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 › Változó hűtőközeg hőmérséklet

 › Folyamatos fűtés hőszivattyúval

 › VRV-konfigurátor
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Hogy mit is 

jelent ez? 

A VRV mindig is piacvezető technológia volt: a 

múltban, a jelenben és jövőbeni fejlesztéseink 

során is erre törekszünk. Napjainkban a VRV 

IV a szezonális hatékonyság új mércéjét állítja 

fel az épülettulajdonosok, a beltéri komfort 

új mércéjét a felhasználók, és az egyszerű 

telepíthetőség új mércéjét a kivitelezők 

számára.
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6. o.

12. o.

VRV-konfigurátor  
szoftver az egyszerű üzembe helyezéshez, 
beállításhoz és személyre szabáshoz

10. o.

Folyamatos fűtési 
üzemmód
• A fűtési komfort új mércéje:  

Az egyedülálló folyamatos fűtési technológiának köszönhetően 
a VRV IV a hagyományos fűtési rendszerek legjobb alternatívája

• Egyszerű üzembe helyezés: grafikus felület, amelyen keresztül 
beállíthatók, és feltölthetők a rendszer beállításai

• Egyszerű szervizelés: bővített 7 szegmensből álló kijelző, 
amelyen gyorsan és egyszerűen ellenőrizheti az alapfunkciókat 
és hibaüzeneteket

• Személyre szabható VRV rendszer a legjobb 
szezonális hatékonyság és komfort eléréséhez:

  A forradalmi újdonságnak számító változó hűtőközeg hőmérséklet 
szabályozás a rendszert automatikusan az adott épület és klíma 
szükségleteihez igazítja, növelve a hatékonyságot és a komfortszintet

14. o.
Az integrált 
szabályozás  
megújult elemei

Melyek a további 
újdonságok… ?

• Új körbe kifúvós kazettás egység, amely a 
legjobb hatékonysággal éri el az optimális 
beltéri klímát

• Új érintőképernyős szabályzó (Intelligent 
Touch Manager), amelynek energiakezelési 
funkcióival tovább csökkentheti a költségeket

• Új alacsony hőmérsékletű hydrobox 
a rendkívül hatékony felületfűtés 
kiszolgálásához

22
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Igényre szabható VRV rendszer 
a legjobb szezonális hatékonyság és 
komfort eléréséhez

A DAIKIN VEZETŐ SZEREPET TÖLT BE A SZEZONÁLIS HATÉKONYSÁGBAN
A Daikin új VRV terméksorozata ismét iparágvezető szerepet tölt be, és megfelel az EU 20/20/20 előírásainak is. A VRV IV évente 
akár további 28%-kal gazdaságosabban üzemeltethető hűtés üzemmódban a VRV III-hoz képest, miközben tovább fokozza a Daikin 
rendszerekre jellemző komfortszintet és rugalmasságot.

A fenti célkitűzések elérése érdekében elfogadták az Energiával kapcsolatos termékekre (ERP) vonatkozó direktívát, amely meghatározza az energiát 
felhasználó termékek által teljesítendő olyan minimális Öko-design feltételeket, mint az energiahatékonyság. A klímaszabályozási rendszerek 
esetében az energiahatékonyságot a rendszer teljes működési tartományán kell mérni, és ezt az eredményt nevezzük ‘szezonális hatékonyságnak’.

Szezonális hatékonyság, intelligens energiahasználat
Az EU olyan objektív teljesítménymérési módszert ír elő, amely meghatározza a teljesítendő minimális feltételeket, és amelynek alapján a 
végfelhasználók könnyebben hozhatják meg vásárlási döntésüket a klímaszabályozási rendszert illetően. A jelenleg érvényes módszer - névleges 
hatékonyság (EER) - jelentős eltérést mutatott a névleges és a valós feltételek között mért teljesítmény között, ezért egy pontosabb módszer, a 
szezonális hatékonyság (ESEER) kifejlesztésére volt szükség.

A szezonális hatékonyság a rendszerek valós feltételek közötti teljesítményének pontosabb mérését teszi lehetővé és megmutatja, hogy az adott 
légkondicionáló rendszer mennyire hatékony egy teljes hűtési vagy fűtési szezonban.

Habár az előírások a VRV rendszerekre még nem vonatkoznak, a Daikin olyan új technológiák alkalmazásával, mint a változó hűtőközeg 
hőmérséklet, termékeit már most az előírások szerint tervezi.

A változó hűtőközeg technológia alkalmazásával a VRV IV folyamatosan hozzáigazítja a hűtőközeg hőmérsékletét 
és mennyiségét a szükséges hőmérséklethez és teljesítmény igényhez, ezáltal optimális szezonális hatékonyságot 
biztosít.

KEVESEBB CO2 KIBOCSÁTÁS 
1990-hez képest

TÖBB MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁS

KEVESEBB ELSŐDLEGES  
ENERGIAHASZNÁLAT A HAGYOMÁNYOS 
RENDSZERHEZ KÉPEST

 2020-igC02

-20%+20%
*Business As Usual: hagyományos rendszer

-20%

Európai akcióterv

Egy-egy hőmérséklet 
paraméter:

35°C hűtés esetén
7°C fűtés esetén

Valós körülmények 
között ritkán fordul elő

NÉVLEGES SZEZONÁLIS
Több névleges 
hőmérséklet
fűtéshez és hűtéshez, 
a teljes szezon során 
jobban tükrözi a 
tényleges teljesítményt

Hőmérséklet CAPACITY
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NÉVLEGES SZEZONÁLIS
Nem veszi figyelembe 

a részterheléseket

Nem érzékelhetők az 
inverteres technológia 

előnyei

Figyelembe veszi a 
részterheléses működést

Érzékelhetők az inverteres 
technológia előnyei

Teljesítmény
Névleges és szezonális 
hatékonyság
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SZEMÉLYRE SZABOTT VRV RENDSZEREK AZ OPTIMÁLIS SZEZONÁLIS HATÉKONYSÁGÉRT 

A forradalmian új változó hűtőközeg hőmérséklet technológia (VRT) automatikusan hozzáigazítja a VRV teljesítményét az adott épület és 
klíma igényeihez, ezáltal optimális hatékonyságot és komfortot érhet el, miközben az üzemeltetési költségek is jelentősen csökkennek.

A VRT technológia alapbeállítási módjaival a rendszer egyszerűen az adott igényekre szabható. Ezen beállításokkal a rendszer a kívánt 
komfort és hatékonysági szintre állítható.

Ezzel az új technológiával a Daikin ismét egy merőben új VRV rendszert alkotott. A rendszer alapfunkcióit tekintve lehetővé teszi a szezonális 
hatékonyság akár 28%-os növelését!

Automatikus üzemmód

Automatikus üzemmód

(a VRV IV alapbeállítása)

(a VRV IV alapbeállítása)

A tökéletes egyensúly:
A legjobb hatékonyság minden évszakban. 

Gyors reakcióidő a legforróbb napokon

A beállított hőmérséklet eléréséhez rövid 
idő alatt csúcsteljesítményen üzemel

Alap üzemmód (a jelenlegi VRV III alapbeállítása)

Alap üzemmód (a jelenlegi VRV III alapbeállítása)

Hatékonyság egész évben

Magas kifújt hőmérséklet üzemmód

Magas kifújt hőmérséklet üzemmód

Az alapbeállítási módok hatása a hatékonyságra és reakcióidőre:

Terhelés

Hűtőközeg mennyiség (VRV) Hűtőközeg mennyiség (VRV) Hűtőközeg mennyiség (VRV)

Hűtőközeg hőmérséklet (VRT) Hűtőközeg hőmérséklet (VRT) Hűtőközeg hőmérséklet (VRT)

TerhelésTerhelés

Hatékonyság HatékonyságHatékonyság

Legjobb 
hatékonyság

Rövid reakcióidő Legjobb 
hatékonyság

Rövid reakcióidő

Lehetséges üzemmódok:

Legjobb 
hatékonyság

Rövid reakcióidő
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Hogyan érhetjük el a szezonális 
hatékonyság 28%-os növekedését? 
Automatikus üzemmódban a rendszer folyamatosan szabályozza a 
hűtőközeg hőmérsékletét és mennyiségét a szükséges teljesítménytől és 
az időjárási körülményektől függően.

Az átmeneti időszakokban például, amikor kisebb hűtési teljesítményre 
van szükség és a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklethez közeli, 
a rendszer a hűtőközeg hőmérsékletét magasabbra állítja, így kevesebb 
energiát használ el, ezáltal jelentős szezonális hatékonyság növelés érhető el.

A VRT EGYEDÜLÁLLÓ AUTOMATIKUS ÜZEMMÓDJA 28% SZEZONÁLIS HATÉKONYSÁG 
JAVULÁST EREDMÉNYEZ A JELENLEGI RENDSZERHEZ KÉPEST

Automatikus üzemmódban a rendszer maximális hatékonysággal működik az év nagy részében és gyors reakcióidővel üzemel a 
legforróbb napokon, biztosítva az állandó komfortszintet, miközben a szezonális hatékonyságban akár 28% javulást eredményez.

Automatikus üzemmód (A VRV IV alapbeállítása)

A tökéletes egyensúly:
Maximális hatékonyság minden évszakban. 

Gyors reakcióidő a legforróbb napokon

Legjobb 
hatékonyság

Gyors reakcióidő

Automatikus üzemmód (A VRV IV alapbeállítása)

Terhelés

Hűtőközeg mennyiség (VRV)

Hűtőközeg hőmérséklet (VRT)

Hatékonyság

8 • Akár 28% megtakarítás évente
• Optimális komfort és 

hatékonyság az épület 
igényeihez igazított 
teljesítménnyel

• A hűtőközeg hőmérséklet 
automatikus szabályozása 
garantálja az ügyfelek 
elégedettségét
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A RENDSZER REAKCIÓINAK PONTOS SZABÁLYOZÁSA AUTOMATIKUS ÜZEMMÓDBAN

A rendelkezésre álló alüzemmódokkal a telepítéskor könnyedén beállíthatók a rendszer beltéri és kültéri hőmérsékletváltozásokra adott reakciói.

Hatékony

• A teljesítmény szükség esetén 100% fölé emelhető 
A hűtőközeg hőmérséklete a beállított minimum (fűtésnél maximum) alá csökkenhet hűtéskor (fűtéskor növekedhet)

• Előtérbe helyezi a gyors reakcióidőt 
A hűtőközeg hőmérséklet rövid idő alatt lecsökken (fűtésnél nő) a beállított állandó szobahőmérséklet fenntartásához

Gyors

• Előtérbe helyezi a gyors reakcióidőt 
A hűtőközeg hőmérséklet rövid idő alatt lecsökken (fűtésnél nő) a beállított állandó szobahőmérséklet fenntartásához

Alap

• Előtérbe helyezi a hatékonyságot 
A hűtőközeg hőmérséklete fokozatosan csökken (fűtésnél nő), előtérbe helyezve a rendszer hatékonyságát a gyors  
reakcióidővel szemben

Hatékony üzemmód

Gyors üzemmód

Alap üzemmód

Cél  
T elpárolgási

T elpárolgási 
6C°

T elpárolgási 
3C°

idő

Hűtőközeg hőmérséklet



VRV IV RENDSZER AZ ÁLLANDÓ FŰTÉSI KOMFORT BIZTOSÍTÁSÁHOZ, A LEOLVASZTÁSI 
IDŐSZAKBAN IS

Mivel a VRV IV a leolvasztási idő alatt is folyamatos fűtést biztosít, ezáltal megszünteti a hőszivattyú 
monovalens fűtéssel szemben gyakran hangoztatott hátrányait. 

A hőszivattyúk magas energiahatékonysága jól ismert, de fűtési üzemmódban jég rakódik le, amelyet időszakosan le kell olvasztani. Ezen 
funkció megfordítja a hűtőközeg áramlását, amely időszakos hőmérséklet esést okoz, így csökkenti az épület komfortszintjét. 

A leolvasztás a rendszer méretétől függően akár 10 percet is igénybe vehet és leggyakrabban -7 és +7°C között fordul elő, ahol a levegő 
nedvességtartalma a legmagasabb. A magas nedvességtartalom miatt jég rakódik le a hőcserélőre, amelynek leolvasztása során a fűtés 
hiánya jelentősen csökkenti a beltérben érzékelhető komfort szintjét.

A VRV IV rendszer választ ad erre a problémára azáltal, hogy a fűtést a leolvasztási időszak alatt is biztosítja, ezáltal megakadályozza a beltéri 
hőmérséklet leesését.

A fűtési komfort 
               új mércéje

VRV IV hőszivattyús rendszer  
folyamatos fűtéssel

Korábbi VRV hőszivattyús rendszerek

A leolvasztás 
kezdete

A leolvasztás 
kezdete

A leolvasztás 
vége

A leolvasztás 
vége

Szobahőmérséklet

Idő Idő

Szobahőmérséklet

új

10
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• Egyedülálló folyamatos 
fűtési technológia 

• A hagyományos fűtési 
rendszerek legjobb 
alternatívája

HOGYAN MŰKÖDIK?

A VRV IV egy egyedülálló hőakkumulátorral rendelkezik, amely energiát juttat a kültéri egységnek a leolvasztás alatt, miközben tovább 
biztosítja a fűtést a beltéri egységeknek. A leolvasztáshoz szükséges energiát a normál fűtési időszakokban a hőakkumulátorban tárolja.

 

A fűtési komfort 
               új mércéje

Hogyan működik a fázisváltó anyag?

A fázisváltó anyag (Phase Change Material, későbbiekben: PCM) energiát szabadít 
fel vagy energiát tárol el, amikor szilárdról folyékony vagy folyékonyról szilárd 
halmazállapotra vált.

Kapszulaburok

A hőmérséklet 
emelkedik

Amint a PCM 
megszilárdul, a 

hőenergiát kibocsátja 
a környezetbe

Amint a PCM 
elnyeli az energiát, 
folyékonnyá válik

A hőmérséklet csökken

A PCM folyékony állapotban van

Kapszulaburok

A PCM szilárd állapotban van

A kültéri hőcserélő leolvad ... 

... a hőakkumulátorban tárolt energiával ...

... miközben a beltérben folyamatosan 
állandó a hőmérséklet.

11



VRV-konfigurátor

EGYSZERŰ ÜZEMBE HELYEZÉS

A VRV-konfigurátor egy speciális program, amely lehetővé teszi a rendszer egyszerű összeállítását és üzembe helyezését:

• kevesebb idő alatt beállíthatók a kültéri egység funkciói

• a különböző helyeken található rendszerek egyformán szabályozhatók, így a rendszerek üzemelése összehangolható

• Egyszerűen lekérhetők a kültéri egység eredeti beállításai

Egyszerű üzembe helyezés

Egyszerű üzembe helyezés: grafikus felület, amelyen rögzíthetők, 
aktiválhatók és feltölthetők a rendszer beállításai. 

Egyszerűbb szerviz: bővített 7 szegmensből álló kijelző, amelyen gyorsan 
és egyszerűen ellenőrizhetők az alapfunkciók és hibaüzenetek.

Az eredeti 
rendszerbeállítások 

lekérése

12
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EGYSZERŰBB SZERVIZ

A 7 szegmensből álló kijelző segítségével idő takarítható meg azáltal, hogy:

• egyszerűek, jól érthetők a jelentések

• kijelzi az alapvető szerviz paramétereket az alapfunkciók gyors ellenőrzéséhez

• felhasználóbarát menüje révén gyorsan és egyszerűen elvégezhetők a helyszíni beállítások

• A rendszer üzembe 
helyezéséhez kevesebb idő 
szükséges

• Több rendszer összehangoltan 
szabályozható

• Lekérhetők az eredeti 
rendszerbeállítások
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A MINDENRE KITERJEDŐ MEGOLDÁS

A Daikin VRV Total Solution tökéletes megoldást biztosít integrált épületgépészeti rendszerek kialakításához és karbantartásához. Ezzel a 
megoldással az épület energiafogyasztása akár 50%-ra is mérsékelhető, ezáltal jelentős mennyiségű költségmegtakarítás érhető el. Kültéri 
egységeink hatékonyabbá tétele és az üzembe helyezés egyszerűsítése mellett a rendszer többi elemének hatékonyságát, komfortszintjét 
és telepítését is továbbfejlesztettük, a következőkre összpontosítva:

• optimális klímafeltételek és az eddigi legjobb hatékonyság megteremtése az új, körbe kifúvós kazettás egység érzékelőinek 
segítségével

• további költségmegtakarítás érhető el az új Intelligent Touch Manager energiakezelési funkcióival

• nagy hatékonyságú felületfűtés az új, alacsony hőmérsékletű hydrobox egységgel

Világítás

Forrás: EIA; A kereskedelmi épületek energiafogyasztásra 
vonatkozó felmérés

Irodai berendezésekFelületfűtés

Hűtés

Szellőzés

EgyébVízmelegítés

>

Az épület energiafogyasztásának akár 
50%-a szabályozható

Az új integrált 
     klímaszabályozás
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Egyetlen rendszer, 
számtalan  
alkalmazási 
lehetőség

Magas hőmérsékletű hydrobox* egység a 
hatékony melegvíz előállításhoz  

Alacsony hőmérsékletű 
hydrobox egység a magas 
hatékonyságú felületfűtéshez 

• Zuhanyzók
• Kézmosók, mosogatók
• Melegvíz 25-től 80°C hőmérsékletig

•  Padlófűtés
•  Alacsony hőmérsékletű 

radiátorok
•  Hőszivattyús hőleadó
•  Melegvíz 25-től 45°C 

hőmérsékletig

Szellőzés

• Kombinálja a VRV beltéri egységeket stílusos beltéri 
egységekkel egyetlen rendszerben

• Az új, körbe kifúvós kazettás egység a hatékonyság és 
komfort új mércéjét állítja fel

•  Az energiakezelési beállításokat is magában foglaló 
intelligens szabályozó megoldásokkal az üzemeltetési 
költségek csökkenthetők

•  Rendkívül hatékony megoldás bejárati terek 
hőmérsékletének szabályozására

• Légkezelés és légkondicionálás egyben

Fűtés és hűtés Intelligens szabályzórendszerek
22

Biddle légfüggöny

15

*csak VRV III hővisszanyerős egységhez csatlakoztatható
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MEGNÖVELT KOMFORT

•  Az egyedülálló, 360° légkifúvás egyenletes hőmérséklet elosztást biztosít a helyiségekben, hideg 
sarkok nélkül

A körbe kifúvós kazettás 
egységek  új generációja
A hatékonyság és komfort új mércéje

infravörös  
jelenlét-érzékelő

infravörös 
padlóérzékelő

új

A
B

C
D 

 8,5m

80 cm

11m

Az opcionális érzékelőkkel a komfort még tovább fokozható: 

• A jelenlét-érzékelő segítségével a légkifúvást a helyiségben tartózkodó személyektől eltérő irányba irányítja

• A padlóérzékelő segítségével búcsút mondhat a hideg padlónak. A padlóérzékelő érzékeli a padló átlaghőmérsékletét és egyenletes 
hőmérséklet eloszlást biztosít a mennyezet és a padló között

Jelenlé
t-érzék

elő

Padlóérzékelő

Padlóé
rzékelő
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MÉG NAGYOBB ENERGIAHATÉKONYSÁG…

Az automatikus szűrőtisztítás funkciónak köszönhetően az energiafogyasztás akár 50%-át is megtakaríthatja a hagyományos kazettás 
egységek fogyasztásához képest, továbbá csökkenthető a karbantartási idő és ezáltal annak költsége is. A jelenlét-érzékelővel további  
27%-ot takaríthat meg, mivel az egység automatikusan kikapcsol, ha senki nem tartózkodik a helyiségben.

RUGALMAS TELEPÍTÉS

A vezetékes szabályzóval irányíthatók és lezárhatók a lamellák, így a helyiség átalakításakor vagy a bútorok átrendezésekor sem kell a beltéri 
egységet áthelyezni. 

> A jelenlét-érzékelővel 
további 27% 
energiát takaríthat meg

A hatékonyság és komfort új mércéje

Hűtési alapérték: 
22°C száraz  
hőmérséklet

Megtakarított energia
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15 percig nem érzékel személyt a helyiségben

> Automatikusan tisztuló 
panel, amely akár 
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Automatikusan tisztuló kazettás egység Standard körbe kifúvós kazettás egység
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A normál és az automatikusan öntisztuló körbe kifúvós kazettás egységek 
összevont energiahasználatának összehasonlítása 12 hónapos időtartamra
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(Tesztelés helyszíne: Wolverhampton, EK) 
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FELHASZNÁLÓBARÁT

• Intuitív felhasználói felület 

• Jól átlátható megjelenítés és közvetlen hozzáférés a beltéri egység fő 
funkcióihoz

• Az összes funkció közvetlenül elérhető az érintőképernyőn vagy webes 
felületen

INTELLIGENS ENERGIAGAZDÁLKODÁS 

Az intelligens energiagazdálkodási eszközök lehetővé teszik az energiafelhasználás 
megtervezését és szabályozását, a veszteségek forrásának azonosítását, ezáltal 

maximalizálva a hatékonyságot.

RUGALMASSÁG

• különböző méretek: moduláris kialakításának köszönhetően kisebb és 
nagyobb rendszerek egyaránt összeállíthatók

• integráció: az egyszerű A/C szabályozástól az integrált világítás, szivattyú 
szabályozáson át a WAGO I/O szabályzókig

ÚJ INTELLIGENS ÉRINTŐKÉPERNYŐS SZABÁLYZÓ (Intelligent Touch Manager):

A hőszivattyús rendszerek hatékonysága a 
szabályozórendszer intelligens kialakításán is múlik. Ennek 
megfelelően a Daikin egyszerűen használható, intelligens 
szabályozórendszereket kínál, melyek energiakezelési 
funkcióival tovább csökkenthetők az üzemeltetési költségek.

Integrált intelligens 
szabályozási 
megoldások

EGYSZERŰ SZERVIZ ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 

A szivárgás ellenőrzés tetszés szerinti időpontban, távolról is elvégezhető, így nem szükséges helyszíni ellenőrzést végezni. Ugyanakkor 
növelheti az ügyfelei elégedettségét, mivel munkaidőben megszakítás nélküli, folyamatos légkondicionálást biztosít.

Méret alakíthatósága 
64-től 2560 csoportig
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KÜLTÉRI RENDSZER RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Teljesítménytartomány LE 8 10 12 14 16 18 20
Hűtőteljesítmény Névl. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Fűtőteljesítmény Névl. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 
Teljesítmény - 
50Hz

Hűtés Névl. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Fűtés Névl. kW 5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0 

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 
ESEER 7,53 1 7,20 1 6,96 1 6,83 1 6,50 1 6,38 1 5,67 1

COP 4,55 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64 2

Kapacitás index
Min. 100 125 150 175 200 225 250
Névl. 200 250 300 350 400 450 500
Max. 260 325 390 455 520 585 650

Méretek Készülék Mag.* Szél.* Mélys. mm 1680x930x765 1685x1240x765
Súly Készülék kg 261 268 364 398
Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl. dB(A) 78 79 81 86 88
Hangnyomás Hűtés Névl. dB(A) 58 61 64 65 66
Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. -5~43
Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -20~15,5

Hűtőközeg Típus R-410A

Csőcsatlakozások

Folyadék Külső átmérő mm 9,52 12,7 15,9
Gáz Külső átmérő mm 19,1 22,2 28,6
Csőhossz Kült.e. - Belt.e. Max. m 165 3

Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 1.000 3

Szintkülönbség Kült.e. - Belt.e. m 90 3 Kültéri egység a legmagasabb pozícióban / 90 3 Beltéri egység a legmagasabb pozícióban
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 3N~/50/380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) aZ AUTOMATIC ESEER érték a normál VRV IV hőszivattyú működésnek felel meg, figyelembe véve a speciális energiatakarékos üzemmódot (változó hűtőközeg hőmérséklet szabályozással) (2) A csatlakoztatható beltéri egységek száma a beltéri egység típusától (VRV beltéri, 
Hydrobox, RA beltéri, stb.) és a rendszer csatlakoztatási arány korlátozásától (50% <= CR <= 130%) függ (3) További részletekért lásd a mérnöki kézikönyvet

KÜLTÉRI RENDSZER RYYQ22T RXYQ22T RYYQ24T RXYQ24T RYYQ26T RXYQ26T RYYQ28T RXYQ28T RYYQ30T RXYQ30T RYYQ32T RXYQ32T RYYQ34T RXYQ34T RYYQ36T RXYQ36T

Rendszer
Kültéri egység 1. modul RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Kültéri egység 2. modul RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T

Teljesítménytartomány LE 22 24 26 28 30 32 34 36
Hűtőteljesítmény Névl. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Fűtőteljesítmény Névl. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 
Teljesítmény - 
50Hz

Hűtés Névl. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Fűtés Névl. kW 16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8 

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 
ESEER 7,07 1 6,81 1 6,89 1 6,69 1 6,60 1 6,50 1 6,44 1 6,02 1

COP 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64 2

Csőcsatlakozások

Folyadék Külső átmérő mm 15,9 19,1
Gáz Külső átmérő mm 28,6 34,9 41,3
Csőhossz Kült.e. - Belt.e. Max. m 165 3

Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 1.000 3

Szintkülönbség Kült.e. - Belt.e. m 90 3 Kültéri egység a legmagasabb pozícióban / 90 3 Beltéri egység a legmagasabb pozícióban
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 63 80

(1) Az AUTOMATIC ESEER érték a normál VRV IV hőszivattyú működésnek felel meg, figyelembe véve a speciális energiatakarékos üzemmódot (változó hűtőközeg hőmérséklet szabályozással) (2) A csatlakoztatható beltéri egységek száma a beltéri egység típusától (VRV beltéri, 
Hydrobox, RA beltéri, stb.) és a rendszer csatlakoztatási arány korlátozásától (50% <= CR <= 130%) függ (3) További részletekért lásd a mérnöki kézikönyvet

KÜLTÉRI RENDSZER RYYQ38T RXYQ38T RYYQ40T RXYQ40T RYYQ42T RXYQ42T RYYQ44T RXYQ44T RYYQ46T RXYQ46T RYYQ48T RXYQ48T RYYQ50T RXYQ50T RYYQ52T RXYQ52T RYYQ54T RXYQ54T

Rendszer
Kültéri egység 1. modul RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Kültéri egység 2. modul RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Kültéri egység 3. modul RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Teljesítménytartomány LE 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Hűtőteljesítmény Névl. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 
Fűtőteljesítmény Névl. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 
Teljesítmény - 
50Hz

Hűtés Névl. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Fűtés Névl. kW 29,9 30,9 33,0 34,7 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2 

EER 3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40 
ESEER 6,36 1 6,74 1 6,65 1 6,62 1 6,60 1 6,50 1 6,46 1 6,42 1 6,38 1

COP 4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89 
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64 2

Csőcsatlakozások

Folyadék Külső átmérő mm 19,1
Gáz Külső átmérő mm 41,3
Csőhossz Kült.e. - Belt.e. Max. m 165 3

Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 1.000 3

Szintkülönbség Kült.e. - Belt.e. m 90 3 Kültéri egység a legmagasabb pozícióban / 90 3 Beltéri egység a legmagasabb pozícióban
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 100 125

Műszaki jellemzők



ÚJDONSÁG
A VRV IV-GYEL MAGASRA TESSZüK A MÉRCÉT … ISMÉT

A Daikin termékek forgalmazói:

ECPHU13-206

Légkondicionáló berendezések, kompresszorok és 
hűtőközegek gyártójaként a Daikin egyedülálló pozíciót 
tölt be, ezért a környezetvédelmi kérdéseket is előtérbe 
helyezi. Több éve a Daikin arra törekszik, hogy vezető 
vállalattá váljon a környezetre csökkentett hatást 
gyakorló termékek gyártásában. Ez a kihívás megköveteli 
a környezetbarát szemléletet és a termékek széles 
skálájának és az energiakezelési rendszernek a kialakítását, 
ami energiamegtakarítást és a keletkező hulladék 
csökkentését eredményezi. 
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Ez a füzet kizárólag tájékoztatásra szolgál, és nem jelent a Daikin Europe N.V. 
számára kötelező érvényű ajánlatot. A Daikin Europe N.V. az információs 
füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt 
bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve 
adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett 
vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés 
nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet 
használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, 
a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A füzet tartalmára vonatkozó 
szerzői jogok tulajdonosa a Daikin Europe N.V.

A VRV termékek nem tartoznak az Eurovent tanúsítási program hatókörébe.

a legújabb információkról a www.daikin.hu/vrv-iv oldalon tájékozódhat

Daikin McQuay Magyarország Kft. 
Fehérvári út 84/a, HU - 1117 Budapest   
Tel.: +36 1 464-4500, Fax: +36 1 464-4501  
E-mail:office@daikin-mcquay.hu, www.daikin.hu 




