
VRV IV z odzyskiem ciepła    VRV IV pompa ciepła 

VRV IV zamienny za R22     VRV IV chłodzony wodą 

VRV IV 
Efektywność 360° 



Nasze nowe systemy VRV IV z odzyskiem ciepła 

wyznaczają standardy w zakresie całorocznej 

wydajności klimatyzacji. Pełna prostota w zakresie 

projektu, oferta szybkiej instalacji, pełna elastyczność 

oraz bezwzględna efektywność i komfort. Dowiedz 

się więcej o wszystkich rewolucyjnych zmianach na 

stronie: www.daikineurope.com/vrviv
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VRV IV =
3  rewolucyjne standardy

› Zmienna temperatura czynnika chłodniczego
› Ciągłe grzanie podczas odszraniania
› Konfigurator VRV

+ Unikalna technologia VRV IV

+  Zintegrowany system 

klimatyzacji

+  Technologie VRV IV  

z odzyskiem ciepła

3 inteligentne ulepszenia 
w zakresie efektywności 

Podwyższona efektywność działania

 ʯ Podwyższona efektywność w trybie odzysku ciepła 
o 15%

 ʯ Darmowe grzanie i produkcja ciepłej wody 
użytkowej dzięki odzyskiwaniu ciepła z obszarów 
wymagających chłodzenia

 ʯ Optymalny komfort dla każdego, dzięki grzaniu 
jednych pomieszczeń i jednoczesnemu chłodzeniu 
innych

Podwyższona efektywność projektu

 ʯ Zintegrowany system klimatyzacji pokrywa wszystkie 
obciążenia cieplne w budynku

 ʯ Dowolność kombinacji jednostek zewnętrznych, 
moduły rozgałęźne (BS) pojedyńcze i multi

 ʯ Wyjątkowy zakres modułów rozgałęźnych (BS) 
pojedyńczych i multi

Podwyższona efektywność instalacji

 ʯ Zaprojektowane od nowa moduły rozgałęźne (BS) 
multi, mniejsze i lżejsze do 70% 

 ʯ Brak ograniczeń w zakresie liczby niewykorzystanych 
portów

 ʯ Możliwość podłączenia jednostek wewnętrznych do 
28 kW do modułu rozgałęźnego (BS) pojedyńczego 
i multi
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Oblicz korzyści, jakie daje zmienna 
temperatura czynnika chłodniczego 
dla projektu w naszym kalkulatorze 
rozwiązań sezonowych: 

http://extranet.daikineurope.com/en/software/
downloads/solutions-seasonal-simulator/default.jsp

Standard VRF
Wydajność jest kontrolowana zmianę prędkości 
obrotowej sprężarki sterowanej inwerterem

VRV IV Daikin
Sterowanie zmienną temperaturą czynnika 
chłodniczego dla energooszczędności w warunkach 
częściowego obciążenia.
Wydajność jest kontrolowana przez sprężarkę 
sterowaną inwerterem oraz zmianę temperatury 
parowania (Te) i skraplania (Tc) czynnika chłodniczego 
w celu osiągnięcia najwyższej efektywności sezonowej.

Zmienna temperatura 
czynnika chłodniczego

Historia sukcesu
 
Test w warunkach rzeczywistych: zużycie 
energii mniejsze o 46%
 
Badanie terenowe przeprowadzone w niemieckim 
sklepie należącym do sieci handlowej związanej z modą 
wykazało, w jaki sposób innowacyjne funkcje VRV IV Daikin 
przyczyniają się do dramatycznego zwiększenia efektywności 
energetycznej w porównaniu do poprzednich modeli.

Badania wykazały, że nowy system VRV IV zużywa do 60% 
mniej energii, szczególnie w trybie chłodzenia VRV III. Ogólna 
energooszczędność w trybie grzania uśredniona do 20%.

Na ile efektywna jest technologia VRV IV  
pompa ciepła?

Badanie wykazało, że poprzez wykorzystanie powietrza, 
nieskończenie odnawialnego i darmowego źródła energii, 
system VRV IV oferuje kompletne i przyjazne dla środowiska 
rozwiązanie do grzania, chłodzenia i wentylacji w zastosowaniach 
komercyjnych. Badanie wykazało także, że tylko poprzez 
monitorowanie systemów sterowania klimatem oraz inteligentne 
działania można identyfikować i kontrolować straty energii. To 
usługa także oferowana przez Daikin.

Dostosuj VRV do swoich 
potrzeb, aby osiągnąć najwyższą 
efektywność sezonową i  komfort
 
Dzięki rewolucyjnej technologii zmiennej 
temperatury czynnika chłodniczego (VRT), VRV IV 
w sposób ciągły dostosowuje prędkość sprężarki 
sterowanej inwerterem oraz temperaturę czynnika 
chłodniczego, zapewniając niezbędną wydajność, aby 
spełnić wymagania w zakresie obciążenia budynku 
z najwyższą efektywnością sezonową przez cały czas!

 › Wzrost efektywności sezonowej o 28%
 › Pierwszy na rynku system uwzględniający zmianę 
warunków pogodowych

 › Pewność komfortu dla klienta dzięki wyższym 
temperaturom powietrza wywiewanego 
(zapobieganie zimnym przeciągom)
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Zapotrzebowanie na chłodzenie

Znamionowy punkt pracy

Temperatura zewnętrzna

Wyregulować wydajność za 
pomocą sterownika Te w celu 
uzyskania zgodności z obciążeniem 
(unikać nadmiernej wydajności 
i trybu WŁ./WYŁ.)
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Wyższa temperatura czynnika chłodniczego prowadzi do uzyskania 
wyższej efektywności sezonowej i wyższego komfortu

Niższa wydajność wymaga wyższej temperatury czynnika chłodniczego

Im niższa temperatura, tym niższe obciążenie budynku i potrzebna niższa wydajność

Jak to działa?
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Różne tryby w celu 
zmaksymalizowania 
efektywności i komfortu
Dla maksymalnej efektywności energetycznej 
oraz satysfakcji klienta jednostka zewnętrzna musi 
dostosować temperaturę parowania/skraplania 
w optymalnym momencie.

Nastawa głównego trybu pracy  
systemu

Określenie jak system reaguje na zmianę 
obciążeń

Etap 1 Etap 2

Automatyczny*
Tryb działania na pełnej mocy

Tam, gdzie przewiduje się szybki wzrost obciążenia, na przykład w salach 
konferencyjnych. 
Duża szybkość reakcji na zmianę obciążenia ma priorytet, to prowadzi do 
chwilowo niższych temperatur powietrza wywiewanego.

Tryb szybkości Tak samo jak wyżej, ale wolniejsza reakcja niż w trybie działania na pełnej mocy.

Tryb umiarkowany *
Ten tryb jest odpowiedni dla większości zastosowań biurowych, to tryb nastawy 
fabrycznej.
Perfekcyjna równowaga: wolniejsza reakcja z najwyższą efektywnością

Wysoka wrażliwość
(Dobór użytkownika) Tryb działania na pełnej mocy

Daje klientowi możliwość wyboru stałej temperatury na wężownicy, co pozwala 
uniknąć zimnych przeciągów. Duża szybkość reakcji na zmianę obciążenia ma 
priorytet, to prowadzi do chwilowo niższych temperatur powietrza wywiewanego.

Tryb szybkości Tak samo jak wyżej, ale wolniejsza reakcja.

Tryb umiarkowany
Temperatura wył. powietrza pozostaje na stałym poziomie. 
Nadaje się do pomieszczeń z niskimi sufitami.

Tryb eco
Temperatura na wężownicy nie zmieni się z powodu zmieniającego się obciążenia. 
Nadaje się do pomieszczeń komputerowych. Nadaje się do pomieszczeń 
z niskimi sufitami.

Podstawowy
Bieżący standard VRF

Brak podtrybów

W taki sposób pracuje większość innych systemów VRF, może być stosowany 
do wszystkich zastosowań typu ogólnego. Nadaje się do pomieszczeń 
komputerowych. 
Nadaje się do pomieszczeń z niskimi sufitami.

Perfekcyjna równowaga: 
osiąga najwyższą efektywność przez cały rok, reaguje 

szybko w dni z najwyższą temperaturą

Szybkie reagowanie Najwyższa 
efektywność

Najwyższa efektywność przez cały rok

Szybkie reagowanie Najwyższa 
efektywność

6 
patentów

Jak ustawić różne tryby?

* Ustawienie fabryczne

Sprawdź

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

VRV III 20HP (2 moduły) VRV IV (18HP 1 moduł)

Okres Marzec 2012 - Luty 2013 Marzec 2013 - Luty 2014

Śr. (kWh/miesiąc) 2797 1502

Łącznie (KWh) 33562 18023

Suma (€) 6041 3244

Rocznie (koszt 
operacyjny/m² (€/m²)

9,9  5,3 

46% oszczędności =   2797 €

Dane zmierzone
Sklep mody Unterhaching (Niemcy)

 › Powierzchnia: 607 m²
 › Koszt energii: 0,18 Euro/kWh
 › System, który był brany pod uwagę przy obliczaniu zużycia:

 - VRV IV pompa ciepła z ciągłym grzaniem
 - Kasety z nawiewem obwodowym  
   (bez panelu z funkcją samoczyszczenia)
 - VAM do wentylacji (2x VAM2000)
 - Kurtyna powietrzna Biddle.
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Ciągłe  
grzanie  
podczas odszraniania

Czysty komfort

Pompy ciepła są znane ze swojej wysokiej wydajności 
energetycznej w trybie grzania, ale pompy gromadzą 
lód w czasie ogrzewania, który należy okresowo 
roztapiać wykorzystując do tego celu funkcję 
odszraniania, która odwraca cykl chłodzenia. To 
powoduje tymczasowy spadek temperatury oraz 
zmniejsza poziom komfortu w budynku.
Odszranianie może zajmować ponad 10 minut 
(w zależności od wielkości systemu) i pojawiać się 
głównie w zakresie temperatur między -7 a +7°C, 
gdy w powietrzu jest więcej wilgoci, która zamarza 
w wężownicy. To ma znaczny wpływ na odczuwane 
poziomy komfortu w pomieszczeniu i koszty 
eksploatacyjne.
System VRV IV zmienił paradygmat ogrzewania 
zapewniając ogrzewanie nawet podczas odszraniania, 
w ten sposób eliminując spadek temperatury 
wewnątrz i gwarantując komfort przez cały czas.

VRV IV

Wzorzec VRF

Temperatura w pomieszczeniu

Czas

ΔT

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

 › Na komfort w pomieszczeniu nie 
wpływa ani bufor gromadzący ciepło, 
ani naprzemienne odszranianie

 › Najlepsza alternatywa dla tradycyjnych 
systemów grzewczych

Sprawdź

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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W przypadku pojedyńczych modeli VRV IV pompa 
ciepła używany jest unikalny bufor gromadzący 
ciepło. Bufor ten, oparty na materiałach 
podlegających przemianie fazowej, dostarcza energię 
do odszraniania jednostki zewnętrznej. Energia 
potrzebna do odszraniania jest magazynowana 
w buforze w trakcie normalnego trybu grzania.

Jak to działa?
Wkład gromadzący ciepło Naprzemienne odszranianie

Wężownica jednostki zewnętrznej 

jest odszraniana… 

… za pomocą energii 

magazynowanej we wkładzie 

gromadzącym ciepło…

… a w pomieszczeniu utrzymuje się 

komfortowa temperatura.
Wężownica jednostki zewnętrznej jest odszraniana... 

… za jednym razem tylko jedna…

… a w pomieszczeniu utrzymuje się komfortowa temperatura.

We wszystkich naszych kombinacjach modeli 
multi, tylko 1 wężownica jednostki zewnętrznej 
jest odszraniania za jednym razem, co zapewnia 
ciągły komfort w trakcie trwania całego procesu.

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden
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Oprogramowanie 
upraszczające uruchomienie, 
konfigurację i dostosowanie 
do indywidualnych potrzeb 
klienta
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Oprogramowanie konfiguratora 

VRV

Uproszczony serwis
Łatwy w obsłudze wyświetlacz w agregatach zewnętrznych 
upraszcza wykonywanie podstawowych zadań serwisowych. 
 ʯ Łatwy odczyt raportu błędów
 ʯ Łatwe do zrozumienia menu wskazuje w szybki i prosty 
sposób ustawienia serwisowe

 ʯ Łatwa identyfikacja parametrów sprawdzających 
podstawowe funkcje: wysokie ciśnienie, niskie ciśnienie, 
częstotliwość i czas pracy, historia czasu działania sprężarek, 
temperatura czynnika w instalacji.

Uproszczone uruchamianie 
systemu
Konfigurator VRV jest zaawansowanym oprogramowaniem, 
które umożliwia łatwe konfigurowanie i uruchomienie systemu.  
 ʯ Potrzeba mniej czasu na skonfigurowanie agregatu zewnętrznego
 ʯ Wieloma systemami rozmieszczonymi w wielu lokalizacjach 
można zarządzać dokładnie w ten sam sposób, uzyskując 
dzięki temu uproszczenie wprowadzania nastaw dla 
kluczowych klientów

 ʯ Można łatwo odzyskać początkowe ustawienia agregatu 
zewnętrznego

3 cyfrowy 
7-segmentowy 
wyświetlacz

Łatwy w obsłudze interfejs 
zamiast przycisków

 ʯ Interfejs graficzny
 ʯ Zarządzanie systemami rozmieszczonymi w wielu 
lokalizacjach dokładnie w taki sam sposób

 ʯ Odzysk początkowych ustawień
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4-stronny i 3-rzędowy 
wymiennik ciepła
 › O 50% większa powierzchnia wymiany ciepła  
(do 235 m2), zapewnia o 30% większą  
efektywność

Płyta sterująca chłodzona 
czynnikiem chłodniczym
 › Niezawodne chłodzenie, ponieważ nie wpływa na  
nie temperatura powietrza zewnętrznego

 › Mniejsza skrzynka rozdzielcza zapewnia płynniejszy  
przepływ powietrza przez wymiennik ciepła,  
zwiększając sprawność wymiany ciepła o 5%

Nowa  
sprężarka
Sterowana inwerterem

 › Pozwala realizować funkcję zmiennej 
temperatury czynnika chłodniczego oraz 
zapewnia niskie natężenie prądu przy rozruchu

 › Bezstopniowa kontrola wydajności

Reluktancyjna bezszczotkowa sprężarka na 
prąd stały

 › Zwiększa wydajność w porównaniu do silników 
AC dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu 
dwóch różnych form momentu obrotowego 
(normalnego i reluktancyjnego)

 › Mocne magnesy neodymowe skutecznie 
generują wysoki moment obrotowy

 › Wysokociśnieniowy olej zmniejsza straty 
w instalacji

 
 

Wysokowydajny 6-biegunowy efektywność J 

 › O 50% większe pole magnetyczne 
i większa wydajność obrotów

 
 

Proces odlewania tiksotropowego

 › O 50% większa objętość sprężania dzięki nowemu 
mocnemu materiałowi odlewanemu w stanie 
półciekłym

Unikalna 
technologia VRV IV

37 
patentów

6 
patentów

10 
patentów
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Silnik wentylatora na prąd stały

Silnik na prąd stały z wirnikiem zewnętrznym 
zapewnia wysoką sprawność

 › Większa średnica wirnika zapewnia większą 
siłę dla tego samego pola magnetycznego, 
co prowadzi do większej efektywności

 › Lepsza kontrola dzięki większej ilości stopni 
regulacji prędkości wentylatora pozwala na 
dostosowanie do rzeczywistej wydajności

Sinusoidalny inwerter prądu stałego

Optymalizacja fali o przebiegu sinusoidalnym 
doprowadziła do równiejszych obrotów silnika 
i zwiększyła jego wydajność. 

Silnik wentylatora na prąd stały

Zastosowanie silnika wentylatora na prąd stały zapewnia 
znaczną poprawę sprawności pracy w porównaniu 
z konwencjonalnymi silnikami na prąd zmienny, 
szczególnie podczas pracy przy niskich prędkościach.

Wymiennik ciepła e-Pass
Optymalizacja układu wymiennika ciepła zapobiega 
wymianie ciepła z sekcji gazu przegrzanego 
w kierunku sekcji cieczy przechłodzonej - bardziej 
efektywne wykorzystanie wymiennika ciepła.

Standardowy wymiennik ciepła

W 85°C

27 °C

Wylot 45°C

55°C

55°C

50°C

Wymiennik ciepła e-Pass

43°C

W 85°C

27 °C

Wylot 45°C

60°C

55°C

Pobór mocy

Wstępny określony limit

Czas

Funkcja i-demand
Limit maksymalnego poboru mocy. 
Nowy czujnik natężenia prądu minimalizuje różnicę 
między rzeczywistym poborem mocy a wstępnie 
określonym poborem mocy.

Funkcja sterowania 
predykcyjnego (PCF)
 › Szybsze osiągnięcie docelowej wydajności/
temperatury czynnika chłodniczego

 › Osiągnięcie wartości docelowej bez przeregulowania, 
dzięki czemu nie ma strat i prowadzi to do 
zwiększenia efektywności

 › Trzy ustawienia wydajności zapewniają bardziej 
dokładną kontrolę z myślą o komforcie użytkownika

Duża liczba systemów Daikin już eksploatowanych 
i monitorowanych przez nasze oprogramowanie 
i-Net stawia nas w wyjątkowym położeniu, ponieważ 
jesteśmy w stanie przeanalizować te dane i opracować 
funkcję sterowania predykcyjnego sprężarki.

Cel

t

(VRV IV)

VRV IV z PCF 

Ogólnie VRF ze sterowaniem PI

Docelowa wydajność/temperatura czynnika chłodniczego

2t

 (ogólnie VRF)

VRV IV: PCF

Sprężarka pracuje z predykcyjnymi danymi dla sterowania

 › wynik: szybka konwergencja do temperatury docelowej  

oraz zmniejszenie czasu niepotrzebnej pracy sprężarki

Ogólnie VRF: sterowanie PI

Sprężarka działa ze sprzężeniem zwrotnym tylko dla sterowania

 › wynik: niepotrzebna praca i dłuższy czas przed osiągnięciem 

docelowej nastawy

Silnik konwencjonalny z wewnętrznym 

wirnikiem

Wirnik WirnikTwornik Twornik

Wirnik zewnętrzny Daikin

F
F

 

Niepotrzebna 
praca 
sprężarki

Połowa  
czasu 

w porównaniu 
do ogólnego 

VRF

Ogólnie VRF:
Podwójna wartość czasowa 

w porównaniu do VRV IV

CECHA UNIKALNA

CECHA UNIKALNA
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Zazwyczaj wiele współczesnych budynków 
bazuje na kilku oddzielnych systemach do 
grzania, chłodzenia, ogrzewaniu dzięki kurtynie 
powietrza oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. 
W rezultacie marnuje się duże ilości energii. 
Aby zapewnić bardziej efektywną alternatywę, 
opracowano technologię VRV Total Solution 
zarządzającą do 70% zużycia energii w budynkach, 
co zapewnia duży potencjał oszczędności na 
kosztach eksploatacji.

 › Grzanie i chłodzenie  
dla całorocznego komfortu 

 › Ciepła woda  
dla efektywnej produkcji ciepłej wody użytkowej 

 › Układ ogrzewania podłogowego /chłodzenie 
dla efektywnego grzania/chłodzenia przestrzeni 

 › Wentylacja  
dla utrzymania wysokiej jakości powietrza 

 › Kurtyny powietrzne  
dla optymalnego rozdziału powietrza 

 › Elementy sterujące  
dla maksymalnej efektywności operacyjnej

Kontrolowanie aż do 70% zużycia energii przez budynek

Total  
solution

Ciepła woda

Kurtyny powietrzne

Grzanie

Chłodzenie

Elementy sterujące

Wentylacja
Układ ogrzewania  
podłogowego

Średnie zużycie energii w biurzeŚrednie zużycie energii w hotelu

Oświetlenie

Urządzenia 
biurowe

Integracja 

urządzeń 

innych 

firm

Ogrzewanie 
pomieszczeń 25%

Chłodzenie 
pomieszczeń 9%

Wentylacja 5%

InneWytwarzanie 
ciepłej wody 9%

Inne

Biuro

Kuchnia

Oświetlenie

Ogrzewanie 

pomieszczeń 31%

Wentylacja 4% 

Chłodnictwo 3% 

Chłodzenie 
pomieszczeń 15%

Wytwarzanie 
ciepłej wody 

17%
70% 48%

Integracja 

urządzeń 

innych 

firm
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Jeden system,  
wiele zastosowań dla hoteli, biur, 

sklepów, budynków mieszkalnych…

Grzanie i chłodzenie Inteligentne systemy sterowania

 › Współpraca jednostek wewnętrznych VRV i jednostek 
wewnętrznych SPLIT w jednym systemie

 › Nowa kaseta z nawiewem obwodowym 
wyznacza standard efektywności i komfortu

 › Mini BMS z integracją urządzeń 
firmy Daikin i innych firm

 › Integracja z rozwiązaniami sterowania inteligentnego 
wyposażonymi w narzędzia zarządzania energią 
w celu obniżania kosztów eksploatacji

Kurtyna powietrzna BiddleHydroboks niskotemperaturowy

 › Bardzo efektywne grzanie pomieszczeń poprzez: 
- Układ ogrzewania podłogowego 
- Grzejniki niskotemperaturowe 
- Konwektor z pompą ciepła

 › Ciepła woda o temperaturze od 25°C do 45°C

*tylko do połączenia z VRV z odzyskiem ciepła

 › Efektywna produkcja ciepłej wody do: 
- Natrysków 
- Umywalek 
- Wody wodociągowej do sprzątania

 › Ciepła woda o temperaturze od 25°C do 80°C

Hydroboks wysokotemperaturowy* Wentylacja

 › Najszersza gama rozwiązań wentylacji DX – od 
niewielkich systemów wentylacji z odzyskiem 
ciepła do dużych central wentylacyjnych

 › Świeże, zdrowe i komfortowe środowisko

22

 › Czas zwrotu inwestycji krótszy niż 1 rok 
w porównaniu do elektrycznej kurtyny powietrznej

 › Bardzo wydajne rozwiązanie do separacji powietrza 
zewnętrznego i wewnętrznego w wejściach
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VRV IV  
z odzyskiem ciepła
Najlepsze rozwiązanie zapewniające 

efektywność i komfort

„Darmowe” ciepło do grzania 
i wytwarzania ciepłej wody użytkowej
 
Aż do teraz, większość budynków komercyjnych 
polegało na oddzielnych systemach do chłodzenia, 
grzania, wytwarzania ciepłej wody użytkowej itd., 
co prowadziło do dużych strat energii.
Zintegrowany system z odzyskiem ciepła 
wykorzystuje ponownie ciepło z biur, serwerowni 
do ogrzania innych obszarów lub wytwarzania 
ciepłej wody użytkowej.

Maksymalny  
komfort
 
System VRV z odzyskiem ciepła pozwala na 
równoczesne chłodzenie i grzanie.
 › Właściciele hoteli mogą teraz zaoferować 
idealne otoczenie dla gości, ponieważ 
mogą oni dowolnie wybierać między 
trybem grzania a chłodzenia.

 › Dla biur, oznacza to idealny klimat 
do pracy zarówno dla pomieszczeń od 
strony północnej, jak i południowej.

Chłodzenie

Grzanie

Ciepła woda

Uzyskane ciepło dostarcza 

darmową ciepłą wodę 

i zapewnia grzanie

+

Północ

Południe

14



Szybki projekt
Szybka instalacja
Więcej darmowego ciepła
Maksymalny komfort

-25 -20

-20-25 25 4543-15 -10 -5

-15

-25 -20 -15

0

-20-25 25 4543-15 -10 -5 0

-20-25 4543-15 -10 -5 0

-20 -15 -10 -5 150

-25 -20

-20-25 25 4543-15 -10 -5

-15

-25 -20 -15

0

-20-25 25 4543-15 -10 -5 0

-20-25 4543-15 -10 -5 0

-20 -15 -10 -5 150

Wyższa efektywność
 
W trybie odzysku ciepła, system VRV IV jest 
o 15% bardziej efektywny. W trybie pełnego 
obciążenia, efektywność sezonowa jest nawet 
o 28% większa niż w przypadku VRV III dzięki 
zmiennej temperaturze czynnika chłodniczego.

Obciążenie chłodnicze

Obciążenie grzewcze

Temperatura otoczenia

Udoskonalone 

sterowanie 

w trybie 

mieszanym

Optymalizacja podziału 
wymiennika ciepła dla wyższej 
efektywności sezonowej 
w trybie odzysku ciepła
 
Podzielony w pionie wymiennik ciepła ze 
zoptymalizowanym stosunkiem do pracy w trybie 
mieszanym.  
To poprawia efektywność odzysku ciepła 
dzięki obniżeniu strat radiacyjnych.

30%

70%

Dodatkowo spód wymiennika ciepła jest cały czas gorący w trybie 

grzania, co zapobiega gromadzeniu się szronu

Szeroki zakres pracy 
w trybie grzania
Standardowy zakres operacyjny VRV IV 
z odzyskiem w trybie grzania to -20°C. Jest 
w stanie zapewnić chłodzenie do -20°C dla 
serwerowni (ustawienie montażowe).

-20°CWB

-20°CWB

Chłodzenie techniczne

Grzanie

Chłodzenie

-5°CWB 43°CDB-25°C

15,5°C

CWB: temperatura wewnętrzna

CDB: temperatura zewnętrzna
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Zalety  
technologii 3-rurowej

Niższy spadek ciśnienia 
oznacza większą efektywność
 ʯ Płynny przepływ w systemie 3-rurowym dzięki 
2 mniejszym rurom gazowym zapewnia wyższą 
efektywność energetyczną

 ʯ Zakłócony przepływ w dużej rurze gazowej w systemie 
2-rurowym prowadzi do większych spadków ciśnienia

Więcej „darmowego” ciepła
3-rurowa technologia potrzebuje mniejszą ilość 
energii do odzyskania ciepła, a to decyduje o większej 
efektywności w trybie odzysku ciepła. Nasz system 
odzyskuje ciepło przy niskich temperaturach skraplania 
dzięki specjalnym rurom gazowym, cieczowym i ssącym.

W systemie 2-rurowym, gaz i ciecz przemieszczają się 
w postaci mieszaniny, dlatego temperatura skraplania 
musi być wyższa w celu oddzielenia zmieszanego gazu 
i ciekłego czynnika. Wyższa temperatura skraplania 
oznacza, że więcej energii jest wykorzystywane do 
odzyskiwania ciepła, a to prowadzi do obniżenia 
efektywności.

3-rurowy system VRV H/R

2-rurowy system

Ciśnienie 

Długość rur

Ciśnienie

Entalpia

Pobór mocy Daikin

Pobór mocy, system 2-rurowy

Skraplanie 55 °C

Skraplanie 45°C

Dowolne połączenie 
jednostek zewnętrznych
Połącz jednostki zewnętrzne w dowolny sposób, aby 
obniżyć emisję dwutlenku węgla, zoptymalizuj system 
do ciągłego grzania i uzyskaj najwyższą efektywność.

Nowe moduły  

rozgałęźne BS

16



Nowe moduły  

rozgałęźne BS

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

 BS 10, 12 Q14 A  BS 16 Q14 A

Jeden port 

 › Unikalne rozwiązanie na rynku
 › Kompaktowa budowa i niewielki ciężar
 › Bez konieczności montowania instalacji 
odprowadzania skroplin

 › Idealny do serwerowni
 › Funkcja chłodzenia pomieszczeń technicznych
 › Możliwość podłączenia do jednostek klasy 250 (28 kW)
 › Umożliwia zastosowania opcji wielu użytkowników

Kilka portów: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › Do 55% mniejsze i o 41% lżejsze w porównaniu do 
poprzedniej serii

 › Szybszy montaż dzięki mniejszej liczbie punktów 
do lutowania i mniejszej ilości kabli

 › Wszystkie jednostki można podłączyć do jednego 
modułu rozgałęźnego (BS)

 › Wymagana mniejsza ilość portów inspekcyjnych
 › Dostępna wydajność do 16 kW na port
 › Możliwość podłączenia do jednostki klasy 250 
(28 kW) poprzez połączenie 2 portów

 › Brak ograniczeń w zakresie nieużywanych portów 
pozwala przeprowadzić instalację etapami

Maksymalna elastyczność 
projektu i szybkość instalacji
 › Szybkie i elastyczne projektowanie systemu 
dzięki wyjątkowej ofercie modułów rozgałęźnych 
w wersji pojedyńczej i multi.

 › Szeroka gama kompaktowych i lekkich modułów 
rozgałęźnych BS multi znacznie skraca czas instalacji.

 › Dowolne łączenie modułów rozgałęźnych BS 
w wersji pojedyńczej i multi.

Maksymalny komfort  
przez cały rok
Z modułem rozgałęźnym BS VRV, każda jednostka 
wewnętrzna nie używana do przełączania między 
grzaniem a chłodzeniem utrzymuje stałą żądaną 
temperaturę. Dzieje się tak, ponieważ nasz system 
odzysku ciepła nie musi wyrównać ciśnienia w całym 
systemie po zmianie trybu pracy.

Wył.

Szybsza instalacja dzięki otwartemu połączeniu

 › Nie ma potrzeby przycinania rury przed lutowaniem - 
w przypadku jednostek wewnętrznych mniejszych lub 
równych 5,6 kW (klasa 50)

 › Przycinanie i lutowanie rury - w przypadku jednostek 
wewnętrznych większych lub równych 7,1 kW (klasa 63)
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Co oznacza dla 
Ciebie zainstalowanie 
VRV IV?
 

Dowiedz się, jak możesz korzystać 

z wysoce elastycznej i efektywnej 

gamy produktów Daikin.

Konsultanci
Technologia VRV IV firmy Daikin maksymalizuje 
elastyczność i jest wiodącą na rynku technologią 
pozwalającą na dopasowanie do wymagań 
indywidualnych budynków pod względem komfortu 
i oszczędności energii, co ułatwia obniżenie kosztów 
eksploatacyjnych.

 ʯ Projekt ekologiczny spełnia wymogi prawne
 ʯ Rozwiązanie idealne do uzyskiwania najwyższych 
certyfikatów BREEAM/EPDB/LEED

 ʯ Brak zimnych podmuchów dzięki zastosowaniu 
wyższej temperatury odparowania, aż 11 lub 16°C, 
dzięki zmiennej temperaturze czynnika chłodniczego

 ʯ Unikalne rozwiązanie jako jedyne źródło ogrzewania 
w budynku dzięki funkcji ciągłego grzania

 ʯ Maksymalna elastyczność pozwala 
spełnić wymagania klienta

 ʯ Zaawansowane narzędzia oprogramowania 
pomagają w projektowaniu systemu

Właściciele budynków
VRV IV stanowi najwyższe osiągnięcie w zakresie 
dostosowania komfortu i inteligentnej kontroli na 
miarę indywidualnych potrzeb i maksymalizacji 
efektywności energetycznej. Roczna oszczędność 
kosztów do 28% (w porównaniu do VRV III).

 ʯ Roczna oszczędność kosztów do 28% 
(w porównaniu do VRV III)

 ʯ Bez zimnych przeciągów dzięki 
zmiennej temperaturze czynnika 
chłodniczego i ciągłemu grzaniu

 ʯ Jeden kontakt dla projektowania 
i konserwacji systemu klimatyzacji

 ʯ Zintegrowany system łączący w sobie klimatyzację, 
produkcję ciepłej wody użytkowej, wentylację 
itd., umożliwia maksymalny odzysk ciepła 
i maksymalną efektywność energetyczną

 ʯ Zintegrowane zarządzanie wieloma systemami to 
idealne rozwiązanie dla kluczowych klientów

 ʯ Dedykowany serwis po sprzedaży 
zapewnia szybkie wsparcie na miejscu

Instalatorzy
VRV IV firmy Daikin wyznacza standardy dzięki 
najnowszej technologii VRT, krótszemu uruchomieniu 
i wykonywaniu czynności serwisowych.

 ʯ Uproszczone i oszczędzające czas 
uruchomienie dzięki konfiguratorowi VRV

 ʯ Zdalna kontrola zanieczyszczenia 
czynnika chłodniczego

 ʯ Wyjątkowy typoszereg modułów rozgałęźnych BS 
w wersji pojedyńczej i multi skraca czas instalacji

 ʯ Szeroki typoszereg jednostek zewnętrznych 
(do 54 HP dla pompy ciepła i odzysku ciepła)

 ʯ Jeden dostawca = jeden kontakt
 ʯ Maksymalna elastyczność pozwala 
spełnić wymagania klienta

 ʯ Dostosowane szkolenia dla maksymalizacji wiedzy

18



Jednostki zewnętrzne VRV IV  

przegląd produktów

VRV IV z odzyskiem ciepła
 ʯ W pełni zintegrowane rozwiązanie z odzyskiem 

ciepła gwarantuje maksymalną efektywność 
ze współczynnikiem COP do 8 !

 ʯ Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za 
pośrednictwem jednego punktu kontaktowego: precyzyjna 
kontrola temperatury, wentylacja, ciepła woda użytkowa, 
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 ʯ „Darmowe” grzanie i produkcja ciepłej 
wody dzięki odzyskowi ciepła

 ʯ Idealny komfort dla gości/najemców za pośrednictwem 
funkcji jednoczesnego grzania i chłodzenia

 ʯ Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna 
temperatura czynnika chłodniczego i ciągłe grzanie

 ʯ Wyjątkowy typoszereg modułów rozgałęźnych 
BS w wersji pojedyńczej i multi

VRV IV pompa ciepła
 ʯ Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za 

pośrednictwem jednego punktu sterowania: precyzyjne 
sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, 
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 ʯ Możliwość podłączenia do stylowych jednostek 
wewnętrznych (Daikin Emura, Nexura)

 ʯ Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna 
temperatura czynnika chłodniczego i ciągłe grzanie

Zamienny system VRV IV
 ʯ Opłacalna ekonomicznie i szybka zamiana dzięki 

ponownemu wykorzystaniu istniejącego orurowania
 ʯ Do 40% bardziej efektywny w porównaniu do 

systemów na czynnik chłodniczy R-22
 ʯ Wymiana bez przerw w codziennej działalności
 ʯ Bezpieczna wymiana systemów 

Daikin i innych producentów
 ʯ Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak 

zmienna temperatura czynnika chłodniczego

VRV IV chłodzony wodą
 ʯ Mniejsza emisja CO₂ dzięki wykorzystaniu 

energii geotermalnej jako źródła energii 
 ʯ Tryb geotermalny eliminuje potrzebę korzystania 

z zewnętrznego źródła grzania lub chłodzenia
 ʯ Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za 

pośrednictwem jednego punktu sterowania: precyzyjne 
sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, 
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 ʯ Kompaktową i lekką konstrukcję można ustawić 
w konfiguracji piętrowej w celu uzyskania 
maksymalnej oszczędności miejsca

 ʯ Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak 
zmienna temperatura czynnika chłodniczego

 ʯ Opcja zmiennego przepływu wody zwiększa 
elastyczność i możliwości sterowania

REYQ-T

RXYQQ-T

RYYQ-T

RXYQ-T(9)

RWEYQ-T
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Model Nazwa produktu 4 5 6 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
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Najlepsze rozwiązanie zapewniające efektywność i komfort
 › Całkowicie zintegrowane rozwiązanie z odzyskiem ciepła zapewnia maksymalną 

efektywność 
 ›  Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego 

punktu sterowania: precyzyjne sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, 
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 › „Darmowe” grzanie i produkcja ciepłej wody dzięki odzyskowi ciepła
 › Idealny komfort dla gości/najemców za pośrednictwem funkcji jednoczesnego 

grzania i chłodzenia
 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika 

chłodniczego i ciągłe grzanie
 › Funkcja chłodzenia pomieszczeń technicznych
 › Największy typoszereg skrzynek BS na rynku

REYQ-T

      
 

                     

Przegląd produktów
Jednostki zewnętrzne 
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Optymalne rozwiązanie Daikin zapewniające najwyższy komfort
 › Ciągłe grzanie podczas odszraniania
 ›  Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego 

punktu kontaktowego: precyzyjna kontrola temperatury, wentylacja, ciepła woda 
użytkowa, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 › Możliwość podłączenia do stylowych jednostek wewnętrznych (Daikin Emura, 
Nexura)

 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika 
chłodniczego i ciągłe grzanie

 RYYQ-T
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a Rozwiązanie Daikin zapewniające komfort i niskie zużycie energii
 ›  Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego 

punktu sterowania: precyzyjne sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, 
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 › Możliwość podłączenia do stylowych jednostek wewnętrznych (Daikin Emura, 
Nexura)

 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika 
chłodniczego

RXYQ-T(9)
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Rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca bez kompromisów na rzecz 
efektywności
 › Do użytku w mieszkaniach i niewielkich pomieszczeniach komercyjnych
 › Niewielkie rozmiary
 › Można połączyć z jednostkami wewnętrznymi VRV lub stylowymi jednostkami 

wewnętrznymi (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   
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Rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca bez kompromisów na rzecz 
efektywności
 › Niewielka powierzchnia zabudowy ułatwia montaż
 › Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego punktu sterowania: precyzyjne 

sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
 › Można połączyć z jednostkami wewnętrznymi VRV lub stylowymi jednostkami 

wewnętrznymi (Daikin Emura, Nexura)
 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika chłodniczego

wprowadzenie  
na rynek jesień 2015

RXYSQ-TV1/TY1      
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Najmniejszy system VRV
 › Niewielka i lekka konstrukcja z jednym wentylatorem zapewnia oszczędność miejsca 

i jest łatwa w montażu
 › Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego punktu sterowania: precyzyjne 

sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
 › Można połączyć z jednostkami wewnętrznymi VRV lub stylowymi jednostkami 

wewnętrznymi (Daikin Emura, Nexura)
 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika chłodniczego

wprowadzenie  
na rynek jesień 2015 
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Wszędzie tam, gdzie priorytetem jest ogrzewanie, bez kompromisów na rzecz 
efektywności
 › Nadaje się jako jedynego źródła ciepła
 › Praca w trybie grzania do temperatury -25°C
 › Stabilna wydajność grzewcza i wysoka efektywność w niskich temperaturach 

otoczenia

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Konfiguracja Classic VRV

 › Standardowe wymagania w zakresie chłodzenia i ogrzewania
 › Możliwość podłączenia do jednostek wewnętrznych VRV, elementów sterowania 

i wentylacji
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Szybka zamiana wysokiej jakości systemów na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C
 › Opłacalna ekonomicznie i szybka zamiana dzięki ponownemu wykorzystaniu 

istniejącego orurowania
 › Do 40% bardziej efektywny w porównaniu do systemów na czynnik chłodniczy R-22
 › Wymiana bez przerw w codziennej działalności
 › Bezpieczna wymiana systemów Daikin i innych producentów

RQCEQ-P*
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Szybka zamiana wysokiej jakości systemów na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C
 › Opłacalna ekonomicznie i szybka zamiana dzięki ponownemu wykorzystaniu 

istniejącego orurowania
 › Do 80% bardziej efektywny w porównaniu do systemów na czynnik chłodniczy R-22
 › Wymiana bez przerw w codziennej działalności
 › Bezpieczna wymiana systemów Daikin i innych producentów
 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika 

chłodniczego

RXYQQ-T*        
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Rozwiązanie idealne do wysokich budynków wykorzystujące wodę jako źródło ciepła
 › Zmniejszona emisja  CO

2
 dzięki wykorzystaniu energii geotermalnej jako 

odnawialnego źródła energii
 › Podczas pracy w trybie geotermalnym nie występuje potrzeba korzystania 

z zewnętrznego źródła ogrzewania lub chłodzenia
 ›  Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego 

punktu kontaktowego: precyzyjna kontrola temperatury, wentylacja, ciepła woda 
użytkowa, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 › Kompaktową i lekką konstrukcję można ustawić w konfiguracji piętrowej w celu 
uzyskania maksymalnej oszczędności miejsca

 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika 
chłodniczego

 › Opcja zmiennego przepływu wody zwiększa elastyczność i możliwości sterowania

RWEYQ-T*

 

      

 Układ pojedynczy

 Układ multi

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

* Bez certyfikatu Eurovent
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Model Nazwa produktu 4 5 6 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
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Najlepsze rozwiązanie zapewniające efektywność i komfort
 › Całkowicie zintegrowane rozwiązanie z odzyskiem ciepła zapewnia maksymalną 

efektywność 
 ›  Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego 

punktu sterowania: precyzyjne sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, 
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 › „Darmowe” grzanie i produkcja ciepłej wody dzięki odzyskowi ciepła
 › Idealny komfort dla gości/najemców za pośrednictwem funkcji jednoczesnego 

grzania i chłodzenia
 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika 

chłodniczego i ciągłe grzanie
 › Funkcja chłodzenia pomieszczeń technicznych
 › Największy typoszereg skrzynek BS na rynku

REYQ-T
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Optymalne rozwiązanie Daikin zapewniające najwyższy komfort
 › Ciągłe grzanie podczas odszraniania
 ›  Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego 

punktu kontaktowego: precyzyjna kontrola temperatury, wentylacja, ciepła woda 
użytkowa, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 › Możliwość podłączenia do stylowych jednostek wewnętrznych (Daikin Emura, 
Nexura)

 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika 
chłodniczego i ciągłe grzanie

 RYYQ-T
      

                   

Po
m

p
a 

ci
ep

ła
 V

RV
 IV

, 

b
ez

 c
ią

gł
eg

o 
gr

za
ni

a Rozwiązanie Daikin zapewniające komfort i niskie zużycie energii
 ›  Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego 

punktu sterowania: precyzyjne sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, 
centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 › Możliwość podłączenia do stylowych jednostek wewnętrznych (Daikin Emura, 
Nexura)

 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika 
chłodniczego

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca bez kompromisów na rzecz 
efektywności
 › Do użytku w mieszkaniach i niewielkich pomieszczeniach komercyjnych
 › Niewielkie rozmiary
 › Można połączyć z jednostkami wewnętrznymi VRV lub stylowymi jednostkami 

wewnętrznymi (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

Se
ria

  

VR
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V-
S

Rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca bez kompromisów na rzecz 
efektywności
 › Niewielka powierzchnia zabudowy ułatwia montaż
 › Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego punktu sterowania: precyzyjne 

sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
 › Można połączyć z jednostkami wewnętrznymi VRV lub stylowymi jednostkami 

wewnętrznymi (Daikin Emura, Nexura)
 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika chłodniczego

wprowadzenie  
na rynek jesień 2015

RXYSQ-TV1/TY1      

Se
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Najmniejszy system VRV
 › Niewielka i lekka konstrukcja z jednym wentylatorem zapewnia oszczędność miejsca 

i jest łatwa w montażu
 › Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego punktu sterowania: precyzyjne 

sterowanie temperaturą, wentylacja, ciepła woda, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle
 › Można połączyć z jednostkami wewnętrznymi VRV lub stylowymi jednostkami 

wewnętrznymi (Daikin Emura, Nexura)
 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika chłodniczego

wprowadzenie  
na rynek jesień 2015 

RXYSCQ-TV1
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Wszędzie tam, gdzie priorytetem jest ogrzewanie, bez kompromisów na rzecz 
efektywności
 › Nadaje się jako jedynego źródła ciepła
 › Praca w trybie grzania do temperatury -25°C
 › Stabilna wydajność grzewcza i wysoka efektywność w niskich temperaturach 

otoczenia

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Konfiguracja Classic VRV

 › Standardowe wymagania w zakresie chłodzenia i ogrzewania
 › Możliwość podłączenia do jednostek wewnętrznych VRV, elementów sterowania 
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Szybka zamiana wysokiej jakości systemów na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C
 › Opłacalna ekonomicznie i szybka zamiana dzięki ponownemu wykorzystaniu 

istniejącego orurowania
 › Do 40% bardziej efektywny w porównaniu do systemów na czynnik chłodniczy R-22
 › Wymiana bez przerw w codziennej działalności
 › Bezpieczna wymiana systemów Daikin i innych producentów

RQCEQ-P*
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Szybka zamiana wysokiej jakości systemów na czynnik chłodniczy R-22 i R-407C
 › Opłacalna ekonomicznie i szybka zamiana dzięki ponownemu wykorzystaniu 

istniejącego orurowania
 › Do 80% bardziej efektywny w porównaniu do systemów na czynnik chłodniczy R-22
 › Wymiana bez przerw w codziennej działalności
 › Bezpieczna wymiana systemów Daikin i innych producentów
 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika 

chłodniczego

RXYQQ-T*        
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Rozwiązanie idealne do wysokich budynków wykorzystujące wodę jako źródło ciepła
 › Zmniejszona emisja  CO

2
 dzięki wykorzystaniu energii geotermalnej jako 

odnawialnego źródła energii
 › Podczas pracy w trybie geotermalnym nie występuje potrzeba korzystania 

z zewnętrznego źródła ogrzewania lub chłodzenia
 ›  Pokrywa całe zapotrzebowanie na ciepło w budynku za pośrednictwem jednego 

punktu kontaktowego: precyzyjna kontrola temperatury, wentylacja, ciepła woda 
użytkowa, centrale wentylacyjne i kurtyny powietrzne Biddle

 › Kompaktową i lekką konstrukcję można ustawić w konfiguracji piętrowej w celu 
uzyskania maksymalnej oszczędności miejsca

 › Oferuje standardy i technologie VRV IV, takie jak zmienna temperatura czynnika 
chłodniczego

 › Opcja zmiennego przepływu wody zwiększa elastyczność i możliwości sterowania

RWEYQ-T*
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Uwagi

VRV IV z odzyskiem ciepła REYQ-T � O � � � � O �  ʯ Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego 
systemu: 50 ~ 130%

z tylko jednostkami wewnętrznymi VRV 

z hydroboksami niskotemp./wysokotemp.      ʯ Maks. 32 jednostki wewnętrzne, nawet w przypadku 16HP i większych systemów
 ʯ Całkowity wskaźnik połączeń systemowych do 200%

Jednostki HRV VAM-, VKM-      
 ʯ Dedykowane systemy (z tylko jednostkami wentylacyjnymi) 
nie są dozwolone - połączenie ze standardowymi jednostkami 
wewnętrznymi VRV jest zawsze konieczne

Centrala wentylacyjna połączenie 
EKEXV + EKEQMCB    

Kurtyna powietrzna Biddle CYV-DK-    

VRV IV pompa ciepła RYYQ-T / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  ʯ Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego 
systemu: 50 ~ 130%

z tylko jednostkami wewnętrznymi VRV   ʯ 200% - całkowity wskaźnik połączeń systemowych 
w specjalnych okolicznościach

z jednostkami wewnętrznymi do 
zastosowań mieszkaniowych     ʯ Tylko jednomodułowe systemy (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)

 ʯ Maks. 32 jednostki wewnętrzne, nawet w przypadku 16HP, 18HP i 20HP i większych systemów

z hydroboksami niskotemp.     ʯ Maks. 32 jednostki wewnętrzne, nawet w przypadku 16HP i większych systemów
 ʯ W przypadku systemów wielomodułowych (>20HP), należy skontaktować się z firmą Daikin

Jednostki HRV VAM-, VKM-      
Centrala wentylacyjna połączenie 
EKEXV + EKEQMCB    
Centrala wentylacyjna połączenie 
EKEXV + EKEQFCB 

Kurtyna powietrzna Biddle CYV-DK-    

VRV III-S mini VRV RXYSQ-P8 � � O O � � O �  ʯ Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego 
systemu: 50 ~ 130%

z tylko jednostkami wewnętrznymi VRV    
z tylko jednostkami wewnętrznymi Split   ʯ Wskaźnik połączeń całego systemu w kategorii wskaźników 

VRV: 56 ~ 145%

VRV IV-S mini VRV � � O O � � O �  ʯ Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego 
systemu: 50 ~ 130%

z tylko jednostkami wewnętrznymi VRV    

z tylko jednostkami wewnętrznymi Split   ʯ Wskaźnik połączeń całego systemu w kategorii wskaźników 
VRV: 56 ~ 145%

VRV IV-S mini VRV � � O O � � O �  ʯ Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego 
systemu: 50 ~ 130%

z tylko jednostkami wewnętrznymi VRV    

z tylko jednostkami wewnętrznymi Split   ʯ Wskaźnik połączeń całego systemu w kategorii wskaźników 
VRV: 56 ~ 145%

VRV III dla regionów o chłodnym 
klimacie RTSYQ-PA  O O O   O   ʯ Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego 

systemu: 50 ~ 130%

VRV Classic RXYCQ-A  O O O  O O O

 ʯ Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego 
systemu: 50 ~ 120%

 ʯ W przypadku korzystania z co najmniej jednej jednostki 
wewnętrznej FXFQ20~25 w modelach 8HP lub 10HP, 
maksymalny wskaźnik połączenia wynosi 100%.

VRV III-Q Zamienny H/R 
RQCEQ-P  O O O  O O O  ʯ Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego 

systemu: 50 ~ 130%

VRV IV-Q Zamienny H/P 
RXYQQ-T  O O O   O   ʯ Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego 

systemu: 50 ~ 130%

VRV IV-W chłodzony wodą VRV 
RWEYQ-T  O O O   O   ʯ Standardowe ograniczenie wskaźnika połączeń całego 

systemu: 50 ~ 130%

� ... możliwe połączenie jednostki wewnętrznej, ale niekoniecznie równocześnie z innymi dozwolonymi jednostkami wewnętrznymi

 ... możliwe połączenie jednostki wewnętrznej nawet równocześnie z innymi sprawdzonymi jednostkami w tym samym rzędzie

O ... możliwe połączenie jednostki wewnętrznej w tym systemie jednostki zewnętrznej



CECHA UNIKALNA

CECHA UNIKALNA

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

(1) 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

(2) 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

Typ Model  Nazwa produktu 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250
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Kaseta 

z nawiewem 

obwodowym

Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia optymalną 
efektywność i komfort
 › Funkcja automatycznego czyszczenia filtra zapewnia wysoką sprawność
 › Inteligentne czujniki oszczędzają energię i maksymalizują komfort
 › Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia
 › Najniższa wysokość instalacji na rynku!

FXFQ-A         

Całkowicie 

płaska kaseta

Unikalne wzornictwo, które idealnie integruje się z sufitem
 › Doskonale pasuje do architektonicznych modułów sufitowych
 › Połączenie niepowtarzalnego wzornictwa i technicznej doskonałości
 › Inteligentne czujniki oszczędzają energię i maksymalizują komfort
 › Jednostka o małej wydajności przeznaczona do niewielkich pomieszczeń
 › Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia

FXZQ-A      

Kaseta 

międzystropowa 

z 2-kierunkowym 

nawiewem

Płaska obudowa - można w prosty sposób zainstalować w niskich przestrzeniach sufitowych
 › Głębokość wszystkich jednostek to 620 mm, idealne rozwiązanie do małych 

przestrzeni sufitowych
 › Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia
 › Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego prądem stałym
 › Klapy zamykają się całkowicie, gdy jednostka nie pracuje
 › Optymalny komfort dzięki automatycznemu dostosowywaniu natężenia 

przepływu powietrza stosownie do wymaganego obciążenia

FXCQ-A        

Kaseta 

międzystropowa 

narożna

Kaseta z 1-kierunkowym nawiewem do instalacji w narożnikach pomieszczeń 
 › Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w wąskiej przestrzeni międzystropowej
 › Elastyczna instalacja dzięki różnym opcjom nawiewu powietrza

FXKQ-MA    
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Jednostka 

kanałowa 

(mała)

Do zastosowań w pokojach hotelowych 
 › Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w wąskiej przestrzeni międzystropowej
 › Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne są tylko kratki
 › Elastyczna instalacja: możliwość zasysania powietrza od tyłu lub od dołu 

urządzenia

FXDQ-M9  

Niska 

jednostka 

kanałowa

Niewielka wysokość ułatwia montaż
 › Kompaktowe wymiary ułatwiają montaż w wąskiej przestrzeni międzystropowej
 › Średni spręż dyspozycyjny do 44 Pa
 › Widoczne tylko kratki
 › Jednostka o małej wydajności przeznaczona do niewielkich pomieszczeń
 › Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego 

prądem stałym

FXDQ-A       

Jednostka 

kanałowa 

o średnim ESP

Najwęższa, ale najbardziej wydajna jednostka o średnim sprężu dyspozycyjnym na rynku!
 ›  Najwęższa jednostka w swojej klasie produktów, zaledwie 245 mm
 › Niski poziom głośności podczas pracy
 › Średni spręż dyspozycyjny do 150 Pa umożliwia używanie elastycznych 

kanałów typu flex o różnych długościach
 › Funkcja automatycznej regulacji nawiewu powietrza mierzy ilość powietrza 

oraz ciśnienie statyczne i reguluje do nominalnego nawiewu powietrza, a to 
jest gwarancją komfortu

FXSQ-A           

Jednostka 

kanałowa 

o wysokim ESP

ESP do 200 Pa, idealne rozwiązanie do dużych pomieszczeń
 ›  Gwarancja optymalnego komfortu niezależnie od długości przewodów 

i typów kratek, dzięki automatycznej regulacji przepływu powietrza
 › Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego 

prądem stałym
 › Elastyczna instalacja: możliwość zasysania powietrza od tyłu lub od dołu 

urządzenia

FXMQ-P7     

Jednostka 

kanałowa 

o wysokim ESP

ESP do 270, idealne rozwiązanie do bardzo dużych pomieszczeń
 › Widoczne tylko kratki
 › Jednostka o dużej wydajności: wydajność grzewcza do 31,5 kW

FXMQ-MA9  
Jednostka 

kanałowa 

o wysokiej 

efektywności

Dla zapewnienia większej efektywności energetycznej
 › Automatyczna regulacja przepływu powietrza gwarantuje komfort
 › Łatwa instalacja w wąskich przestrzeniach sufitowych (wysokość 245 mm)
 › Wysoki spręż dyspozycyjny do 270 Pa umożliwia używanie elastycznych 

kanałów typu flex o różnych długościach
 › Tylko kraty ssania i wylotowe są widoczne

FXTQ-A    
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Jednostka 

naścienna

Rozwiązanie do pomieszczeń bez sufitów podwieszanych
 › Płaski, stylowy i łatwy w czyszczeniu panel przedni
 › Jednostka o małej wydajności przeznaczona do niewielkich pomieszczeń
 › Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego 

prądem stałym
 › Powietrze jest komfortowo rozprowadzane w górę i w dół dzięki 5 różnym 

kątom nawiewu

FXAQ-P       
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Jednostka 

podstropowa

Rozwiązanie do szerokich pomieszczeń bez sufitów podwieszanych
 › Komfortowy nawiew powietrza w szerokich pomieszczeniach dzięki efektowi Coandy
 › Nawet pomieszczenia o wysokości stropów do 3,8 m można chłodzić 

i ogrzewać w prosty sposób!
 › Możliwość łatwego montażu zarówno w nowych budynkach, jak i po renowacji
 › Bezproblemowy montaż nawet w narożnikach lub wąskich przestrzeniach
 › Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego prądem stałym

FXHQ-A   

Jednostka 
podstropowa 
z 4-kierunkowym 
nawiewem 

Unikalne rozwiązanie Daikin do szerokich pomieszczeń bez sufitów podwieszanych
 › Nawet pokoje wysokości stropów do 3,5 m można chłodzić i ogrzewać w prosty sposób!
 › Możliwość łatwego montażu zarówno w nowych budynkach, jak i po renowacji
 › Elastyczność pozwalająca na dopasowanie do każdego kształtu pomieszczenia
 › Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora zasilanego 

prądem stałym

FXUQ-A  
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Jednostki 

przypodłogowe

Nadaje się idealnie do zastosowań biurowych i hotelowych
 › Można ją zainstalować przed przeszklonymi ścianami lub na podłodze, 

ponieważ zarówno jej przód, jak i tył są wykończone
 › Idealna do montażu pod oknem
 › Nie wymaga dużej ilości miejsca na instalację
 › Instalacja na ścianie ułatwia czyszczenie pod jednostką 

FXLQ-P      

Jednostka 
przypodłogowa 
(bez obudowy)

Nadaje się idealnie do zastosowań biurowych, hotelowych i mieszkaniowych
 › Dyskretnie umieszczona w ścianie: widoczne są tylko kratki zasysania i wylotowe
 › Możliwość zainstalowania pod oknem
 › Wymaga bardzo niewielkiej przestrzeni instalacyjnej, ponieważ jej głębokość 

wynosi zaledwie 200 mm
 › Wysoki współczynnik ESP zapewnia elastyczność instalacji

FXNQ-A      

Wydajność chłodnicza (kW)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Wydajność grzewcza (kW)2 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Przegląd produktów
Jednostki wewnętrzne 

Klasa wydajności (kW)

CECHA UNIKALNA
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Możliwa do podłączenia jednostka zewnętrzna

R
Y

YQ
-T

R
X

YQ
-T

(9
)

R
X

Y
SQ

-P
8V

13

R
X

Y
SQ

-P
8Y

13

Typ Model Nazwa produktu 15 20 25 35 42 50 60 71

Kaseta 
międzystropowa

Kaseta z nawiewem  
obwodowym
(z funkcją automatycznego czyszczenia1)

FCQG-F     

Całkowicie płaska  
kaseta

FFQ-C      

Jednostka 
kanałowa

Jednostka kanałowa (mała) FDBQ-B   

Niska jednostka kanałowa FDXS-F(9)      

Jednostka kanałowa 
z wentylatorem z napędem 
inwerterowym

FBQ-D     

Jednostka 
naścienna

Jednostka naścienna  
Daikin Emura

FTXG-LW/LS        

Jednostka naścienna
CTXS-K 
FTXS-K          

Jednostka naścienna FTXS-G      

Jednostka 
podstropowa

Jednostka podstropowa FHQ-C     

Jednostka 
przypodłogowa

Jednostka przypodłogowa Nexura FVXG-K       

Jednostki przypodłogowe FVXS-F       

Jednostka typu Flexi FLXS-B(9)        

Przegląd  
stylowych jednostek wewnętrznych

1 Potrzebny panel dekoracyjny BYCQ140CG + BRC1E52A/B  
2 Do podłączenia stylowych jednostek wewnętrznych potrzebna jest jednostka BPMKS 
3 W przypadku jednostek RXYSQ, połączenie jednostek wewnętrznych RA i jednostek wewnętrznych VRV nie jest dozwolone.

Klasa wydajności (kW)

W zależności od zastosowania, jednostki wewnętrzne 
Split i Sky Air można łączyć z jednostkami 
zewnętrznymi VRV IV i VRV III-S. Informacje na temat 
ograniczeń dotyczących połączeń znajdują się 
w ofercie jednostek zewnętrznych.
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Pięć podzespołów 
decydujących 
o jakości powietrza 
w pomieszczeniu
 › Wentylacja: dostarczenie świeżego powietrza 

 › Odzysk ciepła: odzyskiwanie ciepła 
i wilgoci z wypływającego powietrza dla 
zmaksymalizowania komfortu i wydajności 

 › Uzdatnianie powietrza: grzanie lub chłodzenie 
doprowadzanego świeżego powietrza w celu 
zmaksymalizowania komfortu i zminimalizowania 
obciążenia instalacji klimatyzacji 

 › Nawilżanie: uzyskanie równowagi między 
wilgotnością na zewnątrz i w pomieszczeniu 

 › Filtracja: usunięcie pyłu, zanieczyszczeń 
i zapachów z powietrza

Wentylacja

Odzysk ciepła Nawilżanie

Uzdatnianie 
powietrza

Filtracja

Typ Nazwa produktu Model Podzespoły decydujące  
o jakości powietrza 

w pomieszczeniu
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VAM-FA/FB

Wentylacja z odzyskiem ciepła w standardzie 
 › Energooszczędna wentylacja
 › Maksymalna ilość miejsca na podłodze na meble, 

dekoracje i wyposażenie
 › Funkcja Free cooling
 › Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika 

wentylatora zasilanego prądem stałym z inwerterem
 › Opcjonalny czujnik CO

2
 zapewnia oszczędność energii 

i jednocześnie zwiększa jakość powietrza w pomieszczeniu

› Wentylacja

› Odzysk ciepła

VKM-GB

Wstępne grzanie lub chłodzenie świeżego powietrza 
w celu obniżenia obciążenia układu klimatyzacji 
 › Energooszczędna wentylacja
 › Tworzy wysokiej jakości środowisko w pomieszczeniach
 › Maksymalna ilość miejsca na podłodze na meble, 

dekoracje i wyposażenie
 › Funkcja Free cooling
 › Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika 

wentylatora zasilanego prądem stałym z inwerterem

› Wentylacja

› Odzysk ciepła 

› Uzdatnianie  

  powietrza

VKM-GBM

Wstępne grzanie, chłodzenie i nawilżanie zapewniają 
optymalny komfort 
 › Energooszczędna wentylacja
 › Tworzy wysokiej jakości środowisko w pomieszczeniach
 › Zrównoważony poziom wilgotności w pomieszczeniach
 › Maksymalna ilość miejsca na podłodze na meble, 

dekoracje i wyposażenie
 › Funkcja Free cooling

› Wentylacja

› Odzysk ciepła 

› Uzdatnianie  

  powietrza 

› Nawilżanie

C
en

tr
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e 
w
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e Całościowe 

rozwiązanie 
zapewniające 
dopływ 
świeżego 
powietrza DX

W pełni dostosowane rozwiązanie do wentylacji 
i uzdatniania powietrza 
 › Technologia inwertera
 › Pompa ciepła i odzysk ciepła
 › Zapewnia darmowe grzanie
 › Temp. w pomieszczeniu za pośrednictwem sterownika 

Daikin
 › Duży zakres zestawów zaworów rozprężnych

› Wentylacja

› Odzysk ciepła 

› Uzdatnianie  

  powietrza 

› Nawilżanie

› Filtracja

0 200 400 600 800 1000 2000 4000 6000 8000 140000

Przepływ powietrza (m3/h)*

* Przepływ powietrza jest tylko teoretycznym wskazaniem, obliczonym na podstawie poniższych wartości: wydajność grzewcza zestawu EKEXV* 200 m³/h

** Centrala wentylacyjna Daikin podłączona do agregatu Daikin

**

Typoszereg rozwiązań wentylacyjnych
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Typoszereg kurtyn powietrznych Biddle

Selektor wielkości kurtyny powietrznej

Typ ITC ITM DMS-IF BACNET

Ekran
Ekran z wizualizacją budynku
Ekran dotykowy

Integracja
Mini BMS dla grzania, klimatyzacji, systemów wodnych oraz agregatów chłodniczych (BACnet i WAGO)
Integracja urządzeń innych producentów (BACnet i WAGO)

Sterowanie

Podstawowe funkcje sterowania: wł./wył., temp., nastawa, ustawienia przepływu powietrza
Kontrola szczelności instalacji chłodniczej 

Ograniczenie temperatury

Zatrzymanie

Automatyczna zmiana

Harmonogram tygodniowy i wzorzec specjalny dnia

Rozszerzenie programowanego zegara
Wymuszone wyłączenie

Monitorowanie

Podstawowe funkcje sterowania: status WŁ./WYŁ., tryb operacyjny, nastawa temp.
Stan filtra

Kod awarii

Historia (działanie, awaria…) 
Wizualizacja

Opcje
Program Proporcjonalnego Podziału Mocy (PPD)

Dostęp i sterowanie przez Internet Std
Opcja HTTP

Inne

Blokada 
Wstępne chłodzenie/ogrzewanie

Funkcja temperatury komfortu

Funkcja Free cooling

System serwisowy sieci klimatyzacyjnej, złącze ACNSS
Maksymalna liczba grup jednostek wewnętrznych 64 2560 64 4x64

Rozwiązania sieciowe

Typoszereg hydroboksów
Typ Nazwa produktu Model 80 125

Zakres temperatury 
wody na wylocie

Hydroboks 
niskotemperaturowy

HXY-A

Do wysoce efektywnego grzania i chłodzenia 
 › Idealny do grzania lub chłodzenia w ogrzewaniu podłogowym, do central 

wentylacyjnych, grzejników niskotemperaturowych…
 › Ciepła/zimna woda o temperaturze od 5 do 45°C
 › Duży zakres roboczy (do -20°C i do 43°C)
 › W pełni zintegrowane podzespoły po stronie wodnej oszczędzają czas 

projektowania systemu
 › Projekt naścienny o nowoczesnym wzornictwie nie zajmujący dużo miejsca

  5 °C - 45 °C

Hydroboks 
wysokotemperaturowy

HXHD-A

Wydajna produkcja ciepłej wody i efektywne grzanie pomieszczeń
 › Idealny do wytwarzania ciepłej wody w łazienkach, zlewach i do ogrzewania 

podłogowego, grzejników, central wentylacyjnych, …
 › Ciepła woda o temperaturze od 25 do 80°C 
 › „Darmowe” grzanie i produkcja ciepłej wody dzięki odzyskowi ciepła
 › Wykorzystuje technologię pompy ciepła do wydajnej produkcji ciepłej wody, 

zapewnia do 17% oszczędności w porównaniu z kotłem gazowym
 › Możliwość podłączenia do kolektorów słonecznych

 25 °C - 80 °C

Typ Nazwa produktu

Standardowa kurtyna powietrzna Biddle, 
wolnowisząca

CYV S/M/L-DK-F

Kurtyna powietrzna Biddle typu kasetowego CYV S/M/L-DK-C

Wpuszczana kurtyna powietrzna Biddle CYV S/M/L-DK-R

Klasa wydajności (kW)

Wysokość drzwi (m)

Korzystne 

 osłonięty pasaż handlowy 

lub wejście przez drzwi 

obrotowe

Normalne  

lekki bezpośredni wiatr, 

bez otwartych drzwi po 

przeciwnej stronie, budynek 

parterowy

Niekorzystne  

umieszczenie w rogu lub 

w kwadratowym pomieszczeniu, 

budynek piętrowy i/lub otwarta 

klatka schodowa

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

Dodatkowe opcje
 › Czas zwrotu inwestycji krótszy od 1,5 roku 
w porównaniu do elektrycznych kurtyn powietrznych

 › Szybki i łatwy montaż
 › Maksymalna energooszczędność 
dzięki technologii prostownika

 › 85% wydajność separacji powietrza
 › Model kasetowy (C): montowany w podsufitce 
podwieszonej, widoczny tylko panel dekoracyjny

 › Model wolno wiszący (F): łatwy montaż na ścianie
 › Model zabudowany (R): zgrabnie ukryty w suficie
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 ʯ Zmienna temperatura czynnika chłodniczego
 ʯ Możliwość podłączenia szerokiego zakresu 9 jednostek 
wewnętrznych: jednostek VRV lub stylowych jednostek 
wewnętrznych (Daikin Emura, Nexura, …)

 ʯ Możliwość indywidualnego sterowania 
wszystkimi jednostkami wewnętrznymi

 ʯ Możliwość podłączenia do wszystkich sterowników VRV, jednostek 
wentylacyjnych, central wentylacyjnych i kurtyn powietrznych Biddle

 ʯ Niewielkie rozmiary
 ʯ Większa elastyczność dzięki rozszerzeniu typoszeregu agregatów

Seria VRV IV S

W 2015 roku, nasza udana gama mini VRV 
zostanie zaktualizowana w całości w celu 
jeszcze lepszego dopasowania do niewielkich 
zastosowań komercyjnych, gdzie ilość miejsca 
jest ograniczona, a oczekiwania odnośnie 
sprawności są bardzo wysokie.

Seria VRV IV S
Rozwiązanie zapewniające 

oszczędność miejsca bez 

kompromisów na rzecz efektywności

 ʯ Najmniejszy system VRV
 ʯ Niewielka wysokość zapewnia idealne 
wkomponowanie się w wygląd budynku

 ʯ Niewielki ciężar skraca czas instalacji 
i zmniejsza ilość osób niezbędnych do 
jej przeprowadzenia do absolutnego 
minimum

 ʯ Dostępność w wersji jednofazowej

 ʯ Dostępność w wersji jednofazowej 
i trójfazowej

 ʯ Rozbudowana gama o jednostki 8, 
10 i 12 HP do większych zastosowań, 
gdzie miejsce jest ograniczone 
(prognozowana dostępność pod koniec 
2015 roku)

4-5 HP

4-5-6-8-10-12 HP
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REYQ-T

VRV IV z odzyskiem ciepła
Jednostka zewnętrzna REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20
Wydajność chłodnicza Nom. kW 22,4 (1) (2) 28,0 (1) (2) 33,5 (1) (2) 40,0 (1) (2) 45,0 (1) (2) 50,4 56,0
Wydajność grzewcza Nom. kW 22,4 (3) (4) 28,0 (3) (4) 33,5 (3) (4) 40,0 (3) (4) 45,0 (3) (4) 50,4 56,0

Maks. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 5,31 (1) / 4,56 (2) 7,15 (1) / 6,19 (2) 9,23 (1) / 8,31 (2) 10,7 (1) / 9,61 (2) 12,8 (1) / 11,9 (2) 15,2 18,6

Grzanie Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (3) 6,29 (3) / 5,47 (3) 8,05 (3) / 6,83 (3) 9,60 (3) / 9,37 (3) 11,2 (3) / 9,88 (3) 12,3 14,9
Maks. kW 5,51 7,38 9,43 11,3 12,9 14,3 17,5

EER 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
COP - Maks. 4,54 4,27 3,98 3,88 3,95 3,60
COP - Nom. 4,72 (3) / 5,01 (3) 4,45 (3) / 5,12 (3) 4,16 (3) / 4,90 (3) 4,17 (3) / 4,27 (3) 4,02 (3) / 4,56 (3) 4,10 3,76
ESEER 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (5)
Indeks podłączonych jednostek wewnętrznych Min./Nom./Maks. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 1685x930x765 1685x1240x765
Ciężar Jednostka kg 210 218 304 305 337
Wentylator Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78 79 81 86 88
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 58 61 64 65 66

Tryb  
cichej pracy 
w nocy

Poziom 1 dBA 56 58 58 58 58 60 60
Poziom 2 dBA 55 54 54 52 52 52 52
Poziom 3 dBA 53 52 52 47 47 48 48

Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5,0~43,0
Grzanie Min.~Maks. °CWB -20~15,5

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2087,5
Ilość kg/TCO2 9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6

Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52 12,7 15,9
Gaz Śr. zew. mm 19,1 22,2 28,6
Wylot gazu Śr. zew. mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Całk. dł. orurowania System Rzeczywisty m 1.000

Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 40 50

Jednostka zewnętrzna REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
System Moduł jednostki zewnętrznej 1 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Moduł jednostki zewnętrznej 2 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Zakres wydajności HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Wydajność chłodnicza Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Wydajność grzewcza Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0

Maks. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,6

Grzanie Nom. kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35 22,4
Maks. kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,8

EER 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43 3,52
COP - Maks. 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
COP - Nom. 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
ESEER - Automatyczny 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER - Standard 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64
Indeks podłączonych 
jednostek wewnętrznych

Min. 125 162,5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Nom. 250 325,0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Maks. 325 422,5 520 585 650 715 780 845 910 975 1040

Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gaz Śr. zew. mm 22,2 28,6 34,9
Wylot gazu Śr. zew. mm 19,1 22,2 28,6
Całk. dł. orurowania System Rzeczywisty m 500 1000

Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 40 50 63 80
Ciągłe grzanie v

Jednostka zewnętrzna REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
System Moduł jednostki zewnętrznej 1 REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Moduł jednostki zewnętrznej 2 REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Moduł jednostki zewnętrznej 3 - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Zakres wydajności HP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Wydajność chłodnicza Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Wydajność grzewcza Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Maks. kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8 43,2 45,6

Grzanie Nom. kW 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7 35,8 36,9
Maks. kW 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1 41,5 42,9

EER 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44 3,38 3,32
COP - Maks. 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
COP - Nom. 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
ESEER - Automatyczny 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER - Standard 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64
Indeks podłączonych 
jednostek wewnętrznych

Min. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
Maks. 1105 1170 1235 1300 1365 1430 1495 1560 1625 1690 1755

Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 19,1
Gaz Śr. zew. mm 34,9 41,3
Wylot gazu Śr. zew. mm 28,6 34,9
Całk. dł. orurowania System Rzeczywisty m 1000

Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 80 100 125
Ciągłe grzanie v

Moduł jednostki zewnętrznej REMQ 5T
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 1.685x930x765
Ciężar Jednostka kg 210
Wentylator Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom. m³/min 162
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 77
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 56
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5,0~43,0

Grzanie Min.~Maks. °CWB -20~15,5
Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2087,5

Ilość kg/TCO2Eq 9,7/20,2
Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20

(1) 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. Dane dla 
serii o standardowej efektywności. (2) 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. Dane dla serii o wysokiej efektywności, certyfikat Eurovent. (3) 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. Dane dla serii o standardowej efektywności. (4) 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. Dane dla serii o wysokiej efektywności, certyfikat Eurovent. (5) Rzeczywisty liczba możliwych do podłączenia 
jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewnętrznej (jednostka wewnętrzna VRV, hydroboks, j. wew. RA itd.) i ograniczeń w zakresie wskaźnika połączeń dla systemu (50% <= CR <= 130%)
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RYYQ-T / RXYQ-T

Jednostka zewnętrzna RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20
Wydajność chłodnicza Nom. kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 28,0 (2) 33,5 (1) / 33,5 (2) 40,0 (1) / 40,0 (2) 45,0 (1) / 45,0 (2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Wydajność grzewcza Nom. kW 22,4 (3) / 22,40 (4) 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5 (3) / 33,50 (4) 40,0 (3) / 40,0 (4) 45,0 (3) / 45,0 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)

Maks. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 5,21 (1) / 4,47 (2) 7,29 (1) / 6,32 (2) 8,98 (1) / 8,09 (2) 11,0 (1) / 9,88 (2) 13,0 (1) / 12,10 (2) 15,0 (1) 18,5 (1)

Grzanie Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 7,77 (3) / 6,59 (4) 9,52 (3) / 9,30 (4) 11,1 (3) / 9,8 (4) 12,6 (3) 14,5 (3)
Maks. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)

EER 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Automatyczny 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Standard 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP - Maks. 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP - Nom. 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,31 (3) / 5,08 (4) 4,20 (3) / 4,30 (4) 4,05 (3) / 4,59 (4) 4,00 3,86
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (5)
Indeks podłączonych jednostek wewnętrznych Min./Nom./Maks. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 1685x930x765 1685x1240x765
Ciężar Jednostka kg 243 252 356 391
Wentylator Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78 79 81 86 88
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 58 61 64 65 66
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5~43

Grzanie Min.~Maks. °CWB -20~15,5
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

Ilość kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

GWP 2.087,5
Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52 12,7 15,9
Gaz Śr. zew. mm 19,1 22,2 28,6
Całk. dł. orurowania System Rzeczywisty m 1000

Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 40 50

Jednostka zewnętrzna RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9
System Moduł jednostki zewnętrznej 1 10T 8T 12T 16T 8T

Moduł jednostki zewnętrznej 2 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T
Moduł jednostki zewnętrznej 3 - 20T

Zakres wydajności HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Wydajność chłodnicza Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Wydajność grzewcza Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3

Maks. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2

Grzanie Nom. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1
Maks. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Automatyczny 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER - Standard 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP - Maks. 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP - Nom. 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64
Indeks podłączonych jednostek wewnętrznych Min./Nom./Maks. 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1040 425/850/1105 450/900/1170 475/950/1235
Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 15,9 19,1
Gaz Śr. zew. mm 28,6 34,9 41,3
Całk. dł. orurowania System Rzeczywisty m 1000

Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 63 80 100

Jednostka zewnętrzna RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
System Moduł jednostki zewnętrznej 1 10T 12T 14T 16T 18T

Moduł jednostki zewnętrznej 2 12T 16T 18T
Moduł jednostki zewnętrznej 3 18T 16T 18T

Zakres wydajności HP 40 42 44 46 48 50 52 54
Wydajność chłodnicza Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Wydajność grzewcza Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2

Maks. kW 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 31,3 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0

Grzanie Nom. kW 26,7 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 36,3 37,8
Maks. kW 31,1 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8

EER 3,6 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Automatyczny 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Standard 5,29 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP - Maks. 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP - Nom. 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64
Indeks podłączonych jednostek wewnętrznych Min./Nom./Maks. 500/1000/1300 525/1050/1365 550/1100/1430 575/1150/1495 600/1200/1560 625/1250/1625 650/1300/1690 675/1350/1755
Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 19,1
Gaz Śr. zew. mm 41,3
Całk. dł. orurowania System Rzeczywisty m 1000

Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 100 125

Moduł jednostki zewnętrznej do kombinacji RYYQ RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Wymiary Jednostka Wysokość/Szerokość/Głębokość mm 1685/930/765 1685/1240/765
Ciężar Jednostka kg 188 195 309 319
Wentylator Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 78 79 81 86 88
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 58 61 64 65 66
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5~43

Grzanie Min.~Maks. °CWB -20~15,5
Czynnik chłodniczy Typ R-410A

Ilość kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

GWP 2087,5
Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) 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. Dane dla serii 
o standardowej efektywności (2) Nominalne wydajności grzewcze opierają się na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 
0 m. Dane dla serii o wysokiej efektywności, certyfikat Eurovent (3) Nominalne wydajności grzewcze opierają się na: temperaturze wewnętrznej: 20°CDB, temperaturze zewnętrznej: 7°CDB, 6°CWB, równoważnej 
długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności (4) Nominalne wydajności chłodzenia opierają się na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 
35°CDB, równoważnej długości rur: 5 m, różnicy poziomów: 0 m. Dane dla serii o wysokiej efektywności, certyfikat Eurovent (5) Rzeczywisty liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych zależy od typu 
jednostki wewnętrznej (jednostka wewnętrzna VRV, hydroboks, j. wew. RA itd.) i ograniczeń w zakresie wskaźnika połączeń dla systemu (50% <= CR <= 130%) |  STANDARDOWA wartość ESEER odpowiada normalnej 
pracy VRV4 pompa ciepła, nie uwzględnia zaawansowanej funkcji pracy w trybie oszczędzania energii | AUTOMATYCZNA wartość SEER odpowiada normalnej pracy VRV4 pompa ciepła i uwzględnia zaawansowaną 
funkcję pracy w trybie oszczędzania energii (tryb regulacji zmiennej temperatury czynnika chłodniczego)
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RXYQQ-T

Jednostka zewnętrzna RXYQQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Zakres wydajności HP 8 10 12 14 16 18 20

Wydajność chłodnicza Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

Wydajność grzewcza Nom./Maks. kW 22,4/25,0 28,0/31,5 33,5/37,5 40,0/45,0 45,0/50,0 50,0/56,0 56,0/63,0
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5

Grzanie Nom./Maks. kW 4,75/5,51 6,29/7,38 7,77/9,10 9,52/11,2 11,1/12,8 12,4/14,4 14,5/17,0

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03

ESEER 6,37(1)/7,53(2) 5,67(1)/7,20(2) 5,50(1)/6,96(2) 5,31(1)/6,83(2) 5,05(1)/6,50(2) 4,97(1)/6,38(2) 4,42(1)/5,67(2)

COP 4,72/4,54 4,45/4,27 4,31/4,12 4,20/4,02 4,05/3,91 4,03/3,89 3,86/3,71

Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64(3)

Indeks podłączonych jednostek wewnętrznych Min./Nom./Maks. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 1685x930x765 1685x1240x765

Ciężar Jednostka kg 261 268 364 398

Wentylator Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261

Poziom mocy akustycznejChłodzenie Nom. dBA 78 79 81 86 88

Poziom ciśnienia akustycznegoChłodzenie Nom. dBA 58 61 64 65 66
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5~43

Grzanie Min.~Maks. °CWB -20~15,5

Czynnik chłodniczy
Typ/GWP R-410A / 2087,5

Ilość kg/ TCO
2
Eq 5,9/ 12,3 6,0/ 12,5 6,3/ 13,2 10,3/ 21,5 10,4/ 21,7 11,7/ 24,4 11,8/ 24,6

Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52 12,7 15,9

Gaz Śr. zew. mm 19,1 22,2 28,6

Całk. dł. orurowania System Rzeczywisty m 1000

Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415

Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20 25 32 40 50

Jednostka zewnętrzna RXYQQ 22T 24T 26T 28T 30T 32T 34T 36T
System Moduł jednostki zewnętrznej 1 10 8 12 16

Moduł jednostki zewnętrznej 2 12 16 14 16 18 16 18 20

Zakres wydajności HP 22 24 26 28 30 32 34 36

Wydajność chłodnicza Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0

Wydajność grzewcza Nom./Maks. kW 61,5/69,0 67,4/75,0 73,5/82,5 78,5/87,5 83,5/93,5 90,0/100,0 95,0/106,0 101,0/113,0
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5

Grzanie Nom./Maks. kW 14,06/16,48 15,85/18,31 17,29/20,30 18,87/21,90 20,17/23,50 22,2/25,6 23,5/27,2 25,6/29,8

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21

ESEER 5,58(1)/7,07(2) 5,42(1)/6,81(2) 5,39(1)/6,89(2) 5,23(1)/6,69(2) 5,17(1)/6,60(2) 5,05(1)/6,50(2) 5,01(1)/6,44(2) 4,68(1)/6,02(2)

COP 4,37 / 4,19 4,25 / 4,10 4,25 / 4,06 4,16 / 4,00 4,14 / 3,98 4,05 / 3,91 4,04 / 3,90 3,95 / 3,79

Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64(3)
Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

Min. 275 300 325 350 375 400 425 450

Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900

Maks. 715 780 845 910 975 1040 1105 1170
Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 15,9 19,1

Gaz Śr. zew. mm 28,6 34,9 41,3

Całk. dł. orurowania System Rzeczywisty m 1000

Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 63 80

Jednostka zewnętrzna RXYQQ 38T 40T 42T
System Moduł jednostki zewnętrznej 1 8 10 10

Moduł jednostki zewnętrznej 2 10 12 16

Moduł jednostki zewnętrznej 3 20 18 16

Zakres wydajności HP 38 40 42

Wydajność chłodnicza Nom. kW 106,0 111,5 118,0

Wydajność grzewcza Nom./Maks. kW 106,4/119,5 111,5/125,0 118,0/131,5
Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 31,0 33,3

Grzanie Nom./Maks. kW 25,54/29,89 26,46/30,88 28,49/32,98

EER 3,42 3,61 3,54

ESEER 5,03(1)/6,36(2) 5,29(1)/6,74(2) 5,19(1)/6,65(2)

COP 4,17 / 4,00 4,21 / 4,05 4,14 / 3,99

Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64(3)
Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

Min. 475 500 525

Nom. 950 1000 1050

Maks. 1235 1300 1365
Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 19,1

Gaz Śr. zew. mm 41,3

Całk. dł. orurowania System Rzeczywisty m 1000

Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 100

Zamienny VRV  IV pompa ciepła

(1) STANDARDOWA wartość ESEER odpowiada normalnej pracy VRV IV pompa ciepła, nie uwzględnia zaawansowanej funkcji pracy w trybie oszczędzania energii  
(2) AUTOMATYCZNA wartość SEER odpowiada normalnej pracy VRV IV pompa ciepła i uwzględnia zaawansowaną funkcję pracy w trybie oszczędzania energii (tryb regulacji zmiennej temperatury czynnika chłodniczego)  
(3) Rzeczywista liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewnętrznej (jednostka wewnętrzna VRV, hydroboks, jednostka wewnętrzna RA itd.) i ograniczeń w zakresie wskaźnika  
  połączeń dla systemu (50% ≤ CR ≤ 130%) 
(4) Bez certyfikatu Eurovent
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
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Seria VRV IV chłodzona wodą

RWEYQ-T

Praca w trybie geotermalnymPraca w trybie standardowym

Jednostka zewnętrzna RWEYQ 8T 10T 16T 18T 20T 24T 26T 28T 30T

System Moduł jednostki zewnętrznej 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Moduł jednostki zewnętrznej 2 - RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Moduł jednostki zewnętrznej 3 - RWEYQ8T RWEYQ10T

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

Wydajność chłodnicza Nom. kW 22,4 28,0 44,8 50,4 56,0 67,2 72,8 78,4 84,0

Wydajność grzewcza Nom. kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

Pobór mocy - 50 Hz Chłodzenie Nom. kW 4,42 6,14 8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4

Grzanie Nom. kW 4,21 6,00 8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0

EER 5,07 4,56 5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56

COP 5,94 5,25 5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25

Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 36

Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

Min. 100 125 200 225 250 300 325 350 375

Nom. 200 250 400 450 500 600 650 700 750

Maks. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 1000x780x550 -

Ciężar Jednostka kg 137 -

Wentylator Natężenie przepływu powietrza Chłodzenie Nom. m³/min -

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA -

Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 50 51 53 54 55 56

Zakres pracy Temperatura wody 
na wlocie

Chłodzenie Min.~Maks. °CDB 10~45

Grzanie Min.~Maks. °CWB -10~45

Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A/2087,5

Ilość kg/ TCO
2
Eq 3,5/7,3 4,2/8,8 -

Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Gaz Śr. zew. mm 19,10 (1) 22,2 (1) 28,6 (1) 34,9 (1)
Wylot gazu Śr. zew. mm 15,9 (2) / 19,10 (3) 19,1 (2) / 22,10 (3) 22,2 (2) / 28,60 (3) 28,6 (2) / 34,90 (3)
Woda Wlot/wylot PT1 1/gwint wewnętrzny 4B/PT1 1/gwint wewnętrzny 4B

Długość całk. instalacji System Rzeczywisty m 300
Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V 3N~/50/380-415
Prąd - 50Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 20 32 50

(1) W przypadku systemu pompy ciepła przewód gazowy nie jest używany   (2) W przypadku systemu odzyskiwania ciepła   (3) W przypadku systemu pompy ciepła   (4) Bez certyfikatu Eurovent
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
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Jednostka wewnętrzna BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0,005

Grzanie Nom. kW 0,005

Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 5 8

Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 207x388x326

Ciężar Jednostka kg 12 15

Obudowa Materiał Galwanizowana blacha stalowa
Połączenia instalacji 
rurowej

Jednostka 
zewnętrzna

Ciecz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/9,5

Gaz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/15,9 Połączenie lutowane twarde/22,2

Wylot gazu Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/12,7 Połączenie lutowane twarde/19,1
Jednostka 
wewnętrzna

Ciecz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/9,5

Gaz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/15,9 Połączenie lutowane twarde/22,2

Izolacja termiczna pochłaniająca dźwięki Piankowy poliuretan, rama odporna na pleśń, ogniotrwała

Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V 1~/50/220-240

Suma obwodów Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 15

BS1Q-A  Indywidualny moduł rozgałęźny – VRV IV z odzyskiem ciepła

Jednostka wewnętrzna BS 4Q14A 6Q14A 8Q14A 10Q14A 12Q14A 16Q14A
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Grzanie Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 20 30 40 50 60 64

Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na rozgałęźnik 5

Liczba rozgałęźników 4 6 8 10 12 16

Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 400 600 750

Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na rozgałęźnik 140

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1060x430

Ciężar Jednostka kg 17 24 26 35 38 50

Obudowa Materiał Galwanizowana blacha stalowa
Połączenia instalacji 
rurowej

Jednostka 
zewnętrzna

Ciecz Śr. zew. mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Gaz Śr. zew. mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9

Wylot gazu Śr. zew. mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6
Jednostka 
wewnętrzna

Ciecz Śr. zew. mm 9,5 / 6,4

Gaz Śr. zew. mm 15,9 / 12,7
Skropliny VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Izolacja termiczna pochłaniająca dźwięki Pianka uretanowa, pianka polietylenowa

Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V 1~/50/220-440

Suma obwodów Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 15

BS-Q14A  Moduł rozgałęźny Multi – VRV IV z odzyskiem ciepła

Jednostka wewnętrzna BSVQ 100P9B 160P9B 250P9B
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0,005

Grzanie Nom. kW 0,005

Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 6 8

Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 207x388x326

Ciężar Jednostka kg 12 15

Obudowa Materiał Galwanizowana blacha stalowa
Połączenia instalacji 
rurowej

Jednostka 
zewnętrzna

Ciecz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/9,5

Gaz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/15,9 Połączenie lutowane twarde/22,2

Wylot gazu Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/12,7 Połączenie lutowane twarde/12,7 Połączenie lutowane/19,1
Jednostka 
wewnętrzna

Ciecz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/9,5

Gaz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/15,9 Połączenie lutowane/15,9 Połączenie lutowane twarde/22,2

Izolacja termiczna pochłaniająca dźwięki Piankowy poliuretan, rama odporna na pleśń, ogniotrwała

Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V 1~/50/220-240

Suma obwodów Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 15

BSVQ-P9B  Indywidualny moduł rozgałęźny – VRV IV z odzyskiem ciepła chłodzony wodą

Jednostka wewnętrzna BSV4Q-PV/BSV6Q-PV 4Q100PV 6Q100PV
Pobór mocy Chłodzenie Nom. kW 0,020 0,030

Grzanie Nom. kW 0,020 0,030

Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 24 36

Maks. liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na rozgałęźnik 6

Liczba rozgałęźników 4 6

Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych 400 600

Maks. indeks wydajności możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych na rozgałęźnik 100

Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gł. mm 209x1053x635 209x1577x635

Ciężar Jednostka kg 60 89

Obudowa Materiał Galwanizowana blacha stalowa
Połączenia instalacji 
rurowej

Jednostka 
zewnętrzna

Ciecz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/12,7 Połączenie lutowane/15,9

Gaz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane/28,6

Wylot gazu Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane/19,1 Połączenie lutowane/28,6
Jednostka 
wewnętrzna

Ciecz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane twarde/9,5

Gaz Typ/śr. zewn. mm Połączenie lutowane/15,9

Izolacja termiczna pochłaniająca dźwięki Piankowy poliuretan, rama odporna na pleśń, ogniotrwała

Zasilanie Faza / Częstotliwość / Napięcie Hz/V 1~/50/220-240

Suma obwodów Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 15

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV  Moduł rozgałęźny Multi – VRV IV z odzyskiem ciepła chłodzony wodą
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