
Wysoka jakość regenerowanego czynnika chłodniczego (dotyczy R-410A, R-32, R-134a) 
Do odzysku i regeneracji z większości urządzeń HVAC-R 

Daikin R-Cycle 
Przenośne urządzenie do recyklingu 
czynników chłodniczych

 › Przenośne urządzenie do odzysku i regeneracji czynników chłodniczych
 › Metoda separacji elektrostatycznej: 
Następuje usunięcie nie tylko oleju i zanieczyszczeń, jak w dużym aparacie 
destylacyjnym, ale również wilgoci i kwasu poprzez duży filtr osuszacz

 › Ma zastosowanie do mieszanek czynników chłodniczych, takich jak R-410A: 
Możliwe jest utrzymanie mieszanek czynników chłodniczych 
z minimalnymi zmianami składu, dzięki bezpośredniej absorpcji 
czynnika chłodniczego w fazie ciekłej i napełnieniu nim butli

Pierwsza na świecie 
technologia separacji 

elektrostatycznej



Urządzenie Daikin do odzysku i recyklingu

Urządzenie Daikin do odzysku i recyklingu jest łatwe w użytkowaniu. 

Może być podłączone bezpośrednio do zainstalowanego sprzętu 

HVAC-R. Po przyłączeniu butli na odzyskany czynnik chłodniczy, 

proces odzysku i regeneracji przebiega automatycznie. 

Kluczowe cechy:
 › Trzy etapy recyklingu zapewniające 
maksymalizację jakości:
• oddzielenie oleju i elektrostatyczna 

filtracja,
• osuszacz filtrujący do usunięcia 

wilgoci,
• separacja cieczy na drodze 

odparowania.
 › Sprężarka bezolejowa zapobiega 
zanieczyszczeniu czynnika 
chłodniczego.

Materiały eksploatacyjne
Dla zapewnienia optymalnego 
użytkowania urządzenia oferowane są 
następujące materiały eksploatacyjne:
1. Zamienne sito molekularne 
o numerze części zamiennej: 5034893
2. Filtr osuszacz EU.SB.5000086 
(standardowy)
EU.SB.5000087 (wysoka wydajność)

Koszt = 260 kg 
czynnika R-410A 

przy cenie 35 
euro/kg

Dzięki zastosowaniu trzech metod 
filtracji osiąga się wysoką czystość. 
Unikalna technologia separacji 
elektrostatycznej, wysoka sprawność filtra 
osuszacza oraz odparowanie czynnika 
chłodniczego pozwalają na usunięcie 
maksymalnej ilości zanieczyszczeń 
takich jak, olej oraz wilgoć .

Dystrybucja produktów Daikin:

Opis Sprzęt do recyklingu czynników chłodniczych RRDQ220V1
Numer katalogowy RRDQ220V1
Regenerowane czynniki chłodnicze R-410A, R-32, R-134a
Metoda recyklingu Metoda recyklingu cieczy (możliwy recykling par)
Metoda recyklingu Metoda regeneracji z separacją elektrostatyczną
Zasilanie energią elektryczną V / Hz 220–240 V 1 faza / 50/60 Hz / 8 A minimum
Sprężarka 750 W (1 HP) bezolejowa
Wymiary (dług. x szer. x wys.) mm 562 x 538x 976
Ciężar kg 60
Praca przy prądem elektrycznym Hz 8,0/6,0 / 50/60
Temperatura pracy °C 5-35
Stopień ochrony IP10
Głośność dB (A) Maks. 75,8 w normalnej temperaturze pracy (zgodnie z 2006/42/EC kl. 1.7.4.2
Odpowiednia butla Butla do recyklingu czynnika chłodniczego (minimalne ciśnienie robocze 400 psi)

Szybkość recyklingu R-410A R-32 R-134a
Ciecz g/min 220 100 100
Para g/min 90

Regenerowany czynnik chłodniczy R-410A R-32 R-134a
Standard efektywności AHRI 740
Wilgoć ppm ≤20 ≤20 ≤20
Sucha pozostałość po odparowaniu % ≤0.01 ≤0.01 ≤0.01
Gaz niepodlegający skropleniu % ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0

Specyfikacja

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Szybkości recyklingu różnią się zależnie od warunków. W przypadku recyklingu R-134a należy stosować się do treści strony 11 w instrukcji obsługi.

Wydajność recyklingu zmienia się w zależności od stopnia zanieczyszczenia regenerowanego czynnika chłodniczego. W przypadku recyklingu R-134a należy stosować się do treści strony 11 w instrukcji obsługi.

 › Unikalna technologia filtrowania 
elektrostatycznego pozwala 
na większe, lepsze i bardziej 
efektywne usunięcie oleju 
i wilgoci z odzyskanego czynnika 
chłodniczego.

 › Stała objętość wszystkich 
odzyskiwanych i regenerowanych 
gazów czynników chłodniczych 
zarówno o wysokim, jak i o niskim 
ciśnieniu (faza gazowa)

Daikin Europe N.V. - · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium - www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Odpowiedzialny wydawca)

11/2020ECPPL20-556 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 

katalogu. 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.


