Tehnologia
de înlocuire
pentru instalatori

Modalitatea rapidă şi de calitate pentru conversia sistemelor cu R-22 şi R-407C

Perioada de eliminare treptată pentru R-22 a expirat.

Acţionaţi acum!
Interzicerea R-22 în Europa
Începând de la 1 ianuarie 2015, lucrările de service
şi de întreţinere cu R-22 vor fi interzise, ceea ce
înseamnă că nu se vor mai putea efectua reparaţii
la sistemele cu R-22. Evitaţi întreruperea activității
clienţilor dvs. şi înlocuiţi aceste sisteme acum!

✓ Reutilizarea conductelor de condens

Soluţia rentabilă de
actualizare de la Daikin

Conductele durabile din PVC pot fi uşor refolosite.
Sunt necesare numai teste de curgere.

✓ Reutilizarea conductelor de agent frigorific
Conductele utilizate pentru R-22 vor funcţiona şi cu
VRV-Q, graţie presiunilor mai scăzute de funcţionare ale
sistemului.

✓ Reutilizarea pieselor de conectare pentru traseul
frigorific
Nu există restricţii la actualizarea unui sistem VRV Daikin.
Alte sisteme VRF necesită piese de racordare care să
suporte o presiune de până la 3,3 MPa.

✓ Reutilizarea cablajului pentru telecomandă
La actualizarea unui sistem VRV Daikin cablajul existent nu
trebuie inlocuit. În alte cazuri, reutilizarea depinde de tipul
cablajului.

✓

Reutilizarea cablajului dintre unitatea interioarăunitatea exterioară
Restricţii: evaluaţi cablajul telecomenzii.

Înlocuiţi numai:

!

Unităţile interioare şi cutiile BS

Contactaţi dealerul local pentru a verifica compatibilitatea
în cazul în care trebuie să păstraţi unităţile interioare.

!

Unităţile exterioare

Poveşti de succes
cu VRV-Q
Palatul Westminster,
Marea Britanie
De ce VRV-Q?
„VRV-Q oferă o soluţie de înlocuire cu abilitatea unică
de a reduce presiunile de funcţionare alelui R-410A
până la nivelul R-22, păstrând performanţalui R-410A.”
Mick Langford (All Seasons Climate Control, dealer Daikin D1)

›
›
›
›

Economii de energie de peste 35%
Reducerea emisilor anuale cu peste 6 tone de CO₂
Anul instalării: 2012
Unităţi instalate: 3 unităţi exterioare VRV-Q,
13 unităţi interioare
› Înlocuirea unui sistem concurent

Torre Serenissima,
clădire de birouri, Italia
De ce VRV-Q?
“Înlocuirea întregului sistem cu agent frigorific R-22
cu o vechime de 17 ani a dus la pierderea doar a unei
jumătăţi de zi de lucru din partea angajaţilor.
Controlul avansat al jetului de aer în funcţie de
preferintele utilizatorului a îmbunătăţit semnificativ
confortul, reducând în acelaşi timp consumul de
energie cu 25%.”
Maurizio Casarola (Property Manager)

› Economii de energie de 25%
› Anul instalării: 2013
› Unităţi instalate: 39 de unităţi exterioare VRV-Q,
250 de unităţi interioare, 35 de unități VAM 500,
4 intelligent Touch Controller
› Instalaţia completă realizată la sfârşit de săptămână

Hotel Le Pigionnet, Franţa
De ce VRV-Q?
Recondiţionarea sistemului existent VRV a unui hotel
de lux de 5 stele pentru a anticipa eliminarea treptată
a sistemelor cu R-22, păstrând în acelaşi timp decorul
interior.
› Anul instalării: 2011
› Unităţi instalate: 8 unităţi exterioare VRV-Q,
36 de unități interioare

Aceste beneficii vor contribui la
convingerea

clienţilor dvs.

Mereu în funcţiune

O soluţie de calitate ridicată
pentru viitor

Evitarea întreruperii activităţii
Înlocuirea in acest moment previne întreruperea
funcționării de durată a sistemelor de aer condiţionat.
De asemenea, previne întreruperea activităţii
magazinelor, reclamaţiile din partea clienţilor din
hotelurilor, eficienţele de lucru mai scăzute sau
pierderea clienţilor in căutare de spații de închiriat.

Clienţii îşi pot înlocui în mod rentabil sistemele de la
alţi producători cu sistemele Daikin cu tehnologie VRV
flexibilă şi cu eficienţă ridicată, oferă un confort interior
îmbunătățit datorită superiorității unităților interioare.

› Refulare a aerului pe
360°
› Senzor de prezenţă şi
senzor de pardoseală
opţionali
› Filtru cu autocurăţare
opţional

Instalare uşoară şi rapidă
Fără întreruperea activităţii zilnice în timpul înlocuirii
sistemului graţie instalării etapizate şi rapide.

Suprafaţă ocupată mai mică, performanţă
mai mare
Graţie unei suprafeţe ocupate mai mici, unităţile
exterioare Daikin economisesc spaţiu. De asemenea,
în comparaţie cu vechiul sistem, la o nouă unitate
exterioară se pot conecta mai multe unităţi interioare,
permiţând astfel creşterea capacităţii termice.

O decizie de reducere a
costurilor
Investiţie mai mică

Costuri mai scăzute pe termen lung

Actualizările sistemelor costă mai puţin deoarece
numai unitatea exterioară şi unităţile interioare
necesită înlocuire. Aceasta este cel mai uşor şi mai
rapid mod de a respecta reglementările EPDB pentru
clădiri.

Directivele europene interzic reparaţiile sistemelor
cu R-22 după 1 ianuarie 2015. Amânarea înlocuirii
obligatorii a sistemului cu R-22 până la apariția
unei defecțiuni a sistemului reprezintă o greseală.
Momentul înlocuirii va veni oricum. Instalarea unui
sistem avansat din punct de vedere tehnic scade
consumul de energie şi costurile cu întreţinerea încă
din prima zi.

Protecţia mediului
Eficienţa îmbunătăţită economiseşte energie şi scade
emisiile de CO₂.

8 CP

10 CP

RXYQQ-T (R-410A)

EER/COP

4,30 / 4,54

3,84 / 4,45

RSXYP-L7 (R-407C)

3,10 / 3,14

3,10 / 3,10

RSXY-KA7 (R-22)

2,37 / 2,95

2,37 / 3,00

Consum mai scăzut cu până la 48%

Comparaţie între sisteme de 10 CP:
Mod răcire
Mod încălzire
R-22 (RSXY-KA7)

R-407C (RSXYP-L7)

R-410A (RXYQQ-T)

Beneficiile VRV-Q vă pot

creşte profitul
Optimizaţi afacerea

Comparaţi etapele de instalare

Timp de instalare mai scurt

Soluţie convenţională

VRV-Q

Abordaţi mai multe proiecte într-un timp mai scurt
graţie instalării mai rapide. VRV-Q este mai profitabil
decât schimbarea întregului sistem cu conducte noi.

1 Recuperaţi agentul frigorific

1 Recuperaţi agentul frigorific

2 Demontaţi unităţile

2 Demontaţi unităţile

Costuri de instalare mai mici

3 Demontaţi conductele de agent frigorific

Reducerea costurilor de instalare vă permite să oferiţi
clienţilor cea mai rentabilă soluţie şi să vă îmbunătăţiţi
competitivitatea.

4 Instalaţi conducte şi cablaje noi

Schimbarea sistemelor non-Daikin

6 Efectuaţi testul de etanşeitate

VRV-Q este o soluţie de înlocuire pentru sistemele
Daikin, dar şi pentru sistemele VRF fabricate de alţi
producători, permiţându-vă să vă măriţi baza de clienţi.

7 Vacuumati

Uşor ca 1, 2, 3

9 Eliminaţi rezidurile

O soluţie simplă: Sistemul VRV-Q de la Daikin vă
permite să abordaţi mai multe proiecte pentru mai
mulţi clienţi într-un timp mai scurt şi la cel mai bun
preţ! Toată lumea câştigă.

10 Testaţi funcţionarea

Reutilizaţi conductele şi cablajele
existente

5 Instalaţi unităţile noi
3 Instalaţi unităţile noi
4 Efectuaţi un test de etanşeitate
5 Vacuumati
8 Încărcaţi agentul frigorific
6	Încărcarea automată a agentului
frigorific, curățarea si testarea

Un timp de
instalare cu până
la 45% mai scurt
Încărcare automată cu agent
frigorific
Modalitate unică de incarcare automată a agentului
frigorific elimină nevoia de a calcula volumul de agent
frigorific şi garantează funcţionarea perfectă a sistemului.
Prin urmare, nu mai este o problemă dacă nu cunoaşteţi
lungimea exactă a conductelor din cauza modificărilor
sau dacă sunt greşeli în cazul în care nu aţi realizat dvs.
instalaţia originală sau înlocuiţi o instalaţie a unui brand
concurent.

Curăţarea automată a
conductelor de agent frigorific
Nu este nevoie să curăţaţi interiorul conductelor deoarece
unitatea VRV-Q face acest lucru în mod automat. În cele
din urmă, testarea funcţionării se realizează automat
pentru a economisi timp.

Confort cu o singură
atingere:
› Măsurarea şi încărcarea
agentului frigorific
› Curăţarea automată a
conductelor de agent
frigorific
› Testarea funcţionării

Recomandări importante
pentru o înlocuire de calitate cu VRV-Q
Piesele de racordare pentru Lungimi de conducte şi
agentul frigorific
diferenţe de nivel maxime
Piesele de racordare pentru agentul frigorific, inclusiv
cele de la alţi producători, conductele refnet în
Y, conductele refnet în T şi distribuitoarele pot fi
reutilizate în următoarele condiţii:
✓C
 onductele nu prezintă urme de coroziune
✓C
 onductele sunt izolate
✓ Conductele pot rezista la o presiune de până la 3,3 MPa
✓N
 u există componente speciale care să utilizeze
decompresia (de exemplu, un separator de ulei)
✓ T ubulatura din cupru instalată este în stare
corespunzătoare (grosimea conductelor va respecta în
general specificaţiile, deoarece soluţia VRV de la Daikin
funcţionează la niveluri scăzute de presiune)

Ulei pentru aplicaţii
frigorifice
Conductele de agent frigorific se pot reutiliza dacă
s-a folosit unul din următoarele uleiuri: Barrel Freeze,
Ethereal, Ester, Ferreol, HAB, MS, Suniso.

VRV-Q poate fi instalat pentru sisteme de conducte cu
o lungime totală de până la 300 m. Consultaţi desenul
de mai jos pentru cerinţe suplimentare.
Lungimea conductelor între unităţile exterioare
10 m

1
2
5 m Diferenţă de nivel între

3

4

unităţile exterioare

A (4–5)

5

50 m Diferenţa de nivel între
15 m Diferenţă de

6

B (6–7)

unitatea interioară şi

nivel între

unitatea exterioară

unităţile

(40 m dacă unitatea

interioare

exterioară este instalată
sub unitatea interioară)

7
300 m

Lungime totală conducte: 

Lungime maximă conducte (1–7) reală/echivalentă:  120 m/150 m
Diferenţa maximă între racordul cel mai scurt (A)
40 m

şi cel mai lung (B): 

Descărcaţi cartea tehnică detaliată şi instrumentul de
comparare pentru VRV de înlocuire din extranet pentru
a calcula costurile de funcţionare.
Dacă aveţi întrebări sau solicitaţi informaţii suplimentare, contactaţi
specialistul de vânzări local pentru asistenţă specializată.
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