
Utrustning för 
återvinning av 
köldmedium
RRDQ-V1

 › Återanvänder återvunnet köldmedium och 
förvandlar avfall till en tillgång

 › Skapa din egen cirkulära ekonomi och minska 
kostnaderna

 › Portabel enhet för enkel transport
 › Förfiltret samlar upp partiklar för att optimera 
kompressorarbetet 
 

 › 3-stegsrening för optimalt resultat
 › Den högpresterande oljeseparatorn och det 
unika elektrostatiska filtret avlägsnar olja 
effektivt

 › Enheten har samma återhämtnings- och 
återvinningshastighet för alla lämplia 
köldmedium. Det innebär att det är lätt att 
förutsäga hur mycket tid som kommer att krävas 
på plats

Portabel enhet för återhämtning och återvinning 
av köldmedium
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Den aktuella broschyren är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför inte 

något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt 

denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för 

fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och 

produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras 

utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar 

för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller 

är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är 

upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

RRDQ-V1

RRDQ220V1

Tekniska specifikationer RRDQ 220V1
Köldmedium Typ R-134a / R-410A / R-32
Återvinningsmetod Återvinningsmetod för vätska / elektrostatisk separering (möjlighet att återvinna ånga)
Kompressor Typ 750 W (1HP) Oljefri
Mått Enhet Längd x Bredd 

x Höjd
mm 562 x 538 x 976

Vikt kg 60
Driftsområde Omgivningstemperatur Min. ~Max. °C 5 ~ 35

Lämplig cylinder Återvinningscylinder för köldmedium (minsta arbetstryck 400 psi)
Återvinningsgrad Vätska R-410A g/m 220

Ånga R-410A g/m 90
Vätska R-32 g/m 100
Ånga R-32 g/m 90
Vätska R-134a g/m 100
Ånga R-134a g/m 90

Återvunnet 
köldmedium

Prestandastandard R-410A AHRI 740

Fukt R-410A ppm < 20
Total rest vid 
förångning

R-410A % < 0,01

Prestandastandard R-32 AHRI 740

Fukt R-32 ppm < 20
Total rest vid 
förångning

R-32 % < 0,01

Prestandastandard R-134a AHRI 740

Fukt R-134a ppm < 20
Total rest vid 
förångning

R-134a % < 0,01

Strömförsörjning Fas / spänning / frekvens V / Hz 1~ / 220-240 / 50 / 60
Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom | Återvinningshastighet varierar under olika förhållanden | Vid återvinning av R134a, följ sidan 11 i bruksanvisningen |  
Resultaten av återvinningen varierar beroende på föroreningen av köldmediet som ska återvinnas




