VRV, ZINTEGROWANE STEROWANIE KLIMATEM
DLA ŚREDNICH I DUŻYCH BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH

Total Solution
Koncepcja

Daikin VRV Total Solution jest kompleksowym rozwiązaniem systemowym dla
zintegrowanego układu klimatyzacji i ogrzewania.
Nasze modułowe jednostki pozwalają wybrać odpowiednie połączenie
sprzętu i technologii gwarantujące osiągnięcie optymalnej równowagi
temperatury, wilgotności i świeżości powietrza, która pozwala stworzyć
doskonałą strefę komfortu z maksymalną wydajnością energetyczną,
minimalnymi kosztami eksploatacji oraz obniżoną emisją CO2.

CZY WIESZ, ŻE
możesz stosować swoje rozwiązanie VRV do zarządzania do

50% ogólnego zużycia energii w budynku komercyjnym,
a w konsekwencji uzyskujesz ogromne oszczędności na

Inne

Podgrzewanie wody

Urządzenia
biurowe

Ogrzewanie
pomieszczeń

kosztach i rachunkach za energię, przy jednoczesnym
ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.
Całkowite zużycie energii w budynku komercyjnym

Oświetlenie

Chłodzenie
pomieszczeń
Wentylacja

Źródło: EIA; 1995, Analiza zużycia energii w budynkach komercyjnych
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Rozwiązanie pompy ciepła
zintegrowanej z jednostkami
zewnętrznymi VRV
›› Rozwiązanie dla każdego
klimatu od -25°C do +52°C
›› Elastyczne, odpowiednie
dla każdego budynku
›› Aby uzyskać najwyższą skuteczność
sezonową, istnieje możliwość
dostosowania do własnych wymagań
›› Nowy standard komfortu cieplnego
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Ogrzewanie i chłodzenie
Szeroki typoszereg jednostek wewnętrznych, które
pasują do pomieszczeń o dowolnym rozmiarze
i kształcie
››
››
››
››

Doskonały komfort
Cicha praca
Stylowe wzornictwo
Możliwa instalacja zabudowana

OSZCZĘDNOŚĆ DO 15% W STOSUNKU DO
SYSTEMÓW TRADYCYJNYCH

Ciepła woda
Do produkcji ciepłej wody korzystaj
z odnawialnych źródeł energii
››
››
››

››

Możliwość darmowego podgrzewania wody
Możliwość podłączenia do paneli słonecznych
Ciepła woda do użytku pod prysznicem,
w zlewach, woda z kranu do mycia, do
ogrzewania podłogowego i w grzejnikach
Ciepła woda o temperaturze do 80°C

OSZCZĘDNOŚĆ DO 17% W STOSUNKU DO
KOTŁÓW GAZOWYCH

Łatwe w obsłudze
systemy sterowania

Rozdział powietrza
za pomocą kurtyn
powietrznych
Bardzo efektywne rozdzielanie klimatu w wejściach
››
››
››

Najbardziej efektywne rozdzielenie klimatu
przy otwartych drzwiach
Ogrzewanie za darmo z wykorzystaniem
kurtyn powietrznych
Komfort przez cały rok, nawet przy
najbardziej ekstremalnych temperaturach

OSZCZĘDNOŚĆ DO 72% W STOSUNKU DO
ELEKTRYCZNEJ KURTYNY POWIETRZNEJ

Wentylacja
Wysokiej jakości środowisko w pomieszczeniach
››
››
››
››

Wymiana ciepła między powietrzem
zewnętrznym i wewnętrznym
Free cooling
Optymalna regulacja wilgotności
Filtracja powietrza zapewnia stały dopływ
czystego powietrza

OSZCZĘDNOŚĆ DO 40% DZIĘKI NIŻSZEMU
ZAPOTRZEBOWANIU NA CHŁODZENIE
I OGRZEWANIE

Pełna kontrola zapewniająca maksymalną sprawność
››
››
››
››
››
››

Od sterowania indywidualnego do zarządzania wieloma budynkami
Łatwe sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
Zdalne sterowanie i monitorowanie przez Internet
Sterowanie strefowe
Narzędzia do zarządzania energią
Zgodność z przepisami F-Gas poprzez zdalną kontrolę wycieku czynnika chłodniczego
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Dlaczego warto stosować

rozwiązania VRV?
Niskie koszty eksploatacyjne
Według Franklina i Andrewsa, jednych z wiodących w świecie
ekonomistów budownictwa, koszty eksploatacji systemów odzysku
ciepła VRV wypadają znacznie korzystniej w porównaniu z systemem
klimakonwektora 2- lub 4 rurowego. Koszty eksploatacji przypadające
na m2 powierzchni podłogi brutto dla systemu z klimakonwektorami
mogą być o 40 do 72% wyższe niż dla systemu odzysku ciepła VRV.

Większa efektywność przestrzenna
System VRV jest również bardziej efektywny przestrzennie od
wytwornicy wody lodowej, ponieważ jego instalacja wymaga
mniejszej przestrzeni. Na przykład, Franklin i Andrews szacują,
że system klimakonwektora 2 lub 4-rurowy zająłby około 7%
całkowitej dostępnej powierzchni podłóg budynku, podczas gdy
porównywalny system VRV zająłby powierzchnię 3-5%. Oznacza to,
że system VRV firmy Daikin umożliwia deweloperowi maksymalizację
powierzchni do wynajmu dzięki temu, że instalacja wymaga o 29%
mniejszej powierzchni niż system wytwornicy wody lodowej.
A na rynku o wysokim poziomie konkurencyjności, oferowanie
bardziej elastycznego i efektywnego wykorzystania powierzchni
biurowej może być decydującym czynnikiem przetargowym.

Spełnianie wymagań przyszłych
przepisów prawnych
Niektórzy

projektanci

również

mają

skłonność

do

wykorzystywania w budynkach wielkich objętości czynników
chłodniczych, zamiast układów wody lodowej. Jednakże

systemy VRV firmy Daikin są projektowane i instalowane zgodnie
z najnowszymi przepisami dotyczącymi gazów fluorowanych, aby
zminimalizować ryzyko wycieku. VRV spełnia także wymagania
dyrektywy w sprawie charakterystyk energetycznych budynków
i został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań przyszłych
uregulowań prawnych dotyczących sprawności sezonowej.

Podejście modularne zapewnia wyższą
elastyczność
Modularne podejście systemu VRV oferuje większą elastyczność
w zakresie zbalansowania obciążeń cieplnych w różnych częściach
budynku. W przeciwieństwie do tego, wytwornice wody lodowej
wykorzystują cały system, który wymaga kosztownej jednostki

Zaprojektowany, aby spełniać obecne
i przyszłe wymagania

rezerwowej. Tak więc, gdy ona zawiedzie, zawiedzie cały system.

VRV oferuje również większą elastyczność, aby spełniać bieżące

budynków o wielu różnych rozmiarach i kształtach.

i przyszłe wymagania klienta, ponieważ system można projektować,

VRV oferuje także zwiększone długości instalacji rurowych, dzięki
czemu system można projektować elastycznie, dostosowując do

instalować i przekazywać do eksploatacji piętro po piętrze. Z 20

Inteligentne zarządzanie energią

różnymi typami jednostek wewnętrznych i dostępnym wyborem

System pompy ciepła może pracować na tyle inteligentnie, na

14 różnych wydajności, VRV można wprowadzać strefa po strefie

ile pozwala jego układ sterujący. Dlatego firma Daikin oferuje

i dostosowywać do potrzeb każdego najemcy budynku w ramach

Inteligentny menedżer dotykowy, łatwy w użyciu, inteligentny

programu etapowej renowacji.

układ sterowania zaopatrzony w narzędzia inteligentnego
zarządzania energią, który wykrywa obszary bądź jednostki ze

Precyzyjne sterowanie strefami w celu
dopasowania do poziomu obecności
użytkowników

stratami energii i redukuje koszty eksploatacji, tak aby sprawność
systemu można było utrzymywać na poziomie pierwotnych
parametrów projektowych.

Każdym piętrem – a nawet każdym pomieszczeniem – można

Niezawodność, na której możesz polegać

sterować indywidualnie w celu maksymalizacji efektywności

Oczywiście, zapewnienie niższych kosztów eksploatacji zależy

energetycznej i zapobiegania stratom energii. Ta wszechstronność

od niezawodności i efektywności systemu w całym okresie

powoduje, że VRV nadaje się idealnie w budynku z wieloma

jego użytkowania. Dodaje otuchy fakt, że firma Daikin posiada

najemcami, w którym mogą być niezajęte przestrzenie i zmienne

niezrównaną reputację pod względem jakości, niezawodności

okresy o wysokim i niskim poziomie wykorzystania.

i usług posprzedażnych.

VRV Total Solution

Niskie koszty
operacyjne
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Powietrze zewnętrzne
jako odnawialne
źródło energii

dla właścicieli budynków
System
inwerterowy
VRV

Nasza

technologia

energooszczędna,
wykorzystuje

pomp

ponieważ

ciepła
do

jest

bardzo

procesu

grzania

energię odnawialną

z powietrza

zewnętrznego, bez potrzeby korzystania z dodatkowego
układu

ogrzewania.

Prowadzi

to

bezpośrednio

do

zmniejszenia emisji CO 2 i obniżenia kosztów eksploatacji.

Makymalizacja sprawności sezonowej
Ale system VRV firmy Daikin wykorzystuje inne rewolucyjne
technologie

pozwalające

zmaksymalizować

sprawność

sezonową i zminimalizować koszty eksploatacji.
Na przykład zmienna temperatura czynnika chłodniczego,
unikalna funkcja Daikin, automatycznie dostosowuje system
VRV IV do do indywidualnych wymagań budynku i lokalnego
klimatu, prowadząc do

oszczędności kosztów

28% w porównaniu z innymi podobnymi systemami. I to
bez kompromisów w zakresie komfortu i elastyczności.
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Ogrzewanie
i chłodzenie

1/4

Energia
elektryczna

Systemy bez inwertera

Inteligentne jednostki wewnętrzne
Jednostki w formie kasety z nawiewem obwodowym oferują do
50% oszczędności w porównaniu z kasetami standardowymi
dzięki codziennemu, automatycznemu oczyszczaniu filtra.
Inteligentne czujniki oferują oszczędność do 27% energii,
dostosowując nastawę lub wyłączając jednostkę w czasie, gdy

CZY WIESZ, ŻE…
system odzysku

w pomieszczeniu nie ma nikogo.

ciepła odbiera ciepło ze stref

chłodzonych i ciepło to wykorzystywane jest następnie
do ogrzewania innych stref lub do wytwarzania ciepłej
wody. Takie rozwiązanie umożliwia jednoczesne
grzanie i chłodzenie różnych części budynku.

Z perspektywy osób zajmujących pomieszczenia w budynku,
najważniejszy jest poziom komfortu zapewniany przez układ
klimatyzacji, więc:
››

w pomieszczeniu musi panować właściwa temperatura

››

do pomieszczenia musi dopływać wystarczająca ilość
świeżego powietrza

››
COP

Wymagana temperatura
w pomieszczeniu

Komfort osobisty dla najemców

Idealna sytuacja
podczas ogrzewania
i chłodzenia

10
8
7

poziom wilgotności w pomieszczeniu musi być
prawidłowy

››

hałas panujący w pomieszczeniu musi być akceptowalny

6
5

Nasz zintegrowany system spełnia te wszystkie wymagania

3

i zapewnia indywidualne sterowanie wszędzie tam, gdzie

4
2

jest to możliwe.

1
0
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Tylko chłodzenie

40

60

50% ogrzewanie
50% chłodzenie

80

100

Tylko ogrzewanie

Specjalną uwagę skierowano na minimalizację poziomu
hałasu

emitowanego

przez

system.

naszych jednostek wewnętrznych może

Współczynnik efektywności energetycznej systemu odzyskiwania ciepła Daikin VRV

Poziom

hałasu

spadać aż

do 19 dBA, natomiast hałas emitowany przez nasze

jednostki zewnętrzne można obniżyć w okresach, kiedy
jest najbardziej uciążliwy, np. w nocy.

punkt odniesienia
w dziedzinie komfortu grzania. VRV IV

Co więcej, VRV stanowi

zapewnia ciągłe grzanie nawet w trybie odszraniania,
stanowi to odpowiedź dla wszelkich znanych niedogodności
stosowania pompy ciepła jako jedynego źródła ogrzewania
w budynku.
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Elastyczne rozwiązania dla

konsultantów i biur projektowych
Nasz

system

modułowy

umożliwia

wysoką

elastyczność, posiadamy wyposażenie, które pozwala
nam spełnić wymagania stawiane układowi klimatyzacji

w każdej sytuacji: od ogrzewania, przy temperaturze
zewnętrznej -25°C, do chłodzenia, przy temperaturze +50°C.
Nasze

wyposażenie zewnętrzne

jest na tyle

elastyczne, że pasuje do dowolnego budynku, niezależnie
od konstrukcji. Można umieszczać go na dachu w celu
zmaksymalizowania wykorzystania przestrzeni wewnętrznej
lub wewnątrz budynku, czego rezultatem są krótsze odcinki
rurociągów, niższe koszty instalacji, zwiększona efektywność
oraz lepszy efekt wizualny.
Nasz

wyjątkowo

wewnętrznych
przestrzeni,

bogaty

oferuje

niezależnie

liczne
od

asortyment
rozwiązania
kształtu,

czy

jednostek
dla

każdej

konstrukcji.

Pozwala to na wybór najlepszego możliwego rozwiązania,
niezależnie od wielkości pomieszczenia i jego kształtu.
Nasze specjalnie zaprojektowane jednostki wewnętrzne,
jednostki wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle mogą
być widoczne i stanowić część wystroju wnętrza lub mogą
być zabudowane, w zależności od potrzeb użytkowników.
Nasze

elastyczne długości rurociągów

są prawie nieograniczone, przy długości instalacji rurowej
1000 m. Co więcej, małe rurociągi chłodnicze zajmują
mniej miejsca w szachtach i przestrzeniach stropowych, co
zapewnia maksymalizację dostępnej przestrzeni. Niezależnie
od Twoich potrzeb, nasze rozwiązania są na tyle elastyczne,

że zapewniają optymalny efekt.
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Dowiedz się, co może
zaoferować rozwiązanie VRV
›› zastosowania w sklepach
›› zastosowania w biurach
›› zastosowania w hotelach
›› zastosowania mieszkaniowe
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Redukcja kosztów

w budynkach handlowych
W obecnej sytuacji ekonomicznej, sprzedawcy podlegają presji redukowania
zarówno tworzenia zapasów, jak i kosztów eksploatacji. Ustawodawstwo wywiera
dodatkowy nacisk finansowy poprzez różne schematy efektywności energetycznej.
Dlatego też niezbędne są rozwiązania efektywne energetycznie dla minimalizowania
kosztów okresu użytkowania obiektu, z równoczesnym zapewnieniem zgodności
z najnowszymi uregulowaniami prawnymi.

Rozwiązania
VRV oferują

22

›› Energooszczędna inwerterowa
technologia pompy ciepła, współczynnik
COP do 4,5
›› Indywidualne sterowanie poszczególnymi
jednostkami wewnętrznymi
›› Dostosowywane rozwiązanie stosujące
"zmienną temperaturę czynnika
chłodniczego" w celu osiągnięcia
najwyższej sprawności sezonowej
›› Nowy standard komfortu ogrzewania,
z ciągłym grzaniem podczas odszraniania
›› Elastyczna instalacja. Jednostkę
zewnętrzną można zainstalować na
zewnątrz, maksymalizując przestrzeń
komercyjną albo zainstalować wewnątrz,
uzyskując dzięki temu większą estetykę
budynku i niski poziom hałasu.

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE ...
… VRV IV jest zoptymalizowany pod względem sprawności
sezonowej?
Rewolucyjny układ sterowania zmienną temperaturą czynnika
chłodniczego automatycznie dostosowuje urządzenie VRV do
wymagań konkretnego budynku i lokalnego klimatu, redukując
koszty eksploatacji o 28%!

Aby zapoznać się z pełną gamą produktów VRV,
odwiedź witrynę internetową www.daikin.pl
lub lokalnego przedstawiciela handlowego.
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System można łatwo
dostosować dla
zapewnienia optymalizacji
systemu ukierunkowanej
na wymagane przez niego
wyważenie pomiędzy
komfortem i efektywnością.

Kaseta z nawiewem obwodowym z panelem
wyposażonym w funkcję automatycznego czyszczenia filtra
50% oszczędności energii w porównaniu z kasetami standardowymi
›› Funkcja automatycznego czyszczenia filtra zapewnia codzienne jego
oczyszczenie, oferując 50% oszczędności energii
›› Niższe koszty konserwacji (kurz można usunąć za pomocą odkurzacza)
›› Inteligentne czujniki wyłączają jednostkę, gdy w pomieszczeniu nie
przebywają osoby, co pozwala uzyskać oszczędności rzędu 27%
›› Doskonały komfort: wylot powietrza we wszystkich kierunkach (360°) oraz
funkcja wykrywania obecności osób w pomieszczeniu kierują strumień
powietrza z dala od nich
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Łatwa regulacja
Tworzenie środowiska komfortowego dla klientów
››

Łatwe w obsłudze menu sprawia, że regulacja systemu,
jeszcze nigdy nie była taka prosta

››

Funkcje energooszczędne zmniejszają koszty eksploatacyjne

››

Nowoczesne wzornictwo

››

Tygodniowe harmonogramy pracy zwiększają komfort
i sprawność systemu

››

Menu w wielu językach

››

Funkcja blokady ustawień zapobiega nieprawidłowemu
użyciu urządzeń

Kurtyna powietrzna Biddle
Wysokowydajne rozwiązanie przeznaczone do separacji
powietrza zewnętrznego i wewnętrznego w wejściach
››

Najwydajniejsze rozwiązanie rozdzielania powietrza przy
otwartych drzwiach, które przynosi znaczne oszczędności
energii – aż do 72%. W porównaniu z elektrycznymi kurtynami
powietrznymi okres zwrotu nakładów wynosi tylko 1,5 roku

››

Całoroczny komfort, gwarantowany przez stałą prędkość
wylotową i unikatową szerokość strumienia powietrza
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Efektywność w

miejscu pracy

Efektywny budynek i zarządzanie obiektami stanowią klucz do minimalizacji kosztów eksploatacji

Rozwiązania VRV oferują

›› Znacznie obniżone koszty ciepłej
wody użytkowej i ogrzewania
dzięki ponownemu wykorzystaniu
ciepła odzyskiwanego z obszarów
wymagających chłodzenia
›› Doskonały komfort dzięki
równoczesnemu ogrzewaniu jednych
pomieszczeń i chłodzeniu innych

22

22

›› Elastyczna instalacja. Jednostkę
zewnętrzną można zainstalować na
zewnątrz, maksymalizując przestrzeń
komercyjną albo zainstalować
wewnątrz, zachowując estetykę
budynku i zmniejszając poziom hałasu.

CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE ...
... System VRV można również podłączyć do pierścienia wód
geotermalnych. Na głębokości około 10 m pod powierzchnią
Aby zapoznać się z pełną gamą produktów VRV,
odwiedź witrynę internetową www.daikin.pl
lub lokalnego przedstawiciela handlowego.
012

gruntu prawie przez cały rok panuje stała temperatura, więc
gwarantuje to stałą wydajność nawet w ekstremalnych
warunkach atmosferycznych.

Sterowanie centralne
Pełny pakiet Daikin do zarządzania budynkiem biurowym
››

Intuicyjny interfejs użytkownika

››

Inteligentne zarządzanie energią

››

Elastyczność rozbudowy i integracja poprzez WAGO

››

Dostęp w trybie online i sterowanie wieloma budynkami

››

Łatwe zarządzanie zużyciem energii elektrycznej wielu
najemców
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Świeże powietrze
Bardziej zdrowa atmosfera w biurze

››

Minimalizacja strat energii poprzez odzyskiwanie
ciepła z powietrza wylotowego

Całkowicie płaska kaseta
Prosta, Funkcjonalna, Genialna
››

››

Połączenie wentylacji i klimatyzacji w jednym systemie

››

Idealne rozwiązanie dla średnich i dużych budynków

››

Filtracja powietrza zapewnia stały dopływ czystego
powietrza

Wyjątkowa konstrukcja na rynku: jest dopasowana
do architektonicznych modułów sufitowych i w pełni
integruje się z sufitem

››

Niepowtarzalne wzornictwo i techniczna doskonałość

››

Inteligentne czujniki dla maksymalnego komfortu

Ciepła woda

i efektywności

Obniżanie kosztów ciepłej wody

+

CICHA
JAK

››

wytwarzania ciepłej wody
››

Darmowa produkcja ciepłej wody użytkowej możliwa
dzięki odbieraniu ciepła ze stref wymagających

SZELEST
LIŚCI

Zastosowanie technologii pompy ciepła do

chłodzenia.
››

Możliwość podłączenia do paneli słonecznych

››

Możliwe zastosowania: zlewozmywaki, ogrzewanie
podłogowe, prysznice i grzejniki
013

Gościnność i ekonomia
Opinia o hotelu zależy od tego, jak bardzo mile widziani i komfortowo przyjmowani czują się goście podczas pobytu
w hotelu. Lecz równocześnie, właściciele hoteli muszą zachowywać pełną kontrolę nad kosztami eksploatacyjnymi
i zużyciem energii.

Rozwiązania VRV oferują

›› Niski koszt ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej dzięki pobieraniu ciepła
z obszarów wymagających chłodzenia
›› Doskonałe odczucie komfortu dla gości
dzięki grzaniu pewnych pomieszczeń
i równoczesnemu chłodzeniu innych
›› Elastyczna instalacja. Jednostkę
zewnętrzną można zainstalować na
zewnątrz, maksymalizując powierzchnię
pomieszczeń gościnnych albo wewnątrz,
minimalizując przestrzeń zewnętrzną lub
hałas w centrach miast.
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CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE ...
... jeśli w Twoim systemie ilość czynnika chłodniczego jest
mniejsza o 10% od wartości optymalnej, pobór mocy
potrzebny do utrzymania wydajności może wzrosnąć
o 30%. Dlatego opracowaliśmy naszą automatyczną funkcję
ładowania i kontroli zanieczyszczeń czynnika chłodniczego
Aby zapoznać się z pełną gamą produktów VRV,
odwiedź witrynę internetową www.daikin.pl
lub lokalnego przedstawiciela handlowego.
14

zapewniającą optymalną wydajność i sprawność przez cały
okres użytkowania systemu oraz zgodność z przepisami
dotyczącymi gazów fluorowanych.

Sterowanie centralne
Inteligentne zarządzanie energią
›› Pełna kontrola i zarządzanie systemami VRV aż
z 2560 jednostkami wewnętrznymi
›› Prosta intuicyjna nawigacja i szerokie możliwości generowania
raportów graficznych
›› Alokacja poboru mocy na jednostkę wewnętrzną
›› Pełna kontrola nad wszystkimi funkcjami układu klimatyzacji
oraz podstawowymi funkcjami budynku np. alarmami
przeciwpożarowymi w celu optymalizacji wykorzystania energii,
komfortu i bezpieczeństwa
›› Monitorowanie wielu budynków i sterowanie nimi przez Internet

Inteligenty sterownik do pokoju hotelowego
Zapewnia właścicielowi hotelu pełną kontrolę nad zużywaniem
energii
››

Możliwość podłączenia do wszystkich typów sterowników,
również prostych w obsłudze ekranów dotykowych

››

Automatyczna zmiana nastawy po opuszczeniu
pomieszczenia przez gości lub otwarciu okna zapewnia
oszczędności energii

››

Zaspokaja wszystkie potrzeby gości, ponieważ w każdym
pokoju jest indywidualna regulacja

››

Prosta integracja z hotelowym oprogramowaniem rezerwacji

22

Jednostka kanałowa
››

Opracowana specjalnie dla małych, dobrze
izolowanych pomieszczeń, takich jak pokoje hotelowe

››

Doskonały komfort: bardzo niski poziom hałasu,
zapewniający dobry wypoczynek w nocy

››

Dobrze komponuje się z każdym wystrojem wnętrza

››

Maksymalizuje powierzchnię użytkową: bardzo zwarte

Ciepła woda
Podgrzewanie wody z wykorzystaniem energii ze źródła
odnawialnego
››

pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej
››

Darmowa produkcja ciepłej wody użytkowej możliwa dzięki
odbieraniu ciepła ze stref wymagających chłodzenia.

››

wymiary w celu zmniejszenia do minimum przestrzeni
międzystropowej

Korzystaj z odnawialnych źródeł energii poprzez technologię

Możliwe zastosowania: łazienki, ogrzewanie podłogowe
i grzejniki

››

Ciepła woda o temperaturze do 80°C
15

Rozwiązania mieszkaniowe
Nie ma innego miejsca takiego jak DOM.

›› Ekonomiczny system ogrzewania
o niskim zużyciu energii

Rozwiązania Mini VRV oferują

›› Niższa emisja CO2 w porównaniu
z tradycyjnymi układami ogrzewania
›› 9 stylowych jednostek wewnętrznych
można podłączyć do jednej jednostki
zewnętrznej
›› Kompaktowa budowa
›› Niski poziom hałasu jednostki
zewnętrznej

22
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CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE ...
jeżeli zdecydujesz się na klimatyzator firmy Daikin, oznacza to,
że myślisz także o środowisku?

Aby zapoznać się z pełną gamą produktów VRV,
odwiedź witrynę internetową www.daikin.pl
lub lokalnego przedstawiciela handlowego.
16

W czasie produkcji klimatyzatorów, skupiamy się na
recyklingu, redukcji odpadów i wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii.

22

Stylowe jednostki wewnętrzne
››

+

Niezwykłe połączenie łatwo rozpoznawalnego
wzornictwa i funkcjonalności

››

Łączą wygląd grzejnika z komfortem i efektywnością
energetyczną pompy ciepła

UNIKATOWY:
WYGLĄD

››

Filtr oczyszczający powietrze

GRZEJNIKA…

››

Doskonały komfort: Cicha praca na poziomie 19 dBA

››

Chłodzenie domu w okresie letnim
17

Portfolio

Jednostki zewnętrzne VRV

Nie wszystkie elementy można równocześnie przyłączyć do jednej jednostki wewnętrznej.
Więcej informacji można znaleźć w technicznej książce danych.

: można przyłączać element

x : nie można przyłączać elementu
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Typ

Nazwa produktu

RXYQ-T
Pompa ciepła bez ciągłego
ogrzewania

(1) (1) (1)







x









  







x









 

x





x

x







RTSYQ-PA
Pompa ciepła zoptymalizowana
pod kątem grzania



x

 





x

x







RXYCQ-A
Dla projektów ze standardowym
zapotrzebowaniem na chłodzenie i grzanie



x

 

x

x

x

x







REYQ-P8/P9
Kombinacja kompakt



x

 





x

x







REYHQ-P
Kombinacja o wysokim
współczynniku COP



x

 





x

x







Do połączenia z wodnym modułem
grzewczym tylko do grzania



x

 





x









RWEYQ-P



x

 





x

x







RWEYQ-PR



x

 





x

x







ODZYSK CIEPŁA

RXYSQ-P8V1 (jednofazowa)
RXYSQ-P8V1 (trójfazowa)

Układ Multi

1

Kombinacja niestandardowa (swobodna kombinacja)

460 500 540 636 712 744 816 848

Sterowanie indywidualne
(takie jak BRC)
Sterowanie centralne
(takie jak DCS3*/DST)
Rozwiązania sieciowe
(takie jak DCS6*/DAM/DMS)

360

Niskotemperaturowy wodny moduł
grzewczy dla VRV
Wysokotemperaturowy wodny moduł
grzewczy dla VRV

RQCEQ-P
VRVIII-Q - H/R

280

Kurtyna powietrza Biddle dla VRV (CYV)

RQYQ-P
VRVIII-Q - H/P

POMPA CIEPŁA

CIEPŁA -

140

VRV Z ODZYSKIEM

ZAMIENNY SYSTEM

CHŁODZONE
POWIETRZEM

Wydajność (HP)
4 5 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Jednostki wewnętrzne z opcją doprowadzenia
świeżego powietrza (np. FXMQ-MF)
Zestaw podłączeniowy do central
klimatyzacyjnych (np. EKEXV)

Nazwa produktu

Wentylacja z odzyskiem ciepła (np. VAM)

H/R - H/P

REYAQ-P

Klasa wydajności

18

Systemy
sterowania

  

Typ

Układ pojedynczy

Kurtyna Podłączenie wodnego
powietrzna modułu grzewczego

Jednostki wewnętrzne typu
mieszkaniowego (np. Daikin Emura)

(1) (1) (1)

Wentylacja

Jednostki wewnętrzne typu VRV
(np. FXSQ)

RYYQ-T
Pompa ciepła
z ciągłym ogrzewaniem

H/R - H/P

SERIA
SERIA

GEOTERMALNA STANDARDOWA

CHŁODZONE
WODĄ
System

Wydajność (HP)
Jednostki
4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 wewnętrzne



POMPA CIEPŁA

CHŁODZONE POWIETRZEM

System

Jednostki wewnętrzne VRV

Stylowe jednostki wewnętrzne

Wydajność
Model

Nazwa
produktu

15

20

25

32

40

50

63

71

80 100 125 140 200 250

JEDNOSTKI KANAŁOWE

Kaseta międzystropowa
narożna

KASETA
MIĘDZYSTROPOWA

Kaseta z nawiewem obwodowym
Funkcja automatycznego czyszczenia3
FXFQ-A
Czujnik obecności i czujnik podłogowy3
Całkowicie płaska kaseta
Czujnik obecności i czujnik FXZQ-A
podłogowy3
Kaseta międzystropowa
z 2-kierunkowym
FXCQ-A
nawiewem

FXKQ-MA

Niska jednostka kanałowa FXDQ-A

FXSQ-P
JEDNOSTKI NAŚCIENNE

JEDNOSTKI KANAŁOWE

Mała jednostka kanałowa FXDQ-M9

Jednostka kanałowa
z wentylatorem
z inwerterem
Jednostka kanałowa
z wentylatorem
z inwerterem

FXMQ-P7

JEDNOSTKI
PRZYPODŁOGOWE

Jednostka naścienna

FXAQ-P

Jednostka podstropowa

FXHQ-A

JEDNOSTKI
PODSTROPOWE

JEDNOSTKI
JEDNOSTKI
PODSTROPOWE NAŚCIENNE

Duża jednostka kanałowa FXMQ-MA4

Jednostka podstropowa
z 4-kierunkowym
FXUQ-MA
nawiewem
Jednostka przypodłogowa

FXLQ-P

Jednostka przypodłogowa
FXNQ-P
bez obudowy

Wydajność chłodnicza (kW)1
Wydajność grzewcza (kW)2

Typ

1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE

KASETA MIĘDZYSTROPOWA

Typ

Model

Nazwa
produktu

Wydajność
15 20 25

Agregaty zewnętrzne
możliwe do przyłączenia:
35

42

50

60

71

RYYQ-T

Kaseta z nawiewem obwodowym
Funkcja automatycznego
czyszczenia3
FCQG-F
Czujnik obecności i3 czujnik
podłogowy

RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1



Całkowicie płaska kaseta
Czujnik obecności
i czujnik podłogowy 3

FFQ-C



Mała jednostka
kanałowa

FDBQ-B



Niska jednostka
kanałowa

FDXS-F



Jednostka kanałowa
z wentylatorem
z inwerterem

FBQ-C



Jednostka naścienna
Daikin Emura

FTXG-JA/
JW

 

Jednostka naścienna

CTXS-K
FTXS-K

 

Jednostka naścienna

FTXS-G

 

FHQ-C



Jednostka
przypodłogowa Nexura

FVXG-K

 

Jednostka
przypodłogowa

FVXS-F

 

Jednostka typu Flexi

FLXS-B

 

Jednostka podstropowa

5

Nominalne wydajności chłodnicze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperatury zewnętrznej 35°CDB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m.
Nominalne wydajności grzewcze wyznaczono na podstawie: temperatury wewnętrznej: 20°CDB, temperatury zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m
3
Opcjonalnie
4
Nie można przyłączać do VRV III-S
5
Jednostka klasy 15 nie jest dostępna dla RYYQ-T
1
2
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