Продуктова гама

VRV

22

Външни тела

Преглед на продуктите
Модел

VRV III-S
Серия VRV IV-S
VRV IV с водно охлаждане

С водно охлаждане

VRV за замяна с
VRV III термопомпен
VRV термопомпен
регенериране на VRV Classic тип, оптимизирана
тип за замяна
топлина
за отопление

VRV IV-S серия
Compact

С въздушно охлаждане

VRV IV термопомпен
тип без непрекъснато
отопление

VRV IV термопомпен
тип с непрекъснато
отопление

VRV IV с регенериране
на топлина

Тип

Име на продукта
ūūНай-доброто решение за ефективност и комфорт
ūūНапълно интегрирано решение с регенериране на топлина за максимална
ефективност със стойности на COP до 8!
ūūПокрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на
контакт: точно управление на температурата, вентилация, гореща вода,
въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
ūū„Безплатно“ отопление и топла вода чрез регенериране на топлина
ūūИдеалният личен комфорт за гостите/наемателите чрез едновременно
охлаждане и отопление
ūūВключва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура
на хладилния агент и постоянно отопление
ūūПозволява техническо охлаждане
ūūНай-голямата гама от BS кутии на пазара

RXYQ-T





      





      

RXYSQP8V1/P8Y1





Preliminary



RXYCQ-A





RQCEQ-P




RXYQQ-T








      

      


RWEYQ-T
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ūūРешение за икономия на пространство без компромис с ефективността
ūūПестящ пространство вертикален дизайн за гъвкав монтаж
ūūПокрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт:
точно управление на температурата, вентилация, въздухообработващи
климатични камери и въздушни завеси Biddle
ūūМоже да свърже VRV със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
ūūВключва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура
на хладилния агент
ūūНай-компактната VRV
ūūКомпактната и лека конструкция с един вентилатор спестява място и е лесна за монтаж
ūūПокрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно
управление на температурата, вентилация, въздухообработващи климатични камери и
Compact
въздушни завеси Biddle
ūūМоже да свърже VRV със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
ūūВключва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на
хладилния агент
ūūКогато отоплението е приоритет, без компромис с ефективността
ūūПодходящ като единствен източник на отопление
ūūРазширен работен диапазон до -25°C при отопление
RTSYQ-PA
ūūПостоянен капацитет на отопление и висока ефективност при ниски външни
температури

ūūБърза и качествена замяна на системите с R-22 и R-407C
ūūИкономически ефективна и бърза замяна чрез повторно използване на
съществуващата система от тръби
ūūДо 80% по-ефективна от система с R-22
ūūБез прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
ūūБезопасно заменете системи на Daikin и на други производители
ūūВключва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура
на хладилния агент
ūūИдеални за високи сгради, използващи вода като източник на топлина
ūūНамалени емисии на CO2 благодарение на използването на геотермална енергия като
възобновяем енергиен източник
ūūНяма нужда от външен източник на отопление или охлаждане, когато се използва в
геотермален режим
ūūПокрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно управление
на температурата, вентилация, гореща вода, въздухообработващи климатични камери и
въздушни завеси Biddle
ūūКомпактната и лека конструкция може да се монтира пакетно за максимална икономия на
пространство
ūūВключва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния
агент
ūūОпцията за регулиране на променливия воден поток повишава гъвкавостта и управлението
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ūūРешението на Daikin за комфорт и ниска консумация на енергия
ūūПокрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на
контакт: точно управление на температурата, вентилация, гореща вода,
въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
ūūМоже да се свърже със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
ūūВключва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура
на хладилния агент

--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
--До 40% по-ефективна от система с R-22
--Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
--Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители

6

REYQ-T

RYYQ-T

ūūКласическа VRV конфигурация
ūūЗа стандартни изисквания за отопление и охлаждане
ūūМоже да се свързва към VRV вътрешни тела, системи за вентилация и
управление
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ūūОптималното решение на Daikin с максимален комфорт
ūūПокрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на
контакт: точно управление на температурата, вентилация, гореща вода,
въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
ūūМоже да се свърже със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
ūūВключва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура
на хладилния агент и постоянно отопление

ūūРешение за икономия на пространство без компромис с ефективността
ūūЗа жилищни и леки търговски приложения
ūūДизайн за икономия на пространство
ūūМоже да свърже VRV със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)

4

Единично тяло
Комбинация от няколко

  

           

           

           

Въздушни завеси CYV-DK-

Свързване на въздухообработващи климатични камери EKEXV- + EKEQFCB

Свързване на въздухообработващи климатични камери EKEXV- + EKEQMCB

HRV тела VAM-, VKM-

Високотемпературен хидравличен модул HXHD-A

Нискотемпературен хидравличен модул HXY-A

 O     O 

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

само с VRV вътрешни тела



с нискотемпературни/
високотемпературни хидравлични модули



  

HRV тела VAM-, VKM-



   



Свързване на въздухообработващи
климатични камери EKEXV + EKEQMCB



 



Въздушна завеса Biddle CYV-DK-



 



VRV IV термопомпен тип
RYYQ-T / RXYQ-T

   O    

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

само с VRV вътрешни тела



ūūПри специални обстоятелства е възможен коефициент на
свързване за цялата система до 200%

с вътрешни тела за жилищно
приложение
с нискотемпературни хидравлични
модули

 

HRV тела VAM-, VKM-

  

 



Свързване на въздухообработващи
климатични камери EKEXV + EKEQMCB
Свързване на въздухообработващи
климатични камери EKEXV + EKEQMCB



 



Въздушна завеса Biddle CYV-DK-

с вътрешни сплит тела


 

  O O   O 

 



VRV IV-S Mini VRV

  O O   O 

с VRV вътрешни тела



VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8
с VRV вътрешни тела





ūūМакс. 32 вътрешни тела, дори на системи с 16 к.с. и по-големи системи
ūūВъзможен е коефициент на свързване за цялата система до 200%



ūūСамо системи с единични модули (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
ūūМакс. 32 вътрешни тела, дори на системи с 16 к.с.,18 к.с и 20 к.с .



ūūМакс. 32 вътрешни тела, дори на системи с 16 к.с. и по-големи системи
ūūСвържете се с Daikin в случай на системи с множество модули (>20 к.с.)

 

ūūОбщ коефициент на свързване на системата по отношение
на VRV индексите: 56 ~ 145%
ūūСтандартна граница на коефициент на свързване за цялата
система: 50 ~ 130%

ūūОбщ коефициент на свързване на системата по отношение
на VRV индексите: 56 ~ 145%


  O O   O 

с VRV вътрешни тела



VRV III за студен климат
RTSYQ-PA

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



VRV IV-S Mini VRV

с вътрешни сплит тела

ūūСпециализирани системи (само с вентилационни тела)
не са позволени – винаги е необходима комбинация със
стандартни VRV вътрешни тела



с вътрешни сплит тела

     

Вътрешни тела за жилищно приложение

VRV вътрешни тела

Капацитет (HP)
32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 Описание / комбинация
VRV IV с регенериране на топлина
REYQ-T

 

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





ūūОбщ коефициент на свързване на системата по отношение
на VRV индексите: 56 ~ 145%

 O O O   O 

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

VRV Classic
RXYCQ-A

 O O O  O O O

ūūСтандартна граница на коефициент на свързване за цялата
система: 50 ~ 120%
ūūВ случай на използване на поне едно FXFQ20~25
вътрешни тела на модели с 8 к.с. или 10 к.с., максималният
коефициент на свързване е 100%.

VRV III-Q за замяна H/R
RQCEQ-P

 O O O  O O O

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

VRV IV-Q за замяна H/P
RXYQQ-T

 O O O   O 

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

VRV IV-W VRV с водно охлаждане
RWEYQ-T

 O O O   O 

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

 ... възможно е свързване на вътрешното тяло, но не задължително едновременно с други разрешени 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

Таванни за окачен монтаж

Стенни

За скрит монтаж в тавана

Таванна касета

Тип Модел

Име на продукта

ūū360° разпределение на въздушния поток за оптимална ефективност
и комфорт
Таванна
ūūФункцията за автоматично почистване осигурява висока ефективност
касета с
ūūИнтелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
кръгъл поток ūūГъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация
ūūНай-ниската височина за монтаж на пазара!

FXFQ-A

ūūУникална конструкция, която приляга плътно към тавана
ūūПерфектно вграждане в стандартни архитектурни таванни плочи
Напълно
ūūКомбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство
плоска касета ūūИнтелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
ūūТяло с малък капацитет, разработено за малки или добре изолирани помещения
ūūГъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация

FXZQ-A

Двупътна
касета за
вграждане в
окачен таван

ūūТънката и лека конструкция се монтира лесно в тесни таванни пространства
ūūДълбочината на всички тела е 620 mm, идеална за тесни таванни пространства
ūūГъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация
ūūНамален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора
ūūКлапите се затварят изцяло, когато тялото не работи
ūūОптимален комфорт с автоматично регулиране на въздушния поток според необходимото натоварване

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



FXKQ-MA

Малко
таванно тяло
за скрит
монтаж

ūūПроектирано за хотелски помещения
ūūКомпактните размери позволяват монтаж в тесни пространства над тавана
ūūДискретно скрито в тавана: виждат се само решетките
ūūГъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха може да се
промени от задно на долно засмукване

FXDQ-M9

Тънко
таванно тяло
за скрит
канален
монтаж

ūūТънка конструкция за лесен монтаж
ūūКомпактните размери позволяват монтаж в тесни пространства над тавана
ūūСредно външно статично налягане до 44Pa
ūūВиждат се само решетките
ūūТяло с малък капацитет, проектирано за малки или добре изолирани помещения
ūūНамален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора

FXDQ-A

Таванно тяло
за скрит
монтаж със
средно ESP

ūūОптимален комфорт, гарантиран независимо от дължината на въздуховодите или типа на решетките
ūūФункцията за автоматично регулиране на въздушния поток измерва обема и статичното налягане на
въздуха и го регулира към номиналния въздушен поток, което гарантира комфорт
ūūСредно външно статично налягане до 140Pa
ūūНамален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора
ūūГъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха може да се промени от задно на долно
засмукване

FXSQ-A




FXMQ-P7

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

FXMQ-MA
















ūūЗа помещения без окачени тавани и без свободно подово пространство
ūūПлоският и стилен преден панел е по-лесен за почистване
ūūТяло с малък капацитет, проектирано за малки или добре изолирани помещения
ūūНамален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора
ūūВъздухът комфортно се разпространява нагоре и надолу, благодарение 5 различни ъгъла на
разпределение на въздуха

FXAQ-P



ūūЗа широки помещения без окачени тавани и без свободно подово пространство
Таванно тяло ūūИдеално за комфортен въздушен поток в широки помещения благодарение на ефекта на Коанда
за окачен
ūūПомещения с тавани до 3,8 m могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
ūūМоже лесно да се монтира както при нови проекти, така и при проекти за обновяване
монтаж
ūūМоже дори да се монтира в ъглите или в тесни пространства без никакви проблеми
ūūНамален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора

FXHQ-A



ūūУникално тяло на Daikin за високи помещения без окачени тавани и без свободно подово
пространство
Четиристранно ūūПомещения с тавани до 3,5 m могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
ū
ū
Може
лесно да се монтира както при нови проекти, така и при проекти за обновяване
таванно тяло
ūūГъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация
ūūНамален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилаторите

FXUQ-A

Подово тяло
за скрит
монтаж



Preliminary

ūūESP до 200, идеално за помещения с големи размери
Таванно тяло ūūОптимален комфорт, гарантиран независимо от дължината на въздуховодите или типа на решетките,
за скрит
благодарение на автоматичното регулиране на въздушния поток
ūūНамален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора
монтаж с
ūūГъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха може да се промени от задно на долно
високо ESP
засмукване

Стенно тяло





FXCQ-A

ūūЕдностранно тяло за ъглов монтаж
Таванна
ūūКомпактните размери позволяват монтаж в тесни пространства над тавана
ъглова касета ūūГъвкав монтаж благодарение на различни опции за разпределение на
въздушния поток

Подово тяло

Подови



Капацитетен клас (kW)






ūūЗа климатизация на периметърни зони
ūūМоже да бъде монтирано пред стъклени стени или свободно стоящо,
понеже както предната, така и задната част са завършени
ūūИдеално за монтаж под прозорец
ūūИзисква се съвсем малко монтажно пространство
ūūСтенният монтаж улеснява почистването под тялото

FXLQ-P



ūūИдеално за монтаж в офиси, хотели и жилищни приложения
ūūДискретно скрито в стената, като се виждат само смукателните и
нагнетателните решетки
ūūМоже да се монтира дори под прозорец
ūūИзисква много малко място за монтаж, тъй като дълбочината е само 200 mm
ūūВисокото 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: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивото: 0 m
(2) Номиналният капацитет на отопление се базира на: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивото: 0 m
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Стилни вътрешни тела

преглед

RXYSQ-P8Y1

Тип

Модел
Касета с кръгъл поток

Таванна
касета

За скрит
монтаж в
тавана

Стенни

Таванни
за окачен
монтаж

Подови

(вкл. самопочистваща функция*)

Име на продукта

15

20

25

FCQG-F

 





 









35

42

50

60

71

RXYQ-T



Капацитетен клас (kW)

RYYQ-T

RXYSQ-P8V1

Съвместими външни тела

Напълно плоска
касета

FFQ-C

 

Малко таванно тяло за скрит
монтаж

FDBQ-B



Тънко таванно тяло за скрит
канален монтаж

FDXS-F(9)

 

 





Таванно тяло за скрит монтаж
с вентилатор, задвижван от
инвертор

FBQ-D



 





Daikin Emura Стенно тяло

FTXG-LW/LS

Стенно тяло

CTXS-K
FTXS-K

Стенно тяло

FTXS-G

Таванно тяло за окачен монтаж FHQ-C

  











     





















 


 

Подово тяло Nexura

FVXG-K

 











Подово тяло

FVXS-F

 











Подово-таванно тяло

FLXS-B(9)

 

 









* Необходим е декоративен панел BYCQ140CG + BRC1E52A/B
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Гама за вентилация
Преглед
Пет компонента за
качеството на вътрешния
въздух
ūū Вентилация: осигурява приток на свеж въздух
ūū Рекупериране на топлина: рекуперира
топлината и влагата от изходящия въздух
за максимално подобрение на комфорта и
ефективността
ūū Обработка на въздуха: отоплява или охлажда
постъпващия свеж въздух за максимален
комфорт и за намаляване на натоварването на
климатичната инсталация
ūū Овлажняване: оптимизира баланса между
вътрешната и външната влажност
ūū Филтриране: премахва праха, замърсяването и
миризмите от въздуха
Тип

Име на продукта

Вентилация
Рекупериране
на топлина

Обработка
на въздуха

Овлажняване

Филтриране

Дебит на въздушния поток (m3/h)*

0 2002004004006006008008001,000
1.000
1,500
2.000
2,000
4.000
4,000
6.000
6,000
8.000

Вентилация с
рекупериране VKM-GB
на топлина

VKM-GBM

DX пакет с
цялостно
решение за
свеж въздух

**

* Дебитът на въздушния поток е само указание, изчислено въз основа на следните стойности: капацитет на отопление на комплект EKEXV-kit * 200m³/h
** Въздухообработваща климатична камера на Daikin, свързана към водоохлаждащ агрегат на Daikin
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Компоненти за качеството
на вътрешния въздух
› Вентилация
› Рекупериране
на топлина

VAM-FA/FB

Въздухообработващи
климатични
камери

140.000

› Вентилация
› Рекупериране
на топлина
› Обработка
на въздуха
› Вентилация
› Рекупериране
на топлина
› Обработка
на въздуха
› Овлажняване
› Вентилация
› Рекупериране
на топлина
› Обработка на въздуха
› Овлажняване
› Филтриране

Преглед на допълнителни

опции

Продуктов обхват на въздушни завеси Biddle
Тип

Име на продукт

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

Височина на вратата (m)

2,3

S

3,0

2,5

2,15

L

M

Благоприятно
Покрит търговски център
или вход с въртяща се врата

S

2,4

2,75
2,0

L

M

Нормално
Няма противоположни
отворени врати, слаб
насрещен вятър, сграда
само с партерен етаж

Продуктов обхват на
хидравлични модули

S

2,5

2,3

M

L

Неблагоприятно
Местоположение в ъгъл
или правоъгълник, много
етажи и/или отворено
стълбище

Капацитетен клас (kW)

Тип

Име на продукт

80

125

Температурен обхват
на изходящата вода

Нискотемпературен
хидравличен
модул

HXY-A





5 °C - 45 °C

Високотемпературен
хидравличен
модул

HXHD-A



25 °C - 80 °C

Мрежови решения
Тип
Екран
Интеграция

Управление

Наблюдение

Опции

Други

ITC
Екран за планиране
Сензорен екран
Малка BMS за отопление, приложни системи за климатизация и хладилни агрегати (BACnet и WAGO)
Интегриране на оборудване от трета страна (BACnet и WAGO)
Основни функции за управление: включване/изключване, темп., настройка, настройки за въздушен поток
Проверка на хладилният агент за херметичност
Ограничение на температурата
Намаляване на мощността
Автоматична смяна на режима
Модел за седмична програма и специални дни
Разширение на таймера
Принудително изключване
Основни функции за управление: ВКЛ./ИЗКЛ. състояние, режим на работа, темп. на зададена точка
Статус на филтър
Код за неизправност
Хронология (работа, неизправности...)
Визуализация
Разпределение на изразходваната енергия
Достъп и управление по интернет
HTTP опция
Блокировка
Предварително охлаждане/отопление
Температура на плъзгане
Свободно охлаждане
ACNSS връзка със Системата за сервизно обслужване на климатична техника по интернет
Максимален брой групи вътрешни тела

ITM

DMS-IF

BACNET

64

4x64

Станд.

64

2560
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VRV – решението за
търговския сектор
VRV технологията на Daikin поведе по пътя
при персонализирането, което да съответства
на изискванията за комфорт и енергийна
ефективност на отделните търговски сгради.
Гъвкава, за да обхване всички приложения
и климатични условия, Daikin има уникални
VRV продукти, които правят разликата за вас и
вашите клиенти.
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