
 

 

 K
a

ta
lo

g
 

w
w

w
.d

a
ik

in
.e

u

EC
PP

l1
0-

25
0 

• 2
00

0 
• 0

2/
11

 • 
Co

py
rig

ht
 ©

 D
ai

ki
n

ak
tu

al
na

 p
ub

lik
ac

ja
 z

as
tę

pu
je

 E
PC

Pl
09

-2
00

.
o

dp
ow

ie
dz

ia
ln

y 
w

yd
aw

ca
: D

ai
ki

n 
Eu

ro
pe

 N
.V

., 
Za

nd
vo

or
de

st
ra

at
 3

00
, B

-8
40

0 
o

os
te

nd
e

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 oostende - Belgia - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR oostende

Dystrybucja produktów Daikin:

Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi oferty prawomocnej Daikin 
Europe N.V. Zawartość broszury powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i 
bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub stosowność treści, produktów i 
serwisu przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie 
uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszej broszury. Firma 
Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie przedstawione w treści katalogu.

Produkty VRV®  nie znajdują się w zakresie Programu 
Certyfikującego Eurovent.

Daikin jako producent wyposażenia klimatyzacyjnego, 
sprężarek i czynników chłodniczych może poszczycić 
się znaczną aktywnością w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. od wielu lat Daikin stara się wprowadzać na 
rynek rozwiązania techniczne przyjazne dla środowiska. 
to wyzwanie wymaga ekonomicznego projektu i 
rozwoju szerokiego zakresu produktów i systemu 
zarządzania energią, obejmujących zachowanie energii i 
zmniejszenie ilości odpadów. 

Katalog 

Komfortowy Klimat
przez cały rok

ogrzewanie

Klimatyzacja

Systemy wodne

Chłodzenie



KorZyŚCi Dla  wŁaŚCiCiEli buDynKów
Wykorzystując innowacyjną technologię inwerter firmy Daikin oraz wyznaczającą nowe kierunki 
rozwoju technologię kontroli czynnika chłodniczego, system klimatyzacyjny VRV®III pracuje z 

wyjątkową sprawnością. Jest to przyczyną dużych oszczędności energii, które ZnaCZĄCo 
rEDuKuJĄ KoSZty EKSPloataCyJnE oraz umożliwiają lepsze zarządzanie 
budynkiem.

KorZyŚCi Dla  uŻytKowniKów

aby zapewnić KomfortowE otoCZEniE Daikin oferuje systemy obróbki 
powietrza będące nie tylko standardową klimatyzacją. oprócz zapewnienia komfortowej 
temperatury powietrza, istnieje możliwość polepszenia jakości powietrza dzięki wentylacji, 

nawilżaniu i innym procesom. Łatwa obSŁuGa jest realizowana przez zaawansowane 
systemy sterowania centralnego.

KorZyŚCi Dla ProJEKtantów
Systemy VRV® firmy Daikin składają się z jednostek wewnętrznych i zewnętrznych dostępnych 
w szerokiej gamie modeli dopasowanych do różnych wielkości budynków oraz warunków 
instalacji. Możliwość tworzenia długich instalacji oraz inne cechy nakładają niewiele ograniczeń 

na projekt, dając DuŻĄ ElaStyCZnoŚĆ spełniającą wymagania niemal każdego 
budynku

KorZyŚCi Dla  inStalatorów
Daikin oferuje kompaktową budowę jednostek zewnętrznych VRV® oraz dalszą optymalizację 
funkcji urządzeń, przekraczającą standardy systemów klimatyzacyjnych. Kompaktowe urządzenia 

uŁatwiaJĄ montaŻ w ograniczonych przestrzeniach takich, jak np. dach i zajmują 

mniej miejsca. Łatwy montaż przyspiesza zakończenie prac i daje oSZCZĘDnoŚĆ 
CZaSu.

OPIS REF. KOMENTARZE

bramKa KomPatybilna Z SiECiami lonworks® DmS504b51 Do DmS-if można podłączyć do 64 grup

adaptery interfejsu

KrP928a2S Do podłączenia do jednostek Split

Dta102a52 Do podłączenia do jednostek r-407/r-22C Sky air

Dta112b51 Do podłączenia do jednostek r-410a Sky air

BMS: SySTEM ZARZądZANIA BudyNKIEM

OPIS REF. KOMENTARZE

bramka baCnet DmS502a51 64 grup na bramkę 
Diii board Dam411b51 rozszerzenie na 2 linie Diii (2 x 64), jednostki wewnętrzne

wejście/wyjście cyfrowe Dam412b51 Do wymuszonego wyłączenia

adaptery interfejsu

KrP928a2S Do podłączenia do jednostek Split

Dta102a52 Do podłączenia do jednostek r-407/r-22C Sky air

Dta112b51 Do podłączenia do jednostek r-410a Sky air

OPIS REF. KOMENTARZE
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y interfejs równoległy - jednostka podstawowa DPf201a51 polecenie wŁ./wyŁ., praca i wyświetlanie awarii, można użyć w połączeniu z maksymalnie 4 jednostkami.

Jednostki pomiaru temperatury DPf201a52 wyjście pomiaru temperatury dla 4 grup; 0~5 V DC

Jednostki ustawienia temperatury DPf201a53 wejście ustawienia temperatury dla 16 grup; 0~5 V DC

ujednolicony adapter do skomputeryzowanego sterowania DCS302a52 używany do połączenia komputera sterowania klimatyzacją i centralnego sterownika zdalnego (wŁ./wyŁ., wyświetlacz)

adapter okablowania do 
urządzeń elektrycznych (1)

KrP2a51
jednoczesne sterowanie do 64 grup jednostek wewnętrznych

KrP2a52

adapter okablowania do urządzeń elektrycznych (2) KrP4a51-53 do zbiorowego sterowania grupą jednostek wewnętrznych, które są połączone przewodem transmisyjnym zdalnego sterownika

adapter sterowania zewnętrznego do 
jednostki zewnętrznej

Dta104a51 przełączanie trybu chłodzenia/grzania, kontrola ograniczenia wydajności i kontrola cichej pracy dostępne  
między wieloma jednostkami zewnętrznymiDta104a52

adapter rozszerzenia sieci DIII-net Dta109a51
do 1 Dta109a51 można podłączyć maksymalnie 10 jednostek zewnętrznych lub 128 wewnętrznych

do Diii-net można podłączyć maksymalnie 8 Dta109a51

Zestaw montażowy KrP4a92 ułatwia montaż Dta109a51

REF. KOMENTARZE

Dam602b51 256 jednostek wewnętrznych na iPu
Dam602b52 128 jednostek wewnętrznych na iPu

im3.XX Do 1 024 jednostek wewnętrznych
KrP928b2S Do podłączenia do jednostek Split
Dta102a52 Do podłączenia do jednostek r-407/r-22C Sky air
Dta112b51 Do podłączenia do jednostek r-410a Sky air 
Dam101a51 Czujnik temperatury zewnętrznej

DEC10151 Styki sygnału wejściowego: 16 punktów
DEC10251 Styki sygnału wejściowego: 8 punktów; styki wyjściowe: 4 punkty

Dam002a51
Dam003a51
Dam004a51

OPIS

inteligentna jednostka przetwarzająca

oprogramowanie

adaptery interfejsu

Diii ai
wejście cyfrowe
wejście / wyjście cyfrowe
Proporcjonalny podział mocy
tryb ECo
funkcja dostępu do internetu

Interfejs BACnet

Interfejs LonWorks
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O FIRMIE DAIKIN
Firma Daikin cieszy się ogólnoświatową renomą popartą 85-letnim doświadczeniem 

w produkcji wysokiej jakości urządzeń klimatyzacyjnych, przeznaczonych do użytku 

przemysłowego, komercyjnego i domowego.

Jakość Daikin

Doceniana przez innych jakość firmy Daikin jest wynikiem dużej wagi przykładanej do 

projektowania, produkcji i testowania urządzeń oraz serwisu po ich sprzedaży. Z tego 

względu, każdy element jest dokładnie dobierany i poddawany rygorystycznym testom w 

celu zapewnienia jakości i niezawodności produktu.

Daikin Europe N.V.

ŚWIADOMOŚĆ 
ŚRODOWISKOWA
Klimatyzacja i środowisko

Systemy klimatyzacji zapewniają wysoki poziom komfortu wewnętrznego, przyczyniając 

się do optymalizacji warunków pracy i życia w najbardziej ekstremalnych warunkach 

klimatycznych. 

W ostatnich latach, zmotywowana wzrastającą świadomością w zakresie ochrony 

środowiska, firma Daikin włożyła spory wysiłek w ograniczenie negatywnego wpływu na 

środowisko towarzyszącego produkcji i pracy klimatyzatorów. 

Wprowadzono na rynek modele z funkcją oszczędzania energii i zastosowano udoskonalone 

techniki produkcji ekologicznej, mające znaczący udział w ograniczeniu negatywnego 

wpływu na środowisko.

 Ten znak podkreśla funkcje, w przypadku których Daikin inwestował w 

technologie pozwalające na zmniejszenie negatywnego wpływu klimatyzacji 

na środowisko.

 Ten znak można znaleźć na stronach: 7, 22, 26, 30, 31, 34, 35, 42, 46, 70, 73
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Powszechnie uznawany za najbardziej zaawansowany 

system tego typu na rynku, VRV® jest wydajnym połączeniem  

zaawansowanej technologii inwerter i pompy ciepła. 

Jako pompa ciepła z odwracalnym cyklem, zapewnia on 

kompletne środowisko wewnętrzne eliminując potrzebę 

posiadania oddzielnego systemu ogrzewania i oferując 

sprawność wyjściową na poziomie 4:1 w porównaniu do 

systemów ogrzewania opartych na paliwach kopalnych.

VRV® może przełączać się z trybu chłodzenia w tryb ogrzewania 

lub jednocześnie ogrzewać i chłodzić różne części budynku. 

W wariancie z odzyskiem ciepła, ciepło oddawane przez 

jednostki wewnętrzne pracujące w trybie chłodzenia jest 

przesyłane do jednostek w obszarach wymagających 

ogrzewania, co prowadzi do maksymalizacji sprawności 

energetycznej, zmniejsza koszty energii elektrycznej 

oraz pozwala na osiągnięcie sprawności do 91 przy 

częściowym obciążeniu.

Te wyjątkowe parametry pracy są uzyskiwane głównie 

dzięki sprężarce sterowanej inwerterem, która reguluje 

przepływ czynnika chłodniczego w celu dostosowania 

go w sposób ciągły do obciążeń chłodzenia i grzania. To 

pozwala na redukcję czasu rozruchu systemu i osiągnięcia 

nastawy temperatury o około 33 % i wyrównuje wahania 

temperatury w pomieszczeniach. Zmniejsza również liczbę 

cykli załączania/wyłączania oraz reguluje pobór mocy 

i wydajność dostosowując ją do zmian temperatury na 

zewnątrz. W skrócie, zwiększa się energooszczędność i 

komfort użytkownika, obniża emisja CO
2
 i w rezultacie 

oszczędności są o 30% większe, niż byłoby to możliwe w 

przypadku systemów pracujących ze stałą wydajnością2.

Pamiętamy o środowisku

Uznana na świecie świadomość środowiskowa Daikin znajduje 

odzwierciedlenie we wprowadzeniu na rynek systemu 

Zamienny VRV® - zastępującego istniejące instalacje na 

czynnik chłodniczy R-22. Jak zwykle, Daikin uprzedził prawny 

zakaz korzystania z R-22. Zamienny VRV® potwierdza filozofię 

firmy polegającą na rozwiązań łączących wysoką sprawność 

systemu z energooszczędnością  i świadomością 

środowiskową. System jest przeznaczony do pracy przy 

niższych ciśnieniach wymaganych w instalacjach na czynnik 

chłodniczy R-22 bez kompromisu w zakresie wysokich 

poziomów wydajności. Ze współczynnikiem COP 3,98 i EER 

4,00, sprawność, na przykład systemu 10 HP na czynnik 

chłodniczy R-410A jest około 40% większa w porównaniu do 

jego odpowiednika na czynnik chłodniczy R-22. 

Zabezpieczenie przed wyciekiem uzyskano dzięki 

wykorzystaniu lutowanych złączy zamiast połączeń 

kołnierzowych i kielichowych przed zaworami odcinającymi 

oraz poprzez wykorzystanie lutowanych czujników ciśnienia 

i mierników elektronicznych zamiast portów serwisowych.

Również ilość czynnika chłodniczego w systemie VRV®III jest 

średnio o 10% mniejsza w porównaniu do systemów VRV®II 

podobnej wielkości.

Dużo uwagi poświęcono przepisom RoHS dotyczącym 

ograniczania użycia ołowiu, kadmu, chromu 

sześciowartościowego, rtęci, PBB i PBDE oraz ich 

wykorzystaniu w podzespołach pochodzących od 

dostawców zewnętrznych.

1 REYQ8P8 50 % obciążenie w trybie chłodzenia – 50 % obciążenie w trybie grzania. Warunki: temp. zewnętrzna 11°CDB, temp. wewnętrzna: 18°CWB, 22°CDB.
2 Analiza przypadku urządzeń Daikin Sky Air z inwerterem oraz bez inwertera.

VRV® - SYSTEM ENERGOOSZCZĘDNY
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PONAD 25-LETNIA HISTORIA VRV®

 1987 1991 1994 1998 2003 2004 2005

Daikin wprowadził 

VRV®II, pierwszy 

na świecie system 

ze zmiennym 

przepływem 

czynnika 

chłodniczego na 

czynnik R-410A. 

Dostępny w 

wersji tylko chłodzenie, pompa 

ciepła i z odzyskiem ciepła, system 

reprezentuje znaczny postęp w 

porównaniu do wcześniejszych 

systemów VRV®, wykazując tym 

samym nowatorskie wykorzystanie 

przez Daikin nowej technologii. 

Do jednego układu chłodniczego 

można podłączyć aż 40 jednostek 

wewnętrznych w wersji z 

odzyskiem ciepła i pompa ciepła.

Daikin rozszerzył zakres 

zastosowania systemu 

klimatyzacyjnego sterowanego 

inwerterem VRV®II o nową 

wersję chłodzoną wodą, 

VRV®-WII. System dostępny jest 

w wielkościach 10, 20 i 30 HP, 

na czynnik chłodniczy R-410A 

w wersji pompa ciepła i z 

odzyskiem ciepła.

Pierwszy system klimatyzacyjny 

VRV® opracowany przez Daikin 

Industries Ltd. w 1982 roku został 

wprowadzony w Europie  w 

standardowym formacie VRV®. Seria 

VRV® D jest w stanie dostarczyć 

klimatyzowane powietrze z 

6 jednostek wewnętrznych 

podłączonych do jednej jednostki 

zewnętrznej.

Kolejny etap zrealizowano 

w 1991 roku wraz 

z wprowadzeniem 

systemu VRV® w 

wersji z odzyskiem 

ciepła, który oferuje 

jednoczesne chłodzenie 

i ogrzewanie z różnych 

jednostek wewnętrznych 

w tym samym układzie 

chłodniczym.

Konsekwentna wysoka 

jakość i wydajność 

zaowocowała powszechną 

akceptacją koncepcji VRV® 

i Daikin stał się pierwszym 

japońskim producentem 

klimatyzacji, który zdobył 

świadectwo ISO9001. Daikin 

postawił milowy krok ku 

technologii VRV®: VRV® seria 

H z inwerterem, jest w stanie 

obsłużyć do 16 jednostek 

wewnętrznych z tylko 

1 jednostki zewnętrznej.

Wprowadzenie serii 

VRV®II-S rozszerzyło 

zakres zastosowania 

VRV® do mniejszych 

sektorów komercyjnych. 

Seria dostępna w 

wielkościach 4, 5 i 6 HP, 

jest przeznaczona do 

instalacji w maksymalnie 

9 pomieszczeniach.

Przewidując 

wycofanie z 

użytku wszystkich 

urządzeń opartych 

na CFC, Daikin 

Europe zwiększył 

produkcję urządzeń 

klimatyzacyjnych 

VRV® na czynnik chłodniczy 

R-407C.

Daikin Europe obchodzi 25-lecie 

zdobywając certyfikat ISO14001 i 

wprowadzając serię VRV® Inwerter na 

czynnik chłodniczy R-407C, w wersji 

tylko chłodzenie lub pompa ciepła. Do 

jednej jednostki zewnętrznej można 

podłączyć 16 jednostek wewnętrznych. 
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2006-2007 2008 2009

Daikin ogłosił wprowadzenie trzeciej 

generacji uznanego systemu VRV® - 

zaawansowanej go technologicznie 

systemu VRV®III. Dostępny w wersji 

z odzyskiem ciepła, pompa ciepła 

i tylko chłodzenie system VRV®III 

łączy w sobie najlepsze cechyi 

wcześniejszych systemów VRV®. 

Charakteryzuje się dużą liczbą nowych 

funkcji, udoskonaloną instalacją 

i polepszonymi możliwościami 

konserwacji dzięki funkcjom 

takim jak, np. 

automatyczne 

napełnianie 

czynnikiem i 

testowanie. Do 

jednego systemu 

można podłączyć 

do 64 jednostek 

wewnętrznych.

Daikin wprowadza nową gamę 

pomp ciepła zoptymalizowaną 

ze względu na ogrzewanie 

(VRV®III-C). Ten nowy typoszereg 

charakteryzuje się rozszerzonym 

zakresem pracy aż do -25°C i 

dużo wyższym współczynnikiem 

COP przy niskich temperaturach 

zewnętrznych oraz nowym 

systemem 2-stopniowego 

sprężania.

Daikin rozszerza gamę VRV® o nowatorski system 

Zamienny VRV® – wysoce ekonomiczne zastępstwo 

dla systemów VRV® pracujących na wycofywany 

wkrótce z użycia czynnik chłodniczy R-22. Ta opłacalna z ekonomicznego 

punktu widzenia modernizacja jest możliwa, ponieważ jednostki zewnętrzne 

VRV®III-Q można instalować wykorzystując istniejącą 

instalację, a w niektórych przypadkach również istniejące 

jednostki wewnętrzne. Pierwszy tego typu system jest 

dostępny w wersji pompa ciepła i z odzyskiem ciepła oraz 

wydajnościami między 5 i 30 HP. Oferuje znacząco wyższą 

wydajność oraz dużą redukcję zużycia energii w porównaniu do 

systemów na czynnik chłodniczy R-22.

Daikin rozszerzył gamę 

VRV®III o unowowcześniony 

system chłodzony wodą VRV®-

WIII, dostępny w 9 różnych 

kombinacjach jednostki 

zewnętrznej od 8 do 30 HP. 

Wersja geotermalna jest również 

teraz dostępna. Ten system 

wykorzystuje energię geotermalną 

jako odnawialne źródło energii i 

jest w stanie pracować do -10°C w 

trybie grzania.

2010
NOWOŚĆ ›››
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VRV®

CO TO JEST  ?
Jak wiadomo, nowowczesne budynki takie, jak hotele, banki, biurowce 

itp. charakteryzują się dużym przeszkleniem oraz znacznymi zyskami 

ciepła od nasłonecznienia, które mogą być usuniete jedynie poprzez 

zastosowanie klimatyzacji. Nic  dziwnego więc, że klimatyzacja jest obecnie 

integralnym elementem nowoczesnych rozwiązań architektonicznych 

dążących do zapewnienia zrównoważonego i komfortowego środowiska 

wewnetrznego. Duża ilość sprzętu elektronicznego stosowanego w 

pomieszczeniach biurowych dodatkowo podwyższa zyski ciepła tak, że 

nawet zimą temperatura wewnętrzna może być zbyt wysoka. Potrzeba 

chłodzenia lub grzania może również znacznie zmieniać się w ciągu dnia 

w zależności od orientacji budynku oraz ilości i rozmieszczenia osób w 

nim przebywających.

SYSTEM TWORZĄCY ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

Użytkownicy końcowi oczekują dużo więcej od swojego środowiska, 

niż tylko chłodzenia i ogrzewania. Niewątpliwie najbardziej 

satysfakcjonującym rozwiązaniem jest system tzw. ‘pełnej klimatyzacji’, 

który nie tylko zapewni energooszczędne sterowanie temperaturą i 

poziomem wilgotności, ale dostarczy również świeże powietrze oraz 

rozdział pomiędzy klimatem wewnetrznym/zewnętrznym będący,  

nieodłącznym elementem nowej i zaawansowanej gamy kurtyn 

powietrznych Biddle. Wszystkie te główne funkcje muszą być 

oczywiście regulowane poprzez systemy zarządzania centralnego 

lub indywidualne urządzenia sterujące. Tylko system Daikin Hi-VRV 

jest w stanie spełnić te wszystkie wymagania.

Innowacyjny program doboru – w rzeczywistości najlepszy 

pakiet oprogramowania Daikin – pozwala w pełni wykorzystać 

liczne funkcje HI-VRV, krok po kroku, dostarczając użytkownikowi 

końcowemu pełną regulację całego systemu oraz elastyczność 

niespotykaną w branży usług budowlanych. 

®

STEROWANIE I 
ZARZĄDZANIE

KLIMATYZACJA

KURTYNA POWIETRZNA

ROZWIĄZANIE SIECIOWE

BIDDLE

WENTYLACJA
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ROZWIĄZANIE SIECIOWE

KURTYNA POWIETRZNA BIDDLE

WENTYLACJAVRV®

ZMIENNA ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO

 › System dostępny w wersji z odzyskiem ciepła, pompa 

ciepła i tylko chłodzenie.

 › System o małej bezwładności, w którym w jednym 

obiegu chłodniczym może pracować do 64 jednostek 

wewnętrznych.

 › Sprężarka sterowana inwerterem pozwala na regulację 

wydajnosci jednostki zewnętrznej oraz indywidualną 

kontrolę każdej strefy.

WENTYLACJA

Daikin oferuje różnorodne rozwiązania zapewniające 

wentylację biur, hoteli, sklepów i innych obiektów 

komercyjnych - każde kompatybilne z systemem VRV® i 

równie jak on elastyczne.

Dostępne systemy:

 › Wentylacja z odzyskiem ciepła

 › Zespół obróbki świeżego powietrza

 › Podłączenie agregatów VRV® do central klimatyzacyjnych.

 › Jedna z pierwszych na rynku kombinacji kurtyna powietrzna/odzysk ciepła/pompa ciepła dzięki godnej uwagi synergii  

między Daikin i Biddle.

 › Wysoce wydajne rozwiązanie eliminujące problemy z separacją klimatu wewnętrznego/zewnętrznego.  

Podstawowe rozwiązanie do kontroli i zarządzania do 2000 jednostek wewnętrznych (Sky Air i VRV®).

Umożliwia szczegółowy i prosty monitoring oraz obsługę systemów VRV® 

(maksymalnie 2 x 64 grupy).

Idealne rozwiązanie dla kontroli i zarządzania do 1024 jednostek wewnętrznych VRV®.

Protokół otwarty umożliwiający integrację funkcji monitorowania i sterowania VRV® w sieciach LonWorks®.

Zintegrowany system sterowania umożliwiający swobodne połączenie między systemami VRV® i BMS.

ROZWIĄZANIE SIECIOWE

KURTYNA POWIETRZNA BIDDLE

Interfejs BACnet

Interfejs LonWorks
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KOMBINACJA KOMPAKT

 › Zoptymalizowana powierzchnia 

zabudowy w typoszeregu urządzeń 

Daikin z odzyskiem ciepła

KOMBINACJA O WYSOKIM COP

 › Najwyższa energooszczędność 

w typoszeregu urządzeń Daikin z 

odzyskiem ciepła 

KTÓRY SYSTEM VRV® 

 › Opłacalna modernizacja z R-22/R-407C na R-410A

 › Większa energooszczędność w porównaniu do systemów R-22/R-407C

 › Szybka instalacja w porównaniu do całkowitej wymiany systemu (ponowne wykorzy-

stanie istniejącej instalacji i w niektórych przypadkach jednostek wewnętrznych)

 › W wersji z odzyskiem ciepła i pompa ciepła

 Z 
ODZYSKIEM CIEPŁA

 SERIA STANDARDOWA ROZWIĄZANIA ZOPTYMALIZOWANE

 
POMPA CIEPŁA

 W WERSJI 
TYLKO CHŁODZENIE

 SERIA STANDARDOWA ROZWIĄZANIA ZOPTYMALIZOWANE

AGREGATY 
CHŁODZONE POWIETRZEM

JEST DLA MNIE NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM?

1  REYQ8P8 50% obciążenie w trybie chłodzenia – 50% obciążenie w trybie grzania. Warunki: temp. zewnętrzna 11°CDB, temp. 

wewnętrzna 18°CWB, 22°CDB.

NOWOŚĆ ›››

ZAMIENNY 

KOMBINACJA KOMPAKT

Zoptymalizowana powierzchnia zabudowy w 

typoszeregu urządzeń Daikin z pompą ciepła

VRV® POMPA CIEPŁA DO POŁĄCZENIA Z 
JEDNOSTKAMI WEWNETRZNYMI SPLIT I 
SKY AIR
 › Innowacyjna technologia VRV® połączona 

ze stylowymi i cichymi jednostkami 

wewnętrznymi

VRV®III-S POMPA CIEPŁA

 › Zaprojektowany specjalnie dla małych 

wydajności

 › Niewielkie rozmiary

KOMBINACJA O WYSOKIM COP

 › Najwyższa sprawność energetyczna w 

typoszeregu urządzeń Daikin pompa ciepła

VRV® POMPA CIEPŁA ZOPTYMALIZOWANY 
DLA GRZANIA

 › Pierwszy system na rynku opracowany 

z myślą o ogrzewaniu przy niskich 

temperaturach

 › Rozszerzony zakres pracy dla ogrzewania 

do -25°C

 › Stabilna wydajność grzewcza i wysoka 

sprawność przy niskich temperaturach 

(COP > 3 przy temp. zewnętrznej -10°C)

 › Ogrzewanie lub chłodzenie w obrębie jednego systemu

 › Jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie w obrębie jednego systemu

 › Ciepło oddawane przez jednostki wewnętrzne pracujące w trybie chłodzenia jest 

przekazywane do jednostek w obszarach wymagających grzania, co maksymalizuje 

sprawność energetyczną, redukuje koszt energii elektrycznej i umożliwia wysokie 

sprawności przy częściowym obciążeniu systemu (aż do 91)

 › Zakres pracy w trybie chłodzenia do -20°C (chłodzenie pomieszczeń technicznych)

 › Tryb wysokiej wydajności jawnej pozwala na pracę systemu VRV® z wyższą wydajnością 

jawną w trybie chłodzenia, co prowadzi do zwiększenia sprawności i podnosi komfort

 › Do tylko chłodzenia z jednego systemu

10



NOWOŚĆ ›››

  Z ODZYSKIEM CIEPŁA SERIA STANDARDOWA SERIA GEOTERMALNA

SERIA 
POMPA CIEPŁA SERIA STANDARDOWA SERIA GEOTERMALNA

 › Dzięki magazynowaniu energii w obiegu wodnym możliwy odzysk ciepła w całym budynku.

 › Kompaktowa budowa i możliwość montażu agregatów jeden nad drugim.

 › Odpowiednie do montażu w budynkach dużych i wielopiętrowych z powodu nieograniczonych możliwości instalacji wodnej.

 › Tryb wysokiej wydajności jawnej pozwala na pracę systemu VRV® z wyższą wydajnością jawną w trybie chłodzenia, co prowadzi 

do zwiększenia sprawności i podnosi komfort.

AGREGATY CHŁODZONE WODĄ

 › Jednoczesne ogrzewanie i chłodzenie w 

obrębie jednego systemu chłodniczego

 › Nie ma potrzeby instalacji zewnętrznego 

źródła grzania lub chłodzenia

 › Ogrzewanie z wykorzystaniem wody 

gruntowej jako odnawialnego źródła 

energii

 › Większy zakres roboczy temperatury 

wody na wlocie, do -10°C w trybie 

grzania

 › Ogrzewanie lub chłodzenie w obrębie  

jednego systemu chłodniczego

 › Nie ma potrzeby instalacji zewnętrznego 

źródła grzania lub chłodzenia

 › Ogrzewanie z wykorzystaniem wody 

gruntowej jako odnawialnego źródła 

energii

 › Większy zakres roboczy temperatury 

wody na wlocie, do -10°C w trybie 

grzania
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PRZEGLĄD MODELI JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH
System Typ Nazwa produktu 4 5 6 8 10 12 14 16 18

Wydajność chłodnicza (kW)1 11,2 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0

Wydajność grzewcza (kW)2 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5
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S

K
IE

M
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IE
P

Ł
A REYHQ-P 

Kombinacja o wysokim COP

REYQ-P8/P9 

Kombinacja kompakt

P
O

M
P

A
 C

IE
P

Ł
A

RXYHQ-P8 

Kombinacja o wysokim COP

RTSYQ-P 
Pompa ciepła 

zoptymalizowana dla 
grzania

RXYQ-P(A)/P8(A) 

Kombinacja kompakt

RXYQ-PR 

Pompa ciepła z połączeniem 

do jednostek wewnętrznych 

Split i Sky Air

RXYSQ-PAV 

(jednofazowa)

RXYSQ-PAY 

(trójfazowa)

T
Y

L
K

O
 

C
H

Ł
O

D
Z

E
N

IE

RXQ-P-P(A) 

Wydajność chłodnicza (kW)3 22,4 26,7 44,8 49,1

Wydajność grzewcza (kW)4 25,0 31,5 50,0 56,5
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RWEYQ-P
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O
/C

 -
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/C

RWEYQ-PR

1  Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze wody na wlocie: 30°C, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5m, różnicy poziomów: 0 m.  
2  Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5m, różnicy poziomów: 0 m.
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O
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A
 C
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P

Ł
A

RQ(C)EQ-P

VRV®III-Q - H/R

RQ(C)YQ-P/RQYP-A

VRV®III-Q - H/P

System Typ Nazwa produktu 4 5 6,5 7,5 10 13 14 16 18

Klasa wydajności 140 180 280 360 460 500

Wydajność chłodnicza (kW)1

Wydajność grzewcza (kW)2

NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››
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Wydajność (HP)

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0

62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

53,4 67,2 71,5 75,8 80,1

63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

540 636 712 744 816 848

3  Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze wody na wlocie: 30°C, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5m, różnicy poziomów: 0 m
4  Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperaturze wody na wlocie: 20°C, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5m, różnicy poziomów: 0m
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PRZEGLĄD MODELI JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH
Klimatyzacja VRV® wnosi do biur, hoteli, sklepów i wielu innych budynków komercyjnych świeżość latem a ciepło zimą. 

Zwiększa komfort w pomieszczeniach oraz tworzy podstawę pod rozkwit działalności. Bez względu na to jakie są Twoje 

wymagania odnośnie klimatyzacji, jednostka wewnętrzna Daikin jest na nie odpowiedzią. Klimatyzacja VRV® może być 

realizowana przez 26 różnych modeli jednostek wewnętrznych w 114 odmianach.

Kaseta z nawiewem obwodowym jest wyposażona teraz w opcjonalny filtr samoczyszczący, który codziennie automatycznie 

oczyszcza się, co prowadzi do rocznych oszczędności energii rzędu 10%. Kurz z filtra jest gromadzony w jednostce i można 

go usunąć odkurzaczem.

Typ Model
Nazwa 

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

K
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Y
S

T
R

O
P

O
W

A

Kaseta z nawiewem 

obwodowym

(z funkcją samoczyszczenia5)

FXFQ-P9

Kaseta międzystropowa z 

4-kierunkowym nawiewem
FXZQ-M9

Kaseta międzystropowa z 

2-kierunkowym nawiewem
FXCQ-M8

Kaseta międzystropowa 

narożna
FXKQ-MA

JE
D

N
O

S
T

K
A

 K
A

N
A

Ł
O

W
A

Jednostka kanałowa (mała) FXDQ-M9

Jednostka kanałowa (niska) FXDQ-PB

Jednostka kanałowa (niska) FXDQ-NB

Jednostka kanałowa 

sterowana inwerterem
FXSQ-P

Jednostka kanałowa 

sterowana inwerterem
FXMQ-P7

Jednostka kanałowa (duża) FXMQ-MA3

JE
D

N
O

S
T

K
I 

N
A

Ś
C

IE
N

N
E

Jednostka naścienna FXAQ-P

JE
D

N
O

S
T

K
I 

P
O

D
S

T
R

O
P

O
W

E

Jednostka podstropowa FXHQ-MA

Jednostka podstropowa z 

4-kierunkowym nawiewem
FXUQ-MA

JE
D

N
O

S
T

K
I 

P
R

Z
Y

P
O

D
Ł

O
G

O
W

E

Jednostka przypodłogowa FXLQ-P

Jednostka przypodłogowa 

(bez obudowy)
FXNQ-MA

Wydajność chłodnicza (kW)1 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

Wydajność grzewcza (kW)2 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  Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m 
2  Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równoważnej długości instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0m 
3  Brak możliwości podłączenia do VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
4  Jednostek wewnętrzych przedstawionych w powyższej tabeli nie można podłączyć do RXYQ-PR
5  Potrzebny panel dekoracyjny BYCQ140CG + BRC1E51A

NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››

Wydajność
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NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››

Typ Model
Nazwa 

produktu
20 25 35 42 50 60 71

K
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S
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T
A
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R

O
P

O
W

A Kaseta z nawiewem 

obwodowym

(z funkcją samoczyszczenia2)

FCQ-C8

Kaseta międzystropowa z 

4-kierunkowym nawiewem
FFQ-BV

JE
D

N
O

S
T

K
A

 K
A

N
A

Ł
O

W
A Jednostka kanałowa (mała) FDBQ-B

Jednostka kanałowa (niska) FDXS-E/C

Jednostka kanałowa 

sterowana
FBQ-C

JE
D

N
O

S
T

K
I 

N
A

Ś
C

IE
N

N
E Jednostka naścienna 

FTXG-J

CTXG-J

Jednostka naścienna FTXS-G

Jednostka naścienna FTXS-F

JE
D

N
O

ST
KI

 
PO

D
ST

RO
PO

W
E

Jednostka podstropowa FHQ-B

JE
D
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O

S
T

K
I 

P
R

Z
Y

P
O

D
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O
G

O
W

E

Jednostka przypodłogowa FVXS-F

Jednostka typu fl exi FLXS-B

Wydajność

1  Jednostki wewnętrzne przedstawione w powyższej tabeli można podłączyć tylko do RXYQ-PR
2  Potrzebny panel dekoracyjny BYCQ140CG + BRC1E51A
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PRZEGLĄD URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

Natężenie przepływu powietrza (m3/h)

Typ
Nazwa 

produktu

Procesy polepszające jakość 

powietrza w pomieszczeniu
0 200 400 600 800 1.000 1.500 2.000 4.000 6.000 8.000

WENTYLACJA 

Z ODZYSKIEM 

CIEPŁA 1

VAM-FA 1 Wentylacja

VKM-GM

1 Wentylacja

2 Nawilżanie

3 Klimatyzacja

VKM-G
1 Wentylacja

3 Klimatyzacja

ZESPÓŁ 

OBRÓBKI 

POWIETRZA 2
FXMQ-MF

1 Wentylacja

3 Klimatyzacja

PODŁĄCZENIE 
AGREGATÓW 

VRV® DO CENTRAL 
KLIMATYZACYJNYCH 3

Zestaw 

EKEXV

1 Wentylacja

3 Klimatyzacja

1   Jednostek VKM-GM i VKM-G nie można podłączyć do RXYQ-PR
2  Brak możliwości podłączenia do VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
3  Przepływ powietrza jest tylko teoretycznym wskazaniem, obliczonym na podstawie poniższych wartości: wydajność grzewcza zestawu EKEXV* 200m³/h
4  Typoszereg jednostek wentylacyjnych nie może być podłączonydo RXYQ-PR

Wentylacja: dostarczenie świeżego 

powietrza

Nawilżanie: uzyskanie równowagi między 

wilgotnością na zewnątrz i w pomieszczeniu

Klimatyzacja: uzyskanie równowagi między 

temperaturą na zewnątrz i w pomieszczeniu

1 2

3

1 2

3

1 2

3

21

3

21

3

21

3
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PRZEGLĄD MODELI KURTYN POWIETRZNYCH BIDDLE

PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ SIECIOWYCH
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DS-NET + + 4x10

INTELIGENTNY 

STEROWNIK 

DOTYKOWY

++ 8 +++ 2x64

INTELLIGENT 

MANAGER
+++ 128 +++ 1024

DMS-IF 1 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 64

BACNET 2 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY 4x64

Sterowanie Monitoring Opcje Inne funkcje sterowania

1  Bramka do sieci Lonworks
2  Bramka do sieci BACnet

TYPOSZEREG 

KOMFORTOWYCH KURTYN 

POWIETRZNYCH BIDDLE

2,4m
2,2m 2,2m

3,3m

3,0m 3,0m
2,8m

2,5m 2,5m

3,8m

3,5 m

Warunki montażuZalecane
przykład: osłonięty pasaż 

handlowy lub wejście przez 

drzwi obrotowe

Normalne
przykład: lekki bezpośredni 

wiatr, bez otwartych drzwi 

po przeciwnej stronie, 

budynek parterowy

Niezalecane
przykład: umieszczenie w 

rogu lub w kwadratowym 

pomieszczeniu, budynek 

piętrowy i / lub otwarta 

klatka schodowa

S M L XL S M L XL M L XL

Typ Nazwa

KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA BIDDLE (CA), 

MODEL PODWIESZONY
CAVS/M/L/XL-DK-F

KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA BIDDLE (CA), KASETA CAVS/M/L/XL-DK-C

KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA BIDDLE (CA), 

MODEL ZABUDOWANY
CAVS/M/L/XL-DK-R

4

3

2

1

Wysokość drzwi (m)
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PROGRAMY DOBORU 

1. VRV® PRO, 
 NARZĘDZIE PROJEKTOWE

WŁAŚCIWOŚCI:

Program doboru VRV® Pro to prawdziwe narzędzie projektowe VRV. 

Program pozwala na zaprojektowanie systemów klimatyzacyjnych VRV® 

w precyzyjny i ekonomiczny sposób, z uwzględnieniem rzeczywistych 

właściwości cieplnych budynku. Poprzez obliczenie rocznego zużycia 

energii, daje projektantowi możliwość dokładnego doboru oraz 

wykonania konkurencyjnych kosztorysów dla każdego projektu. 

Ponadto, zapewnia optymalną pracę i maksymalną energooszczędność.

1. VRV® Pro Quick: W przypadku ograniczonych informacji na temat 

właściwości budynku, ten tryb pozwala na zaprojektowanie instalacji z 

wykorzystaniem dostępnych obliczeń obciążenia otrzymanych od osób 

trzecich.

2. VRV® Pro Expert: W celu wykonania dokładnych obliczeń obciążenia, 

potrzebna jest większa ilość informacji na temat właściwości budynku. 

Po zakończeniu obliczeń, dobierane są odpowiednie jednostki i 

można przeprowadzić symulację temperatury. Oprócz szczegółowego 

raportu program udostępnia szereg dodatkowych cennych informacji 

na temat zużycia energii, wydatków na energię oraz działania systemu 

VRV®.

18



Daikin Europe Academy oferuje specjalistyczne szkolenia dla projektantów na temat obsługi VRV® 

Pro. Szkolenie kończy się uzyskaniem odnawialnej licencji ważnej przez 1 rok. W celu uzyskania 

szczegółowych informacji na temat tych szkoleń oraz darmowej kopii Xpress, prosimy o kontakt z 

lokalnym przedstawicielem Daikin.

2. XPRESS, 
 NARZĘDZIE DO WYKONYWANIA 
 SZYBKICH KOSZTORYSÓW

Xpress to oprogramowanie, które pozwala na tworzenie szybkich 

kosztorysów dla systemów VRV® lub CMS firmy Daikin. Umożliwia on 

stworzenie profesjonalnego kosztorysu w 7 etapach:

1. Wybór jednostek wewnętrznych

2. Podłączanie jednostek zewnętrznych do jednostek wewnętrznych

3. Automatyczne wygenerowanie schematu instalacji rurowej z 

 rozgałęzieniami

4. Automatyczne wygenerowanie schematu okablowania

5. Wybór możliwych systemów sterowania centralnego

6. Wizualizacja wyników w MS Word, MS Excel i AutoCAD

7. Zapisanie projektu
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AGREGATY VRV® CHŁODZONE POWIETRZEM

Systemy VRV® chłodzone powietrzem zostały wprowadzone na rynek europejski przez firmę Daikin w 1987 roku i 

od tego czasu rozwinęły się znacząco w zakresie parametrów pracy, wydajności, sprawności energetycznej oraz 

dbałości o środowisko. Na świecie uważany za najbardziej ZŁOŻONY I WSZECHSTRONNY system tego 

typu na rynku, VRV® jest w istocie kamieniem milowym na polu technologicznie zaawansowanych komercyjnych 

i przemysłowych systemów klimatyzacyjnych o wysokiej sprawności.

Dostępny w wersjach z odzyskiem ciepła, pompy ciepła, dla zimnych klimatów, tylko chłodzącej oraz mini, system 

VRV® trzeciej generacji jest WYJĄTKOWO ELASTYCZNY przy zakresie wydajności od 5HP (14,0 kW ) do 

54 HP (170,0 kW ) (pompa ciepła kompakt) i od 8 HP (22,4 kW ) do 48 HP (151,0 kW ) (system z odzyskiem ciepła 

kompakt) co 2 HP. Wszechstronność systemów VRV® jest również podkreślona przez szeroki zakres pracy od -5°C 

do 46°C w trybie chłodzenia ( VRV®III-S) i od -25°C do 15°C w trybie grzania ( VRV®III-C).



VRV® W WERSJI POMPA ZOPTYMIZOWANY DO OGRZEWANIA

VRV® POMPA CIEPŁA DO ZASTOSOWANIA Z JEDNOSTKAMI WEWNĘTRZNYMI SPLIT i SKY AIR 

VRV®III-S POMPA CIEPŁA

ZAMIENNY VRV®III Z ODZYSKIEM CIEPŁA I POMPA CIEPŁAVRV® POMPA CIEPŁA – KOMBINACJA O WYSOKIM COP I KOMPAKT

VRV® TYLKO CHŁODZENIE

KORZYŚCI STR. 22

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA VRV®  STR. 32

VRV® Z ODZYSKIEM CIEPŁA

KOMBINACJA O WYSOKIM COP I KOMPAKT  STR. 34

VRV® POMPA CIEPŁA K

OMBINACJA O WYSOKIM COP STR. 42

VRV® POMPA CIEPŁA 

ZOPTYMALIZOWANE DLA GRZANIA STR. 46

VRV® POMPA CIEPŁA

KOMBINACJA KOMPAKT  STR. 50

VRV® POMPA CIEPŁA DO ZASTOSOWANIA

Z JEDNOSTKAMI WEWNĘTRZNYMI SPLIT I SKY AIR STR. 55

VRV®III-S POMPA CIEPŁA STR. 59

ZAMIENNY VRV® STR. 62

VRV® TYLKO CHŁODZENIE STR. 68

VRV® Z ODZYSKIEM CIEPŁA – KOMBINACJA O WYSOKIM COP I KOMPAKT



Kołnierz lub kielich Lutowanie

KORZYŚCI DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW

 NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - TYLKO LUTOWANE POŁĄCZENIA

Wszystkie połączenia kołnierzowe i kielichowe wewnątrz jednostki zostały zastąpione 

połączeniami lutowanymi, aby polepszyć zabezpieczenie czynnika chłodniczego. 

Połączenia jednostki zewnętrznej z rurą główną są również lutowane.

 WYPRZEDZAJĄC USTAWODAWSTWO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA - ZGODNOŚĆ Z ROHS

Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (2002/95/EC).

Niebezpieczne substancje obejmują ołów (Pb), kadm (Cd), chrom sześciowartościowy (Cr6+), rtęć (Hg), polibromowane 

bifenyle (PBB), polibromowy eter difenylowy (PBDE). Chociaż przepisy RoHS mają zastosowanie tylko do niewielkich i dużych 

urządzeń gospodarstwa domowego, niemniej jednak polityka środowiskowa Daikin pozwoliła na uzyskanie zgodności VRV® z 

RoHS.
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 ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ I INDYWIDUALNE STEROWANIE 

 STREFOWE - TECHNOLOGIA INWERTER 

System VRV® wykorzystuje system sterowania proporcjonalnie-całkującego (PI), 

który używa czujników ciśnienia czynnika chłodniczego w celu zapewnienia 

wspólnej kontroli nad sprężarkami typu inwerter oraz włącz/wyłącz. Umożliwia 

to zmniejszenie stopni kontroli i bardziej precyzyjne sterowanie zarówno w 

małych jak i dużych obszarach. To z kolei pozwala na indywidualne sterowanie do 

64 jednostek wewnętrznych o zróżnicowanej wydajności i typie, przy procencie 

połączenia 50 – 130% w porównaniu do wydajności jednostki zewnętrznej. 

Jednostki zewnętrzne 5HP wykorzystują tylko sprężarki sterowane inwerterem. 

Systemy VRV mają niski koszt eksploatacji, ponieważ umożliwiają indywidualną 

kontrolę poszczególnych stref. Oznacza to, że jedynie pomieszczenia wymagające 

klimatyzacji są chłodzone lub ogrzewane, w czasie, gdy system będzie całkowicie 

wyłączony w pomieszczeniach, które klimatyzacji nie wymagają.
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Wymiennik ciepła

Przekrój anty-korozyjnego 
wymiennika ciepła

Aluminium

Folia hydrofilowa

Żywica akrylowa 
odporna  na korozję

Wzrost odporności na korozję

Wykonane testy:

VDA Wechseltest 

1 cykl (7 dni):

 › 24-godzinna próba w komorze solnej 

SS DIN 50021

 › 96-godzinny test wilgotności KFW DIN 

50017

 › 48-godzinny test temperatury w 

pomieszczeniu i wilgotności w 

pomieszczeniu: 5 cykli

Test Kesternich (SO2)

 › 1 cykl (48-godzinny) zgodnie z 

DIN50018 (0,21)

 › okres testowania: 40 cykli 

Odporność na korozję

Brak zabezpieczenia Zabezpieczenie antykorozyjne

Korozja solna 1 5 do 6

Kwaśny deszcz 1 5 do 6

DŁUGOTRWAŁA INWESTYCJA - 

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Specjalna ochrona antykorozyjna 

wymiennika ciepła zapewnia 5 do 6-krotnie 

większą odporność na działanie kwaśnych 

deszczy i zasolenie. Dodatkową ochronę 

zapewnia zamontowanie pod jednostką 

blachy stalowej nierdzewnej.

PRACA CYKLICZNA

Cykliczna kolejność włączania się w systemach złożonych z wielu 

jednostek zewnętrznych wyrównuje czas pracy poszczególnych sprężarek 

oraz przedłuża żywotność urządzeń. 

NISKIE KOSZTY INSTALACJI - SEKWENCYJNY ROZRUCH

Do jednego źródła zasilania elektrycznego można podłączyć do 

3 jednostek zewnętrznych, które mogą być kolejno włączane. 

Umożliwia to utrzymanie niewielkiej liczby wyłączników oraz 

upraszcza okablowanie (dla modeli 10HP i mniejszych).
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KORZYŚCI DLA PROJEKTANTÓW

ROZWIĄZANIE DLA KAŻDEGO KLIMATU - SZEROKI ZAKRES PRACY

System VRV® można zainstalować praktycznie wszędzie. 

Zaawansowane sterowanie PI jednostki zewnętrznej pozwala na pracę urządzeń VRV® przy temperaturach zewnętrznych do 

43°C (VRV®III-S do 46°C) w trybie chłodzenia i do -20°C (VRV®III-C do -25°C) w trybie grzania.

Dzięki funkcji chłodzenia technicznego zakres pracy w trybie chłodzenia systemu z odzyskiem ciepła zwiększył się z -5°C do -20°C 1.

1  W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

ODZYSK CIEPŁA
• KOMBINACJA O WYSOKIM 

COP
• KOMBINACJA KOMPAKT

POMPA CIEPŁA 
ZOPTYMALIZOWANA DLA 

GRZANIA

POMPA CIEPŁA
• KOMBINACJA O WYSOKIM COP

• SERIA DO POŁACZENIA Z 
JEDNOSTKAMIWEWNĘTRZNYMI 

SPLIT I SKY AIR
• KOMBINACJA KOMPAKT

• TYLKO CHŁODZENIE

VRV®III-S POMPA CIEPŁA TYLKO CHŁODZENIE

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-20°

-30°

-5°CDB
-5°CDB -5°CDB-5°CDB

-20°CDB

-25°CDB

-20°CWB-20°CWB -20°CWB -20°CWB

-5°CWB -5°CWB

Chłodzenie

43°CDB

Chłodzenie

43°CDB
Chłodzenie

43°CDB

Chłodzenie

43°CDB

Chłodzenie

46°CDB

Chłodzenie i 

grzanie

15,5°CWB
 Ogrzewanie

15,5°CWB

 Ogrzewanie

15,5°CWB

 Ogrzewanie

15,5°CWB

 Ogrzewanie

15,5°CWB
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220 V

Typowe zastosowanie hotelowe

Wyłączone
 zasilanie

KARTA

KARTA KARTA

TV TV TV

WIELU LOKATORÓW - JEDNA JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - FUNKCJA WIELU UŻYTKOWNIKÓW

Ta funkcja gwarantuje, że cały system VRV® nie wyłączy się po wyłączeniu zasilania głównego w budynku. 

Oznacza to, że można wyłączyć główny bezpiecznik jednostki wewnętrznej kiedy opuszczamy pokój hotelowy, kiedy część 

biurowa budynku jest zamknięta, …

* Ta opcja jest dostępna w następujących jednostkach wewnętrznych: FXFQ-P9, FXZQ-M9, FXDQ-M9, FXDQ-PB, FXDQ-NB, FXSQ-P, FXMQ-P7, FXAQ-PV, FXLQ-P

 Wszystkie dostępne opcje można sprawdzić w tabeli akcesoriów jednostek wewnętrznych.

MONTAŻ WEWNĄTRZ

Zoptymalizowany kształt łopatki wentylatora VRV®III zwiększa moc 

wyjściową i zmniejsza straty ciśnienia. Wraz z ustawieniem wysokiego 

sprężu (ESP do 78 Pa) sprawia, że jednostka zewnętrzna VRV® nadaje się 

idealnie do instalacji wewnątrz i zastosowania z kanałami.

BEZ POTRZEBY WZMACNIANIA KONSTRUKCJI

Brak drgań i mały ciężar (maks. 585 kg dla jednostki 18 HP) jednostek 

zewnętrznych oznacza, że nie ma potrzeby wzmacniania konstrukcji 

podłóg, co znacznie zmniejsza całkowite koszty instalacji.

UCHWYT
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KORZYŚCI DLA INSTALATORÓW

 ŁATWY MONTAŻ - SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI CZYNNIKA CHŁODNICZEGO1

Ilość czynnika chłodniczego w całym systemie jest obliczana na podstawie następujących parametrów:

› Temperatura zewnętrzna

› Temperatury odniesienia systemu

› Temperatury ciśnienia odniesienia

› Gęstość czynnika chłodniczego

› Typy oraz ilość jednostek wewnętrznych

Przy aktywacji testu szczelności instalacji czynnika chłodniczego, urządzenie przełącza się na tryb chłodzenia i duplikuje pewne 

warunki odniesienia w oparciu o dane zapisane w pamięci. Wynik pokazuje czy wystąpił wyciek czynnika chłodniczego.

1  Funkcja niedostępna dla VRV® pompa ciepła do połączenia z jednostkami wewnętrznymi Split i Sky Air i VRV®III-S

KRÓTKI CZAS MONTAŻU

Dzięki niewielkim średnicom rur chłodniczych oraz opcjom REFNET, instalacja VRV® może być zmontowana bardzo łatwo i 

szybko. 

Instalacja systemu VRV® może być również wykonywana etapowo np. piętrami, co umożliwia szybkie oddanie do użytkowania 

kolejnych sekcji budynku, lub częściowe uruchomienie i pracę systemu klimatyzacyjnego, przed zakończeniem całego projektu.

 ŁATWA WYMIANA - FUNKCJA ODZYSKU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 

Funkcja odzysku czynnika chłodniczego pozwala na otwarcie wszystkich zaworów rozprężnych. W ten sposób, można usunąć 

czynnik chłodniczy z instalacji rurowej.
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FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA CZYNNIKIEM

Sposób konwencjonalny: 

1. obliczenie dodatkowej ilości czynnika chłodniczego

2. napełnienie jednostki dodatkowym czynnikiem chłodniczym

3. zważenie cylindra

4. ocena w oparciu o ciśnienie (test)

VRV® 

W systemie VRV® te 4 kroki nie występują, ponieważ jednostka VRV® może zostać napełniona wymaganą ilością czynnika 

chłodniczego automatycznie po naciśnięciu przycisku na płytce drukowanej. Automatyczne napełnianie zakończy się, kiedy 

dodana zostanie odpowiednia ilość czynnika.

Jeżeli temperatura spadnie poniżej 20°C* konieczne jest napełnianie ręczne.

* 10°C dla systemu pompa ciepła zoptymalizowanego dla grzania

* Funkcja niedostępna dla systemu VRV® z możliwością podłączenia jednostek wewnętrznych Split i Sky Air

Przód

Lewa strona

Spód

Prawa 
strona

Trójnik

 REFNET

Trójnik T

Izolacja

 REFNET

Izolacja rozdzielacza 

REFNET

Rozdzielacz

 REFNET

Trójnik

 REFNET

4 sposoby 
podłączenia rur

UJEDNOLICONY SYSTEM RUR REFNET DAIKIN

Jednolity system rur REFNET firmy Daikin został zaprojektowany specjalnie w celu 

uproszczenia instalacji. 

Zastosowanie systemu REFNET w połączeniu z elektronicznymi zaworami rozprężnymi 

znacznie zmniejsza niezrównoważenie przepływu czynnika chłodniczego pomiędzy 

jednostkami wewnętrznymi, pomimo zastosowania niewielkich średnic rur. 

Trójniki i rozdzielacze REFNET (dostępne jako akcesoria) skracają czas montażu i zwiększają 

niezawodność systemu. 

W porównaniu do zwykłych trójników, gdzie dystrybucja czynnika chłodniczego jest 

daleka od optymalnej, specjalnie zaprojektowane trójniki REFNET firmy Daikin optymalizują 

przepływ czynnika chłodniczego.

INSTALACJA CHŁODNICZA

4 sposoby podłączenia rur 

Seria VRV® umożliwia poprowadzenie instalacji rurowej nie tylko od przodu, 

ale również z lewej i prawej strony oraz od dołu, co daje znaczną dowolność 

układu instalacji.

TEST AUTOMATYCZNY

Po zakończeniu napełniania czynnikiem chłodniczym, naciśnięcie przycisku testu na płytce drukowanej zainicjalizuje 

sprawdzenie okablowania, zaworów odcinających, czujników oraz ilości czynnika chłodniczego. Po zakończeniu test wyłączy 

się automatycznie.
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PROSTE OKABLOWANIE - SYSTEM “SUPER OKABLOWANIA” 

Uproszczone okablowanie

System „Super Okablowania” umożliwia wspólne 

okablowanie pomiędzy jednostkami wewnętrznymi, 

jednostkami zewnętrznymi oraz sterownikiem

centralnym.

System ten sprawia, że dodanie do istniejącej instalacji 

centralnego sterownika jest bardzo proste – po prostu 

należy go podłączyć do jednostki

zewnętrznej.

Dzięki niespolaryzowanemu systemowi okablowania, 

nieprawidłowe podłączenie okablowania jest 

niemożliwe i czas montażu zostaje skrócony.

Ponadto, jednostki zewnętrzne mają wyjścia 

podłączenia zasilania elektrycznego z boku i z przodu, 

co ułatwia montaż oraz konserwację oraz oszczędza 

miejsce w przypadku montażu agregatów w rzędach.

Sprawdzenie okablowania

Funkcja sprawdzenia okablowania dostępna w systemach VRV® jest pierwszą tego typu na rynku. Ostrzega ona użytkownika o 

błędach w okablowaniu i instalacji chłodniczej pomiędzy jednostkami. Funkcja ta identyfikuje i informuje o błędach systemu 

za pomocą diod LED na płytce drukowanej jednostki zewnętrznej.

Funkcja auto-adresowania

Umożliwia wykonanie okablowania pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi oraz grupowe okablowanie 

jednostek wewnętrznych bez pracochłonnej konieczności ręcznego ustawiania każdego adresu.

MODUŁOWA BUDOWA

Modułowa budowa umożliwia ustawienie jednostek w jednorodnie wyglądających szeregach.

Budowa jednostek zewnętrznych jest wystarczająco kompaktowa, aby umożliwić ich transport na dach budynku zwykłą 

windą przemysłową, co pozwala na uniknięcie problemów z transportem szczególnie, kiedy agregaty zewnętrzne muszą być 

montowane na każdym piętrze.

PROSTA KONSERWACJA

Funkcja samosprawdzania

Ta funkcja, uruchamiana za pomocą przycisku na płytce drukowanej, przyspiesza

rozwiązanie problemów i powinna być używana podczas uruchomienia i 

konserwacji. Umożliwia ona szybkie zdiagnozowanie odłączonych termistorów, 

uszkodzonych zaworów elektromagnetycznych, zaworów sterowanych 

siłownikiem, awarii sprężarek, błędów komunikacji itp.
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 INTELIGENTNE STEROWANIE ZAPEWNIA KOMFORT

Elektroniczny zawór rozprężny, wykorzystujący sterowanie PID, 

w sposób ciągły dostosowuje ilość czynnika chłodniczego w 

zależności od wahań obciążenia jednostek wewnętrznych.

Dlatego system VRV® utrzymuje komfortową temperaturę w 

pomieszczeniach na stałym poziomie, bez wahań typowych dla 

systemów włącz/wyłącz.

KOMFORT PRZEZ CAŁY CZAS - 

FUNKCJA ZASTĄPIENIA W PRZYPADKU AWARII

W przypadku awarii sprężarki, zdalnie sterowana lub ustawiona 

w miejscu montażu funkcja zastąpienia w jednostce

zewnętrznej (oraz pomiędzy różnymi jednostkami zewnętrznymi) 

umożliwia awaryjną pracę innej sprężarki

w celu tymczasowego podtrzymania maksymalnej wydajności 

przez okres 8 godzin.

dB(A) Odczuwalny hałas Hałas

0 Próg słyszalności - 
20 Ekstremalnie niski poziom hałasu Szeleszczące liście
40 Bardzo niski poziom hałasu Ciche pomieszczenie
60 Średni poziom hałasu Normalna rozmowa
80 Bardzo wysoki poziom hałasu Hałas porównywalny z zatłoczonym miastem

100 Ekstremalnie wysoki poziom hałasu Orkiestra symfoniczna
120 Próg bólu Startujący samolot odrzutowy

Jednostki 
wewnętrzne 
Daikin

 NISKI POZIOM HAŁASU JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

 › Ciągłe badania prowadzone przez Daikin zmierzające do 

zmniejszenia poziomów hałasu zaowocowały opracowaniem 

sprężarki spiralnej sterowanej inwerterem i wentylatora.

 › Jednostki wewnętrzne Daikin charakteryzują się bardzo 

niskim poziomem hałasu, do 25 dB(A).

SERIA VRV® (jednostka wewnętrzna DAIKIN (sterowana PID))

Jednostka wewnętrzna ze sterowaniem WŁ./WYŁ.  (2,5 HP)

Godzina

Chłodzenie
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Uwaga: 

Wykres przedstawia dane zmierzone w pomieszczeniu testowym z założonym 

rzeczywistym obciążeniu cieplnym. 

Termostat jest w stanie sterować stabilną temperaturą przy ± 0,5°C z nastawy.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW

System jednostek 

zewnętrznych multi

Jedna jednostka zewnętrzna 

z wieloma sprężarkami

30



%

%

dBA

dBA

dBA

%

%

dBA

dBA

dBA

— 

— 

— 

Poziom hałasu 5 HP 8 HP 10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP

Etap 1 50 dB
Wydajność (kW)  14,7 19,9 19,9 20,9 19,9 20,1 20,2

100% 98% 78% 69% 55% 49% 44%

Etap 2 45 dB
Wydajność (kW)  11,9 15,1 15,1 15,6 15,5 15,6 15,6

93% 74% 59% 51% 43% 38% 34%

Szczytowa wartość
temp. zewn.

Szczytowa wartość
temp. zewn.

Tryb nocny włącza się Tryb nocny wyłącza się

pora dnia pora dnia

Etap 2:  45 dB

8 godzin 10 godzin

Uwagi

Ta funkcja jest ustawiana w miejscu montażu.

Związek pomiędzy temperaturą zewnętrzną (obciążeniem) a czasem pokazany na 

wykresie ma służyć jedynie jako przykład.

Jednostki chłodzone powietrzem VRV® 

Funkcja cichej pracy nocnej (maks. -8 dBA)

Wpływ włączonego trybu cichego na wydajność (chłodzenie)

Istnieje możliwość zmniejszenia na pewien czas poziomu głośności jednostki zewnętrznej w porze nocnej: czas włączenia 
i wyłączenia można ustawić w 2 trybach 1 cichej pracy nocnej:

 › Tryb 1, tryb automatyczny

Ustawiany na płytce drukowanej jednostki zewnętrznej. Zapamiętana zostaje godzina temperatury maksymalnej.
Tryb cichej pracy aktywuje się 8 godzin2 po szczytowej temperaturze w ciągu dnia a praca powróci do normalnych
parametrów po kolejnych 10 godzinach3. 

 › Tryb 2, tryb użytkownika

Możliwe jest wprowadzenie godziny rozpoczęcia i godziny zakończenia. (Wymagany jest adaptor zewnętrznego

sterowania dla jednostki zewnętrznej, DTA104A61 lub DTA104A62 i oddzielnie zamawiany timer).

Uwagi:
1  Należy dokonać wyboru trybu w zależności od właściwości klimatycznych dla każdego kraju.
2  Wstępne ustawienie. Można wybrać z 6, 8 i 10 godzin.
3  Wstępne ustawienie. Można wybrać z 8, 9 i 10 godzin.

Jednostki chłodzone powietrzem VRV®III-S

Funkcja cichej pracy nocnej (maks. -8 dBA)

Etap 1 maks. - 3 dB
(4 HP/11,2 Kw)

Etap 2 maks. - 6 dB
(4 HP/11,2 Kw)

Etap 1: maks. - 8 dB
(10HP)

Etap 3 maks. - 9 dB
(4 HP/11,2 Kw)

Etap 2: maks. - 13 dB
(10HP)

Tryb nocny włącza się Tryb nocny wyłącza się

Etap 1: 47 dB

Etap 2: 44 dBEtap 1: 50 dB

Etap 3: 41 dB

Tryb nocny

Tryb nocny

8 godzin 10 godzin 

  Wydajność* %

  Obciążenie %

  Głośność pracy dBA

 TRYB CICHY

Jednostki zewnętrzne

Cicha praca to kolejna ważna cecha. W celu redukcji hałasu i zapewnienia komfortowej pracy, w jednostkach zewnętrznych 
zastosowane zostały najnowocześniejsze technologie;

* Dane odpowiednie dla jednostek standardowych chłodzonych powietrzem.
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1  RELUKTANCYJNA BEZSZCZOTKOWA SPRĘŻARKA NA PRĄD STAŁY

 › Reluktancyjny bezszczotkowy silnik DC znacznie zwiększa wydajność w 

porównaniu do konwencjonalnych silników z inwerterem AC, jednocześnie 

wykorzystując 2 różne formy momentu obrotowego (normalny i reluktancyjny) do 

wytworzenia dodatkowej mocy przy niewielkim natężeniu prądu elektrycznego.

 › Silnik składa się z mocnych magnesów neodymowych, które skutecznie 

generują wysoki moment obrotowy. Te magnesy decydują o energooszczędności 

silnika.

 › Mechanizm o wysokim współczynniku ciągu (VRV® w wersji pompa ciepła 

i tylko chłodzenie) 

Poprzez wprowadzenie wysokociśnieniowego oleju, siła reakcji ze stałej 

spirali została dodana do siły wewnętrznej, co w rezultacie doprowadziło do 

zmniejszenia strat ciągu. To znacznie zwiększyło wydajność i zmniejszyło poziom 

hałasu.

ZAAWANSOWANA 
TECHNOLOGIA SYSTEMU 
VRV® CHŁODZONEGO 
POWIETRZEM: 

1

2

3

4
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Struktura silnika wentylatora DC 
  SILNIK WENTYLATORA DC

Zastosowanie silnika wentylatora na prąd stały 

zapewnia znaczną poprawę sprawności pracy 

w porównaniu z konwencjonalnymi silnikami na 

prąd zmienny,  szczególnie przy pracy przy niskich 

prędkościach.

 WYMIENNIK CIEPŁA E-PASS

Optymalizacja układu wymiennika ciepła zapobiega wymianie ciepła 

z sekcji gazu przegrzanego w kierunku sekcji cieczy przechłodzonej - 

bardziej efektywne wykorzystanie wymiennika.

 FUNKCJA I-DEMAND

Wprowadzony niedawno czujnik natężenia prądu minimalizuje 

różnicę między rzeczywistym poborem mocy a wstępnie określonym 

poborem mocy.

Po
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r m
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y 
(K

VV
)

  SINUSOIDALNY INWERTER PRĄDU STAŁEGO

Optymalizacja fali o przebiegu sinusoidalnym doprowadziła do bardziej 

wyrównanych obrotów silnika i zwiększyła jego sprawność.

8:00 12:00 16:00 20:00
Godzina

43°C

60°C

55°C

55°C

50°C

27°C27°C

27°C27°C

27°C27°C

55°C55°C 37°C

W trybie chłodzenia, poprawiła się efektywność wymiany 
ciepła skraplacza. To doprowadziło do zwiększenia 
współczynnika COP o 3%.

Standardowy wymiennik ciepła wymiennik ciepła e-pass

WYLOT 45°C WYLOT 45°C
WLOT 85°CWLOT 85°C

WYLOT 45°C WYLOT 45°C

Wydajność silnika na prąd stały

(w porównaniu z konwencjonalnym 

silnikiem na prąd  zmienny)

Prędkość silnika (obr/min)
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%

)

Silnik na prąd 
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VRV® Z ODZYSKIEM CIEPŁA 
KOMBINACJA O WYSOKIM COP I KOMPAKT

 › KORZYŚCI

 NAJWYŻSZA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Kombinacja o wysokim COP zapewnia najwyższą energooszczędność w gamie produktów z odzyskiem ciepła Daikin. Do 11% 

większa wydajność w porównaniu do systemów kompakt.

HP 16 20 22 24

Kombinacja 

o wysokim COP

współczynnik 8 + 8 8 + 12 10 + 12 12 + 12
COP 4,36 4,36 4,24 4,37
EER 4,29 4,04 3,84 3,89

Kombinacja kompakt

współczynnik 16 8 + 12 10 + 12 12 + 12
COP 3,90 4,12 4,03 3,97
EER 3,19 3,77 3,61 3,49

C
O

P

4,50

4,40

4,30

4,20

4,10

4,00

3,90

3,80

3,70
16 20 22 24

HP

Kombinacja kompakt

Kombinacja o wysokim COP

wzrost +11%

+11%
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VRV®III z odzyskiem ciepła

CIĄGŁE GRZANIE PODCZAS ODSZARANIANIA

Najwyższy poziom komfortu podczas odszraniania i powrotu oleju

Zalety systemu

CIĄGŁE OGRZEWANIE (REDUKCJA WYDAJNOŚCI)

TYLKO 1 WYMIENNIK CIEPŁA JEDNOSTKI 

ZEWNĘTRZNEJ W DANYM MOMENCIE 

WYKONUJE OPERACJĘ ODSZRANIANIA

PEŁNA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA

 TRYB WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI JAWNEJ – TWÓJ SYSTEM ZOPTYMALIZOWANY DLA KLIMATU EUROPEJSKIEGO

Tryb wysokiej wydajności jawnej w jednostkach zewnętrznych VRV® optymalizuje pracę urządzeń w klimacie europejskim. Ta 

optymalizacja pozwoliła na uzyskanie poniższych korzyści:

Wyższa sprawność energetyczna

Ponieważ energia nie jest marnowana na niepotrzebne osuszanie, system jest dużo wydajniejszy w trybie chłodzenia.

Wyższy komfort dla użytkownika

Dzięki wyższej temperaturze parowania, zwiększa się również temperatura na wylocie z jednostek wewnętrznych w trybie 

chłodzenia, co znacznie zwiększa komfort.

 › Wysoki komfort

 - Bez zimnych przeciągów w czasie odszraniania i 
powrotu oleju

 - Bez dużych wahań temperatury w pomieszczeniu

 › Wyższa zintegrowana wydajność grzewcza (jednostki 

wewnętrzne nieprzerwanie dostarczają ciepło)

 - Ciągłe ogrzewanie podczas odszraniania 
doprowadziło do uzyskania wyższej zintegrowanej 
wydajności grzewczej oraz dużo większego poziomu 
komfortu dla użytkowników.

* Funkcja dostępna tylko w systemach z odzyskiem ciepła multi (REYQ18-48P8/9, REYHQ16-24P)
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ELASTYCZNA INSTALACJA CHŁODNICZA

System VRVIII umożliwia dłuższą instalację chłodniczą – aż 165 m 

(190 m równoważnej długości rur) przy całkowitej długości rur w 

systemie 1000 m.

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana powyżej 

jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi standardowo 

50 m. Może ona zostać zwiększona do 90 m*.

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana poniżej 

jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi standardowo 

40 m. Możliwa jest różnica wysokości do maksymalnie 90 m*.

Za pierwszym odgałęzieniem, różnica pomiędzy największą długością 

rur a najmniejszą długością rur może wynosić maksymalnie 40 m pod 

warunkiem, że największa długość rur wynosi maksymalnie 90 m.

1 W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, należy skontaktować się z lokalnym dealerem  Daikin.
1 Skrzynki BS nie są brane pod uwagę, ponieważ ich instalacja nie wpływa na strukturę instalacji.

VRV®III

Przy zastosowaniu skrzynki BS VRV®III, pozostałe jednostki wewnętrzne 

mogą kontynuować grzanie w czasie, gdy w części jednostek 

wewnętrznych tryb pracy zostanie zmieniony z grzania na chłodzenie.

INDYWIDUALNY KOMFORT DZIĘKI SKRZYNCE BS VRV®III

Możliwe jest przełączanie pomiędzy grzaniem i chłodzeniem indywidualnych 

jednostek wewnętrznych. Oznacza to, że wszystkie jednostki, które nie 

zmieniają trybu pracy zapewniają podczas tego procesu optymalny komfort 

użytkownika.
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VRV® z odzyskiem ciepła - kombinacja o wysokim COP

 › DANE TECHNICZNE

REYHQ-P 16 20 22 24

Moduły jednostek zewnętrznych 
REMQ8P9 REMQ10P8 REMHQ12P8

REMQ8P9 REMHQ12P8
Zakres wydajności HP 16 20 22 24

Wydajność
chłodzenie nom. kW 45,0 56,0 61,5 67,0
grzanie nom. kW 50,0 62,5 69,0 75,0

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 10,5 13,9 16,0 17,2
grzanie nom. kW 11,5 14,3 16,3 17,2

EER chłodzenie 4,29 4,04 3,84 3,89
COP grzanie 4,36 4,24 4,37
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 26 32 35 39
Indeks 
podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 200 250 275 300
standard 400 500 550 600
maksimum 520 650 715 780

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.680
szerokość mm 930+930 930+1.240 1.240+1.240
głębokość mm 765

Ciężar kg 198 + 198 198 + 331 247 + 331 331 + 331
Moc akustyczna

chłodzenie
nom. dBA 82 85 87

Ciśnienie akustyczne nom. dBA 62 64 66

Wentylator

typ Wentylator śmigłowy

Natężenie przepływu powietrza 
(nominalne przy 230 V)

chłodzenie m3/min 180 + 180 180 + 230 180 + 230 230 + 230

spręż dyspozycyjny (maks.) Pa 78
Sprężarka silnik typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5 ~ 43
grzanie min.-maks. °CWB -20 ~ 15

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A
ilość kg 8,2 + 8,2 8,2 + 11,7 9,0 + 11,7 11,7 + 11,7
sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny

Olej chłodniczy
typ Olej syntetyczny (eter)
ilość kg 1,4 + 1,4 1,4 + 2,5 1,8 + 2,5 2,5 + 2,5

Połączenie 
instalacji

ciecz mm 12,7 15,9
gaz mm 28,6 34,9
gaz tłoczenie mm 22,2 28,6
przewód wyrównujący ciśnienie mm 19,1
maks. długość całkowita m 1.000
maks. długość między JZ-JW m 165 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji (opcja: 90)

Zasilanie 3 ~, 400 V, 50 Hz

Uwagi:

Nominalna wydajność chłodnicza jest wyznaczona dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna: 35°CDB, równoważna długość rur: 7,5m, różnica poziomów: 0 m.

Nominalna wydajność grzewcza jest wyznaczona dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnętrzna: 7°CDB, 6°CWB, równoważna długość rur: 7,5m, różnica poziomów: 0 m.

Moc akustyczna jest wartością bezwzględną, generowaną przez źródło dźwięku.

Poziom ciśnienia akustycznego jest wartością względną, zależną od odległości i warunków akustycznych otoczenia.

Parametry akustyczne są mierzone w komorze pół-bezechowej. 
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VRV® z odzyskiem ciepła - kombinacja kompakt

REYQ-P8/P9 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Moduły 
jednostek 
zewnętrznych

REYQ8P9 1
REYQ10P8 1
REYQ12P9 1
REYQ14P8 1
REYQ16P8 1

Moduły 
jednostek 
zewnętrznych

REMQ8P9 1 1
REMQ10P8 1 1 1
REMQ12P8 1 1 2 1
REMQ14P8
REMQ16P8 1 1

Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Wydajność
chłodzenie nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 55,9 61,5 67,0 73,0 78,5
grzanie nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 87,5

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 5,20 7,09 8,72 11,4 14,1 12,7 14,9 17,0 19,2 21,6 23,8
grzanie nom. kW 5,71 7,38 8,84 11,0 12,8 13,4 15,2 17,1 18,9 20,6 22,3

EER chłodzenie 4,31 3,95 3,84 3,51 3,19 3,97 3,75 3,62 3,49 3,38 3,30
COP grzanie 4,38 4,27 4,24 4,09 3,91 4,20 4,12 4,04 3,97 3,96 3,92
Maksymalna liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 13 16 19 22 26 29 32 35 39 42 45
Indeks 
podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
standard 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
maksimum 260 325 390 455 520 585 650 715 780 845 910

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
szerokość mm 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 930 + 930 930 + 930 930 + 930 930 + 930 930 + 1.240 930 +1.240
głębokość mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765

Ciężar kg 331 331 331 339 339 204 + 254 204 + 254 254 + 254 254 + 254 254 + 334 254 + 334
Moc akustyczna

chłodzenie
nom. dBA 78 78 80 83 84 81 83 83 83 83 83

Ciśnienie akustyczne nom. dBA 58 58 60 62 63 61 62 63 63 63 63

Wentylator
typ Wentylator śmigłowy
natężenie przepływu powietrza 190 190 210 235 240 180 + 185 180 + 200 185 + 200 200 + 200 185 + 230 200 + 230
spręż dyspozycyjny (maks.) 78

Sprężarka typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5 ~ 43
grzanie min.-maks. °CWB -20 ~ 15,5

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A
ilość kg 10,3 10,6 10,8 11,1 11,1 8,2 + 9,0 8,2 + 9,1 9,0 + 9,1 9,1 + 9,1 9,0 + 11,7 9,1 + 11,7
sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny 

Olej chłodniczy
typ Olej syntetyczny (eter)
ilość l * * * * * 8,2 8,4 10,4 10,6 12,6 12,8

Połączenia 
instalacji

ciecz mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1
gaz mm 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9
gaz tłoczenie mm 15,9 19,1 19,1 22,2 22,2 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6
przewód wyrównujący ciśnienie mm Brak Brak Brak Brak Brak 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
maks. długość całkowita m 1.000
maks. długość między JZ-JW m 165 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji (opcja: 90)

Zasilanie 3~, 380-415 V, 50 Hz

Nie stosowany

Nie stosowany

* Dane nie były dostępne w momencie publikacji.
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REYQ-P8/P9 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Moduły 
jednostek 
zewnętrznych

REYQ8P9
REYQ10P8
REYQ12P9
REYQ14P8
REYQ16P8

Moduły 
jednostek 
zewnętrznych

REMQ8P9 1 1
REMQ10P8 1 1 1
REMQ12P8 1 1 2 1
REMQ14P8 1 1
REMQ16P8 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3

Zakres wydajności HP 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Wydajność
chłodzenie nom. kW 85,0 90,0 95,4 101 107 112 118 124 130 135
grzanie nom. kW 95,0 100 107 113 119 125 132 138 145 150

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 26,6 28,4 26,9 29,1 31,2 33,4 35,8 38,0 40,8 42,6
grzanie nom. kW 24,2 25,8 26,3 28,1 30,0 31,8 33,5 35,2 37,1 38,7

EER chłodzenie 3,20 3,17 3,56 3,48 3,43 3,35 3,30 3,26 3,19 3,17
COP grzanie 3,93 3,88 4,04 4,02 3,97 3,93 3,94 3,92 3,91 3,88
Maksymalna liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 48 52 55 58 61 64 64 64 64 64
Indeks 
podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600
standard 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200
maksimum 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560

Wymiary
wysokość mm 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
szerokość mm 1.240 + 1.240 1.240 + 1.240 930 + 930 + 1.240 930 + 930 + 1.240 930 + 930 + 1.240 930 + 930 + 1.240 930 + 1.240 + 1.240 930 + 1.240 + 1.240 1.240 + 1.240 + 1.2.40 1.240 + 1.240 + 1.240

głębokość mm 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Ciężar kg 334 + 334 334 + 334 204 + 254 + 334 204 + 254 + 334 254 + 254 + 334 254 + 254 + 334 254 + 334 + 334 254 + 334 + 334 334 + 334 + 334 334 + 334 + 334

Moc akustyczna
chłodzenie

nom. dBA 83 83 84 85 85 85 85 85 85 85
Ciśnienie akustyczne nom. dBA 63 63 64 64 65 65 65 65 65 65

Wentylator
typ Wentylator śmigłowy
natężenie przepływu powietrza 230 + 230 230 + 230 180 + 185 + 230 180 + 200 + 230 185 + 200 + 230 200 + 200 + 230 185 + 230 + 230 200 + 230 + 230 230 + 230 + 230 230 + 230 + 230

spręż dyspozycyjny (maks.) 78
Sprężarka typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5 ~ 43
grzanie min.-maks. °CWB -20 ~ 15,5

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A
ilość kg 11,7 + 11,7 11,7 + 11,7 8,2 + 9,0 + 11,7 8,2 + 9,1 + 11,7 9,0 + 9,1 + 11,7 9,1 + 9,1 + 11,7 9,0 + 11,7 + 11,7 9,1 + 11,7 + 11,7 11,7 + 11,7 + 11,7 11,7 + 11,7 + 11,7

sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny 

Olej chłodniczy
typ Olej syntetyczny (eter)
ilość l 14,9 15,0 15,7 15,9 17,9 18,1 20,1 20,3 22,4 22,5

Połączenia 
instalacji

ciecz mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
gaz mm 34,9 34,9 34,9 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
gaz tłoczenie mm 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
przewód wyrównujący ciśnienie mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
maks. długość całkowita m 1.000
maks. długość między JZ-JW m 165 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji (opcja: 90)

Zasilanie W1 3~, 380-415 V, 50 Hz

Nie stosowany

Uwagi:

Nominalna wydajność chłodnicza jest wyznaczona dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna: 35°CDB, równoważna długość rur: 7,5 m, różnica poziomów: 0 m.

Nominalna wydajność grzewcza jest wyznaczona dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnętrzna: 7°CDB, 6°CWB, równoważna długość rur: 7,5 m, różnica poziomów: 0 m.
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 › Wysoki poziom komfortu: indywidualne sterowanie i 

zmiana trybu pracy 1 grupy jednostek wewnętrznych 

 › Maksymalna elastyczność dzięki możliwości połączenia 

w jeden system skrzynek indywidualnych i multi 

 › Niska wysokość zabudowy 

 › Bez konieczności montowania instalacji odprowadzenia skroplin 

 › Umożliwia zastosowanie opcji wielu użytkowników 

(wymagana opcjonalna płytka drukowana)

Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Pobór mocy Chłodzenie kW

Ogrzewanie kW
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm
Ciężar Jednostka kg
Połączenia instalacji Jednostka 

zewnętrzna
ciecz/gaz/
gaz tłoczenie

Typ Połączenie lutowane twarde
ø mm

Jednostka 
wewnętrzna

ciecz/gaz Typ Połączenie lutowane twarde
ø mm

Zasilanie 1~/220-240V/50 Hz

BSVQ100P8 BSVQ160P8 BSVQ250P8

20 < x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
5 8 8

0,005
0,005

207x388x326
14 15

9,52 / 15,9 / 12,7 9,52 / 22,2 / 19,1

9,52 / 15,9 9,52 / 22,2

Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych
Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na odgałęzienie
Liczba odgałęzień
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na odgałęzienie
Pobór mocy Chłodzenie kW

Ogrzewanie kW
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm
Ciężar Jednostka kg
Połączenia instalacji Jednostka 

zewnętrzna
ciecz/gaz/
gaz tłoczenie

Typ Połączenie lutowane twarde
ø mm

Jednostka 
wewnętrzna

ciecz/gaz Typ Połączenie lutowane twarde
ø mm

Zasilanie 1~/220-240V/50 Hz

BSV4Q100PV BSV6Q100PV

400 600
100

4 6
20 30

5
0,020 0,030
0,020 0,030

209x1.053x635 209x1.577x635
60 89

12,7 / 28,6 / 19,1 15,9 / 28,6 / 28,6

9,5 / 15,9

BSVQ100P8

BSV4Q100PV

Indywidualna skrzynka BS dla systemu VRV® z odzyskiem ciepła 

BSVQ-P8 

Multi skrzynka BS dla systemu VRV® z odzyskiem ciepła 

BSV4/6Q-PV 

 › Szybka instalacja dzięki mniejszej ilości połączeń 

lutowanych i mniejszej ilości okablowania 

 › Wysoki poziom komfortu: indywidualne sterowanie i zmiana 

trybu pracy od 4 do 6 grup jednostek wewnętrznych 

 › Maksymalna elastyczność dzięki możliwości połączenia 

w jeden system skrzynek indywidualnych i multi 

 › Niska wysokość zabudowy 

 › Bez konieczności montowania instalacji odprowadzenia skroplin 
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 › AKCESORIA

Uwagi: 

1  Wszystkie opcje są dostępne w zestawach.

2  Centralną tacę skroplin należy połączyć w oparciu o tabelę połączeń jednostek zewnętrznych multi.

3  Tylko 1 opcja na instalację jest potrzebna.

4  Dostępny tylko dla standardowych skrzynek BSVQ (nie dostępne dla centralnej skrzynki BSVQ). Pozwala na redukcję głośności pracy skrzynki BSVQ (wymagany 1 zestaw na skrzynkę BSVQ).

5  Wymagana tylko do chłodzenia technicznego (temp. zewnętrzna < 5°C). W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

VRV® z odzyskiem ciepła

Kombinacje pojedynczych agregatów

REYQ8P9

REYQ10P8

REYQ12P9

REYQ14-16P8

Rozdzielacz REFNET
KHRQ23M29H

- KHRQ23M64H
- KHRQ23M75H

Trójnik REFNET
KHRQ23M20T

KHRQ23M29T9
- KHRQ23M64T

Centralna taca skroplin (patrz uwaga 2) KWC25C450
Zestaw manometru cyfrowego (patrz uwaga 3) BHGP26A1
Skrzynka BS dla systemu z odzyskiem ciepła BSVQ100P8B, BSVQ160P8B, BSVQ250P8B
Centralna skrzynka BS dla systemu z odzyskiem ciepła BSV4Q100PV, BSV6Q100P
Zestaw wyciszający dla BSVQ (uwaga 4) EKBSVQLNP

Osłona przed wiatrem 
(uwaga 5)

Pełen zestaw KPS25C450
Góra/tłoczenie KPS25C450T
Tył/ssanie KPS25C450B
Lewa strona/ssanie KPS26C504L
Prawa strona/ssanie KPS26C504R

VRV® z odzyskiem ciepła 
Kombinacje agregatów (kombinacje REMQ8-16P8/P9 i REMHQ12P)

REMQ8P9

REMQ10P8
REMQ12P9

REMHQ12P9

REMQ14-16P8

REYQ18-48P8/P9

REYHQ16-24P

Rozdzielacz REFNET
KHRQ23M29H

- KHRQ23M64H
- KHRQ23M75H

Trójnik REFNET

KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9

- KHRQ23M64T
- KHRQ23M75T

Zestaw połączeniowy instalacji 
jednostki zewnętrznej multi

dla 2 jednostek zewnętrznych - BHFQ23P907
dla 3 jednostek zewnętrznych - BHFQ23P1357

Centralna taca skroplin (patrz uwaga 2) KWC26C280 KWC26C450
Zestaw manometru cyfrowego (patrz uwaga 3) BHGP26A1
Skrzynka BS dla systemu z odzyskiem ciepła BSVQ100P8B, BSVQ160P8B, BSVQ250P8B
Centralna skrzynka BS dla systemu z odzyskiem ciepła BSV4Q100P, BSV6Q100PV
Zestaw wyciszający dla BSVQ (uwaga 4) EKBSVQLNP

Osłona przed wiatrem 
(uwaga 5)

Pełen zestaw KPS26C280 KPS26C504 -
Góra/tłoczenie KPS26C280T KPS26C504T -
Tył/ssanie KPS26C280B KPS26C504B -
Lewa strona/ssanie KPS26C504L -
Prawa strona/ssanie KPS26C504R -
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VRV® POMPA CIEPŁA
KOMBINACJA O WYSOKIM COP

 › KORZYŚCI

  NAJWYŻSZA ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Kombinacja o wysokim COP zapewnia najwyższą energooszczędność w gamie pomp ciepła Daikin. Jest ona do 16% bardziej 

wydajna w porównaniu z kombinacją kompakt.

ELASTYCZNA INSTALACJA CHŁODNICZA

System VRV®III umożliwia dłuższą instalację chłodniczą – aż 165 m 

(190 m równoważnej długości rur) przy całkowitej długości rur w 

systemie 1000 m.

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana powyżej 

jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi standardowo 

50 m. Może ona zostać zwiększona do 90 m*.

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana poniżej 

jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi standardowo 

40 m. Możliwa jest różnica wysokości do maksymalnie 90 m*.

Za pierwszym odgałęzieniem, różnica pomiędzy największą długością 

rur a najmniejszą długością rur może wynosić maksymalnie 40 m pod 

warunkiem, że największa długość rur wynosi maksymalnie 90 m. 

* W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, należy skontaktować się z lokalnym dealerem  Daikin.
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HP 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Kombinacja o 

wysokim COP

współczynnik 12 8 + 8 8 + 10 8 + 12 10 + 12 8 + 8 + 8 8 + 8 + 10 8+10+10 8+10+12 8+12+12 10+12+12 12+12+12
COP 4,37 4,50 4,27 4,42 4,24 4,50 4,34 4,44 4,31 4,40 4,29 4,37
EER 3,89 4,29 4,00 4,05 3,84 4,29 4,09 4,12 3,96 3,99 3,85 3,89

Kombinacja kompakt

współczynnik 12 16 18 8 + 12 10 + 12 12 + 12 8 + 18 10 + 18 12 + 18 14 + 18 16 + 18 18 + 18
COP 3,97 3,88 3,69 4,18 4,04 3,97 3,94 3,83 3,81 3,83 3,79 3,69
EER 3,48 3,17 3,02 3,80 3,62 3,49 3,41 3,26 3,20 3,11 3,09 3,02

+16%
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Uwagi: 

Nominalna wydajność chłodnicza jest wyznaczona dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna: 35°CDB, równoważna długość rur: 7,5 m, różnica poziomów: 0 m.

Nominalna wydajność grzewcza jest wyznaczona dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnętrzna: 7°CDB, 6°CWB, równoważna długość rur: 7,5 m, różnica poziomów: 0 m.

Poziom głośności systemu multi jest określony przez indywidualne jednostki zewnętrzne i warunki instalacji.

Ilość czynnika w systemie musi być mniejsza niż 100 kg. Oznacza to, że jeżeli obliczona ilość czynnika chłodniczego jest równa lub większa niż 95 kg, należy podzielić system jednostek zewnętrznych multi na 

mniejsze niezależne systemy, każdy zawierający mniej niż 95 kg czynnika chłodniczego.

Napełnienie fabryczne można odczytać z tabliczki znamionowej urządzenia.

VRV® Pompa ciepła – Kombinacja o wysokim COP

 › DANE TECHNICZNE

RXYHQ-P8 12 16 18 20 22 24

Moduły 
jednostek 
zewnętrznych

RXYQ8P8 2 1 1 3
RXYQ10P 1 1
RXYHQ12P8 1 1 1

Zakres wydajności HP 12 16 18 20 22 24

Wydajność
chłodzenie nom. kW 33,5 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0
grzanie nom. kW 37,5 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 8,61 10,49 12,25 13,80 16,02 15,62
grzanie nom. kW 8,58 11,11 13,23 14,14 16,27 16,67

EER chłodzenie 3,89 4,29 4,00 4,05 3,84 4,29
COP grzanie 4,37 4,50 4,27 4,42 4,24 4,50
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 19 26 29 32 35 39
Indeks 
podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 150 200 225 250 275 300
standard 300 400 450 500 550 600
maksimum 390 520 585 650 715 780

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.680
szerokość mm 1.240 930 + 930 930 + 930 930+1.240 930+930+930
głębokość mm 765

Ciężar jednostka kg 281 187+187 187+240 187+281 240+281 187+187+187
Moc akustyczna

chłodzenie
nom. dBA 80 82 82 83

Ciśnienie akustyczne nom. dBA 60 61 62

Wentylator

typ Śmigłowy 

natężenie przepływu powietrza 
(nominalne przy 230 V)

chłodzenie m3/min 233 171 + 171 171 + 185 171 + 233 185 + 233 171 + 171 + 171
grzanie m3/min 233 171 + 171 171 + 185 171 + 233 185 + 233 171 + 171 + 171

spręż dyspozycyjny (maks) Pa 78
Sprężarka typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5,0 ~ 43,0
grzanie min.-maks. °CWB -20,0 ~ 15,0

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A
ilość kg 10 7,7 + 7,7 7,7 + 8,4 7,7 + 10 8,4 + 10 7,7 + 7,7 + 7,7
sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny) 

Olej chłodniczy
typ Olej syntetyczny (eter) 
ilość l 4,8 2,1 + 2,1 2,1 + 4,3 2,1 + 4,8 4,3 + 4,8 2,6 + 2,6 + 2,6

Połączenie 
instalacji

ciecz mm 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9
gaz mm 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9
maks. długość całkowita m 1.000
maks. długość między JZ-JW m 165 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji (opcja: 90)

Zasilanie 3N~, 400 V, 50 Hz
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RXYHQ-P8 26 28 30 32 34 36

Moduły 
jednostek 
zewnętrznych

RXYQ8P8 2 1 1 1
RXYQ10P 1 2 1 1
RXYHQ12P8 1 2 2 3

Zakres wydajności HP 26 28 30 32 34 36

Wydajność
chłodzenie nom. kW 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0
grzanie nom. kW 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 17,46 18,69 20,83 22,31 24,42 25,19
grzanie nom. kW 18,78 19,82 21,81 23,18 24,94 25,86

EER chłodzenie 4,09 4,12 3,96 3,99 3,85 3,89
COP grzanie 4,34 4,44 4,31 4,40 4,29 4,37
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 42 45 48 52 55 58
Indeks 
podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 325 350 375 400 425 450
standard 650 700 750 800 850 900
maksimum 845 910 975 1.040 1.105 1.170

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.680
szerokość mm 930+930+930 930+930+1.240 930+1.240+1.240 1.240+1.240+1.240
głębokość mm 765

Ciężar jednostka kg 187+187+240 187+240+240 187+240+281 187+281+281 240+281+281 281+281+281
Moc akustyczna

chłodzenie
nom. dBA 83 85

Ciśnienie akustyczne nom. dBA 62 63 64 65

Wentylator

typ Śmigłowy

natężenie przepływu powietrza 
(nominalne przy 230 V)

chłodzenie m3/min 171 + 171 + 185 171 + 185 + 185 185 + 185 + 233 171 + 233 + 233 185 + 233 + 233 233 + 233 + 233
grzanie m3/min 171 + 171 + 185 171 + 185 + 185 185 + 185 + 233 171 + 233 + 233 185 + 233 + 233 233 + 233 + 233

spręż dyspozycyjny (maks) Pa 78
Sprężarka typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5,0 ~ 43,0
grzanie min.-maks. °CWB -20,0 ~ 15,0

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A
ilość kg 7,7 + 7,7 + 8,4 7,7 + 8,4 + 8,4 7,7 + 8,4 + 10 7,7 + 10 + 10 8,4 + 10 + 10 10 + 10 + 10
sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Olej chłodniczy
typ Olej syntetyczny (eter)
ilość l 2,6 + 2,6 + 4,3 2,6 + 4,3 + 4,3 2,6 + 4,3 + 4,8 2,6 + 4,8 + 4,8 4,3 + 4,8 + 4,8 4,8 + 4,8 + 4,8

Połączenie 
instalacji

ciecz mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
gaz mm 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3
maks. długość całkowita m 1.000
maks. długość między JZ-JW m 165 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji (opcja: 90)

Zasilanie 3 N~ / 400 V / 50 Hz

Uwagi: 

Nominalna wydajność chłodnicza jest wyznaczona dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 27°CDB, 19°CWB, temperatura zewnętrzna: 35°CDB, równoważna długość rur: 7,5 m, różnica poziomów: 0 m.

Nominalna wydajność grzewcza jest wyznaczona dla parametrów: temperatura w pomieszczeniu 20°CDB, temperatura zewnętrzna: 7°CDB, 6°CWB, równoważnadługość rur: 7,5 m, różnica poziomów: 0 m.

Poziom głośności systemu multi jest określony przez indywidualne jednostki zewnętrzne i warunki instalacji.

Ilość czynnika w systemie musi być mniejsza niż 100 kg. Oznacza to, że jeżeli obliczona ilość czynnika chłodniczego jest równa lub większa niż 95 kg, należy podzielić system jednostek zewnętrznych multi na 

mniejsze niezależne systemy, każdy zawierający mniej niż 95 kg czynnika chłodniczego.

Napełnienie fabryczne można odczytać z tabliczki znamionowej urządzenia.
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1  Wszystkie opcje są dostępne w zestawach.

2  Centralną tacę skroplin należy połączyć w oparciu o tabelę połączeń jednostek zewnętrznych.

3  Tylko 1 opcja na instalację jest potrzebna.

4  Wymagana jest 1 opcja na moduł.

5  Opcję należy zainstalować wewnątrz jednostki zewnętrznej, potrzebna tylko w przypadku kiedy jednostka zewnętrzna zostanie zamontowana nad jednostką wewnętrzną.

VRV® W WERSJI POMPA CIEPŁA 12 16-36

Przełącznik chłodzenie/grzanie KRC19-26A6
Skrzynka montażowa KJB111A

Rozdzielacz REFNET
KHRQ22M29H
KHRQ22M64H

- KHRQ22M75H

Trójnik REFNET

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T

 - KHRQ22M75T
Zestaw połączeniowy instalacji jednostki zewnętrznej multi dla 2 jednostek zewnętrznych - BHFQ22P1007

dla 3 jednostek zewnętrznych  - BHFQ22P1517
Centralna taca skroplin KWC26B450 patrz uwaga 2
Zestaw cyfrowego manometru BHGP26A1 patrz uwaga 3
Zwiększenie różnicy wysokości między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną do 90 m (patrz uwaga 5) EKLD90P12 patrz uwaga 4

 › AKCESORIA
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SYSTEM VRV® POMPA CIEPŁA ZOPTYMALIZOWANY DLA

GRZANIA (VRV®III-C)

 › KORZYŚCI

 WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK COP PRZY NISKICH 

 TEMPERATURACH ZEWNĘTRZNYCH

Wykorzystanie technologii 2-stopniowego sprężania

spowodowało zwiększenie oszczędności energii przy

niskich temperaturach zewnętrznych. Dla temperatury

zewnętrznej –10°C współczynnik COP wynosi ponad 3,0.

Roczne koszty energii są dlatego znacznie niższe, niż dla

standardowej pompy ciepła.

CO
P

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Standardowy VRV®  w wersji pompa ciepła

Temp. zewnętrzna (WB°)

SZEROKI ZAKRES PRACY DLA OGRZEWANIA

VRV®III-C jest to pierwszy na rynku system, który posiada

standardowy zakres pracy do –25°C temperatury

zewnętrznej dla grzania oraz zapewnia chłodzenie do

temperatury zewnętrznej –5°C.
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STABILNA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA

VRV®III-C nawet w niskich temperaturach zewnętrznych 

posiada stabilną wydajność grzewczą, co sprawia, że jest on

odpowiedni jako jedyne źródło ogrzewania. W porównaniu

z wydajnością grzewczą standardowej jednostki VRV®, 

wydajność grzewcza wynosi 130% w tych samych warunkach.
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Wydajność grzewcza jednostki zewnętrznej 10 HP

Temp. zewnętrzna (°CWB)

(kW)
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standardowa pompa ciepła

VRV®

+43 °CDB
VRV® III-C
+43 °CDB

VRV® III-C
+15,5 °CWB

VRV®

+15,5 °CWB

COP dla jednostki 10 HP
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KRÓTKI CZAS NAGRZEWANIA

Czas nagrzewania został drastycznie zmniejszony, szczególnie dla niskich temperatur powietrza zewnętrznego. Czas

wymagany, aby osiągnąć temperaturę tłoczenia 40°C został zmniejszony o 50%.

Temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej VRV®III-C

Temperatura wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej, standardowa pompa ciepła

Temperatura wewnętrzna VRV®III-C

Temperatura wewnętrzna, standardowa pompa ciepła

Włączenie trybu ogrzewania

Czas, który upłynął (min.)

* Dane z testów w Japonii z jednostką 14 HP 
(Akita City, styczeń 2006)
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KRÓTKI CZAS ODSZRANIANIA

Czas odszraniania został zmniejszony do 4 min – mniej niż połowa dla standardowego systemu VRV®III (10 min).

Dzięki temu uzyskano bardziej stabilną temperaturę powietrza wewnętrznego oraz znaczną poprawę poziomu komfortu.

* Dane z testów w Japonii z jednostką 10 HP (Akita City, styczeń 2006)

ELASTYCZNA INSTALACJA CHŁODNICZA

System VRV®III-C umożliwia dłuższą instalację chłodniczą – 

aż 165 m (190 m równoważnej długości rur) przy całkowitej 

długości rur w systemie 500 m.

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana 

powyżej jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi 

50 m.

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana 

poniżej jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi 

40 m.

Odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną a jednostką 

funkcyjną powinna wynosić maksymalnie 10 m (13 m 

równoważnej długości rur).

Za pierwszym odgałęzieniem, różnica pomiędzy największą 

długością rur a najmniejszą długością rur może wynosić 

maksymalnie 40 m pod warunkiem, że największa długość 

rur wynosi maksymalnie 90 m.
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 › NOWATORSKA TECHNOLOGIA

DWUSTOPNIOWE SPRĘŻANIE

Technologia 2-stopniowego sprężania pozwala na wytworzenie wyższych ciśnień w systemie, co skutkuje wyższą 
wydajnością grzewczą w warunkach niskich temperatur zewnętrznych. Druga sprężarka inwerterowa umieszczona w 
jednostce funkcyjnej została specjalnie zaprojektowana, aby zapewnić wyższe ciśnienia.

Po tym jak ciepło zostanie oddane w jednostce wewnętrznej, gaz i ciecz zostają oddzielone w separatorze cieczy. Pozwala 
to na odzysk czynnika chłodniczego w stanie gazowym i transport bezpośrednio do sprężarki wysokociśnieniowej.

Wydajność grzewcza

Entalpia

C
iś

n
ie

n
ie

Wydajność parownika

Wtrysk
 gazu

Oddzielacz 
cieczy

Pobór mocy

Wysokie

Średnie

Niskie

Wtrysk
 cieczy
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VRV® Pompa ciepła zoptymalizowany dla grzania

1. Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB; temperaturze zewnętrznej 35°CDB; równoważnej długości instalacji:  7,5 m; różnicy poziomów 0 m; odległości jednostki funkcyjnej: 6 m .

2. Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej 7°CDB, 6°CWB; równoważnej długości instalacji: 7,5 m; różnicy poziomów 0 m; odległości jednostki funkcyjnej: 6 m .

3. Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej -10°CWB; równoważnej długości instalacji:  7,5 m; różnicy poziomów 0 m; odległości jednostki funkcyjnej: 6 m.

4. RTSYQ10P z 5 x FXFQ50P, RTSYQ14P z 7x FXFQ50P, RTSYQ16P z 8x FXFQ50P, RTSYQ20P z 10x FXFQ50P.

5. dane nie były dostępne w momencie publikacji.

 › DANE TECHNICZNE

 › AKCESORIA

Uwagi: 1 Średnica ø25,4 w KHRQ22M29H nie jest dostępna w rozdzielaczach Refnet DENV. Jest ona wymagana jedynie dla modelu 10HP przy zwiększeniu średnicy o jeden rozmiar ORAZ przy pro 

  cencie podłączenia jednostek wewnętrznych mniejszym niż 80%.

  2 Osłony przed śniegiem są dostarczane lokalnie. Aby uzyskać rysunki techniczne oraz więcej informacji skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem fi rmy Daikin. Zaleca się montaż osłon  

  przed śniegiem, gdy występują regularne opady śniegu.

System RTSYQ10P RTSYQ14P RTSYQ16P RTSYQ20P

Moduły jednostek zewnętrznych
RTSQ10P RTSQ14P RTSQ16P RTSQ8P

- - - RTSQ12P
Jednostka funkcyjna BTSQ20P BTSQ20P BTSQ20P BTSQ20P
Zakres wydajności HP 10 14 16 20
Wydajność chłodzenie  (temp. zewnętrzna 27°CDB) kW 28,0 40,0 45,0 56,0

grzanie (temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB) kW 31,5 45,0 50,0 63,0
grzanie (temp. zewnętrzna -10°CWB) kW 28,0 40,0 45,0 56,0

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 7,90 12,6 14,9 15,4
grzanie nom. kW 7,70 11,3 12,9 15,3

EER chłodzenie 3,54 3,17 3,02 3,64
COP grzanie 4,09 3,98 3,88 4,12
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 16 22 26 32
Indeks 
podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 125 175 200 250
standard 250 350 400 500
maksimum 325 455 520 650

Wymiary

jednostka

wysokość mm 1.680
szerokość mm 930 1.240 930 + 930
głębokość mm 765

jednostka 
funkcyjna

wysokość mm 1.570
szerokość mm 460
głębokość mm 765

Ciężar jednostka kg 257 338 344 205 + 257
jednostka funkcyjna kg 110

Moc akustyczna
chłodzenie

nom. dBA 62 63 65 65
Ciśnienie akustyczne nom. dBA 60 61 63 63
Wymiennik ciepła typ rury Krzyżowy
Wentylator typ Śmigłowy

natężenie przepływu powietrza 
(wartość nom. przy 230 V)

chłodzenie m3/min 185 233 239 185+200
grzanie m3/min 185 233 239 185+200

spręż dyspozycyjny (maks) Pa 78
Sprężarka typ Hermetyczna sprężarka spiralna

metoda rozruchu    Miękki start

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5~46
grzanie min.-maks. °CWB -25~15,5

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A
ilość kg 10,5 11,7 11,7 9,4+10,9
sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Olej chłodniczy
typ 5

ilość l 5

Połączenia 
instalacji

ciecz (OD) średnica (OD) mm 9,52 12,7 12,7 15,9

gaz średnica (OD) mm 22,2 28,6 28,6 28,6

wyrównanie oleju średnica (OD) mm - - - 19,1
maks. długość całkowita m 500
maks. długość między JZ-JW m 165 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji)

Zasilanie 3~, 380-415V, 50Hz

Instalacja 
rozdzielcza

Rozdzielacz
REFNET

Trójnik REFNET

Osłona 
zabezpieczająca 
przed śniegiem2

Zestaw (wlot + wylot)
Wylot powietrza
Wlot powietrza z lewej strony 
Wlot powietrza z prawej strony
Wlot powietrza z tyłu

Zestaw połączeniowy jednostek zewnętrznych multi

RTSYQ10P
RTSQ14P

RTSYQ20P
RTSYQ16P

KHRQ22M29H (maks. 4 odgałęzienia)
KHRQ22M29H (maks. 8 odgałęzień) 1

- KHRQ22M64H (maks. 8 odgałęzień)
KHRQ22M20T

KHRQ22M29T9
- KHRQ22M64T
- - KHRQ22M75T

KPS26C280 KPS26C504 KPS26C280*
KPS26C280T KPS26C504T KPS26C280T*
KPS26C504L KPS26C504L KPS26C504L*
KPS26C504R KPS26C504R KPS26C504R*
KPS26C280B KPS26C504B KPS26C280B*

- - BHFQ22P1007
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KOMBINACJA KOMPAKT

 › KORZYŚCI

KOMBINACJE KOMPAKT ZAPEWNIAJĄ NAJMNIEJSZĄ POWIERZCHNIĘ

Kombinacje kompakt dostępne od 5 do 54 HP zapewniają najmniejszą powierzchnię. W porównaniu do kombinacji

o wysokim COP wymagana przestrzeń montażowa jest o 33% mniejsza.

ELASTYCZNA INSTALACJA CHŁODNICZA

System VRV® umożliwia dłuższą instalację chłodniczą – aż 

165 m (190 m równoważnej długości rur) przy całkowitej 

długości rur w systemie 1000 m.

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana 

powyżej jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi 

standardowo 50 m. Może ona zostać zwiększona do 90 m*.

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana 

poniżej jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi 

standardowo 40 m. Możliwa jest różnica wysokości do 

maksymalnie 90 m*.

Za pierwszym odgałęzieniem, różnica pomiędzy największą 

długością rur a najmniejszą długością rur może wynosić 

maksymalnie 40 m pod warunkiem, że największa długość 

rur wynosi maksymalnie 90 m.

HP 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Kombinacja kompakt, powierzchnia [m2] 0,71 0,95 0,95 1,42 1,42 1,42 1,66 1,66 1,66 1,90 1,90 1,90

Kombinacja o wysokim COP, powierzchnia [m2] 0,95 1,42 1,42 1,66 1,66 2,13 2,13 2,13 2,37 2,61 2,61 2,85

Stosunek powierzchni 75% 67% 67% 86% 86% 67% 78% 78% 70% 73% 73% 67%

mniej miejsca

* W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, należy skontaktować się z

  lokalnym dealerem  Daikin.
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Uwagi:  

Nominalne wydajności chłodnicze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

Moc akustyczna jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.

Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych.

Parametry akustyczne są mierzone w komorze pół-bezechowej

VRV® pompa ciepła – Kombinacja kompakt

RXYQ-P(A) / P8(A) 5 8 10 12 14 16 18

Moduły 
jednostek 
zewnętrznych

RXYQ5P 1

RXYQ8P8 1

RXYQ10P 1

RXYQ12P 1

RXYQ14PA 1

RXYQ16PA 1

RXYQ18PA 1

Zakres wydajności HP 5 8 10 12 14 16 18

Wydajność
chłodzenie nom. kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0

grzanie nom. kW 16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 3,52 5,22 7,42 9,62 12,40 14,20 16,20
grzanie nom. kW 4,00 5,56 7,70 9,44 11,30 12,90 15,30

EER chłodzenie 3,98 4,29 3,77 3,48 3,23 3,17 3,02
COP grzanie 4,00 4,50 4,09 3,97 3,98 3,88 3,69
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 8 13 16 19 23 26 29

Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 62,5 100 125 150 175 200 225
standard 125 200 250 300 350 400 450
maksimum 162,5 260 325 390 455 520 585

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
szerokość mm 635 930 930 930 1.240 1.240 1.240
głębokość mm 765 765 765 765 765 765 765

Ciężar jednostka kg 159 187 240 240 316 316 324
Moc akustyczna

chłodzenie
nom. dBA 72 78 78 80 80 80 83

Ciśnienie akustyczne nom. dBA 54,0 57,0 58,,0 60,0 60,0 60,0 63,0

Wentylator

typ Wirnik

natężenie przepływu powietrza 
(nominalne przy 230 V)

chłodzenie m3/min 95 171 185 196 233 233 239
grzanie m3/min 95 171 185 196 233 233 239

spręż dyspozycyjny (maks) Pa 78
Sprężarka typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5,0 ~ 43,0
grzanie min.-maks. °CWB -20,0 ~ 15,0

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A
ilość kg 6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 11,7
sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Olej chłodniczy
typ Olej syntetyczny (eter)
ilość l 1,7 2,1 3,9 3,9 5,7 5,7 5,8

Połączenia 
instalacji

ciecz mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9
gaz mm 15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6
maks. długość całkowita m 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
maks. długość między JZ-JW m 165 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji (opcja: 90)

Zasilanie 3N~, 400V, 50Hz

 › DANE TECHNICZNE
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Uwagi:  

Nominalne wydajności chłodnicze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

Poziom głośności systemu multi jest określony przez indywidualne jednostki zewnętrzne i warunki instalacji.

Ilość czynnika w systemie musi być mniejsza niż 100 kg. Oznacza to, że jeżeli obliczona ilość czynnika chłodniczego jest równa lub większa niż 95 kg, należy podzielić system jednostek zewnętrznych 

multi na mniejsze niezależne systemy, każdy zawierający mniej niż 95 kg czynnika chłodniczego.

Napełnienie fabryczne można odczytać z tabliczki znamionowej urządzenia.

RXYQ-P(A) / P8(A) 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Moduły 
jednostek 
zewnętrznych

RXYQ8P8 1 1
RXYQ10P 1 1
RXYQ12P 1 1 2 1
RXYQ14PA 1
RXYQ16PA 1
RXYQ18PA 1 1 1 1 1 2

Zakres wydajności HP 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Wydajność
chłodzenie nom. kW 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0
grzanie nom. kW 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 14,71 16,99 19,20 20,94 23,62 25,78 28,62 30,42 32,45
grzanie nom. kW 14,95 17,08 18,89 20,69 22,98 24,67 26,63 28,23 30,62

EER chłodzenie 3,80 3,62 3,49 3,41 3,26 3,20 3,11 3,09 3,02
COP grzanie 4,18 4,04 3,97 3,94 3,83 3,81 3,83 3,79 3,69
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 32 35 39 42 45 49 52 55 58

Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 250 275 300 325 350 375 400 425 450
standard 500 550 600 650 700 750 800 850 900
maksimum 650 715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.680
szerokość mm 930 + 930 930 + 1.240 1.240 + 1.240
głębokość mm 765

Ciężar kg 187 + 240 240 + 240 187 + 324 240 + 324 316 + 324 324 + 324
Moc akustyczna

chłodzenie
nom. dBA 83 85 86

Ciśnienie akustyczne nom. dBA 62 63 64 65 66

Wentylator

typ Śmigłowy

natężenie przepływu powietrza 
(nominalne przy 230 V)

chłodzenie m3/min 171 + 196 185 + 196 196 + 196 171 + 239 185 + 239 196 + 239 233 + 239 233 + 239 239 + 239
grzanie m3/min 171 + 196 185 + 196 196 + 196 171 + 239 185 + 239 196 + 239 233 + 239 233 + 239 239 + 239

spręż dyspozycyjny (maks) Pa 78
Sprężarka typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5,0 ~ 43,0
grzanie min.-maks. °CWB -20,0 ~ 15,0

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A
ilość kg 7,7 + 8,6 8,4 + 8,6 8,6 + 8,6 7,7 + 11,7 8,4 + 11,7 8,6 + 11,7 11,3 + 11,7 11,5 + 11,7 11,7 + 11,7
sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Olej chłodniczy
typ Olej syntetyczny (eter)
ilość 2,1 + 3,9 3,9 + 3,9 3,9 + 3,9 2,1 + 5,8 3,9 + 5,8 3,9 + 5,8 5,7 + 5,8 5,7 + 5,8 5,8 + 5,8

Połączenie 
instalacji

ciecz mm 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
gaz mm 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3
maks. długość całkowita m 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
maks. długość między JZ-JW m 165 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji (opcja: 90)

Zasilanie 3N~, 400V, 50Hz
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RXYQ-P(A) / P8(A) 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Moduły 
jednostek 
zewnętrznych

RXYQ8P8 1 1
RXYQ10P 1 1
RXYQ12P 1 1 2 1
RXYQ14PA 1
RXYQ16PAA 1
RXYQ18PA 1 1 1 2 2 2 2 2 3

Zakres wydajności HP 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Wydajność
chłodzenie nom. kW 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0
grzanie nom. kW 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 30,61 33,23 35,37 36,92 39,75 42,04 44,81 46,58 48,68
grzanie nom. kW 30,13 32,39 34,20 35,94 38,26 39,95 41,91 43,47 45,95

EER chłodzenie 3,43 3,34 3,28 3,25 3,17 3,14 3,08 3,07 3,02
COP grzanie 3,95 3,89 3,86 3,84 3,79 3,78 3,77 3,75 3,70
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 61 64 64 64 64 64 64 64 64

Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 475 500 525 550 575 600 625 650 675
standard 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
maksimum 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.680
szerokość mm 930 + 930 + 1.240 930 + 1.240 + 1.240 1.240 + 1.240 + 1.240
głębokość mm 765

Ciężar kg 187+240+324 240 + 240 + 324 187+324+324 240 + 324 + 324 316 + 324 + 324 324+324+324
Moc akustyczna

chłodzenie
nom. dBA 86 87 88

Ciśnienie akustyczne nom. dBA 66 67 68

Wentylator

typ Śmigłowy

natężenie przepływu 
powietrza (nominalne przy 230 V)

chłodzenie m3/min 171 + 196 + 239 185 + 196 + 239 196 + 196 + 239 171 + 239 + 239 185 + 239 + 239 196 + 239 + 239 233 + 239 + 239 233 + 239 + 239 239 + 239 + 239

grzanie m3/min 171 + 196 + 239 185 + 196 + 239 196 + 196 + 239 171 + 239 + 239 185 + 239 + 239 196 + 239 + 239 233 + 239 + 239 233 + 239 + 239 239 + 239 + 239

spręż dyspozycyjny (maks) Pa 78
Sprężarka typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5,0 ~ 43,0
grzanie min.-maks. °CWB -20,0 ~ 15,0

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A
ilość kg 7,7 + 8,6 + 11,7 8,4 + 8,6 + 11,7 8,6 + 8,6 + 11,7 7,7 + 11,7 + 11,7 8,4 + 11,7 + 11,7 8,6 + 11,7 + 11,7 11,3 + 11,7 + 11,7 11,5 + 11,7 + 11,7 11,7 + 11,7 + 11,7
sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Olej chłodniczy
typ Olej syntetyczny (eter)
ilość l 2,9 + 3,9 + 5,8 3,9 + 3,9 + 5,8 3,9 + 3,9 + 5,8 2,1 + 5,8 + 5,8 3,9 + 5,8 + 5,8 3,9 + 5,8 + 5,8 5,7 + 5,8 + 5,8 5,7 + 5,8 + 5,8 5,8 + 5,8 + 5,8

Połączenie 
instalacji

ciecz średnica (OD) mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
gaz średnica (OD) mm 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
maks. długość całkowita m 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
maks. długość między JZ-JW m 165 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji (opcja: 90)

Zasilanie 3N~, 400V, 50Hz

Uwagi:  

Nominalne wydajności chłodnicze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

Poziom głośności systemu multi jest określony przez indywidualne jednostki zewnętrzne i warunki instalacji.

Ilość czynnika w systemie musi być mniejsza niż 100 kg. Oznacza to, że jeżeli obliczona ilość czynnika chłodniczego jest równa lub większa niż 95 kg, należy podzielić system jednostek zewnętrznych multi 

na mniejsze niezależne systemy, każdy zawierający mniej niż 95 kg czynnika chłodniczego.

Napełnienie fabryczne można odczytać z tabliczki znamionowej urządzenia.
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 › AKCESORIA

1  Wszystkie opcje są dostępne w zestawach.

2  Centralną tacę skroplin należy połączyć w oparciu o tabelę połączeń jednostek zewnętrznych.

3  Tylko 1 opcja na instalację jest potrzebna.

4  1 opcja na moduł jest wymagana.

5  Opcję należy zainstalować wewnątrz jednostki zewnętrznej, potrzebna tylko w przypadku kiedy jednostka zewnętrzna zostanie zamontowana powyżej jednostek wewnętrznych.

VRV® POMPA CIEPŁA RXYQ5P RXYQ8P8 RXYQ12P RXYQ14-18PA RXYQ20-54P(A)/P8(A)

RXYQ10P

Przełącznik chłodzenie/grzanie KRC19-26A6
Skrzynka montażowa KJB111A

Rozdzielacz REFNET
KHRQ22M29H

-  - KHRQ22M64H
-  - - - KHRQ22M75H

Trójnik REFNET

KHRQ22M20T
- KHRQ22M29T9
-  - KHRQ22M64T
-  -  - - KHRQ22M75T

Zestaw połączeniowy instalacji jednostki zewnętrznej multi dla 2 jednostek zewnętrznych - - BHFQ22P1007
dla 3 jednostek zewnętrznych -  -  - - BHFQ22P1517

Centralna taca skroplin KWC26B160 KWC26B280 KWC26B280 KWC26B450 patrz uwaga 2
Zestaw manometrów cyfrowych BHGP26A1 patrz uwaga 3
Zwiększenie różnicy wysokości pomiędzy jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi do 90 m (zobacz uwaga 5) - EKLD90P12 EKLD90P12 EKLD90P18 patrz uwaga 4

54



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA

VRV® POMPA CIEPŁA Z POŁĄCZENIEM DO 
JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH SPLIT I SKY AIR

 › ZALETY

 › Innowacyjna technologia VRV® połączona ze stylowymi i cichymi jednostkami wewnętrznymi. System idealny dla 

luksusowych hoteli, gdzie środowisko wewnętrzne połączone jest ze stylowym wyglądem.

 › Możliwość podłączenia do wszystkich jednostek wewnętrznych multi.

 › Dzięki skrzynce BP (BPMKS967B2/B3) do jednostki zewnętrznej 18 HP można podłączyć do 29 jednostek wewnętrznych.

 ›  W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zgodnych funkcji VRV®, należy skontaktować się z lokalnym dealerem.

 ›  Do zamówienia tylko na bazie projektu.

1  Jednostki wewnętrzne przedstawione w powyższej tabeli można podłączyć tylko do RXYQ-PR 2  Stosunek połączenia minimum - maksimum: 80 - 130%
3  Potrzebny panel dekoracyjny BYCQ140CG + BRC1E51A

Model Nazwa produktu 20 25 35 42 50 60 71

Kaseta z nawiewem obwodowym 
(z funkcją automatycznego czyszczenia3)

FCQ-C8

Kaseta międzystropowa z 
4-kierunkowym nawiewem

FFQ-BV

Jednostka kanałowa (hotelowa) FDBQ-B

Jednostka kanałowa (niska) FDXS-E/C

Jednostka kanałowa sterowana 
inwerterem

FBQ-C

Jednostka naścienna
FTXG-J
CTXG-J

Jednostka naścienna FTXS-G

Jednostka naścienna FTXS-F

Jednostka podstropowa FHQ-B

Jednostka przypodłogowa FVXS-F

Jednostka typu fl exi FLXS-B

Wydajność

FVXS-F

FTXG-J

FTXS-G

FTXS-G

FTXG-J
FCQ-C8

FTXS-G

BPMKS967B3

BPMKS967B2

BPMKS967B2

Z połączeniem do 

nowej Daikin Emura
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 › DANE TECHNICZNE 

VRV® pompa ciepła z podłączeniem do jednostek wewnętrznych Split i Sky Air

RXYQ-PR 8 10 12 14 16 18

Zakres wydajności HP 8  10  12  14  16  18 

Wydajność
chłodzenie nom. kW 22,4  28,0  33,5  40,0  45,0  49,0 
grzanie nom. kW 25,0  31,5  37,5  45,0  50,0  56,5 

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 5,22 7,42 9,62 12,40 14,20 16,2
grzanie nom. kW 5,56 7,70 9,44 11,30 12,90 15,30

EER chłodzenie 4,29 3,77 3,48 3,23 3,17 3,02
COP grzanie 4,50 4,09 3,97 3,98 3,88 3,69
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 13  16  19  23  26  29 

Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 160 200 240 280 320 360
standard 200 250 300 350 400 450
maksimum 260  325  390  455  520  585 

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.680 
szerokość mm 930  1.240 
głębokość mm 765 

Ciężar jednostka kg 187  240  316  324 
Moc akustyczna

chłodzenie
nom. dBA 78  80  83 

Ciśnienie akustyczne nom. dBA 57  58  60  63 

Wentylator

typ Śmigłowy 

natężenie przepływu 
powietrza (nominalne)

chłodzenie m3/min 171  185  196  233  239 
grzanie m3/min 171  185  196  233  239 

spręż dyspozycyjny (maks) Pa 78
Sprężarka typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5,0 ~ 43,0
grzanie min.-maks. °CWB -20,0 ~ 15,0

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A 
ilość kg 7,7  8,4  8,6  11,3  11,5  11,7 
sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny) 

Olej chłodniczy
typ Olej syntetyczny (eter)
ilość l 2,1  4,3  6,6  6,7 

Połączenie 
instalacji

ciecz mm 9,52  12,7  15,9 
gaz mm 19,1  22,2  28,6 
maks. długość całkowita m 135
maks. długość między JZ-JW m Patrz instalcja chłodnicza na następnej stronie
różnica poziomów JZ-JW m 40 (jednostka zew. w najwyższej pozycji)

Zasilanie 3N~, 50 Hz, 400 V

Uwagi: 

Nominalne wydajności chłodnicze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m. 

Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m. 

Moc akustyczna jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku. 

Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rysunki poziomu natężenia głośności. 

Parametry akustyczne są mierzone w komorze pół-bezechowej. 

Dostawca rozgałęźnika BPMKS967B2 BPMKS967B3

Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 2 3
Maks. wydajność możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych kW 14,2 (7,1 + 7,1) 20,8 (6,0 + 7,1 + 7,1)
Wymiary (Wysokość x Szerokość x Głębokość) mm 180 x 294 x 350
Ciężar kg 7,5 8

Skrzynka BP do podłączenia jednostek wewnętrznych Split i Sky Air
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1  Wszystkie opcje są dostępne w zestawach.

2  Centralną tacę skroplin należy połączyć w oparciu o tabelę połączeń jednostek zewnętrznych.

3  Tylko 1 opcja na instalację jest potrzebna.

4  1 opcja na moduł jest wymagana.

5  Opcję należy zainstalować wewnątrz jednostki zewnętrznej, potrzebna tylko w przypadku kiedy jednostka zewnętrzna zostanie zamontowana nad jednostką wewnętrzną.

VRV® W WERSJI POMPA CIEPŁA RXYQ8PR

RXYQ10PR

RXYQ12PR RXYQ14-18PR

Przełącznik chłodzenie/grzanie KRC19-26A6
Skrzynka montażowa KJB111A

Rozdzielacz REFNET
KHRQ22M29H

 - KHRQ22M64H

Trójnik REFNET
KHRQ22M20T

KHRQ22M29T9
 - KHRQ22M64T

Centralna taca skroplin KWC26B280 KWC26B450
Zestaw cyfrowego manometru BHGP26A1
Skrzynka BP do podłączenia jednostek wewnętrznych Split i Sky Air BPMKS967B2, BPMKS967B3

INSTALACJA CHŁODNICZA

System VRV® z podłączeniem do jednostek 

wewnętrznych Split i Sky Air umożliwia całkowitą 

długość instalacji chłodniczej 135 m (Całkowita 

długość przewodów głównych ≤ 55 m (pomiędzy 

jednostką wewnętrzną a skrzynką BP) + Całkowita 

długość odgałęzień ≤ 80m (pomiędzy skrzynką BP 

a jednostkami wewnętrznymi).

Minimalna długość rur pomiędzy jednostką 

zewnętrzną a pierwszym odgałęzieniem wynosi 

5 m. Minimalna długość rur pomiędzy skrzynką BP 

a jednostką wewnętrzną wynosi 2m, maksymalna 

długość wynosi 15 m.

Za pierwszym odgałęzieniem największa długość 

rur wynosi 40 m.

Różnica wysokości pomiędzy jednostką 

zewnętrzną a jednostką wewnętrzną lub skrzynką 

BP może wynosić maksymalnie 40 m.

 › WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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5 m minimalna długość

2 m minimalna długość
15 m maksymalna długość
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VRV®III-S POMPA CIEPŁA,
ZOPTYMALIZOWANY DLA NIEWIELKICH WYDAJNOŚCI

 › KORZYŚCI

1  Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°C, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0m. 
2  Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równoważnej długości instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.

 0 1 2 3 4 5

Ogrzewanie

COP i EER dla RXYSQ4PAV

Chłodzenie

3,99 1

4,56 2

POWIERZCHNIA 
ZABUDOWY 

Redukcja o 
około 40%

(4, 5, 6 HP)

900 mm

1.
68

0 
m

m

1.
34

5 
m

m

796 mm

76
5 

m
m

320 mm

OBJĘTOŚĆ 
Redukcja o 
około 50%

(5 HP)

WYSOKIE WARTOŚCI COP

Główną zaletą systemu VRV®III-S jest jego niezrównana 

energooszczędność. System uzyskuje wysoki współczynnik 

COP zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia dzięki 

zastosowaniu nowoczesnych podzespołów i funkcji.

KOMPAKTOWA BUDOWA

System VRV®III-S jest węższy i bardziej zwarty, co umożliwia 

znaczące oszczędności przestrzeni montażowej.
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 KIELICH WLOTU POWIETRZA I WENTYLATOR 

SPIRALNY AERO

Te cechy prowadzą do znacznego zmniejszenia hałasu.  

Do kielicha wlotu powietrza dodano prowadnice, 

które redukują turbulencje przepływającego powietrza 

generowane przez stronę ssącą wentylatora.  

Wentylator spiralny aero wyposażono w łopatki 

z wygiętymi krawędziami, które również zmniejszają 

turbulencje.

Konwencjonalny Nowość

Uciekające powietrze jest zasysane przez wygięte krawędzie łopatek, co 
prowadzi do zmniejszenia całkowitych turbulencji.

Łopatki wentylatora spiralnego aero

 SUPER KRATA AERO

Spiralne żeberka są wyrównane w kierunku przepływu 

wylotowego w celu zminimalizowania turbulencji i 

zmniejszenia hałasu.

 OBIEG E-BRIDGE

Zapobiega gromadzeniu się czynnika chłodniczego 

w skraplaczu. To prowadzi do bardziej wydajnego 

wykorzystania powierzchni skraplacza we wszystkich 

warunkach oraz zwiększenia efektywności energetycznej. 

Zwiększona wydajność parowania dzięki nowo 

opracowanemu obiegowi czynnika chłodniczego, 

obiegowi SCe-bridge, który zapewnia dochłodzenie 

przed cyklem rozprężania. Dzięki wykorzystaniu tego 

obiegu, wartość COP drastycznie zwiększyła się zarówno 

w trybie grzania jak i chłodzenia.

Można zwiększyć wydajność 

parowania włączając 

tryb dochłodzenia przed 

elektronicznym zaworem 

rozprężnym

Obieg SCe- bridge pozwolił 

na uzyskanie większej 

wartości współczynnika COP 

zarówno w trybie chłodzenia 

jak i grzania

Aktualna 
wydajność 
parowania

Dzięki wykorzystaniu obiegu SCe-Bridge, zwiększyła 
się wydajność parowania.

Obieg SCe-Bridge

ELASTYCZNA INSTALACJA CHŁODNICZA

System VRV®III-S umożliwia poprowadzenie instalacji 

chłodniczej o długości 150 m1 (175 m równoważna 

długość instalacji) przy całkowitej długości instalacji 300 m. 

Jeśli jednostka zewnętrzna znajduje się nad jednostkami 

wewnętrznymi, różnica wysokości może wzrosnąć do 

maksymalnie 50 m2. 

Te szerokie możliwości w zakresie prowadzenia instalacji 

ułatwiają projektowanie systemów.

Uwagi:
1  40 m kiedy jednostka zewnętrzna znajduje się pod jednostkami wewnętrznymi.
2  Maksymalna długość instalacji między jednostką wewnętrzną a pierwszym rozgałęźnikiem wynosi 40 m.

 › ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE
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 › DANE TECHNICZNE 

 › WYPOSAŻENIE DODATKOWE

RXYSQ-PAV / RXYSQ-PAY 4 5 6

Zakres wydajności HP 4 5 6

Wydajność
chłodzenie nom. kW 11,2 14,0 15,5
grzanie nom. kW 12,5 16,0 18,0

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 2,81 / 2,89 3,51 / 3,61 4,53 / 4,66
grzanie nom. kW 2,74 / 2,82 3,86 / 3,97 4,57 / 4,70

EER chłodzenie 3,99 / 3,88 3,99 / 3,88 3,42/ 3,33
COP grzanie 4,56 / 4,43 4,15 / 4,03 3,94 / 3,83
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 6 8 9

Indeks podłączonych 
jednostek wewnętrznych

minimum 50 62,5 70
standard 100 125 140
maksimum 130 162,5 182

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.345
szerokość mm 900
głębokość mm 320

Ciężar jednostka kg 125/120
Moc akustyczna chłodzenie nom. dBA 66 67 69

Ciśnienie akustyczne
chłodzenie nom. dBA 50 51 53
grzanie nom. dBA 52 53 55

Wentylator

typ Śmigłowy

natężenie przepływu powietrza 
(nominalne przy 230 V)

chłodzenie m/min 106 106 106
grzanie m/min 102 105 105

Spręż dyspozycyjny -

Sprężarka typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5,0 ~ 46,0
grzanie min.-maks. °CWB -20,0 ~ 15,5

Czynnik chłodniczy
typ R-410A
ilość kg 4,0
sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Olej chłodniczy
typ Daphne FVC68D
ilość l 1,5

Połączenia instalacji

ciecz mm 9,52 9,52 9,52 
gaz mm 15,9 15,9 19,1
maks. długość całkowita m 300
maks. długość między JZ-JW m 150 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji)

Zasilanie 1~, 220-240V, 50Hz / 3~, 380-415V, 50Hz

Uwagi: 

Nominalne wydajności chłodnicze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 30°C, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

Moc akustyczna jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.

Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.

Parametry akustyczne są mierzone w komorze pół-bezechowej..

VRV®III-S pompa ciepła - jednofazowy (PAV), trójfazowy (PAY)

RXYSQ4PAV / RXYSQ4PAY RXYSQ5PAV / RXYSQ5PAY RXYSQ6PAV / RXYSQ6PAY

Przełącznik chłodzenie/grzanie KRC19-26A6

Skrzynka montażowa KJB111A

Rozdzielacz REFNET KHRQ22M29H

Trójnik REFNET KHRQ22M20T

Centralne odprowadzenie skroplin KKPJ5F180
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VRV®III-Q - ZAMIENNY VRV® 
ROZWIĄZANIE DAIKIN DLA WYCOFYWANEGO Z UŻYTKU R-22

CO TO JEST R-22 I DLACZEGO WYCOFUJE SIĘ GO Z UŻYTKU W EUROPIE?

1  Poddany odzyskowi: ponowne użycie R-22 po podstawowym procesie czyszczenia przez tę samą 

fi rmę, która przeprowadziła odzyskanie czynnika (może być wykonane przez instalatora)

Regenerowany: ponownie przetworzony R-22 w celu uzyskania wydajności 

równoważnej z pierwotnym R-22 (przez wyspecjalizowaną fi rmę)

Kiedy użycie R-22 zostanie zakazane w Europie?

Zakaz użycia R-22 w nowych 
urządzeniach klimatyzacyjnych

Dopuszczalny R-22 po 
odzysku i regeneracji1

Zakaz użycia pierwotnego R-22 

podczas serwisu i konserwacji

Zakaz użycia wszystkich R-22 
podczas serwisu i konserwacji 

Z powodu znacznego rozwoju w zakresie technologii pomp ciepła, starsze systemy klimatyzacyjne pracują mniej wydajnie w 

porównaniu do systemów znajdujących się obecnie na rynku. Ponadto, użycie R-22 zostanie wkrótce zakazane w Europie. Aby 

aktualizacja systemów na czynnik chłodniczy R-22 była jak najbardziej opłacalna, jednostki zamiennego systemu VRV® Daikin 

można montować wykorzystując do tego celu istniejące już instalacje rurowe.

R-22 to wodorochlorofluorowęglowodor (HCFC), ktory był 

powszechnie stosowany w systemach klimatyzacyjnych. 

Uwolniony do atmosfery czynnik R-22 jest rozkładany 

przez promienie ultrafioletowe, co powoduje uwalnianie 

się chloru do stratosfery. Chlor reaguje z ozonem, 

zmniejszając tym samym warstwę ozonową. Z powodu 

zanikania warstwy ozonowej, na powierzchnię ziemi 

przedostają się szkodliwe promienie ultrafioletowe, które 

przyczyniają się do wzrostu problemów zdrowotnych oraz 

środowiskowych.  Z tego właśnie względu, podpisano 

międzynarodowe porozumienie o wycofaniu szkodliwych 

dla warstwy ozonowej gazów do 2030 roku tzw. Protokół 

z Montrealu. Jednak Unia Europejska podjęła decyzję o 

zakazie korzystania z R-22 już w 2015 roku.   
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JAKI MA TO WPŁYW NA INSTALACJĘ R-22?

CO NALEŻY WYMIENIĆ?

Wymień jednostkę zewnętrzną na czynnik chłodniczy R-22/R-407C na jednostkę w technologii R-410A, ale zachowaj instalację 

chłodniczą i w niektórych przypadkach również jednostki wewnętrzne1.

Jeśli możesz pozostawić jednostki wewnętrzne, prace ograniczą się do wymiany jednostki zewnętrznej i będą odbywać się poza 

budynkiem (w przypadku instalacji pompy ciepła).

wymień

wymień

wymień 1

1 W celu uzyskania informacji na temat tego, czy wymiana jednostek wewnętrznych jest konieczna, skontaktuj się z lokalnym dealerem.

wymień 1 wymień 1

1. Wymień jednostkę zewnętrzną

2. Wymień moduły BS (w przypadku H/R)

3. Wymień jednostki wewnętrzne (dowiedz się u lokalnego dealera, czy ich wymiana jest konieczna)

4. System w sposób automatyczny oczyści instalację i napełni ją odpowiednią ilością czynnika chłodniczego R-410A

Przepis wycofujący z użytku R-22 wpłynie na wszystkie 

systemy na czynnik chłodniczy R-22, pomimo tego, że nie 

ma konieczności natychmiastowej ich wymiany, ponieważ 

konserwację można wykonywać korzystając z R-22 po utylizacji 

lub regeneracji do 1 stycznia 2015 roku. Jednak, ilość R-22 po 

odzysku lub regeneracji nie wystarczy na pokrycie wszystkich 

potrzeb. Może to doprowadzić do niedoborów czynnika i 

wzrostu cen. W przypadku braku dostępu do R-22 po odzysku 

lub regeneracji, nie jest możliwe przeprowadzenie niektórych 

napraw (na przykład: wymiana sprężarki), co może doprowadzić 

do znacznych przestojów w pracy systemów klimatyzacji. 

Z tego względu, warto rozważyć wymianę systemu jeszcze 

przed 2015 rokiem, szczególnie systemów klimatyzacyjnych, 

które są ważne z punktu widzenia prowadzenia działalności.

ZACHOWAJ INSTALACJĘ CHŁODNICZĄ
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 › KORZYŚCI 

10 HP 16 HP

1. Zachowaj główną instalację          2. Dodaj jednostki wewnętrzne

WYSOKA SPRAWNOŚĆ 

Modernizacja systemu na czynnik chłodniczy R-22 do systemu 

Zamienny VRV® zwiększy sprawność systemu. Dzięki skutecznemu 

rozwojowi technologii pomp ciepła i wykorzystaniu bardziej 

wydajnego czynnika chłodniczego R-410A, istnieje możliwość 

uzyskania o ponad 40% większej sprawności w trybie chłodzenia. 

Większa energooszczędność równa się mniejszemu zużyciu 

energii, mniejszym wydatkom za energię i niższej emisji CO
2
.

4,50 

4,00 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 

1,50 
 R-22 1 R-407C 2 VRV®III-Q 3

2,37
3,10

3,98

1 R-22: RSXY10KA7  2 R-407C: RSXYP10L7 3 R-410A: RQYQ280P

Współczynnik EER systemu 10 HP

O 40% WIĘKSZA SPRAWNOŚĆ

SZYBKA INSTALACJA 

Pozbywanie się istniejącej instalacji rurowej, a nawet jednostek 

wewnętrznych nie jest konieczne (w zależności od typu jednostki 

wewnętrznej). Oznacza to, że wykonywane prace adaptacyjne 

będą ograniczać się tylko do wymiany jednostki zewnętrznej i 

będą odbywały się poza budynkiem w przypadku instalacji pompy 

ciepła. Jednostka zewnętrzna w sposób automatyczny ładuje 

czynnik chłodniczy i czyści instalację czynnika chłodniczego. Ta 

wyjątkowa funkcja Daikin, skraca czas instalacji.

BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE HISTORII SYSTEMU 

W wyniku połączenia funkcji automatycznego napełniania i 

czyszczenia instalacji chłodniczej, można uzyskać czystą instalację, 

nawet w przypadku wcześniejszej awarii sprężarki.

W ten sposób, można wymienić wszystkie prawidłowo 

zainstalowane systemy VRV® na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C.

OGRANICZONY I ZAPLANOWANY CZAS PRZESTOJU 

Ponieważ można zachować istniejącą instalację chłodniczą, 

montaż jest mniej wymagający i krótszy w porównaniu do 

całkowicie nowych systemów. Ponadto, można dokładnie 

zaplanować czas przestoju podczas, gdy problemy z systemem 

na czynnik chłodniczy R-22 wtedy kiedy nie jest możliwe zdobycie 

jego wystarczającej ilości, mogą doprowadzić do długich i 

nieplanowanych przestojów.

OGRANICZONE I REALIZOWANE ETAPAMI KOSZTY INWESTYCJI 

Istnieje możliwość rozłożenia w czasie poszczególnych etapów 

modernizacji, ponieważ w większości przypadków nie ma 

konieczności wymiany jednostek wewnętrznych. Z tego względu 

wymianę klimatyzacji można połączyć z planowanym ogólnym 

remontem budynku, a koszty inwestycji można rozłożyć. Dalszą 

redukcję kosztów instalacyjnych można uzyskać zachowując starą 

miedzianą instalację chłodniczą.

ŚWIADOMOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Czynnik chłodniczy R-410A ma nie tylko zerowy potencjał 

niszczenia warstwy ozonowej (ODP), ale jest również bardziej 

wydajny energetycznie w porównaniu do R-22.

1. Zachowaj główną instalację

2. Zamontuj jednostki wewnętrzne o wyższej całkowitej wydajności

OPCJA ZWIĘKSZENIA WYDAJNOŚCI 

Obciążenia chłodnicze często wzrastają do pierwotnej instalacji 

klimatyzacyjnej. Zamienny VRV® (VRV®III-Q) umożliwia zwiększenie 

wydajności systemu bez zmiany instalacji chłodniczej (w zależności 

od właściwości systemu). Na przykład: Można zainstalować 

Zamienny VRV® 16 HP w instalacji chłodniczej systemu 10 HP na 

czynnik chłodniczy R-22.
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 › TECHNOLOGIE

Ciśnienie

Zawartość cieplna

3,8 MPa

3,3 MPa

Rozprężanie do 3,3 MPa  R-22, można wykorzystać istniejącą instalację

Dodatkowy obieg dochłodzenia  wysoki współczynnik COP

MNIEJSZE CIŚNIENIE 

Ponieważ systemy VRV® na czynnik chłodniczy R-22  pracowały 

przy niższym ciśnieniu w porównaniu do systemów na czynnik 

chłodniczy R-410A, miedziane instalacje chłodnicze są również 

zaprojektowane do użytku przy niższych ciśnieniach. Z tego 

względu Zamienny VRV® (VRV®III-Q) musi pracować przy niższych 

ciśnieniach niż standardowe urządzenia VRV®III. Jednak, dzięki 

obiegowi dochłodzenia, można utrzymać poziom wysokiej 

wydajności nawet przy niższych ciśnieniach.

CZYSZCZENIE INSTALACJI CHŁODNICZEJ

Podczas wymiany systemu klimatyzacyjnego, zazwyczaj 

wymienia się również instalację rurową, ponieważ ślady starego 

czynnika chłodniczego i oleju mieszają się z olejem i czynnikiem 

chłodniczym nowego systemu, co może doprowadzić do awarii 

systemu. 

Aby można było ponownie wykorzystać istniejącą już instalację 

R-22 w systemie na czynnik chłodniczy R-410A, firma Daikin 

opracowała technologię, która pozwoliła zebrać i zatrzymać 

zanieczyszczenia pozostawione w instalacji chłodniczej. Podczas 

napełniania systemu, czynnik R-410A zaczyna przepływać przez 

instalację miedzianą zbierając zanieczyszczenia pozostawione 

w instalacji chłodniczej. Czynnik chłodniczy wraz z pozostałym 

olejem z systemu na R-22 jest filtrowany w jednostce zewnętrznej 

i zanieczyszczenia są zbierane w jednostce zewnętrznej. Ten 

proces odbywa się tylko raz i trwa około 1 godziny (w zależności 

od właściwości systemu). Daikin to pierwszy producent w branży, 

który opracował takie połączenie funkcji automatycznego 

napełniania i oczyszczania instalacji chłodniczej.

Czujnik 
temperatury

Jednostka wewnętrzna VRV®III-Q

Czujnik 
temperatury

Zawór 
przełączający

Czujnik ciśnienia

Zanieczyszczenia są gromadzone poprzez przepływ gazu czynnika chłodniczego

Łapacz

Zawór 
anty-
zwrotny

65



VRV®III-Q - ZAMIENNY VRV® - ODZYSKIWANIE CIEPŁA
RQCEQ280PY1

RQCEQ360PY1

RQCEQ460PY1

RQCEQ500PY1

RQCEQ540PY1

RQCEQ636PY1

RQCEQ712PY1

RQCEQ744PY1

RQCEQ816PY1 

RQCEQ848PY1

Moduł mocujący KJB111A
Zestaw instalacyjny połączeń multi, jednostka zewnętrzna BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C

VRV®-Q - Zamienny VRV® - z odzyskiem ciepła

RQCEQ-P

280 360 460 500 540 636 712 744 816 848

Moduły jednostek zewnętrznych 
RQEQ140P 2 2 1 1 1
RQEQ180P 2 1 2 3 2 1 1
RQEQ212P 3 1 2 3 4

Zakres wydajności HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30

Wydajność
chłodzenie nom. kW 28,0 36,0 45,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8
grzanie nom. kW 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 7,04 10,3 12,2 13,9 15,5 21,9 21,2 23,3 27,1 29,2
grzanie nom. kW 8,00 10,7 13,4 14,7 16,1 17,7 20,7 21,2 23,1 23,6

EER chłodzenie 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 3,36 3,19 3,01 2,90
COP grzanie 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 16 20 26 29 33 36 40 43 47 50

Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 14,0 18,0 23,0 25,0 27,0 31,8 35,6 37,2 40,8 42,4 
standard 28,0 36,0 46,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8 
maksimum 36,4 46,2 59,8 65,0 70,2 82,7 92,6 96,7 106 110 

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.680
szerokość mm 635+ 635 635+ 635+ 635 635+ 635+ 635+ 635
głębokość mm 765

Ciężar kg 175+ 175 175+ 175+175 179+ 
179+179

175+175
+175+179

175+175
+179+179

175+179
+179+179

179+179+
179+179

Ciśnienie akustyczne chłodzenie nom. dBA 57 61 61 62 63 64 63 64 65 66

Wentylator

typ Śmigłowy

natężenie przepływu powietrza 
(wartość nom. przy 230 V)

chłodzenie m3/min 95+ 95 110+110 95+ 95
+ 110

95+ 
110+110 110+ 110 + 110 95+ 110+ 110+ 110 110+ 110+ 110+ 110

spręż dyspozycyjny (maks.) Pa 78
Sprężarka silnik typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5~43
grzanie min.-maks. °CWB -20~15,5

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A

ilość kg 10,3+ 10,3 10,6+ 10,6 10,3+10,3
+10,6

10,3+10,6
+10,6

10,6+10,6
+10,6

11,2+11,2
+11,2

10,3+10,6
+10,6+11,2

10,3+10,6
+11,2+11,2

10,6+11,2
+11,2+11,2

11,2+11,2
+11,2+11,2

sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny

Połączenia 
instalacji

ciecz mm 9,52 12,7 15,9 19,1
gaz mm 22,2 25,4 28,6 34,9
gaz tłoczenie mm 19,1 22,2 25,4 28,6
przewód wyrównujący ciśnienie mm - - - - - - - - - -
maks. długość całkowita m 300
maks. długość między JZ-JW m 120 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji)

Zasilanie 3~, 400 V, 50 Hz

Uwagi: 

Nominalne wydajności chłodnicze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m. 

Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

 › DANE TECHNICZNE       

 › WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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VRV®III-Q - ZAMIENNY VRV® - POMPA CIEPŁA RQYQ140PY1 RQYQ180PY1
RQCYQ280PY1

RQCYQ360PY1

RQCYQ460PY1

RQCYQ500PY1
RQCYQ540PY1

Przełącznik chłodzenie/grzanie KRC19-26A

Moduł mocujący KJB111A

Zestaw instalacyjny połączeń multi, jednostka zewnętrzna - - BHFP22P36C BHFP22P54C

VRV®-Q - Zamienny VRV® - pompa ciepła

RQYQ-P RQCYQ-P RQYP-A

140 180 280 360 460 500 540 615 680 730 785 850

Moduły jednostek zewnętrznych 

RQYQ140P 1 2 2 1
RQYQ180P 1 2 1 2 3
RQYP280A 1 1 1
RQYP335A 1 1
RQYP400A 1 1
RQYP450A 1 1 1

Zakres wydajności HP 5 6,5 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30

Wydajność
chłodzenie nom. kW 14,0 18,0 28,0 36,0 46,0 50,0 54,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0
grzanie nom. kW 16,0 20,0 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 3,52 5,17 7,04 10,3 12,2 13,9 15,5 17,7 19,2 21,2 23,7 25,2
grzanie nom. kW 4,00 5,37 8,00 10,7 13,4 14,7 16,1 18,8 20,8 22,2 23,8 25,8

EER chłodzenie 3,98 3,48 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 3,47 3,54 3,44 3,31 3,37
COP grzanie 4,00 3,72 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,67 3,68 3,67 3,68 3,68
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 8 10 16 20 26 29 33 36 40 43 46 48
Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 7,0 9,0 14,0 18,0 23,0 25,0 27,0 30,8 34,0 36,5 39,3 42,5 
standard 14,0 18,0 28,0 36,0 46,0 50,0 54,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 
maksimum 18,2 23,4 36,4 46,2 59,8 65,0 70,2 80,0 88,4 94,9 102 111 

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.680
szerokość mm 635 635+ 635 635+ 635+ 635 930+ 930 930+1.240 1.240 +1.240
głębokość mm 765

Ciężar kg 175 175 175+175 175+175+175 292+292 292+384 384+384
Ciśnienie akustyczne nom. dBA 54 58 57 61 62 63 62 63

Wentylator

typ Śmigłowy
natężenie przepływu powietrza 
(wartość nom. przy 230 V)

chłodzenie m3/min 95 110 95+ 95 110+110 95+ 
95+110

95+ 
110+110

110+
110+110 185+200 185+233 185+233 200+233 233+233

spręż dyspozycyjny (maks.) Pa 78
Sprężarka silnik typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Zakres pracy
chłodzenie min.-maks. °CDB -5~43
grzanie min.-maks. °CWB -20~15,5

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A
ilość kg 11,1 11,1 11,1+ 11,1 11,1+11,1 +11,1 * * * * *
sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny

Połączenia 
instalacji

ciecz mm 9,52 12,7 15,9 19,1
gaz mm 15,9 19,1 22,2 25,4 28,6 31,8
maks. długość całkowita m 300
maks. długość między JZ-JW m 120 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji)

Zasilanie 3~, 400 V, 50 Hz

 › DANE TECHNICZNE       

 › WYPOSAŻENIE DODATKOWE

* Dane nie były dostępne w momencie publikacji.
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VRV® TYLKO CHŁODZENIE

 › KORZYŚCI

ELASTYCZNA INSTALACJA CHŁODNICZA

System VRV® umożliwia dłuższą instalację chłodniczą – aż 

165 m (190 m równoważnej długości rur) przy całkowitej 

długości rur w systemie 1000 m. 

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana 

powyżej jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi 

standardowo 50 m. Może ona zostać zwiększona do 90 m*. 

W przypadku, gdy jednostka zewnętrzna jest zlokalizowana 

poniżej jednostek wewnętrznych, różnica wysokości wynosi 

standardowo 40 m. Możliwa jest różnica wysokości do 

maksymalnie 90 m*.

Za pierwszym odgałęzieniem, różnica pomiędzy największą 

długością rur a najmniejszą długością rur może wynosić 

maksymalnie 40 m pod warunkiem, że największa długość 

rur wynosi maksymalnie 90 m.

* W celu uzyskania dodatkowych informacji na ten temat, należy skontaktować się z lokalnym dealerem  Daikin.
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Uwagi:  

Nominalne wydajności chłodnicze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

Moc akustyczna jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.

Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych.

Parametry akustyczne są mierzone w komorze pół-bezechowej.

VRV® tylko chłodzenie

RXQ-P(A) 5 8 10 12 14 16 18

Zakres wydajności HP 5 8 10 12 14 16 18

Wydajność chłodzenie nom. kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0

Pobór mocy chłodzenie nom. kW 3,52 5,22 7,42 9,62 12,40 14,20 16,20
EER chłodzenie 3,98 4,29 3,77 3,48 3,23 3,17 3,02
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 8 13 16 19 23 26 29

Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 62,5 100 125 150 175 200 225
standard 125 200 250 300 350 400 450
maksimum 162,5 260 325 390 455 520 585

Wymiary jednostka
wysokość mm 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
szerokość mm 635 930 930 930 1.240 1.240 1.240
głębokość mm 765 765 765 765 765 765 765

Ciężar jednostka kg 159 187 240 240 316 316 324
Moc akustyczna

chłodzenie
nom. dBA 72 78 78 80 80 80 83

Ciśnienie akustyczne nom. dBA 54,0 57,0 58,,0 60,0 60,0 60,0 63,0

Wentylator
typ Śmigłowy
natężenie przepływu powietrza(wartość nom. przy 230 V) chłodzenie m3/min 95 171 185 196 233 233 239
spręż dyspozycyjny (maks) Pa 78

Sprężarka typ Hermetyczna sprężarka spiralna
Zakres pracy chłodzenie min.-maks. °CDB -5,0 ~ 43,0

Czynnik 
chłodniczy

typ R-410A
ilość kg 6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 11,7
sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Olej chłodniczy
typ Olej syntetyczny (eter)
ilość l 1,7 2,1 3,9 3,9 5,7 5,7 5,8

Połączenia 
instalacji

ciecz mm 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9
gaz mm 15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6
maks. długość całkowita m 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
maks. długość między JZ-JW m 165 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji (opcja: 90)

Zasilanie 3N~, 400V, 50Hz

 › DANE TECHNICZNE

 › WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1  Wszystkie opcje są dostępne w zestawach.

2  Centralną tacę skroplin należy połączyć w oparciu o tabelę połączeń jednostek zewnętrznych.

3  Opcję należy zainstalować wewnątrz jednostki zewnętrznej, potrzebna tylko w przypadku kiedy jednostka zewnętrzna zostanie zamontowana nad jednostką wewnętrzną.

VRV® TYLKO CHŁODZENIE RXQ5P RXQ8P RXQ12P RXQ14-18Pa

RXQ10P

Skrzynka montażowa KJB111A

Rozdzielacz REFNET
KHRQ22M29H

-  - KHRQ22M64H

Trójnik REFNET
KHRQ22M20T

- KHRQ22M29T9
-  - KHRQ22M64T

Centralna taca skroplin KWC26B160 KWC26B280 KWC26B280 KWC26B450
Zestaw cyfrowego manometru BHGP26A1
Zwiększona różnica wysokości między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną do 90 m (patrz uwaga 3) - EKLD90P12 EKLD90P12 EKLD90P18
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AGREGATY VRV® CHŁODZONE WODĄ

Pomimo nadzwyczajnej sprawności energetycznej i elastyczności instalacji systemów VRV® chłodzonych powietrzem, 

istnieją aplikacje, dla których wersja chłodzona wodą jest lepszym i bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. 

Są to głównie WIELOPIĘTROWE BUDYNKI, w których maksymalne długości przewodów 

chłodniczych uniemożliwiają zastosowanie systemu chłodzonego powietrzem. Inne sytuacje, dla których 

idealnym zastosowaniem jest VRV® chłodzony wodą, to budynki, które nie posiadają odpowiedniego dachu lub 

miejsca na montaż agregatów zewnętrznych oraz projekty ze szczególnie surowymi wymaganiami odnośnie hałasu.

System VRV® chłodzony wodą jest teraz dostępny w typoszeregu 9 modeli pomiędzy 8 a 30 HP, w wersji z odzyskiem ciepła, 

pompy ciepła i najnowszej serii GEOTERMALNEJ. W rzeczywistości szybko rozwijający się sektor geotermalny 

zapewnia idealne możliwości stosowania pomp ciepła wykorzystujących jako źródło glebę i oferuje znaczny potencjał 

przyszłościowy ich rozwoju.
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SERIA STANDARDOWA

SERIA GEOTERMALNA

KORZYŚCI STR. 72

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA VRV®  STR. 76

VRV®-W SERIA STANDARDOWA - 

W WERSJI Z ODZYSKIEM CIEPŁA I POMPA CIEPŁA STR. 78

VRV®-W SERIA GEOTERMALNA - 

W WERSJI Z ODZYSKIEM CIEPŁA I POMPA CIEPŁA STR. 80
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KORZYŚCI

 WYSOKIE SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNE WYNIKAJĄCE Z 2-STOPNIOWEGO ODZYSKU CIEPŁA

System VRV®-W wykorzystuje 2-stopniowy odzysk ciepła. Pierwszy stopień jest osiągany w systemie chłodniczym i odnosi 

się jedynie do jednostek z odzyskiem ciepła. Ciepło oddawane przez jednostki wewnętrzne pracujące w trybie chłodzenia 

jest transportowane do jednostek zlokalizowanych w obszarach wymagających ogrzewania, co maksymalizuje sprawność 

energetyczną i redukuje koszty energii elektrycznej. 

Odzysk ciepła jest również możliwy w jednostkach typu pompa ciepła

Drugi stopień odzysku ciepła jest osiągany w obiegu wodnym pomiędzy agregatami chłodzonymi wodą. Dwustopniowy odzysk 

ciepła znacznie polepsza sprawność energetyczną i jest idealnym rozwiązaniem spełniającym wymagania nowoczesnych 

budynków biurowych, w których niektóre obszary mogą wymagać chłodzenia nawet w okresie zimowym.

stopień 2 stopień 1
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Stopień 1: Dla modeli z odzyskiem ciepła

Jednoczesne grzanie i chłodzenie w obrębie 

tego samego systemu chłodniczego

Kiedy wymagane jest głównie chłodzenie, system odzyskuje 

ciepło oddawane przez jednostki pracujące w trybie 

chłodzenia do celów grzewczych. 

Kiedy wymagane jest głównie grzanie, system wykorzystuje 

schłodzony czynnik chłodniczy pochodzący z jednostek w 

trybie ogrzewania do chłodzenia. Sprawność jest większa, 

gdy praca jest wykonywana równocześnie.

Stopień 2: Dla modeli z odzyskiem ciepła i 

pompy ciepła!

Odzysk ciepła pomiędzy agregatami 

chłodzonymi wodą

Dla modeli z odzyskiem ciepła i pompy 

ciepła!

Odzysk ciepła jest również możliwy pomiędzy systemami 

podłączonymi do tego samego obiegu wodnego. Systemy 

te wymieniają ciepło poprzez wodę, co wpływa na 

zwiększenie sprawności.

Odzysk ciepła pomiędzy jednostkami wewnętrznymi Odzysk ciepła pomiędzy jednostkami zewnętrznymi 
(Seria z odzyskiem ciepła i pompa ciepła)

Wszystkie jednostki wewnętrzne w 

trybie chłodzenia
Wieżą 

chłodnicza (typ 
zamknięty), 

kocioł

Ciepło oddawane 

do obiegu

Ciepło oddawane 

do obiegu

Ciepło pobierane z 

obiegu

Ciepło pobierane z 

obiegu

Jednostki wewnętrzne, 

głównie w trybie 

chłodzenia, częściowo w 

trybie grzania

Pełen odzysk ciepła

Jednostki wewnętrzne, 

głównie w trybie grzania, 

częściowo w trybie 

chłodzenia

Wszystkie jednostki wewnętrzne w 

trybie grzania

Ciepło 
oddawane 
do obiegu

Ciepło częściowo 
przesyłane do obiegu

Częściowy pobór 
ciepła z obiegu

Pobór ciepła z 
obiegu

VRV®-W VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

VRV®-W

* Powyżej przedstawione konfiguracje systemu służą tylko celom ilustracyjnym.
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ELASTYCZNA KONSTRUKCJA INSTALACJI RUROWEJ

Elastyczna instalacja wodna

VRV® chłodzony wodą wykorzystuje wodę jako źródło 

ciepła, jest więc optymalny dla dużych budynków, włączając 

wysokie, wielopiętrowe wieżowce, ponieważ system ten 

może wytrzymać ciśnienie wody aż do 1,96 MPa. 

Ponadto, jeżeli temperatura wody zainstalowanego 

źródła ciepła wynosi pomiędzy 10°C a 45°C, istnieje 

możliwośćwykorzystania istniejącej instalacji wodnej i 

źródła ciepła. Sprawia to, że jest to idealne rozwiązanie przy 

modernizacji istniejącego budynku.

Ponieważ jest to system chłodzony wodą, temperatura 

powietrza zewnętrznego nie wpływa na jego wydajność 

grzewczą. Dodatkowo, chłodzenie wodą oznacza, że nie 

jest potrzebne odszranianie a wynikający z tego krótki czas 

uruchomienia zapewnia szybkie i komfortowe ogrzewanie, 

nawet w chłodnym klimacie.

Rzeczywista długość instalacji rurowej

między VRV®-W i jednostkami wewnętrznymi: 120 m 

(Równoważna długość instalacji: 140 m) Instalacja wodna

Instalacja chłodnicza

Różnica poziomów 
pomiędzy jednostkami 
wewnętrznymi: 15 m

Różnica poziomów
między VRV®-W
i jednostkami wewnętrznymi:
50 m jeśli VRV®-W znajduje się 
powyżej
40 m jeśli VRV®-W znajduje się 
poniżej

Długość instalacji wodnej zależy od wyposażenia 

źródła ciepła.

Instalacja wewnętrzna

VRV®-W

VRV®-W

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA - MONTAŻ AGREGATÓW 

WPIONIE

Zastosowanie nowego wodnego wymiennika ciepła i 

optymalizacja kontroli obiegu chłodniczego zaowocowały 

powstaniem najbardziej zwartej i lekkiej jednostki na rynku. 

Ciężar urządzenia 149 kg* i wysokość 1000 mm sprawia, 

że jego montaż jest bardzo łatwy. Możliwe jest również 

ustawienie agregatów jeden nad drugim, co dodatkowo 

przyczynia się do oszczędności miejsca.

* dla jednostki 8 HP.

Wysokość do 

sufitu

Poziom podłogi

100-300 mm

3.200 mm  
lub wyżej

Możliwy montaż agregatów jeden nad drugim.

Długa instalacja chłodnicza

Obieg chłodniczy zapewnia znaczną elastyczność, ponieważ 

możliwa jest instalacja o rzeczywistej długości do 120 m 

i różnicy wysokości pomiędzy agregatem VRV®-W a 

jednostkami wewnętrznymi do 50 m* (jeżeli jednostka 

zewnętrzna VRV®-W jest zlokalizowana powyżej jednostek 

wewnętrznych). Instalacja wodna znajduje się poza obszarami 

użytkowymi, dlatego nie występuje problem wycieków.

* 40 m jeśli jednostka zewnętrzna VRV®-W znajduje się pod jednostkami wewnętrznymi.
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SZEROKI ZAKRES PRACY

Standardowe agregaty chłodzone wodą posiadają szeroki zakres pracy pomiędzy 10°C a 45°C temperatury wlotu wody, 

zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia. 

W przypadku serii geotermalnej, zakres pracy jest jeszcze większy, do -10°C* w trybie grzania i 6°C w trybie chłodzenia.

* Należy dodać do wody glikol etylenowy przy temperaturze wody na wlocie poniżej 5°C.

dB(A) Poziom głośności Odgłos

0 Próg słyszalności - 
20 Ekstremalnie niski poziom hałasu Szeleszczące liście
40 Bardzo niski poziom hałasu Ciche pomieszczenie
60 Średni poziom hałasu Normalna rozmowa
80 Bardzo wysoki poziom hałasu Hałas porównywalny z zatłoczonym miastem

100 Ekstremalnie wysoki poziom hałasu Orkiestra symfoniczna
120 Próg bólu Startujący samolot odrzutowy

Jednostki wewnętrzne Daikin

NISKI POZIOM GŁOŚNOŚCI PRACY JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH

 › Ciągłe dążenie firmy Daikin do redukcji głośności pracy zaowocowało wyprodukowaniem bardzo cichej sprężarki spiralnej 

oraz wentylatora.

 › Jednostki wewnętrzne Daikin mają bardzo niski poziom głośności pracy, nawet do 25 dB(A).

SERIA STANDARDOWA
• Z ODZYSKIEM CIEPŁA

• POMPA CIEPŁA

SERIA GEOTERMALNA
• Z ODZYSKIEM CIEPŁA

• POMPA CIEPŁA

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

6°C

10°C 10°C

-10°C

Chłodzenie

45°C

Chłodzenie

45°C

 Ogrzewa-

nie

45°C

 Ogrzewanie

45°C

 TWÓJ SYSTEM ZOPTYMALIZOWANY DLA KLIMATU EUROPEJSKIEGO - TRYB WYDAJNOŚCI JAWNEJ

Tryb wydajności jawnej w jednostkach zewnętrznych VRV® został zoptymalizowany do pracy jednostek w klimacie 

europejskim. Ta optymalizacja pozwoliła na uzyskanie poniższych korzyści:

Wyższa energooszczędność

Ponieważ energia nie jest marnowana na niepotrzebne osuszanie, system jest dużo wydajniejszy w trybie chłodzenia.

Wyższy komfort dla użytkownika końcowego

Dzięki wyższej temperaturze parowania, wzrasta również temperatura na nawiewie jednostek wewnętrznych w trybie 

chłodzenia, co znacznie zwiększa komfort.
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ZAAWANSOWANA 
TECHNOLOGIA URZĄDZEŃ VRV® 

CHŁODZONYCH WODĄ

 RELUKTANCYJNA BEZSZCZOTKOWA SPRĘŻARKA NA PRĄD STAŁY

 › Reluktancyjny bezszczotkowy silnik DC znacznie zwiększa wydajność w porównaniu 

do konwencjonalnych silników z inwerterem AC, jednocześnie wykorzystując 2 

różne formy momentu obrotowego (normalny i reluktancyjny) do wytworzenia 

dodatkowej mocy przy niewielkim natężeniu prądu elektrycznego.

 › Silnik składa się z mocnych magnesów neodymowych, które skutecznie 

generują wysoki moment obrotowy. Te magnesy decydują o energooszczędności 

silnika.

 › Mechanizm o wysokim współczynniku oporu

Poprzez wprowadzenie oleju pod wysokim ciśnieniem, siła reakcji ze stałej 

spirali została dodana do siły wewnętrznej, co w rezultacie doprowadziło do 

zmniejszenia strat oporu. To znacznie zwiększyło wydajność i zmniejszyło 

poziom hałasu.

 SINUSOIDALNY INWERTER PRĄDU STAŁEGO

 › Optymalizacja fali o przebiegu sinusoidalnym doprowadziła do równiejszych 

obrotów silnika i zwiększyła jego wydajność. 

 FUNKCJA I-DEMAND

 › Nowy czujnik natężenia prądu minimalizuje różnicę między 

rzeczywistym poborem mocy a wstępnie określonym poborem mocy.

1

2
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Przykład:  

WYŁ.
WENTYLATORA

GORĄCY 

START

VRV®III

Ze skrzynką BS VRV®III, inne jednostki wewnętrzne są w stanie zapewniać 

ogrzewanie podczas, gdy docelowe jednostki wewnętrzne zostaną 

przełączone z trybu ogrzewania na tryb chłodzenia.

INDYWIDUALNY KOMFORT DZIĘKI SKRZYNCE BS VRV®III

Możliwa jest indywidualna zmiana trybu pracy jednostek wewnętrznych 

pomiędzy grzaniem a chłodzeniem. Oznacza to, że wszystkie jednostki 

wewnętrzne, których tryb pracy nie został zmieniony mogą kontynuować 

swoją pracę zapewniając swoim użytkownikom komfort podczas trwania 

tego procesu.
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VRV®-W seria standardowa - z odzyskiem ciepła - pompa ciepła

Uwagi: 
1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze wody na wlocie: 30°C, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.
2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperaturze wody na wlocie: 20°C, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.
3 Należy utrzymywać temperaturę otoczenia 0-46°C i wilgotność 80%RH lub mniej. Oddawanie ciepła przez obudowę: 0,64kW/8HP.
4 Należy utrzymywać temperaturę otoczenia 0-40°C i wilgotność 80%RH lub mniej. Oddawanie ciepła przez obudowę: 0,71kW/10HP.
5 W przypadku odzysku ciepła.
6 W przypadku pompy ciepła.

SERIA STANDARDOWA 

 › DANE TECHNICZNE

 › W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat skrzynek BS, patrz strona 40

RWEYQ-P 8 10 16 18 20 24 26 28 30

Moduły jednostek 
zewnętrznych

RWEYQ8P 1 - 2 1 - 3 2 1 -
RWEYQ10P - 1 - 1 2 - 1 2 3

Zakres wydajności HP 8 10 16 18 20 24 26 28 30

Wydajność
chłodzenie nom. kW 22,4 26,7 44,8 49,1 53,4 67,2 71,5 75,8 80,1
grzanie nom. kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 4,55 6,03 9,10 10,6 12,1 13,7 15,1 16,6 18,1
grzanie nom. kW 4,24 6,05 8,48 10,3 12,1 12,7 14,5 16,3 18,2

EER chłodzenie 4,92 4,43 4,92 4,63 4,43 4,91 4,74 4,57 4,43
COP grzanie 5,90 5,21 5,90 5,49 5,21 5,91 5,62 5,40 5,21
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 13 16 26 29 32 36 36 36 36

Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

minimum 100 125 200 225 250 300 325 350 375
standard 200 250 400 450 500 600 650 700 750
maksimum 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Wymiary Jednostka
Wysokość mm 1.000
Szerokość mm 780 780 780 + 780 780 + 780 780 + 780 780 + 780 + 780 780 + 780 + 780 780 + 780 + 780 780 + 780 + 780
Głębokość mm 550

Ciężar Jednostka kg 149 150 149 + 149 150 + 149 150 + 150 149 + 149 + 149 150 + 149 + 149 150 + 150 + 149 150 + 150 + 150
Ciśnienie akustyczne Chłodzenie nom. dBA 50 51 53 54 54 55 55 55 56
Wymiennik ciepła Typ Nierdzewna blacha stalowa
Sprężarka Typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Temperatura 
wody na wlocie

chłodzenie °C 10~45
grzanie °C 10~45

Czynnik 
chłodniczy

Nazwa R-410A
Ilość kg 3,5 4,2 3,5 + 3,5 4,2 + 3,5 4,2 + 4,2 3,5 + 3,5 + 3,5 4,2 + 3,5 + 3,5 4,2 + 4,2 + 3,5 4,2 + 4,2 + 4,2
Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Olej chłodniczy Nazwa Olej syntetyczny (eter)

Połączenia 
instalacji

Ciecz mm 9,52 9,52 12,7 15,9 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1
Gaz5 mm 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9
Tłoczenie gazu5 mm 15,9 19,1 22,2 22,2 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6
Tłoczenie gazu6 mm 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9
maks. długość całkowita m 300
maks. długość między JZ-JW m 150 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji)

Zasilanie 3N~, 380-415V, 50Hz

 › W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat skrzynek BS, patrz strona 40
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 › WYPOSAŻENIE DODATKOWE

VRV®-W Z ODZYSKIEM CIEPŁA - SERIA STANDARDOWA RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P

Skrzynka montażowa KJB111A

Rozdzielacz REFNET
KHRQ23M29H

- KHRQ23M64H
- KHRQ23M75H

Trójnik REFNET

KHRQ23M20T
KHRQ23M29T9

- KHRQ23M64T
- KHRQ23M75T

Zestaw połączeniowy instalacji 
jednostki zewnętrznej multi

dla 2 jednostek zewnętrznych - BHFP26MA56 -
dla 3 jednostek zewnętrznych - BHFP26MA84

Zestaw fi ltra
BWU26A15 
BWU26A20

Adapter sterowania zewnętrznego do jednostki zewnętrznej DTA104A62

VRV®-W POMPA CIEPŁA - SERIA STANDARDOWA RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P

Przełącznik chłodzenie/grzanie KRC19-26A

Skrzynka montażowa KJB111A

Rozdzielacz REFNET
KHRQ22M29H

- KHRQ22M64H
- KHRQ22M75H

Trójnik REFNET

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9

- KHRQ22M64T
- KHRQ22M75T

Zestaw połączeniowy instalacji 
jednostki zewnętrznej multi

dla 2 jednostek zewnętrznych - BHFP22MA56 -
dla 3 jednostek zewnętrznych - BHFP22MA84

Zestaw fi ltra
BWU26A15 
BWU26A20

Adapter sterowania zewnętrznego do jednostki zewnętrznej DTA104A62
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SERIA GEOTERMALNA 

 › KORZYŚCI

OGRZEWANIE Z WYKORZYSTANIEM WODY GRUNTOWEJ JAKO ODNAWIALNEGO ŹRÓDŁA ENERGII

Ten system chłodzony wodą wykorzystuje jako odnawialne źródło energii wodę z jezior, rzek...

Ponieważ temperatura na przykład wody gruntowej jest relatywnie stabilna w czasie roku, system ten zapewnia wyjątkową 

wydajność, nawet w najbardziej ekstremalnych temperaturach zewnętrznych.

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

6°C

-10°C

Chłodzenie

45°C

 Ogrzewanie

45°C

ROZSZERZONY ZAKRES PRACY

Seria geotermalna chłodzona wodą pozwala na temperaturę wody na wlocie   

do -10°C * w trybie grzania, co rozszerza jej zakres zastosowań.

* przy temperaturze wody na wlocie poniżej 5°C należy dodać do wody glikol etylenowy
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VRV®-W Z ODZYSKIEM CIEPŁA - SERIA GEOTERMICZNA RWEYQ8PR RWEYQ10PR

Skrzynka montażowa KJB111A
Rozdzielacz REFNET KHRQ23M29H

Trójnik REFNET
KHRQ23M20T

KHRQ23M29T9

Zestaw filtra
BWU26A15 
BWU26A20

Adapter sterowania zewnętrznego do jednostki zewnętrznej DTA104A62

VRV®-W POMPA CIEPŁA - SERIA GEOTERMICZNA RWEYQ8PR RWEYQ10PR

Przełącznik chłodzenie/grzanie KRC19-26A

Skrzynka montażowa KJB111A

Rozdzielacz REFNET KHRQ22M29H

Trójnik REFNET
KHRQ22M20T

KHRQ22M29T9

Zestaw filtra
BWU26A15 
BWU26A20

Adapter sterowania zewnętrznego do jednostki zewnętrznej DTA104A62

VRV®-W - seria geotermalna - z odzyskiem ciepła - pompa ciepła

RWEYQ-PR 8 10

Zakres wydajności HP 8 10

Wydajność
chłodzenie nom. kW 22,4 26,7
grzanie nom. kW 25,0 31,5

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 4,55 6,03
grzanie nom. kW 4,24 6,05

EER 4,69 4,11
COP 5,61 5,00
Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 13 16

Indeks podłączonych 
jednostek wewnętrznych

minimum 100 125
maksimum 200 250

Wymiary jednostka
Wysokość mm 1.000
Szerokość mm 780
Głębokość mm 550

Ciężar jednostka kg 149 150
Ciśnienie akustyczne chłodzenie nom. dBA 50 51
Wymiennik ciepła Typ Nierdzewna blacha stalowa
Sprężarka Typ Hermetyczna sprężarka spiralna

Temperatura 
wody na wlocie

chłodzenie °C 6~45
grzanie °c -10~45

Czynnik 
chłodniczy

nazwa R-410A
ilość kg 3,5 4,2
sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny)

Olej chłodniczy nazwa Olej syntetyczny (eter)

Połączenia 
instalacji

ciecz (OD) mm 9,52 9,52
gaz5 mm 19,1 22,2
tłoczenie gazu5 mm 15,9 19,1
tłoczenie gazu6 mm 19,1 22,2
maks. długość całkowita m 300
maks. długość między JZ-JW m 150 (rzeczywista długość)
różnica poziomów JZ-JW m 50 (jednostka zew. w najwyższej pozycji)

Zasilanie 3N~, 380-415V, 50Hz

Uwagi: 
1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze wody na wlocie: 30°C, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.
2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperaturze wody na wlocie: 20°C, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.
3 Należy utrzymywać temperaturę otoczenia 0-46°C i wilgotność 80%RH lub mniej. Oddawanie ciepła przez obudowę: 0,64kW/8HP.
4 Należy utrzymywać temperaturę otoczenia 0-40°C i wilgotność 80%RH lub mniej. Oddawanie ciepła przez obudowę: 0,71kW/10HP.
5 W przypadku odzysku ciepła.
6 W przypadku pompy ciepła.

 › DANE TECHNICZNE       

 › WYPOSAŻENIE DODATKOWE

 › WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

W jednym obiegu chłodniczym agregatu 54 HP systemu VRV® pompa ciepła mogą pracować aż 64 jednostki 

wewnętrzne. Typoszereg jednostek wewnętrznych VRV® Daikin, będący jednym z najszerszych na rynku, 

obecnie zawiera aż 26 RÓŻNYCH STYLOWYCH I ELEGANCKICH MODELI W 
114 RÓŻNYCHWARIANTACH. Wszystkie jednostki wewnętrzne zostały zaprojektowane 

tak, aby zmaksymalizować komfort zminimalizować głośność pracy i uprościć montaż oraz konserwację.

Jednostki wewnętrzne VRV® to nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenia dostępne jako kaseta międzystropowa, 

jednostka kanałowa, jednostka podstropowa, naścienna i przypodłogowa. Kaseta z nawiewem obwodowym jest teraz 

wyposażona w opcjonalny filtr samoczyszczący, który codziennie oczyszcza się, co prowadzi do rocznych oszczędności energii 

rzędu 10%. Pył z filtra jest gromadzony w jednostce i można go usunąć odkurzaczem.

Zaprojektowane tak, aby pasowały do pomieszczeń o każdej wielkości i kształcie, jednostki wewnętrzne VRV® Daikin są również 

łatwe w obsłudze, ciche i wyjątkowo niezawodne. 
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JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE STR. 112

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE SPLIT I SKY AIR Z MOŻLIWOŚCIĄ 

PODŁĄCZENIA DO VRV® W WERSJI POMPA CIEPŁA RXYQ-PR STR. 116

JEDNOSTKI PODSTROPOWE STR. 108
KASETY MIĘDZYSTROPOWE STR. 84

JEDNOSTKI KANAŁOWE STR. 94

JEDNOSTKI NAŚCIENNE STR. 106

KASETY MIĘDZYSTROPOWE JEDNOSTKI PODSTROPOWE

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE SPLIT I SKY AIR

JEDNOSTKI KANAŁOWE

JEDNOSTKI NAŚCIENNE
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Daikin wprowadza na 

rynek europejski pierwszą 

kasetę samoczyszczącą

Daikin opracował nowy panel dekoracyjny 
przeznaczony do kasety z obwodowym 
nawiewem wyposażony w specjalny fi ltr 
z funkcją samoczyszczenia, która włącza 
się raz dziennie. Cały kurz z fi ltra jest 
przechowywany w jednostce wewnętrznej 
i można go usunąć za pomocą zwykłego 
odkurzacza. Ten panel dekoracyjny 
pozwala zaoszczędzić na energii i kosztach 
konserwacji i zapewnia większy komfort.

Wyższa wydajność i komfort dzięki 

funkcji automatycznego czyszczenia 

fi ltra > Oszczędności za energię do 10%

W przypadku standardowego panelu 
dekoracyjnego, zużycie energii przez jednostkę 
nieznacznie wzrasta z powodu gromadzącego się 
na fi ltrze kurzu. Po wyczyszczeniu fi ltra, zużycie 
energii powraca do poziomu pierwotnego.
Dzięki panelowi dekoracyjnemu z funkcją 
automatycznego czyszczenia, fi ltr jest czyszczony 
codziennie i z tego względu zużycie energii jest 
przez cały czas na jednym poziomie, co prowadzi 
do oszczędności rzędu 10% w porównaniu 
do panelu czyszczonego raz w roku.

Filtr nigdy nie czyszczony
Filtr czyszczony raz w roku
Filtr czyszczony codziennie

Dzień 1: równe zużycie 
energii 

Po 1 roku: > 20% wzrost w 
zużyciu energii 

=> Średni wzrost o 10% 
zużycia energii rocznie 

BYCQ140CG Panel dekoracyjny z funkcją samoczyszczenia, 
nowa opcja do kasety z obwodowym nawiewem

Gromadzący 
się w fi ltrze 
kurz zwiększa 
zużycie 
energii

Lata pracy
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1. Codzienne czyszczenie filtra

Raz dziennie okrągły filtr obraca się o 360° i 
przechodzi przez specjalną szczotkę. Użytkownik 
może zaprogramować czas czyszczenia za pomocą 
pilota.

3. Kaseta samoczyszcząca: Działanie
Usuwanie kurzu za pomocą odkurzacza

 › Szybkość

 › Nie ma konieczności stykania się z kurzem

 › Nie ma potrzeby otwierania panelu

2. Kaseta samoczyszcząca: działanie

Kurz jest przesyłany do skrzynki pyłowej za pomocą 
przepływu powietrza generowanego przez 
wentylator jednostki wewnętrznej.

Przeciętnie, skrzynka pyłowa jest w stanie 
przechowywać kurz przez okres 1 roku w przypadku 
zastosowania w biurze i pół roku w przypadku 
zastosowania w sklepie (w zależności od rocznych 
godzin pracy i typu sklepu).

Łatwe usuwanie kurzu za pomocą odkurzacza bez konieczności otwierania jednostki

 › Kurz przechowywany w skrzynce pyłowej 

 › Można usunąć kurz ze skrzynki za pomocą odkurzacza

 › Nie trzeba przestawiać mebli w sklepie, aby uzyskać dostęp do jednostki

 › Potrzebny jest wyłącznie odkurzacz, nie jest potrzebna ani drabina ani inne wyposażenie 

 › Nie jest potrzebny wykwalifikowany personel

 › Bez konieczności ręcznego czyszczenia – nie ma potrzeby stykania się z kurzem

Funkcja automatycznego czyszczenia, to niższe koszty za konserwację

 › Mniej czasu potrzebnego na konserwację filtra

 › Nie jest wymagany wykwalifikowany personel

Informacje szczegółowe na temat działania panelu z funkcją autoczyszczenia
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NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››

FXFQ20-63P9
Standardowy panel, biały z 
szarymi żaluzjami

FXFQ20-63P9
Standardowy panel, biały z białymi 
żaluzjami

FXFQ20-63P9 
Panel samoczyszczący, biały 

Komfort i wydajność

 ›  Nawiew powietrza we wszystkich kierunkach (360°) 
zapewnia równomierny rozkład powietrza oraz temperatury

 › Nowoczesny panel dekoracyjny jest dostępny w 
3 różnych wariantach: Standardowy biały panel 
(RAL9010) z szarymi żaluzjami, standardowy biały panel 
(RAL9010) z białymi żaluzjami i panel samoczyszczący

 › Panel samoczyszczący:
 › Daikin wprowadza na rynek europejski pierwszą 

kasetę z funkcją automatycznego czyszczenia
 › Wyższa wydajność i komfort dzięki funkcji 

codziennego, automatycznego czyszczenia fi ltra
 › Funkcja automatycznego czyszczenia, 

to niższe koszty konserwacji
 › Łatwe usuwanie kurzu za pomocą odkurzacza 

bez konieczności otwierania jednostki
 › Zastosowanie jednostek zewnętrznych typu 

inwerter zapewnia system klimatyzacyjny 
o wysokiej sprawności i bardzo cichy

 › Funkcja nieobecności w domu umożliwia oszczędność 
energii

 › Udział świeżego powietrza: do 20% 
(wymagany opcjonalny zestaw)

 › Komfortowy poziomy nawiew powietrza gwarantuje 
pracę bez przeciągów i zapobiega zabrudzeniu sufi tu 

 › 23 wzorce nawiewu powietrza

1  Do sterowania BYCQ140CGW1, potrzebny jest przewodowy 

sterownik zdalny BRC1E51A. Nie może współpracować z VRV®III-S i 

zdalnym sterownikiem bezprzewodowym.

2 Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXFQ-P9
20-25-32-40-50-63-80-100-125

Kaseta międzystropowa z obwodowym 
nawiewem

BRC1E51A BRC7F532

86



Elastyczna instalacja i prosta konserwacja

 › Mniejsza wysokość instalacji:  
214 mm dla klasy 20-63 

 › Pompa skroplin o wysokości podnoszenia 850 mm w standardzie
 › Łatwo dostępne i widoczne sprawdzenie skroplin
 › Dostępna funkcja „wielu użytkowników” (wymagana 

opcjonalnapłytka drukowana)

850 mm

Uwagi:

1 Wartości ciśnienia akustycznego są podawane dla jednostki montowanej z tylną instalacją ssawną.

2 Poziom mocy akustycznej to wartość bezwzględna oznaczając moc generowaną przez źródło dźwięku.

3 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.

4 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB , równoważnej długości instalacji chłodniczej: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.

5 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora jednostki wewnętrznej.

6 Biały panel standardowy z szarymi żaluzjami.

7 Biały panel standardowy z białymi żaluzjami.

8 Biały panel samoczyszczący z możliwością sterowania za pomocą przewodowego sterownika, konieczny BRC1E51A. Niezgodny z VRV®III-S i zdalnym sterownikiem bezprzewodowym.

1 Opcja niedostępna dla BYCQ140CGW1

2 Wymagana jest płyta montażowa KRP1H98

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

Pompka skroplin

FXFQ-P9 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Wydajność grzewcza nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,053 0,063 0,083 0,095 0,120 0,173 0,258

grzanie nom. kW 0,045 0,055 0,067 0,114 0,108 0,176 0,246

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840 288 x 840 x840

Ciężar jednostka kg 20,0 21,0 24,0 26,0

Obudowa materiał Stal galwanizowana

Natężenie  przepływu  
powietrza

chłodzenie Wys./Nis. m3 /min 12,5 / 9,0 13,5 / 9,0 15,5 / 10,0 16,5 / 11,0 23,5 / 14,5 26,5 / 17,0 33,0 / 20,0

grzanie Wys./Nis. m3 /min 12,5 / 9,0 13,5 / 9,0 15,0 / 9,5 17,5 / 12,0 23,5 / 14,5 28,0 / 17,5 33,0 / 20,0

Moc akustyczna 
(nominalna) chłodzenie

Wys./Nis.
dBA 49 50 51 52 55 58 61

Wys./Nis.

Ciśnienie akustyczne
chłodzenie Wys./Nis. dBA 31 / 28 32 / 28 33 / 28 34 / 29 38 / 32 41 / 33 44 / 34

grzanie Wys./Nis. dBA 31 / 28 32 / 28 33 / 28 36 / 30 38 / 32 42 / 34 44 / 34

Czynnik chłodniczy nazwa R-410A

Połączenia 
instalacji ciecz / gaz / skropliny średnica mm 6,35 / 12,7 / VP25 (I.D.25/O-

.D.32) 6,4 / 12,7 / VP25 (I.D.25/O.D.32) 9,5 / 15,9 / VP25 (I.D.25/O.D.32)

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Wysokość podnoszenia skroplin mm 850

Panel dekoracyjny

model BYCQ140CW16 / BYCQ140CW1W7 / BYCQ140CGW18

kolor Biały (RAL9010)

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 50x950x950

ciężar kg 5,5

Zasilanie 1~,  220-240V,  50Hz

FXFQ-P9 20 25 32 40 50 63 80 125

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52

Zdalny sterownik 
bezprzewodowy

tylko chłodzenie BRC7F533F1

pompa ciepła BRC7F532F1

Panel dekoracyjny Patrz powyższa tabela

Wymienny filtr od dużej trwałości (typ nietkaninowy) KAFP551K160

Opcja świeżego powietrza (20 % wlot świeżego powietrza) (typ komorowy) KDDQ55C1401

Zaślepienie wylotu powietrza KDBHQ55C140

Opcja „wielu użytkowników” DTA114A612

Przykładowe wzorce 

nawiewu powietrza

Nawiew powietrza we 
wszystkich kierunkach (360°) 
zapewnia równomierny 
rozkład powietrza

Nawiew w 4  
kierunkach

Nawiew w 
2 kierunkachNawiew obwodowy

Nawiew w 
3 kierunkach
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Przestrzeń nad sufi tem 
podwieszonym 
- 295 mm

0°

60°

FXZQ-M9
20-25-32-40-50

Kaseta międzystropowa z 4-kierunkowym 
nawiewem 600 mm x 600 mm

* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

Komfort i wydajność

 › Nowoczesny panel dekoracyjny w 
kolorze białym (RAL9010)

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 
pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

 › Cicha praca: ciśnienie akustyczne od 25 dBA
 › Opcja świeżego powietrza zapewnia komfort
 › Komfortowy poziomy nawiew powietrza 

gwarantuje operację bez przeciągów 
i zapobiega zabrudzeniu sufi tu

 › Ponieważ kierownice powietrza mogą obrócić się 
do pozycji 0°, praktycznie nie występują przeciągi

BRC1E51A BRC7E530FXZQ20-50M9
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Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB • temperaturze zewnętrznej: 35°CDB; równoważnej długości instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie).

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB; równoważnej długości instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie).

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE
FXZQ-M9  20 25 32 40 50

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Wydajność grzewcza nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,073 0,076 0,089 0,115

grzanie nom. kW 0,064 0,068 0,080 0,107

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 286 x 575 x 575

Ciężar jednostka kg 18

Obudowa materiał Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu powietrza chłodzenie H / L m3/min 9,0 / 7,0 9,5 / 7,5 11,0 / 8,0 14,0 / 10,0

Poziom mocy akustycznej chłodzenie H / L dBA 47 49 53 58

Poziom ciśnienia akustycznego (220V) chłodzenie H / L dBA 30 / 25 32 / 26 36 / 28 41 / 33

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / ø12,7 /do 25 (ID ø20,0 - OD ø26,0)

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Wysokość podnoszenia skroplin mm 750

Panel dekoracyjny

model BYFQ60B

kolor Biały (RAL 9010)

wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 55 x 700 x 700

ciężar kg 2,7

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

FXZQ-M9 20 25 32 40 50

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52

Zdalny sterownik 
bezprzewodowy

tylko chłodzenie BRC7E531

pompa ciepła BRC7E530

Panel dekoracyjny Patrz powyższa tabela

Zaślepienie wylotu powietrza KDBH44BA60

Panel maskujący KDBQ44B60

Wymienny filtr o długiej trwałości KAFQ441B60

Opcja świeżego powietrza Bezpośrednie podłączenie do instalacji KDDQ44XA60

Opcja „wielu użytkowników” EKMTAC

Elastyczna instalacja
750 mm

Pompka skroplin

Elastyczna instalacja i prosta konserwacja

 › Kompaktowa obudowa (575 mm szerokości 
i głębokości) umożliwia wpasowanie 
jednostki w sufit i oraz dopasowanie do 
standardowych modułów architektonicznych, 
bez konieczności cięcia płyt sufitowych.

 ›  Możliwość zamknięcia 1 lub 2 klap wylotu powietrza 
ułatwia montaż w narożnikach pomieszczenia 

 › Wystarczy zdjąć kratkę ssącą, aby uzyskać 
dostęp do skrzynki elektrycznej. To rozwiązanie 
ułatwia czynności konserwacyjne

 › Pompka skroplin o wysokości podnoszenia 
750 mm zamontowana w standardzie 

 › Możliwość zastosowania funkcji „wielu 
użytkowników” (wymagana dodatkowa opcja)
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* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXCQ-M8
20-25-32-40-50-63-80-125

Kaseta międzystropowa z 2-kierunkowym 
nawiewem

BRC1E51A BRC7C62

Komfort i wydajność

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 
pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

 › Funkcja automatycznego ruchu obrotowego 
kierownicy nawiewu zapewnia odpowiedni 
rozkład powietrza i temperatury oraz 
zapobiega zabrudzeniom sufi tu

FXCQ20-32M8
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600 mm

Pompka skroplin

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE
FXCQ-M8 20 25 32 40 50 63 80 125

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0

Wydajność grzewcza nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,077 0,092 0,130 0,161 0,209 0,256

grzanie nom. kW 0,044 0,059 0,097 0,126 0,176 0,223

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 305 x 780 x 600 305 x 995 x 600 305 x 1.180 x 600 305 x 1.180 x 600

Ciężar jednostka kg 26 31 32 35 47 48

Obudowa materiał Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu powietrza chłodzenie Wys./Nis. m3/min 7 / 5 9 / 6,5 12 / 9 16,5 / 13 26 / 21 33 / 25

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA 45 50 52 54 60

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie Wys./Nis. dBA 33 / 28 35 / 29 35,5 / 30,5 38 / 33 40 / 35 45 / 39

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / ø12,7 / VP25 (ID 25 / OD 32) ø9,5 / ø15,9/ VP25 (ID 25 / OD 32)

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Wysokość podnoszenia skroplin mm 600

Panel dekoracyjny

model BYBC32GJW1 BYBC50GJW1 BYBC63GJW1 BYBC125GJW1

kolor Kość słoniowa

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 53 x 1.030 x 680 53 x 1.030 x 680 53 x 1.030 x 680 53 x 1.030 x 680

ciężar kg 8 8,5 9,5 12

Zasilanie 1~, 230 V, 50 Hz

Uwagi:

Nominalne wydajności chłodnicze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB • temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 8 m; różnicy poziomów: 0 m.

Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB • równoważnej długości instalacji chłodniczej: 8 m; różnicy poziomów: 0 m.

Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

FXCQ-M8 20 25 32 40 50 63 80 125

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52

Zdalny sterownik 
bezprzewodowy

tylko chłodzenie BRC7C67

pompa ciepła BRC7C62

Panel dekoracyjny Patrz powyższa tabela

Filtr o dużej skuteczności 65% *1 KAFJ532G36 KAFJ532G56 KAFJ532G80 KAFJ532G160

Filtr o dużej skuteczności 90% *1 KAFJ533G36 KAFJ533G56 KAFJ533G80 KAFJ533G160

Komora fi ltra do ssania od dołu KDDFJ53G36 KDDFJ53G56 KDDFJ53G80 KDDFJ53G160

Wymienny filtr o długiej trwałości KAFJ531G36 KAFJ531G56 KAFJ531G80 KAFJ531G160

*1  Podczas instalacji wysokowydajnego filtra wymagana jest komora filtra.

Filtr

 › Filtr o długiej trwałości użytkowej w standardzie

Elastyczna instalacja i prosta konserwacja

 › Łatwy montaż: głębokość wszystkich 
jednostek wynosi 600 mm

 › Czynności konserwacyjne można wykonywać 
po zdjęciu przedniego panelu

 › Pompka skroplin o wysokości podnoszenia 
600 mm zamontowana w standardzie

 ›  Płaska kratka wlotu powietrza, łatwa w czyszczeniu
 › Zdejmowane ruchome klapy nawiewu
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Nawiew w dół

1

Standard

2

Zapobieganie 

przeciągom 

3

Technologia 

zapobiegająca 

zabrudzeniom sufi tu

Nawiew poziomy

* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

Otwór zamknięty panelem dekoracyjnym

FXKQ-MA
25-32-40-63

Kaseta międzystropowa narożna 

Kombinacja

Komfort i wydajność

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych 
typu inwerter pozwala na uzyskanie 
energooszczędnego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

 › Komfortowy poziomy nawiew powietrza 
gwarantuje pracę bez przeciągów i 
zapobiega zabrudzeniu sufi tu

 › Optymalny przepływ powietrza zapewniony 
jest przez nawiew w dół lub poziomy 
(poprzez opcjonalną kratkę wylotową) 
bądź połączenie obu rozwiązań

BRC1E51A BRC4C61FXKQ63MA
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Uwagi:

Nominalne wydajności chłodnicze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB • temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m (w poziomie).

Nominalne wydajności grzewcze oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB • równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m (w poziomie).

Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora..

DANE TECHNICZNE

Min. 195 mm

20 mm

500 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Panel maskujący

FXKQ-MA 25 32 40 63

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,8 3,6 4,5 7,1

Wydajność grzewcza nom. kW 3,2 4,0 5,0 8,0

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,066 0,076 0,105

grzanie nom. kW 0,046 0,056 0,085

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 215 x 1.110 x 710 215 x 1.310 x 710

Ciężar jednostka kg 31 34

Obudowa materiał Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu powietrza chłodzenie Wys./Nis. m3 /min 11 / 9 13 / 10 18 / 15

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA -

Poziom ciśnienia akustycznego (220V) chłodzenie Wys./Nis. dBA 38 / 33 40 / 34 42 / 37

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / ø12,7 / VP25 (ID 25 / OD 32) ø9,5 / ø15,9 / VP25 (ID 25 / OD 32)

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Wysokość podnoszenia skroplin mm 500

Panel dekoracyjny

model BYK45FJW1 BYK71FJW1

kolor Kość słoniowa

ciężar kg 70 x 1.240 x 800 70 x 1.440 x 800

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 8,5 9,5

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

FXKQ-MA 25 32 40 63

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52

Zdalny sterownik bezprzewodowy
tylko chłodzenie BRC4C63

pompa ciepła BRC4C61

Panel dekoracyjny Patrz powyższa tabela

Panel maskujący KPBJ52F56 KPBJ52F80

Wymienny fi ltr o długiej trwałości KAFJ521F56 KAFJ521F80

Krata nawiewna K-HV7AW K-HV9AW

Panel zaślepiający wylot powietrza KDBJ52F56W KDBJ52F80W

Kanał elastyczny (z przepustnicą) KFDJ52F56 KFDJ52F80

Pompka skroplin

Elastyczna instalacja

 ›  Kompaktowa budowa ułatwia montaż w wąskiej przestrzeni międzystropowej 
(wymagana przestrzeń to tylko 220 mm, 195 z panelem maskującym, dostępnym jako opcja)

 › Pompka skroplin o wysokości podnoszenia 
500 mm zamontowana w standardzie
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* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXDQ-M9
20-25

Jednostka kanałowa (hotelowa)

BRC1E51A BRC4C62

Komfort i wydajność

 › Przeznaczona do sypialni w hotelach
 › Dobrze komponuje się z każdym wystrojem 

wnętrza: widoczne są tylko krata ssąca i nawiewna 
 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 

pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

FXDQ20-25M9
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Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB • temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 8 m; różnicy poziomów: 0 m.

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB • równoważnej długości instalacji chłodniczej: 8 m; różnicy poziomów: 0 m.

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE
FXDQ-M9 20 25

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,2 2,8

Wydajność grzewcza nom. kW 2,5 3,2

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,050

grzanie nom. kW 0,050

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 230x502x652

Ciężar jednostka kg 17

Obudowa materiał Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu 
powietrza 

chłodzenie Wys./Nis. m3/min 6,7/5,2 7,4/5,8

grzanie Wys./Nis. m3/min 6,7/5,2 7,4/5,8

Spręż dyspozycyjny Pa - -

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA 50

Poziom ciśnienia 
akustycznego 

chłodzenie Wys./Nis. dBA 37/32

grzanie Wys./Nis. dBA 37/32

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji ciecz/gaz/skropliny mm ø6,4/ø12,7

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Zasilanie 1~, 230 V, 50 Hz

FXDQ-M9 20 25

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52 / BRC2C51 / BRC3A61

Zdalny sterownik bezprzewodowy
chłodzenie BRC4C64

grzanie BRC4C62

Opcja „wielu użytkowników” EKMTAC

Taca skroplin

Kierunek zasysania powietrza

Filtr

 › Standardowy filtr powietrza: usuwa unoszące 
się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając 
stały nawiew czystego powietrza

Elastyczna instalacja

 › Kompaktowa budowa (wysokość 230 mm i 
głębokość 652 mm) pozwalają na instalację 
w przestrzeni międzystropowej 

 › Możliwość ssania powietrza od 
tyłu lub od dołu urządzenia 

 ›  W celu ułatwienia montażu, tacę skroplin można 
umieścić z prawej lub lewej strony jednostki

 › Dostępna jest opcja „wielu użytkowników” 
(wymagana opcjonalna płytka)
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* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXDQ-PB
20-25-32

Jednostka kanałowa (niska)

Komfort i wydajność

 › Dobrze komponuje się z każdym wystrojem 
wnętrza: widoczne są tylko krata ssąca i nawiewna

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 
pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

FXDQ20-32PB BRC1E51A BRC4C62
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200 mm

tylko 700 mm

Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: • temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB • temperaturze zewnętrznej: 35°CDB; równoważnej długości instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie).

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: • temperaturze wewnętrznej: 20°CDB • temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB • równoważnej długosci instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie).

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

4 Wartości ciśnienia akustycznego są podawane dla jednostki montowanej z tylnym ssaniem powietrza.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

FXDQ-PB 20 25 32

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,2 2,8 3,6

Wydajność grzewcza nom. kW 2,5 3,2 4,0

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,086 0,089

grzanie nom. kW 0,067 0,070

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 200 x 700 x 620

Ciężar jednostka kg 23

Obudowa materiał Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu powietrza chłodzenie Turbo/Wys./St./Nis. m3/min 8,0 / 7,2 / - / 6,4

Spręż dyspozycyjny Wysoki/standard/niski Pa 30 / 10 / -

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA -

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie Turbo/Wys./St./Nis. dBA 33 / 31 / - / 29

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Wysokość podnoszenia skroplin mm 750

Połączenia instalacji ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / ø12,7 / VP20 (I.D. 20/ O.D. 26)

Filtr powietrza Wyjmowany, zmywalny, odporny na pleśń

Zasilanie 1~ / 220-240 V / 50 Hz 

FXDQ-PB 20 25 32

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52 / BRC2C51 / BRC3A61

Zdalny sterownik 
bezprzewodowy

tylko chłodzenie BRC4C64

pompa ciepła BRC4C62 

Zestaw izolacji dla wysokiej wilgotności KDT25N32

Opcja „wielu użytkowników” EKMTAC

Pompka skroplin

Sufit

Komora 
ssaniaFiltr 

powietrza

DANE TECHNICZNE

Filtr

 › Standardowy filtr powietrza: usuwa unoszące 
się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając 
stały nawiew czystego powietrza

Elastyczna instalacja

 › Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w przestrzeni 
międzystropowej o wysokości jedynie 240 mm

 › Średni spręż dyspozycyjny umożliwia używanie 
jednostki z kanałami elastycznymi o różnych długościach 

 › Pompka skroplin o wysokości podnoszenia 
750 mm zamontowana w standardzie

 › Dostępna jest opcja „wielu użytkowników” 
(wymagana opcjonalna płytka)
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* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXDQ-NB
40-50-63

Jednostka kanałowa (niska)

Komfort i wydajność

 › Dobrze komponuje się z każdym wystrojem 
wnętrza: widoczne są tylko krata ssąca i nawiewna

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 
pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

FXDQ40-50NB BRC1E51A BRC4C62
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Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: • temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB • temperaturze zewnętrznej: 35°CDB; równoważnej długości instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie).

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: • temperaturze wewnętrznej: 20°CDB • temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB • rónoważnej długości instalacji rurowej: 7,5 m (w poziomie).

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

4 Wartości ciśnienia akustycznego są podawane dla jednostki montowanej z tylnym ssaniem powietrza.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

Filtr

 › Standardowy filtr powietrza: usuwa unoszące 
się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając 
stały nawiew czystego powietrza

Elastyczna instalacja

 › Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w przestrzeni 
międzystropowej o wysokości jedynie 240 mm

 › Średni spręż dyspozycyjny umożliwia używanie 
jednostki z kanałami elastycznymi o różnych długościach 

 › Pompa skroplin o wysokości podnoszenia 
750 mm zamontowana w standardzie

 › Dostępna jest opcja „wielu użytkowników” 
(wymagana opcjonalna płytka)

200 mm

tylko 700 mm

Pompka skroplin

Sufit

Komora 
ssaniaFiltr 

powietrza

FXDQ-NB 40 50 63

Wydajność chłodnicza nom. kW 4,5 5,6 7,1

Wydajność grzewcza nom. kW 5,0 6,3 8,0

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,160 0,165 0,181

grzanie nom. kW 0,147 0,152 0,168

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 200 x 900 x 620 200 x 1.100 x 620

Ciężar jednostka kg 27 28 31

Obudowa materiał Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu powietrza chłodzenie Turbo/Wys./St./Nis. m3/min 10,5 / 9,5/ - / 8,5 12,5 / 11,0 / - / 10,0 16,5 / 14,5 / - / 13,0

Spręż dyspozycyjny Wysoki/standard/niski Pa 44 / 15 / -

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA -

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie Turbo/Wys./St./Nis. dBA 34 / 32 / - / 30 35 / 33 / - / 31 36 / 34 / - / 32

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Wysokość podnoszenia skroplin mm 750

Połączenia instalacji ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / ø12,7 / VP 20 (I.D. 20/ O,D, 26) ø9,5 / ø15,9 / VP 20 (I.D. 20/ O.D. 26)

Filtr powietrza Wyjmowany, zmywalny, odporny na pleśń

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz 

FXDQ-NB 40 50 63

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52 / BRC2C51 / BRC3A61

Zdalny sterownik 
bezprzewodowy

tylko chłodzenie BRC4C64

pompa ciepła BRC4C62 

Zestaw izolacji dla wysokich wilgotności KDT25N50 KDT25N63

Opcja „wielu użytkowników” EKMTAC
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FXSQ40-50P

NOWOŚĆ ›››

* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXSQ-P
20-25-32-40-50-63-80-100-125-140

Jednostka kanałowa z wentylatorem 
sterowanym inwerterem

625 mm

Pompka skroplin

Sufi t

Filtr

 › Standardowy fi ltr powietrza: usuwa unoszące 
się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając 
stały nawiew czystego powietrza

Elastyczna instalacja

 › Spręż dyspozycyjny (ESP) do 140 Pa 
ułatwia pracę urządzenia z kanałami 
elastycznymi o różnych długościach: idealny 
do sklepów i biur średniej wielkości 

 › Możliwość zmiany ESP za pomocą zdalnego 
sterowania pozwala na optymalizację 
ilości powietrza zasilającego 

 › Wbudowana standardowo pompka skroplin zwiększa 
niezawodność systemu odprowadzenia skroplin

 › Dostępna opcja „wielu użytkowników” (wymagana 
opcjonalna płytka drukowana)  

 › Łatwy montaż dzięki automatycznemu dopasowaniu 
nawiewu powietrza do wartości nominalnej

Komfort i wydajność

 › Redukcja zużycia energii o 20% (w porównaniu 
z poprzednią serią) dzięki zastosowaniu 
nowego wentylatora na prąd stały 

 › Większy komfort dzięki 3-stopniowej 
kontroli przepływu powietrza

 › Dobrze komponuje się z każdym wystrojem 
wnętrza: widoczne są tylko krata ssąca i nawiewna 

 › Zastosowanie zintegrowanej kontroli typu inwerter 
zapewnia maksymalny komfort i wydajność

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

BRC1E51A BRC4C66

NOWOŚĆ ›››
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+/- 10%

FXSQ-P 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140

Sterownik przewodowy BRC1E51A, BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61

Zdalny sterownik 
bezprzewodowy

tylko chłodzenie BRC4C66

pompa ciepła BRC4C65

Panel dekoracyjny Patrz powyższa tabela

Panel dekoracyjny (opcja) EKBYBSD

Podłączenie okrągłych kanałów nawieweu powietrza KDAJ25K36 KDAJ25KA56 KDAJ25KA71 KDAJ25KA140

Opcja „wielu użytkowników” DTA114A61*2

Uwagi:

*1. W przypadku montażu w urządzeniu fi ltra o dużej skuteczności, wymagana jest skrzynka montażowa dla ssania od dołu lub od tyłu.

*2.Wymagana jest płyta montażowa KRP4A96

FXSQ-P 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Wydajność grzewcza nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,0 16,0 18,0

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 0,041 0,044 0,097 0,074 0,118 0,117 0,185 0,261

grzanie nom. kW 0,029 0,032 0,085 0,062 0,106 0,105 0,173 0,249

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 300 x 550 x 700 300 x 700 x 700 300 x 1.000 x 700 300 x 1.400 x 700

Ciężar kg 23 26 35 46 47

Obudowa Stal galwanizowana

Natężenie przepływu 
powietrza

chłodzenie Wys./Nis. m3/min 9 / 6,5 9,5 / 7 16 / 11 19,5 / 16 25 / 20 32 / 23 39 / 28 46 / 32

grzanie Wys./Nis. m3/min 9 / 6,5 9,5 / 7 16 / 11 19,5 / 16 25 / 20 32 / 23 39 / 28 46 / 32

Spręż dyspozycyjny Wysoki/standard/niski Pa 70 / 30 / - 100 / 30 / - 100 / 40 / - 120 / 40 / - 120 / 50 / - 140 / 50 / -

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA 51 52 58 56 62 67

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie Turbo/Wys./St./Nis. dBA - / 32 / - / 26 - / 33 / - / 27 - / 37 / - / 29 - / 37 / - / 30 - / 38 / - / 32 - / 40 / - / 33 - / 42 / - / 34

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji ciecz / gaz / skropliny mm 6,35 / 12,7 / VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) 9,52 / 15,9 / VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)

Panel dekoracyjny

model BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

kolor Biały (10Y9/0,5)

Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 55 x 650 x 500 55 x 800 x 500 55 x 1.100 x 500 55 x 1.500 x 500

ciężar kg 3,0 3,5 4,5 6,5

Zasilanie 1~, 50Hz, 220-240V

NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej 27°CDB / 19°CWB, temperaturze zewnętrznej 35°CDB, równoważnej długości instalacji: jednostka zewnętrzna-BP 5 m, BP-jednostka wewnętrzna 3 m, różnica poziomu 0 m.

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej 20°CDB, temperaturze zewnętrznej 7°CWB / 6°CWB, równoważnej długości instalacji: jednostka zewnętrzna-BP 5 m, BP-jednostka wewnętrzna 3 m, różnica poziomu 0 m.

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

4 Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w określonej odległości od jednostki.

Łatwy montaż dzięki automatycznej regulacji przepływu powietrza do wartości nominalnej: 

prostsza instalacja

Krótszy czas instalacji

 › Po zakończeniu instalacji, rzeczywisty opór kanałów może być 

niższy niż oczekiwany w momencie projektowania. W konsekwencji 

może to doprowadzić do zbyt wysokiego przepływu powietrza.

 › Dzięki funkcji automatycznej regulacji przepływu powietrza, 

jednostka jest w stanie dostosować prędkość wentylatora do niższej 

krzywej, co pozwala na zmniejszenie przepływu powietrza.

 › Natężenie przepływu powietrza będzie zawsze znajdować 

się w zakresie 10% znamionowego natężenia przepływu 

powietrza z powodu ilości możliwych krzywych charakterystyki 

wentylatora (więcej niż 8 krzywych charakterystyki 

wentylatora dostępnych dla każdego modelu).

 › Alternatywnie, instalator może ręcznie wybrać krzywą 

charakterystyki wentylatora za pomocą sterownika przewodowego.

Sp
rę

ż 
dy

sp
oz

yc
yj

ny
 (P

a)

Przepływ powietrza 
(m³/min)

Krzywa charakterystyki wentylatora
Rzeczywista krzywa charakterystyki oporu kanałów
Krzywa oporu kanałów w czasie projektowania

Nominalna wartość natężenia przepływu powietrza
Przepływ powietrza bez regulacji automatycznej przepływu
Rzeczywiste natężenie przepływu powietrza
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FXMQ50-80P7

* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXMQ-P7
20-25-32-40-50-63-80-100-125

Jednostka kanałowa z wentylatorem 
sterowanym inwerterem

750 mm

Pompka skroplin

Sufi t

Komfort i wydajność

 › Redukcja zużycia energii o 20% (w porównaniu 
do poprzedniej serii) dzięki zastosowaniu 
nowego wentylatora na prąd stały 

 › Większy komfort dzięki 3-stopniowej 
kontroli nawiewu powietrza 

 › Dobrze komponuje się z każdym wystrojem wnętrza: 
widoczne są tylko krata ssąca i nawiewna 

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 
pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji 

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

Filtr

 › Standardowy fi ltr powietrza: usuwa unoszące 
się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając 
stały nawiew czystego powietrza

Elastyczna instalacja

 › Spręż dyspozycyjny do 200 Pa umożliwia rozległą 
instalację kanałową i elastyczność zastosowania: 
idealne do zastosowania na dużych powierzchniach 

 › Możliwość zmiany sprężu za pomocą zdalnego 
sterownika przewodowego umożliwia 
optymalizację ilości nawiewanego powietrza 

 › Możliwość ssania powietrza od tyłu lub od dołu urządzenia
 › Wbudowana standardowo pompka skroplin zwiększa 

niezawodność systemu odprowadzenia skroplin 

 › Dostępna opcja „wielu użytkowników” 
(wymagana opcjonalna płytka drukowana)

BRC1E51A BRC4C66

NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››
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+/- 10%

FXMQ-P7 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52 / BRC2C51

Zdalny sterownik 
bezprzewodowy

tylko chłodzenie BRC4C65

pompa ciepła BRC4C65

Panel dekoracyjny

model Patrz powyższa tabela

kolor Biały (10Y9/ 0,5)

wysokość x szerokość x głębokość mm 55x650x500 55x800x500 55x1.100x500 55x1.100x500

ciężar kg 3.0 3.5 4.5 6.5

Panel dekoracyjny (opcja) EKBYBSD

Podłączenie okrągłych kanałów nawieweu powietrza KDAJ25K36A KDAJ25K56A KDAJ25K71A KDAJ25K140A

Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze powietrza powrotnego: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB; sprężu dyspozycyjnym: 100 Pa; równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m (w poziomie).

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze powietrza powrotnego: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB; sprężu dyspozycyjnym: 100 Pa; równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m (w poziomie).

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

FXMQ-P7 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Wydajność grzewcza nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,049 0,049 0,053 0,151 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241

grzanie nom. kW 0,037 0,037 0,041 0,139 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 300 x 550 x 700 300 x 700 x 700 300 x 1.000 x 700 300 x 1.400 x 700

Ciężar jednostka kg 23 26 35 46

Obudowa materiał Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu 
powietrza

chłodzenie Wys./Nis. m3 /min 9 / 6,5 9 / 6,5 9,5 / 7 16 / 11 18 / 15 19,5 / 16 25 / 20 32 / 23 39 / 28

grzanie Wys./Nis. m3 /min 9 / 6,5 9 / 6,5 9,5 / 7 16 / 11 18 / 15 19,5 / 16 25 / 20 32 / 23 39 / 28

Spręż dyspozycyjny Wysoki / standard Pa 100/50 160 / 30 200 / 50

Poziom mocy akustycznej dBA 56 56 57 65 61 64 67 65 70

Poziom ciśnienia 
akustycznego

chłodzenie Wys./St./Nis. dBA 33/31/29 33/31/29 34/32/30 39/37/35 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40

grzanie Wys./St./Nis. dBA 33/31/29 33/31/29 34/32/30 39/37/35 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji ciecz / gaz / skropliny mm 6,35 / 12,7 / VP25 (I.D. 25/O.D.32) 9,5 / 15,9/ VP25 (I.D. 25/O.D.32)

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Panel dekoracyjny

model BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

kolor Biały (10Y9/ 0,5)

wysokość x szerokość x głębokość mm 55x650x500 55x800x500 55x1.100x500 55x1.500x500

ciężar kg 3,0 3,5 4,5 6,5

Zasilanie 1~, 50Hz, 220-240V

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

Łatwy montaż dzięki automatycznej regulacji przepływu powietrza do wartości nominalnej: 

prostsza instalacja

Krótszy czas instalacji

 › Po zakończeniu instalacji, rzeczywisty opór kanałów może być 

niższy niż oczekiwany w momencie projektowania. W konsekwencji 

może to doprowadzić do zbyt wysokiego przepływu powietrza.

 › Dzięki funkcji automatycznej regulacji przepływu powietrza, 

jednostka jest w stanie dostosować prędkość wentylatora do niższej 

krzywej, co pozwala na zmniejszenie natężenia przepływu powietrza.

 › Natężenie przepływu powietrza będzie zawsze znajdować 

się w zakresie 10% znamionowego natężenia przepływu 

powietrza z powodu ilości możliwych krzywych charakterystyki 

wentylatora (więcej niż 8 krzywych charakterystyki 

wentylatora dostępnych dla każdego modelu).

 › Alternatywnie, instalator może ręcznie wybrać krzywą 

charakterystyki wentylatora za pomocą sterownika przewodowego.

Sp
rę

ż 
dy

sp
oz

yc
yj

ny
 (P

a)

Przepływ powietrza 
(m³/min)

Krzywa charakterystyki wentylatora
Rzeczywista krzywa charakterystyki oporu kanałów
Krzywa oporu kanałów w czasie projektowania

Nominalna wartość natężenia przepływu powietrza
Przepływ powietrza bez regulacji automatycznej przepływu
Rzeczywiste natężenie przepływu powietrza
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BRC1E51A BRC4C66FXMQ200-250MA

Komfort i wydajność

 › Dobrze komponuje się z każdym wystrojem 
wnętrza: widoczne są tylko krata ssąca i nawiewna

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 
pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

Elastyczna instalacja

 › Spręż dyspozycyjny do 270 Pa umożliwia 
rozległą instalację kanałową i elastyczność 
zastosowania: idealne do zastosowania 
na dużych powierzchniach 

 › Do 31,5 kW w trybie grzania

* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR i VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAVY)

FXMQ-MA
200-250

Jednostka kanałowa (duża)

104



FXMQ-MA 200 250

Wydajność chłodnicza nom. kW 22,4 28,0

Wydajność grzewcza nom. kW 25,0 31,5

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 1.294 1.465

grzanie nom. kW 1.294 1.465

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 470x1.380x1.100

Ciężar jednostka kg 137 137

Obudowa materiał Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu powietrza chłodzenie Wys./Nis. m3 /min 58/50 72/62

Spręż dyspozycyjny Wysoki / stand. / niski Pa 221/ 132 / - 270/ 147 / -

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA -

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie Wys./Nis. dBA 48/45 48/45

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji ciecz / gaz / skropliny mm ø9,5/ø19,1/PS1B ø9,5/ø22,2/PS1B

Filtr powietrza Uwaga 4

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

FXMQ-MA 200 250

Sterownik przewodowy BRC1E51AI / BRC1D52 / BRC2C51 / BRC3A61

Zdalny sterownik bezprzewodowy
tylko chłodzenie BRC4C66

pompa ciepła BRC4C65

Filtr o dużej skuteczności 65% KAFJ372L280

Filtr o dużej skuteczności 90% KAFJ373L280

Komora fi ltra KDJ3705L280

Filtr o długiej trwałości KAFJ371L280

Pompka skroplin KDU30L250VE

Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze powietrza powrotnego: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB; sprężu dyspozycyjnym: 100 Pa; równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m (w poziomie).

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze powietrza powrotnego: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB; sprężu dyspozycyjnym: 100 Pa; równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m (w poziomie).

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

4 Filtr powietrza nie jest wyposażeniem standardowym, ale należy go zamontować w instalacji kanałowej po stronie ssawnej. Wybrać metodę kolorymetryczną (metoda ciężkości) 50% lub więcej.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE
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FXAQ40-63P

10° 
chłodzenie

70° grzanie

Automatyczny ruch w kierunku pionowym

5 kątów nawiewu

* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXAQ-P
20-25-32-40-50-63

Jednostka naścienna

Komfort i wydajność

 › Nowoczesny płaski panel przedni
 › Funkcja automatycznego pionowego ruchu 

powoduje obrót kierownicy nawiewu powietrza 
w górę i w dół, co zapewniaefektywną 
dystrybucję powietrza w pomieszczeniu

 › Na zdalnym sterowniku można zaprogramować 
5 różnych kątów nawiewu

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 
pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji 

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

Elastyczna instalacja

 › Zarówno poziome kierownice nawiewu, jak 
i panel przedni można łatwo zdjąć i umyć 

 › Wszystkie czynności serwisowe można 
przeprowadzić od przodu urządzenia 

 › Idealna dla pomieszczeń modernizowanych
 › Dostępna opcja „wielu użytkowników” 

(wymagana opcjonalna płytka drukowana)

BRC1E51A BRC7E618

NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››
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FXAQ-P 20 25 32 40 50 63

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Wydajność grzewcza nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050

grzanie nom. kW 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł) mm 290 x 795 x 238 290 x 1.050 x 238

Ciężar jednostka kg 11 14

Obudowa kolor Biały

Natężenie przepływu powietrza chłodzenie Wys./Nis. m3/min 7,5 / 4,5 8 / 5 8,5/5,5 12 / 9 15 / 12 19 / 14

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie nom. dBA 35 / 29 36 / 29 37 / 29 39 / 34 42 / 36 46 / 39

Poziom mocy akustycznej chłodzenie Wys./Nis. dBA -

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / ø12,7 / VP13 (ID13/OD18) ø9,5 / ø15,9 / VP13 (ID13/OD18)

Filtr powietrza Zmywalna siatka żywiczna

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

FXAQ-P 20 25 32 40 50 63

Sterownik przewodowy BRCE51A, BRC1D52

Zdalny sterownik bezprzewodowy
tylko chłodzenie BRC7E619

pompa ciepła BRC7E618

Pompka skroplin K-KDU572EVE

Opcja „wielu użytkowników” DTA114A61

Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB • temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 5 m (w poziomie).

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB • równoważnej długości instalacji chłodniczej: 5 m (w poziomie).

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE
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∗≥30 ∗≥30

Boczna przestrzeń serwisowa

100°

Efekt Coandy

*Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXHQ-MA
32-63-100

Jednostka podstropowa

Komfort i wydajność

 › Szerszy kąt nawiewu powietrza dzięki 
wykorzystaniu efektu Coandy: do 100 stopni 

FXHQ32MA

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych 
typu inwerter pozwala na uzyskanie 
energooszczędnego systemu klimatyzacji 

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

Elastyczna instalacja i prosta konserwacja

 › Możliwość montażu zarówno w nowych, 
jak i istniejących budynkach.

 › Nawiew powietrza w pomieszczeniach o 
wysokości sufi tu do 3,8 m bez spadku wydajności 

 › Jednostkę można łatwo zamontować w narożnikach 
i wąskich przestrzeniach, ponieważ potrzebuje ona 
tylko 30 mm wolnej bocznej przestrzeni serwisowej

BRC1E51A BRC7E63
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FXHQ-MA 32 63 100

Wydajność chłodnicza nom. kW 3,6 7,1 11,2

Wydajność grzewcza nom. kW 4,0 8,0 12,5

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,111 0,115 0,135

grzanie nom. kW 0,111 0,115 0,135

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 195 x 960 x 680 195 x 1.160 x 680 195 x 1.400 x 680

Ciężar jednostka kg 24 28 33

Obudowa kolor Kość słoniowa

Natężenie przepływu powietrza Wys./Nis. m3 /min 12 / 10 17,5 / 14 25 / 19,5

Poziom mocy akustycznej dBA -

Poziom ciśnienia akustycznego Wys./Nis. dBA 36 / 31 39 / 34 45 / 37

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / ø12,7 / VP20 (ID20 / OD26) ø9,5 / ø15,9/ VP20 (ID20 / OD26)

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

FXHQ-MA 32 63 100

Sterownik przewodowy BRC1E51A, BRC1D52

Zdalny sterownik bezprzewodowy
tylko chłodzenie BRC7E66

pompa ciepła BRC7E63

Pompa skroplin KDU50M60 KDU50M161

Wymienny fi ltr o długiej trwałości siatka żywiczna KAFJ501DA56 KAFJ501DA80 KAFJ501DA112

Zestaw kolan w kierunku do góry KHFP5M35 KHFP5M63

Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB • temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m (w poziomie).

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB • równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m (w poziomie).

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE
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0° 0°

60° 60°

* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXUQ-MA
71-100-125

Kaseta podstropowa z 4-kierunkowym 
nawiewem 

Komfort i wydajność

 › Nawiew powietrza może się odbywać 
w dowolnym z 4 kierunków 

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych 
typu inwerter pozwala na uzyskanie 
energooszczędnego systemu klimatyzacji  

 › Czujnik ruchu przełącza urządzenie w energooszczędny 
tryb pracy podczas nieobecności użytkowników 

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

 › Nawiew powietrza może odbywać się pod 
jednym z 5 różnych kątów między 0 a 60 stopni

FXUQ71MA BEVQ71-125MA BRC1E51A BRC7C528
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Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB • temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, 24°CWB; równoważnej długości instalacji rurowej 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

2  Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, 15°CWB • temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB; równoważnej długości instalacji rurowej 7,5 m, różnicy poziomów: 0 m.

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatoraj.

FXUQ-MA 71 100 125

Wydajność chłodnicza nom. kW 8,0 11,2 14,0

Wydajność grzewcza nom. kW 9,0 12,5 14,0

Nominalny pobór mocy
chłodzenie kW 0,180 0,289 0,289

grzanie kW 0,160 0,269 0,269

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 165 x 895 x 895 230 x 895 x 895  230 x 895 x 895

Ciężar jednostka kg 25 31 31

Obudowa kolor Biały

Natężenie przepływu powietrza 19 / 14 29 / 21 32 / 23

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA 56,0 59,0 60,0

Poziom ciśnienia 
akustycznego

chłodzenie Wys./Nis. dBA 40 / 35 43 / 38 44 / 39

grzanie Wys./Nis. dBA 40 / 35 43 / 38 44 / 39

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji ciecz / gaz / skropliny mm ø9,5 / ø15,9 / (ID20 / OD 26) ø9,5 / ø15,9 / (ID20 / OD 26) ø9,5 / ø15,9/ (ID20 / OD 26)

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Zasilanie 1~, 230 V, 50 Hz

Kombinacja ze skrzynką połączeniową BEVQ71MA BEVQ100MA BEVQ125MA

FXUQ-MA 71 100 125

Sterownik przewodowy BRC1ES1A / BRC1D52

Zdalny sterownik 
bezprzewodowy

tylko chłodzenie BRC7C529

pompa ciepła BRC7C528

Zaślepienie wylotu powietrza KDBHJ49F80 KDBHJ49F140

Panel dekoracyjny KDBTJ49F80 KDBTJ49F140

Pionowe klapy nawiewu KDGJ49F80 KDGJ49F140

Wymienny filtr o długiej trwałości KAFJ495F140

Zestaw kolan KHFP49M63 KHFP49M140

Skrzynka połączeniowa BEVQ71MA BEVQ100MA BEVQ125MA

Wymiary Wys. x Szer. x Gł. mm 100x350x225

Ciężar kg 3,0 3,0 3,5

Obudowa Galwanizowana blacha stalowa

Zasilanie VE 1~, 220-240 V, 50 Hz 

SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA DO SYSTEMU  VRV®

Nawiew w 

4 kierunkach

Nawiew w 

2 kierunkach

Nawiew w 

3 kierunkach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

Elastyczna instalacja i prosta konserwacja

 › Możliwość montażu zarówno w nowych, jak i istniejących budynkach
 › Możliwość zamknięcia 1 lub 2 klap wylotu powietrza ułatwia montaż w narożnikach pomieszczenia
 › Nawiew powietrza w pomieszczeniach o wysokości sufitu do 3,5 m bez spadku wydajności
 › Pompka skroplin o wysokości podnoszenia 500 mm zamontowana w standardzie
 › Maksymalna odległość pomiędzy jednostką FXUQ a skrzynką połączeniową wynosi 5 m

Przykłady wzorców nawiewu 

powietrza
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Montaż na ścianie Montaż na podłodze

* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXLQ-P
20-25-32-40-50-63

Jednostka przypodłogowa

Komfort 

 › Stylowa, nowoczesna obudowa: 
w kolorze białym (RAL9010)

 › Jednostkę można zainstalować 
jako urządzenie wolnostojące przy 
wykorzystaniu pocjonalnej płyty tylnej

 › Idealna do montażu pod oknem 
 › Stosowanie jednostek zewnętrznych 

typu inwerter pozwala na uzyskanie 
energooszczędnego systemu klimatyzacji 

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

Elastyczna instalacja 

 › Nie wymaga dużej przestrzeni montażowej, 
głęboka na 232 mm i wysoka na 600 mm

 › Wyprowadzenie rur od tyłu jednostki, pozwala 
na montaż jednostki na ścianie, co z kolei 
ułatwia sprzątanie pod urządzeniem, w 
miejscu, w którym często gromadzi się kurz

NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››

FXLQ20-25P BRC1E51A BRC7C62
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Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB • temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m (w poziomie).

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB • równoważnej długości instalacji chłodniczej: 7,5 m (w poziomie).

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

FXLQ-P 20 25 32 40 50 63

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Wydajność grzewcza nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110

grzanie nom. kW 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 600 x 1.000 x 232 600 x 1.000 x 232 600 x 1.000 x 232

Ciężar jednostka kg 27 32 38

Obudowa kolor Biały (RAL9010) + ciemno-szary (RAL 7011)

Natężenie przepływu powietrza chłodzenie Wys./Nis. m3 /min 7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA -

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie Wys./Nis. dBA 35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji rurowej ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / ø12,7 / ø21 ø9,5 / ø15,9 /ø21

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

FXLQ-P 20 25 32 40 50 63

Sterownik przewodowy BRC1E51A, BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61

Zdalny sterownik bezprzewodowy
tylko chłodzenie BRC4C64

pompa ciepła BRC4C62

Filtr o długiej trwałości KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

Wbudowany sterownik 
przewodowy FXLQ-P
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* Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

FXNQ-MA
20-25-32-40-50-63

Jednostka przypodłogowa 
(bez obudowy)

Komfort 

 › Idealna do montażu pod oknem 
 › Dobrze komponuje się z każdym wystrojem 

wnętrza widoczne są tylko krata ssąca i nawiewna
 › Stosowanie jednostek zewnętrznych 

typu inwerter pozwala na uzyskanie 
energooszczędnego systemu klimatyzacji 

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

FXNQ20-25MA BRC1E51A BRC7C62
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Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB • temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, równoważnej długości instalacji chłodniczej: 8 m; różnicy poziomów: 0 m.

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB; temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB • równoważnej długości instalacji chłodniczej: 8 m; różnicy poziomów: 0 m.

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

4 Wartości ciśnienia akustycznego są podawane dla jednostki montowanej z tylnym ssaniem.

FXNQ-MA 20 25 32 40 50 63

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Wydajność grzewcza nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Pobór mocy 
chłodzenie nom. kW 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110

grzanie nom. kW 0,049 0,049 0,090 0,090 0,110 0,110

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 600 x 1.000 x 222 600 x 1.000 x 222 600 x 1.000 x 222

Ciężar jednostka kg 19 23 27

Obudowa kolor Kość słoniowa

Natężenie przepływu powietrza chłodzenie Wys./Nis. m3/min 7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA   -

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie Wys./Nis. dBA 35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji rurowej ciecz/gaz/skropliny mm ø6,4/ø12,7 / 21 ø9,5/ø15,9 / 21

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

Króciec 
przyłączeniowy

Rura obiegu 
chłodniczego

FXNQ-MA 20 25 32 40 50 63

Sterownik przewodowy BRC1E51ABRC1D52, BRC2C51, BRC3A61

Zdalny sterownik bezprzewodowy
tylko chłodzenie BRC4C64

pompa ciepła BRC4C62

Wymienny filtr o długiej trwałości KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71 KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

Elastyczna instalacja 

 › Nie wymaga dużej przestrzeni montażowej, 
głęboka na 222 mm i wysoka na 600 mm

 › Wyprowadzenie rur od tyłu jednostki, pozwala 
na montaż jednostki na ścianie, co z kolei 
ułatwia sprzątanie pod urządzeniem, w 
miejscu, w którym często gromadzi się kurz

 ›  Króćce przyłączeniowe skierowane 
są w dół, co eliminuje konieczność 
montażu dodatkowego orurowania
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* Możliwość podłączenia wyłącznie do RXYQ-PR

FTXG-J/CTXG-J
25-35-50

Jednostka naścienna
Jednostki wewnętrzne Split i Sky Air do zastosowania 
z agregatami VRV® Pompa Ciepła

FTXG25,35J-W 
CTXG50J-W

FTXG25,35J-S
CTXG50J-S

Komfort i wydajność

 › Godne uwagi połączenie nowoczesnego 
wyglądu i doskonałości technicznej z eleganckim 
wykończeniem powierzchni typu szczotkowane 
aluminium lub krystaliczna matowa biel

 › Timer tygodniowy można ustawić tak, aby 
rozpoczynał grzanie lub chłodzenie o wyznaczonej 
porze dnia w cyklu dziennym lub tygodniowym

 › Tryb komfortowy gwarantuje pracę bez 
przeciągów. Zimne i gorące powietrze nie 
jest kierowane bezpośrednio na osoby 
znajdujące się w pomieszczeniu

 › Cicha praca jednostki wewnętrznej: przyciski 
trybu cichej pracy na pilocie obniżają głośność 
pracy jednostki wewnętrznej o 3 dBA

 › Czujnik ruchu automatycznie zmniejsza zużycie 
energii, jeżeli w pomieszczeniach nie znajdują 
się osoby: gdy pomieszczenie jest puste, 
jednostka przełącza się w tryb ekonomiczny 
po upływie 20 minut i ponownie uruchamia, 
gdy ktoś wejdzie do pomieszczenia

 › Tryb nocny oszczędza energię zapobiegając 
przechłodzeniu lub przegrzaniu w nocy

 › Tryb Powerful (działanie na pełnej mocy) 
pozwala na szybkie schłodzenie lub 
ogrzanie pomieszczenia; po wyłączeniu 
funkcji pracy na pełnej mocy, urządzenie 
powraca do poprzedniego trybu.

Filtr

 › Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny fi ltr 
oczyszczający powietrze usuwa unoszące się 
w powietrzu mikroskopijne cząsteczki kurzu, 
likwiduje nieprzyjemne zapachy i powstrzymuje 
rozwój bakterii, wirusów i drobnoustrojów, 
zapewniając stały dopływ czystego powietrza

ARC466A1

emura
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FTXG-J/CTXG-J 25 35

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 295x915x155

Ciężar jednostka kg 11

Obudowa materiał Krystaliczna matowa biel lub szczotkowane aluminium

Natężenie przepływu powietrza
chłodzenie Wys./St./Nis./B. nis. m3 / min 8,8 / 6,8 / 4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,5 / 8,7 / 6,9 / 5,9

grzanie Wys./St./Nis./B. nis. m3 / min 9,6/7,9/6,2//5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 11,4 / 9,8 / 8,1 / 7,1

Poziom mocy akustycznej chłodzenie Wys. dBA 54 58 64

Poziom ciśnienia akustycznego
chłodzenie Wys./St./Nis./B. nis. dBA 38 / 32/25/22 42/34/26/23 47 / 41 / 35 / 32

grzanie Wys./St./Nis./B. nis. dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 47 / 41 / 35 / 32

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji rurowej ciecz / gaz / skropliny mm ø6,35 / ø9,52 / ø18,0 ø6,35 / ø12,7 / ø18,0

Filtr powietrza Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

FTXG-J/CTXG-J 25 35

Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC466A41

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny fi ltr oczyszczający powietrze (z ramą) *

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny fi ltr oczyszczający powietrze (bez ramy) *

Zabezpieczenie przed kradzieżą zdalnego sterownika KKF910AA4

Uwaga:

Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w określonej odległości od jednostki.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

*Dane nie były dostępne w momencie publikacji.

50

50
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* Możliwość podłączenia wyłącznie do RXYQ-PR

FTXS-G
20-25-35-42-50-60-71

Jednostka naścienna
Jednostki wewnętrzne Split i Sky Air do zastosowania 
z agregatami VRV® Pompa Ciepła

FTXS20-50G

Komfort i wydajność

 › 2 obszarowy czujnik ruchu: nawiew powietrza 
kierowany jest do obszaru pomieszczenia, gdzie 
nie została wykryta obecność żadnej osoby

 › Oszczędzanie energii w trybie gotowości do 
pracy: redukcja zużycia energii z 10 W na 2 W

 › Zegar tygodniowy: pozwala na programowanie 
jednostki w cyklu tygodniowym

 › Tryb ECONO zmniejsza pobór mocy, 
dlatego można używać innych urządzeń, 
które potrzebują dużej ilości mocy

 › Tryb nocny oszczędza energię zapobiegając 
przechłodzeniu lub przegrzaniu w nocy

 › Tryb komfortowy zapewnia 
działanie bez przeciągów

 › Tryb Powerful (działanie na pełnej mocy) pozwala 
szybko schłodzić lub ogrzać pomieszczenie

 › Cicha praca: ciśnienie akustyczne od 22 dBA
 › Cicha praca jednostki wewnętrznej: przyciski 

trybu cichej pracy na pilocie obniżają głośnośc 
pracy jednostki wewnętrznej o 3 dBA

 › Przepływ powietrza 3D łączy automatyczny ruch 
w kierunku pionowym i poziomym, dzięki czemu 
strumień chłodnego/ciepłego powietrza dociera 
do narożników nawet w dużych pomieszczeniach

Filtr

 › Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny 
fi ltr oczyszczający powietrze pochłania 
drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne 
zapachy oraz likwiduje bakterie i wirusy

ARC452A3
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FTXS-G 20 25 35 42 50 60 71

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 295x800x215 290x1.050x250

Ciężar jednostka kg 9 10 12

Obudowa kolor Biały

Natężenie przepływu powietrza
chłodzenie

Wys./St./Nis./B. nis. dBA
9,4/7,4/5,5/4,0 9,1/7,1/5,2/3,7 10,4/7,7/4,8/3,5 9,1/7,7/6,3/5,4 10,2/8,6/7,0/6,0 16,0/13,8/ 11,3/10,1 17,2/14,5/11,5/10,5

grzanie 9,9/8,2/6,5/5,5 9,8/7,9/6,2/5,2 10,6/8,5/6,4/5,4 11,2/9,4/7,7/6,8 11,0/9,3/7,6/6,7 17,2/14,9/12,6/11,3 19,5,16,7/14,2/12,6

Poziom mocy akustycznej chłodzenie Wys. dBA 54 54 58 58 59 61 62

Poziom ciśnienia akustycznego 
chłodzenie

Wys./St./Nis./B. nis. dBA 
38 / 32 / 25 / 22 38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23 42 / 38 / 33 / 30 43 / 39 / 34 / 31 45 / 41/36/33 46 /42/ 37/34

grzanie 38 / 33 / 28 / 25 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26 42 / 38 / 33 / 30 44 / 39 / 34 / 31 44 / 40/35/32 46 /42/ 37/34

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji rurowej ciecz / gaz / skropliny mm ø6,35 / ø9,5 / 18 ø6,35 / ø12,7 / 18

Filtr powietrza Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

FTXS-G 20 25 42 35 50 60 71

Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC452A3

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny fi ltr oczyszczający powietrze KAF968A42 KAF952B42 (1)

Zabezpieczenie przed kradzieżą zdalnego sterownika KKF910A4 KKF917A4

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

(1) akcesorium standardowe.

Uwaga:

 Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w określonej odległości od jednostki.
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* Możliwość podłączenia wyłącznie do RXYQ-PR

FVXS-F
25-35-50

Jednostka przypodłogowa
Jednostki wewnętrzne Split i Sky Air do zastosowania 
z agregatami VRV® Pompa Ciepła

Komfort i wydajność

 › Zegar tygodniowy: pozwala na programowanie 
jednostki w cyklu tygodniowym 

 › Tryb nocny oszczędza energię zapobiegając 
przechłodzeniu lub przegrzaniu w nocy 

 › Tryb Powerful (działanie na pełnej mocy) pozwala 
szybko schłodzić lub ogrzać pomieszczenie 

 › Cicha praca: ciśnienie akustyczne od 23 dBA
 › Automatyczny ruch w kierunku pionowym 

przesuwa klapy w górę i w dół w celu 
równomiernego rozprowadzenia powietrza 
i temperatury w pomieszczeniu

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych 
typu inwerter pozwala na uzyskanie 
energooszczędnego systemu klimatyzacji 

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

Filtr

 › Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny 
fi ltr oczyszczający powietrze pochłania 
drobne cząsteczki, usuwa nieprzyjemne 
zapachy oraz likwiduje bakterie i wirusy

Elastyczna instalacja 

 › Idealna do montażu pod oknem 
 › Można zamontować przy ścianie lub we wnęce

ARC452A1FVXS-F
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Uwaga:

Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w określonej odległości od jednostki. 

FVXS-F 25 35 50

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 600x700x210

Ciężar jednostka kg 14

Obudowa kolor Biały

Natężenie przepływu powietrza
chłodzenie Wys./St./Nis./B. nis. m3 / min 8,2 / 6,5/4,8 / 4,1 8,5 / 6,7/4,9 / 4,5 10,7 /9,2/ 7,8 / 6,6

grzanie Wys./St./Nis./B. nis. m3 / min 8,8 /6,9/ 5,0 / 4,4 9,4 /7,3/ 5,2 / 4,7 11,8 /10,1/ 8,5 / 7,1

Poziom mocy akustycznej chłodzenie Wys. dBA 54 55 56

Poziom ciśnienia akustycznego
chłodzenie Wys./St./Nis./B. nis. dBA 38 / 32/26 / 23 39 / 33/27 / 24 44 /40/ 36 / 32

grzanie Wys./St./Nis./B. nis. dBA 38 /32/ 26 / 23 39 / 33/27 / 24 45 /40/ 36 / 32

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenia instalacji rurowej ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / ø9,5 / ø20,0 ø6,4 / ø12,7 / ø20,0

Filtr powietrza Odłączalny/zmywalny/odporny na pleśń

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

FVXS-F 25 35 50

Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC425A1

Tytanowo-apatytowy fotokatalityczny fi ltr oczyszczający powietrze bez ramy (1) KAF968A42

Zabezpieczenie przed kradzieżą zdalnego sterownika KKF936A4

(1) akcesorium standardowe.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE
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* Możliwość podłączenia wyłącznie do RXYQ-PR

FCQ-C8
35-50-60

FCQ-C8
Standardowy biały panel z 
szarymi żaluzjami

FCQ-C8
Standardowy biały panel z 
białymi żaluzjami

FCQ-C8
Biały panel samoczyszczący 

Komfort i wydajność

 › Nawiew powietrza we wszystkich kierunkach 
(360°) zapewnia równomierny przepływ 
powietrza i rozkład temperatury 

 › Nowoczesny panel dekoracyjny jest dostępny w 
3 różnych wariantach: Standardowy biały panel 
(RAL9010) z szarymi żaluzjami, standardowy biały panel 
(RAL9010) z białymi żaluzjami i panel samoczyszczący

 › Panel samoczyszczący:
 › Daikin wprowadza na rynek europejski pierwszą 

kasetę z funkcją automatycznego czyszczenia
 › Wyższa wydajność i komfort dzięki funkcji 

codziennego, automatycznego czyszczenia fi ltra
 › Funkcja automatycznego czyszczenia, 

to niższe koszty za konserwację
 › Łatwe usuwanie kurzu za pomocą odkurzacza 

bez konieczności otwierania jednostki
 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 

pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

 › Udział świeżego powietrza: do 20% 
(wymagany opcjonalny zestaw)

 › Komfortowy poziomy nawiew powietrza 
gwarantuje pracę bez przeciągów i 
zapobiega zabrudzeniu sufi tu 

 › 23 różnych wzorców nawiewu powietrza

BRC1E51A BRC7F532

NOWOŚĆ ›››

NOWOŚĆ ›››

Kaseta z obwodowym nawiewem
Jednostki wewnętrzne Split i Sky Air do zastosowania 
z agregatami VRV® Pompa Ciepła
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DANE TECHNICZNE
FCQ-C8 35 50 60

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 204x840x840

Ciężar jednostka kg 19

Obudowa materiał Stal galwanizowana

Natężenie prze-
pływu powietrza

chłodzenie Wys./Nis. m3/min 10,5 / 8,5 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5

grzanie Wys./Nis. m3/min 12,5 / 10,0  12,5 / 8,5  13,5 / 8,5

Prędkość wentylatora etapy 2

Poziom mocy akustycznej chłodzenie Wys. dBA 49 49 51

Poziom ciśnienia 
akustycznego

chłodzenie Wys./Nis. dBA 31 / 27 33 / 28

grzanie Wys./Nis. dBA 31 / 27 33 / 28

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenie instalacji rurowej ciecz / gaz / skropliny mm ø6,25 / ø9,52 / VP25 (ID ø25,0 - OD ø32,0) ø6,25 / ø12,7 / VP 25 (ID ø25,0 - OD ø32,0)

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Panel dekoracyjny

model BYCQ140CW1 1/ BYCQ140CW1W 2/ BYCQ140CGW1 3

kolor Biały (RAL9010)

wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 50x950x950

ciężar kg 5,5

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
FCQ-C8 35 50 60

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52

Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7F532F1

Panel dekoracyjny Patrz powyższa tabela

Wymienny filtr o długiej trwałości (typ bez siatki) KAFP551K160

Opcja świeżego powietrza (20 % świeżego powietrza) KDDQ55C1401

Zaślepienie wylotu powietrza KDBHQ55C140

Uwagi:

Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

1  Biały panel w standardzie z szarymi żaluzjami.

2 Biały panel w standardzie z białymi żaluzjami.

3 Biały panel samoczyszczący z możliwością sterowania za pomocą przewodowego sterownika, konieczny BRC1E51A. Nie zgodny z VRV®III-S i sterownikiem bezprzewodowym.

4 Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w określonej odległości od jednostki.

1 Opcja niedostępna dla BYCQ140CGW1.

Przykładowe wzorce 

nawiewu powietrza

Nawiew powietrza 
we wszystkich
kierunkach (360°) zapewnia
równomierny rozkład 
po wietrza

Nawiew w 
4 kierunkach

Nawiew w 
2 kierunkach

Nawiew 
obwodowy

Nawiew w 
3 kierunkach

Elastyczna instalacja i prosta konserwacja

 › Mniejsza wysokość instalacji: 214 mm dla klasy 35-63 
 › Standardowe połączenie do D3-net bez konieczności korzystania z adaptera
 › Łatwo dostępne i widoczne sprawdzenie skroplin
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FFQ-BV
25-35-50-60

* Możliwość podłączenia wyłącznie do RXYQ-PR

BRC1E51A BRC7E530W

Kaseta międzystropowa z 4-kierunkowym nawiewem 600 mm x 600 mm
Jednostki wewnętrzne Split i Sky Air do zastosowania z 
agregatami VRV® Pompa Ciepła

Komfort i wydajność

 ›  Nowoczesny panel dekoracyjny w 
kolorze białym (RAL9010)

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 
pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

 › Cicha praca: ciśnienie akustyczne od 24,5 dBA 
 › Opcja świeżego powietrza zapewnia komfort 
 › Komfortowy poziomy nawiew powietrza 

gwarantuje pracę bez przeciągów i 
zapobiega zabrudzeniu sufi tu  

Elastyczna instalacja i prosta konserwacja

 › Kompaktowa obudowa (575 mm szerokości 
i głębokości) umożliwia wpasowanie 
jednostki w sufi t i oraz dopasowanie do 
standardowych modułów architektonicznych, 
bez konieczności cięcia płyt sufi towych

FFQ-BV
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Uwaga:

Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w określonej odległości od jednostki.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE
FFQ-BV 25 35 50 60

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 286x575x575

Ciężar kg 17,5

Obudowa jednostka Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu powietrza
chłodzenie Wys./Nis. m3 / min 9 / 6,5 10 / 6,5  12 / 8  15 / 10

grzanie Wys./Nis. m3 / min 9 / 6,5 10 / 6,5  12 / 8  15 / 10

Prędkość wentylatora materiał 2-stopniowy (napęd bezpośredni)

Poziom mocy akustycznej chłodzenie Wys. dBA 46,5 49 53 58

Poziom ciśnienia akustycznego
chłodzenie Wys./Nis. dBA 29,5 / 24,5 32 / 25 36 / 27 41 / 32

grzanie Wys./Nis. dBA 29,5 / 24,5 32 / 25 36 / 27 41 / 32

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenie instalacji rurowej ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / ø9,5 /ø20,0 ø6,4 / ø12,7 / ø20,0

Filtr powietrza Zdejmowany/zmywalny/odporny na pleśń/o długiej trwałości użytkowej

Panel dekoracyjny

Model BYFQ60B

Kolor Biały (RAL9010)

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 55x700x700

Ciężar kg 2,7

Zasilanie 1~, 230 V, 50 Hz

FFQ-BV 25 35 50 60

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52

Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7E530W

Panel dekoracyjny Patrz powyższa tabela

Filtr o długiej trwałości KAFQ441BA60

Opcja świeżego powietrza Bezpośrednie podłączenie do instalacji KDDQ44XA60

Zaślepienie wylotu powietrza KDBH44BA60

Panel maskujący KDBQ44B60
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* Możliwość podłączenia wyłącznie do RXYQ-PR

FDBQ-B
25

Jednostka kanałowa (hotelowa)
Jednostki wewnętrzne Split i Sky Air do zastosowania z 
agregatami VRV® Pompa Ciepła

Komfort i wydajność

 › Przeznaczona do sypialni w hotelach
 › Dobrze komponuje się z każdym wystrojem 

wnętrza: widoczne są tylko krata ssąca i nawiewna
 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 

pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

 › Cicha praca: ciśnienie akustyczne do 28 dBA

Filtr

 › Standardowy fi ltr powietrza: usuwa unoszące 
się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając 
stały nawiew czystego powietrza 

Elastyczna instalacja

 › Kompaktowe wymiary (wysokość 230 mm i 
głębokość 652 mm) pozwalają na instalację 
w przestrzeni międzystropowej

FDBQ-B BRC1E51A
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE
FDBQ-B 25

Wymiary Wys. x Szer. x Gł. mm 230x652x502

Ciężar jednostka kg 17,0

Obudowa materiał Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu powietrza
chłodzenie Wys./Nis. m3/min 6,50 / 5,20

grzanie Wys./Nis. m3/min 6,95 / 5,20

Spręż dyspozycyjny Pa -

Poziom mocy akustycznej chłodzenie Wys. dBA 55,0 / 49,0

Poziom ciśnienia akustycznego
chłodzenie Wys./Nis. dBA 35,0 / 28,0

grzanie Wys./Nis. dBA 35,0 / 29,0

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenie instalacji rurowej ciecz / gaz / skropliny mm 6,4 / 9,5 / VP20 (ID21,6 - OD 27,2)

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

FDBQ-B 25

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52 / BRC2C51 / BRC3A61 

Uwaga:

Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w określonej odległości od jednostki. 
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* Możliwość podłączenia wyłącznie do RXYQ-PR

FDXS-E/C
25-35-50-60

Jednostka kanałowa (niska)
Jednostki wewnętrzne Split i Sky Air do zastosowania z 
agregatami VRV® Pompa Ciepła

Komora 
ssania

Filtr 
powietrza

Komfort i wydajność

 › Dobrze komponuje się z każdym wystrojem 
wnętrza: widoczne są tylko krata ssąca i nawiewna

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych typu inwerter 
pozwala na uzyskanie energooszczędnego 
i cichego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii 

 › Tryb nocny oszczędza energię przez zapobieganie 
przechłodzeniu lub przegrzaniu w nocy 

 › Tryb Powerful (działanie na pełnej mocy) pozwala 
szybko schłodzić lub ogrzać pomieszczenie

 › Cicha praca: ciśnienie akustyczne od 29 dBA

Filtr

 › Filtr po stronie ssącej w standardzie: usuwa 
unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, 
zapewniając stały nawiew czystego powietrza

Elastyczna instalacja

 › Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w 
przestrzeni międzystropowej nawet 240 mm 

 › Średni spręż dyspozycyjny ułatwia 
zastosowanie urządzenia z kanałami 
elastycznymi o różnych długościach

ARC433A8FDXS25,35E
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

FDXS-E/C 25 35 50 60

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 200x700x620 200x1.100x620

Ciężar jednostka kg 21 27 30

Obudowa materiał Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu powietrza
chłodzenie Wys./St./Nis./B. nis. m3 / min 8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2 8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2 12,0 / 10,0 / 8,4 16,0 / 13,5 / 11,2

grzanie Wys./St./Nis./B. nis. m3 / min 8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2 8,7 / 8,0 / 7,3 / 6,2 12,0 / 10,0 / 8,4 16,0 / 13,5 / 11,2

Spręż dyspozycyjny maks. Pa 30 -

Poziom mocy akustycznej chłodzenie Wys. dBA 53 53 55 56

Poziom ciśnienia akustycznego
chłodzenie Wys./St./Nis./B. nis. dBA 35 / 33 /31 / 29 35 / 33 / 31 / 29 37 / - / 33 / 31 38 / - / 34 / 32

grzanie Wys./St./Nis./B. nis. dBA 35 / 33 / 31 / 29 35 / 33 / 31 / 29 37 / - / 33 / 31 38 / - / 34 / 32

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenie instalacji rurowej ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / 9,5 / ID 20,0 - OD 26,0 ø6,4 / 12,7 / ID 20,0 - OD 26,0

Filtr powietrza Zdejmowany, zmywalny, odporny na pleśń

Zasilanie 1~, 220-240, 50Hz

FDXS-E/C 25 35 50 60

Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC433A8

Zabezpieczenie przed kradzieżą zdalnego sterownika KKF917AA4

Krata ssąca KDGF19A45

Uwaga:

1 Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w określonej odległości od jednostki. 

DANE TECHNICZNE
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FBQ35,50C

Komfort i wydajność

 › Redukcja zużycia energii dzięki wentylatorom 
prądu stałego sterowanym inwerterem 

 › Większy komfort dzięki 3-stopniowej 
kontroli nawiewu powietrza 

 › Dobrze komponuje się z każdym wystrojem 
wnętrza: widoczne są tylko krata ssąca i nawiewna

 › Zastosowanie zintegrowanej kontroli typu inwerter 
zapewnia maksymalny komfort i wydajność

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

Filtr

 › Standardowy fi ltr powietrza: usuwa unoszące 
się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając 
stały nawiew czystego powietrza

Elastyczna instalacja

 › Maksymalny spręż dyspozycyjny 
(ESP) wynosi 100 Pa 

 › Możliwość zmiany sprężu dyspozycyjnego 
za pomocą zdalnego sterownika 
przewodowego umożliwia optymalizację 
ilości nawiewanego powietrza

 › Łatwy montaż dzięki automatycznej 
regulacji przepływu powietrza w stosunku 
do nominalnego przepływu powietrza

* Możliwość podłączenia wyłącznie do RXYQ-PR

FBQ-C
35-50-60

Jednostka kanałowa z wentylatorem strowanym inwerterem
Jednostki wewnętrzne Split i Sky Air do zastosowania z 
agregatami VRV® Pompa Ciepła

BRC1E51A
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+/- 10%

Uwaga:

4 Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w określonej odległości od jednostki. 

FBQ-C 35 50 60

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 300x700x700 300x1.000x700

Ciężar jednostka kg 25  25  34 

Obudowa materiał Galwanizowana blacha stalowa

Natężenie przepływu powietrza
chłodzenie Wys./Nis. m3/min 16 / 11 16 / 11 18 / 15

grzanie Wys./Nis. m3/min 16 / 11 16 / 11 18 / 15

Spręż dyspozycyjny maks. 100

Prędkość wentylatora stopnie 10  10  8 

Poziom mocy akustycznej chłodzenie Wys. dBA 63  63  57 

Poziom ciśnienia akustycznego
chłodzenie Wys./Nis. dBA 37 / 29 37 / 29 37 / 29

grzanie Wys./Nis. dBA 37 / 29 37 / 29 37 / 29

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenie instalacji rurowej ciecz / gaz / skropliny mm 6,35 / 9,52 / VP25 (ID 25 - OD 32) 6,35 / 12,7 / VP25 (ID 25 - OD 32)

Filtr powietrza Siatka żywiczna odporna na pleśń

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50/60 Hz

FBQ-C 35 50 60

Sterownik przewodowy BRC1E51A, BRC1D52, BRC2C51, BRC3A61

Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC4C65

Panel dekoracyjny BYBS45D BYBS71D

Panel dekoracyjny (opcja) EKBYSB

Podłączenie okrągłych kanałów nawiewu powietrza KDAJ25K56A KDAJ25K71A

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

Łatwy montaż dzięki automatycznej regulacji przepływu powietrza do wartości nominalnej: 

prostsza instalacja

Krótszy czas instalacji

 › Po zakończeniu instalacji, rzeczywisty opór kanałów może być 

niższy niż oczekiwany w momencie projektowania. W konsekwencji 

może to doprowadzić do zbyt wysokiego przepływu powietrza.

 › Dzięki funkcji automatycznej regulacji przepływu powietrza, 

jednostka jest w stanie dostosować prędkość wentylatora do niższej 

krzywej, co pozwala na zmniejszenie natężenia przepływu powietrza.

 › Natężenie przepływu powietrza będzie zawsze znajdować 

się w zakresie 10% znamionowego przepływu powietrza 

z powodu ilości możliwych krzywych charakterystyki 

wentylatora (więcej niż 8 krzywych charakterystyki 

wentylatora dostępnych dla każdego modelu).

 › Alternatywnie, instalator może ręcznie wybrać krzywą 

charakterystyki wentylatora za pomocą sterownika przewodowego.

Sp
rę

ż 
dy

sp
oz

yc
yj

ny
 (P

a)

Przepływ powietrza 
(m³/min)

Krzywa charakterystyki wentylatora
Rzeczywista krzywa charakterystyki oporu kanałów
Krzywa oporu kanałów w czasie projektowania

Znamionowa wartość natężenia przepływu powietrza
Przepływ powietrza bez regulacji automatycznej przepływu
Rzeczywiste natężenie przepływu powietrza
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* Możliwość podłączenia wyłącznie do RXYQ-PR

FHQ-B
35-50-60

Jednostka podstropowa
Jednostki wewnętrzne Split i Sky Air do zastosowania 
z agregatami VRV® Pompa Ciepła

∗≥30 ∗≥30

Boczna przestrzeń serwisowa

100°

Efekt Coandy

Komfort i wydajność

 › Szerszy kąt nawiewu powietrza dzięki 
wykorzystaniu efektu Coandy: do 100 stopni 

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych 
typu inwerter pozwala na uzyskanie 
energooszczędnego systemu klimatyzacji 

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

Elastyczna instalacja i prosta konserwacja

 › Możliwość montażu zarówno w nowych, 
jak i istniejących budynkach.

 › Nawiew powietrza w pomieszczeniach o 
wysokości sufi tu do 3,8 m bez spadku wydajności 

 › Jednostkę można łatwo zamontować w narożnikach 
i wąskich przestrzeniach, ponieważ potrzebuje ona 
tylko 30 mm wolnej bocznej przestrzeni serwisowej

BRC1E51A BRC7EA63WFHQ-B
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FHQ-B 35 50 60

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52

Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7EA63W

Wymienny fi ltr o długiej trwałości siatka żywiczna KAF501DA56 KAFJ501DA80

Pompka skroplin KDU50M60

Zestaw kolan kierunek w górę KHFP5M35 KHFP5M63

FHQ-B 35 50 60

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 195x960x680 195x1.160x680

Ciężar jednostka kg 24 25 27

Obudowa kolor Biały

Natężenie przepływu powietrza
chłodzenie H / L m3 / min 13 / 10  13 / 10 17 / 13

grzanie H / L m3 / min 13 / 10  13 / 10 16 / 13

Poziom mocy akustycznej chłodzenie H / L dBA 53 / 48 54 / 49 55 / 49

Poziom ciśnienia akustycznego
chłodzenie H / L dBA 37 / 32 38 / 33 39 / 33

grzanie H / L dBA 37 / 32 38 / 33 39 / 33

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenie instalacji rurowej ciecz / gaz / skropliny mm ø6,4 / ø9,5 / VP20 (ID ø20,0 - OD ø26,0) ø6,4 / ø12,7 / VP20 (ID ø20,0 - OD ø26,0)

Zasilanie 1~, 230 V, 50 Hz

Uwaga:

Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w określonej odległości od jednostki. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE
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* Możliwość podłączenia wyłącznie do RXYQ-PR

FLXS-B
25-35-50-60

Jednostka typu flexi
Jednostki wewnętrzne Split i Sky Air do zastosowania 
z agregatami VRV® Pompa Ciepła 

Komfort i wydajność

 › Do montażu na sufi cie lub nisko na ścianie. 
Niewielka wysokość pozwala również 
na montaż pod oknem 

 › Tryb nocny oszczędza energię przez zapobieganie 
przechłodzeniu lub przegrzaniu w nocy

 › Tryb Powerful (działanie na pełnej mocy) pozwala 
szybko schłodzić lub ogrzać pomieszczenie 

 › Cicha praca: ciśnienie akustyczne do 28 dBA 
 › Automatyczny ruch w kierunku pionowym 

porusza kierownice nawiewu w górę i w 
dół w celu równomiernego rozprowadzenia 
powietrza i temperatury w pomieszczeniu

 › Stosowanie jednostek zewnętrznych 
typu inwerter pozwala na uzyskanie 
energooszczędnego systemu klimatyzacji

 › Funkcja nieobecności w domu 
umożliwia oszczędność energii

Filtr

 › Filtr oczyszczający powietrze z funkcją 
fotokatalitycznego usuwania zapachów: 
oczyszcza powietrze, całkowicie likwiduje zapach 
dymu papierosowego i zwierząt, usuwa pyłki, 
powstrzymuje rozwój bakterii i wirusów

Elastyczna instalacja 

 › Możliwość montażu pod sufi tem i na podłodze

FLXS-B ARC433A6
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Uwagi:

1 Nominalne wydajności chłodnicze oparte na: temperaturze wewnętrznej 27°CDB / 19°CWB, temperaturze zewnętrznej 35°CDB, równoważnej długości instalacji: jednostka zewnętrzna-BP 5 m, BP-jednostka wewnętrzna 3 m, różnica poziomu 0 m.

2 Nominalne wydajności grzewcze oparte na: temperaturze wewnętrznej 20°CDB, temperaturze zewnętrznej 7°CWB / 6°CWB, równoważnej długości instalacji:   jednostka zewnętrzna-BP 5 m, BP-jednostka wewnętrzna 3 m, różnica poziomu 0 m.

3 Wydajności są wartościami netto, zawierają spadek dla chłodzenia (dodatek do grzania) ze względu na ciepło wydzielane przez silnik wentylatora.

4 Poziom ciśnienia akustycznego zmierzony w określonej odległości od jednostki.

FLXS-B 25 35 50 60

Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm 490x1.050x200

Ciężar jednostka kg 16 16 17 17

Kolor obudowy kolor Migdałowo-biały

Natężenie przepływu powietrza
chłodzenie Wys./St./Nis./B. nis. m3/ min 7,6 / 6,8/6,0 / 5,2 8,6 / 7,6/6,6 / 5,6 11,4 / 10,0/8,5 / 7,5 12,0 / 10,7 / 9,3 / 8,3

grzanie Wys./St./Nis./B. nis. m3 / min 9,2 / 8,3/7,4 / 6,6 9,8 /8,9/ 8,0 / 7,2 12,1 / 9,8/7,5 / 6,8 12,8 / 10,6 / 8,4 / 7,5

Poziom mocy akustycznej chłodzenie Wys. dBA 53 54 63 64

Poziom ciśnienia akustycznego
chłodzenie Wys./St./Nis./B. nis. dBA 37 / 34/31 / 28 38 /35/ 32 / 29 47 / 43/39 / 36 48 / 45 / 41 / 39

grzanie Wys./St./Nis./B. nis. dBA 37 / 34/31 / 29 39 / 36/33 / 30 46 / 41/35 / 33 47 / 42 / 37 / 34 

Typ czynnika chłodniczego R-410A

Połączenie instalacji rurowej ciecz / gaz / skropliny mm ø6,35 / ø9,52 / ø18,0 ø6,4 / ø9,5 / ø20,0

Filtr powietrza Zdejmowany/zmywalny/odporny na pleśń

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

FLXS-B 25 35 50 60

Zdalny sterownik bezprzewodowy ARC433A5

Fotokatalityczny fi ltr przeciwzapachowy (z ramą) KAZ917B41

Fotokatalityczny fi ltr przeciwzapachowy (bez ramy) KAZ917B42

Filtr oczyszczający powietrze (z ramą) KAF925B41

Filtr oczyszczający powietrze (bez ramy) KAF925B42

Zabezpieczenie przed kradzieżą zdalnego sterownika KKF917AA4

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

135



ZALET Y KURT YN POWIETRZNYCH BIDDLE 
PODŁĄCZONYCH DO POMP CIEPŁA DAIKIN

Kurtyny powietrzne Biddle to wysoce efektywne rozwiązanie dla sprzedawców i projektantów, które likwiduje problem 

separacji klimatycznej.

Handel przy ‘otwartych drzwiach’ 

Pomimo tego, że pozytywne aspekty handlu przy otwartych drzwiach są wysoko cenione wśród sprzedawców, otwarte drzwi zwiększają straty 

w zakresie klimatyzowanego ciepłego  lub zimnego powietrza i skutkiem tego, straty energii. Kurtyny powietrzne Biddle, nie tylko utrzymują 

temperaturę w pomieszczeniach oraz generują znaczne oszczędności, stanowią również ZAPROSZENIE DLA KLIENTÓW, aby 

weszli do przyjemnego otoczenia.

 Wysoka sprawność i niska emisja CO
2

Stabilne środowisko w sklepie wynikające ze skutecznej separacji klimatycznej pomieszczenia/otoczenia zewnętrznego ogranicza straty ciepła 

przez otwarte drzwi i zwiększa wydajność systemu klimatyzacji. Poprzez połączenie kurtyn powietrznych Biddle z wysokowydajnymi pompami 

ciepła Daikin VRV® i ERQ, użytkownicy mogą znacznie oszczędzić na wydatkach za energię, do 72% w porównaniu do elektrycznych kurtyn 

powietrznych.

Krótki okres zwrotu inwestycji

Oszczędności pochodzące z instalacji tego zaawansowanego sprzętu powodują, że okres zwrotu inwestycji skraca się do mniej więcej 

1,5 ROKU* przy olbrzymim potencjale dodatkowych oszczędności powstałych na mniejszych przyszłych rachunkach za energię.

Komfort dzięki opatentowanej technologii

Dzięki połączeniu zaawansowanej technologii rektyfikatora oraz stałemu nawiewowi powietrza z kurtyn powietrznych Biddle klienci, podobnie 

jak personel mogą korzystać z maksymalnego komfortu w pomieszczeniach przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych na zewnątrz.

Łatwy montaż

Szybki i łatwy montaż tych systemów nie tylko zmniejsza koszty, ale sprawia, że kosztowne instalacje wodne, kotły i instalacje gazowe są 

niepotrzebne. Ponadto, integracja kurtyny powietrznej Biddle i systemu Daikin VRV® eliminuje również potrzebę instalowania wielu jednostek 

zewnętrznych, w ten sposób skracając czas i redukując koszty montażu. W rzeczywistości, ta niezrównana kombinacja pozwala firmie Daikin 

na zaoferowanie swoim klientom wyjątkowo przyjaznego dla środowiska KOMPLETNEGO ROZWIĄZANIA, składającego się z 

chłodzenia, ogrzewania, separacji klimatycznej pomieszczenie-otoczenie oraz nawiewu świeżego powietrza.

* W porównaniu do elektrycznych kurtyn



JAKA KURTYNA POWIETRZNA JEST DLA 
MNIE NAJLEPSZA?

Podwieszona (F) Kasetowa (C) Zabudowana (C)

KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA BIDDLE (CA)

Komfortowe kurtyny powietrzne Biddle są przeznaczone do szerokości drzwi od 1 do 2,5 metra. Poniżej znajduje 

się przegląd różnych wersji i dostępnych wysokości drzwi.

NAZEWNICTWO KOMFORTOWYCH KURTYN POWIETRZNYCH BIDDLE

CA V S 150 DK 80 F S C

Sterownik (standard)

Kolor. B=biały (RAL6010), S: szary (RAL9006)

Typ instalacji: F=podwieszona, C=kasetowa, R=zabudowana

Klasa wydajności (kW)

System Daikin z bezpośrednim odparowaniem

Szerokość drzwi (cm)

Zakres. S=mała, M=średnia, L=duża, XL= bardzo duża

Możliwość podłączenia do VRV®

Komfortowa kurtyna powietrzna Biddle

GAMA KOMFORTOWYCH 

KURTYN POWIETRZNYCH 

BIDDLE

2,4 m
2,2 m 2,2 m

3,3 m

3,0 m 3,0 m
2,8 m

2,5 m 2,5 m

3,8 m

3,5 m

Warunki dotyczące 

montażu
Korzystny
przykład: osłonięty pasaż 

handlowy lub wejście przez 

drzwi obrotowe

Normalny
przykład: lekki bezpośredni 

wiatr, bez otwartych drzwi po 

przeciwnej stronie, budynek 

parterowy

Niekorzystny
przykład: umieszczenie w 

rogu lub w kwadratowym 

pomieszczeniu, budynek piętrowy 

i / lub otwarta klatka schodowa

S M L XL S M L XL M L XL

4

3

2

1

Wysokość drzwi (m)



CAVS/M/L/XL-DK-F/C/R Komfortowa kurtyna powietrzna Biddle

 › Możliwość podłączenia do VRV® w wersji 
z odzyskiem ciepła i pompa ciepła

 › VRV® to jeden z pierwszych systemów z 
bezpośrednim odparowaniem nadających się 
do podłączenia do kurtyn powietrznych

 › Okres zwrotu inwestycji jest krótszy niż 1,5 roku w 
porównaniu do elektrycznych kurtyn powietrznych

 › Kurtyna powietrza zapewnia ogrzewanie 
dzięki ciepłu odzyskanemu z jednostek 
wewnętrznych w trybie chłodzenia 1

 › Łatwa i szybka instalacja, mniejsze koszty 
bez konieczności montażu instalacji 
wodnych, kotłów i instalacji gazowych

 › Całoroczny komfort gwarantowany dzięki stałej 
prędkości nawiewu oraz regulowanej szerokości 
strumienia przepływu powietrza (patent europejski)

 › Maksymalna energooszczędność pochodząca 
z prawie zerowych turbulencji przepływu, 
zoptymalizowanemu nawiewowi powietrza 
oraz zastosowaniu zaawansowanej technologii 
prostownika nawiewu powietrza

 › Przybliżona skuteczność separacji powietrza 85%, 
znacznie zmniejsza straty ciepła i wymaganą 
wydajność grzewczą jednostki wewnętrznej

CAVM150DK80FSC

Regulowana 
szerokość 
przepływu 
powietrza

Technologia 
prostownika 
nawiewu
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1 w przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej z odzyskiem ciepła VRV®

2 wartości zmierzone przy prędkości 4, poziomie instalacyjnym B 

F: Model podwieszony, C: Model kasetowy, R: Model zabudowany

WIELKOŚĆ KURTYNY POWIETRZNEJ Mała Średnia

Wydajność grzewcza2 kW 6,0 7,5 9,7 13,3 7,7 9,4 12,1 16,8

Delta T2 Wlot = temp. w pomieszczeniu K 20 17 16 18 15 14 16

Pobór mocy (50Hz) Tylko wentylacja/ogrzewanie kW 0,20 0,30 0,40 0,50 0,28 0,42 0,56 0,70

Maksymalna szerokość drzwi m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Maksymalna wysokość drzwi Korzystne/normalne/niekorzystne warunki m 2,4 / 2,2 / - 2,8 / 2,5 / 2,2
Wymiary Wysokość Jednostka F/C/R mm 270

Szerokość Jednostka F/C/R mm 1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548 1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548

Głębokość Jednostka F/C/R mm 590 / 821 / 561

Ciężar Jednostka F/C/R kg 61 / 59 / 61 73 / 83 / 88 89 / 102 / 108 101 / 129 / 137 66 / 68 / 66 79 / 88 / 93 97 / 111 / 117 119 / 136 / 144

Obudowa Kolor BC:RAL9010 / SC:RAL 9006

Wentylator - natężenie przepływu powietrza - ogrzewanie2 m³/h 880 1.310 1.750 2.190 1.230 1.840 2.450 3.060

Czynnik chłodniczy Typ R-410A

Ciśnienie akustyczne - ogrzewanie2 dBA 42 44 45 46 45 47 48 49

Połączenie instalacji rurowej Ciecz (śr. zew.) / gaz mm 9,52 / 16,0

Zasilanie 1~/230 V/50 Hz

WIELKOŚĆ KURTYNY POWIETRZNEJ
Duża Bardzo duża

CAVL100DK125*BC/*SC CAVL150DK200*BC/*SC CAVL200DK250*BC/*SC CAVL250DK250*BC/*SC CAVXL100DK125*BC/*SC CAVXL150DK200*BC/*SC CAVXL200DK250*BC/*SC CAVXL250DK250*BC/*SC

Wydajność grzewcza2 kW 12,5 18,8 24,0 25,8 14,7 22,0 27,8 29,6

Delta T2 Wlot = temp. w pomieszczeniu K 17 16 14 15 12

Pobór mocy (50Hz) Tylko wentylacja/ogrzewanie kW 0,75 1,13 1,50 1,88 1,40 2,10 2,80 3,50

Maksymalna szerokość drzwi m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Maksymalna wysokość drzwi Korzystne/normalne/niekorzystne warunki m 3,3 / 3,0 / 2,5 3,8 / 3,5 / 3,5

Wymiary

Wysokość Jednostka F/C/R mm 370

Szerokość Jednostka F/C/R mm 1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548 1.123 / 1.000 / 1.048 1.623 / 1.500 / 1.548 2.123 / 2.000 / 2.048 2.623 / 2.500 / 2.548

Głębokość Jednostka F/C/R mm 774 / 1.105 / 745

Ciężar Jednostka F/C/R kg 83 / 81 / 83 108 / 118 / 141 137 / 151 / 155 166 / 190 / 196 69 / 84 / 86 102 / 123 / 146 130 / 160 / 164 162 / 198 / 204

Obudowa Kolor BC:RAL9010 / SC:RAL 9006

Wentylator - natężenie przepływu powietrza - ogrzewanie2 m³/h 1.730 2.600 3.470 4.340 2.800 4.190 5.590 6.990

Czynnik chłodniczy Typ R-410A

Ciśnienie akustyczne - ogrzewanie2 dBA 51 53 54 55 56 58 59 60

Połączenie instalacji rurowej Ciecz (śr. zew.) / gaz mm 9,52 / 16,0 9,52 / 19,0 9,52 / 22,0 9,52 / 22,0 9,52 / 16,0 9,52 / 19,0 9,52 / 22

Zasilanie 1~/230 V/50 Hz

KOMFORTOWA KURTYNA POWIETRZNA BIDDLE (CA)

ROZWIĄZANIE SIECIOWE VRV®
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ZINTEGROWANA WENTYLACJA

Daikin oferuje różnorodne rozwiązania zapewniające nawiew świeżego powietrza do biur, hoteli, sklepów i innych obiektów 

komercyjnych – każde kompatybilne z systemem VRV® i równie jak on elastyczne.

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Prawidłowa wentylacja jest kluczowym składnikiem kontroli klimatu w budynkach. Jej podstawową funkcją jest zapewnienie 

nawiewu świeżego powietrza i wywiewu zużytego powietrza z pomieszczeń. Nasze rozwiązanie HRV (heat reclaim ventilation 

– wentylacja z odzyskiem ciepła) potrafi o wiele więcej. Może ona odzyskiwać ciepło i OPTYMALIZOWAĆ STAN 
RÓWNOWAGI POMIĘDZY WEWNĘTRZNĄ A ZEWNĘTRZNĄ TEMPERATURĄ 
ORAZ WILGOTNOŚCIĄ, zmniejszając w ten sposób obciążenie systemu i zwiększając jego sprawność.

Obróbka powietrza zewnętrznego w jednym urządzeniu

Nasz zespół obróbki powietrza FXMQ-MF wykorzystuje technologię pompy ciepła do POŁĄCZENIA OBRÓBKI 
ŚWIEŻEGO POWIETRZA I KLIMATYZACJI W JEDNYM SYSTEMIE, eliminując w ten 

sposób problemy projektowe związane ze zrównoważeniem nawiewu i wywiewu powietrza. Całkowity koszt systemu jest 

niższy a elastyczność zwiększona, ponieważ jednostki wewnętrzne systemu klimatyzacji oraz zespół obróbki powietrza 

zewnętrznego mogą być połączone w tym samym systemie chłodniczym.

Zastosowanie systemu VRV® do central klimatyzacyjnych

Dla średnich i dużych przestrzeni komercyjnych oferujemy typoszereg agregatów skraplających na R-410A sterowanych 

inwerterem, które współpracują z centralami klimatyzacyjnymi. Rozwiązanie to łączy elastyczność jednostek VRV® z 

zastosowaniem central klimatyzacyjnych, dając w rezultacie prosty, niezawodny system i OPTYMALNĄ 
KONTROLĘ JAKOŚCI POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO A TAKŻE MAKSYMALNĄ 

SPRAWNOŚĆ.

   

W celu uzyskania dodatkowych informacji sprawdź katalog wentylacji Daikin lub skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Daikin.
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WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

ZESPÓŁ OBRÓBKI POWIETRZA

ZASTOSOWANIE SYSTEMU VRV® DO CENTRAL 

KLIMATYZACYJNYCH

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA STR. 142

ZESPÓŁ OBRÓBKI POWIETRZA STR. 146

ZASTOSOWANIE SYSTEMU VRV® DO CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH STR. 148
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Powietrze 
wywiewane 
po całkowitej 
wymianie ciepła

Czyste powietrze 
z zewnątrz

Czyste 
powietrze po 
całkowitej 
wymianie ciepła

Powietrze 
wywiewane z 
pomieszczenia

VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła

Interfejs BACnet

Interfejs LonWorks

System wentylacji z odzyskiem ciepła fi rmy Daikin moduluje
temperaturę oraz wilgotność nawiewanego powietrza 
zewnętrznego tak, aby dopasować je do warunków 
panujących w pomieszczeniu. Osiągana jest równowaga 
pomiędzy warunkami wewnętrznymi a zewnętrznymi, która 
umożliwia redukcję obciążenia systemu chłodniczego/
grzewczego. System HRV może być kontrolowany 
indywidualnie lub integralnie z systemami VRV® lub Sky Air. 

 › 9 modeli do wyboru
 › Kompaktowa energooszczędna wentylacja
 › Specjalnie zaprojektowany wymiennik ciepła 

z wkładem HEP (High Effi  ciency Paper)
 › Łatwa integracja z systemem VRV®

 › Możliwość podłączenia do systemów sterowania Daikin
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1 Poziom ciśnienia akustycznego podany jest dla trybu wymiany ciepła.

RH: Wilgotność względna 

SA: Powietrze nawiewane (do pomieszczenia)

RA: Powietrze powrotne (z pomieszczenia)

VAM-FA

WENTYLACJA VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA

Natężenie przepływu powietrza Turbo m3/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Poziom ciśnienia akustycznego (220 V) 1 Turbo dBA 27 28 32 33 34.5 36 36 39.5 40
Spręż dyspozycyjny (maks.) Turbo Pa 69 64 98 98 93 137 157 137 137
Temperaturowa sprawność wymiany ciepła Turbo % 74 72 75 74 74 74 75 75 75
Sprawność wymiany 
entalpii 

chłodzenie Turbo % 58 58 61 58 58 60 61 61 61
grzanie Turbo % 64 64 65 62 63 65 66 66 66

Wymiary
wysokość mm 285 285 301 301 364 364 364 726 726
szerokość mm 776 776 828 828 1.004 1.004 1.004 1.514 1.514
głębokość mm 525 525 816 816 868 868 1.156 868 1.156

Ciężar jednostka kg 24 24 33 33 48 48 61 132 158
Średnica kanału mm Ø 100 Ø 150 Ø 150 Ø 200 Ø 200 Ø 250 Ø 250 Ø 350 Ø 350
Zakres pracy (temp. otoczenia) °CDB -15 ~ 50 (80% RH lub mniej)
Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

STRONA 

ZEWNĘTRZNA

STRONA 

WEWNĘTRZNA

SA

27,4°C
63% RH

RA

26°C
50% RH

30,6°C
62% RH

32°C

70% RH

Specjanie uformowana wkładka

Temperatura 
i wilgotność

SA

Specjalnie 
uformowana wkładka
RA

wentylacja

Wysokowydajny papier
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Wentylator 
wywiewny

Wymiennik ciepła Silnik przepustnicy

PrzepustnicaEA
(wywiew powietrza na zewnątrz)

OA
(świeże powietrze z zewnątrz)

Wentylator nawiewny

Skrzynka elektryczna (Skrzynka sterująca)

SA (nawiew powietrza 
do pomieszczenia)

RA
(Powietrze wywiewane 
z pomieszczenia)

Wymiennik freonowy

(Wymiennik z bezpośrednim odparowaniem)

Wyłącznik pływakowy

Zawór elektromagnetyczny

woda
SA

Taca skroplin Skropliny

PRZEPŁYW POWIETRZA

Nawilżacz:

Wykorzystując zasadę aktywności kapilarnej, 

woda przechodzi przez element nawilżacza. 

Ogrzane powietrze z wymiennika 

freonowego przepływa przez nawilżacz i 

absorbuje wilgoć.

 ›  Usuwanie ciepła (ekonomizer): ciepło skumulowane 
w pomieszczeniu jest usuwane nocą

 › Nawilżanie i klimatyzacja zintegrowane 
w jednym urządzeniu HRV

 › Zwiększony spręż dzięki lepszym 
parametrom pracy wentylatora

 › Indywidualne sterowanie za pomocą 
zdalnego sterownika HRV

 › Możliwość podłączenia do systemów sterowania Daikin

1 Przykład VKM-GM
2 Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

VKM-GM 
VKM-G

Przykład pracy: nawilżanie i uzdatnianie powietrza (tryb grzania)1

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Interfejs BACnet

Interfejs LonWorks
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VKM-GM

WENTYLACJA, WYMIENNIK FREONOWY I NAWILŻACZ VKM50GM VKM80GM VKM100GM

Wydajność
chłodzenie kW 4,71 7,46 9,12
grzanie kW 5,58 8,79 10,69

Natężenie przepływu powietrza Turbo/Wys./Nis. m3/h 500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
Poziom ciśnienia akustycznego - 220V Turbo/Wys./Nis. dBA 37 - 35 - 32 38,5 - 36 - 33 39 - 37 - 34
Poziom ciśnienia akustycznego - 240 V Turbo/Wys./Nis. dBA 38 - 36 - 34 40 - 37,5 - 35,5 40 - 38 - 35,5
Spręż dyspozycyjny Turbo/Wys./Nis. Pa 160 - 120 - 100 140 - 90 - 70 110 - 70 - 60
Temperaturowa sprawność wymiany ciepła Turbo/Wys./Nis. % 76 - 76 - 77,5  78 - 78 - 79 74 - 74 - 76,5
Sprawność wymiany entalpii - chłodzenie Turbo/Wys./Nis. % 64 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 66
Sprawność wymiany entalpii - grzanie Turbo/Wys./Nis. % 67 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 -69
Typ nawilżacza Swobodne odparowanie
Wydajność nawilżania kg/h 2,7 4,0 5,4

Wymiary
wysokość mm 387 387 387
szerokość mm 1.764 1.764 1.764
głębokość mm 832 1.214 1.214

Ciężar kg 102 120 125

Parametry otoczenia
wokół urządzenia °CDB 0~40 (80% RH lub mniej)
powietrze zewnętrzne °CDB -15~40 (80% RH lub mniej)
powietrze powrotne °CDB 0~40 (80% RH lub mniej)

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

VKM-G

WENTYLACJA I WYMIENNIK FREONOWY VKM50G VKM80G VKM100G

Wydajność
chłodzenie kW 4,71 7,46 9,12
grzanie kW 5,58 8,79 10,69

Natężenie przepływu powietrza Turbo/Wys./Nis. m3/h 500 - 500 - 440 750 - 750 - 640 950 - 950 - 820
Poziom ciśnienia akustycznego - 220V Turbo/Wys./Nis. dBA 38 - 36 - 33,5 40 - 37,5 - 34,5 40 - 38 - 35
Poziom ciśnienia akustycznego - 240 V Turbo/Wys./Nis. dBA 39 - 37 - 35,5 41,5 - 39 - 37 41 - 39 - 36,5
Spręż dyspozycyjny Turbo/Wys./Nis. Pa 180 - 150 - 110 170 - 120 - 80 150 - 100 - 70
Temperaturowa sprawność wymiany ciepła Turbo/Wys./Nis. % 76 - 76 - 77,5  78 - 78 - 79 74 - 74 - 76,5
Sprawność wymiany entalpii - chłodzenie Turbo/Wys./Nis. % 64 - 64 - 67 66 - 66 - 68 62 - 62 - 66
Sprawność wymiany entalpii - grzanie Turbo/Wys./Nis. % 67 - 67- 69 71 - 71 - 73 65 - 65 -69

Wymiary
wysokość mm 387 387 387
szerokość mm 1.764 1.764 1.764
głębokość mm 832 1.214 1.214

Ciężar kg  96 109 114

Parametry otoczenia
wokół urządzenia °CDB 0~40 (80% RH lub mniej)
powietrze zewnętrzne °CDB -15~40 (80% RH lub mniej)
powietrze powrotne °CDB 0~40 (80% RH lub mniej)

Zasilanie 1~, 220-240 V, 50 Hz

Przykład VKM-GM

Wentylacja, nawilżanie i uzdatnianie powietrza 

145



Połączenie nawiewu świeżego powietrza i 

klimatyzacji w jednym systemie

Poprzez zastosowanie technologii pompy ciepła 
można osiągnąć w jednym systemie zintegrowane 
dostarczanie świeżego powietrza oraz jego klimatyzację. 
Jednostki wewnętrzne oraz zespół obróbki powietrza 
mogą być podłączone do tej samej linii chłodniczej, 
co powoduje obniżenie kosztów systemu oraz jego 

większą elastyczność

 › Możliwe 100% powietrza zewnętrznego
 › Pozostawia maksimum miejsca na podłodze i 

ścianach na meble, wystrój i wyposażenie
 › Zakres pracy: -5°C do 43°C
 › Spręż dyspozycyjny 225 Pa pozwala na rozległą 

instalację kanałową
 › Pompka skroplin dostępna jako wyposażenie 

dodatkowe

1 Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR, VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAVY) i 

VRV® w wersji tylko chłodzenie (RXQ-P(a))

FXMQ-MF ZESPÓŁ OBRÓBKI POWIETRZA
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FXMQ-MF

Wentylacja i klimatyzacja FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Wydajność
chłodzenie nom. kW 14,0 22,4 28,00
grzanie nom. kW 8,9 13,9 17,40

Pobór mocy
chłodzenie nom. kW 0,359 0,548 0,638
grzanie nom. kW 0,359 0,548 0,638

Wymiary Wys. x Szer. x Gł. mm 470x744x1.100 470x1.380x1.100
Ciężar kg 86 123

Natężenie przepływu 
powietrza

chłodzenie średnie m3/min 18 28 35
grzanie średnie m3/min 18 28 35

Spręż dyspozycyjny Standard Pa 185 225 205
Czynnik chłodniczy R-410A

Moc akustyczna Chłodzenie Nominalne dBA -

Ciśnienie akustyczne Chłodzenie Nominalne (220 V) dBA 42 47
Połączenie instalacji rurowej ciecz (śr. zew.)/gaz/skropliny mm 9,5 / 15,9 / PS1B 9,5 / 19,1 / PS1B 9,5 / 22,2 / PS1B
Zasilanie 1~, 220-240 V/50 Hz

Wentylacja i klimatyzacja 
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 › Jednostki sterowane inwerterem
 › Duży zakres wydajności (od 5 do 54 HP)
 › Odzysk ciepła, pompa ciepła
 › R-410A
 › Sterowanie temperaturą w pomieszczeniu 

za pomocą sterownika Daikin (BRC1E51 lub 
BRC1D52)

 › Dostępny duży zakres zestawów zaworów 
rozprężnych

 › Możliwość podłączenia do wszystkich VRV® w 
wersji z odzyskiem ciepła, pompa ciepła1 i tylko 
chłodzenie

przewód gazowy

przewód cieczowy

Komunikacja F1, F2

Przykład systemu:

EKEXV

1 Brak możliwości podłączenia do RXYQ-PR

Zestaw EKEXV

EKEQMCB

Centrala klimatyzacyjna

ZASTOSOWANIE AGREGATÓW VRV® DO 
CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH
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Wentylacja i klimatyzacja 

Klasa EKEXV

Dopuszczalna nominalna wydajność wymiennika ciepła (kW)

Chłodzenie (temp. parowania 6°C) Ogrzewanie (temp. skraplania 46°C)

Minimum Standard Maksimum Minimum Standard Maksimum

50 5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0
63 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8
80 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 10,0 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8
125 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3
140 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8
200 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7
250 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7
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SYSTEMY STEROWANIA PRZYJAZNE DLA 
UŻYTKOWNIKA 
System klimatyzacyjny będzie pracował tak wydajnie, jak mu na to pozwala system sterowania. Precyzyjne i przyjazne dla użytkownika 

sterowanie jest równie ważne przy prostej kontroli temperatury jednego pomieszczenia jak i przy całkowicie zdalnym monitoringu i 

regulacji dużego obiektu komercyjnego.

Aby dotrzymać kroku postępowi technicznemu nowoczesnej klimatyzacji oraz potrzebie osiągania coraz wyższych sprawności i 

obniżania kosztów energii, Daikin inwestuje w badania oraz produkcję zaawansowanych i łatwych w obsłudze systemów sterowania. 

W budynkach z dużą ilością urządzeń klimatyzacyjnych, które pracują przez dłuższy czas, sprawność systemu odgrywa 

pierwszorzędną rolę przy dążeniu do ograniczenia zużycia energii. MAKSYMALNA SPRAWNOŚĆ oznacza, 

że kontrola wszystkich aspektów pracy systemu musi być w zgodzie z innymi ważnymi funkcjami takimi jak całodobowy 

monitoring, powiadomienia o konieczności konserwacji, analiza przewidująca wystąpienie awarii i szybka reakcja w przypadku 

wystąpienia nieprawidłowości pracy.
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ZDALNY STEROWNIK BEZPRZEWODOWY

Przyciski: Włącz/wyłącz, włącz/wyłącz tryb zegara, programowanie zegara, 

ustawienie temperatury, kierunek nawiewu powietrza1, tryb pracy, kontrola 

prędkości wentylatora, zerowanie znaku filtra2, wskazanie przeglądu/ 

testu2.

Wyświetlacz: Tryb pracy, zmiana baterii, nastawa temperatury, kierunek 

nawiewu powietrza1, zaprogramowany czas, praca przeglądu/testu2, prędkość 

wentylatora.

1  Nie odnosi się do FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ
2  Tylko dla jednostek FX**
3  Wszystkie funkcje zdalnego sterownika opisane są w instrukcji obsługi
4  Przedstawiony BRC7*

ZDALNY STEROWNIK UPROSZCZONY

Prosty, zwarty i łatwy w obsłudze sterownik, odpowiedni do zastosowania 

w pokojach hotelowych.

Przyciski: Włącz/wyłącz, wybór trybu pracy, kontrola prędkości wentylatora, 

ustawienie temperatury.

Wyświetlacz: Kontrola zmiany trybu chłodzenie/grzanie, praca wentylacji 

z odzyskiem ciepła (HRV), nastawa temperatury, tryb pracy, wskazanie 

sterowania centralnego, prędkość wentylatora, odszranianie/gorący start, 

awaria, wybór trybu pracy, kontrola prędkości wentylatora, kasowanie 

znaku filtra, praca przeglądu/testu.

UPROSZCZONY ZDALNY STEROWNIK DO ZASTOSOWAŃ HOTELOWYCH

Prosty, zwarty i łatwy w obsłudze sterownik do zabudowy, idealny do zastosowania 

w pokojach hotelowych.

Przyciski: Włącz/wyłącz, kontrola prędkości wentylatora, ustawienie temperatury.

Wyświetlacz: Praca wentylacji z odzyskiem ciepła (HRV), nastawa temperatury, 

tryb pracy, wskazanie sterowania centralnego, prędkość wentylatora, odszranianie/

gorący start, awaria.

BRC4*
BRC7*

ARC4*

4

INDYWIDUALNE SYSTEMY 
STEROWANIA

BRC2C51

BRC3A61
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STEROWNIK PRZEWODOWY - BRC1E51A

Nowoczesny, przyjazny dla użytkownika sterownik

 › Łatwa obsługa: bezpośredni dostęp do wszystkich głównych funkcji

 › Łatwa konfi guracja: udoskonalony grafi czny interfejs użytkownika do 

zaawansowanych ustawień menu

 › Zegar czasu rzeczywistego z funkcją automatycznej aktualizacji na czas letni

 › Programowany timer z ustawieniami wakacyjnymi, udoskonalony timer 

tygodniowy i praca podczas nieobecności

 › Obsługuje różne języki (angielski, holenderski, niemiecki, włoski, 

portugalski, francuski, grecki, rosyjski, turecki)*

 › Wbudowane zasilanie zapasowe: w przypadku awarii zasilania, wszystkie 

ustawienia zostaną zachowane przez okres do 48 godzin

 › Posiada wszystkie funkcje dostępne dla BRC1D52

STEROWNIK PRZEWODOWY - BRC1D52

 › Programowany zegar:

Można ustawić pięć następujących czynności w czasie dnia:

* Nastawa: Urządzenie zostaje włączone i utrzymywana jest normalna 

praca

* WYŁ: Urządzenie zostaje wyłączone

* Ograniczenia: urządzenie zostaje włączone wraz z funkcją kontroli min./

maks. parametrów

 ›  Praca podczas nieobecności (zabezpieczenie przed zamarzaniem): 

pozwala utrzymać żądaną temperaturę w czasie nieobecności 

użytkowników.  Ta funkcja pozwala również na WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE 

jednostki

 ›  Przyjazna dla użytkownika funkcja obsługi HRV dzięki wprowadzeniu 

przycisku dla trybu wentylacji i prędkości wentylatora

 ›  Ciagły monitoring 80 elementów systemu w zakresie występowania 

nieprawidłowości

 ›  Natychmiastowe wyświetlenie lokalizacji i rodzaju awarii

 ›  Redukcja kosztów i czasu przeznaczonego na konserwację

 › Wyświetlacz

 ›  Tryb pracy

 ›  Praca wentylacji z odzyskiem ciepła (HRV)

 ›  Przełączenie chłodzenie/ogrzewanie

 ›  Wskaźnik sterowania centralnego

 ›  Wskazanie sterowania grupowego

 ›  Ustawienie temperatury

 ›  Kierunek przepływu powietrza

 ›  Zaprogramowany czas

 ›  Kontrola/test

 ›  Prędkość wentylatora

 ›  Filtr powietrza

 ›  Odszranianie/gorący start

 ›  Awaria

BRC1D52

BRC1E51A
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CENTRALNY WYŁĄCZNIK

Umożliwia wspólne lub indywidualne sterowanie 16 grupami jednostek 

wewnętrznych

 › Możliwość obsługi do 16 grup (128 jednostek wewnętrznych)

 › Możliwość użycia 2 zdalnych sterowników umieszczonych w różnych 

miejscach

 › Wskaźnik stanu pracy urządzenia (normalna praca, alarm)

 › Wskaźnik sterowania centralnego

 › Maksymalna długość okablowania 1.000 m (łącznie: 2.000 m)

SYSTEMY STEROWANIA 
CENTRALNEGO

ZDALNY STEROWNIK CENTRALNY

Umożliwia indywidualne sterowanie 64 grupami (strefami) jednostek 

wewnętrznych

 › Możliwość obsługi do 64 grup (128 jednostek wewnętrznych, maks. 

10 jednostek zewnętrznych)

 › Możliwość obsługi do 128 grup (128 jednostek wewnętrznych, maks. 

10 jednostek zewnętrznych) przez 2 zdalne sterowniki centralne 

umieszczone w różnych miejscach

 › Sterowanie strefowe

 › Sterowanie grupowe (dodano przyciski w dół i w górę do wyboru grupy) 

 › Sterowanie kierunkiem przepływu powietrza i natężeniem przepływu 

powietrza HRV

 › Rozbudowane funkcje programowanego zegara

 › Wyświetlanie kodu awarii

 › Maksymalna długość okablowania 1.000 m (łącznie: 2.000 m)

PROGRAMOWANY ZEGAR

Umożliwia zaprogramowanie 64 grup

 › Możliwość obsługi do 128 jednostek wewnętrznych

 › 8 rodzajów harmonogramu tygodniowego

 › Maksymalnie 48-godzinny czas podtrzymania ustawień na zasilaniu 

awaryjnym

 › Maksymalna długość okablowania 1.000 m (łącznie: 2.000 m)

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51
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FUNKCJE

1. Funkcje monitorowania

Można monitorować urządzenia klimatyzacyjne wysyłając komunikat tekstowy z telefonu komórkowego ze słowem “Raport”:

 › Włączenie/wyłączenie

 › Tryb pracy (wentylacja/chłodzenie/ogrzewanie)

 › Ustawienie temperatury

 › Kod błędu

2. Funkcje sterowania

Można sterować urządzeniami klimatyzacyjnymi wysyłając komunikat tekstowy z telefonu komórkowego:

 › Włączenie/wyłączenie

 › Tryb pracy (wentylacja/chłodzenie/ogrzewanie)

 › Ustawienie temperatury

3. Powiadomienie o błędzie

W przypadku pojawienia się błędu, na Twój telefon komórkowy zostanie wysłany automatyczny komunikat tekstowy 

(powiadomienie o błędzie).

4. Praca samodzielna

 › Funkcja rotacji

 › Funkcja pracy awaryjnej

funkcja monitorowania

funkcja sterowania

powiadomienie o błędzie

Telefon komórkowy
Do 4 jednostek/1 adapter

Modem GSM

RS232C

Adapter DS-NET

BRC1D52

Podstawowe rozwiązanie sterowania Sky Air® i VRV®

ROZWIĄZANIA SIECIOWE DAIKIN
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HRV

JĘZYKI

 › angielski

 › francuski

 › niemiecki

 › włoski

 › hiszpański

 › holenderski

 › portugalski

UKŁAD SYSTEMU

 › Możliwość kontroli do 2 x 64 jednostek wewnętrznych

 › Port Ethernet na płycie (przeglądarka sieciowa i e-mail)

 › Cyfrowe styki wejścia/wyjścia (opcja)

 › Panel dotykowy (ikony na kolorowym ekranie LCD)

ZARZĄDZANIE

 › Zastosowanie sieciowe i współpraca z siecią Internet 

- Monitorowanie i kontrola podzielone na użytkowników

- Zdalny monitoring i sterowanie więcej niż jednym 

budynkiem

- Zdalny monitoring i sterowanie więcej niż jednym 

budynkiem przez Internet

 › Proporcjonalny podział mocy: PPD (opcja)

 › Dane PPD dostępne przez Internet

 › Łatwe zarządzanie zużyciem energii

 › Zarządzanie historią pracy

Umożliwia łatwy i szczegółowy monitoring i obsługę systemów VRV® 

(maks. 2 x 64 grupy/jednostki wewnętrzne).

ROZWIĄZANIA SIECIOWE DAIKIN

Zdalny monitoring/kontrola przez Internet, e-mail

Dane PPD dostępne przez Internet

Port Ethernet 

na płycie

Podłączenie do watomierza w 

przypadku korzystania z funkcji 

PPD (opcja)

Port Pi

System usług 

sieciowych 

klimatyzacji

Wynik z modułu PPD (opcja) 

w formacie pliku CSV

sterownik zewnętrzny 

(domotics, BMS itd.)

Ethernet 
Alarm ppoż

DIII-NET

Jednostka DIO

Jednostka DI

Kontrola pompy 

spustowej, 

oświetlenia itp.

Monitoring 

pomieszczenia, 

rejestracja wejść i wyjść

DIII-NET umożliwia monitoring/sterowanie 

maks. 64 jednostkami (grupami) 

klimatyzatorów i innych urządzeń

Adapter 

DIII-NET PLUS 

Sygnał wymuszonego wyłączenia

HRVJednostki 

wewnętrzne

RS-232C

Pamięć 

fl ash 

PCMCIA

Awaria

Linia publiczna

Jednostki wewnętrzne

Modem 

na płycie
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STEROWANIE

 › Sterowanie indywidualne (nastawa, włączenie/

wyłączenie, prędkość wentylatora) 

(maks. 2 x 64 grup/jednostek wewnętrznych)

 › Harmonogram

 › Zawansowana funkcja tworzenia harmonogramów 

(8 harmonogramów, 17 wzorów)

 › Elastyczne łączenie w strefy

 › Harmonogram roczny

 › Wyłącznik awaryjny (przeciwpożarowy)

 › Programy zależne

 › Ulepszone funkcje monitoringu i sterowania HRV

 › Automatyczne przełączenie trybu chłodzenie/grzanie

 › Optymalizacja grzania

 › Ograniczenie temperatury

 › Zabezpieczenie hasłem: 3 poziomy 

(ogólny, administratora i serwisowe)

 › Szybki dobór i pełna kontrola

 › Prosta nawigacja

MONITOROWANIE

 › Wizualizacja poprzez grafi czny interfejs użytkownika (GUI)

 › Funkcja zmiany koloru ikon na wyświetlaczu

 › Tryb pracy jednostek wewnętrznych

 › Komunikaty o błędach przez e-mail i telefon komórkowy (opcja)

 › Wskaźnik wymiany fi ltra

 › Multi PC

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

 › Funkcja swobodnego chłodzenia

 › Oszczędność pracy

 › Łatwa instalacja

 › Kompaktowa budowa: ograniczona 

przestrzeń montażowa

 › Ogólne oszczędności energii

OTWARTY INTERFEJS

 › Komunikacja ze sterownikiem innej fi rmy (domotics, 

BMS, itp.) jest możliwa za pomocą otwartego interfejsu

 › Opcja Http

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO:

 › VRV®

 › HRV

 › Sky Air® (przez adapter)

 › Split (przez adapter)
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Pełna kontrola i zarządzanie systemami 

VRV® (maksymalnie 200 grup)

JĘZYKI

 › angielski
 › francuski
 › niemiecki
 › włoski
 › hiszpański
 › holenderski
 › portugalski

BUDOWA SYSTEMU

 › Możliwość kontroli do 1.024 
jednostek wewnętrznych 
(przez 4 iPUs)

 › Komunikacja TCPIP 
Ethernet/10 baz/T

 › Zintegrowane styki cyfrowe na iPU 
- 20 ogólnych portów wejściowych  
- 2 wyjścia cyfrowe

 › Autonomiczna praca iPU 
przez minimum 48 godzin

 › Oprogramowanie 
kompatybilne z PSU

ZARZĄDZANIE

 › Dostęp do Internetu (opcja)
 › Proporcjonalny podział mocy (opcja)
 › Zarządzanie historią pracy (włączenie/

wyłączenie, awaria, czas pracy)

 › Generowanie raportów 
(wykresy i tabele) (dzienne, 
tygodniowe, miesięczne)

 › Redukcja obciążenia szczytowego
 › Zaawansowane funkcje 

zarządzania użytkownikami
 › Funkcja temperatury komfortu
 › Tryb „Eco” (opcja)
 › Funkcja wstępnego chłodzenia i 

ogrzewania 

STEROWANIE

 › Sterowanie indywidualne 
(nastawy, włączenie/wyłączenie, 
prędkość wentylatora) (maks. 
1.024 jednostki wewnętrzne)

 › Sterowanie grupowe (100 grup)
 › Kontrola harmonogramów 

czasowych (128 programów)
 › Wyłącznik awaryjny - 

przeciwpożarowy (32 programy)
 › Programy zależne
 › Ograniczenie nastaw
 › Automatyczne przełączenie 

chłodzenie/grzanie
 › Kontrola awarii zasilania
 › Ograniczenie temperatury 

(automatyczny start)
 › Rozszerzenie 

programowanego zegara

MONITOROWANIE

 › Wizualizacja poprzez graficzny 
interfejs użytkownika (GUI) 
o dowolnym układzie

 › Tryb pracy jednostek wewnętrznych
 › Wskaźnik awarii
 › Wskaźnik wymiany filtra
 › Wskaźnik nastaw
 › Monitorowanie czasu pracy 
 › Multi PC
 › Pomoc on-line

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW

 › Oszczędności pracy
 › Łatwa instalacja
 › Kompaktowa budowa: ograniczona 

przestrzeń montażowa
 › Ogólne oszczędności energii

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO:

 › VRV®
 › HRV
 › Sky Air® (przez adapter)
 › Split (przez adapter)

ROZWIĄZANIA SIECIOWE DAIKIN

Dostęp do Internetu

Komputer podrzędny

Intranet/Internet

Dostęp do Internetu

Raport o awarii przez 

e-mail

Jednostka Dio

·  Winda

·  Pompa

·  Oświetlenie,...

Zasilanie

Jednostka Ai

Centralny system klimatyzacyjny 

Daikin
VRV® System

Lokalne 

monitorowanie 

i sterowanie

System usług sieciowych 

klimatyzacji

(opcjonalna usługa konserwacji)

HRV

Pomiar 

elektryczności

Alarm ppoż

(przez Internet)

DMS502A51

(tylko 

monitoring)

Zgodność z Windows Vista®

DIII-NET

DIII-NET

DIII-NET

E
T

H
E

R
N

E
T

D
III-N

E
T
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Otwarta integracja sieciowa funkcji monitorowania i 

sterowania VRV® w sieci LonWorks

 › Interfejs do połączenia z 

sieciami LonWorks

 › Komunikacja poprzez protokół 

Lon® (skrętka dwużyłowa)

 › Możliwość podłączenia 

64 jednostek do każdego DMS-IF

 › Nieograniczony rozmiar instalacji

 › Szybka i łatwa instalacja

LON® BMS

 › Dane PPD są dostępne 

przez system BMS

 › Interfejs połączenia z 

systemem BMS

 › Komunikacja przez protokół 

BACnet (połączenie przez Ethernet) 

 › Możliwość podłączenia 256 

jednostek do każdej bramki BACnet

 › Nieograniczony rozmiar instalacji

 › Szybka i łatwa instalacja

Zintegrowany system sterowania łączący system 

VRV® z systemem BMS.

Interfejs BACnet

Interfejs LonWorks

System alarmowy przeciwpoż.Zabezpieczenia

SIEĆ STEROWANIA 

BUDYNKIEM

adapter

LonTalk

LonPoint LonPoint

E
T

H
E

R
N

E
T

 (
T

C
P

/I
P

)

adapter

INFRASTRUKTURA KLIMATYZACJI DAIKIN

B
A

C
N

E
T

/E
T

H
E

R
N

E
T

Alarm ppoż Zabezpieczenia

INFRASTRUKTURA KLIMATYZACJI DAIKIN

Zasilanie

Pompa Oświetlenie Winda

SIEĆ STEROWANIA 

BUDYNKIEM

LonTalk

DMS504B51

Sterowanie lokalne

DIII- NET

Jednostka 

zewnętrzna VRV® 

HRV

Sterownik

Sterowanie 

lokalne

DIII- NET

Jednostka 

zewnętrzna VRV®

Sterownik

HRV

DAM602B51/52
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

INDYWIDUALNE SYSTEMY STEROWANIA

SYSTEMY STEROWANIA CENTRALNEGO

INNE

1 Opcja niedostępna w połączeniu z BYCQ140CGW1

OPIS FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ
FXDQ- 

M9

FXDQ-PB 

FXDQ-NB
FXSQ FXMQ-P7

FXMQ-

MA
FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52

Zdalny sterownik 
bezprzewodowy

tylko chłodzenie BRC7F533F1 BRC7E531 BRC7C67 BRC4C63 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C66 BRC4C66 BRC4C66 BRC7E619 BRC7C529 BRC7E66 BRC4C64 BRC4C64
pompa ciepła BRC7F532F1 BRC7E530 BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7E618 BRC7C528 BRC7E63 BRC4C62 BRC4C62

Zdalny sterownik uproszczony - - - - BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 - - - BRC2C51 BRC2C51
Zdalny sterownik uproszczony do zastosowań hotelowych - - - - BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 BRC3A61

OPIS FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ-M9
FXDQ-PB 

FXDQ-NB
FXSQ FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

Zdalny sterownik centralny DCS302C51
Centralny wyłącznik DCS301B51
Programowany timer DST301B51

Uwagi

1 Wymagana jest skrzynka montażowa.

2 Moduł mocujący to KRP1A90.

3 Wymagana jest płyta montażowa KRP4A96. Można zamontować maksymalnie 2 opcjonalne płytki drukowane.

4 Do jednej skrzynki instalacyjnej można przymocować maks. 2 adaptery.

5 W jednej jednostce wewnętrznej można zamontować tylko jedną skrzynkę montażową.

6 Dla 4 sygnałów wyjściowych: Licznik godzin pracy, wentylator, dodatkowa grzałka elektryczna, nawilżacz.

7 Dla 2 sygnałów wyjściowych: Licznik godzin pracy, wentylator.

8 Opcja niedostępna w połączeniu z BYCQ140CGW1.

9 Jeśli używany jest panel dekoracyjny BYCQ140CGW1, należy również użyć adaptera okablowania KRP1C12.

10 Jeśli używany jest panel dekoracyjny BYCQ140CGW1, należy również użyć skrzynki instalacyjnej KRP1J98.

11 Ten zestaw zawiera części do podłączenia 10 jednostek wewnętrznych.

KRP1B57 1 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 KRP1C64 3 KRP1B61 KRP4A53 KRP1B3 KRP1B61 KRP1B61

EKRP1C11 / 
KRP1C12 1/9 EKRP1B2 EKRP1B2 2 EKRP1B2A 3 EKRP1B2A 3

KRP2A526 1 KRP2A52 1 KRP2A51 1 KRP2A61 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51  3 KRP2A61 KRP2A51 1 KRP2A62 1 KRP2A51 KRP2A51

KRP4AA53 1 KRP4A53 1 KRP4A51 1 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 3 KRP4A51 KRP4A51 1 KRP4A52 1 KRP4A51 KRP4A51

KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

KRP1H98 / 

KRP1J98 10
KRP1BA101 KRP1B96 4/5 KRP1BA101 KRP4A96 4/5 KRP4A96 4/5 KRP4A93  4/5 KRP1B97 KRP1C93 4

KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A

DTA104A52 DTA104A51 1 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A61 DTA104A61

DTA102A52

EKRORO

DTA114A61 3 EKMTAC 11 EKMTAC 11 EKMTAC 11 DTA114A61 3 DTA114A61 DTA114A61

INNE FXFQ FXZQ FXCQ FXKQ FXDQ-M9
FXDQ-PB 

FXDQ-NB
FXSQ FXMQ-P7 FXMQ-MA FXAQ FXUQ FXHQ FXLQ FXNQ

Adapter okablowania 6

Adapter okablowania 7

Adapter okablowania do urządzeń elektrycznych 
(sterowanie i monitoring P1 P2) 

Adapter okablowania do urządzeń elektrycznych 
(sterowanie i monitoring P1 P2)

Czujnik zdalny

Skrzynka instalacyjna/płyta montażowa do 
adaptera PCB

Skrzynka elektryczna ze stykiem uziemienia 
(3 bloki)

Skrzynka elektryczna ze stykiem uziemienia 
(2 bloki)

Filtr zakłóceń (tylko do interfejsu 
elektromagnetycznego)

Adapter sterowania zewnętrznego
(dla strefy C/H, wejścia cichej pracy i ograniczenia wydajności)

Adapter interfejsu dla serii Sky Air® 
(do podłączenia jednostki wewnętrznej Sky Air® do F1 F2)

Złącze do wymuszonego włączenia/wyłączenia

Opcja wielu użytkowników
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1 Opcja niedostępna w połączeniu z BYCQ140CGW1

1 Adapter do podłączenia do F1F2 jest niezbędny dla FCQ-C8, FFQ-BV, FBQ-C, FMQ-B

Uwagi:
1  Wymagana jest skrzynka montażowa. 
2  Moduł mocujący KRP1A90.
3  Wymagana jest płyta montażowa KRP4A96. Można zamontować maksymalnie 2 opcjonalne płytki drukowane.
4  W jednej skrzynce montażowej można umieścić do 2 adapterów.
5  Dla 4 sygnałów wyjściowych: Licznik godzin pracy, wentylator, dodatkowa grzałka elektryczna, nawilżacz.
6  Dla 2 sygnałów wyjściowych: Licznik godzin pracy, wentylator.
7 Opcja niedostępna w przypadku połączenia z BYCQ140CGW1.
8 Jeśli używany jest BYCQ140CGW1, należy również użyć KRP1J98.
9 Jeśli używany jest BYCQ140CGW1, należy również użyć KRP1C12.

OPIS FCQ-C8 FFQ-BV FDBQ-B FDXS-E/C FBQ-C
FTXG-J/

CTXG-J
FTXS-G FHQ-B FVXS-F FLXS-B

Sterownik przewodowy BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 BRC1E51A / BRC1D52 - BRC1E51A / BRC1D52 - - BRC1E51A / BRC1D52 - -
Zdalny sterownik bezprzewodowy BRC7F532F1 BRC7E530W - ARC433A8 BRC4C65 ARC466A1 ARC452A3 BRC7AE63W ARC452A1 ARC433A5
Zdalny sterownik uproszczony - - BRC2C51 - BRC2C51 - - - - -
Zdalny sterownik uproszczony do zastosowań hotelowych - - BRC3A61 - BRC3A61 - - - - -

OPIS FCQ-C8 FFQ-BV FDBQ-B FDXS-E/C FBQ-C
FTXG-E/

CTXG-E
FTXS-G FHQ-B FVXS-F FLXS-B

Zdalny sterownik centralny DCS302C511

Centralny wyłącznik DCS301B511

Programowany timer DST301B511

OPIS FCQ-C8 FFQ-BV FDBQ-B FDXS-E/C FBQ-C
FTXG-J/

CTXG-J
FTXS-G FHQ-B FVXS-F FLXS-B

Adapter okablowania 5 KRP1BA57/KRP4AA531/7 KRP1B57 1 - - KRP1B5A54 - - KRP1B54 - -

Adapter okablowania 6 EKRP1C111/KRP1C121/9 EKRP1B2 A EKRP1B2 - EKRP1B2A 3 - - EKRP1B2 - -

Adapter okablowania do zewnętrznego sterowania i monitoringu KRP4AA53 1 KRP4A53 1 - - KRP4A51 - - KRP4A52 1 - -

Czujnik zdalny KRCS01-4 KRCS01-1 - - - - - - - -

Skrzynka instalacyjna/płyta montażowa do adaptera PCB KRP1H98/KRP1J988 KRP1B1A101 - - KRP4A96 - - KRP1C93 4 - -

Adapter interfejsu do podłączenia jednostki wewnętrznej do F1 F2 - DTA112B51 - KRP928A2S DTA112B51 KRP928A2S KRP928A2S DTA112B51 KRP928B(A)2S KRP928A2S

Złącze do wymuszonego włączenia/wyłączenia EKRORO2 EKROROA - - EKRORO3 - - EKROROA - -
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OPIS REF. KOMENTARZE

Adapter DS-NET DTA113B51 Do adaptera można podłączyć 4 jednostki, 40 jednostek, jeśli używanych jest 10 adapterów

OPIS REF. KOMENTARZE

Inteligentny sterownik dotykowy DCS601C51 Można podłączyć 2x64 jednostek

Oprogramowanie
DCS002C51 Oprogramowanie - proporcjonalny podział mocy (PPD)
DCS004A51 Oprogramowanie pocztowe e-mail/internetowe
DCS007A51 Opcja HTTP

Sprzęt DCS601A52 Adapter DIII NET-Plus
Rysik 1264009 Nr części zapasowej rysika do inteligentnego sterownika dotykowego

Adaptery interfejsu
KRP928A2S Do podłączenia do jednostek Split
DTA102A52 Do podłączenia do jednostek R-22 / R-407C Sky Air
DTA112B51 Do podłączenia do jednostek R-410A Sky Air

Wejście cyfrowe DEC101A51 Styki sygnału wejściowego: 8 sygnałów wejściowych z dodatkowym sygnałem zwrotnym o błędzie
Wejście/wyjście cyfrowe DEC102A51 Styki sygnału wejściowego: 8 sygnałów wyjściowych z dodatkowym sygnałem zwrotnym o błędzie i wł./wył.
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KorZyŚCi Dla  wŁaŚCiCiEli buDynKów
Wykorzystując innowacyjną technologię inwerter firmy Daikin oraz wyznaczającą nowe kierunki 
rozwoju technologię kontroli czynnika chłodniczego, system klimatyzacyjny VRV®III pracuje z 

wyjątkową sprawnością. Jest to przyczyną dużych oszczędności energii, które ZnaCZĄCo 
rEDuKuJĄ KoSZty EKSPloataCyJnE oraz umożliwiają lepsze zarządzanie 
budynkiem.

KorZyŚCi Dla  uŻytKowniKów

aby zapewnić KomfortowE otoCZEniE Daikin oferuje systemy obróbki 
powietrza będące nie tylko standardową klimatyzacją. oprócz zapewnienia komfortowej 
temperatury powietrza, istnieje możliwość polepszenia jakości powietrza dzięki wentylacji, 

nawilżaniu i innym procesom. Łatwa obSŁuGa jest realizowana przez zaawansowane 
systemy sterowania centralnego.

KorZyŚCi Dla ProJEKtantów
Systemy VRV® firmy Daikin składają się z jednostek wewnętrznych i zewnętrznych dostępnych 
w szerokiej gamie modeli dopasowanych do różnych wielkości budynków oraz warunków 
instalacji. Możliwość tworzenia długich instalacji oraz inne cechy nakładają niewiele ograniczeń 

na projekt, dając DuŻĄ ElaStyCZnoŚĆ spełniającą wymagania niemal każdego 
budynku

KorZyŚCi Dla  inStalatorów
Daikin oferuje kompaktową budowę jednostek zewnętrznych VRV® oraz dalszą optymalizację 
funkcji urządzeń, przekraczającą standardy systemów klimatyzacyjnych. Kompaktowe urządzenia 

uŁatwiaJĄ montaŻ w ograniczonych przestrzeniach takich, jak np. dach i zajmują 

mniej miejsca. Łatwy montaż przyspiesza zakończenie prac i daje oSZCZĘDnoŚĆ 
CZaSu.

OPIS REF. KOMENTARZE

bramKa KomPatybilna Z SiECiami lonworks® DmS504b51 Do DmS-if można podłączyć do 64 grup

adaptery interfejsu

KrP928a2S Do podłączenia do jednostek Split

Dta102a52 Do podłączenia do jednostek r-407/r-22C Sky air

Dta112b51 Do podłączenia do jednostek r-410a Sky air

BMS: SySTEM ZARZądZANIA BudyNKIEM

OPIS REF. KOMENTARZE

bramka baCnet DmS502a51 64 grup na bramkę 
Diii board Dam411b51 rozszerzenie na 2 linie Diii (2 x 64), jednostki wewnętrzne

wejście/wyjście cyfrowe Dam412b51 Do wymuszonego wyłączenia

adaptery interfejsu

KrP928a2S Do podłączenia do jednostek Split

Dta102a52 Do podłączenia do jednostek r-407/r-22C Sky air

Dta112b51 Do podłączenia do jednostek r-410a Sky air

OPIS REF. KOMENTARZE

St
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ł a

na
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w

y interfejs równoległy - jednostka podstawowa DPf201a51 polecenie wŁ./wyŁ., praca i wyświetlanie awarii, można użyć w połączeniu z maksymalnie 4 jednostkami.

Jednostki pomiaru temperatury DPf201a52 wyjście pomiaru temperatury dla 4 grup; 0~5 V DC

Jednostki ustawienia temperatury DPf201a53 wejście ustawienia temperatury dla 16 grup; 0~5 V DC

ujednolicony adapter do skomputeryzowanego sterowania DCS302a52 używany do połączenia komputera sterowania klimatyzacją i centralnego sterownika zdalnego (wŁ./wyŁ., wyświetlacz)

adapter okablowania do 
urządzeń elektrycznych (1)

KrP2a51
jednoczesne sterowanie do 64 grup jednostek wewnętrznych

KrP2a52

adapter okablowania do urządzeń elektrycznych (2) KrP4a51-53 do zbiorowego sterowania grupą jednostek wewnętrznych, które są połączone przewodem transmisyjnym zdalnego sterownika

adapter sterowania zewnętrznego do 
jednostki zewnętrznej

Dta104a51 przełączanie trybu chłodzenia/grzania, kontrola ograniczenia wydajności i kontrola cichej pracy dostępne  
między wieloma jednostkami zewnętrznymiDta104a52

adapter rozszerzenia sieci DIII-net Dta109a51
do 1 Dta109a51 można podłączyć maksymalnie 10 jednostek zewnętrznych lub 128 wewnętrznych

do Diii-net można podłączyć maksymalnie 8 Dta109a51

Zestaw montażowy KrP4a92 ułatwia montaż Dta109a51

REF. KOMENTARZE

Dam602b51 256 jednostek wewnętrznych na iPu
Dam602b52 128 jednostek wewnętrznych na iPu

im3.XX Do 1 024 jednostek wewnętrznych
KrP928b2S Do podłączenia do jednostek Split
Dta102a52 Do podłączenia do jednostek r-407/r-22C Sky air
Dta112b51 Do podłączenia do jednostek r-410a Sky air 
Dam101a51 Czujnik temperatury zewnętrznej

DEC10151 Styki sygnału wejściowego: 16 punktów
DEC10251 Styki sygnału wejściowego: 8 punktów; styki wyjściowe: 4 punkty

Dam002a51
Dam003a51
Dam004a51

OPIS

inteligentna jednostka przetwarzająca

oprogramowanie

adaptery interfejsu

Diii ai
wejście cyfrowe
wejście / wyjście cyfrowe
Proporcjonalny podział mocy
tryb ECo
funkcja dostępu do internetu

Interfejs BACnet

Interfejs LonWorks
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Dystrybucja produktów Daikin:

Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi oferty prawomocnej Daikin 
Europe N.V. Zawartość broszury powstała dzięki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i 
bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub stosowność treści, produktów i 
serwisu przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie 
uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszej broszury. Firma 
Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie przedstawione w treści katalogu.

Produkty VRV®  nie znajdują się w zakresie Programu 
Certyfikującego Eurovent.

Daikin jako producent wyposażenia klimatyzacyjnego, 
sprężarek i czynników chłodniczych może poszczycić 
się znaczną aktywnością w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. od wielu lat Daikin stara się wprowadzać na 
rynek rozwiązania techniczne przyjazne dla środowiska. 
to wyzwanie wymaga ekonomicznego projektu i 
rozwoju szerokiego zakresu produktów i systemu 
zarządzania energią, obejmujących zachowanie energii i 
zmniejszenie ilości odpadów. 

Katalog 

Komfortowy Klimat
przez cały rok

ogrzewanie

Klimatyzacja

Systemy wodne

Chłodzenie




