Термопомпа тип
вода-въздух
Използване на водата
като източник на топлина

Много повече от вашите очаквания

Защо да изберете Daikin
VRV термопомпа тип вода-въздух на Daikin?

Строителни предприемачи - Осигуряване на интелигентни климатични условия
И тъй като Daikin е в челните редици по изпълнение на
изискванията за сертификация по BREEAM и LEED,
нашите VRV системи, които използват най-новите
технологични разработки за намаляване на разходите,
за подобряване на функционалността и за повишаване

на ефективността, ще покачат стойността на вашата
сграда. Нашата модулна конструкция дава възможност за
извършване на бързи ремонти между периодите на
наемане на помещенията, както и за постигане на
най-високата цена за наем на квадратен метър.

Устойчиво и високоефективно решение
Нашите интелигентно управлявани системи възстановяват остатъчна топлина,
генерирана от климатизация и охлаждане в една част на сградата, за да осигурят
едновременно отопление в друга част. Този интегриран подход към климатизацията
и осигуряването на гореща вода увеличава максимално енергийната ефективност и
намалява драстично текущите разходи без да се прави компромис с комфорта.
Освен това, геотермалният работен режим на нашата термопомпа тип вода-въздух
намалява още повече емисиите на CO2 и вредното въздействие върху околната среда.
Модулен подход за по-голяма гъвкавост
Енергийно ефективните и устойчиви системи на Daikin предлагат и уникална
гъвкавост по отношение на монтажа. Модулната конструкция и малките размери
означават, че дори сложни системи могат да се монтират в ограничени пространства,
като термопомпата е в апаратно помещение, за да се сведе до минимум влиянието
на външни и вътрешни фактори.
Ремонти без принудително прекъсване на експлоатацията
Нашите VRV системи могат да се проектират, изграждат и пускат в експлоатация на
фази за всеки отделен етаж. Това прави възможно монтирането на нови системи за
климатизация в рамките на програма за поетапен или частичен ремонт или
адаптиране на съществуваща система към индивидуални потребности в рамките на
сграда с много наематели. Модулната система на Daikin позволява лесно
монтиране или извеждане от експлоатация на елементи и пренасочване или
ограничаване на въздушния поток, с цел да съответства на променените
пространства.

Максимално използване на
отдаваните под наем площи
Решението VRV на Daikin, съобразено с
потребностите на вашата сграда, ще заема почти
30% по-малко монтажна площ отколкото
традиционна система с водно охлаждане.
Термопомпите са по-малки, а тръбите за
хладилен агент заемат по-малко място, като
крайният ефект е максимално увеличение на
търговската площ, отдавана под наем.

Ниски експлоатационни
разходи
Според Franklin + Andrews текущите разходи
на VRV за възстановяване на топлината се
сравняват изключително благоприятно с тези
на 2 или 4 тръбна вентилаторна конвекторна
система. Текущите разходи за квадратен метър на
базирана на вода система могат да бъдат от
40 до 72% по-високи в сравнение с VRV
система с възстановяване на топлината

BREEAM е заслужаваща внимание регистрирана търговска марка: BRE (общностна търговска марка на Building Research Establishment Ltd. E5778551).
Марките, логата и символите на BREEAM са авторско право на BRE и са възпроизведени с разрешение
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Управители на сгради - Всичко под ваш контрол
Ефективни строителни услуги, съчетани с интелигентен строителен
надзор, обещават интелигентно използване на енергията, която
далновидните бизнесмени очакват и търсят.
Прецизно зоново управление според заетостта на сградата
Интелигентната система за управление на VRV може да осигури точно
регулиране на температурата и въздушния поток за всяка стая. Зоновото
управление осигурява по-ниски текущи разходи, тъй като включва
системата само в помещения, които имат нужда от отопление или
охлаждане, и може да изключи системата изцяло там, където и когато няма
нужда от климатизация.
Интелигентно управление на енергия
Инструментите за интелигентно управление на енергията увеличават
максимално ефективността на системата, като намаляват текущите разходи
и предотвратяват загубата на енергия. Независимо дали се отнася за
отделна система или за управление на няколко сгради, Daikin има
интелигентно решение за управление на всяко приложение.
Частично изключване в сграда с много потребители
Модулният и поетапният подход, възприети от Daikin, гарантират, че в
сграда с много потребители, частично изключване за поддръжка не
изключва цялата VRV система. Благодарение на това се избягва
необходимостта от скъпо резервно дублиращо оборудване и
протоколи.

Средно потребление на енергия в офис

Други

Гореща вода 9%
Отопление с конвекция
25%

48%

Интегриране
на оборудване
Офис
оборудване от друг
производител
Осветление

Охлаждане с конвекция
9%
Вентилация 5%

Надеждност, на която можете да разчитате
Можете да използвате вашето VRV решение, за
Високата надеждност на системата и нейната ефективност през целия ú
да управлявате до 50% от потреблението на
цикъл на експлоатация, съчетани с ниски разходи за поддръжка, е
енергия в офис сгради, което ви осигурява огромен
единственият начин за осигуряване на по-ниски текущи разходи и
потенциал за пестене от разходи и енергия, като
по-висока възвръщаемост на инвестицията. Ето защо Daikin залага
направите правилния избор на система
надеждност, следпродажбено обслужване и ефективност, на които
можете да разчитате.
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Консултанти - Свобода за проектиране
С термопомпа тип вода-въздух на Daikin, вие разполагате с най-добрата система, която отговаря
на вашия проект и законодателство. Изключително компактни, те са с най-малките размери
сред подобните системи, предлагани на пазара и ще са подходящи за всяко апаратно помещение.

Индивидуално съобразени решения
Daikin VRV осигурява голяма гъвкавост, за да отговори на настоящите и
бъдещите потребности и изисквания на клиентите и регламентите, като
например EN378. Тъй като системата може да се проектира и монтира
така, че да отговаря на изискванията на всяка сграда, тя предлага
решения за широк спектър от помещения - от големи открити приемни и
рецепции до отделни стаи и офиси.
VRV системите с водно охлаждане могат да се свържат с геотермални
или хидротермални източници или да използват слънчеви колектори
и имат възможност за добавяне на опции за загряване на вода за
отопление и охлаждане.

Различаващи
се технологии
›› Променливата температура на хладилния
агент позволява приспособяване към
потребностите на сградата
›› Пакетна конфигурация: Системата 42 HP може
да се монтира на площ, по-малка от 0,5 m²
›› Нулевото разсейване на топлината премахва
необходимостта от вентилация или
охлаждане в апаратното помещение

Нашите интелигентни решения за управление позволяват
съобразяване на режима за климатизация според изискванията на всяка
стая, етаж или наемател, така че да се увеличи енергийната ефективност
и да се предотвратят загубите на енергия.
Балансиране на топлинното натоварване:
Нашият модулен подход осигурява голяма гъвкавост за балансиране на
топлинните натоварвания. С помощта на нашите инструменти за
моделиране, проектантите могат да балансират топлинните
натоварвания в различните части на сградата, като те могат да избират
правилния тип и капацитет на вътрешните тела (над 120 различни
варианта), с цел те да отговарят на техните изисквания.
Постигането на балансиран режим на възстановяване на топлина в
рамките на VRV система може да доведе до много по-висока енергийна
ефективност, което спомага за максимално увеличаване на точките
по BREEAM на етапа на проектиране. Това включва проектиране на
системата по такъв начин, че тя да може да охлажда зоните на сградата с
най-висока излишна топлина и да прехвърля възстановената топлина в
други зони, които имат нужда от отопление или гореща вода.
2-степенното възстановяване на топлина (чрез хладилния и водния
кръг) увеличава потенциала за възстановяване на топлина.
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Принципът на нулево разсейване на
топлината гарантира нулев топлинен
баланс на агрегата

Монтажници - проектирано с мисъл за монтажа
Daikin проектира своята VRV система с мисълта за улесняване на
монтажа. Като се започне от по-леки агрегати с намалени
размери, автоматичното зареждане и тестване, до по-добрия
достъп до кодове за грешки и компоненти.

С дизайн, съкращаващ времето за монтаж

Насочихме нашето внимание към предотвратяване
на грешки при монтажа/пускането в експлоатация,
превантивната поддръжка и лесен сервизен
достъп.

Хоризонтално тръбно съединение

VRV системите на Daikin са проектирани за бърз и точен монтаж.
Настройките могат да се направят чрез компютър и да се заредят в
системата, а разчитането на грешки се улеснява от 7-сегментен дисплей.
Достъпът до компонентите в този компактен агрегат е улеснен още
повече благодарение на въртяща се разпределителна кутия. За
системите за възстановяване на топлина, нашата богата гама от
изключително компактни BS кутии намаляват работата по монтажа,
тъй като към една кутия могат да се свържат до 16 тела. Връзките и
фитингите са монтирани фабрично с възможност за хоризонтално или
вертикално свързванe, което ускорява сглобяването на място.

Вертикално тръбно
съединение

По-лесно интегриране на водната страна
VRV използва различни изходящи сигнали чрез стандартно напрежение
0-10V, което позволява външно управление и променлив воден
поток, чрез които можете да управлявате циркулационната помпа и да
конфигурирате системата, за да бъде възможно най-енергийно
ефективна.

Въртяща се
разпределителна
кутия

Превантивна поддръжка
Наблюдението на работата на системата се извършва чрез нашите
интелигентни контролери, i-Net облакът информира своевременно кога
трябва да се извърши поддръжка преди системата да се изключи, като по
този начин се гарантира, че обитателите на сградата нямат усетят
спад в комфорта на климатизация.
Това също така дава възможност на собственика и управителя на
сградата да планират дейности по дългосрочна поддръжка и ремонти в
зависимост от потреблението.

5

Как работи

VRV система с водно охлаждане?
ВОДНА СТРАНА

СТРАНА НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ

Сух охладител

Възстановяване на топлина

ЗОНА 1

ЗОНА 2

NEW
Управление на
променливия
воден поток
Възстановяване на топлина

вътрешно

ЗОНА 1

вътрешно

Топлообменник

Геотермален кръг

6

вътрешно

вътрешно

ЗОНА 2

вътрешно

вътрешно

Покрив

НОВО
НОВО
Nexura

ИЛИ
Въздухообработваща
климатична камера

ИЛИ

Emura
Стилни вътрешни тела

Хидравличен модул за гореща вода

Втори етаж

НОВО
НОВО
Nexura

ИЛИ

ИЛИ
Въздухообработваща
климатична камера

Emura
Стилни вътрешни тела

Хидравличен модул за гореща вода

Първи етаж

Приземен етаж
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Иновации
за максимална гъвкавост
и улесняване на монтажа

56

767 mm

0m

m

980 mm

Хоризонтална или
вертикална тръбна връзка

Значително подобрена
ефективност благодарение
на увеличения
топлообменник
Лесен достъп до компонентите
Лесен демонтаж на предния панел

стъпка 1
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стъпка 2

Въртяща се разпределителна кутия

Принцип за нулево отделяне на топлината
›› Няма нужда от вентилация или охлаждане на апаратното помещение
›› Подобрена гъвкавост при монтаж и надеждност на частите

Серпентината за разсейване на
топлината охлажда агрегата, за да
се постигне неутрален топлинен
баланс в апаратното помещение

Контролната
платка
генерира
топлина

Компресорът
генерира топлина

технологии

Най-малките
размери на пазара

›› VRV конфигуратор
›› 7-сегментен дисплей
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Crystal Tower
Етап на проектиране по BREEAM: отлична оценка

Отличен и добре познат пример
за цялостно решение на Daikin,
водещ до високо енергийно
ефективно потребление на ОВиК
›› Комбинация от VRV, Sky Air и приложни системи, която гарантира, че
всички офиси и общи части на сградата са напълно климатизирани.

›› VRV с водно охлаждане като основен източник на обща енергийна

ефективност на ОВиК, благодарение на неговата двустепенна система
за възстановяване на топлина.

›› Гъвкавост: индивидуално управление и комфорт с VRV на всеки етаж
и помещение.

›› Безпроблемното свързване между устройствата на Daikin и

сградната система за управление LonWorks гарантира, че общото
енергопотребление на сградата се следи и контролира по
подходящия начин.

Местоположение
48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Букурещ, Румъния
Данни за сградата
Застроена площ: 24.728 m²
Обща полезна площ: 20.020 m²
Етажи: 4 сутерена, 15 етажа, етаж за апаратура
Височина на сградата: 72 m
Офисна площ на етаж: около 1.000 m²
Монтирани системи на Daikin
> 67 x VRV тела с водно охлаждане
> 2 VRV външни термопомпени тела
> 289 VRV вътрешни тела (265 канални, 24 x касетъчни)
> 5 x Sky Air с таванни касети с кръгъл поток
> 4 x водоохлаждащи агрегата
> 11 x DMS504B51 (LonWorks връзка за комуникация)

Награди
> Зелена сграда на годината за 2012 г. (ROGBC)
> Награда за социална отговорност и екологична
устойчивост (ESSA)
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Примери

за приложение

Изпарителна водоохладителна кула от затворен тип, използвана за
охлаждане, водоохлаждащ агрегат, използван за отопление

Изпарителна водоохладителна
кула от затворен тип

Водоохлаждащ агрегат

Разширителен съд

Циркулационна помпа

Вентил за поток или вентил за
регулиране на потока

Спирателен кран

Мрежест филтър

Топлообменник

Превключвател за поток

Трипътен вентил

Режим на охлаждане
Режим на отопление
Поток на хладилния агент
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Хотел Van der Valk
Успешен пример на използване

Хотел Van der Valk избра:
Комфорт за гостите и персонала
›› Таванните тела за скрит монтаж създават комфортни зони във фоайето,
отговарящи на различните потребности на гостите и персонала
›› Технологията за променлива температура на хладилния агент на Daikin
осигурява оптимални нива на комфорт, като се избягват студените течения

Централизирано регулиране и
управление
›› Централизирано управление на цялото ОВиК-R решение
›› Лесно за програмиране
›› Лесно интегриране на бутоните в предния панел с дистанционен доcтъп
›› Включени функции на сградна система за управление като входове за
аларма, управление на осветление,...

Цялостно решение на Daikin
›› Охлаждане и отопление, осигурени от комбинация на VRV системи
с въздушно и водно охлаждане, свързани към геотермален кръг за
максимална ефективност
›› Осигуряване на гореща вода чрез газови котли на Daikin, свързани с
водосъдържатели за гореща вода на Daikin
›› Вентилация с въздухообработващи климатични камери с възстановяване на
топлина на Daikin
›› Охлаждане на кухнята с агрегати ZEAS на Daikin
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Местоположение
Avenue Mélina Mercouri 7, Mons 7000
Белгия

Монтирани системи на Daikin
> 11 с водно охлаждане
> 10 VRV външни тела с въздушно охлаждане (с
възстановяване на топлината и термопомпен тип)
> 1 хладилно компресорно външно тяло ZEAS
> 177 вътрешни таванни тела за скрит монтаж
> 2 кондензни газови котела на Daikin, свързани с
водосъдържатели за гореща вода на Daikin
> 2 DX въздухообработващи климатични камери на Daikin
> 1 централизирано управление Intelligent Touch Manager
с WAGO интерфейс

Примери

за приложение

Геотермален тип

Водосъдържател за гореща вода

Земен кръг

Разширителен съд
Нагревател на течност
Мрежест филтър

Циркулационна помпа

Буферен съд

Топлообменник

Превключвател за поток
Спирателен кран

Вентил за поток или вентил за
регулиране на потока

Трипътен вентил

Режим на охлаждане
Режим на отопление
Поток на хладилния
агент
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Hilton Istanbul
Успешен пример на използване

Първият хотел със стоманена конструкция в Турция, оборудван
ефективно от Daikin. Конструкцията се състои от 2.500 тона
стомана. С височина 110 m, 25 етажа и 230 стаи, площта на
проекта е 29.000 m2. Общият капацитет достига до 3.500 kW.
Хотелът The DoubleTree by Hilton в Истанбул избра VRV тела с
водно охлаждане на етапи за ефективно използване на площта и
ефективна климатизация.
Техническите спецификации сами говорят за себе си:

››
››
››
››
››
››
››

Мястото за монтаж на VRV външните тела е с 50% по-малко
от мястото, необходимо за монтаж на приложни системи
С външната VRV система шумът е намален от 96 dBa на
54 dBа
VRV системата има нисък стартов ток
Капацитетът на електрозахранване на VRV системата е
намален с 30%
Пестене на енергия до 50% и висока стойност на СОР
VRV системата е с 40% по-лека
Използваният капацитет на котела е намален с 20%

Всички подобрения намалиха и обслужването, необходимо
за поддържане на ефективността на системата. Тъй като не се
използваха вентилаторни конвектори с вода, по етажите нямаше
корозия. “
Daikin оборудва този хотел с цялостно решение.
Вентилацията е комбинация от въздухообработващи климатични
камери на Daikin и вентилационни агрегати с възстановяване
на топлината. Цялостното решение се наблюдава и управлява
централно чрез Intelligent Touch Manager.
14

Местоположение
Doubletree by Hilton Hotel
Истанбул - Турция
Монтирани системи на Daikin
> Вътрешни тела: 420 бр.
FXSQ - FXDQ - FXMQ - FXFQ - FXCQ - FXAQ - FXKQ
>Външни тела: 135 бр. RWEYQ 8 – 10 – 20 hp
>Вентилация с възстановяване на топлината 23 бр
>Индивидуално управление ( BRC1D52 ): 391 бр
>Централизирано управление ( I-Manager ): 2 бр
>Въздухообработваща климатична камера с приложение
на DX кондензатен агрегат: VRW

Примери

за приложение

Сух охладител, използван за охлаждане, котел,
използван за отопление

Изпарителна водоохладителна
кула от затворен тип

Котел

Разширителен съд

Циркулационна помпа

Вентил за поток или вентил за
регулиране на потока

Спирателен кран

Мрежест филтър

Топлообменник

Превключвател за поток

Трипътен вентил

Режим на охлаждане
Режим на отопление
Поток на хладилния
агент
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Външни тела

Преглед на продуктите
Вода-въздух
Модел
VRV IV с водно охлаждане

С водно охлаждане

НОВО

Име на продукта
Идеална за високи сгради, използващи вода като източник на топлина
›› Намалени емисии на CO₂ благодарение на използването на геотермална енергия като възобновяем
енергиен източник
›› Няма нужда от външен източник на отопление или охлаждане, когато се използва в геотермален режим
›› Компактната и лека конструкция може да се монтира пакетно за максимална икономия на пространство
›› Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния агент
›› Опцията за регулиране на променливия воден поток повишава гъвкавостта и управлението
›› Комбинирано свързване на високотемпертурни хидравлични модули и VRV вътрешни тела
›› Може да се свърже с VRV или стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
›› 2 аналогови входящи сигнала позволяващи външно управление

4

5

6

8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30



RWEYQ-T9*




››
››
››
››
››

на температурата, вентилация, гореща вода, въздухообработващи климатични камери и
въздушни завеси Biddle
„Безплатно“ отопление и топла вода чрез възстановяване на топлината
Идеалният личен комфорт за гостите/наемателите чрез едновременно охлаждане и
отопление
Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния
агент и постоянно отопление
Позволява техническо охлаждане
Най-голямата гама от BS кутии на пазара





REYQ-T





 

VRV IV термопомпен
тип с непрекъснато
отопление

Оптималното решение на Daikin за максимален комфорт

VRV IV термопомпен
тип без непрекъснато
отопление

VRV IV с възстановяване на топлина

Най-доброто решение за ефективност и комфорт

›› Напълно интегрирано решение с възстановяване на топлината за максимална ефективност
›› Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно управление

›› Постоянно отопление по време на размразяване
›› Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на

›› Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на

контакт: точно управление на температурата, вентилация, гореща вода,
въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
›› Може да се свърже със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
›› Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива
температура на хладилния агент и постоянно отопление



RYYQ-T(8)

 

Решението на Daikin за комфорт и ниска консумация на енергия

контакт: точно управление на температурата, вентилация, гореща вода,
въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
›› Може да се свърже със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
›› Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива
температура на хладилния агент







RXYQ-T(9)

 

VRV IV-S серия
Compact

Най-компактната VRV

УНИКАЛЕН

Серия VRV IV-S

С въздушно охлаждане - термопомпа

С въздушно охлаждане възстановяване на топлина

Въздух - въздух

›› Компактната и лека конструкция с един вентилатор спестява място и е лесна за монтаж
›› Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно управление на

температурата, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle

›› Може да се свърже с VRV или стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
›› Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния агент

RXYSCQ-TV1



Compact

Решение за икономия на пространство без компромис с ефективността

›› Пестяща пространство вертикална конструкция за гъвкав монтаж
›› Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно управление на
››
››

температурата, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
Може да се свърже с VRV или стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния агент

RXYSQT8V/
T8Y/TY1

T8V



T8Y/
TY1



възстановяване
на топлина

външното тяло е незабележимо и разделено на 2 части

›› Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива

SB.RKXYQ-T(8)

температура на хладилния агент



точно управление на температурата, вентилация и въздушни завеси Biddle

Бърза и качествена замяна на системите с R-22 и R-407C

›› Икономически ефективна и бърза замяна чрез повторно използване на
съществуващата система от тръби

RQCEQ-P3*



›› Драстично подобрете комфорта, ефективността и надеждността
›› Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
›› Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители
›› Икономически ефективна и бърза замяна чрез повторно използване на съществуващата система
от тръби

›› Драстично подобрете комфорта, ефективността и надеждността
›› Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
›› Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители
›› Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния агент

RXYQQ-T*

Гамите, маркирани с '*’ , не са сертифицирани по Eurovent. Мулти комбинациите не са в обхвата на програмата за сертификация по Eurovent.
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›› Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт:

Бърза и качествена замяна на системите с R-22 и R-407C

термопомпа

Замяна

VRV IV
термопомпа
за вътрешен монтаж

Незабележимата VRV

›› Уникална VRV термопомпа за вътрешен монтаж
›› Пълна гъвкавост за всяко местоположение на магазин и тип сграда, понеже







 

 




Единично тяло
Комбинация от няколко тела

     

          

Въздушни завеси CYV-DK-

Връзка с въздухообработваща
климатична камера EKEXV- + EKEQFCBA

Връзка с въздухообработваща
климатична камера EKEXV- + EKEQMCBA

HRV тела VAM-, VKM-

с VRV вътрешни тела




VRV IV с възстановяване на
топлината REYQ-T

 O     O 

само с VRV вътрешни тела



с нискотемпературни/високотемпературни
хидравлични модули



  

HRV тела VAM-, VKM-



   



Свързване на въздухообработващи
климатични камери EKEXV + EKEQMCBA



 



Въздушна завеса Biddle CYV-DK-



 



Термопомпа VRV IV RYYQ-T(8) /
RXYQ-T(9)

   O    

Връзка с въздухообработваща
климатична камера EKEXV + EKEQMCBA
Връзка с въздухообработваща
климатична камера EKEXV + EKEQFCBA

ʯʯСтандартна граница на коефициент на свързване за цялата
система: 50 ~ 130%

    

с високотемпературен
хидравличен модул

с вътрешни тела за жилищно
приложение
с нискотемпературни хидравлични
модули

Забележки



с вътрешни сплит тела

 

›› Стандартна граница на коефициент на свързване за
цялата система: 50 ~ 130%

›› Макс. 32 вътрешни тела, дори на системи с 16 к.с. и по-големи системи
›› Възможен е коефициент на свързване за цялата система до 200%
›› Специализирани системи (само с вентилационни тела)

не са позволени – винаги е необходима комбинация със
стандартни VRV вътрешни тела

›› Стандартна граница на коефициент на свързване за
цялата система: 50 ~ 130%

›› При специални обстоятелства е възможен коефициент на



свързване за цялата система до 200%

 


›› Само системи с единични модули (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
›› Макс. 32 вътрешни тела, дори на системи с 16 к.с.,18 к.с и 20 к.с.
›› Макс. 32 вътрешни тела, дори на системи с 16 к.с. и по-големи системи
›› Свържете се с Daikin в случай на системи с множество модули (>20 к.с.)






  

 



 





Въздушна завеса Biddle CYV-DK-



VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ-

граница на коефициент на свързване за
  O O   O  ›› Стандартна
цялата система: 50 ~ 130%

само с VRV вътрешни тела



с вътрешни тела за жилищно
приложение

     

ВТ хидравличен модул HXHD-A

       

HRV тела VAM-, VKM-

          

НТ хидравличен модул HXY-A

VRV IV-W водно охлаждана VRV
RWEYQ-T9

само с VRV вътрешни тела

          

Вътрешни тела за жилищно приложение

Капацитет (к.с.)
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Описание / комбинация

VRV вътрешни тела

Външни тела

 

 







Серия i на VRV IV SB.RKXYQ-T(8)

 O O O   O 

VRV III-Q за замяна H/R RQCEQ-P3

 O O O  O O O

VRV IV-Q за замяна H/P
RXYQQ-T

 O O O   O 

››

С вътрешни тела за жилищно приложение: граница на
коефициент на свързване: 80 ~ 130%

›› Стандартна граница на коефициент на свързване за
цялата система: 50 ~ 130%

›› Стандартна граница на коефициент на свързване за
цялата система: 50 ~ 130%

›› Стандартна граница на коефициент на свързване за
цялата система: 50 ~ 130%

 ...възможно е свързване на вътрешното тяло, но не задължително едновременно с други допустими вътрешни тела
 ... възможно е свързване на вътрешното тяло дори и едновременно с други проверени тела в същия ред
O ... на тази система не е възможно свързване на вътрешното тяло с външно тяло
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Вътрешни тела

Преглед на продуктите
Тип

Модел
УНИКАЛЕН

Таванна
касета с
кръгъл
поток

Таванна касета

Име на продукта

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

360° разпределение на въздушния поток за оптимална ефективност и комфорт

›› Функцията за автоматично почистване осигурява висока ефективност
›› Интелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
›› Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация
›› Най-ниската височина за монтаж на пазара!

FXFQ-A





Уникална конструкция, която приляга плътно към тавана

Напълно
плоска
касета

›› Перфектно вграждане в стандартни архитектурни таванни плочи
›› Комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство
›› Интелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
›› Тяло с малък капацитет, разработено за малки или добре изолирани помещения
›› Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация

Двустранна
таванна
касета

›› Дълбочината на всички тела е 620 mm, идеална за тесни таванни пространства
›› Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация
›› Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора
›› Клапите се затварят изцяло, когато тялото не работи
›› Оптимален комфорт с автоматично регулиране на въздушния поток според необходимото натоварване

Таванна
ъглова
касета

›› Компактните размери позволяват монтаж в тесни пространства над тавана
›› Гъвкав монтаж благодарение на различни опции за разпределение на

FXKQ-MA

Проектирано за хотелски помещения
Малко
таванно тяло ›› Компактните размери позволяват монтаж в тесни пространства над тавана
›› Дискретно скрито в тавана: виждат се само решетките
за скрит
›› Гъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха може да се
монтаж
промени от задно на долно засмукване

FXDQ-M9

УНИКАЛЕН

За скрит монтаж в тавана



Капацитетен клас (kW)

FXZQ-A



Тънката и лека конструкция се монтира лесно в тесни таванни пространства

FXCQ-A

Едностранно тяло за ъглов монтаж
въздушния поток

Тънка конструкция за гъвкав монтаж
Тънко
›› Компактните размери позволяват монтаж в тесни пространства над тавана
таванно тяло ›› Умерено външно статично налягане до 44 Ра
›› Виждат се само решетките
за скрит
›› Тяло с малък капацитет, проектирано за малки или добре изолирани помещения
канален
›› Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков
монтаж
електромотор на вентилатора

FXDQ-A3











НОВО
Опция за
самопочистващ
се филтър



Най-тънкото и същевременно най-мощното тяло с умерено статично налягане на пазара!

Таванно тяло
за скрит
монтаж със
средно ESP

Таванно тяло
за скрит
монтаж с
високо ESP

›› Най-тънкото тяло в класа си, само 245 mm
›› Ниско ниво на работен шум
›› Умереното външно статично налягане до 150 Pa улеснява използването на
гъвкави въздуховоди с различни дължини
›› Функцията за автоматично регулиране на въздушния поток измерва обема и

FXSQ-A





статичното налягане на въздуха и го регулира към номиналния дебит, което
гарантира комфорт

НОВО
Опция за
комплект за
управление
на различни
зони

НОВО
Опция за
комплект за
управление
на различни
зони

ESP до 200, идеално за помещения с големи размери

›› Оптимален комфорт, гарантиран независимо от дължината на въздуховодите или
типа на решетките, благодарение на автоматичното регулиране на въздушния поток
›› Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков
електромотор на вентилатора
›› Гъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха може да се



FXMQ-P7



промени от задно на долно засмукване

Таванно тяло
ESP до 270, идеално за помещения с големи размери
за скрит
›› Виждат се само решетките
монтаж с
›› Тяло с голям капацитет: капацитет на отопление до 31,5 kW
високо ESP



FXMQ-MB

НОВО

Стенни

За помещения без окачени тавани и без свободно подово пространство

Стенно тяло

›› Плоският и стилен преден панел е по-лесен за почистване
›› Тяло с малък капацитет, проектирано за малки или добре изолирани помещения
›› Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков
електромотор на вентилатора
›› Въздухът комфортно се разпространява нагоре и надолу, благодарение

FXAQ-A



›› Идеално за комфортен въздушен поток в широки помещения благодарение на ефекта на Коанда
›› Помещения с тавани до 3,8 m могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
›› Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при проекти за обновяване
›› Може дори да се монтира в ъгли или в тесни пространства без никакви проблеми
›› Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков

FXHQ-A



Уникално тяло на Daikin за широки стаи без окачени тавани и без свободно подово пространство
›› Помещения с тавани до 3,5 m могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
УНИКАЛЕН
›› Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при проекти за обновяване
Четиристранно ›› Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация
таванно тяло за ›› Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков
електромотор на вентилатора
открит монтаж

FXUQ-A

Таванни за открит монтаж

на 5 различни ъгъла на разпределение на въздуха

Таванно тяло
за окачен
монтаж

За широки помещения без окачени тавани и без свободно подово пространство





електромотор на вентилатора





За климатизация на локални зони

Подови

Подово тяло

›› Може да бъде монтирано пред стъклени стени или свободно стоящо,
понеже както предната, така и задната част са завършени

›› Идеално за монтаж под прозорец
›› Изисква се съвсем малко монтажно пространство
›› Стенният монтаж улеснява почистването под тялото

FXLQ-P



Идеално за монтаж в офиси, хотели и жилищни приложения

Подово тяло
за скрит
монтаж

›› Дискретно скрито в стената, като се виждат само смукателните и
нагнетателните решетки

›› Може да се монтира дори под прозорец
›› Изисква много малко място за монтаж, тъй като дълбочината е само 200 mm
›› Високото ESP позволява гъвкав монтаж

FXNQ-A



Капацитет на охлаждане (kW)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

Капацитет на отопление (kW)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) Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: температура на закрито: 27°CDB, 19°CWB, температура на открито: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m
(2) Номиналният капацитет на отопление се базира на: температура на закрито: 20°CDB, температура на открито: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m
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Преглед на стилни вътрешни тела
В зависимост от приложението, сплит и Sky Air вътрешни тела могат да бъдат свързани към нашата VRV IV и VRV IV S-серия
външни тела. Вижте гамата външни тела за ограничения при комбиниране.
Тип

Модел
Таванна касета
с кръгъл поток

(вкл. функция за
автоматично почистване1)

Таванна
касета

За скрит
монтаж в
тавана

Стенни

Таванни
за окачен
монтаж

Подови

1

Име на продукта

15

20

25

FCAG-A

Напълно плоска
касета

FFA-A



Малко таванно тяло за скрит
монтаж

FDBQ-B



Тънко таванно тяло за скрит
канален монтаж

FDXM-F3



Таванно тяло за скрит монтаж с
инверторен вентилатор

FBA-A

Daikin Emura Стенно тяло

FTXG-LW/LS

Стенно тяло

CTXS-K
FTXS-K

Стенно тяло

FTXS-G

Таванно тяло за окачен монтаж

FHA-A

Подово тяло Nexura

FVXG-K

Подово тяло

Подово-таванно тяло



35

50

60







































42



71














FVXS-F







FLXS-B(9)













Необходим е декоративен панел BYCQ140DG или BYCQ140DGF + BRC1E53A/B/C, 2 За свързване към стилни вътрешни тела е необходимо BPMKS тяло, 3 Комбинация от RA вътрешни тела и VRV вътрешни тела не е разрешена.
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Преглед на хидравличен
модул за ефективно осигуряване на гореща вода
45°C - 75°C
Соларен панел
на Daikin

Битова гореща вода

25°C - 75°C
BS-кутия

VRV вътрешни тела

Въздухообработваща
климатична камера

Водосъдържател
за битова
гореща вода
45°C - 75°C

Нискотемп. радиатор

Хидравличен
модул само за
отопление към VRV

BS-кутия
VRV с възстановяване
на топлина
(REYQ8-54T)

Подово отопление
25°C - 35°C

Гама хидравлични модули
Тип

Име на продукта

Модел

Капацитетен клас (kW)

80

125





200

Температурен диапазон
на изходящата
вода

За високоефективно пространствено отопление и охлаждане

›› Идеален за гореща или студена вода за подово отопление,

въздухообработващи климатични камери, нискотемпературни радиатори …

Нискотемпературен
хидравличен модул

HXY-A8

›› Гореща/студена вода от 5 до 45°C
›› Голям работен диапазон (от -20°C до 43°C)
›› Напълно интегрираните компоненти от страната на водата

5 °C - 45 °C

спестяват време за проектиране на системата
›› Спестява пространство със съвременна конструкция за
окачване върху стена
За ефективно осигуряване на гореща вода и отопление на помещения

›› Идеален за гореща вода в бани, мивки и за подово отопление,
радиатори, въздухообработващи климатични камери, …

Високотемпературен
HXHD-A8
хидравличен модул

›› Гореща вода от 25 до 80°C
›› „Безплатно“ отопление и гореща вода чрез възстановяване на топлина
›› Използва термопомпена технология за ефективно получаване
на гореща вода, като осигурява до 17% спестявания в сравнение
с газов бойлер
›› Възможност за свързване с термични слънчеви колектори
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25 °C - 80 °C

Преглед на въздушни завеси

Biddle

Търговия „на отворни врати“
Въпреки че улесняващите клиентите аспекти на "политиката
на отворените врати" се ценят от управителите на
магазините за търговия на дребно и търговските центрове,
отворените врати могат да са основна причина за
сериозни загуби на климатизиран топъл или студен въздух,
следователно - и на енергийни загуби. Въздушните завеси
Biddle не само запазват температурата в помещенията
и генерират значителни икономии, но също така те
представляват и покана за клиентите да установят приятна
среда за търговия и работа.

Висока ефективност и ниски
емисии на CO2
Ефективното разделение на климатичните условия отвън и в
помещенията ограничава топлинните загуби през отворените врати
и повишава ефективността на климатичната система. Комбинирането
на въздушни завеси Biddle с термопомпи на Daikin може да доведе
до икономии до 72% в сравнение с електрически въздушни завеси и
период на изплащане на инвестицията от по-малко от 1,5 години!

Селектор за размера на въздушната завеса
Височина на вратата (m)

3,0
2,3

S

2,5

M

2,4

2,15

L

S

M

2,75
2,0

L

S

2,3

M

2,5

L

Благоприятно

Нормално

Неблагоприятно

Покрит търговски център или

Няма противоположни отворени

Местоположение в ъгъл или

вход с въртяща се врата

врати, слаб насрещен вятър,

правоъгълник, много етажи и/

сграда само с партерен етаж

или отворено стълбище

Портфолио
Тип

Име на продукта

Въздушна завеса Biddle свободно висяща

CYV S/M/L-DK-F

Въздушна завеса Biddle тип касета

CYV S/M/L-DK-C

Въздушна завеса Biddle за ниша

CYV S/M/L-DK-R

›› Времето за изплащане на инвестицията е с
1,5 години по-кратко в сравнение с електрически
въздушни завеси
›› Лесен и бърз монтаж
›› Максимална енергийна ефективност
благодарение на технология за стабилизиране
›› 85% ефективност на разделяне на въздуха
›› Касетъчен модел (C): монтиран в окачен таван за
подобрен естетичен вид
›› Свободно висящ модел (F): лесен монтаж на стена
›› Модел за ниша (R): почти скрит в тавана
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Преглед на вентилационни агрегати

от малка вентилация с възстановяване на топлина до едромащабни
въздухообработващи климатични камери за осигуряване на вентилация с чист
въздух за домове или търговски обекти като офиси, хотели, магазини и други.
Решения за вентилация
Daikin предлага най-съвременни решения за вентилация, които лесно могат да
се включат във всеки проект.
›› Уникална продуктова гама с производителите на DX
›› Висококачествени решения, които отговарят на най-високите стандарти за качество на Daikin
›› Безпроблемно интегриране на всички продукти за осигуряване на най-добрата климатизация
›› Всички продукти на Daikin са свързани с едно управление за пълен контрол на ОВиК системата

Вентилация
Възстановяване
на енергия

Вентилация с възстановяване на топлина Вентилация с възстановяване на топлина като стандарт

Овлажняване

Обработка
на въздуха

Подходящата вентилация е основен компонент на климатизацията в сгради, офиси
и магазини и е част от изискванията на ЕС. Нашите системи с възстановяване на
топлина могат да възстановяват както осезаема, така и латентна топлина като
по този начин значително намаляват натоварването на климатизацията с до
40%. Диапазонът започва от едва 150 m3/h до 2.500 m3/h (VAM) и стига до 25.000 m3/h
(модулна въздухообработваща климатична камера).

Филтрира
не

Пет компонента за качеството на вътрешния въздух
›› Вентилация: осигурява подаване на свеж въздух
›› Възстановяване на енергия: възстановява топлината
и влагата от изходящия въздух за максимално
подобрение на комфорта и ефективността
›› Обработка на въздуха: отопление или охлаждане на
постъпващия свеж въздух с увеличаване на комфорта
и намаляване на натоварването на климатичната
инсталация
›› Овлажняване: оптимизира баланса между вътрешната
и външната влажност
›› Филтриране: премахва праха, замърсяването и
миризмите от въздуха

Вентилация с DX връзка - Управление на температурата на свежия въздух
Daikin предлага богата гама от инверторни кондензатни агрегати с R-410A, които да
се използват в комбинация с въздухообработващи климатични камери на Daikin за
максимален контрол на свежия въздух. Има 4 възможности за управление, когато се
комбинират външни тела на Daikin и въздухообработващи климатични камери,
като така се предлага цялата необходима гъвкавост за всеки монтаж. Вътрешните тела
могат да се комбинират с едно и също външно тяло, за да се намалят разходите за
монтаж. За монтажи в окачени тавани, където пространството е ограничено, VKM
може да се впише перфектно, за да осигурява свеж въздух с комфортна температура,
като той има и допълнителен елемент за овлажняване

Продуктова гама за свеж въздух
150

500

1.000

2,000

2.500

Обработка на
въздуха

Възстановяване на
топлина

D-AHU МОДУЛНА R/P
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НОВО

15.000

25.000

m³/h

›› Високоефективен топлообмен
›› Клас A+ по Eurovent
›› Обемен въздушен поток
›› R = рекуператор;
P = пластинчат топлообменник

›› Компактен размер
›› Документ за по-висока
VAM-FC / VAM-J
енергийна ефективност
›› EC електромотор на
вентилатора
НОВО
›› Високоефективен топлообменник с обратен поток
›› Режим на свободно охлаждане
D-AHU МОДУЛНА L
›› EC центробежен вентилатор
›› Богата гама от опции
VKM-GB(M) ›› С DX топлообменник
›› Повишен комфорт
›› Опция с овлажнител
D-AHU Модулна R с DX връзка

›› Plug&play
›› Възможност за пълна
персонализация
›› 4 типа управление

Ново предварително
оразмерено решение за
свеж въздух
Поръчка на
въздухообработваща
климатична камера и
външно тяло в една
стъпка

Лесен избор

Лесно изготвяне на поръчка

›› 16 предварително избрани комбинации - за да се
обхванат всички потребности от свеж въздух в Европа
›› Правилното външно тяло и необходимите
комплекти за свързване към топлообменника на
въздухообработващата климатична камера са фабрично
монтирани и конфигурирани
›› Цялостно решение - Daikin предлага цялостното
решение

›› Въздухообработващата климатична камера и външното тяло се
избират автоматично в VRV xpress

Лесен монтаж
›› Същият диаметър на тръбите от въздухообработващата
климатична камера до външното тяло
›› Директно интегриране на

Бързо изготвяне на оферта
›› Избор както на всяко друго тяло в софтуера за избор
Xpress и показване на решението в отчета

ENERGY EFFICIENCY
XXX

2016

Изтеглете Xpress още сега с новата
предварително оразмерена
комбинация от my.daikin.eu

Report to performance data

Повече подробности в специализираната
брошура
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Преглед на системи за управление
Daikin предлага различни решения за управление, които отговарят на нуждите на търговски приложения с високи изисквания.
›› Основни решения за управление за клиенти с малко изисквания
и ограничен бюджет
›› Решения за интегрирано управление за клиенти, които
биха искали да интегрират Daikin тела в съществуващата си
централизирана система за управление на сградата

Решение

Автоматичен контрол на климатичната система
Ограничени възможности за управление от персонала на магазина

›› Модерни решения за управление за клиенти, които очакват от
Daikin да предостави решение за малка централизирана система
за управление на сградата, включително разширено управление
на енергията

Управление на тяло

Интегрирано управление

Разширено управление

BRC1H51W/S/K

RTD-20

RTD-Net

KLIC-DI

EKMBDXA

DCC601A51

DCM601A51

1 дистанционно
управление за
1 вътрешно тяло
(група)

1 връзка за
комуникация за
1 вътрешно тяло
(група)

1 връзка за
комуникация за
1 вътрешно тяло
(група)

1 връзка за
комуникация за
1 вътрешно тяло

1 връзка за
комуникация за макс.
64 вътрешни тела
(групи) и 10 външни

1 агрегат за
32 вътрешни тела

1 iTM за 64 вътрешни
тела (групи) (1)




























Създаване на зони в магазина
Блокировка, напр. с аларма, пасивен инфрачервен сензор (PIR)
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез Modbus







Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез KNX








(3)

Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез HTTP
Наблюдение на потреблението на енергия

(4)

(2)
(2)


Разширено управление на енергията
Позволява свободно охлаждане
Интегриране на Daikin продукти от всички видове в BMS система на Daikin


(2)
(2)

Интегриране на продукти на трети лица в BMS система на Daikin
Управление онлайн
Управление на много обекти

(1) Могат да се добавят 7 iTM plus адаптера (DCM601A52), за да има 512 групи вътрешни тела и 80 външни (системи) (2) Чрез облачната услуга на Daikin (3) Чрез собствена ИТ конфигурация
(сървър, различен от облака на Daikin (4) Не се предлага за всички вътрешни тела

Хотел

Управление на тяло

BRC1H51W/S/K

Интегрирано управление

RTD-HO

KLIC-DI

1 връзка за
1 връзка за
1 дистанционно
комуникация за
комуникация за
управление за
1 вътрешно тяло (група) 1 вътрешно тяло (група) 1 вътрешно тяло
Гостите на хотела могат да управляват и наблюдават основните функционалности от стаята си
Ограничени възможности за управление от гостите на хотела
Блокировка с контакт за прозорец
Блокировка с карта с ключ
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез Modbus
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез KNX



(2)
(2)







Разширено управление

DCM601A51
1 iTM за
64 вътрешни тела
(групи) (1)

(3)




Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез HTTP
Наблюдение на потреблението на енергия
Разширено управление на енергията
Интегриране на Daikin продукти от всички видове в BMS система на Daikin
Интегриране на продукти на трети лица в BMS система на Daikin
Управление онлайн
(1) : Могат да се добавят 7 iTM plus адаптера (DCM601A52), за да има 512 групи вътрешни тела и 80 външни (системи) (2) Чрез адаптер BRP7A51 (3) изисква съвместим с KNX контролер
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Офис

Управление на тяло

Автоматичен контрол на климатичната система

Ограничени възможности за управление за служителите в офиса

Разширено управление

BRC1E53A/B/C

EKMBDXA

DMS504B51

DMS502A51 /
DAM412B51

DCC601A51

DCM601A51

1 дистанционно
управление за
1 вътрешно тяло
(група)

1 връзка за
комуникация за макс.
64 вътрешни тела
(групи) и 10 външни

1 връзка за
комуникация за
64 вътрешни тела
(група)

1 връзка за
комуникация за
128 вътрешни тела
(групи) и 20 външни (2)

1 агрегат за
32 вътрешни тела
(групи)

1 iTM за 64 вътрешни
тела (групи) (1)





























(4)
(4)






(5)

Централизирано управление
Местно управление за служителите в офиса

Интегрирано управление




Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез Modbus



Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез HTTP



Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез LonTalk



Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез BACnet
Показание за потреблението на енергия



Наблюдение на потреблението на енергия
Разширено управление на енергията
Интегриране на други продукти с BMS система на Daikin


(4)
(4)

Интегриране на продукти на трети лица в BMS система на Daikin
Управление онлайн
Управление на много обекти

(1) Могат да се добавят 7 iTM plus адаптера (DCM601A52), за да има 512 групи вътрешни тела и 80 външни (системи) (2) разширение, необходимо за преход към 256 вътрешни тела (групи), 40 външни
(3) Само ВКЛ/ИЗКЛ (4) Чрез облачната услуга на Daikin (5) Чрез собствена ИТ конфигурация (сървър, различен от облака на Daikin)

Производствено-техническо охлаждане

Автоматичен контрол на климатичната система
Дублираща работа
Редуване на режимите на работа
Ограничени възможности за управление в помещението за техническо охлаждане

Тяло

Ако възникне грешка, се активира алармен сигнал

Разширено

BRC1H51W/S/K

RTD-10

DTA113B51

DCM601A51

1 дистанционно
управление за 1
вътрешно тяло (група)
(2)

1 връзка за комуникация
за 1 вътрешно тяло (група)
До 8 входа/порта могат да
се свържат заедно

1 адаптер за до 4 тела

1 iTM за 64 вътрешни
тела (групи) (1)
























- Чрез Вход/Изход на

Ако стайната температура е над макс., се показва аларма и се стартира резервно тяло
Ако възникне грешка, ще бъде показана аларма

Интегрирано


Чрез опция KRP2/4A (3)

WAGO

(1) : Могат да се добавят 7 iTM plus адаптера (DCM601A52), за да има 512 групи вътрешни тела и 80 външни (системи)
(2) Функциите за производствено-техническо охлаждане са съвместими само с вътрешни тела, свързани със Seasonal Smart външни тела. (3) Вижте списъка с опции на вътрешното тяло
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Спецификации
RWEYQ-T9

VRV IV серия + с водно охлаждане
›› Унифициран модел за варианти с термопомпа и регенериране на
топлина и работа в стандартен и геотермален режим
›› Опцията за регулиране на променливия воден поток повишава
гъвкавостта и управлението
›› Екологично отговорно решение: намалени емисии на CO₂
благодарение на използването на геотермална енергия като НОВО ›› 2 аналогови входящи сигнала позволяващи външно управление
на включване/изключване, работен режим, сигнал за грешка...
възобновяем енергиен източник и много по-малки количества
›› Има всички стандартни функции на VRV
хладилен агент, което го прави идеален за изпълнение на EN378
›› Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка
на контакт: точно управление на температурата, вентилация,
въздухообработващи климатични камери, въздушни завеси Biddle
и гореща вода
НОВО ›› Уникален принцип за нулево разсейване на топлината премахва
Разлика в нивото между VRV-W и вътрешните тела:
необходимостта от вентилация или охлаждане в апаратното
50 m ако VRV-W е отгоре
40 m ако VRV-W е отдолу
помещение, като увеличава гъвкавостта при монтаж
Разлика в нивото между вътрешните тела: 30 m НОВО
НОВО ›› Широка гама от вътрешни тела: свържете VRV или стилни
вътрешни тела като Daikin Emura, Nexura ...
›› Включва стандартите и технологиите на VRV IV: Променлива
Тръби за вода
температура на хладилния агент, конфигуратор за VRV,
Тръби за хладилен агент
Вътрешен
монтаж
7-сегментен дисплей и напълно инверторни компресори
Неограничена дължина на тръбите за монтаж
›› Пригодете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност
НОВО Увеличена дължина на тръбите между вътрешното и външното тяло до 165 m (действителна)
и комфорт със зависимата от климатичните условия функция
за променлива температура на хладилния агент. Повишена
сезонна ефективност и без повече студени въздушни течения
благодарение на по-високата температура на изходящия въздух
НОВО ›› Разработена за лесен монтаж и обслужване: избор между горната
или предната връзка за тръбопровода за хладилен агент и
въртяща се разпределителна кутия за лесен достъп до части,
които могат да се обслужват
НОВО ›› Компактната и лека конструкция може да се монтира пакетно
за максимална икономия на пространство: 42HP могат да се
монтират в по-малко от 0,5 m² подова площ
›› 2-степенно възстановяване на топлината: първа степен
между вътрешните тела, втора степен между външните тела
благодарение на съхранението на енергия във водния кръг

Идеална за високи сгради, използващи вода като източник на топлина

VRV-W

VRV-W

Външно тяло
RWEYQ
Диапазон на мощност
k.c.
30°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
Капацитет на охлаждане Ном.
kW
20°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
Капацитет на отопление Ном.
kW
kW
Входяща мощност Охлаждане 30°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
- 50Hz
Отопление 20°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
kW
EER при ном. капацитет 30°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток kW/kW
СОР при ном. капацитет 20°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток kW/kW
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват
Индекс за
Мин.
свързване на
Ном.
вътрешни тела
Макс.
Височина x Широчина x Дълбочина
mm
Размери
Тяло
Тегло
Тяло
kg
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном.
dBA
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном.
dBA
°CDB
Работен диапазон Температура на Охлаждане Мин.~Макс.
постъпващата вода Отопление Мин.~Макс.
°CWB
Температура около корпуса
Макс.
°CDB
Влажност около корпуса
Охлаждане~Отопление
%
Хладилен агент
Тип/Потенциал на глобално затопляне
kg/TCO2Eq
Зареждане
Тръбни
Течност Bън. д.
mm
съединения
Газ
Bън. д.
mm
HP/LP газови Bън. д.
mm
Дренаж Размер
Вода
Вход/Изход
Обща дължина на тръбите Система Действителна
m
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение
Hz/V
Ток - 50Hz
Ампераж на максималния поток (MFA)
A

8T9
8
22,4
25,0
3,5
3,9
6,40
6,50

10T9
10
28,0
31,5
4,9
4,9
5,75
6,40

100
200
300

125
250
375

12T9
12
33,5
37,5
6,0
6,2
5,55
6,10

14T9
14
40,0
45,0
7,9
8,4
5,04
5,37

150
300
450

175
350
525

72
56

74
58

64(1)

980x767x560
185
65
48

71
50
10~45
10~45
40
80~80
R-410A/2.087,5
7,90/16,5
9,52

19,1 (2)
15,90 (3) / 19,10 (4)

9,60/20,0
12,7
22,2 (2)
28,6 (2)
19,10 (3) / 22,20 (4)
19,10 (3) / 28,60 (4)
22,20 (4) / 28,60 (3)
14 mm Вън.Д./ 10 mm Вътр. д.
ISO 228-G1 1/4 B/ISO 228-G1 1/4 B
300
3N~/50/380-415
25

(1) Действителният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (VRV вътрешно тяло, хидравличен модул, RA вътрешно тяло и т.н.) и ограничението за коефициент на
свързване на системата (50%<=CR<=130%) (2) В случай на система с термопомпа, не се използва тръбата за газ (3) В случай на система за възстановяване на топлина (4) В случай на система с термопомпа
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Етап 1 регенериране на
топлина между вътрешни тела

Охлаждане

Извлечената топлина
осигурява безплатна битова
гореща вода и отопление

Гореща вода

Отопление

+

Битова гореща
вода

45°C - 75°C

Въздухообработваща
климатична камера

25°C - 75°C

Соларен
панел на
Daikin

VRV вътрешни тела

BS-кутия

Нискотемп.
радиатор

Водосъдържател
за битова гореща
вода

45°C - 75°C

BS-кутия

Подово
отопление

RWEYQ-T9

25°C - 35°C
Хидравличен
модул само за
отопление към
VRV

Oхладителна кула (затворен тип), котел

25°C - 45°C

Подово
отопление

Топлина, предавана към водоохлаждащия кръг

Етап 2
регенериране на
топлина между
външни тела

или

Нискотемп.
радиатор

25°C - 35°C
Реверсивен
нискотемпературен
хидравличен
модул

Топлина, абсорбирана от водоохлаждащия кръг

Топлина, предавана към водоохлаждащия кръг

Топлина, абсорбирана от водоохлаждащия кръг

* Горните системни конфигурации са само с нагледна цел.

Тръба за течност
Тръба за газ
Тръба за сгъстен газ
F1, F2 комуникация
Гореща вода

RWEYQ
Система

Модул 1 на външно тяло
Модул 2 на външно тяло

Диапазон на мощност
Капацитет на охлаждане Ном.
30°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
Капацитет на отопление Ном.
20°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
Входяща мощност - 50Hz Охлаждане 30°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
Отопление 20°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
EER при ном. капацитет 30°C температура на постъпващата вода
Ном. Воден поток
СОР при ном. капацитет 20°C температура на постъпващата вода
Ном. Воден поток
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват
Индекс за свързване Мин.
Ном.
на вътрешни тела
Макс.
Тръбни съединения Течност
Bън. д.
Газ
Bън. д.
HP/LP газови Bън. д.
Обща дължина на тръбите Система
Действителна
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение
Ток - 50Hz
Ампераж на максималния поток (MFA)

k.c.
kW
kW
kW
kW
kW/kW
kW/kW

mm
mm
mm
m
Hz/V
A

RWEYQ
Система

Модул 1 на външно тяло
Модул 2 на външно тяло
Модул 3 на външно тяло

16T9

18T9

20T9

22T9

24T9

26T9

28T9

RWEYQ8T9
RWEYQ8T9
16
44,8
50,0
7,0
7,7
6,40
6,50

RWEYQ8T9
RWEYQ10T9
18
50,4
56,5
8,4
8,8
6,02
6,44

RWEYQ8T9
RWEYQ12T9
20
56,0
63,0
9,7
9,8
5,75
6,40

RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
24
67,0
75,0
12,1
12,3
5,56
6,10

RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
26
73,5
82,5
13,8
14,4
5,33
5,74

RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
28
80,0
90,0
15,9
16,8
5,04
5,37

200
400
600
12,7

205
410
615

225
450
675

RWEYQ10T9
RWEYQ12T9
22
61,5
69,0
10,9
11,1
5,65
6,23
64 (1)
245
490
735

265
530
795

285
570
855

305
610
915

22,2 (3) / 28,6 (4)

28,6 (2)

25

15,9

28,6 (3) / 28,6 (4)
300
3N~/50/380-415
50

19,1
34,9 (2)
28,6 (3) / 34,9 (4)

30T9

32T9

34T9

36T9

38T9

40T9

42T9

RWEYQ8T9
RWEYQ10T9
RWEYQ12T9
30
84,0
94,5
14,6
14,8
5,75
6,40

RWEYQ8T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
32
89,5
100,5
15,8
16,0
5,68
6,28

RWEYQ8T9
RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
34
95,0
106,5
16,9
17,2
5,61
6,19

RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
36
100,5
112,5
18,1
18,4
5,56
6,10
64
385
770
1.155
19,1

RWEYQ12T9
RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
38
107,0
120,0
19,7
20,4
5,43
5,89

RWEYQ12T9
RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
40
113,5
127,5
21,7
22,7
5,23
5,61

RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
RWEYQ14T9
42
120,0
135,0
23,8
25,1
5,04
5,37

Диапазон на мощност
k.c.
Капацитет на охлаждане Ном.
30°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
kW
Капацитет на отопление Ном.
20°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
kW
Входяща мощност - 50Hz Охлаждане 30°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
kW
kW
Отопление 20°C температура на постъпващата вода Ном. Воден поток
EER при ном. капацитет 30°C температура на постъпващата вода
Ном. Воден поток kW/kW
СОР при ном. капацитет 20°C температура на постъпващата вода
Ном. Воден поток kW/kW
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват
Индекс за свързване Мин.
325
345
365
405
425
445
Ном.
650
690
730
810
850
890
на вътрешни тела
Макс.
975
1.035
1.095
1.215
1.275
1.335
Тръбни съединения Течност
Bън. д.
mm
Газ
Bън. д.
mm
34,9 (2)
41,3 (2)
HP/LP газови Bън. д.
mm
28,6 (3) / 19,1 (4)
34,9 (3) /19,1 (4)
Обща дължина на тръбите Система Действителна
m
300
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение
Hz/V
3N~/50/380-415
Ток - 50Hz
Ампераж на максималния поток (MFA)
A
80
(1) Действителният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (VRV вътрешно тяло, хидравличен модул, RA вътрешно тяло и т.н.) и ограничението за коефициент на
свързване на системата (50%<=CR<=130%) (2) В случай на система с термопомпа, не се използва тръбата за газ (3) В случай на система за възстановяване на топлина (4) В случай на система с термопомпа
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Ние сме тук, за да ви помогнем!
Онлайн и офлайн

Онлайн и офлайн
софтуер за избор на VRV

Бизнес портал чрез мобилно
приложение или от компютър
my.daikin.eu

Предлага се пълна библиотека с обекти за информационно моделиране на сгради (BIM)

bim.daikin.eu
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · имейл: office@daikin.at · www.daikin.bg
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