску на 3-ходовому клапані (поставляється разом з баком в якості аксесуара).
ЗСТ: Зовнішній статичний тиск
Потік: потік води через блок
Попередження
1. Вибір рівня витрати води поза значеннями робочого діапазону може пошкодити блок або призвести до несправності.
Див. також діапазон максимальних та мінімальних допустимих значень витрати води в технічних характеристиках.
2. Якість води має відповідати Директиві ЄС 98/83 EC.

HXHD200A8
HXHD200A* Крива ЗСТ внутрішнього блока
ЗСТ блока без 3-ходового клапана
ЗСТ блока з 3-ходовим клапаном

ЗСТ [кПа]

Максимальний ЗСТ при ΔT=10°C

Потік [л/хв]

Примітки
Криві ЗСТ – це криві максимального ЗСТ з баком для побутової гарячої води, встановленим на верхній частині внутрішнього блока, та без нього (к-ть об/хв насоса: 4000).
Насос внутрішнього блока контролюється інвертором та працює таким образом, щоб забезпечити постійне значення ΔT між температурою зворотної води та температурою води на виході.
При встановленні бака для побутової гарячої води виникає додатковий перепад тиску на 3-ходовому клапані (поставляється разом з баком в якості аксесуара).
ЗСТ: Зовнішній статичний тиск
Потік: потік води через блок
Попередження
Вибір рівня витрати води поза значеннями робочого діапазону може пошкодити блок або призвести до несправності.
Див. також діапазон максимальних та мінімальних допустимих значень витрати води в технічних характеристиках.
Якість води має відповідати Директиві ЄС 98/83 EC.
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Повітряні завіси Biddle
CYVS_DK / CYVM_DK / CYVL_DK

292
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Детальні технічні креслення
CYVS_DK_FBN/FSN / CYVM_DK_FBN/FSN / CYVL_DK_FBN/FSN

Решітка всмоктування з фільтром

Тип

ПРИМІТКИ

1 Великі пристрої розміром 2500 мм мають 3 підвісні кронштейни, при цьому третій кронштейн розташований на середині довжини пристрою.

CYVS_DK_CBN/CSN / CYVM_DK_CBN/CSN / CYVL_DK_CBN/CSN
CYVS_DK_CBN/CSN
CYVM_DK_CBN/CSN
CYVL_DK_CBN/CSN

500
250

250
40

100

197

A

B

O9.2

The finishing profiles are
supplied separately.
Suction grid
with filter

98

H

27

Screw-eye M6

L

Number of suction grids per device
Device length Number Suction grid length
1000 / 1500
1
1,000 / 1,500
2000 / 2500
2
1,000 / 1,250

G

D

CYVL-DK-CBN/CSN

D

U

A

B

E

F

G

821

93

171

119

250

411

260

F

H
270

E

L
1,000 - 1,500
2,000 - 2,500
1,000 - 1,500
2,000 - 2,500

370

1,105 124.5 245.5

200

181.5 563.5

U

Type
CYVS-DK-CBN/CSN
CYVM-DK-CBN/CSN

D

*1 drain grid per device

360

REMARKS

292

1

The 2,500mm large devices have 3 suspension brackets, where the third bracket is mounted at half the length of the device.

2

The mounting holes for finishing profiles in a lowered ceiling (L+8) x (D+8) mm

L

CU0955X-000

Детальні технічні креслення
CYVS_DK_RBN/RSN / CYVM_DK_RBN/RSN / CYVL_DK_RBN/RSN
Повітропроводи не входять
до комплекту поставки

Повітропроводи не входять
до комплекту поставки

Оздоблювальні профілі поставляються окремо

Решітка всмоктування з фільтром

Кількість повітропроводів на пристрій
Тип

Кількість решіток всмоктування на пристрій
Довжина пристрою
Номер
Довжина решітки всмоктування
*1 дренажна решітка на пристрій

Тип

ПРИМІТКИ

1 Великі пристрої розміром 2500 мм мають 3 підвісні кронштейни, при цьому третій кронштейн розташований на середині довжини пристрою.
2 Отвори (для оздоблювальних профілів) – дренаж (L+8) x (E+8) мм – всмоктування (L+8) x (G+8) мм.
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Вентиляція
ALB-LBS/RBS295
VAM-FC / VAM-J

301

VKM-GB / VKM-GBM

309

294

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ ALB-LBS
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

ALB02RBS/LBS

ВИХІД ДЛЯ КОНДЕНСАТУ 1/4"G

ВИД ЗВЕРХУ

ВИД ЗНИЗУ

ЕЛЕКТРИЧНА
РОЗПОДІЛЬНА
КОРОБКА

ALB03RBS/LBS

ВИХІД ДЛЯ КОНДЕНСАТУ 1/4"G

ВИД ЗНИЗУ

ВИД ЗВЕРХУ

ЕЛЕКТРИЧНА
РОЗПОДІЛЬНА
КОРОБКА
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ALB04RBS/LBS

ВИХІД ДЛЯ КОНДЕНСАТУ 1/4"G

ВИД ЗВЕРХУ

ВИД ЗНИЗУ

ЕЛЕКТРИЧНА
РОЗПОДІЛЬНА
КОРОБКА

ALB05RBS/LBS

ВИХІД ДЛЯ КОНДЕНСАТУ 1/4"G

ВИД ЗВЕРХУ

ЕЛЕКТРИЧНА
РОЗПОДІЛЬНА
КОРОБКА
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Детальні технічні креслення

ALB06RBS/LBS

ВИХІД ДЛЯ КОНДЕНСАТУ 1/4"G

ВИД ЗВЕРХУ

ВИД ЗНИЗУ

ЕЛЕКТРИЧНА
РОЗПОДІЛЬНА
КОРОБКА

ALB07RBS/LBS

ВИХІД ДЛЯ КОНДЕНСАТУ 1/4"G

ВИД ЗВЕРХУ

ВИД ЗНИЗУ

ЕЛЕКТРИЧНА
РОЗПОДІЛЬНА
КОРОБКА
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Детальні технічні креслення

Зовнішній статичний тиск (Па)

ALB02RBS/LBS

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи
повітропроводів при заданій витраті повітря.
SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)
Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це
включає потужність як для припливного, так і для витяжного
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного
повітря, залежно від того, що є більшим.

Номінальна робоча точка
Повітряний потік (м3/год)

Зовнішній статичний тиск (Па)

ALB03RBS/LBS

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи
повітропроводів при заданій витраті повітря.
SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)
Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це
включає потужність як для припливного, так і для витяжного
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного
повітря, залежно від того, що є більшим.

Номінальна робоча точка
Повітряний потік (м3/год)
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Зовнішній статичний тиск (Па)

ALB04RBS/LBS

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи
повітропроводів при заданій витраті повітря.
SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)
Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це
включає потужність як для припливного, так і для витяжного
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного
повітря, залежно від того, що є більшим.

Номінальна робоча точка
Повітряний потік (м3/год)

Зовнішній статичний тиск (Па)

ALB05RBS/LBS

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи
повітропроводів при заданій витраті повітря.
SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)
Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це
включає потужність як для припливного, так і для витяжного
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного
повітря, залежно від того, що є більшим.

Номінальна робоча точка
Повітряний потік (м3/год)
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Детальні технічні креслення

Зовнішній статичний тиск (Па)

ALB06RBS/LBS

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи
повітропроводів при заданій витраті повітря.
SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)
Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це
включає потужність як для припливного, так і для витяжного
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного
повітря, залежно від того, що є більшим.

Номінальна робоча точка
Повітряний потік (м3/год)

Зовнішній статичний тиск (Па)

ALB07RBS/LBS

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи
повітропроводів при заданій витраті повітря.
SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)
Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це
включає потужність як для припливного, так і для витяжного
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного
повітря, залежно від того, що є більшим.

Номінальна робоча точка
Повітряний потік (м3/год)
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Детальні технічні креслення

VAM150FC9
Простір для технічного обслуговування елементів
теплообміну, повітряних фільтрів та вентиляторів

Розподільна коробка

Стельовий гачок
Овальний отвір 4-14x40

Оглядовий отвір
Вентилятор
припливного повітря
Ревізійна кришка

Подача повітря в приміщення

Свіже повітря ззовні
(Зовнішнє повітря)

Повернення повітря з приміщення

Витяжне повітря назовні

Ущільнення

Ущільнення
Пластина заслінки

Витяжний вентилятор

(Ревізійна кришка)

Розпірка витяжки

(Розподільна коробка)

Елементи теплообміну

Повітряні фільтри

ПРИМІТКА

Переконайтеся в наявності оглядового отвору (450х450 мм) для проведення перевірки повітряних фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів.

3TW27874-1

VAM250FC9
Простір для технічного обслуговування елементів
теплообміну, повітряних фільтрів та вентиляторів

Розподільна коробка

Оглядовий отвір

Стельовий гачок
Овальний отвір 4-14x40

Вентилятор
припливного повітря
Ревізійна кришка

Подача повітря в приміщення

Свіже повітря ззовні
(Зовнішнє повітря)

Повернення повітря з приміщення

Витяжне повітря назовні

Ущільнення

Ущільнення
Пластина заслінки

Витяжний вентилятор

(Ревізійна кришка)
(Розподільна коробка)

Елементи теплообміну

Повітряні фільтри

ПРИМІТКА

Переконайтеся в наявності оглядового отвору (450х450 мм) для проведення перевірки повітряних фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів.

3TW27884-1
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VAM350-500J

Витяжний вентилятор

Стельовий гачок
Овальний отвір 4 – 12 x 40 мм

Панель заслінки

Ущільнювальний матеріал
Ущільнювальний матеріал

RA
Повернення повітря з приміщення
Повітря в приміщенні

EA
Витяжне повітря назовні
Витяжне повітря

SA

Ущільнювальний матеріал

Подача повітря в приміщення
Припливне повітря

OA

Вентилятор припливного повітря

Свіже повітря ззовні
Зовнішнє повітря

Ущільнювальний матеріал
Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Оглядовий отвір

Розподільна коробка

Простір для технічного обслуговування повітряних фільтрів,
та вентиляторів
теплообмінників
Теплообмінник

Розподільна коробка

Повітряний фільтр

Ревізійна кришка

Примітки:
Забезпечте оглядовий отвір для перевірки повітряних фільтрів, теплообмінних елементів і вентиляторів.

3D112815C

VAM650J
Витяжний вентилятор

Стельовий гачок
Овальний отвір 4 – 12 x 40 мм

Ущільнювальний матеріал

Панель заслінки

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал
RA

EA

Повернення повітря з приміщення
Повітря в приміщенні

Витяжне повітря назовні
Витяжне повітря

Ущільнювальний матеріал
SA

Подача повітря в приміщення
Припливне повітря

OA

Свіже повітря ззовні
Зовнішнє повітря

Вентилятор припливного повітря
Розподільна коробка

Монтажна пластина

Ущільнювальний матеріал
Ущільнювальний матеріал

Опція KRP2A51

Оглядовий отвір

Опція BRP4A50A

Простір для технічного обслуговування повітряних
фільтрів, теплообмінників та вентиляторів
Теплообмінник

Розподільна коробка

Примітки:

Ревізійна кришка

Забезпечте оглядовий отвір для перевірки повітряних
фільтрів, теплообмінних елементів і вентиляторів.
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Повітряний фільтр

3D113502A
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VAM800-1000J
Стельовий гачок
Овальний отвір 4 – 12 x 40 мм

Панель заслінки

Витяжний вентилятор
Ущільнювальний матеріал
Ущільнювальний матеріал
RA
Повернення повітря з приміщення

EA
Витяжне повітря назовні

Повітря в приміщенні

Витяжне повітря

Ущільнювальний матеріал

SA

Подача повітря в приміщення
Припливне повітря

OA

Вентилятор припливного повітря
Ущільнювальний матеріал

Свіже повітря ззовні
Зовнішнє повітря

Ущільнювальний матеріал
Оглядовий отвір

Ущільнювальний матеріал
Простір для технічного обслуговування повітряних
фільтрів, теплообмінників та вентиляторів

Розподільна коробка

Теплообмінник
Ущільнювальний матеріал

Ревізійна кришка

Повітряний фільтр

Примітки:

Розподільна коробка

Для виконання технічного обслуговування повітряного фільтра необхідна
наявність панелі доступу для технічного обслуговування.

3D112817D

VAM1500-2000J
Витяжний вентилятор
Ущільнювальний
матеріал

Стельовий гачок
Панель заслінки
Овальний отвір 4 – 14 x 40 мм
Опція EKPLEN200
Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

RA

EA

Повернення повітря
з приміщення
Повітря в приміщенні

OA

Подача повітря в приміщення
Припливне повітря

Витяжне повітря назовні
Витяжне повітря

SA

Свіже повітря ззовні
Зовнішнє повітря

Ущільнювальний матеріал

Вентилятор
припливного повітря

Ущільнювальний матеріал

Оглядовий отвір

Ущільнювальний
матеріал

Простір для технічного обслуговування повітряних
фільтрів, теплообмінників та вентиляторів
Розподільна коробка
Теплообмінник
Ущільнювальний матеріал
Опція KRP2A51
Монтажна пластина
Розподільна коробка
Опція BRP4A50A

Примітки:

Ревізійна кришка

Повітряний фільтр

Забезпечте оглядовий отвір для перевірки повітряних фільтрів,
теплообмінних елементів і вентиляторів.

3D112818C
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VAM150FC9
20 м

Зовнішній статичний тиск [Па]

15 м

Надвисокий
10 м
Високий
Низький

5м

Довжина труб

Повітряний потік [м3/год]

Примітки

1. Наведені швидкості вентилятора відповідають параметрам живлення: 230 В, 50 Гц.

4D100379

Зовнішній статичний тиск [Па]

VAM250FC

Надвисокий
Довжина труб
Високий
40 м
Низький

30 м
20 м
10 м

Повітряний потік [м3/год]

Примітки

1. Наведені швидкості вентилятора відповідають параметрам живлення: 230 В, 50 Гц.

4D100380
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VAM350J

UH15

200

150

H15

125 м

UH8
L15
H8

100 м
75 м

100

UH1
L8

50 мм

50

25 м
Ø200
Довжина каналу

L1
H1

0
100

150

200

250

300

350

400

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

250

Надвисока швидкість
300
250
200
150

UH15

100

UH8

50
0
150

450

UH1
200

Висока швидкість
200
150
100

H15

50
0
150

200

250

H1300

H8
350

400

250

300

350

400

450

Витрата повітря [м³/год]
Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Витрата повітря [м³/год]

450

Витрата повітря [м³/год]

Примітки
1.	Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні (EA
та OA), а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA & SA).
EA = Відпрацьоване повітря
OA = Зовнішнє повітря
RA = Повітря в приміщенні
SA = Припливне повітря
2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 — 2003

Низька швидкість

Надвисока швидкість
Висока швидкість
Низька швидкість

200
150
100
50
0
L1
100 150

200

250

300

L15

L8

350

400

450

Витрата повітря [м³/год]

Позначення
L1 = Нижня межа низької швидкості
L8 = Заводські налаштування низької швидкості
L15 = Верхня межа низької швидкості
H1 = Нижня межа високої швидкості
H8 = Заводські налаштування високої швидкості
H15 = Верхня межа високої швидкості

UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
UH8 = Заводські налаштування надвисокої швидкості
UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості

3D113493A

VAM500J
250

200

150

UH1
L15
L15
H8
100

80 м

H8

60 м
40 м

H1
L8

50

20 м

L1
0
150

Ø200
Довжина каналу
200

250

300

350

400

450

500

550

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

100 м
UH15 UH15
UH8
H15
H15

600

Надвисока швидкість
250
200
150
100

0
250

UH1
300

Висока швидкість
200
150
100

0
200

H15
H1
250

300

350

400

450

500

550

Витрата повітря [м³/год]

Примітки
1.	Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні
(EA та OA), а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA & SA).
EA = Витяжне повітря
OA = Зовнішнє повітря
RA = Повітря в приміщенні
SA = Припливне повітря
2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 — 2003

350

400

450

500

550

600

Витрата повітря [м³/год]

H8

600

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Витрата повітря [м³/год]

50

UH15
UH8

50

Низька швидкість

Надвисока швидкість
Висока швидкість
Низька швидкість

200
150
100
50
0
150

L15
200 L1 250

300

350

400

450 L8 500

Витрата повітря [м³/год]

Позначення
L1 = Нижня межа низької швидкості
L8 = Заводські налаштування низької швидкості
L15 = Верхня межа низької швидкості
H1 = Нижня межа високої швидкості
H8 = Заводські налаштування високої швидкості

H15 = Верхня межа високої швидкості
UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
UH8 = Заводські налаштування надвисокої швидкості
UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ VAM-FC9
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

VAM650J

UH15

200

UH8
H15

150

200 мм
160 м

H8
UH1
L15
H1

100

120 м
80 м

L8

50

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

250

40 м
Ø250
Довжина каналу

L1
0
250

350

450

550

650

750

Надвисока швидкість
250
200
150
100

UH15

50
0

UH8
350

450

Витрата повітря [м³/год]

200
150
100

H15
H1
350

450

H8
550

650

Низька швидкість

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Висока швидкість

0
250

750

Витрата повітря [м³/год]

250

50

650 UH1

550

750

Витрата повітря [м³/год]

Примітки
1.	Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні
(EA та OA), а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA & SA).
EA = Витяжне повітря
OA = Зовнішнє повітря
RA = Повітря в приміщенні
SA = Припливне повітря
2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 — 2003

200

Надвисока швидкість
Висока швидкість
Низька швидкість

150
100
50

L15

0 L1
250

30

550 L8

450

650

750

Витрата повітря [м³/год]

Позначення
L1 = Нижня межа низької швидкості
L8 = Заводські налаштування низької швидкості
L15 = Верхня межа низької швидкості
H1 = Нижня межа високої швидкості
H8 = Заводські налаштування високої швидкості

H15 = Верхня межа високої швидкості
UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
UH8 = Заводські налаштування надвисокої швидкості
UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості
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VAM800J

x

x
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Висока швидкість
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u
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300250 300
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200150 200
u
150100 150

x
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x

50 0

50
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0
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u
H15
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u50
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0
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Air flow rate (m3/h)
700
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800

Air flow
rate
(m /h)
Air flow
rate [м³/год]
(m /h)
Витрата
повітря
3

3

Примітки
1.	Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні
(EA та OA), а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA & SA).
EA = Витяжне повітря
OA = Зовнішнє повітря
RA = Повітря в приміщенні
SA = Припливне повітря
2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 — 2003
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800
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Air flow rate (m /h)
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Air flow rate
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Надвисока швидкість
Висока швидкість
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Ultra-high
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300
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400

306

,
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Air flow rate (m3/h)
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u

u

u
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100 L8 100

0

u

Зовнішній статичний тиск [Па]
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u

u
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Зовнішній статичний тиск [Па]
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300
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-

-

-

100

50

0
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600
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0
0
Air flow rate (m3/h)
300
300 400
400 500
500 600
600 700
700 800
800 900
900
flow rate
Air flow
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Витрата Air
повітря
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3

Позначення
L1 = Нижня межа низької швидкості
L8 = Заводські налаштування низької швидкості
L15 = Верхня межа низької швидкості
H1 = Нижня межа високої швидкості
H8 = Заводські налаштування високої швидкості

3

H15 = Верхня межа високої швидкості
UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
UH8 = Заводські налаштування надвисокої швидкості
UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості
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Детальні технічні креслення

VAM1000J
Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Надвисока швидкість

30 м

Ø 250
Довжина
повітропроводу

Повітряний потік [м3/год]

Повітряний потік [м3/год]
Висока швидкість
Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Висока швидкість

Повітряний потік [м3/год]

Повітряний потік [м3/год]
Примітки
1. Криві вентилятора визначаються так: ·1/3· ЗСТ на зовнішній стороні (·EA та OA·), а
також ·2/3· ЗСТ на внутрішній стороні (RA та SA).
Надвисока швидкість
Висока швидкість
Низька швидкість

EA = Витяжне повітря
OA = Зовнішнє повітря
RA = Повітря в приміщенні
SA = Припливне повітря
2. Виміряно згідно зі стандартом ·JIS B 8628 - 2003·

Позначення
L1 = Нижня межа низької швидкості
LB = Заводські налаштування низької швидкості
L15 = Верхня межа низької швидкості
H1 = Нижня межа високої швидкості
H8 = Заводські налаштування високої швидкості
H15 = Верхня межа високої швидкості
UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
UH8 = Заводські налаштування надвисокої швидкості
D112832
UH15= Верхня межа надвисокої швидкості

180 м
150 м
120 м
90 м
60 м
30 м
Довжина
повітропроводу

Зовнішній статичний тиск [Па]

Зовнішній статичний тиск [Па]

VAM1500J
Надвисока швидкість

Зовнішній статичний тиск [Па]

Висока швидкість

Повітряний потік [м3/год]

Зовнішній статичний тиск [Па]

Повітряний потік [м3/год]

Низька швидкість

Повітряний потік [м3/год]

Повітряний потік [м3/год]

Примітки
1. Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні (EA та OA), а
також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA та SA).
EA = Витяжне повітря
OA = Зовнішнє повітря
Надвисока швидкість
RA = Повітря в приміщенні
Висока швидкість
Низька швидкість
SA = Припливне повітря
2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 – 2003

Позначення
L1 = Нижня межа низької швидкості
L8 = Заводські налаштування низької швидкості
L15 = Верхня межа низької швидкості
H1 = Нижня межа високої швидкості
H8 = Заводські налаштування високої швидкості
H15 = Верхня межа високої швидкості
UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
UH8 = Заводські налаштування надвисокої швидкості
UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості
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VAM2000J
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static
static pressure
pressure
static pressure
[Pa]
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1. The fan curves are determined with ·1/3· of the ESP on the outdoor side (·EA & OA·), and ·2/3· of the ESP on the indoor side (·RA & SA·).
EA = Exhaust air
Air flow rate [m³/h]
Notes
OA = Outdoor air
RAfan
= curves
Room air
1.
are
the ESP
and ·2/3·
the ESP
1. The
The
fan
curves
are determined
determined with
with ·1/3·
·1/3· of
of the
ESP on
on the
the outdoor
outdoor side
side (·EA
(·EA &
& OA·),
OA·), and
·2/3· of
of the
ESP on
on the
the indoor
indoor side
side (·RA
(·RA &
& SA·).
SA·).
SA =
EA
Exhaust
air
EA
= Supply
Exhaustair
air
OA
air
OA =
= Outdoor
Outdoor
airto ·JIS B 8628 - 2003·
2 Measured
according
RA
RA =
= Room
Room air
air
SA
SA =
= Supply
Supply air
air
Measured according
accordingto
to ·JIS
·JIS B
B 8628
8628 -- 2003·
2003·
22 Measured

1200
1200

1600

L8

L8 1600
1600
Legend

1400
1400

Air flow rate [m³/h]
L1
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High speed
Low speed
Ultra-high speed
High speed
Low speed

L8

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Legend

L8
L15
L1
H1
L8
H8
L15
H15
H1
UH1
H8
UH8
H15
UH15
UH1
UH8
UH15

1800

L15
L15

1800
1800

Low speed lower limit
Low speed factory setting
Low speed upper limit
Low speed lower limit
High speed lower limit
Low speed factory setting
High speed factory setting
Low speed upper limit
High speed upper limit
High speed lower limit
Ultra-high speed lower limit
High speed factory setting
Ultra-high speed factory setting
High speed upper limit
Ultra-high speed upper limit
Ultra-high speed lower limit
Ultra-high speed factory setting
Ultra-high speed upper limit
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VKM50GB

Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

Повітрозабірна решітка
(місцева поставка)

Теплоізоляційний матеріал
(місцева поставка)
EA
(Витяжне повітря назовні)

Відведений повітропровід
(місцева поставка)

Кожух круглої форми
(придбання на місці)
OA
(Свіже повітря назовні)

Теплоізольований
(місцева поставка)

Простір для технічного обслуговування елементів
теплообмінника, повітряних фільтрів та вентиляторів

Інспекційний
люк

Інспекційний
люк

Більше 600

Блок керування
Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

Гнучкий повітропровід
(місцева поставка)

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)
140 (у випадку інспекційного люка □ 600)

Схил із градієнтом
понад 1/30
Ø 200
Номінальний діаметр
(місцева поставка)

Труби з холодоагентом (труба для газу)
(розтрубне з'єднання Ø 12,7)
Труби з холодоагентом (труба для рідини)
(Ø 6,4 розтрубне з'єднання)

OA
(Свіже повітря назовні)
EA
(Витяжне повітря назовні)
Нахил вниз із
градієнтом 1/100

Інспекційний люк
(місцева поставка)

Болт підвіски
(місцева поставка)
RA
(Повернення повітря
з приміщення)

SA
(Повернення повітря
з приміщення)

ПРИМІТКИ

1. Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість огляду та технічного обслуговування по
2. Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води, а також забезпечте ізоляцію для трьох повітропроводів (зовнішні повітр
3. Не перевертайте блок.
4. Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси.
5. Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
6. Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ (ми рекомендуємо використовувати глибокий кожух) (додатковий аксе
7. У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
8. Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в такому випадку: якщо рівень вологості становить більше 80%, або якщо дренажне гніздо засмічене, аб
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Детальні технічні креслення
VKM50GBM

Повітрозабірна решітка
(місцева поставка)

Теплоізоляційний матеріал
(місцева поставка)
EA
(Витяжне повітря назовні)
Кожух круглої форми
(придбання на місці)
OA
(Свіже повітря назовні)

Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

Блок керування

Простір для технічного обслуговування елементів теплообміну,
повітряних фільтрів, вентиляторів та зволожувача

Інспекційний
люк

Інспекційний
люк

Більше 600

Відведений повітропровід
(місцева поставка)

Теплоізольований
(місцева поставка)

Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

Гнучкий повітропровід
(місцева поставка)

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)
140 (у випадку інспекційного люка □ 600)
Цистерна

Запірний клапан подачі води
(місцева поставка)
Схил із градієнтом
понад 1/30

Зливний клапан
(місцева поставка)
Сітчастий фільтр
(місцева поставка)

Труба з холодоагентом (трубопровід для газу)
(Ø 12,7 розтрубне з'єднання)
Труба з холодоагентом (трубопровід для рідини)
(Ø 6,4 розтрубне з'єднання)

Номінальний діаметр
(придбання на місці)
OA
(Свіже повітря назовні)
EA
(Витяжне повітря назовні)
Нахил вниз із
градієнтом 1/100

Інспекційний люк
(місцева поставка)

Болт підвіски
(місцева поставка)
RA
(Повернення повітря
з приміщення)

SA
(Повернення повітря
з приміщення)

ПРИМІТКИ

1. Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість огляду та
технічного обслуговування повітряних фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів).
2. Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води, а також забезпечте ізоляцію для трьох
повітропроводів (зовнішні повітропроводи та внутрішні повітропроводи для подачі повітря) для запобігання конденсації роси. (Матеріал: скловата товщиною 25 мм)
3. Не перевертайте блок.
4. Використовуйте водопровідну або чисту воду.
Встановіть на трубопроводі для подачі води сітчастий фільтр, запірний клапан подачі води, а також зливний клапан (обидва можна придбати на місці) у місці, доступному
для огляду.
5. Неможливо підключити трубопровід для подачі води напряму до централізованої системи водопостачання. Використовуйте цистерну (затвердженого типу), якщо ви
збираєтесь отримувати воду з централізованої системи водопостачання.
6. Показники води, що поступає, мають бути від 0,02 МПа до 0,49 МПа (від 0,2 кг/см2 до 5 кг/см2)
7. Температура води, що надходить, має бути між 5°C та 40°C.
8. Ізолюйте трубопровід для подачі води для запобігання утворенню конденсату.
9. Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси.
10. Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
11. Виберіть місце для установки, де температура повітря навколо блока або повітря, що потрапляє до зволожувача, не опуститься нижче 0°C.
12. Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ (ми рекомендуємо використовувати глибокий
кожух) (додатковий аксесуар).
13. У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
14. Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в наступному випадку: якщо рівень вологості складає більше 80%, або якщо
дренажне гніздо засмічене, або повітряний фільтр дуже брудний.
15. Подавайте чисту воду. Якщо вода, що надходить, занадто жорстка, використовуйте пом'якшувач води для подовження терміну служби.
Термін служби зволожувального елемента становить приблизно 3 роки (4000 годин) при жорсткості води: 150 мг/л. (Термін служби зволожувального елемента становить
приблизно 1 рік (1500 годин) при жорсткості води: 400 мг/л).
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ VKM-GB
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

VKM80GB

Повітрозабірна решітка
(місцева поставка)

Теплоізоляційний матеріал
(місцева поставка)

Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

EA
(Витяжне повітря назовні)
Кожух круглої форми
(придбання на місці)
OA
(Свіже повітря назовні)

Глушник
(місцева поставка)

Інспекційний
люк

Інспекційний
люк

Більше 600

Блок керування
Простір для технічного обслуговування елементів
теплообмінника, повітряних фільтрів та вентиляторів

Теплоізольований
(місцева поставка)

Відведений повітропровід
(місцева поставка)

Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

Гнучкий повітропровід
(місцева поставка)

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)
140 (у випадку інспекційного люка □ 600)

Схил із градієнтом
понад 1/30

Труба з холодоагентом (трубопровід для газу)
(Ø 12,7 розтрубне з'єднання)
Труба з холодоагентом (трубопровід для рідини)
(Ø 6,4 розтрубне з'єднання)

Номінальний діаметр
(придбання на місці)

OA
(Свіже повітря назовні)
EA
(Витяжне повітря назовні)
Нахил вниз із
градієнтом 1/100

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

□ 450–600

Інспекційний люк
(місцева поставка)

Болт підвіски
(місцева поставка)

RA
(Повернення повітря
з приміщення)

SA
(Повернення повітря
з приміщення)

ПРИМІТКИ

Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість огляду
та технічного обслуговування повітряних фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів).
Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води, а також забезпечте ізоляцію для трьох
повітропроводів (зовнішні повітропроводи та внутрішні повітропроводи для подачі повітря) для запобігання конденсації роси. (Матеріал: скловата товщиною 25 мм)
Не перевертайте блок.
Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси.
Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ (ми рекомендуємо використовувати
глибокий кожух) (додатковий аксесуар).
У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в наступному випадку: якщо рівень вологості складає більше 80%, або
якщо дренажне гніздо засмічене, або повітряний фільтр дуже брудний.
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ VKM-GBM
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Детальні технічні креслення
VKM80GBM

Повітрозабірна решітка
(місцева поставка)

Теплоізоляційний матеріал
(місцева поставка)

Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

EA
(Витяжне повітря назовні)
Кожух круглої форми
(місцева поставка)
OA
(Свіже повітря назовні)

Глушник
(місцева поставка)

Інспекційний
люк

Інспекційний
люк

Більше 600

Блок керування
Простір для технічного обслуговування
елементів теплообміну, повітряних
фільтрів, вентиляторів та зволожувача

Теплоізольований
(місцева поставка)

Відведений повітропровід
(місцева поставка)

Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

Гнучкий повітропровід
(місцева поставка)

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)
140 (у випадку інспекційного люка □ 600)
Цистерна

Запірний клапан подачі води
(місцева поставка)
Схил із градієнтом
понад 1/30

Зливний клапан
(місцева поставка)

Труба з холодоагентом (трубопровід для газу)
(Ø 12,7 розтрубне з'єднання)

Сітчастий фільтр
(місцева поставка)

Труба з холодоагентом (трубопровід для рідини)
(Ø 6,4 розтрубне з'єднання)

Номінальний діаметр
(місцева поставка)
OA
(Свіже повітря назовні)
EA
(Витяжне повітря назовні)
Нахил вниз із
градієнтом 1/100

Інспекційний люк
(місцева поставка)

Болт підвіски
(місцева поставка)

RA
(Повернення повітря
з приміщення)

SA
(Повернення повітря
з приміщення)

ПРИМІТКИ

1.
2.
3.
4.

Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість огляду та технічного обслуговування п
Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води, а також забезпечте ізоляцію для трьох повітропроводів (зовнішні повіт
Не перевертайте блок.
Використовуйте водопровідну або чисту воду.
Встановіть на трубопроводі для подачі води сітчастий фільтр, запірний клапан подачі води, а також зливний клапан (обидва можна придбати на місці) у місці, доступному для огляду
5. Неможливо підключити трубопровід для подачі води напряму до централізованої системи водопостачання. Використовуйте цистерну (затвердженого типу), якщо ви збираєтесь отримувати воду з ц
6. Показники води, що поступає, мають бути від 0,02 МПа до 0,49 МПа (від 0,2 кг/см2 до 5 кг/см2)
7. Температура води, що надходить, має бути між 5°C та 40°C.
8. Ізолюйте трубопровід для подачі води для запобігання утворенню конденсату.
9. Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси.
10. Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
11. Виберіть місце для установки, де температура повітря навколо блока або повітря, що потрапляє до зволожувача, не опуститься нижче 0°C.
12. Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ (ми рекомендуємо використовувати глибокий кожух) (додатковий аксе
13. У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
14. Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в такому випадку: якщо рівень вологості становить більше 80%, або якщо дренажне гніздо засмічене, аб
15. Подавайте чисту воду. Якщо вода, що надходить, занадто жорстка, використовуйте пом'якшувач води для подовження терміну служби.
Термін служби зволожувального елемента становить приблизно 3 роки (4000 годин) при жорсткості води: 150 мг/л. (Термін служби зволожувального елемента становить приблизно 1 рік (1500 годи
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ VKM-GB
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Детальні технічні креслення

VKM100GB

Повітрозабірна решітка
(місцева поставка)

Теплоізоляційний матеріал
(місцева поставка)

EA
(Витяжне повітря назовні)

Теплоізольований
(місцева поставка)

Відведений повітропровід
(місцева поставка)

Кожух круглої форми
(місцева поставка)

Блок керування
Інспекційний
люк

Інспекційний
люк

Більше 600

OA
(Свіже повітря назовні)

Простір для технічного обслуговування елементів
теплообміну, повітряних фільтрів та вентиляторів

Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

Глушник
(місцева поставка)
Гнучкий повітропровід
(місцева поставка)

Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)
140 (у випадку інспекційного люка □ 600)

Схил із градієнтом
понад 1/30

Труба з холодоагентом (трубопровід для газу)
(Ø 12,7 розтрубне з'єднання)
Труба з холодоагентом (трубопровід для рідини)
(Ø 6,4 розтрубне з'єднання)

Номінальний діаметр
(місцева поставка)
OA
(Свіже повітря назовні)
EA
(Витяжне повітря назовні)
Нахил вниз із
градієнтом 1/100

Інспекційний люк
(місцева поставка)

Болт підвіски
(місцева поставка)
RA
(Повернення повітря
з приміщення)

SA
(Повернення повітря
з приміщення)

ПРИМІТКИ

1. Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість огляду та технічного
обслуговування повітряних фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів).
2. Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води, а також забезпечте ізоляцію для трьох повітропроводів
(зовнішні повітропроводи та внутрішні повітропроводи для подачі повітря) для запобігання конденсації роси. (Матеріал: скловата товщиною 25 мм)
3. Не перевертайте блок.
4. Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси.
5. Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
6. Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ (ми рекомендуємо використовувати глибокий кожух)
(додатковий аксесуар).
7. У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
8. Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в такому випадку: якщо рівень вологості становить більше 80%, або якщо дренажне
гніздо засмічене, або повітряний фільтр дуже брудний.
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Детальні технічні креслення
VKM100GBM

Повітрозабірна решітка
(місцева поставка)

Теплоізоляційний матеріал
(місцева поставка)

Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

EA
(Витяжне повітря назовні)
Кожух круглої форми
(місцева поставка)
OA
(Свіже повітря ззовні)

Інспекційний
люк

Інспекційний
люк

Більше 600

Глушник
(місцева поставка)
Блок керування

Простір для технічного обслуговування
елементів теплообміну, повітряних фільтрів,
вентиляторів та зволожувача

Теплоізоляційний матеріал
(місцева поставка)

Відведений повітропровід
(місцева поставка)

Повітророзподільна решітка
(місцева поставка)

Гнучкий повітропровід
(місцева поставка)

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)
140 (у випадку інспекційного люка □ 600)
Запірний клапан подачі води (місцева поставка)
Цистерна

Зливний клапан
(місцева поставка)
Схил із градієнтом
понад 1/30

Сітчастий фільтр
(аксесуар)

Труба з холодоагентом (трубопровід для газу)
(Ø 12,7 розтрубне з'єднання)
Труба з холодоагентом (трубопровід для рідини)
(Ø 6,4 розтрубне з'єднання)

Номінальний діаметр
(місцева поставка)
OA
(Свіже повітря ззовні)
EA
(Витяжне повітря назовні)
Нахил вниз із
градієнтом 1/100

Інспекційний люк
(місцева поставка)

Болт підвіски
(місцева поставка)

RA
(Повернення повітря
з приміщення)

SA
(Подача повітря
в приміщення)

ПРИМІТКИ

1. Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість огляду та
технічного обслуговування повітряних фільтрів, елементів теплообміну, вентиляторів та елементів зволожувача).
2. Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води. А також забезпечте ізоляцію для трьох
повітропроводів (зовнішні повітропроводи та внутрішні повітропроводи для подачі повітря) для запобігання конденсації роси. (Матеріал: скловата товщиною 25 мм)
3. Не перевертайте блок.
4. Використовуйте водопровідну або чисту воду.
Встановіть на трубопроводі для подачі води сітчастий фільтр, запірний клапан подачі води, а також зливний клапан (обидва можна придбати на місці) у місці, доступному для
огляду.
5. Неможливо підключити трубопровід для подачі води напряму до централізованої системи водопостачання. Використовуйте цистерну (затвердженого типу), якщо ви
збираєтесь отримувати воду з централізованої системи водопостачання.
6. Показники води, що поступає, мають бути від 0,02 МПа до 0,49 МПа (від 0,2 кг/см2 до 5 кг/см2)
7. Температура води, що надходить, має бути між 5°C та 40°C.
8. Ізолюйте трубопровід для подачі води для запобігання утворенню конденсату.
9. Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси.
10. Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
11. Виберіть місце для установки, де температура повітря навколо блока або повітря, що потрапляє до зволожувача, не опуститься нижче 0°C.
12. Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ (ми рекомендуємо використовувати глибокий
кожух) (додатковий аксесуар).
13. У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
14. Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в такому випадку: якщо рівень вологості становить більше 80%, або якщо
дренажне гніздо засмічене, або повітряний фільтр дуже брудний.
15. Подавайте чисту воду. Якщо вода, що надходить, занадто жорстка, використовуйте пом'якшувач води для подовження терміну служби.
Термін служби зволожувального елемента становить приблизно 3 роки (4000 годин) при жорсткості води: 150 мг/л. (Термін служби зволожувального елемента становить
приблизно 1 рік (1500 годин) при жорсткості води: 400 мг/л).
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ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ VKM-GB
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Детальні технічні креслення

VKM50GB
Ефективність теплообміну (%)

–––––– 50 Гц, 220–240 В

Робочий діапазон витрати повітря

Ефекти
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Високий
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Повітряний потік [м³/год]
Високий

Повітряний потік [м³/год]
Надвисокий

[Показники характеристик ефективності]
Наприклад: 19(29)Режим №: 19(29)
(Подача
Перший код:
Другий код №: 07

Номінальна точка: ●
Характеристика кожного відводу стає налаштуванням характеристики того ж самого кодового номера.

Випуск

VKM50GBM
Ефективність теплообміну (%)

–––––– 50 Гц, 220–240 В
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Ефект

вність те

плообм

ивніст

Ефект

Зовнішній статичний тиск (Па)

ивніст

ь тепл

іну за те

ообмін

ь тепл

мперату

ообмін

у за е

у за е

нталь

рою

пією (н

нталь

агріва

пією (о

ння)

холод

ження

)

ø200
Довжина
труби

Робочий діапазон витрати повітря

Робочий діапазон витрати повітря

Робочий діапазон витрати повітря

Зовнішній статичний тиск (Па)

Ефекти

Надвисокий
Високий

Низький

Повітряний потік [м³/год]
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[Показники характеристик ефективності]
Наприклад: 19(29)Режим №: 19(29)
(Подача
Перший код:
Другий код №: 07

Випуск

Номінальна точка:
Характеристика кожного відводу стає налаштуванням характеристики того ж самого кодового номера.
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Детальні технічні креслення
VKM80GB
Ефективність теплообміну (%)
–––––– 50 Гц, 220–240 В
Робочий діапазон
витрати повітря
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[Показники характеристик ефективності]
Наприклад: 19(29)Режим №: 19(29)
(Подача
Перший код:
Другий код №: 07

Номінальна точка:
Характеристика кожного відводу стає налаштуванням характеристики того ж самого кодового номера.

Випуск

VKM80GBM
–––––– 50 Гц, 220–240 В
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[Показники характеристик ефективності]
Наприклад: 19(29)Режим №: 19(29)
(Подача
Перший код:
Другий код №: 07
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Випуск

Номінальна точка:
Характеристика кожного відводу стає налаштуванням характеристики того ж самого кодового номера.

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ VKM-GB
ДИВ. НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

VKM100GB
–––––– 50 Гц, 220–240 В

Ефективність теплообміну (%)
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[Показники характеристик ефективності]
Наприклад: 19(29)Режим №: 19(29)
(Подача
Перший код:
Другий код №: 07

Номінальна точка:
Характеристика кожного відводу стає налаштуванням характеристики того ж самого кодового номера.

Випуск

VKM100GBM
Ефективність теплообміну (%)

–––––– 50 Гц, 220–240 В
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[Показники характеристик ефективності]
Наприклад: 19(29)Режим №: 19(29)
(Подача
Перший код:
Другий код №: 07

Випуск

Номінальна точка:
Характеристика кожного відводу стає налаштуванням характеристики того ж самого кодового номера.
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Створюємо
екологічне
майбутнє
разом

Прагнучи до зниження впливу на навколишнє середовище, ми поставили собі за мету — звести до нуля викиди CO₂ до 2050 р.
Економіка замкнутого циклу, інновації та розумне використання — це сходинки на нашому шляху.
Діяти потрібно вже зараз. Приєднуйтесь до нас у створенні екологічного майбутнього для систем HVAC-R.

Захист клімату рука об руку з Daikin

Економіка замкнутого циклу

Інновації

› Скористайтеся Certified Reclaimed Refrigerant
Allocation для повторного використання
більшої кількості холодоагенту
› Збільшення повернення відновленого
холодоагенту
› Повторне використання холодоагентів для
технічного обслуговування із застосуванням
нашого обладнання для переробки
холодоагенту

› Використання з нашою серією VRV 5
холодоагенту R-32 з більш низьким ПГП
› Високі реальні значення сезонної
ефективності
› Застосування унікальних фільтрів з функцією
автоматичного очищення для цілодобової
підтримки максимальної ефективності

Розумне використання
› Точний моніторинг споживання електроенергії
через хмарний сервіс Daikin
› Фактор в рекомендаціях експертів щодо постійної
оптимізації ефективності системи
› Профілактичне обслуговування для оптимізації
роботи і часу безвідмовного функціонування
› Запобігання втратам енергії з використанням
смарт-карт і датчиків

www.daikin.eu/building-a-circular-economy
Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium (Остенд, Бельгія) · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Видавник)

Daikin Europe N.V. бере участь у програмі сертифікації
Eurovent робочих характеристик фанкойлів і систем зі
змінною витратою холодоагенту. Перевірте чинність
сертифіката на сайті: www.eurovent-certification.com

ECPUK20- 200

09/20

Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією
Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія
не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту
публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені
без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі або
непрямі збитки, що розуміються в самому широкому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/або
трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V.
Надруковано на папері, що не містить хлору.

