
Centrala wentylacyjna z króccami do góry 

Modular T Pro & Smart
Centrala wentylacyjna
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Przyłącza kanałów znajdują się na górze urządzenia, co oferuje redukcję jego powierzchni zabudowy

Niskie zużycie energii i niska wartość SFP (Specific Fan Power = moc właściwa wentylatora) 
zapewniają bardzo efektywną pracę urządzenia

Najwyższy poziom IAQ: do trzech stopni filtracji po stronie nawiewnej  
(usuwa się ponad 90% cząstek PM1 z powietrza zewnętrznego)

Rozwiązanie sterowania typu Plug&Play, zapewniające szybki i łatwy rozruch 

Bardzo kompaktowe urządzenie, od 550 mm szerokości, dla przepływu powietrza do 1100 m3/h

Dostępny jest unikalny pakiet świeżego powietrza Daikin do zintegrowania wymiennika DX 
z jednostką VRV lub ERQ

Modular T Pro & Smart

Jakość powietrza w pomieszczeniach ma znaczenie

Doskonała jakość powietrza w pomieszczeniach poprawia 
wydajność i samopoczucie ludzi oraz zmniejsza czynniki ryzyka 
wystąpienia różnych chorób. 
Modular T zaspokaja potrzeby wentylacyjne i filtracyjne 
środowiska wewnętrznego, gwarantując znakomity poziom IAQ.

Przyszłość wentylacji

Modular T z jego unikalnymi cechami, to najnowszy produkt 
opracowany przez firmę Daikin, przeznaczony do uzdatniania 
świeżego powietrza i nie tylko. Dzięki zoptymalizowaniu 
konstrukcji może być łatwo transportowany i instalowany 
w nowych projektach lub istniejących budynkach.

Najważniejsze informacje

Informacje o centralach 
wentylacyjnych firmy Daikin
Centrale wentylacyjne Daikin, dzięki łatwej konfiguracji oraz wykonaniu "plug and play", 

mogą być dobrane do określonych wymagań każdego budynku, bez względu na jego 

przeznaczenie. Systemy nasze projektujemy tak, aby były przyjazne dla środowiska 

naturalnego i najbardziej efektywne energetycznie, redukując w ten sposób ich negatywne 

oddziaływanie na środowisko z równoczesnym zmniejszaniem kosztów poprzez 

minimalizację zużycia energii. Dzięki tym cechom oraz niewielkiej powierzchni zabudowy 

nasze centrale wentylacyjne nadają się idealnie we wszystkich obszarach zastosowań.

Modular T to nowe rozwiązanie zdecentralizowanej wentylacji firmy Daikin, charakteryzujące się efektywnością energetyczną 
i zoptymalizowaną konstrukcją, co zapewnia doskonałą jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ) i niskie zużycie energii.
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Zakres przepływu powietrza

Modular T jest dostępna w 5 wielkościach pokrywających szeroki 
zakres zastosowań, takich jak hotele, biura, szkoły, siłownie 
i niewielkie budynki komercyjne.

Podział na sekcje

Aby zapewnić łatwą i szybką instalację, Modular T w wielkości 
05 dostarcza się w dwóch sekcjach, natomiast w wielkości 
06 i 07 w trzech sekcjach, aby zapewnić łatwe przejście przez 
standardowe drzwi1.

Wielkość 07

Wielkość 06

Wielkość 05

Wielkość 04

Wielkość 03

Przepływ powietrza od 200 do 4200 m3/h
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Nominalny przepływ powietrza m3/h

1. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w tabeli danych technicznych na stronie 6
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Elastyczność  
dla zaspokojenia Twoich potrzeb

Obudowa i izolacja 

Dwuwarstwowy panel wełny mineralnej 50 mm 
dla zapewnienia maksymalnej izolacji akustycznej 
i termicznej
 › Panel wewnętrzny: aluminium i cynk
 › Panel zewnętrzny: wstępnie malowany

Sterowanie 

Elementy sterowania typu plug and play dla 
zapewnienia łatwego i szybkiego uruchomienie oraz 
obsługi urządzenia

Przepustnica by-pass 

 › Efektywna energetycznie przepustnica by-pass
 › Modulacja by-passem w zakresie 0-100%, w pełni 
zautomatyzowana

 › Praca z zapobieganiem zamarzania i funkcją free 
cooling

Wymiennik ciepła 

 › Płytowy wymiennik ciepła z przepływem krzyżowym 
o wysokiej efektywności

 › Aż do 93% odzyskiwanej energii cieplnej

Kołnierz kanału o przekroju okrągłym

Filtr 

 › Standardowo zawiera ePM1 50% (F7) po stronie 
zasilania oraz ePM10 75% (M5) po stronie powrotu 

 › Drugi stopień filtracji jest dostępny jako opcja
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Elastyczność  
dla zaspokojenia Twoich potrzeb

Konserwacja 

 › Łatwa konserwacja: każdy element może być 
wyjęty, po wykonaniu kilku prostych czynności

 › Uchylne, zdejmowane drzwi umożliwiają pełny 
dostęp dla wykonania konserwacji

Filtr
 › Do trzech stopni filtracji po stronie nawiewnej 
(opcjonalnie dostępne są dwa)

 › Filtr F9 (ePM1 80%) jest dostępny jako opcja

Nagrzewnica* 

Dostępna nagrzewnica wtórna wodna

Wentylator 

Wentylatory EC, klasa silnika IE5 dla zapewnienia 
wysokiej efektywności i niskiego zużycia energii 

Przepustnica układu mieszania* 
Umożliwia klimatyzację całej przestrzeni, 
dostępna jako opcja

Nagrzewnica/Chłodnica* 

 › Wymiennik DX/wężownica wodna dla 
zagwarantowania komfortu cieplnego

 › Do wyboru nagrzewnica wstępna elektryczna 
lub wodna, aby uniknąć zamarzania

 › Dostępna nagrzewnica elektryczna wtórna

* Opcja

Lista głównych akcesoriów znajduje się na stronie 7
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Modular T 
Pro & Smart

Narzędzia ułatwiające wybór 

 › Astra Web zapewnia możliwość dokonania szybkiego i dokładnego 
wyboru najlepszych urządzeń wentylacyjnych 

 › Uzyskaj dostęp do narzędzia doboru http://tools.daikinapplied.eu 
i wybieraj centrale wentylacyjne za pomocą kilku kliknięć.

 › Dostępne również w aplikacji Air Design

Strona urządzenia z przyłączami 

Wszystkie urządzenia dostępne są z przyłączami po 
prawej lub lewej stronie.

Wersje sterowania Modular T 

 › Modular T Pro
 › Modular T Smart

Logika sterowania Modular T Pro

Otwarta platforma sterowania

 › Zaawansowany, w pełni programowalny 
system sterowania, wyposażony 
w opatentowane rozwiązanie sterowników 
cyfrowych Daikin

 › Sterowanie wentylatorami o stałej lub zmiennej objętości powietrza
 › Kontrola jakości powietrza przy użyciu opcjonalnego czujnika CO

2
 

(wyposażenie dodatkowe)
 › Ciągłe monitorowanie stanu filtrów
 › Opcjonalna obsługa nagrzewnicy wodnej, DX lub elektrycznej
 › Otwarty protokół komunikacyjny (BACnet i Modbus) gwarantuje 
łączność z BMS (system zarządzania budynkiem)

 › Zgodność z platformą Daikin on Site

Logika sterowania Modular T Smart

Protokół komunikacyjny Daikin

 › Integracja Plug&Play w ramach 
platformy komunikacyjnej Daikin

 › Bezpośrednia integracja z centralnymi 
sterownikami Daikin (F1/F2) 
i interfejsami pokojowymi (P1/P2)

 › Kontrola jakości powietrza przy użyciu opcjonalnego czujnika CO
2
 

(wyposażenie dodatkowe)
 › Akcja odszraniania przy użyciu opcjonalnej elektrycznej 
nagrzewnicy wstępnej (wyposażenie dodatkowe)

 › Integracja w sieci DIII poprzez system sterowania klimatyzacją 
budynku Daikin (D-BACS)

 › Integracja z systemem BMS poprzez dedykowane interfejsy 
(Modbus, BACnet)

Dane techniczne

Modular T Pro & Smart Wielkość 1 03 04 05 06 07

Przepływ powietrza m3/h 800 1650 2300 2700 3900

Sprawność odzysku ciepła HE 2 % 89,3 88,3 85,1 85,5 90,8

Spręż dyspozycyjny Pa 100

Prąd A 1,70 3,39 4,61 5,17 7,87

Pobór mocy kW 0,39 0,78 1,06 1,19 1,81

SFPv 2 kW/m3/s 1,47 1,5 1,49 1,41 1,5

Zasilanie elektryczne

Liczba faz (fazy) 1

Częstotliwość (Hz) 50/60

Napięcie (V) 220/240 V, prąd przemienny

Wymiary głównego urządzenia

Szerokość (mm) 550 790 890

Wysokość 3 (mm) 1600 1900 1850 2050

Długość (mm) 1580 1650 2170 4 2620 5 2950 5

Kołnierz kanału o przekroju okrągłym Średnica (mm) 255 315 355 400 500

Poziom mocy akustycznej urządzenia dBA 57 52 55 58

Poziom ciśnienia akustycznego urządzenia 6 dBA 50 45 48 51

Ciężar urządzenia kg 200 250 400 500 620

Obejrzyj promocyjne 

wideo Modular T 

na kanale 

YouTube firmy Daikin

1. Urządzenia wszystkich wielkości są dostępne w wersji Smart lub Pro oraz w wersji prawej lub lewej.  |  2. Warunki zewnętrzne: -5°C, 90% Warunki w pomieszczeniach: 25°C, 50%  |   

3. Łącznie ze stopami i przyłączami kanałów  |  4. Urządzenia wielkości 05 są dostarczane w dwóch sekcjach  |  5. Urządzenia wielkości 06 i 07 są dostarczane w trzech sekcjach  |    

6. Prosta wartość referencyjna źródła w odległości 1 metra, współczynnik kierunkowości Q=4 (ćwierćsfera) i pole bez odbić. Tolerancje zadeklarowanych wartości: +/- 3 dB
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BIM

Czujnik IAQ Daikin

Modular T łączy się bezprzewodowo z czujnikiem IAQ firmy Daikin, aby mierzyć 
Twoje samopoczucie, monitorując poziomy jakości powietrza wewnętrznego, 
komfort środowiskowy i zanieczyszczenie elektromagnetyczne.

Lista głównych akcesoriów

Platforma sterowania Lokalizacja akcesorium

Główne akcesoria Pro Smart Nawiew Wywiew Powrót Wlot

Filtr ISO Coarse (G4), ePM10 75% (M5)
ePM1 50% (F7) oraz ePM1 75% (F9) • • • • •
Wymiennik DX/Wężownica wodna • •
Nagrzewnica wstępna elektryczna • • •
Nagrzewnica wstępna wodna • •
Nagrzewnica wtórna elektryczna • •
Nagrzewnica wtórna wodna • •
Przepustnica układu mieszania • •
Przepustnica zewnętrzna • • • • •
Zawory (2- lub 3-drożne, chłodzenie/grzanie) •
Tłumiki (nawiew, wywiew, powrót, wlot) • • • • • •
Sondy (temperatury, CO2, wilgotności) • • • • • •
Przełącznik zabezpieczenia przed zamarzaniem • • •

Pliki BIM (Bulding Information Modeling = modelowanie informacji o budowaniu) 
umożliwiają szybkie wstawianie central wentylacyjnych Daikin do projektów. Pliki 
Modular T BIM są dostępne na stronie bim.daikin.eu
Zeskanuj kod QR i pobierz modele Modular T BIM kilkoma kliknięciami.

Aby uzyskać pełną listę akcesoriów, trzeba zapoznać się z książką danych lub oprogramowaniem doboru Astra
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