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właścicieli budynków
Naszym celem jest zmniejszenie kosztów, jakie ponoszą właściciele budynków za energię 
oraz jednoczesne utrzymanie i  poprawienie jakości powietrza. Osiągnąć to możemy za 
pośrednictwem systemu wentylacji z  odzyskiem ciepła o  wysokiej sprawności, który łączy 
w  sobie redukcję obciążenia z  funkcją free cooling (bezpłatne chłodzenie) polegającą na 
wprowadzeniu świeżego powietrza z zewnątrz. Opcjonalne czujniki CO2 stanowią gwarancję 
braku nadmiernej wentylacji oraz utrzymania wysokiego komfortu w pomieszczeniach.

użytkowników końcowych
Wysokiej jakości powietrze jest istotne dla zapewnienia szczytowej wydajności i komfortowych 
warunków otoczenia. To oznacza wprowadzenie świeżego powietrza o  odpowiednim 
poziomie wilgotności oraz jego filtrację, która zapewnia usunięcie kurzu i innych zawieszonych 
cząstek, które wywołują problemy z  oddychaniem lub przenoszą zapachy. To oznacza także 
prawidłową równowagę między CO2 a tlenem, gwarantowaną przez opcjonalne czujniki CO2.

projektantów i konsultantów
Koncepcja kompleksowego rozwiązania Daikin ‘Total Solution’ - wszystkie elementy składowe 
są dostarczane przez firmę Daikin, co decyduje o  bezproblemowej integracji i  maksymalnej 
elastyczności.  Szeroki typoszereg jednostek, począwszy od dużych central klimatyzacyjnych do 
niewielkich jednostek wentylacyjnych pozwala na dobranie idealnego rozwiązania spełniającego 
wymagania każdego klienta.

instalatorów
Zwarta konstrukcja i  modułowy montaż decydują o  krótszym czasie montażu. A  ponieważ 
wszystkie elementy składowe dostarcza firma Daikin, instalatorzy mają pewność dostawy 
wszystkich elementów systemu oraz ich bezproblemowej pracy, co zmniejsza całkowity czas 
instalacji i konfiguracji systemu.

Korzyści dla



Wentylacja i oczyszczanie powietrza Daikin
Świeże powietrze jest kluczem do naszego dobrego samopoczucia i decyduje o jakości naszego życia. Ale z powodu coraz większej 
szczelności naszych budynków, obieg świeżego powietrza uległ znacznemu ograniczeniu. Firma Daikin oferuje szereg różnych rozwiązań 
do wentylacji i oczyszczania powietrza oraz centrale klimatyzacyjne, które zapewniają świeże, zdrowe i komfortowe otoczenie w biurach, 
hotelach, sklepach i innych środowiskach komercyjnych.

Dlaczego świeże powietrze w budynkach 
jest tak ważne
Wraz z nowymi przepisami budowlanymi, zwiększającymi standardy w zakresie sprawności energetycznej budynków, współczesne 
przestrzenie komercyjne są izolowane lepiej niż kiedykolwiek przedtem, co doprowadziło do zmniejszenia zapotrzebowania budynków na 
ogrzewanie i chłodzenie. Nieświeże powietrze, które dzięki temu nie jest w stanie wydostać się z budynku powoduje:
•	 Wzrost zapotrzebowania na tlen
•	 Zwiększenie ryzyka pojawienia się alergii
•	 Długie utrzymywanie się zapachów
•	 Pojawianie się pleśni z powodu większych poziomów skraplania

Wentylacja
Systemy wentylacyjne Daikin przeznaczone do zastosowań komercyjnych oferują doprowadzanie świeżego powietrza z zewnątrz 
i odprowadzanie powietrza zużytego oraz zrównoważenie poziomów wilgotności w budynku. Wszystko to pozwala stworzyć czyste 
i komfortowe środowisko, które zwiększa dobre samopoczucie jego użytkowników. System wentylacji wyposażono w funkcję free cooling 
(darmowe chłodzenie), która wykorzystuje świeże powietrze z zewnątrz. Dostępna jest także opcja odzysku ciepła z wnętrza budynku, która 
zapewnia najwyższe poziomy energooszczędności.

Oszczędzanie energii a odzyskiwanie ciepła
Piękno systemów wentylacyjnych Daikin przeznaczonych do zastosowań komercyjnych tkwi w tym, że są one w stanie wykorzystywać 
ciepło wydobyte ze zużytego powietrza krążącego w budynkach i ogrzać nim nawiewane czyste powietrze do komfortowej temperatury. 
Zmniejsza to obciążenie systemu klimatyzacji, zapewniając 40% oszczędności energii w porównaniu z wprowadzaniem do budynku 
niepodgrzewanego świeżego powietrza.

Zintegrowana wentylacja
Dla uproszczenia sterowania całym systemem, system wentylacji można zintegrować z systemami chłodzenia i ogrzewania Daikin. 
Poprzez dołączenie wentylacji jako części kompletnego rozwiązania klimatyzacji budynku, można zaoszczędzić do 50% energii zużywanej 
w budynku - to zapewnia ogromne potencjalne oszczędności na kosztach eksploatacji oraz redukcję emisji dwutlenku węgla.

                         

Wentylacja  
     i oczyszczanie  
powietrza 
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Wentylacja z odzyskiem ciepła
Prawidłowa wentylacja jest głównym składnikiem kontroli klimatu w budynkach, biurach i sklepach. Jej podstawową funkcją jest 
doprowadzanie świeżego powietrza i odprowadzanie powietrza zużytego. Nasze rozwiązanie HRV (wentylacja z odzyskiem ciepła) 
może zaoferować znacznie więcej. Jest w stanie odzyskiwać ciepło oraz optymalizować równowagę pomiędzy temperaturą 
i wilgotnością na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, zmniejszając w ten sposób obciążenie systemu oraz zwiększając do 40% jego 
efektywność.

Uzdatnianie powietrza zewnętrznego 
w jednym urządzeniu
Nasze rozwiązanie uzdatniania powietrza za pośrednictwem jednostki FXMQ-MF wykorzystuje technologię pompy ciepła do połączenia 
uzdatniania świeżego powietrza i klimatyzacji w jednym systemie, eliminując w ten sposób typowe problemy projektowe związane ze 
zbalansowaniem doprowadzania powietrza i jego odprowadzania. Koszt całkowity systemu ulega zmniejszeniu z równoczesną poprawą 
funkcjonalności, ponieważ jednostki wewnętrzne od klimatyzacji i uzdatniania świeżego powietrza zawierają się w jednym urządzeniu.

Centrale klimatyzacyjne Daikin połączone 
z agregatami skraplającymi
Do niewielkich, średnich i dużych przestrzeni komercyjnych oferujemy gamę agregatów skraplających ze sterowaniem inwerterowym 
na czynnik chłodniczy R-410A, które można podłączyć w systemie plug & play do central klimatyzacyjnych. Rozwiązanie to łączy 
w sobie wysoką wydajność naszych jednostek ERQ i VRV z konfigurowalnymi centralami klimatyzacyjnymi Daikin i pozwala na uzyskanie 
prostego, niezawodnego rozwiązania gwarantującego optymalną kontrolę jakości powietrza i maksymalną sprawność.

Który system może zaoferować mi
najlepsze rozwiązanie?

Firma Daikin oferuje szereg różnych rozwiązań zapewniających wentylację świeżym powietrzem do 
biur, hoteli, sklepów i innych pomieszczeń komercyjnych – z których każde stanowi uzupełnienie i jest 
równie funkcjonalne jak oba systemy Sky Air i VRV.
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Przegląd zakresu wentylacji

Przepływ powietrza (m3/h)

Typ Nazwa
Podzespoły decydujące o jakości 

powietrza w pomieszczeniu 0 200 400 600 800 1000 1500 2000 4000 6000 8000 124 000

WENTYLACJA 
Z ODZYSKIEM 

CIEPŁA

VAM-FA/FB
 › Wentylacja
 › Odzysk ciepła

VKM-GB

 › Wentylacja
 › Odzysk ciepła
 › Uzdatnianie 

powietrza

VKM-GBM

 › Wentylacja
 › Odzysk ciepła
 › Uzdatnianie 

powietrza
 › Nawilżanie

JEDNOSTKA 
UZDATNIANIA 

POWIETRZA 
ZEWNĘTRZNEGO1

FXMQ-MF
 › Wentylacja
 › Uzdatnianie 

powietrza

CENTRALE 
KLIMATYZACYJNE

Całościowe 
rozwiązanie 

zapewniające 
dopływ 

świeżego 
powietrza DX

 › Wentylacja
 › Odzysk ciepła
 › Uzdatnianie 

powietrza
 › Nawilżanie
 › Filtracja

1  Nie można podłączyć do VRVIII-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
2  Natężenie przepływu powietrza jest tylko teoretycznym wskazaniem, obliczonym na podstawie poniższych wartości: wydajność grzewcza zestawu EKEXV * 200 m³/h
3  Centrala klimatyzacyjna Daikin podłączona do agregatu Daikin
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Wentylacja
dostarczanie świeżego powietrza

Nawilżanie
uzyskanie równowagi między wilgotnością 
na zewnątrz i w pomieszczeniu

Odzysk ciepła
odzyskiwanie ciepła i wilgoci 
z wywiewanego powietrza dla 
zmaksymalizowania komfortu i wydajności

Filtracja
usunięcie pyłu, zanieczyszczeń 
i zapachów z powietrza

ogrzewanie lub chłodzenie doprowadzanego 
świeżego powietrza w celu zmaksymalizowania 
komfortu i zminimalizowania obciążenia 
instalacji klimatyzacji

Uzdatnianie powietrza

(3)
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Wentylacja z odzyskiem ciepła  
VAM-FB - VKM-GB(M)
•	 Lepsza wydajność dzięki silnikowi wentylatora DC
•	 Opcjonalny czujnik CO

2 zapewnia oszczędność energii z równoczesnym 
utrzymaniem komfortu

•	 Opcjonalne filtry przeciwpyłowe M6, F7 i F8 (tylko dla serii VAM-FB)
•	 Krótszy czas montażu dzięki prostej regulacji nominalnej natężenia  

przepływu powietrza

Grzałka elektryczna dla VAM
•	 Całkowite rozwiązanie zapewniające dopływ świeżego powietrza, dzięki VAM 

i grzałce elektrycznej Daikin
•	 Większy komfort przy niskich temperaturach na zewnątrz dzięki 

podgrzewanemu powietrzu z zewnątrz
•	 Koncepcja wbudowanej grzałki elektrycznej (nie są potrzebne dodatkowe 

akcesoria)
•	 Standardowy czujnik podwójnego przepływu i temperatury
•	 Elastyczne ustawienie z regulowaną nastawą
•	 Większe bezpieczeństwo dzięki 2 wyłącznikom: ręcznemu i automatycznemu
•	 Integracja z BMS dzięki:

•	 beznapięciowemu przekaźnikowi dla wskazań błędów
•	 wejściu 0-10 V DC dla sterowania wartością zadaną

Centrale klimatyzacyjne Daikin  
D-AHU professional/easy/energy
•	 Kompleksowe rozwiązanie dzięki agregatom skraplającym sterowanym 

inwerterem i agregatom chłodniczym Daikin na czynnik chłodniczy R-410A
•	 Koncepcja plug & play: montowany fabrycznie sterownik DDC, moduł 

sterujący, zawór rozprężny i inne elementy składowe zaprojektowane 
i skonfigurowane z myślą o podłączeniu do agregatów skraplających ERQ 
lub VRV Daikin

•	 Wysoko-wydajne centrale klimatyzacyjne z odzyskiem ciepła, zapewniające 
odzyskiwanie do 80% ciepła

•	 Standardowe filtry G4 i filtry opcjonalne dostępne do klasy F7
•	 5 wstępnie zdefiniowanych pakietów central klimatyzacyjnych (od 2000 do 

10 000 m³/h) ułatwia i przyspiesza wybór

Co nowego?
Wszystkie jednostki wentylacyjne 
zgodne z zasadami eko-projektowania
Od 1 stycznia 2013 roku, wszystkie agregaty wentylacyjne z wentylatorem o mocy 

od 125 W do 500 kW muszą być zgodne z wymaganiami eko-projektowania LOT 

11. Jako lider na rynku, firma Daikin wykonuje krok pozwalający na uzyskanie  

zgodności wszystkich agregatów wentylacyjnych wykorzystując silniki 

wentylatorów DC we wszystkich urządzeniach w zakresie tych przepisów, tym 

samym jeszcze bardziej poprawiając ich wydajność energetyczną.
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HRV
Wentylacja z odzyskiem ciepła

Stwórz wysokiej jakości środowisko wewnętrzne

Jednostka HRV (wentylacja z odzyskiem ciepła) firmy Daikin odzyskuje do 80% energii cieplnej traconej 
w wyniku wentylacji i utrzymuje komfortowe i czyste środowisko wewnętrzne bez zmian temperatury 
w pomieszczeniach.

Oszczędź do 40% na kosztach eksploatacji poprzez integrację

Integracja HRV z systemami klimatyzacyjnymi Daikin, Sky Air i VRV to pewność, że Twój system zawsze 
pracuje w najbardziej efektywny i komfortowy sposób. Na przykład, funkcja free cooling (darmowego 
chłodzenia) za pośrednictwem wentylacji wyłączy klimatyzację i tym samym zapewni oszczędność na 
kosztach eksploatacji.

Dzięki odzyskowi ciepła i integracji, można zaoszczędzić do 40% na całkowitych kosztach eksploatacji!

HRV według Daikin oferuje:

Wysoką efektywność
•	 O 40% niższe koszty eksploatacji dzięki odzyskowi ciepła i integracji
•	 Funkcja darmowego chłodzenia w nocy
•	 Bez nadmiernej wentylacji dzięki opcjonalnemu czujnikowi CO2 

Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach
•	 Doskonały komfort dzięki regulacji temperatury i poziomu wilgotności
•	 Czyste powietrze w pomieszczeniu dzięki filtrom przeciwpyłowym do cząstek małej i średniej wielkości

Praca cicha jak szept
•	 Niski poziom głośności podczas pracy
•	 Integracja wentylacji w kompletnym rozwiązaniu Daikin
•	 Płaska konstrukcja
•	 Instalacja w poziomie lub pionie (tylko VAM)
•	 Wysokie ciśnienie statyczne
•	 Kompletne rozwiązanie dostarczające świeże powietrze z zasilaniem VAM Daikin i grzałką elektryczną
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Wentylacja

Nawilżanie

Uzdatnianie powietrza
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Energooszczędna wentylacja z odzyskiem ciepła  
w trybie ogrzewania i nawilżania
Wentylacja budynków jest potrzebna przez cały rok. Jednak w tradycyjnych systemach wentylacji, 
klimatyzowane powietrze z budynku jest zwyczajnie „wyrzucane”, a nowe nieogrzewane powietrze jest 
dostarczane do budynku. Zgodnie z tą zasadą duże ilości powietrza są niepotrzebnie podgrzewane 
i schładzane, co prowadzi do znacznych strat energii. Rozwiązania HRV Daikin zapobiegają marnotrawieniu 
energii, bowiem odzyskują do 80% ciepła odpadowego z wywiewanego powietrza, w ten sposób zapewniając 
dużo wyższe poziomy wydajności przy jednoczesnej poprawie komfortu.

Specjalnie zaprojektowany wkład wymiennika ciepła
We wkładzie wymiennika ciepła zastosowano wysokosprawny papier (HEP), posiadający doskonałe właściwości pochłaniania wilgoci 
i nawilżania. Wymiennik ciepła szybko odzyskuje ciepło zawarte w postaci ciepła utajonego (para). Wkład jest wykonany z materiału 
o właściwościach ognioodpornych i jest zabezpieczony środkiem zapobiegającym odkształcaniu.

Redukcja obciążenia systemu klimatyzacji do 40%

24% przez użytkowanie w trybie wentylacji z odzyskiem ciepła (w porównaniu z normalnymi wentylatorami)

6% poprzez przełączanie w tryb automatycznej wentylacji

2% dzięki sterowaniu wstępnego chłodzenia, wstępnego ogrzewania (zmniejszenie obciążenia klimatyzacji 
dzięki włączeniu HRV tylko po włączeniu klimatyzacji)

5% dzięki włączaniu funkcji darmowego chłodzenia w nocy

3% poprzez zapobieganie nadmiernej wentylacji dzięki opcjonalnemu czujnikowi CO2

Zalety integracji wentylacji i klimatyzacji (automatyczne przełączanie)

Korzyści dla właścicieli budynków
Wysoka wydajność

ciepła  
odpadowego

80%
Odzyskuje do

UKŁAD KLIMATYZACJI W TRYBIE CHŁODZENIA KLIMATYZACJA WYŁĄCZONA 
Stan przejściowy (wentylacja obejściowa)

UKŁAD KLIMATYZACJI W TRYBIE GRZANIA

Automatyczna 
zmiana trybu 

pracy

Automatyczna 
zmiana trybu 

pracy

Wentylator wyciągowy Przepustnica
Wkład wymiennika 
ciepła (odzysk ciepła)

Wkład wymiennika 
ciepła (odzysk ciepła)

Wymiennik DX (chłodzenie)Wentylator nawiewny powietrza Wymiennik DX (ogrzewania) Nawilżanie

EA

OA

EA

OA

RA

SA

RA

SA

EA

OA

RA

SA

EA: powietrze wywiewane RA: powietrze powrotne (z pomieszczenia) OA: powietrze zewnętrzne SA:  powietrze zasilające (do pomieszczeń)

Dla jednostek VKM-GB(M)

RH: wilgotność względna
SA: powietrze zasilające (do 
pomieszczeń)
RA: powietrze powrotne 
(z pomieszczeń)

ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

RA
26°C

RH 50%

32°C
RH 70%

Integralnie uformowany wkład

Temperatura 
i wilgotność 
wymieniają się 
między warstwami

SA
Integralnie  
uformowany wkład
RA

Działanie 
wysokosprawnego papieru.
 
Przepływ krzyżowy 
powietrza w celu wymiany 
ciepła i wilgoci.

Dzięki wymianie ciepła i wilgoci, ciepłe i wilgotne powietrze z zewnątrz jest doprowadzane do poziomów bliskich 
warunkom panującym w pomieszczeniu przy zapewnieniu oszczędności na kosztach eksploatacji i klimatyzacji, przy 
zachowaniu komfortu.

SA
27,4°C

RH 63%30,6°C
RH 62%
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Funkcja darmowego chłodzenia 
(free cooling) nocą
Działanie darmowego chłodzenia nocą jest funkcją 
oszczędzającą energię w  nocy, kiedy klimatyzacja jest 
wyłączona. Nocna praca wentylacji pozwala na schłodzenie 
pomieszczeń biurowych, dzięki czemu włączona rano 
klimatyzacja nie musi pracować z pełnym obciążeniem, co 
w rezultacie zmniejsza dzienne koszty eksploatacyjne.

Nowa seria VAM-FB zapewnia funkcję free cooling (darmowego chłodzenia) 

nocą w trybie pracy samodzielnej. Zadana temperatura jest ustawiana podczas 

instalacji.

Korzyści dla właścicieli budynków
Wysoka wydajność

Wszystkie jednostki wentylacyjne zgodne z zasadami eko-projektowania
Od 1 stycznia 2013 roku, wszystkie agregaty wentylacyjne o mocy od 125 W do 500 kW muszą być zgodne 
z wymaganiami eko-projektowania LOT 11. Jako lider na rynku, firma Daikin wykonuje krok pozwalający na 
uzyskanie zgodności wszystkich agregatów wentylacyjnych wykorzystując silniki wentylatorów DC we wszystkich 
urządzeniach w zakresie tych przepisów, tym samym jeszcze bardziej poprawiając ich wydajność energetyczną.

Idealne rozwiązanie do sklepów, restauracji i biur tam, gdzie wymagana jest maksymalna przestrzeń 
na podłodze do ustawienia mebli, dekoracji i sprzętu
Nasza gama urządzeń HRV jest nie tylko wydajna pod względem energetycznym, ale także komponuje się z każdym wystrojem wnętrza 
i pozwala na pozostawienie maksymalnej powierzchni użytkowej na podłodze. Urządzenia są niewidoczne i można je instalować 
w pomieszczeniach usługowych, dzięki czemu ich serwis jest możliwy wtedy, gdy budynek działa normalnie.

Zapobieganie utracie energii z powodu nadmiernej wentylacji,  
dzięki czujnikowi CO2
Do stworzenia korzystnego środowiska wystarczy odpowiednia ilość świeżego powietrza, ale ciągła wentylacja prowadzi do 
marnotrawienia energii. Z tego względu istnieje możliwość zamontowania opcjonalnego czujnika CO

2,, który wyłącza system 
wentylacji, gdy w pomieszczeniu jest wystarczająca ilość świeżego powietrza. A to zapewnia znaczne oszczędności energii. 

Korzystanie z czujników CO2 jest najbardziej opłacalne w budynkach, w których ilość osób zmienia się w ciągu 24 godzin, jest  
nieprzewidywalna i wzrasta do szczytowego poziomu. Na przykład w budynkach biurowych, obiektach administracyjnych, sklepach 
detalicznych i centrach handlowych, kinach, w salach zebrań, szkołach oraz klubach rozrywki i klubach nocnych. Reakcję urządzenia 
wentylującego na wahania CO

2 można łatwo wyregulować.
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Przykład działania CO2 w sali konferencyjnej:
Poziom CO2

Zakres wentylacji
Stały wskaźnik wentylacji

Spotkanie w godzinach porannych Lunch Spotkanie

7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 godz.

Spadek w ilości powietrza i większa 
oszczędność energii w porównaniu 

do stałego wskaźnika wentylacji

Wzrost ilości 
powietrza 
i większy 
komfort 

w porównaniu 
do stałego 
wskaźnika 
wentylacji

Gdy w pomieszczeniu znajduje się wiele 
osób, doprowadzana jest większa ilość 
świeżego powietrza w celu utrzymania 

komfortowych poziomów CO2. Gdy 
w pomieszczeniu znajduje się niewielka 

liczba osób, energię oszczędza się 
poprzez doprowadzanie mniejszej ilości 

świeżego powietrza.

80%

Darmowe 
chłodzenie

9:00

9:00

17:00

17:0012:00

+ +

Nastawa temp.

40°C

30°C

20°C

temperatura  
zewn.

temperatura  
wewn.

22 22 22 22WYŁ. WYŁ.WYŁ.
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Korzyści dla użytkowników końcowych

Wysoka jakość powietrza 
w pomieszczeniach

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

100 80
60

40

20

+

Effect of full heat exchange
Effect of heating

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

100 80
60

40

20

+

+
Chłodzenie 

Odzysk ciepła Odzysk ciepła 

Nawilżanie 

Ogrzewanie 

Temperatura powietrza na 
zewnątrz w okresie zimowym

Temperatura 
powietrza 

na zewnątrz 
w okresie letnim

Efekt pełnej wymiany ciepła
Efekt chłodzenia

Efekt 
nawilżania

Temperatura wewnętrzna podczas chłodzenia

Temperatura wewnętrzna podczas ogrzewania

Efekt 
ogrzewania

Efekt pełnej wymiany ciepła

1

2

3

1

2

Temperatura termometru suchego (°CDB)Temperatura termometru suchego (°CDB)
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Stwórz wysokiej jakości otoczenie
Utrzymaj komfortowe otoczenie bez wahań temperatury.

Jak działają urządzenia HRV?

W trybie ogrzewania W trybie chłodzenia

W trybie ogrzewania, wprowadzamy zimne świeże powietrze 
z zewnątrz, unikając zimnych przeciągów i suchego powietrza.

W trybie chłodzenia, wprowadzamy ciepłe świeże powietrze 
z zewnątrz, unikając dodatkowego obciążania systemu 
klimatyzacji i zbyt wysokich temperatur w pomieszczeniach. 

1. Zimne powietrze z zewnątrz krzyżuje się z ciepłym 
powietrzem z pomieszczenia.
Na przykładzie wpływające powietrze jest podgrzewane do temperatury od 0 do 16°CDB 
przy zachowaniu tej samej wilgotności względnej. To efekt wymiany ciepła i wilgoci.

1. Ciepłe powietrze z zewnątrz krzyżuje się z zimnym 
powietrzem z pomieszczenia.
Na przykładzie wpływające powietrze jest schładzane do temperatury od 34 do 27°CDB 
przy zachowaniu tej samej wilgotności względnej. To efekt wymiany ciepła i wilgoci.

2. Wężownica DX dodatkowo podgrzewa powietrze, aby 
uniknąć zimnych przeciągów. 
Na przykładzie wpływające powietrze jest dodatkowo podgrzewane do temperatury od 
16 do 34°CDB. Z powodu podgrzewania powietrza, wilgotność względna zmniejsza się.

2. Wężownica DX dodatkowo schładza powietrze, aby zapobiec 
uzyskaniu wysokiej temperatury w pomieszczeniach oraz w celu 
zmniejszenia obciążenia systemu klimatyzacji.
Na przykładzie wpływające powietrze jest dodatkowo schładzane do temperatury od  
27 do 18°CDB.

3. Aby odwrócić negatywny efekt suchego powietrza, powietrze 
przepływa przez nawilżacz, który zapewnia wilgoć wtedy, gdy jest 
potrzebna.
Na przykładzie wilgotność względna rośnie z 22 do komfortowego poziomu 42%.

3. Nawilżanie nie jest potrzebne w trybie chłodzenia, ponieważ 
powietrze nie jest suche

Rezultat to wpływające świeże powietrze o  takiej samej wilgotności 
i nieznacznie wyższej temperaturze, a to oznacza idealny komfort.

Rezultat to wpływające świeże powietrze o  nieznacznie niższej 
temperaturze, a to oznacza idealny komfort.
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Wentylator wyciągowy Elementy wymiennika ciepła Silnik nawilżacza

PrzepustnicaEA
(powietrze wywiewane, na zewnątrz)

OA
(świeże powietrze, z zewnątrz)

Wentylator  
nawiewny powietrza

Skrzynka elektroniki  
(skrzynka sterownicza)

SA (powietrze zasilające  
do pomieszczeń)

RA (powietrze powrotne 
z pomieszczeń)

Przełącznik pływakowy Zawór 
elektromagnetyczny

Woda

SA

Taca skroplin Spust

STRUMIEŃ POWIETRZA

Wkład nawilżający:

Wykorzystując zasadę działania kapilary, 

woda przesącza się przez wkład nawilżający. 

Rozgrzane powietrze z wymiennika DX 

przepływa przez nawilżacz i wchłania wilgoć.

Działanie nawilżania i uzdatniania powietrza w trybie ogrzewania (VKM-GBM) 

Dostępność opcjonalnych filtrów przeciwpyłowych do cząstek małej i średniej wielkości
Filtry M6, F7 i F8 są dostępne w modelach VAM-FB. Spełniają wymagania klientów i są zgodne z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Pomimo tego, że użytkownik nie ma kontroli nad 
jakością powietrza w otoczeniu budynków, może 
polegać na naszych filtrach przeciwpyłowych, 
które zapewniają najlepszą możliwą jakość 
powietrza w pomieszczeniach.

Wymiennik DX
dla wstępnie ogrzewanego 
i chłodzonego powietrza 
napływającego

Opcjonalny filtr jest  
zgodny z EN779:2012
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Może pracować przy nadciśnieniu i podciśnieniu zapobiegając w ten 
sposób pojawianiu się nieprzyjemnych zapachów
Użytkownik może wybrać za pomocą zdalnego sterowania 2 tryby odświeżania dla zapewnienia jeszcze wyższego komfortu.

Większy nawiew niż wywiew powietrza utrzymuje 
prawidłowe ciśnienie w pomieszczeniu, zapobiegając 
cofaniu się zapachów pochodzących z toalety/kuchni 
oraz napływowi wilgoci.

Większy wywiew powietrza niż dopływ powietrza zmniejsza 
ciśnienie w pomieszczeniu, zapobiegając wydostawaniu się 
zapachów lub bakterii do innych pomieszczeń.

Zapobieganie przedostawaniu się zapachów z toalety do 
biura

Żadne bakterie nie są w stanie przedostać się z pokoju 
chorych na korytarz

np. szpitalnp. biuro

Część 
przypadająca 
na operację 
wywiewu

30%

70%

100%

Wywiew powietrza

Zasilanie powietrzem

HRV

Pokój chorych

Korytarz

1. Tryb intensywnego nawiewu 
(nadciśnienie):

2. Tryb odświeżania powietrza wywiewanego 
(podciśnienie): 

Niski poziom hałasu podczas pracy
Kontynuowanie badań prowadzonych przez firmę Daikin nad zmniejszeniem poziomów hałasu przyniosło rozwiązania 
zapewniające obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego do 20,5 dBA (VAM150FA).

DBA POZIOM GŁOŚNOŚCI HAŁAS

0 Próg słyszenia - 

20 Skrajnie cicho Szelest liści

40 Bardzo cicho Ciche pomieszczenie

60 Umiarkowanie głośno Normalna rozmowa

80 Bardzo głośno Hałas miejskiego ruchu ulicznego

100 Skrajnie głośno Orkiestra symfoniczna

120 Próg odczuwania Start odrzutowca

Zasilanie 
powietrzem

 Wywiew powietrza

Normalny 

wentylator

30%

70%
100%

HRV

Część przypadająca na operację odświeżania

Jednostki wewnętrzne 
Daikin
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285 mm

VAM250FA

Instalacja pod belką Instalacja w nieregularnej przestrzeniInstalacja pod podłogą małego budynku

Elastyczna instalacja

Płaska konstrukcja
Płaska konstrukcja urządzenia HRV umożliwia montaż w niskich 
przestrzeniach nad sufitem podwieszonym i w przestrzeniach 
o nieregularnym kształcie.

Instalacja w poziomie lub pionie
Urządzenia VAM można na przykład instalować w poziomie w sufitach podwieszanych. Jeśli jednak nie ma sufitów podwieszanych 
lub przestrzeń jest ograniczona, można także zainstalować urządzenie w pionie w wąskich przestrzeniach użytkowych lub za ścianą. 
Dzięki temu, konsultant może całkowicie skoncentrować się na projektowaniu budynku.

Koncepcja rozwiązania całościowego - zintegrowana wentylacja
Zintegrowanie wentylacji z systemem kontroli klimatu całego budynku, na przykład z systemem VRV, oferuje liczne zalety. Firma 
Daikin dostarcza wszystkie komponenty całego systemu, co upraszcza jego projektowanie i stanowi idealne rozwiązanie dla samego 
budynku oraz rozwiązanie ‘one-stop’ (kompleksowe) dla klienta.
Oprócz korzyści związanych z projektowaniem, upraszcza ono również kontrolę projektu, instalację oraz, w następnych etapach, 
przekazanie do eksploatacji i konserwację, ponieważ zaangażowana jest tylko jedna strona.
Oprócz tego użytkownik końcowy korzysta z możliwości zsynchronizowania wentylacji z klimatyzatorem, co znacznie upraszcza 
sterowanie całego systemu.

Uwaga: dodatkowe informacje na temat zintegrowanego sterowania można znaleźć w rozdziale dotyczącym systemów sterowania.

Korzyści dla projektantów 
i konsultantów

Maksymalna  
     elastyczność

obsługi

Punkt
kompleksowej
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θ

Wyższe ciśnienie statyczne 
i zredukowany poziom hałasu

Dzięki zastosowaniu wielu łopatek 
wentylatora o kształcie nakładających 
się okręgów możliwa jest optymalizacja 
długości cięciwy i kąta wyjścia łopatki.

Prądy krążące dla redukcji strat

Zastosowanie cieńszej spirali umożliwia 
rozwiązanie problemu prądów krążących 
w obrębie spirali.

Wyższe ciśnienie 
statyczne

Dzięki dużej średnicy 
wentylatora oraz 
zoptymalizowanej 
szerokości łopatek

Wyższe ciśnienie statyczne i zmniejszone straty 
ciśnienia

Oprócz zwiększenia kąta opasania  
sprężarki spiralnej i zwiększenia ciśnienia  
statycznego, zoptymalizowano także  
kąt wypływu.

Wysokie ciśnienie 
statyczne
Zewnętrzne ciśnienie statyczne (ESP) 
o wartości do 157 Pa ułatwia stosowanie 
z elastycznymi kanałami o zmiennej długości.

Szeroki zakres temperatur pracy
System HRV można zainstalować praktycznie wszędzie.
Standardowy zakres roboczy (temperatura zewnętrzna) obejmuje przedział 
od -15°C do 40°CDB (50°CDB dla urządzeń VAM) i może zostać rozszerzony 
w dół w przypadku zainstalowania grzałki wstępnej Daikin.

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

Dostarczana przez Daikin, grzałka elektryczna VH to kompleksowe 
rozwiązanie zapewniające dopływ świeżego powietrza i wstępne 
ogrzewanie.

•	 Koncepcja wbudowanej grzałki elektrycznej (nie są potrzebne dodatkowe 

akcesoria)

•	 Standardowy czujnik podwójnego przepływu i temperatury

•	 Elastyczne ustawienie z regulowaną nastawą

•	 Większe bezpieczeństwo dzięki 2 wyłącznikom:  

ręcznemu i automatycznemu

•	  Integracja z BMS dzięki:

 - beznapięciowemu przekaźnikowi dla wskazań błędów

 - wejściu 0-10 V DC dla sterowania wartością zadaną

Bogaty asortyment urządzeń
Bogaty asortyment urządzeń Daikin zapewnia prawidłowy projekt i wielkość 
wyposażenia.

VAM VKM

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-20°

-15°CDB -15°CDB

Chłodzenie 
50°CDB Chłodzenie 

40°CDB
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Szafa rozdzielcza

Instalacja górną 
częścią w dół

Drzwiczki 
kontrolne

Pokrywa konserwacyjna

Instalacja 
w poziomie

Prosta konstrukcja
Urządzenie można zainstalować w pozycji 
poziomej lub górną częścią w dół i zawsze 
zapewnia to łatwy dostęp dla wykonania 
przeglądu lub konserwacji. 
Kwadratowa klapa inspekcyjna o rozmiarze 
450 mm ułatwia przeprowadzenie konserwacji 
oraz wymianę wkładu wymiany ciepła.

Korzyści dla instalatorów

Najskuteczniejszy wybór dzięki programowi doboru
Oprogramowanie doboru Daikin zapewnia najbardziej optymalny wybór rozwiązania w najkrótszym możliwym czasie. Oprogramowanie 
proponuje najlepiej dostosowane urządzenia w oparciu o klimat, budynek, stosowane przewody oraz wszystkie potrzebne akcesoria 
(grzałka elektryczna itd.). 

Podłączenie do wentylatora wspomagającego jeszcze bardziej zwiększa elastyczność
•	 Pozwala na dokładne dopasowanie instalacji do przestrzeni instalacyjnej, wybranych filtrów, komfortu, wymogów dotyczących 

głośności oraz zużycia energii
•	 Większa długość przewodów lub możliwe zastosowanie centralnej instalacji przewodów
•	 Rozwiązuje problem, gdy rzeczywista sytuacja instalacyjna jest inna od zakładanej 
•	 Niższy koszt dzięki zastosowaniu wentylatora wspomagającego zamiast zastępowania większym urządzeniem, gdy ESP nie jest 

zgodne z oczekiwaniami
•	 Rozwiązuje problem ograniczonej przestrzeni instalacyjnej dla większych jednostek VAM1500-2000 

Bez instalacji spustowej
W przypadku modeli VAM-FA/FB, instalacja spustowa nie jest potrzebna, co oznacza dodatkową elastyczność w zakresie instalowania 
urządzeń.

Najdalej położone pomieszczenie nie jest dobrze wentylowane, ponieważ ESP urządzenia jest za niskie dla rzeczywistej sytuacji 
instalacyjnej. Taką sytuację można rozwiązać za pośrednictwem dodatkowego wentylatora wspomagającego.                    

Przykład, gdy ESP HRV nie jest wystarczająco wysokie lub sytuacja na miejscu jest inna od zakładanej

Bez wentylatora wspomagającego Z wentylatorem wspomagającym

Komfort Komfort Dyskomfort

HRV
Komfort Komfort Komfort

HRV
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VAM800FB

Dane techniczne

Wentylacja z odzyskiem ciepłaVAM-FA/FB

18

Całkowite rozwiązanie zapewniające dopływ świeżego powietrza, dzięki VAM i grzałkom elektrycznym
 › Większy komfort przy niskich temperaturach na zewnątrz dzięki podgrzewanemu powietrzu z zewnątrz
 › Koncepcja wbudowanej grzałki elektrycznej (nie są potrzebne dodatkowe akcesoria)
 › Standardowy czujnik podwójnego przepływu i temperatury
 › Elastyczne ustawienie z regulowaną nastawą
 › Większe bezpieczeństwo dzięki 2 wyłącznikom: ręcznemu i automatycznemu
 › Integracja z BMS dzięki: 

•	 Beznapięciowemu	przekaźnikowi	dla	wskazań	błędu 
•	 Wejściu	0-10	V	DC	dla	sterowania	wartością	zadaną

 › Zakres wydajności od 1 do 2,5 kW
Grzałka elektryczna 

VH dla VAM

WENTYLACJA VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB

Pobór mocy - 
50 Hz

Tryb wymiany ciepła Nom. Bardzo wysoka kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852
Tryb obejściowy Nom. Bardzo wysoka kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Sprawność wymiany temperatury - 50 Hz Bardzo wys./wys./nis. % 74/74/79 72/72/77 75/75/80 74/74/77 74/74/76 75/75/76,5 75/75/78
Sprawność wymiany 
entalpii - 50 Hz

Chłodzenie Bardzo wys./wys./nis. % 58/58/64 58/58/62 61/61/67 58/58/63 60/60/62 61/61/63 61/61/64 61/61/66
Ogrzewanie Bardzo wys./wys./nis. % 64/64/69 64/64/68 65/65/70 62/62/67 63/63/66 65/65/67 66/66/68 66/66/70

Tryb pracy Tryb wymiany ciepła / Tryb obejściowy / Tryb odświeżania
System wymiany ciepła Wymiana ciepła całkowitego (ciepło odczuwalne i utajone) w krzyżowym przepływie powietrza
Wkład wymiennika ciepła Specjalnie przetwarzany papier niepalny
Obudowa Materiał Blacha stalowa ocynkowana
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 285x776x525 301x828x816 364x1 004x868 364x1 004x1 156 726x1 512x868 726x1 512x1 156
Masa Jednostka kg 24 33 52 55 64 131 152
Natężenie przepływu powietrza 
przez wentylator - 50Hz

Tryb wymiany ciepła Bardzo wysoka m³/h 150 250 350 500 650 800 1 000 1 500 2 000
Tryb obejściowy Bardzo wysoka m³/h 150 250 350 500 650 800 1 000 1 500 2 000

Spręż dyspozycyjny
Bardzo wysoka Pa 69 64 98 93 137 157 137

wentylatora - 50Hz
Poziom ciśnienia 
akustycznego - 50Hz

Tryb wymiany ciepła Bardzo wysoka dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33 34,5 36 39,5 40
Tryb obejściowy Bardzo wysoka dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33,5 34,5 36 40,5 40

Zakres pracy Min. °CDB -15
Maks. °CDB 50
Wilgotność względna % 80% lub mniej

Średnica kanału łączącego mm 100 150 200 250 350
Filtr powietrza Typ Wielokierunkowy filtr włóknisty
Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Prąd Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 15 16



VKM-GB(M)

VKM80-100GB(M)

Dane techniczne

Wentylacja z odzyskiem ciepła, 
uzdatnianie i nawilżanie powietrza
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WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA,  
UZDATNIANIE I NAWILŻANIE POWIETRZA

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA  
I UZDATNIANIE POWIETRZA

WENTYLACJA VKM50GBM VKM80GBM VKM100GBM VKM50GB VKM80GB VKM100GB

Pobór mocy - 
50 Hz

Tryb wymiany ciepła Nom. Bardzo wysoka kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410
Tryb obejściowy Nom. Bardzo wysoka kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410

Ładunek świeżego 
powietrza

Chłodzenie kW 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0
Ogrzewanie kW 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0

Efektywność 
Bardzo wys./wys./nis. % 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

wymiany temp. - 50 Hz
Sprawność wymiany 
entalpii - 50 Hz

Chłodzenie Bardzo wys./wys./nis. % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Ogrzewanie Bardzo wys./wys./nis. % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Tryb pracy Tryb wymiany ciepła / Tryb obejściowy / Tryb odświeżania
System wymiany ciepła Wymiana ciepła całkowitego (ciepło odczuwalne i utajone) w krzyżowym przepływie powietrza
Wkład wymiennika ciepła specjalnie przetwarzany papier niepalny
Nawilżacz System Typ odparowania swobodnego -
Obudowa Materiał Blacha stalowa ocynkowana
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 387x1 764x832 387x1 764x1 214 387x1 764x832 387x1 764x1 214
Masa Jednostka kg 100 119 123 94 110 112
Natężenie przepływu powietrza 
przez wentylator - 50Hz

Tryb wymiany ciepła Bardzo wysoka m³/h 500 750 950 500 750 950
Tryb obejściowy Bardzo wysoka m³/h 500 750 950 500 750 950

Spręż dyspozycyjny
Bardzo wysoka Pa 200 205 110 210 150

wentylatora - 50Hz
Poziom ciśnienia 
akustycznego - 50Hz

Tryb wymiany ciepła Bardzo wysoka dBA 38 40 39 41,5 41
Tryb obejściowy Bardzo wysoka dBA 39 41 40 41,5 41

Zakres pracy Jednostka w pobliżu °CDB 0°C~40°CDB, wilgotność względna 80% lub mniejsza
Powietrze zasilające °CDB -15°C~40°CDB, wilgotność względna 80% lub mniejsza
Powietrze powrotne °CDB 0°C~40°CDB, wilgotność względna 80% lub mniejsza
Temperatura na 
wężownicy

Chłodzenie Maks. °CDB -15
Ogrzewanie Min. °CDB 43

Czynnik chłodniczy Typ R-410A
Średnica kanału łączącego mm 200 250 200 250
Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 6,35
Gaz Śr. zew. mm 12,7
Zaopatrzenie w wodę mm 6,4 -
Spust PT3/4, gwint zewnętrzny

Filtr powietrza Typ Wielokierunkowy filtr włóknisty
Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz / V 1~/50/220-240
Prąd Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 15
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Połączenie uzdatniania świeżego powietrza i klimatyzacji w jednym systemie

Dzięki technologii pompy ciepła, jeden system oferuje zarówno uzdatnianie świeżego 
powietrza oraz klimatyzację. I  to bez występujących zwykle problemów związanych ze 
zbilansowaniem nawiewu i wyciągu powietrza. Wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne i zespół 
uzdatniania powietrza zewnętrznego można podłączyć do tej samej instalacji chłodniczej, co 
prowadzi do zwiększenia elastyczności systemu oraz znacznej redukcji całkowitych kosztów.

FXMQ-MF
Zespół uzdatniania 
powietrza 
zewnętrznego

20
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Wentylacja i uzdatnianie powietrza 

2120



Możliwość doprowadzania 100% świeżego powietrza
Jednostki uzdatniania powietrza zewnętrznego można wykorzystywać wyłącznie do dostarczania 100% świeżego powietrza do 
budynku. Nawet w przypadku częściowego wykorzystania, system redukuje obciążenie klimatyzatora poprzez dostosowanie 
temperatury powietrza zewnętrznego dzięki regulacji ustalonej temperatury wylotowej.

Pozostawienie maksymalnej przestrzeni na podłodze i ścianach dla mebli, 
wystroju i wyposażenia

Szeroki zakres temperatur pracy
Zespół uzdatniania powietrza zewnętrznego może być instalowany praktycznie 
w dowolnym miejscu. Urządzenie pracuje przy zewnętrznych temperaturach otoczenia 
do 43°C w przypadku trybu chłodzenia oraz do -5°C w trybie ogrzewania.

Wysokie ciśnienie statyczne
Zewnętrzne ciśnienie statyczne (ESP) do 225 Pa umożliwia stosowanie rozległych 
układów kanałów i ułatwia korzystanie z kanałów elastycznych o zmiennych długościach. 
Idealne do zastosowania na dużych powierzchniach.

Wbudowana pompka skroplin
Pompka skroplin zwiększa niezawodność układu odprowadzenia skroplin1

1 Pompka skroplin dostępna jako element wyposażenia dodatkowego

Seria VRV III  
Jednostki zewnętrzne

20HP

Zespół 5HP 
uzdatniania 
powietrza 

zewnętrznego

Zespół uzdatniania powietrza zewnętrznego

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna 

3 x 5HP

Klimatyzacja Zasilanie powietrzem 
zewnętrznym

FXMQ-MF

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-5°C

43°C

Korzyści

Warunki przyłączenia
 › Całkowita moc przyłączona standardowych jednostek wewnętrznych oraz zespołów uzdatniania świeżego powietrza musi wynosić 

od 50% do 100% mocy zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych. Przyłączona moc jednostek uzdatniania świeżego powietrza nie 
może przekraczać 30% mocy zewnętrznych jednostek klimatyzacji.

 › Zespół uzdatniania świeżego powietrza może być wykorzystywany również samodzielnie. Przyłączona moc jednostek uzdatniania 
świeżego powietrza musi wynosić od 50% do 100% mocy zewnętrznej jednostki klimatyzacji.

 › Nie można podłączyć do VRVIII-S
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DANE TECHNICZNEFXMQ-MF
125, 200, 250

FXMQ200-250MF

Jednostka zewnętrzna uzdatniania 
powietrza, wentylacja i klimatyzacja

Dane techniczne
WENTYLACJA I KLIMATYZACJA FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Wydajność chłodnicza Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Wydajność grzewcza Nom. kW 8,9 13,9 17,4
Pobór mocy 
(50Hz)

Chłodzenie Nominalne kW 0,359 0,548 0,638
Ogrzewanie Nominalne kW 0,359 0,548 0,638

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 470x744x1 100 470x1 380x1 100
Masa Jednostka kg 86 123
Natężenie przepływu 
powietrza

Chłodzenie m3/min 18 28 35
Ogrzewanie m3/min -

Ciśnienie statyczne zewn. Standard Pa 185 225 205
Czynnik chłodniczy Typ R-410A
Moc akustyczna Chłodzenie Nominalne dBA -
Ciśnienie akustyczne Chłodzenie Nominalne (220 V) dBA 42 47
Zakres pracy Temperatura na 

wężownicy
Chłodzenie Maks. °CDB 43
Ogrzewanie Min. °CDB -5

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52
Gaz Śr. zew. mm 15,9 19,1 22,2
Spust PS1B

Zasilanie Faza / częstotliwość / napięcie Hz / V 1~ / 50 / 220-240
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Łatwe w obsłudze

systemy  
  sterowania
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System okablowania „Super Wiring”
System Super Wiring stosuje się, aby można było korzystać ze wspólnego okablowania pomiędzy jednostkami wewnętrznymi, 
jednostkami zewnętrznymi oraz centralnym układem zdalnego sterowania.
System ten ułatwia użytkownikowi dokonanie modernizacji istniejącego systemu o centralny układ zdalnego sterowania poprzez 
proste przyłączenie go do jednostek zewnętrznych.
Dzięki braku biegunowości okablowania, nie jest możliwe dokonanie nieprawidłowych połączeń i czas instalacji ulega skróceniu.

Jednostka 
zewnętrzna

Sterownik: zdalny / przewodowy

Jednostka 
wewnętrzna

VKM

Synchronizacja pracy systemu wentylacji  
z pracą systemu klimatyzacji
Synchronizacja pracy systemu wentylacji z pracą systemu klimatyzacji znacznie upraszcza sterowanie całym systemem. Ten sam 
układ zdalnego sterowania zapewnia centralizację sterowania klimatyzacji i wentylacji. Zastosowanie centralnego układu zdalnego 
sterowania upraszcza również użytkownikowi wybór opcji sterowania, które zapewniałyby połączenie klimatyzacji z wentylacją. 
Dołączając różne elementy wyposażenia sterowania centralnego, użytkownik może tworzyć rozbudowane systemy sterowania.
1Nie jest obsługiwane łączone sterowanie FXMQ-MF i HRV

Jednostka wewnętrzna VRV  › Sygnał WŁ./ WYŁ.

 › Sygnał trybu Chłodzenie/Ogrzewanie

 › Sygnał temperatury zadanej

 › Sygnał wentylacji

 › Sygnał WŁ./ WYŁ. nawilżacza

 › Sygnał trybu pracy

 › Sygnał czyszczenia filtru

 › Sygnał wykrycia usterki HRV

BLOKADA
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Indywidualne systemy sterowania
5 indywidualnych układów sterowania zapewnia użytkownikowi kontrolę nad systemem VRV oraz połączonym systemem wentylacji.
 › BRC1D52 oraz BRC1E52A/B to przewodowe sterowniki, umożliwiające dostęp do ustawień temperatury w pomieszczeniach, 

programowanego układu zegarowego itd. Dodatkowo, są one wyposażone w przyjazne dla użytkownika funkcje HRV.
 › BRC301B61 jest przewodowym sterownikiem przeznaczonym specjalnie dla zespołów VAM.
 › BRC2C51 i BRC3A61 to miniaturowe, łatwe w użyciu zdalne sterowniki, nadające się idealnie do użytku w hotelowych sypialniach.

Pilot zdalnego  
sterowania VAM 

BRC301B61

Sterownik  
przewodowy  

BRC1D52

Sterownik  
przewodowy 
BRC1E52A/B

Centralny zdalny sterownik 
DCS302C51

Centralny wyłącznik 
DCS301B51

Programowany zegar 
DST301B51

Przegląd
systemów sterowania

Systemy sterowania centralnego
Łącząc odpowiednio wymienione poniżej (opcjonalne) wyposażenie ze sterowaniem centralnym, użytkownik może tworzyć szeroką 
gamę wszechstronnych, centralnych systemów sterowania dla klimatyzacji i wentylacji.
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Rozwiązanie podstawowe do sterowania (Sky Air i VRV).

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z broszurą omawiającą systemy sterowania Daikin lub zwrócić się do lokalnego dealera

Rozwiązania sieciowe
HRV oraz zespół uzdatniania powietrza zewnętrznego można przyłączać do wszystkich oferowanych obecnie sieciowych 
systemów Daikin:

DTA113B51

Otwarta integracja sieciowa funkcji monitorowania i sterowania VRV w sieci LonWorks.DMS504B51

Interfejs LonWorks

Zintegrowany system sterujący do swobodnego połączenia między systemami VRV i BMS.DMS502A51

Interfejs BACnet

Umożliwia szczegółowe i łatwe monitorowanie i kontrolę działania systemów VRV 
(maksymalnie 2 x 64 grup sterowania).

DCS601C51

Idealne rozwiązanie dla kontroli i zarządzania maksymalnie 1024 jednostkami wewnętrznymi 
VRV.

DCM601A51

Inne urządzenia integracyjne
Płytka PCB adaptera Daikin to proste rozwiązanie na wyjątkowe wymagania. To tanie rozwiązanie, spełniające wymagania prostego 
sterowania, można je stosować w jednym lub kilku urządzeniach.

KRP2A*

•	 Zdalne włączenie i wyłączenie do 16 jednostek wewnętrznych (1 grupa)  
(KRP2A* za pośrednictwem P1 P2)

•	 Wskazanie alarmu / wyłączenie p.poż.
•	 Zdalna regulacja nastawy temperatury

Adapter 
okablowania 
do urządzeń 
elektrycznych
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 › możliwość sterowania maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi lub 8 jednostkami HRV (1 grupa)
 › łatwość użytkowania: wszystkie główne funkcje dostępne bezpośrednio
 › łatwość konfiguracji: udoskonalony interfejs graficzny użytkownika zapewnia dostęp do zaawansowanych ustawień menu
 › możliwość równoczesnego włączania/wyłączania jednostki HRV oraz klimatyzatora (BRC1D52/BRC1E52A/B)
 › przełączanie natężenia przepływu powietrza (ustawienia początkowe)
 › przełączanie trybu wentylacji (ustawienia początkowe)
 › funkcje samodiagnostyki
 › wyświetlanie i resetowanie sygnału filtra
 › ustawienia układu zegarowego, sterowanie równoczesne z klimatyzatorem (BRC1D52/BRC1E52A/B)
 › włączanie/wyłączanie jednostki VAM (BRC301B61)
 › niezależne sterowanie HRV 
 › ustawienia układu zegarowego (BRC301B61)
 › przełączanie trybu odświeżania (tylko HRV) (do wyboru: tryb intensywnego nawiewu, tryb intensywnego wywiewu; ustawienia 

początkowe)

Uwagi:
Zdalny sterownik podłączony do FXMQ-MF nie może być ustawiony jako nadrzędny układ sterowania. W przeciwnym razie, po ustawieniu „sterowania automatycznego”, tryb pracy 
będzie przełączany stosownie do warunków powietrza zewnętrznego, niezależnie od temperatury wewnętrznej.

Indywidualne
systemy sterowania

BRC1D52 BRC301B61BRC1E52A/B
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Wykorzystując tylko BRC1D52 lub BRC1E51A (tylko HRV) można sterować wieloma różnymi jednostkami
 › Sterowanie grupowe

Jeden układ zdalnego sterowania klimatyzatorem steruje równocześnie 16 jednostkami klimatyzacyjnymi oraz HRV.
 › Sterowanie z wykorzystaniem 2 układów zdalnego sterowania

Można sterować klimatyzacją i jednostkami HRV z dwóch lokalizacji, dzięki przyłączeniu dwóch układów zdalnego sterowania 
klimatyzatorem. (Możliwe jest sterowanie grupowe)

 › Zdalne sterowanie na dużych odległościach
Zdalne sterowanie pracą - na przykład z odległej sterowni - jest możliwe dzięki okablowaniu na dystansie do 500 m. (Możliwe 
2 zdalne sterowniki)

28 29

*1: Jednostkę VKM należy traktować jako dwie jednostki wewnętrzne klimatyzatorów. Szczegóły zob. poniżej.

*BRC301B61 dostępny tylko dla VAM-FA/FB

BRC1D52 lub 
BRC1E52A/B 
BRC301B61*

BRC1D52 lub 
BRC1E52A/B

BRC1D52 lub 
BRC1E52A/B

 › Możliwe jest niezależne sterowanie HRV
 › Możliwe jest sterowanie 

z wykorzystaniem 2 układów zdalnego 
sterowania

 › Można sterować równocześnie 
wieloma jednostkami HRV w grupie. 
(Możliwe jest przyłączenie maksymalnie 
8 jednostek HRV)

 › Można korzystać ze zdalnego 
sterowania klimatyzatorem
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 › Można sterować zsynchronizowaną 
pracą wielu grup jednostek 
wewnętrznych VRV lub Sky Air

 › Kiedy pracuje jedna z wielu grup, 
jednostki HRV są zsynchronizowane 
i pracują równocześnie
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BRC1D52 
BRC1E52A/B 
BRC301B61*

BRC1D52 
BRC1E52A/B 
BRC301B61*

HRV HRV

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

Jednostka wewnętrzna HRV

BRC1D52 
BRC1E52A/B

Jednostka 
wewnętrzna

Grupa 1

Grupa 1 Grupa 2

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

Jednostka 
wewnętrzna

Grupa 2

BRC1D52 
BRC1E52A/B

Jednostka 
wewnętrzna

Grupa 2

BRC1D52 
BRC1E52A/B

Jednostka 
wewnętrzna

Grupa 1

HRV HRV

 › Można połączyć wiele jednostek 
wewnętrznych VRV lub 
jednostek HRV i sterować nimi 
w grupach, synchronizując pracę 
HRV i klimatyzatorów dzięki 
zastosowaniu zdalnego sterowania 
klimatyzatorami.

 › Jednostką HRV można sterować 
niezależnie wykorzystując zdalny 
układ sterowania dla jednostek 
wewnętrznych, nawet jeżeli 
jednostka wewnętrzna nie jest 
eksploatowana

Podczas pracy ze sterowaniem grupowym, jednostka VKM posiada wydajność 
równoważną 2 standardowym jednostkom wewnętrznym. Równocześnie może 
być połączonych maksymalnie16 standardowych jednostek wewnętrznych.

Jednostką wewnętrzne możliwe do podłączenia:
VKM 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Maks. liczba VRV 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Uwaga: VKM wykorzystuje 2 adresy zdalnego sterownika na jednostkę.
Powyżej przedstawiono liczbę zespołów, którymi można sterować jako grupą.

Charakterystyka 
systemu

Niezbędne 
akcesoriaKonstrukcja systemu (tylko HRV)

Do 500m

Do 500m

BRC1E52A/B nr 1

Jednostki wewnętrzne

HRV

BRC1E52A/B nr 2

Zdalne sterowanie 
na dużych 
odległościach

Sterowanie 
z wykorzystaniem 
2 układów zdalnego 
sterowania

Sterowanie 
grupowe



Łącząc odpowiednio wymienione poniżej (opcjonalne) wyposażenie ze sterowaniem centralnym, użytkownik może tworzyć 
szeroką gamę wszechstronnych, centralnych systemów sterowania dla klimatyzacji i wentylacji.

Centralny układ zdalnego sterowania - DCS302C51
 › możliwość sterowania maksymalnie 64 grupami (128 jednostek wewnętrznych, maks. 10 jednostek 

zewnętrznych)
 › możliwość sterowania maksymalnie 128 grupami (128 jednostek wewnętrznych, maks. 

10 jednostek zewnętrznych) poprzez 2 centralne układy zdalnego sterowania umieszczone 
w różnych miejscach

 › sterowanie grupowe (dodano przyciski „w górę” i „w dół” do wybierania grup)
 › sterowanie strefowe
 › wyświetlanie kodu awarii
 › maksymalna długość okablowania 1000 m (ogółem: 2000 m)
 › możliwość łączenia z centralnym sterowaniem WŁĄCZ/WYŁĄCZ, programowanym układem 

zegarowym oraz systemem BMS
 › objętość i kierunek strumienia powietrza można kontrolować indywidualnie w przypadku 

jednostek wewnętrznych dla każdego sterowania grupą
 › w przypadku wentylacji z odzyskiem ciepła (VKM) można sterować objętością i trybem wentylacji
 › przyłączając programowany układ zegarowy, można skonfigurować maksymalnie 4 pary „operacja/

zatrzymanie” na dzień

Centralny wyłącznik - DCS301B51
Umożliwia wspólne lub indywidualne sterowanie 16 grupami jednostek wewnętrznych

 › można sterować maksymalnie 16 grupami (128 wewnętrznych jednostek klimatyzacji i HRV)
 › możliwość użycia 2 zdalnych sterowników umieszczonych w różnych miejscach
 › wskaźnik sterowania centralnego
 › maksymalna długość okablowania 1000 m (ogółem: 2000 m)

Programowany układ zegarowy - DST301B51
Umożliwia zaprogramowanie 64 grup

 › można sterować maksymalnie 128 wewnętrznymi jednostkami klimatyzacji i HRV
 › 8 rodzajów harmonogramu tygodniowego
 › maksymalnie 48-godzinny czas podtrzymania zasilania
 › maksymalna długość okablowania 1000 m (ogółem: 2000 m)

DST301B51

DCS301B51

DCS302C51

Liczba jednostek HRV, jakie można przyłączyć na jeden system
Centralny układ zdalnego sterowania 2 jednostki

Centralny panel sterowania on/off 8 jednostek

Programowany zegar 1 jednostka

 › Nie jest możliwe sterowanie grupowe pomiędzy FXMQ-MF i jednostkami wewnętrznymi standardowego typu. Do każdej jednostki należy przyłączyć zdalne sterowniki.
 › Kiedy stosuje się centralne sterowanie, nie wszystkie funkcje FXMQ-MF są dostępne. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego instalatora.
 › Zdalny sterownik podłączony do FXMQ-MF nie może być ustawiony jako nadrzędny układ sterowania. W przeciwnym razie, po ustawieniu „sterowania 

automatycznego”, tryb pracy będzie przełączany stosownie do warunków powietrza zewnętrznego, niezależnie od temperatury wewnętrznej.
 › Ustawianie temperatury oraz PPD nie jest możliwe, nawet w przypadku zainstalowania inteligentnego sterownika dotykowego lub inteligentnego menedżera.

Systemy sterowania  

              centralnego

Uwaga:
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Centralny układ zdalnego 
sterowania - DCS302C51

 › Centralny układ zdalnego 
sterowania umożliwia 
wprowadzanie ustawień i realizację 
funkcji monitorowania  oraz 
może sterować maksymalnie128 
jednostkami VRV i HRV. Do 
przyłączenia Sky Air do linii 
sterowania centralnego potrzebny 
jest specjalny adapter.

 › Możliwa jest realizacja sterowania 
w 3 różnych schematach:  
sterowanie indywidualne, grupowe 
lub strefowe

 › W obrębie danej strefy można 
sterować wieloma grupami

 › Wieloma jednostkami HRV można 
sterować niezależnie

 › Można budować systemy 
bez układów sterowania 
klimatyzatorami i jednostkami HRV

 › Systemy sterowania można 
rozszerzać stosownie do potrzeb, 
łącząc ze sobą wiele różnych 
centralnych systemów sterowania
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 › Równoczesne sterowanie pracą 
jednostek HRV i klimatyzatorów 
jest możliwe za pośrednictwem 
BRC1D52/ BRC1E52A/B

 › Użycie układu zdalnego sterowania 
HRV umożliwia zmianę ustawień 
lub niezależne sterowanie 
jednostkami HRV

Centralny wyłącznik - 
DCS301B51

 › Jeden sterownik może sterować 
operacjami włącz/wyłącz 16 grup 
jednostek w sposób zbiorczy lub 
indywidualny

 › W jednej centralnej linii przesyłowej 
(w jednym systemie) można 
zainstalować maksymalnie 
8 sterowników, co umożliwia 
sterowanie maksymalnie 128 
grupami. (16 grup x 8 = 128 grup)

Programowany układ 
zegarowy - DST301B51

 › Jeden programowany układ 
zegarowy może sterować realizacją 
tygodniowego harmonogramu dla 
128 jednostek

 › Układ zdalnego sterowania HRV 
może ustawiać indywidualne 
operacje każdej jednostki HRV

 › System sterowania można 
rozszerzać stosownie do jego 
zadań, łącząc ze sobą wiele 
różnych elementów wyposażenia 
centralnego sterowania
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BRC1D52 
BRC1E52A/B 

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

BRC1D52 
BRC1E52A/B

DCS301B51
DST301B51

Jednostka wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

HRV

HRV

BRC1D52 
BRC1E52A/B

Linia przyłączeniowa 
może być wydłużona 
maksymalnie do 50 m

Beznapięciowy sygnał styku

HRV

Klimatyzator

Adapter

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

BRC1D52 
BRC1E52A/B
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BRC1D52 
BRC1E52A/B

HRV

HRV

DCS302C51

Adapter 
połączenia 
(beznapięciowy 
sygnał styku)

DCS302C51, 
BRC1D52 lub 
BRC1E52A/B
W razie potrzeby: 
DSC301B51 lub 
DST301B51

DCS301B51 lub 
DST301B51, 
BRC1D52 lub 
BRC1E52A/B
W razie potrzeby: 
DCS302C51

Charakterystyka 
systemu

Niezbędne 
akcesoriaKonstrukcja systemu (tylko HRV)



Centrale 
klimatyzacyjne
    Daikin

W przypadku małych do dużych przestrzeni komercyjnych firma Daikin oferuje gamę agregatów 
skraplających R-410A, ze sterowaniem inwerterowym, do stosowania w  połączeniu z  centralami 
klimatyzacyjnymi. Centrale klimatyzacyjne stanowią idealne rozwiązanie w  sytuacjach, gdzie 
asortyment jednostek wentylacyjnych Daikin do zastosowań komercyjnych nie spełnia wymagań 
dotyczących wentylacji ze względu na architekturę budynków (duże atrium, sala bankietowa itd.).
Centrale klimatyzacyjne zapewniają dużą ilość świeżego powietrza (> 1000 m/h) oraz wysokie 
współczynniki ESP, pozwalając na rozległą instalację kanałową.
Centrala klimatyzacyjna oferuje rozwiązanie dostosowane do potrzeb użytkownika, zapewniając 
optymalną klimatyzację w wielu miejscach. Istnieje możliwość dostosowania centrali klimatyzacyjnej 
do budynku - nie istnieją ograniczenia w zakresie instalacji i konstrukcji - ponieważ charakteryzuje 
je całkowicie modułowa konstrukcja, dzięki której ich wielkość można dokładnie dopasować 
(w przyrostach co 1 cm) do wymagań użytkownika.

ASTRA to oprogramowanie, które firma Daikin opracowała z myślą o zaoferowaniu szybkiej i kompleksowej obsługi klienta 
dla ułatwienia technicznego doboru i ekonomicznej oceny każdej centrali AHU. To kompletne narzędzie jest w stanie 
skonfigurować dowolny typ produktu zgodnie z dokładnymi, najsurowszymi wytycznymi projektowymi. W rezultacie 
klient otrzymuje kompleksową ofertę ekonomiczną ze wszystkimi danymi technicznymi i rysunkami, schematem 
psychometrycznym z krzywymi uzdatniania powietrza i wydajności wentylatorów.

Oprogramowanie ASTRA oferuje możliwość doboru określonej sekcji wymiennika freonowego pompy ciepła  i dokonuje 
obliczeń wydajności chłodzenia i ogrzewania z automatycznym doborem odpowiedniego zaworu rozprężnego Daikin.
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Centrale 
klimatyzacyjne
    Daikin

Szeroki zakres przepływu powietrza
Centrale klimatyzacyjne stanowią idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdzie asortyment jednostek wentylacyjnych Daikin do 
zastosowań komercyjnych nie spełnia wymagań dotyczących wentylacji ze względu na architekturę budynków (duże atrium, sala 
bankietowa itd.). Szeroki typoszereg central klimatyzacyjnych jest w stanie obsłużyć przepływ powietrza w przedziale od 500 m³/h do 
140 000 m³/h. Centralę klimatyzacyjną można zaadaptować tak, aby zapewniała wymagany przepływ powietrza, za pośrednictwem 
określonych wymiarów sekcji przepływu w momencie instalacji.

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135
Przepływ powietrza (m3/h * 1 000)
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D-AHU Professional

1100 m3/h do 140 000 m3/h

D-AHU Easy

500 m3/h do 30 000 m3/h

D-AHU Energy

1500 m3/h do 70 000 m3/h

Najbardziej elastyczne rozwiązanie

Idealne pokrycie podstawowych 
potrzeb

Najlepsza sezonowa wydajność 
i zwrot inwestycji

Pakiet świeżego powietrza Daikin - plug & play
Seria D-AHU Professional i Energy to kompletne rozwiązanie, które obejmuje sterowniki jednostek (EKEXV, EKEQ, DDC) zamontowane 
i skonfigurowane fabrycznie, typu plug & play z ERQ i nasze agregaty skraplające VRV.
Najprostsze rozwiązanie - oszczędność czasu i jeden punkt kontaktowy!

Zwrot inwestycji
Centrala klimatyzacyjna (AHU) jest kluczem do uzyskania skutecznego systemu klimatyzacji i chociaż wstępna inwestycja może wydawać się 
wysoka, oszczędności jakie generują nasze zaawansowane konstrukcje oraz wydajności operacyjne stanowią gwarancję szybkiego zwrotu 
poczynionej inwestycji. Seria AHU Energy została zaprojektowana z myślą o dostarczeniu wyjątkowej wydajności, dzięki czemu zmniejsza 
zużycie energii, tym samym obniżając rachunki za prąd. Biorąc pod uwagę oczekiwany 15-letni okres użytkowania wyposażenia, uzyskujemy 
znaczne oszczędności, szczególnie w czasach stale rosnących cen za energię.

Wstępnie zdefiniowane rozmiary
Dostępnych 27 stałych wielkości, zoptymalizowanych pod kątem osiągnięcia najlepszego kompromisu między konkurencyjnością 
a standaryzacją produkcji. Jednak konstrukcja łączenia sekcji Daikin oznacza, że można zmniejszać/zwiększać jednostki w przyrostach 1 cm 
i montować na miejscu, bez konieczności spawania, aby dopasować się do ograniczeń przestrzennych instalacji.

Podzespoły zapewniające wysoką wydajność
Wszystkie centrale klimatyzacyjne Daikin oferują wysoką wydajność energetyczną. Panele z poliuretanu lub wełny mineralnej stanowią 
gwarancję wyjątkowej izolacji cieplnej. Szeroka oferta filtrów z możliwością wyboru klasy filtracji.

3332



Dlaczego podłączać jednostki skraplające 
ERQ i VRV do central klimatyzacyjnych?

Wysokie poziomy komfortu
Jednostki ERQ i VRV firmy Daikin szybko reagują na wahania temperatury powietrza zasilającego, w wyniku czego utrzymywana jest 
stała temperatura powietrza wewnętrznego i związany z tym wysoki poziom komfortu dla użytkownika końcowego.

Jednostki ERQ i VRV Daikin szybko reagują na zmiany w temperaturze powietrza nawiewanego, co prowadzi do uzyskania stałej 
temperatury w pomieszczeniu i w połączeniu z funkcją osuszania decyduje o wysokim komforcie oferowanym użytkownikom 
końcowym. Największy komfort zapewnia gama VRV, która oferuje ciągłe ogrzewania, nawet podczas odszraniania.

Prosta konstrukcja i instalacja
System jest prosty do zaprojektowania i łatwy w instalacji, ponieważ nie są wymagane dodatkowe elementy układu wodnego, takie 
jak kotły, zbiorniki, połączenia gazowe itd. Powoduje to także obniżenie kosztów systemu.

Wysoka wydajność
Pompy ciepła Daikin zyskały swą renomę dzięki wysokiej wydajności energetycznej, osiągając wartości COP aż do 4,56 przy 
ogrzewaniu1. Gama VRV oferuje jednostki z pompą ciepła i z odzyskiem ciepła z wydajnością przy częściowym obciążeniu na poziomie 
9,02. Integracja AHU z systemem z odzyskiem ciepła jest bardzo skutecznym rozwiązaniem, ponieważ istnieje możliwość częstego 
włączania trybu chłodzenia, gdy powietrze na zewnątrz ma zbyt niską temperaturę, aby wprowadzić je do pomieszczenia. W takim 
przypadku ciepło z biur jest wykorzystywane do podgrzewania doprowadzanego zimnego powietrza. W razie braku jednostki 
uzdatniania powietrza to „darmowe ogrzewanie” doprowadzanego świeżego powietrza byłoby niemożliwe.

1 Pompa ciepła ERQ100AV1
2 REYQ8P8 obciążenie: 50% chłodzenie - 50% ogrzewanie. Warunki: temp. zewnętrzna 11°CDB, temp. wewnętrzna 18°CWB, 22°CDB

Dostarczane jest świeże 
powietrze o temperaturze 
21°C. Różnica temperatur 

z powietrzem zewnętrznym 
jest wyrównywana za darmo 

za pośrednictwem funkcji 
odzysku ciepła  

przez system A/C

Temperatura wewnętrzna 
wynosi 22°C, w związku z czym 

potrzebne jest chłodzenie ze 
względu na promieniowanie 

słoneczne.
Nadmierną ilość ciepła można 

przesłać do AHU

Powietrze na zewnątrz = 10°C
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Możliwość X (sterowanie Td/Tr): 
Sterowanie temperaturą powietrza za pośrednictwem 
sterownika DDC
Temperatura w pomieszczeniach jest sterowana jako funkcja powietrza na ssaniu 
lub wylocie (wybór klienta). Sterownik DDC przetwarza różnicę temperatury 
pomiędzy wartością zadaną i temperaturą powietrza na ssaniu (lub temperaturą 
na wylocie powietrza albo temperaturą w pomieszczeniach) na napięcie 
referencyjne (0-10 V), którego wartość jest przesyłana do szafki sterowniczej 
Daikin (EKEQFCBA). Ta wartość napięcia referencyjnego będzie wykorzystywana 
jako główna wielkość wejściowa dla sterowania częstotliwością sprężarki.

Możliwość Y (sterowanie Te/Tc):
Wykorzystanie ustalonej temperatury odparowania
Klient może ustawić stałą wartość docelową temperatury parowania z zakresu od 
3°C do 8°C. W tym przypadku temperatura w pomieszczeniach podlega jedynie 
sterowaniu pośredniemu. Obciążenie chłodzenia wyznacza się w oparciu 
o rzeczywistą temperaturę odparowania (tj. obciążenie wymiennika ciepła). 
Przewodowy zdalny sterownik Daikin (BRC1D52 lub BRC1E52A/B- opcjonalnie) 
można przyłączyć dla wskazywania błędów.

Możliwość Z (sterowanie TS/Tr):
Wykorzystanie sterownika przewodowego lub zdalnego 
Daikin (BRC1D52 lub BRC1E52A/B - opcjonalnie)
Wartość zadaną można ustalić poprzez standardowy/przewodowy, zdalny 
sterownik Daikin. Zdalne sterowanie WŁĄCZ/WYŁĄCZ można uzyskać przy 
użyciu opcjonalnego adaptera KRP4A51.

Nie należy przyłączać zewnętrznego sterownika DDC. Obciążenie chłodzenia 
wyznacza się na podstawie temperatury zasysanego powietrza oraz wartości 
zadanej na sterowniku Daikin.

DDC

Ts

TR

Te

AHU

Pomieszczenie

Td

Ts

TR

Te
AHU

Pomieszczenie

Td

Skrzynka 
sterownicza 

Daikin: 
EKEQFCB

Skrzynka 
sterownicza 

Daikin: 
EKEQFCB

BRC1D52
BRC1E52A/B

BRC1D52
BRC1E52A/B

Ts

TR

Te

AHU

Pomieszczenie

Td
Skrzynka 

sterownicza 
Daikin: 

EKEQDCB
EKEQMCB

KRP4A51

WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK

Ts = temperatura powietrza na ssaniu
Td = temperatura powietrza na wylocie
Tr =  temp. w pomieszczeniu
Te = temperatura parowania
AHU = centrala klimatyzacyjna
DDC = sterownik z wyświetlaczem cyfrowym

* EKEQMCB (dla zastosowań „Multi”)

ZESTAW OPCJONALNY CHARAKTERYSTYKA

Sterowanie x
EKEQFCB

Wymagany sterownik DDC
Sterowanie temperaturą z wykorzystaniem temperatury powietrza na ssaniu lub na wylocie

Sterowanie y Za pomocą stałej temperatury parowania, nie można ustawić wartości zadanej za pomocą pilota zdalnego sterowania

Sterowanie z EKEQDCB 
EKFQMCB*

Za pomocą sterownika przewodowego Daikin BRC1D52 lub BRC1E52A/B
Sterowanie temperaturą z wykorzystaniem temperatury powietrza na ssaniu

Opcje elastycznego sterowania

W celu uzyskania maksymalnej elastyczności instalacji,  
oferujemy 3 systemy sterowania.
Sterowanie X: Sterowanie temperaturą powietrza (temperatura powietrza nawiewanego, temperatura powietrza na ssaniu, 
temperatura w pomieszczeniu) za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia (sterownika DDC)

Sterowanie Y: Sterowanie temperaturą odparowania za pośrednictwem sterowania Daikin (nie jest potrzebny sterownik DDC)

Sterowanie Z: Sterowanie temperaturą powietrza (temperatura powietrza na ssaniu, temperatura w pomieszczeniu) za 

pośrednictwem sterowania Daikin (nie jest potrzebny sterownik DDC)

34 35



Seria sterowanych inwerterem agregatów skraplających na czynnik R-410A do systemów Multi 
z centralami klimatyzacyjnymi.
 › Jednostki ze sterowaniem inwerterowym
 › Duży zakres wydajności (od 8 do 54 HP)
 › Odzysk ciepła, pompa ciepła
 › R-410A
 › Regulacja temperatury pomieszczenia poprzez systemy sterowania Daikin
 › Dostępny szeroki zakres zestawów zaworu rozprężnych
 › BRC1E52A/B służy do nastawy temperatury (podłączona do EKEQMCB)
 › Możliwość przyłączania do wszystkich systemów VRV z odzyskiem ciepła i pompa ciepła

VRV IV pompa ciepła VRV z odzyskiem 
ciepła VRV III-S VRV III-C VRV-WIII

R*YQ8-10T R*YQ12-30T 4 x R*YQ8T 
4 x R*YQ10T R*YQ52-54T

REYHQ-P8/P9 
REYHQ-P 
REYAQ-P 
REQY-T

RXYSQ-PAV 
RXYSQ-PAY RTSYQ-PA RWEYQ-P 

RWEYQ-PR

Możliwości sterowania

X P P1 P2 - - - - -

Y P P1 P2 - - - - -

Z M M M M M M M M

Różne możliwości sterowania

P = układ pojedynczy

M = multi

1 Użycie wężownicy split (z przeplotem)

2 Oddzielna wężownica na jednostkę zewnętrzną

Zastosowanie central klimatyzacyjnych 

VRV (układ pojedynczy i multi)
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Rura obiegu chłodniczego
F1-F2
Inne protokoły komunikacji

Sterowanie Z dla wszystkich jednostek 
zewnętrznych VRV

Sterowanie X,Y dla VRV IV

R*YQ8-10T 4 x R*YQ8T 
4 x R*YQ10T

R*YQ12-30T

Zastosowanie central klimatyzacyjnych 

VRV (układ pojedynczy i multi)
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Seria sterowanych inwerterem jednostek skraplających na czynnik R-410A 
do układów pojedynczych z centralami klimatyzacyjnymi.

 › Jednostki ze sterowaniem inwerterowym
 › duży zakres wydajności (klasa od 100 do 250)
 › pompa ciepła
 › R-410A
 › Dostępny szeroki zakres zestawów zaworów rozprężnych
 › do wężownicy z przeplotem jednej centrali klimatyzacyjnej 

można podłączyć do 4 jednostek ERQ

„Pakiet świeżego powietrza od Daikin” to kompletne rozwiązanie typu Plug 
& Play, obejmujące centralę klimatyzacyjną, jednostkę skraplającą ERQ lub 
VRV oraz wszystkie elementy sterujące (EKEQ, EKEX, DDC) zamontowane 
i skonfigurowane fabrycznie. Najprostsze rozwiązanie - jedno kompleksowe.

Centrala 
klimatyzacyjna 

Daikin

F1 - F2
Rura obiegu chłodniczego

WENTYLACJA ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1

Zakres wydajności HP 4 5 6
Wydajność chłodnicza Nom. kW 11,2 14,0 15,5
Wydajność grzewcza Nom. kW 12,5 16,0 18,0
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 2,81 3,51 4,53

Ogrzewanie Nom. kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 1 345x900x320
Masa Jednostka kg 120
Natężenie przepł. 
powi. przez wentylator

Chłodzenie Nom. m³/min 106
Ogrzewanie Nom. m³/min 102 105

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 66 67 69
Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie Nom. dBA 50 51 53
Ogrzewanie Nom. dBA 52 53 55

Zakres pracy Chłodzenie Min./Maks. °CDB -5/46
Ogrzewanie Min./Maks. °CWB -20/15,5
Temperatura na 
wężownicy

Ogrzewanie Min. °CDB 10
Chłodzenie Maks. °CDB 35

Czynnik chłodniczy Typ R-410A
Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52
Gaz Śr. zew. mm 15,9 19,1
Spust Śr. zew. mm 26x3

Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz / V 1N~/50/220-240
Prąd Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 32,0

WENTYLACJA ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1

Zakres wydajności HP 5 8 10
Wydajność chłodnicza Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Wydajność grzewcza Nom. kW 16,0 25,0 31,5
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 3,52 5,22 7,42

Ogrzewanie Nom. kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 1 680x635x765 1 680x930x765
Masa Jednostka kg 159 187 240
Natężenie przepł. 
powi. przez wentylator

Chłodzenie Nom. m³/min 95 171 185
Ogrzewanie Nom. m³/min 95 171 185

Poziom mocy akustycznej Nom. dBA 72 78
Poziom ciś. akustycznego Nom. dBA 54 57 58
Zakres pracy Chłodzenie Min./Maks. °CDB -5/43

Ogrzewanie Min./Maks. °CWB -20/15
Temperatura na 
wężownicy

Ogrzewanie Min. °CDB 10
Chłodzenie Maks. °CDB 35

Czynnik chłodniczy Typ R-410A
Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52
Gaz Śr. zew. mm 15,9 19,1 22,2

Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz / V 3N~ / 50 / 400
Prąd Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 16 25

Zastosowanie central klimatyzacyjnych 

ERQ (układ pojedynczy)
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Daikin oferuje także zestawy zaworów rozprężnych  
oraz moduły sterujące do podłączenia do jednostek  
ERQ i VRV do central klimatyzacyjnych innych firm.

Przegląd
zaworów rozprężnych i modułów sterujących

EKEQ - moduł sterujący do central klimatyzacyjnych
WENTYLACJA EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB

Zastosowanie Układ pojedynczy Multi
Jednostka zewnętrzna ERQ VRV
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 132x400x200
Masa Jednostka kg 3,9 3,6
Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz / V 1~/50/230

EKEXV - zestaw zaworu rozprężnego do central klimatyzacyjnych
WENTYLACJA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 401x215x78
Masa Jednostka kg 2,9
Poziom ciś. akustycznego Nom. dBA 45
Zakres pracy Temperatura na 

wężownicy
Ogrzewanie Min. °CDB 10 (1)
Chłodzenie Maks. °CDB 35 (2)

Czynnik chłodniczy Typ R-410A
Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 6,35 9,52
Gaz Śr. zew. mm 6,35 9,52

(1) W trybie ogrzewania temperaturę powietrza na wlocie do wężownicy można obniżyć do -5° CDB. W celu uzyskania informacji dodatkowych,  
prosimy o skontaktowanie się z lokalnym dealerem. (2) Wilgotność względna 45%.

Tabela kombinacji ERQ

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
ZESTAW ZAWORU ROZPRĘŻNEGO

KLASA 63 KLASA 80 KLASA 100 KLASA 125 KLASA 140 KLASA 200 KLASA 250
EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

1~
ERQ100AV1 P P P P - - -
ERQ125AV1 P P P P P - -
ERQ140AV1 - P P P P - -

3 ~
ERQ125AW1 P P P P P - -
ERQ200AW1 - - P P P P P
ERQ250AW1 - - - P P P P

P: Układ pojedynczy: Kombinacja w zależności od wydajności wężownic central klimatyzacyjnych.

Tabela kombinacji VRV

KLASA EKEXV
DOPUSZCZALNA 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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Wydajność wymiennika ciepła jest zdefiniowana dla następujących warunków:
Temperatura  na ssaniu, stan nasycenia (SST) = 6°C, stan przegrzania (SH) = 5K
Skraplacz dochładzania (SC) = 3K
Temperatura powietrza = 27°CDB / 19°CWB

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

SKRZYNKA STEROWNICZA ZESTAW ZAWORU ROZPRĘŻNEGO
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1~

ERQ100AV1 P P P P P P - - -

ERQ125AV1 P P P P P P P - -

ERQ140AV1 P P - P P P P - -

3~

ERQ125AW1 P P P P P P P - -

ERQ200AW1 P P - - P P P P P

ERQ250AW1 P P - - - P P P P

P:  układ pojedynczy (pair), połączenie w zależności od pojemności i wydajności wężownicy centrali klimatyzacyjnej

Dopuszczalna objętość wymiennika ciepła (dm3) Dopuszczalna wydajność wymiennika ciepła przy chłodzeniu (kW) Dopuszczalna wydajność wymiennika ciepła przy ogrzewaniu (kW)

Klasa EKEXV Minimalna Maksymalna Minimalna Standard Maksymalna Minimalna Standard Maksymalna

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

Zastosowanie typu jeden - jeden

Etap 1: Wybór żądanej wydajności centrali klimatyzacyjnej (AHU)
Wybrać zawór rozprężny w oparciu o żądaną wydajność centrali klimatyzacyjnej

Etap 2: Wybór jednostki zewnętrznej
Możliwe kombinacje par z jednostkami zewnętrznymi ERQ są wybierane w oparciu o taką samą zasadę, jak w przypadku 
standardowych jednostek DX. Wydajność jednostki AHU jest określana wydajnością zaworu rozprężnego i można ją łączyć, w sposób 
wskazany w poniższej tabeli.

Etap 3: Wybór skrzynki sterowniczej
Dokonać wyboru skrzynki sterowniczej w oparciu o własne wymagania. Na stronie 28 zostały przedstawione wszystkie inne 
możliwości sterowania.
Więcej informacji dotyczących tego wyboru można znaleźć w podręczniku serwisowym.

Na przykład: Jeżeli wymagana jest wydajności 14 kW w trybie chłodzenia, potrzebny jest zawór rozprężny klasy 125 (EKEXV125).

Wydajność wymiennika ciepła posiada pierwszeństwo nad objętością wymiennika ciepła i dlatego jest czynnikiem decydującym 
przy wyborze zaworu rozprężnego. Więcej informacji na temat objętości można znaleźć w książce danych technicznych oraz 
w podręczniku serwisowym.

Na przykład: W oparciu o powyżej wybrany zawór rozprężny, EKEXV125 charakteryzuje wydajność klasy 125. Dlatego można połączyć 
w układzie pojedynczym (pair) ze wszystkimi jednostkami zewnętrznymi wskazanymi w tabeli powyżej z P.

Etap 1

Etap 2

Dobór central klimatyzacyjnych
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Klasa EKEXV
Dopuszczalna objętość wymiennika ciepła (dm3) Dopuszczalna wydajność wymiennika ciepła przy chłodzeniu (kW) Dopuszczalna wydajność wymiennika ciepła przy ogrzewaniu (kW)

Minimalna Maksymalna Minimalna Standard Maksymalna Minimalna Standard Maksymalna

50 0,76 1,65 5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

Etap 2: Wybór jednostki zewnętrznej
Do systemu VRV można przyłączać wiele central klimatyzacyjnych i zasada łączenia jest podobna, jak w przypadku ERQ. Połączenie 
pełnego systemu może być aż do 110%, przy czym powinno obejmować przynajmniej 1 jednostkę wewnętrzną Daikin (kaseta,  
kanał, …). Wskaźnik wydajności centrali klimatyzacyjnej trzeba obliczyć w oparciu o wskazaną wydajność wybranego zaworu 
rozprężnego oraz wydajność rzeczywistą.
Wskaźnik wydajności AHU = klasa wydajności (zawór rozprężny) * współczynnik (rzeczywista wydajność AHU/ standardowa 
wydajność zaworu rozprężnego)

Na przykład:  AHU posiada wymaganą wydajność 6,9 kW, a wybranym zaworem rozprężnym jest EKEXV63 o wydajności standardowej 
7,1 kW. Zatem wydajność AHU =  63 * (6,9 kW / 7,1 kW) = klasa 61
W razie połączenia w systemie 2 urządzeń FXSQ50, całkowita suma wydajności wyniosłaby 61 + 2*50 = 161.  
Na podstawie klasy 161, konieczne będzie użycie 10 HP jako jednostki zewnętrznej.
1 Szczegółowe dane techniczne jednostek zewnętrznych VRV można znaleźć w katalogu VRV lub specyfikacjach

Zastosowanie typu multi

Etap 1: Wybór żądanej wydajności centrali klimatyzacyjnej (AHU)
Wybrać zawór rozprężny w oparciu o żądaną wydajność centrali klimatyzacyjnej

6,9

Na przykład: Wymagana wydajność AHU wynosi 6,9 kW w trybie chłodzenia, która to wartość jest pomiędzy 6,3 i 7,8, można więc 
wybrać EKEXV63.

Wydajność wymiennika ciepła posiada pierwszeństwo nad objętością wymiennika ciepła i dlatego jest czynnikiem decydującym 
przy wyborze zaworu rozprężnego. Więcej informacji na temat objętości można znaleźć w książce danych technicznych oraz 
w podręczniku serwisowym. 

Etap 3: Wybór skrzynki sterowniczej
Do sterowania komunikacją między AHU i systemem VRV, oprócz standardowej komunikacji między jednostkami wewnętrznymi 
Daikin DX (kasetowymi, kanałowymi, ściennymi...), potrzebny jest moduł sterujący EKEQMCB.
Więcej informacji dotyczących tego wyboru można znaleźć w podręczniku serwisowym.
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Opcje i akcesoria
wentylacja 

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA VH DLA VAM

Napięcie zasilania 220/250 V AC 50/60 Hz. +/-10%
Prąd wyjściowy (maksymalny) 19 A w 40°C (temp. otoczenia)
Czujnik temperatury 5 k Ω w 25°C (tabela 502 1T)
Zakres sterowania temperaturą 0 do 40°C / (0-10 V 0-100%)
Timer uruchomienia Regulowany w przedziale od 1 do 2 minut (ustawienie fabryczne na 1,5 minuty)
Bezpiecznik sterowania 20 X 5 mm 250 m  A

Wskaźniki LED Włączenie zasilania - żółty
Włączenie grzałki - czerwony (światło stałe lub miga, wskazując sterowanie impulsowe)

Usterka przepływu powietrza - czerwony

Otwory montażowe 98 mm X 181 mm środkowe otwory 5 mm ø
Maks. temp. otoczenia obok skrzynki zaciskowej 35°C (w czasie pracy)
Autom. wyłączenie wysokiej temp. Nastawa wstępna 100°C
Ręczne wyłączenie wysokiej temp. Nastawa wstępna 125°C
Przekaźnik uruchomienia 1 A 120 V AC lub 1 A 24 V DC
Wejście wartości zadanej BMS 0-10 V DC

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA VH DLA VAM VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B

Wydajność kW 1 1 1 1.5 2.5 2.5
Średnica kanału mm 100 150 200 250 250 350

Możliwość podłączenia do VAM VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

INNE VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Adapter okablowania do urządzeń elektrycznych (6) KRP2A51 (6) KRP2A51 (3) BRP4A50A (4/5) - - - -

PCB adaptora dla nawilżacza KRP50-2 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - - -

PCB adaptora dla grzałki innej firmy BRP4A50 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - - -

Zdalny czujnik - - - - KRCS01-1

Uwagi
(1) Wybór chłodzenie / grzanie wymagane do pracy
(2) Nie przyłączać systemu do urządzeń standardu DIII-net (Intelligent Controller (inteligentny sterownik), Intelligent Manager (inteligentny menedżer), interfejs LonWorks , interfejs BACnet …)
(3) Skrzynka instalacyjna KRP1BA101 potrzebna dla VAM350-2000FB
(4) Płyta montażowa EKMPVAM potrzebna dodatkowo dla VAM1500-2000FB
(5) Nie można łączyć grzałki innej firmy i nawilżacza innej firmy
(6) Do zewnętrznego sterowania i monitorowania (sterowanie WŁ./WYŁ., sygnał operacyjny, wskazanie błędu)

OPCJE VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Filtry przeciwpyłowe EN779 Medium M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV80F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fine F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV80F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV80F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Tłumik dźwięków Nazwa modelu - - - - KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Nominalna śr. rury (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Czujnik CO2 - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Grzałka elektryczna VH dla VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

INDYWIDUALNE UKŁADY STEROWANIA VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Sterownik: zdalny / przewodowy BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 (1) BRC1E52A/B / BRC1D52 (1)

Sterownik przewodowy VAM BRC301B61 - - - - -

CENTRALNE UKŁADY STEROWANIA VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Centralny układ zdalnego sterowania DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - - -

Centralny wyłącznik DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - - -

Programowany zegar DST301B51 DST301B51 DST301B51 - - -

42



INNE VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Adapter okablowania do urządzeń elektrycznych (6) KRP2A51 (6) KRP2A51 (3) BRP4A50A (4/5) - - - -

PCB adaptora dla nawilżacza KRP50-2 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - - -

PCB adaptora dla grzałki innej firmy BRP4A50 BRP4A50A (4/5) BRP4A50A (4/5) - - - -

Zdalny czujnik - - - - KRCS01-1

Uwagi
(1) Wybór chłodzenie / grzanie wymagane do pracy
(2) Nie przyłączać systemu do urządzeń standardu DIII-net (Intelligent Controller (inteligentny sterownik), Intelligent Manager (inteligentny menedżer), interfejs LonWorks , interfejs BACnet …)
(3) Skrzynka instalacyjna KRP1BA101 potrzebna dla VAM350-2000FB
(4) Płyta montażowa EKMPVAM potrzebna dodatkowo dla VAM1500-2000FB
(5) Nie można łączyć grzałki innej firmy i nawilżacza innej firmy
(6) Do zewnętrznego sterowania i monitorowania (sterowanie WŁ./WYŁ., sygnał operacyjny, wskazanie błędu)

OPCJE VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Filtry przeciwpyłowe EN779 Medium M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV80F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fine F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV80F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV80F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Tłumik dźwięków Nazwa modelu - - - - KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Nominalna śr. rury (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Czujnik CO2 - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Grzałka elektryczna VH dla VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

INDYWIDUALNE UKŁADY STEROWANIA VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Sterownik: zdalny / przewodowy BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 (1) BRC1E52A/B / BRC1D52 (1)

Sterownik przewodowy VAM BRC301B61 - - - - -

CENTRALNE UKŁADY STEROWANIA VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB (2) EKEQDCB (2) EKEQMCB (2)

Centralny układ zdalnego sterowania DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - - -

Centralny wyłącznik DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - - -

Programowany zegar DST301B51 DST301B51 DST301B51 - - -
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Dystrybucja produktów Daikin:

Niniejsza broszura została przygotowana w formie 
informacyjnej i nie stanowi oferty wiążącej Daikin Europe 
N.V. Treść broszury powstała w oparciu o najlepszą wiedzę 
Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej 
gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub 
przydatność do określonego celu treści oraz produktów 
i usług przedstawionych w niniejszym wydawnictwie. 
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie 
lub pośrednie, wynikające z lub związane z użyciem i/lub 
sposobem interpretacji niniejszej broszury. Firma Daikin 
Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej 
treści.




