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Dlaczego warto wybierać
rozwiązania Daikin
Nasza obietnica to pewność, że klienci mogą
polegać na Daikin w zakresie najwyższego
poziomu komfortu - to pozwala im się
skoncentrować na pracy i życiu.
Nasza obietnica to poświęcenie na rzecz
doskonałości technicznej, koncentracji na
projekcie oraz standardach najwyższej jakości
po to, aby nasi klienci mogli nam ufać i polegać na
komforcie, jaki im oferujemy.
W pełni angażujemy się w kwestie środowiskowe.
Nasze produkty znajdują się w czołówce produktów
o niskim zużyciu energii, w sposób nieprzerwany
pracujemy nad innowacjami pozwalającymi
zmniejszyć oddziaływanie na środowisko
rozwiązań HVACR.
Prowadzimy tam, gdzie inni podążają. Zamierzamy
kontynuować naszą drogę jako globalny lider
rozwiązań HVACR, ponieważ nasza specjalistyczna
wiedza we wszystkich sektorach rynkowych poparta
90-letnim doświadczeniem pozwoli nam oferować
wartość dodaną do długotrwałych relacji
opartych na zaufaniu, szacunku i wiarygodności.
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Świeże powietrze dla sektora
mieszkaniowego i komercyjnego
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Budynek
użyteczności
publicznej

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

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

Sklep
Sport i rozrywka
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Hotel
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STRONY ARGUMENTACJI

Wentylacja
i oczyszczanie
powietrza

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

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

Poziomy CO2 i szybkość wentylowania mają znaczący,
niezależny wpływ na funkcję poznawczą:
WYNIKI FUNKCJI POZNAWCZEJ…

+ 61%

+ 101%

W WARUNKACH
BUDYNKÓW
EKOLOGICZNYCH

WE WZMOCNIONYCH
WARUNKACH BUDYNKÓW
EKOLOGICZNYCH

Unikalne produkty, które tworzą różnicę

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

w zakresie efektywności
›› Odzysk do 80% ciepła za pośrednictwem wentylacji obniża koszty eksploatacji
›› Darmowe chłodzenie w nocy z wykorzystaniem świeżego powietrza z zewnątrz
w zakresie komfortu
›› Lepsze samopoczucie użytkowników budynków dzięki świeżemu powietrzu i zrównoważonemu poziomowi wilgotności
›› Filtry przeciwpyłowe do cząstek średniej i małej wielkości (M6, F7, F8)
›› Wykorzystanie ciepła odzyskanego z powietrza wypływającego do ogrzania powietrza do komfortowych poziomów
w zakresie instalacji
›› Wstępnie dobrane centrale wentylacyjne Daikin i jednostki skraplające do podłączenia typu plug & play dzięki tym samym
średnicom rur, fabrycznie zamontowanym sterownikom, zaworom rozprężnym itd.
›› Wstępnie dobrana jednostka ADT-FDI upraszcza proces doboru; to tak proste jak wybór normalnej jednostki wewnętrznej
›› Kompleksowe rozwiązanie zapewniające dopływ świeżego powietrza z Daikin obsługujące zarówno VAM, jak i grzałkę elektryczną
›› Bezproblemowa integracja w Daikin Total Solution i jeden punkt kontaktowy
w zakresie sterowania
›› Podłączenie czujników CO2 pozwala uniknąć nadmiernej wentylacji i zapewnia prawidłową ilość tlenu
›› Inteligentny menedżer dotykowy: opłacalny ekonomicznie mini BMS integruje HRV i centrale wentylacyjne Daikin

Najwyższa niezawodność
›› Rozległe badania i testy urządzeń przed opuszczeniem fabryki
›› Największa sieć wsparcia oraz serwis po-sprzedaży
›› Wszystkie części zamienne dostępne w Europie
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Korzyści dla instalatorów
›› Wszystkie części zostały wyprodukowane
przez Daikin w sposób, który pozwoli na
bezproblemową pracę i zagwarantuje zgodność
›› Krótsze czasy konfiguracji i instalacji dzięki
wykorzystaniu wstępnie ustawionym
i zainstalowanym fabrycznie podzespołom

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Kompaktowe konstrukcje oraz zespoły modułowe
Daikin gwarantują krótszy czas instalacji

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

›› Od małych systemów wentylacyjnych do
dużych central wentylacyjnych, mamy systemy
odpowiednie do wszystkich zastosowań
›› Bezproblemowa integracja wszystkich
podzespołów Daikin
›› Łatwa integracja z BMS Daikin lub innej firmy
›› Rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów

Zintegrowana wentylacja

Korzyści dla właścicieli

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

Wysoka jakość powietrza jest ważna dla
zapewnienia szczytowej wydajności i optymalnych
warunków

22

Ciepła woda

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Jednostki
wewnętrzne

Kurtyna powietrzna

›› Odzysk ciepła o dużej wydajności połączony
z funkcją free cooling stanowi gwarancję bardzo
niskich kosztów eksploatacji
›› Opcjonalne czujniki CO2 zapewniają prawidłową
równowagę tlenu i CO2 i pozwalają uniknąć
nadmiernej wentylacji
›› Świeże, przefiltrowane powietrze o prawidłowym
poziomie wilgotności ma dobroczynne działanie
zdrowotne

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

Oszczędzanie energii
a odzyskiwanie ciepła

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Szeroki asortyment systemów Daikin oferuje
koncepcję kompleksowego rozwiązania, które
gwarantuje maksymalną elastyczność

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

Korzyści dla konsultantów

Systemy
sterowania

POPRZEDNI
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Który system może zaoferować mi najlepsze rozwiązanie?

Najszerszy
asortyment rozwiązań
wentylacyjnych DX
na rynku
Daikin oferuje różne rozwiązania
od niewielkich systemów
wentylacji z odzyskiem ciepła do
dużych central wentylacyjnych
zapewniające nawiew świeżego
powietrza do budynków
mieszkalnych, budynków
komercyjnych, takich jak biura,
hotele, sklepy i inne.

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

Centrale wentylacyjne
Daikin połączone
z agregatami skraplającymi
DX
Od małych do dużych przestrzeni komercyjnych,
firma Daikin oferuje gamę agregatów skraplających
R-410A, ze sterowaniem inwerterowym, do stosowania
w połączeniu z centralami wentylacyjnymi. Centrale
wentylacyjne stanowią idealne rozwiązanie
w sytuacjach, gdzie asortyment HRV Daikin do
zastosowań komercyjnych nie spełnia wymagań
dotyczących wentylacji ze względu na architekturę
budynków (duże atrium, sala bankietowa itd.).
Centrale wentylacyjne zapewniają dużą ilość
świeżego powietrza (> 500 m3/h) oraz wysokie
współczynniki ESP, pozwalając na korzystanie
z rozległej instalacji kanałowej.
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Uzdatnianie
powietrza

150

500

›› Wentylacja: zapewnia odpowiednią ilość świeżego
powietrza
›› Odzysk energii: zapewnia energooszczędność
dzięki przesyłowi ciepła i wilgoci między
strumieniami powietrza
›› Uzdatnianie powietrza: oferuje odpowiednią
temperaturę zasilania, aby zmniejszyć obciążenie
jednostki wewnętrznej
›› Nawilżanie: zapewnia odpowiednie poziomy
wilgotności w pomieszczeniu
›› Filtracja: oddziela pyłki, kurz i zanieczyszczenia,
które są szkodliwe dla zdrowia ludzi

Filtracja

1000

2000

2500

15 000

25 000

Odzysk ciepła

D-AHU MODULAR R
›› Niewielkie wymiary
›› Papierowy wymiennik ciepła
o wysokiej sprawności
›› Silniki wentylatora EC

VAM-FC

[m3/h]

›› Wysokowydajny wymiennik ciepła
›› Klasa energii Eurovent A+
›› Maksymalny przepływ powietrza

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

Nawilżanie

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

Odzysk
energii

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Pięć komponentów
decydujących
o jakości powietrza
w pomieszczeniu

Wentylacja

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

KORZYŚCI
KORZYŚCI

Który system może zaoferować mi najlepsze rozwiązanie?

VKM-GB(M) ›› Z wymiennikiem DX
›› Większy komfort
›› Opcja nawilżacza
D-AHU Modular R z połączeniem DX

›› Wstępnie skonfigurowane kombinacje (JZ i AHU)
›› Prosty proces składania zamówienia
›› Szybki dobór w VRVXpress

›› Rozwiązania typu plug & play
›› Możliwość dostosowania do
indywidualnych potrzeb
›› 4 typy sterowania
POPRZEDNI

Uzdatnianie powietrza

ADT-FDI - Wstępnie skonfigurowane rozwiązanie zapewniające dopływ świeżego powietrza

NARZĘDZIA I PLATFORMY

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

Oszczędź do 40% na
kosztach eksploatacji
poprzez integrację
Integracja HRV z systemami klimatyzacyjnymi
Daikin, Sky Air i VRV to pewność, że Twój
system zawsze pracuje w najbardziej efektywny
i komfortowy sposób. Na przykład, funkcja free
cooling (darmowego chłodzenia) za pośrednictwem
wentylacji wyłączy klimatyzację i tym samym
zapewni oszczędność na kosztach eksploatacji.
Dzięki odzyskowi ciepła i integracji, można
zaoszczędzić do 40% na całkowitych kosztach
eksploatacji!
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Wentylacja

Uzdatnianie powietrza

Nawilżanie

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Wentylacja z odzyskiem ciepła

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

HRV

•
•
•
•

Energooszczędna wentylacja z odzyskiem ciepła w trybie
ogrzewania i nawilżania
12
Redukcja obciążenia systemu klimatyzacji do 40%
12
Funkcja free cooling w nocy
13
Zapobieganie utracie energii z powodu nadmiernej wentylacji,
dzięki czujnikowi CO213

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Wysoka sprawność

•

Tworzenie wysokiej jakości otoczenia
14
Opcjonalne filtry przeciwpyłowe do cząstek małej i średniej wielkości 15
Praca przy nadciśnieniu i podciśnieniu zapobiegająca pojawianiu
się nieprzyjemnych zapachów
16
Niski poziom hałasu podczas pracy
16

Maksymalna elastyczność
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plug and play - zintegrowana wentylacja
17
Elastyczna instalacja
17
Bogaty asortyment urządzeń
17
Wysokie ciśnienie statyczne
18
Szeroki zakres temperatur pracy
18
Podłączenie do wentylatora wspomagającego jeszcze bardziej
zwiększa elastyczność
19
Prosta konstrukcja
19
Bez instalacji spustowej
19
Elastyczność19
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Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach i bardzo cicha praca

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

Odzyskuje do

80%

ciepła
odpadowego

Jednostka zewnętrzna
Działanie
wysokosprawnego
papieru.

30,6°C
RH 62%

Przepływ krzyżowy
powietrza w celu
wymiany ciepła
i wilgoci.

32°C
RH 70%

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

Jednostka wewnętrzna
SA
27,4°C
RH 63%

Specjalnie uformowana wkładka

Temperatura
i wilgotność
wymieniają
się między
warstwami

RA
26°C
RH 50%

SA

RA

Dzięki wymianie ciepła i wilgoci, ciepłe i wilgotne powietrze z zewnątrz jest doprowadzane do poziomów bliskich
warunkom panującym w pomieszczeniu przy zapewnieniu oszczędności na kosztach eksploatacji i klimatyzacji,
przy zachowaniu komfortu.
Zapewnia to prawidłowe poziomy wilgotności w pomieszczeniach (zwiększenie komfortu) w porównaniu do
metalowych wymienników ciepła.

RH: Wilgotność względna
SA: powietrze nawiewane
(do pomieszczeń)
RA: powietrze powrotne
(z pomieszczeń)

Redukcja obciążenia systemu klimatyzacji do 40%
24%

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

6%

poprzez przełączanie w tryb automatycznej wentylacji

2%

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

5%

dzięki włączaniu funkcji darmowego chłodzenia w nocy

3%

poprzez zapobieganie nadmiernej wentylacji dzięki opcjonalnemu czujnikowi CO2

Zalety integracji wentylacji i klimatyzacji (automatyczne przełączanie)
Układ klimatyzacji w trybie chłodzenia
EA

Wentylator
wyciągowy Tłumik

Wkład wymiennika ciepła
(odzysk ciepła)

Wentylator nawiewny powietrza

Wkład wymiennika ciepła
(odzysk ciepła)

Stan przejściowy
(wentylacja obejściowa)

RA
OA

Układ klimatyzacji w trybie ogrzewania

Klimatyzacja wyłączona

EA
Automatyczna
zmiana trybu
pracy
SA
OA

Wymiennik DX (chłodzenie) dla jednostek VKM-GB(M)

EA

RA

SA

Automatyczna
zmiana trybu
pracy

RA

OA

SA

Wymiennik DX (ogrzewania)

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

Dla jednostek VKM-GB(M)

KORZYŚCI

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Funkcja free cooling w nocy
Free cooling jest funkcją oszczędzającą energię
w nocy, kiedy klimatyzacja jest wyłączona. Nocna
praca wentylacji pozwala na schłodzenie pomieszczeń

Wentylacja

+

Free
cooling

Tylko wentylacja

40°C

A/C

Wentylacja

Nastawa temp.

30°C

Temperatura wewnętrzna
Temperatura zewnętrzna

20°C

… 17:00

9:00 …

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

opcjonalnego czujnika CO2,, który wyłącza system
wentylacji, gdy w pomieszczeniu jest wystarczająca
ilość świeżego powietrza. A to zapewnia znaczne
oszczędności energii.

Przykład działania czujnika CO2 w sali konferencyjnej:

9:00

Poziom CO2

12:00

Stały wskaźnik wentylacji
Zakres wentylacji

17:00

Wzrost ilości
powietrza
i większy
komfort
w porównaniu
do stałego
wskaźnika
wentylacji
7

8

9

10

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Spadek w ilości powietrza i większa
oszczędność energii w porównaniu do
stałego wskaźnika wentylacji

Gdy w pomieszczeniu znajduje się wiele osób,
doprowadzana jest większa ilość świeżego
powietrza w celu utrzymania komfortowych
poziomów CO2. Gdy w pomieszczeniu znajduje
się niewielka liczba osób, energię oszczędza
się poprzez doprowadzanie mniejszej ilości
świeżego powietrza.
11

Spotkanie w godzinach porannych

12

13

14

Lunch

Do 75% mniej zużytej energii na
wentylację w budynku Herten
Dwuletni test, prowadzony od marca 2011 do
lutego 2013, w ‘netZero Energy Building’ w Herten
wykazał, że można zaoszczędzić ogromne ilości
energii przez wykorzystanie czujników CO2
w połączeniu z systemami Daikin VAM.

15

16

17

18

19

godz.

Spotkanie

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

13

NARZĘDZIA I PLATFORMY

A/C

WYŁ.

POPRZEDNI

WYŁ. WYŁ.

+

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

VAM oferuje funkcję free cooling (darmowego chłodzenia) nocą w trybie pracy samodzielnej. Zadana temperatura jest ustawiana podczas instalacji.

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

biurowych, dzięki czemu włączona rano klimatyzacja
nie musi pracować z pełnym obciążeniem, co
w rezultacie zmniejsza dzienne koszty eksploatacyjne.

• Wysoka jakość powietrza w pomieszczeniach
• Praca cicha jak szept

Stwórz wysokiej jakości otoczenie
Utrzymaj komfortowe otoczenie bez wahań temperatury.

Jak działają urządzenia HRV?
W trybie ogrzewania

W trybie chłodzenia

Odzysk ciepła

Odzysk ciepła

+

+

Ogrzewanie

Chłodzenie

+

100

100

80
60

80

Nawilżanie

60

Temperatura powietrza
zewnętrznego
w okresie letnim

Efekt pełnej wymiany ciepła
Efekt chłodzenia

40

1

40

2

Temperatura
wewnętrzna
podczas
chłodzenia
Temperatura
wewnętrzna podczas
chłodzenia

20

2

1

Efekt
ogrzewania
Efekt pełnej wymiany ciepła
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Wilgotność względna (%)

Temperatura powietrza na
zewnątrz w okresie zimowym

3

20
Wilgotność względna (%)

Efekt
nawilżania

Temperatura wewnętrzna podczas ogrzewania

40

Temperatura termometru suchego (°CDB)

W trybie ogrzewania, wprowadzamy zimne świeże powietrze z zewnątrz, unikając
zimnych przeciągów i suchego powietrza.
1. Zimne powietrze z zewnątrz krzyżuje się z ciepłym powietrzem z pomieszczenia.
Na przykładzie wpływające powietrze jest podgrzewane do temperatury od 0 do
16°CDB przy zachowaniu tej samej wilgotności względnej. To efekt wymiany ciepła
i wilgoci.
2. Wężownica DX dodatkowo podgrzewa powietrze, aby uniknąć zimnych
przeciągów. Na przykładzie wpływające powietrze jest dodatkowo podgrzewane
do temperatury od 16 do 34°CDB. Z powodu podgrzewania powietrza, wilgotność
względna zmniejsza się.
3. Aby odwrócić negatywny efekt suchego powietrza, powietrze przepływa przez
nawilżacz, który zapewnia wilgoć wtedy, gdy jest potrzebna.

-5
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35

40

Temperatura termometru suchego (°CDB)

W trybie chłodzenia, wprowadzamy ciepłe świeże powietrze z zewnątrz, unikając
dodatkowego obciążania systemu klimatyzacji i zbyt wysokich temperatur
w pomieszczeniach.
1. Ciepłe powietrze z zewnątrz krzyżuje się z zimnym powietrzem z pomieszczenia.
Na przykładzie wpływające powietrze jest schładzane do temperatury od 34 do 27°CDB
przy zachowaniu tej samej wilgotności względnej. To efekt wymiany ciepła i wilgoci.
2. Wężownica DX dodatkowo schładza powietrze, aby zapobiec uzyskaniu wysokiej
temperatury w pomieszczeniach oraz w celu zmniejszenia obciążenia systemu klimatyzacji.
Na przykładzie wpływające powietrze jest dodatkowo schładzane do temperatury od 27
do 20°CDB.

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

Na przykładzie wilgotność względna rośnie z 22 do komfortowego poziomu 42%.
Rezultat to wpływające świeże powietrze o takiej samej wilgotności i nieznacznie
wyższej temperaturze, a to oznacza idealny komfort.
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Rezultat to wpływające świeże powietrze o nieznacznie niższej temperaturze, a to
oznacza idealny komfort.

KORZYŚCI

Wentylacja z odzyskiem ciepła

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

Tłumik

OA (świeże powietrze
z zewnątrz)
RA (powietrze powrotne
z pomieszczeń)

SA (nawiew powietrza
do pomieszczenia)

Wentylator nawiewny
Moduł elektroniki (moduł sterujący)

Zawór
elektromagnetyczny

Wkład nawilżający:
Wykorzystując zasadę aktywności kapilarnej,
woda przechodzi przez element nawilżacza.
Rozgrzane powietrze z wymiennika DX
przepływa przez nawilżacz i wchłania wilgoć.

Przełącznik
pływakowy

Przepływ powietrza

woda

SA

Skropliny

Taca skroplin

Dostępność opcjonalnych filtrów przeciwpyłowych
do cząstek małej i średniej wielkości
Filtry M6, F7 i F8 są dostępne w modelach VAM
spełniają wymagania klientów i są zgodne
z obowiązującymi przepisami lokalnymi.
Pomimo tego, że użytkownik nie ma kontroli nad
jakością powietrza w otoczeniu budynków, może
polegać na naszych filtrach przeciwpyłowych, które
zapewniają najlepszą możliwą jakość powietrza
w pomieszczeniach.

Opcjonalny filtr jest zgodny z EN779:2012

15
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EA (wywiew powietrza
na zewnątrz)

Silnik przepustnicy

POPRZEDNI

Wentylator wywiewny

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

Wymiennik DX
dla wstępnie ogrzewanego
i chłodzonego powietrza
napływającego

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Nasze papierowe wymienniki ciepła
wymieniają nie tylko ciepło, ale także wilgoć.
To reguluje poziomy wilgotności powietrza,
które jest wprowadzane, a to zapewnia
zapewnia maksymalny komfort.

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Najlepsze wyniki odnośnie komfortu
dzięki wymianie ciepła utajonego

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Może pracować przy nadciśnieniu i podciśnieniu zapobiegając
w ten sposób pojawianiu się nieprzyjemnych zapachów
Użytkownik może wybrać za pomocą zdalnego sterowania 2 tryby odświeżania dla zapewnienia jeszcze wyższego komfortu.

1. Tryb intensywnego nawiewu (nadciśnienie):

2. Tryb odświeżania powietrza wywiewanego
(podciśnienie):

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

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

Część przypadająca na
operację odświeżania

Wywiew powietrza
HRV

Normalny
wentylator

Wywiew powietrza

30%
Zasilanie
powietrzem

HRV

Korytarz

Zasilanie powietrzem

70%
100%

Część
przypadająca
na operację
wywiewu

Sala chorych

70%
100%

30%

np. Biuro

np. Szpital

Zapobieganie przedostawaniu się zapachów z toalety
do biura

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

Niski poziom głośności
Kontynuacja badań prowadzonych przez firmę Daikin
nad zmniejszeniem poziomów hałasu przyniosło
rozwiązania zapewniające obniżenie poziomu ciśnienia
akustycznego do 20,5 dBA (VAM150).

DBA

Jednostki
wewnętrzne
Daikin
16

POZIOM GŁOŚNOŚCI

HAŁAS

0

Próg słyszalności

-

20

Ekstremalnie niski poziom hałasu

Szeleszczące liście

40

Bardzo niski poziom hałasu

Ciche pomieszczenie

60

Średni poziom hałasu

Normalna rozmowa

80

Bardzo wysoki poziom hałasu

Hałas porównywalny z zatłoczonym miastem

100

Ekstremalnie wysoki poziom hałasu

Orkiestra symfoniczna

120

Próg bólu

Startujący samolot odrzutowy

KORZYŚCI

obsługi

+

+

+

+

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

Płaska konstrukcja
Wysokość zaledwie 285 mm i płaska konstrukcja
urządzenia HRV umożliwia montaż w niskich
przestrzeniach nad sufitem podwieszonym
i w przestrzeniach o nieregularnym kształcie

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

285mm

VAM150-250

Instalacja w podsufitce

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

22

znaleźć w rozdziale omawiającym systemy sterowania.

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Uwaga: więcej informacji na temat zintegrowanego sterowania można

Instalacja pod belką

Instalacja w nieregularnej przestrzeni

Bogaty asortyment urządzeń
Bogaty asortyment urządzeń Daikin zapewnia
prawidłowy projekt i wielkość wyposażenia.
17
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Zintegrowanie wentylacji z systemem kontroli
klimatu całego budynku, na przykład z systemem
VRV, oferuje liczne zalety. Firma Daikin dostarcza
wszystkie komponenty całego systemu, co upraszcza
jego projektowanie i stanowi idealne rozwiązanie
dla samego budynku oraz rozwiązanie ‘one-stop’
(kompleksowe) dla klienta. Oprócz korzyści związanych
z projektowaniem, upraszcza ono również kontrolę
projektu, instalację oraz, w następnych etapach,
przekazanie do eksploatacji i konserwację, ponieważ
zaangażowana jest tylko jedna strona. Oprócz
tego użytkownik końcowy korzysta z możliwości
zsynchronizowania wentylacji z klimatyzatorem, co
znacznie upraszcza sterowanie całego systemu.

Punkt
kompleksowej

POPRZEDNI

Plug and play zintegrowana wentylacja

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

• Maksymalna elastyczność

Wentylacja z odzyskiem ciepła

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

Wyższe ciśnienie statyczne i zredukowany poziom hałasu
Dzięki zastosowaniu wielu łopatek wentylatora o kształcie
nakładających się okręgów możliwa jest optymalizacja długości
cięciwy i kąta wyjścia łopatki.
Widok z góry wentylatora
Sirocco
Prądy krążące dla redukcji
strat
Zastosowanie cieńszej spirali
umożliwia rozwiązanie
problemu prądów krążących
w obrębie spirali.

Wyższe ciśnienie
statyczne

Wyższe ciśnienie statyczne
i zmniejszone straty ciśnienia

Dzięki dużej średnicy
wentylatora oraz
zoptymalizowanej
szerokości łopatek

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

α

Szeroki zakres roboczy
System HRV można zainstalować praktycznie wszędzie.
Standardowy zakres roboczy (temperatura zewnętrzna)
obejmuje przedział od -15°C do 40°CDB (50°CDB
dla urządzeń VAM) i może zostać rozszerzony w dół
w przypadku zainstalowania grzałki wstępnej Daikin.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się
z lokalnym dealerem
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VKM

Chłodzenie
50°CDB

50°

Chłodzenie
40°CDB

40°
30°
20°
10°
0°
-10°
-20°

-15°CDB
…

-15°CDB
…

z opcjonalnym
podgrzewaczem

Dostarczany przez Daikin podgrzewacz VH to
kompleksowe rozwiązanie zapewniające dopływ
świeżego powietrza i wstępne ogrzewanie.
›› Koncepcja zintegrowanego grzejnika elektrycznego
(nie jest wymagane wyposażenie dodatkowe)
›› Standardowy podwójny przepływ powietrza
i czujnik temperatury
›› Elastyczne sterowanie z regulowaną
nastawą
›› Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki
zastosowaniu 2 wyłączników: ręcznego
i automatycznego
›› Integracja z BMS dzięki:
-b
 eznapięciowemu przekaźnikowi
dla wskazań błędów
-w
 ejściu 0-10 V DC dla sterowania
wartością zadaną

VAM

z opcjonalnym
podgrzewaczem

1

θ

Podłączenie do wentylatora wspomagającego jeszcze
bardziej zwiększa elastyczność
›› Niższy koszt dzięki zastosowaniu wentylatora
wspomagającego zamiast zastępowania
większym urządzeniem, gdy ESP nie jest zgodne
z oczekiwaniami
›› Rozwiązuje problem ograniczonej przestrzeni
instalacyjnej dla większych jednostek VAM1500-2000

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

z wentylatorem wspomagającym

bez wentylatora wspomagającego

HRV
Komfort

Komfort

Komfort

Dyskomfort

Komfort

Komfort

Prosta konstrukcja

Szafa rozdzielcza
Drzwiczki
kontrolne
Instalacja
w poziomie

Instalacja górną
częścią w dół

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

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

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

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

Pokrywa konserwacyjna

Bez instalacji spustowej
W porównaniu do urządzenia z metalowym
wymiennikiem ciepła, modele VAM nie wymagają
spustu, a to zapewnia większą elastyczność
instalacyjną urządzeń.

Elastyczność
W porównaniu do standardowej centrali wentylacyjnej,
modele VAM oferują dużo większą elastyczność
użytkowania: na przykład, w pokojach hotelowych,
które nie są używane, VAM wyłącza się, a w budynku
biurowym różni najemcy mają indywidualne
sterowanie. Oprócz tego, dzięki wykorzystaniu modeli
VAM, można etapami przeprowadzać renowację
budynku.

Model VAM:

AHU

VAM

WŁ.

Standardowa
centrala
wentylacyjna:
STEROWANIE

STEROWANIE
INDYWIDUALNE

WŁ.

NARZĘDZIA I PLATFORMY

HRV

VAM

WYŁ.

WIĘKSZA

VAM

ELASTYCZNOŚĆ

WŁ.

CENTRALNE
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›› Pozwala na dokładne dopasowanie instalacji do
przestrzeni instalacyjnej, wybranych filtrów, komfortu,
wymogów dotyczących głośności oraz zużycia
energii
›› Większa długość przewodów lub możliwe
zastosowanie centralnej instalacji przewodów
›› Rozwiązuje problem, gdy rzeczywista sytuacja
instalacyjna jest inna od zakładanej

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

KORZYŚCI

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Dane
techniczne
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Wentylacja z odzyskiem ciepła

KORZYŚCI

VAM-FC
Zużyte
Czyste powietrze z zewnątrz
powietrze po
wymianie ciepła

Tryb pracy
System wymiany ciepła
Element wymiany ciepła
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
Obudowa
Materiał
Natężenie przepł. Tryb wymiany
pow. przez
ciepła
wentylator - 50 Hz Tryb obejściowy

Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska
Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska

Wysokość x Szerokość x Głębokość

Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska
Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska
Spręż dyspozycyjny Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
wentylatora - 50 Hz
Filtr powietrza
Typ
Poziom ciśnienia
Tryb wymiany ciepła Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
akustycznego - 50 Hz Tryb obejściowy Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
Zakres pracy
Min.
Maks.
Wilgotność względna
Średnica przewodu łączącego
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)
Prąd
Jednostkowe
Klimat zimny
zużycie energii
Klimat umiarkowany
(SEC)
Klimat ciepły
Klasa SEC

Maksymalne natężenie Natężenie przepływu
przepływu przy 100 Pa ESP Pobór energii elektrycznej
Poziom mocy akustycznej (Lwa)
Roczne zużycie energii
Roczna
Klimat zimny
oszczędność na
Klimat umiarkowany
ogrzewaniu
Klimat ciepły

›› Specjalnie zaprojektowany wymiennik ciepła z wkładem HEP (High
Efficiency Paper)
›› Bez konieczności montowania instalacji odprowadzania skroplin
›› Może działać przy nad- i podciśnieniu
›› Kompleksowe rozwiązanie dostarczania świeżego powietrza
z wykorzystaniem zarówno VAM/VKM, jak i grzałek elektrycznych
firmy Daikin

VAM 150FC
250FC
350FC
500FC
650FC
800FC
1000FC
1500FC
2000FC
kW 0,132/0,111/ 0,161/0,079/ 0,071 (1)/0,057 0,147 (1)/0,101 0,188 (1)/0,114 0,320 (1)/0,241 (1) 0,360 (1)/0,309 (1) 0,617 (1)/0,463 (1) 0,685 (1)/0,575 (1)
0,058
0,064
/ 0,185 (1)
/0,198 (1)
/0,353 (1)
/0,295 (1)
(1)/0,020 (1) (1)/0,049 (1) (1)/0,063 (1)
kW 0,132/0,111/ 0,161/0,079/ 0,071 (1)/0,057 (1)/ 0,147 (1)/0,101 (1)/ 0,188 (1)/0,114 (1)/ 0,320 (1)/0,241 (1)/ 0,360 (1)/0,309 (1)/ 0,617 (1)/0,463 (1)/ 0,685 (1)/0,575 (1)/
0,058
0,064
0,020 (1)
0,049 (1)
0,063 (1)
0,185 (1)
0,198 (1)
0,353 (1)
0,295 (1)
% 77,0 (2) / 72,0 (3) / 74,9 (2) / 69,5 (3) / 78,0 (2) / 71,6 (4) / 77,0 (2) / 70,2 (4) / 77,0 (2) / 69,8 (4) / 77,0 (2) / 67,8 (4) / 78,0 (2) / 70,2 (4) / 78,0 (2) / 69,5 (4) / 78,0 (2) / 70,2 (4) /
78,3 (2) / 72,3 (3) 76,0 (2) / 70,0 (3) / 79,3 (2) / 71,9 (4) / 78,8 (2) / 70,7 (4) / 79,1 (2) / 71,2 (4) / 78,2 (2) / 68,8 (4) / 78,6 (2) / 71,1 (4) / 79,6 (2) / 70,3 (4) / 79,6 (2) / 71,3 (4) /
/82,8 (2) /73,2 (3) 80,1 (2) / 72,0 (3) 84,1 (2) / 73,0 (4) 80,9 (2) / 71,3 (4) 81,1 (2) / 72,9 (4) 79,1 (2) / 69,6 (4) 80,2 (2) / 73,4 (4) 80,8 (2) / 71,0 (4) 80,6 (2) / 74,6 (4)
% 60,3 (2)/61,9 (2)/ 60,3 (2)/61,2 (2)/ 63,4 (2)/65,0 (2)/ 60,3 (2)/63,4 (2)/ 60,3 (2)/64,0 (2)/ 62,4 (2)/63,6 (2)/ 63,4 (2)/64,2 (2)/ 63,4 (2)/65,0 (2)/ 63,4 (2)/64,5 (2)/
67,3 (2)
64,5 (2)
70,7 (2)
66,9 (2)
67,3 (2)
64,6 (2)
66,3 (2)
66,2 (2)
67,8 (2)
% 66,6 (2)/67,9 (2)/ 66,6 (2)/67,4 (2)/ 67,6 (2)/68,9 (2)/ 64,5 (2)/67,6 (2)/ 65,5 (2)/67,7 (2)/ 67,6 (2)/68,8 (2)/ 68,6 (2)/69,4 (2)/ 68,6 (2)/69,7 (2)/ 68,6 (2)/69,5 (2)/
72,4 (2)
70,7 (2)
73,7 (2)
71,1 (2)
69,7 (2)
69,8 (2)
71,5 (2)
70,5 (2)
72,1 (2)
Tryb wymiany ciepła, tryb obejściowy, tryb odświeżania
Powietrze - powietrze w przepływie krzyżowym (ciepło jawne + ciepło utajone)
Specjalnie przetworzony papier niepalny
mm
285x776x525
301x828x816
364x1000x868
364x1000x1160 726x1510x868 726x1510x1160
kg
24,0
33,0
51,0
54,0
63,0
128
145
Galwanizowana blacha stalowa
m³/h 150 (5)/140 250 (5)/230 350 (1)/320 500 (1)/410 650 (1)/545 800 (1)/725 1000 (1)/950 1500 (1)/1350 2000 (1)/1880 (1)
/1500 (1)
(1)/1230 (1)
(5)/105 (5) (5)/155 (5) (1)/210 (1) (1)/310 (1) (1)/450 (1) (1)/665 (1) (1)/820 (1)
m³/h 150 (5)/140 250 (5)/230 350 (1)/320 500 (1)/410 650 (1)/545 800 (1)/725 1000 (1)/950 1500 (1)/1350 2000 (1)/1880 (1)
/1500 (1)
(1)/1230 (1)
(5)/105 (5) (5)/155 (5) (1)/210 (1) (1)/310 (1) (1)/450 (1) (1)/665 (1) (1)/820 (1)
Pa 90 (5)/87 (5)/ 70 (5)/63 (5)/ 103 (1)/93 (1)/ 83 (1)/57 (1)/ 100 (1)/73 (1)/ 109 (1)/94 (1)/ 147 (1)/135 (1)/ 116 (1)/97 (1)/ 132 (1)/118 (1)/
40 (5)
25 (5)
51 (1)
35 (1)
49 (1)
78 (1)
100 (1)
80 (1)
77 (1)
Włóknina wielokierunkowa
dBA 27,0/26,0/20,5 28,0/26,0/21,0 32,0/31,5/23,5 33,0/31,5/24,5 34,5/33,0/27,0 36,0/34,5/31,0 36,0/35,0/31,0 39,5/38,0/34,0 40,0/38,0/35,0
dBA 27,0/26,5/20,5 28,0/27,0/21,0 32,0/31,0/24,5 33,5/32,5/25,5 34,5/34,0/27,0 36,0/34,5/31,0 36,0/35,5/31,0 40,5/38,0/33,5 40,0/38,0/35,0
°CDB
-15
°CDB
50
%
80% lub mniej
mm
100
150
200
250
350
Hz/V
1~/50/60/220-240/220
A
15,0
16,0
kWh/(m².a) -56,0 (6)
-60,5 (6)
kWh/(m².a) -22,1 (6)
-27,0 (6)
kWh/(m².a) -0,100 (6) -5,30 (6)
-

m³/h
W
dB
kWh/a
kWh/a
kWh/a
kWh/a

D / (6)

B / (6)

-

130 (5)
129
40
18,9 (6)
41,0 (6)
80,2 (6)
18,5 (6)

207 (5)
160
43
13,6 (6)
40,6 (6)
79,4 (6)
18,4 (6)

48

50

51

53

55

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

Sprawność
wymiany
temperatury - 50 Hz
Sprawność
Chłodzenie
wymiany entalpii
- 50 Hz
Ogrzewanie

w klasach M6, F7, F8

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska
Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska
Bardzo wysoka /Wysoka/Niska

Dostępność filtrów o wysokiej efektywności

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Wentylacja
Pobór mocy - 50 Hz Tryb wymiany
Nom.
ciepła
Tryb obejściowy Nom.

Zużyte powietrze z pomieszczenia

Czyste
powietrze
po wymianie
ciepła

57

-

(1) Zmierzono na krzywej wentylatora 15. Zob. krzywe wentylatora. (2) Zmierzono zgodnie z JIS B 8628 (3) Zmierzono przy ref. natęż. przepływu wg EN13141-7 (4) Zmierzono zgodnie z EN308: 1997 (5) Wyczyść filtr po pojawieniu się tej ikony filtra na ekranie
sterownika. Regularne czyszczenie filtra jest ważne dla uzyskania właściwej jakości dostarczanego powietrza oraz dla zapewnienia efektywności energetycznej jednostki. (6) Zgodnie z regulacją Komisji (UE) nr 1254/2014 | Zgodnie z regulacją Komisji (UE) nr
1253/2014 | Przy ref. natężeniu przepływu zgodnie z regulacją Komisji (UE) nr 1254/2014
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›› Energooszczędna wentylacja z ogrzewaniem i chłodzeniem
pomieszczeń i odzyskiem wilgoci
›› Idealne rozwiązanie do sklepów, restauracji i biur tam, gdzie
priorytetem jest wygospodarowanie jak największej przestrzeni
podłogi na cele ustawienia mebli, dekoracji itp.
›› Funkcja „Free Cooling” dostępna, gdy temperatura zewnętrzna jest
niższa od temperatury wewnętrznej (np. w nocy)
›› Obniżone zużycie energii dzięki zastosowaniu specjalnie
opracowanego silnika wentylatora zasilanego prądem stałym
›› Zapobiega stratom energii spowodowanym nadmierną wentylacją
i utrzymuje jakość powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu
opcjonalnego czujnika CO2
›› Może być używany jako jednostka wolnostojąca lub zintegrowana
z systemem Sky Air lub VRV
›› Szeroka gama jednostek: przepływy powietrza od 150 do 2000 m³
›› Opcjonalne filtry przeciwpyłowe (do pyłu miałkiego i średniej
wielkości cząsteczek) M6, F7, F8 spełniają wymagania klienta i są
zgodne z przepisami
›› Skrócone czasy instalacji dzięki łatwej regulacji nominalnego
natężenia przepływu powietrza, co zmniejsza potrzeby stosowania
przepustnic w porównaniu z instalacjami tradycyjnymi

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Wentylacja z odzyskiem ciepła w standardzie

Nagrzewnica elektryczna

VH
›› Kompleksowe rozwiązanie dostarczania świeżego powietrza
z wykorzystaniem zarówno VAM, jak i grzałek elektrycznych firmy
Daikin
›› Podwyższenie poziomu komfortu przy niskich temperaturach
zewnętrznych dzięki podgrzewaniu powietrza zewnętrznego
›› Koncepcja zintegrowanego grzejnika elektrycznego (nie jest
wymagane wyposażenie dodatkowe)
›› Standardowy podwójny przepływ powietrza i czujnik temperatury
›› Elastyczne sterowanie z regulowaną nastawą
›› Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu 2 wyłączników:
ręcznego i automatycznego
›› Integracja z BMS dzięki:
- beznapięciowemu przekaźnikowi dla wskazań błędów
- stałoprądowemu sygnałowi wejściowemu 0-10V do regulacji
nastawy

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA DLA VAM
Napięcie zasilania
Prąd wyjściowy (maksymalny)
Czujnik temperatury
Zakres regulacji temperatury
Bezpiecznik układu sterowania
Wskaźniki LED

VH

(VH)
220/250 V prądu przemiennego, 50/60 Hz +/-10%
19 A przy 40°C (temp. otoczenia)
5 kiloomów w temp. 25°C (tabela 502 1T)
0 do 40°C / (0-10V 0-100%)
20 x 5 mm 250 mA

Włączenie zasilania - żółty
Włączenie grzejnika - czerwony (światło ciągłe lub migoczące, wskazujące sterowanie impulsowe)
Usterka przepływu powietrza - czerwony

Otwory montażowe
Maksymalna temperatura otoczenia przy skrzynce zaciskowej
Automatyczne odłączenie ze względu na wysoką temperaturę
Ręcznie resetowane odłączenie ze względu na wysoką temperaturę
Sygnał uruchamiający przekaźnik
Sygnał wejściowy nastawy z BMS

VH
Wydajność
kW
Średnica kanału
mm
Możliwy do przyłączenia układ VAM

98 mm x 181 mm środkowe otwory 5 mm ø
35°C (podczas pracy)
Nastawa 100°C
Nastawa 125°C
1A 120V prądu przemiennego lub 1A 24V prądu stałego
Prąd stały 0-10 V

1B
1
100
VAM150FC
-

2B
1
150
VAM250FC
VAM350FC

W celu dobrania odpowiedniej wydajności należy zapoznać się z oprogramowaniem doboru VAM.
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3B
1
200
VAM500FC
VAM650FC

4B
1,5
250
VAM800FC
VAM1000FC

4/AB
2,5
250
VAM800FC
VAM1000FC

5B
2,5
300
VAM1500FC
VAM2000FC

ZOBACZ WSZYSTKIE RYSUNKI TECHNICZNE
VAM-FC NA STRONIE MY.DAIKIN.EU

KORZYŚCI

Szczegółowe rysunki techniczne

VAM150FC
Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów
Hak sufitowy
Otwór owalny 4-14x40

Otwór inspekcyjny
Ø 450
Wentylator powietrza nawiewanego
Pokrywa konserwacyjna

SA

OA

Nawiew powietrza do pomieszczenia

Świeże powietrze z zewnątrz
(Powietrze zewnętrzne)

RA

EA

Powrót powietrza z pomieszczenia
Uszczelnienie

Wywiew powietrza na zewnątrz
8

Uszczelnienie

Płyta przepustnicy

Wentylator powietrza wywiewanego

(Pokrywa konserwacyjna)

Podkładka na wylocie

Ø97
Ø200

(Szafa rozdzielcza)

Element wymiennika ciepła

Filtry powietrza

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

UWAGA

Należy pamiętać o otworze inspekcyjnym (450x450 mm), aby móc sprawdzać filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory.

VAM250FC
Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów

Otwór inspekcyjny
Ø 450

Hak sufitowy
Otwór owalny 4-14x40

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Szafa rozdzielcza

Wentylator powietrza nawiewanego
Pokrywa konserwacyjna

SA

OA

Nawiew powietrza do pomieszczenia

Świeże powietrze z zewnątrz
(Powietrze zewnętrzne)

RA

EA

Powrót powietrza z pomieszczenia
Uszczelnienie

Uszczelnienie
Płyta przepustnicy

Wentylator powietrza wywiewanego

(Pokrywa konserwacyjna)

Ø97
Ø200

(Szafa rozdzielcza)

Element wymiennika ciepła

Filtry powietrza

UWAGA

1

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Wywiew powietrza na zewnątrz

Należy pamiętać o otworze inspekcyjnym (450x450 mm), aby móc sprawdzać filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory.
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1

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Szafa rozdzielcza

ZOBACZ WSZYSTKIE RYSUNKI TECHNICZNE
VAM-FC NA STRONIE MY.DAIKIN.EU

Szczegółowe rysunki techniczne
VAM350FC
Hak sufitowy
Otwór owalny 4 – 12 x 40
Uszczelnienie

Wentylator powietrza wywiewanego

Płyta przepustnicy

RA
Powrót powietrza z pomieszczenia

EA
Wywiew powietrza na zewnątrz

SA
Nawiew powietrza do pomieszczenia
Wentylator powietrza nawiewanego

OA
Świeże powietrze z zewnątrz
(powietrze zewnętrzne)

Szafa rozdzielcza

Otwór inspekcyjny
Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów

Element wymiany ciepła

Pokrywa konserwacyjna

Filtr powietrza Szafa rozdzielcza

UWAGI

1. Należy pamiętać o otworze inspekcyjnym, aby móc sprawdzać filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory.

VAM500FC
Hak sufitowy
Otwór owalny 4 – 12 x 40
Uszczelnienie

Wentylator powietrza wywiewanego

Płyta przepustnicy

RA
Powrót powietrza z pomieszczenia

EA
Wywiew powietrza na zewnątrz

SA
Nawiew powietrza do pomieszczenia

OA
Świeże powietrze z zewnątrz
(powietrze zewnętrzne)

Wentylator powietrza nawiewanego

Szafa rozdzielcza

Otwór inspekcyjny
Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów

Element wymiany ciepła

Pokrywa konserwacyjna

Filtry powietrza Szafa rozdzielcza

UWAGI

1. Należy pamiętać o otworze inspekcyjnym, aby móc sprawdzać filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory.

24
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Szczegółowe rysunki techniczne

VAM650FC
Uszczelnienie

Hak sufitowy
Otwór owalny 4 – 12 x 40
Płyta przepustnicy

RA
Powrót powietrza z pomieszczenia

EA
Wywiew powietrza na zewnątrz

OA
Świeże powietrze z zewnątrz
(powietrze zewnętrzne)

SA
Nawiew powietrza do pomieszczenia
Wentylator powietrza nawiewanego
Szafa rozdzielcza
Otwór inspekcyjny

Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów

Element wymiany ciepła

Filtry powietrza

Szafa rozdzielcza

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

Pokrywa konserwacyjna

UWAGI

1. Należy pamiętać o otworze inspekcyjnym, aby móc sprawdzać filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory.

VAM800FC
Uszczelnienie

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Wentylator powietrza wywiewanego

Hak sufitowy
Otwór owalny 4 – 12 x 40
Płyta przepustnicy

RA
Powrót powietrza z pomieszczenia

EA
Wywiew powietrza na zewnątrz

OA
Świeże powietrze z zewnątrz
(powietrze zewnętrzne)

SA
Nawiew powietrza do pomieszczenia
Wentylator powietrza nawiewanego
Szafa rozdzielcza

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Wentylator powietrza wywiewanego

Element wymiany ciepła

Pokrywa konserwacyjna

Filtr powietrza

Szafa rozdzielcza

UWAGI

1. Należy pamiętać o otworze inspekcyjnym, aby móc sprawdzać filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory.
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POPRZEDNI

Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Otwór inspekcyjny

ZOBACZ WSZYSTKIE RYSUNKI TECHNICZNE
VAM-FC NA STRONIE MY.DAIKIN.EU

Szczegółowe rysunki techniczne
VAM1000FC
Hak sufitowy
Otwór owalny 4 – 12 x 40

Uszczelnienie

Płyta przepustnicy

Wentylator powietrza wywiewanego

RA
Powrót powietrza z pomieszczenia

EA
Wywiew powietrza na zewnątrz

OA
Świeże powietrze z zewnątrz
(powietrze zewnętrzne)

Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów

SA
Nawiew powietrza do pomieszczenia
Wentylator powietrza nawiewanego
Szafa rozdzielcza

Otwór inspekcyjny

Element wymiany ciepła

Pokrywa konserwacyjna

Filtr powietrza Szafa rozdzielcza

UWAGI

1. Należy pamiętać o otworze inspekcyjnym, aby móc sprawdzać filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory.

VAM1500FC
Uszczelnienie

Hak sufitowy
Otwór owalny 4 – 14 x 40
Wentylator powietrza wywiewanego (2x)

Płyta przepustnicy

EA
Wywiew powietrza na zewnątrz

RA
Powrót powietrza z pomieszczenia

OA
Świeże powietrze z zewnątrz
(powietrze zewnętrzne)

SA
Nawiew powietrza do pomieszczenia
Wentylator powietrza nawiewanego (2x)

Szafa rozdzielcza

Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów

Otwór inspekcyjny

Element wymiany ciepła

Pokrywa konserwacyjna

Filtr powietrza Szafa rozdzielcza

UWAGI

1. Należy pamiętać o otworze inspekcyjnym, aby móc sprawdzać filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory.
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KORZYŚCI

Szczegółowe rysunki techniczne

VAM2000FC
Hak sufitowy
Otwór owalny 4 – 14 x 40

RA

EA
Wywiew powietrza na zewnątrz

Powrót powietrza z pomieszczenia

SA
Nawiew powietrza do pomieszczenia

OA
Świeże powietrze z zewnątrz
(powietrze zewnętrzne)

Wentylator powietrza nawiewanego (2x)
Szafa rozdzielcza
Otwór inspekcyjny

Element wymiany ciepła

Pokrywa konserwacyjna

Filtr powietrza Szafa rozdzielcza

UWAGI

1. Należy pamiętać o otworze inspekcyjnym, aby móc sprawdzać filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory.

VAM150FC
20 m

Spręż dyspozycyjny [Pa]

15 m

Ultra-wysoka
10 m

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Płyta przepustnicy

Wentylator powietrza wywiewanego (2x)

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Uszczelnienie

5m

Niska

Ø 100
Długość rur

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Wysoka

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

1. Prędkości wentylatora obowiązują dla zasilania 230 V, 50 Hz.
POPRZEDNI

Uwagi
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Szczegółowe rysunki techniczne
VAM250FC

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Ultra-wysoka
Ø 150
Długość rur
Wysoka
40 m
Niska

30 m
20 m
10 m

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Uwagi

1. Prędkości wentylatora obowiązują dla zasilania 230 V, 50 Hz.

VAM350FC
Wysoka prędkość

Bardzo wysoka prędkość

20 m

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

30 m

Spręż dyspozycyjny [Pa]

40 m

10 m

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Ø150
Długość rur

Niska prędkość

Bardzo wysoka prędkość
Wysoka prędkość
Niska prędkość

Legenda
L1
=
L8
=
L15 =
H1 =
H8 =
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Dolny limit niskiej prędkości
Ustawienie fabryczne niskiej prędkości
Górny limit niskiej prędkości
Dolny limit wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne wysokiej prędkości
Górny limit wysokiej prędkości
Dolny limit bardzo wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne bardzo wysokiej prędkości
Górny limit bardzo wysokiej prędkości

Uwagi
1. Prędkości wentylatora obowiązują dla zasilania 230 V, 50 Hz.
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Spręż dyspozycyjny [Pa]

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

ZOBACZ WSZYSTKIE RYSUNKI TECHNICZNE
VAM-FC NA STRONIE MY.DAIKIN.EU

KORZYŚCI

Szczegółowe rysunki techniczne

VAM500FC
Ø 200
Długość rur

Bardzo wysoka prędkość

Wysoka prędkość

30 m

20 m

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

40 m

10 m

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Bardzo wysoka prędkość
Wysoka prędkość
Niska prędkość

Niska prędkość

Dolny limit niskiej prędkości
Ustawienie fabryczne niskiej prędkości
Górny limit niskiej prędkości
Dolny limit wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne wysokiej prędkości
Górny limit wysokiej prędkości
Dolny limit bardzo wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne bardzo wysokiej prędkości
Górny limit bardzo wysokiej prędkości

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Legenda
L1
=
L8
=
L15
=
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Spręż dyspozycyjny [Pa]

50 m

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

VAM650FC
60 m

Bardzo wysoka prędkość

Wysoka prędkość

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

Uwagi
1. Prędkości wentylatora obowiązują dla zasilania 230 V, 50 Hz.

50 m

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

20 m

Spręż dyspozycyjny [Pa]

30 m

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

40 m

10 m

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Niska prędkość

POPRZEDNI

Dolny limit niskiej prędkości
Ustawienie fabryczne niskiej prędkości
Górny limit niskiej prędkości
Dolny limit wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne wysokiej prędkości
Górny limit wysokiej prędkości
Dolny limit bardzo wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne bardzo wysokiej prędkości
Górny limit bardzo wysokiej prędkości

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Bardzo wysoka prędkość
Wysoka prędkość
Niska prędkość

Legenda
L1
=
L8
=
L15
=
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Ø200
Długość rur

Uwagi
1. Prędkości wentylatora obowiązują dla zasilania 230 V, 50 Hz.

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
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Szczegółowe rysunki techniczne
VAM800FC

Wysoka prędkość

Spręż dyspozycyjny [Pa]

100 m
80 m

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Bardzo wysoka prędkość

60 m
40 m
20 m

Ø250
Długość rur

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Niska prędkość

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Legenda
L1
=
L8
=
L15 =
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Dolny limit niskiej prędkości
Ustawienie fabryczne niskiej prędkości
Górny limit niskiej prędkości
Dolny limit wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne wysokiej prędkości
Górny limit wysokiej prędkości
Dolny limit bardzo wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne bardzo wysokiej prędkości
Górny limit bardzo wysokiej prędkości

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Bardzo wysoka prędkość
Wysoka prędkość
Niska prędkość

Uwagi
1. Prędkości wentylatora obowiązują dla zasilania 230 V, 50 Hz.
Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

VAM1000FC

80 m

Wysoka prędkość

Spręż dyspozycyjny [Pa]

100 m

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Bardzo wysoka prędkość

60 m
40 m
20 m

Ø250
Długość rur

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Niska prędkość

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Legenda
L1
=
L8
=
L15 =
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Dolny limit niskiej prędkości
Ustawienie fabryczne niskiej prędkości
Górny limit niskiej prędkości
Dolny limit wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne wysokiej prędkości
Górny limit wysokiej prędkości
Dolny limit bardzo wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne bardzo wysokiej prędkości
Górny limit bardzo wysokiej prędkości

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Bardzo wysoka prędkość
Wysoka prędkość
Niska prędkość

Uwagi
1. Prędkości wentylatora obowiązują dla zasilania 230 V, 50 Hz.
Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
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Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

ZOBACZ WSZYSTKIE RYSUNKI TECHNICZNE
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KORZYŚCI

Szczegółowe rysunki techniczne

VAM1500FC

40 m
20 m

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Niska prędkość

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Bardzo wysoka prędkość
Wysoka prędkość
Niska prędkość

Dolny limit niskiej prędkości
Ustawienie fabryczne niskiej prędkości
Górny limit niskiej prędkości
Dolny limit wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne wysokiej prędkości
Górny limit wysokiej prędkości
Dolny limit bardzo wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne bardzo wysokiej prędkości
Górny limit bardzo wysokiej prędkości

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Legenda
L1
=
L8
=
L15 =
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

Uwagi
1. Prędkości wentylatora obowiązują dla zasilania 230 V, 50 Hz.
Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

VAM2000FC

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Wysoka prędkość

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Bardzo wysoka prędkość

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Niska prędkość

Legenda
L1
=
L8
=
L15 =
H1
=
H8
=
H15 =
UH1 =
UH8 =
UH15 =

Dolny limit niskiej prędkości
Ustawienie fabryczne niskiej prędkości
Górny limit niskiej prędkości
Dolny limit wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne wysokiej prędkości
Górny limit wysokiej prędkości
Dolny limit bardzo wysokiej prędkości
Ustawienie fabryczne bardzo wysokiej prędkości
Górny limit bardzo wysokiej prędkości

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Bardzo wysoka prędkość
Wysoka prędkość
Niska prędkość

Uwagi
1. Prędkości wentylatora obowiązują dla zasilania 230 V, 50 Hz.
Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
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Ø250
Długość rur

POPRZEDNI

60 m

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Wysoka prędkość

Spręż dyspozycyjny [Pa]

100 m
80 m

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Spręż dyspozycyjny [Pa]

Bardzo wysoka prędkość

VKM-GB/VKM-GBM

Wentylacja z odzyskiem ciepła,
nawilżanie i uzdatnianie powietrza
Wstępne ogrzewanie lub chłodzenie świeżego powietrza
w celu obniżenia obciążenia układu klimatyzacji
›› Energooszczędna wentylacja z ogrzewaniem i chłodzeniem
pomieszczeń i odzyskiem wilgoci
›› Zapewnienie wysokiej jakości powietrza wewnętrznego przez
uzdatnienie powietrza zewnętrznego
›› Nawilżanie dopływającego powietrza zapewnia komfortowy
poziom wilgotności w pomieszczeniu, nawet podczas ogrzewania
›› Idealne rozwiązanie do sklepów, restauracji i biur tam, gdzie
priorytetem jest wygospodarowanie jak największej przestrzeni
podłogi na cele ustawienia mebli, dekoracji itp.
›› Funkcja „Free Cooling” dostępna, gdy temperatura zewnętrzna jest
niższa od temperatury wewnętrznej (np. w nocy)
›› Niskie zużycie energii dzięki zastosowaniu silnika wentylatora
zasilanego prądem stałym
›› Zapobiega stratom energii spowodowanym nadmierną wentylacją
i utrzymuje jakość powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu
opcjonalnego czujnika CO2

VKM80-100GB(M)

›› Skrócone czasy instalacji dzięki łatwej regulacji nominalnego
natężenia przepływu powietrza, co zmniejsza potrzeby stosowania
przepustnic w porównaniu z instalacjami tradycyjnymi
›› Specjalnie zaprojektowany wymiennik ciepła z wkładem HEP (High
Efficiency Paper)
›› Może działać przy nad- i podciśnieniu

Przykład operacji: nawilżanie i uzdatnianie powietrza (tryb ogrzewania)1
Wentylator wywiewny

Elementy
wymiennika ciepła

Silnik przepustnicy
Tłumik

EA (wywiew powietrza
na zewnątrz)

Wymiennik freonowy
(bezpośredniego odparowania)

OA (świeże powietrze
z zewnątrz)

Wkład nawilżający:
Wykorzystując zasadę działania kapilary,
woda przesącza się przez wkład
nawilżający. Rozgrzane powietrze
z wymiennika DX przepływa przez
nawilżacz i wchłania wilgoć.

RA
(powietrze powrotne
z pomieszczeń)

Przełącznik pływakowy

STRUMIEŃ POWIETRZA

Wentylator nawiewny

SA (nawiew powietrza do
pomieszczenia)

Moduł elektroniki (moduł sterujący)

Taca
skroplin

Zawór
elektromagnetyczny

SA

woda

Skropliny

1 Przykład VKM-GM

Wentylacja

Pobór mocy - 50 Hz

Tryb wymiany
ciepła
Tryb obejściowy

Nom.

VKM-GB/VKM-GBM

Nom.

Ładunek świeżego Chłodzenie
Ogrzewanie
powietrza
Sprawność wymiany Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
temperatury - 50 Hz

Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska
Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska

Sprawność wymiany Chłodzenie
Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
Ogrzewanie
Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
entalpii - 50 Hz
Tryb pracy
System wymiany ciepła
Element wymiany ciepła
Nawilżacz
System
Wymiary
Jednostka
Wysokość x Szerokość x Głębokość
Ciężar
Jednostka
Obudowa
Materiał
Natężenie przepł. pow. Tryb wymiany ciepła Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
przez wentylator - 50 Hz Tryb obejściowy Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
Spręż dyspozycyjny Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
wentylatora - 50 Hz
Filtr powietrza
Typ
Poziom ciśnienia
Tryb wymiany ciepła Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
akustycznego - 50 Hz Tryb obejściowy Bardzo wysoka /Wysoka/Niska
Zakres pracy
Jednostka w pobliżu
Powietrze nawiewane
Powietrze powrotne
Temperatura wężownicy Chłodzenie/Maks./Ogrzew./Min.
Czynnik chłodniczy Sterowanie
Typ
GWP
Średnica przewodu łączącego
Połączenia instalacji Ciecz
Śr. zew.
Gaz
Śr. zew.
rurowej
Zaopatrzenie w wodę
Skropliny
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Prąd
Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)
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kW
kW

kW
kW
%
%
%

mm
kg
m³/h
m³/h
Pa

50GB

100GB

50GBM

80GBM

100GBM

0,330/0,280/
0,192
0,330/0,280/
0,192
7,46 / 2,96 / 5,6
8,79 / 3,79 / 5,6

0,410/0,365/
0,230
0,410/0,365/
0,230
9,12 / 3,52 / 7,0
10,69 / 4,39 / 7,0

0,270/0,230/
0,170
0,270/0,230/
0,170
4,71 / 1,91 / 3,5
5,58 / 2,38 / 3,5

0,330/0,280/
0,192
0,330/0,280/
0,192
7,46 / 2,96 / 5,6
8,79 / 3,79 / 5,6

0,410/0,365/
0,230
0,410/0,365/
0,230
9,12 / 3,52 / 7,0
10,69 / 4,39 / 7,0

76/76/77,5

78/78/79

74/74/76,5

76/76/77,5

78/78/79

74/74/76,5

64/64/67
67/67/69

66/66/68
62/62/66
64/64/67
66/66/68
62/62/66
71/71/73
65/65/69
67/67/69
71/71/73
65/65/69
Tryb wymiany ciepła / tryb obejściowy / tryb odświeżania
Powietrze - powietrze w przepływie krzyżowym (ciepło jawne + ciepło utajone)
Specjalnie przetworzony papier niepalny
Naturalny rodzaj parowania
387x1764x832
387x1764x1214
387x1764x832
387x1764x1214
94
110
112
100
119
123
Galwanizowana blacha stalowa
500/500/440
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
500/500/440
750/750/640
950/950/820
210/170/140

dBA
dBA
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB

39/37/35
40/38/35,5

mm
mm
mm
mm

200

Hz/V
A

80GB

0,270/0,230/
0,170
0,270/0,230/
0,140
4,71 / 1,91 / 3,5
5,58 / 2,38 / 3,5

210/160/110

150/100/70

200/150/120

205/155/105

Włóknina wielokierunkowa
41,5/39/37
41/39/36,5
38/36/34
40/37,5/35,5
41,5/39/37
41/39/36,5
39/36/34,5
41/38/36
0°C~40°CDB, wilgotność względna 80% lub mniej
-15°C~40°CDB, wilgotność względna 80% lub mniej
0°C~40°CDB, wilgotność względna 80% lub mniej
-15/43
-15/43
Elektroniczny zawór rozprężny
R-410A
2087,5
250
200
250
6,35
12,7
6,4
Gwint zewnętrzny PT3/4
1~/50/220-240
15

110/70/60
40/38/35,5
41/39/35,5

ZOBACZ WSZYSTKIE RYSUNKI TECHNICZNE
VKM-GB(M) NA STRONIE MY.DAIKIN.EU

KORZYŚCI

Szczegółowe rysunki techniczne

VKM50GB

EA
(Wywiew powietrza na zewnątrz)

Kanał rozgałęźnika
(do zakupu lokalnie)

Moduł sterujący
Klapa
inspekcyjna

Kanał elastyczny
(do zakupu lokalnie)

Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)

360 (w przypadku klapy inspekcyjnej □ 450)
140 (w przypadku klapy inspekcyjnej □ 600)

Gradient ponad
1/30
Ø 200
Średnica znamionowa

Orurowanie chłodnicze (rury gazowe)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 12,7)
Orurowanie chłodnicze (rury cieczy)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 6,4)

(do zakupu lokalnie)
OA
(Świeże powietrze na zewnątrz)
EA
(Wywiew powietrza na zewnątrz)
Klapa inspekcyjna
(do zakupu lokalnie)

Śruba zawieszenia
(do zakupu lokalnie)
RA
(Powietrze powrotne z pomieszczeń)

SA
(Powietrze powrotne z pomieszczeń)

UWAGI

POPRZEDNI

1. Pozostawić miejsce na wykonywanie czynności serwisowych urządzenia i włączyć klapę inspekcyjną. (Zawsze należy otworzyć otwór po stronie modułu sterującego, aby można było
w łatwy sposób sprawdzać i serwisować filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory).
2. Zamontować dwa kanały jednostki zewnętrznej ze spadkiem (spadkiem 1/30 lub większym), aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej, zapewnić także izolację dla trzech
kanałów (kanałów jednostki zewnętrznej i kanału powietrza nawiewanego jednostki wewnętrznej), aby uniknąć skraplania. (Materiał: wełna szklana o grubości 25 mm).
3. Nie obracać urządzenia do góry nogami.
4. Należy upewnić się, że zainstalowano instalację spustową oraz że zapewniono jej izolację, aby zapobiec skraplaniu.
5. Zachować krótką instalację spustową ze spadkiem w dół minimalnie 1/100, aby zapobiec tworzeniu się powietrza.
6. Nie używać osłony wygiętej, ani okrągłej na pokrywę jednostki zewnętrznej, jeżeli istnieje ryzyko opadów deszczu bezpośrednio na nią (zalecamy używanie głębokiej osłony)
(opcjonalne akcesorium).
7. W obszarach, gdzie istnieje ryzyko zamarzania, zawsze należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające zamarznięciu rur.
8. Nie należy umieszczać pod urządzeniem przedmiotów, które nie mogą zawilgotnieć. Rosa może pojawiać się, jeżeli wilgotność wynosi 80% lub więcej lub gdy zatkaniu ulegnie
wylot gniazda skroplin lub, gdy filtr jest bardzo zabrudzony.

NARZĘDZIA I PLATFORMY

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Opadający w dół
z gradientem 1/100

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

Klapa
inspekcyjna

Więcej niż 600

Pokrywa o okrągłym kształcie
(do zakupu lokalnie)
OA
(Świeże powietrze na zewnątrz)

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Krata zasysania powietrza
(do zakupu lokalnie)

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)

Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów

Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)
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Szczegółowe rysunki techniczne
VKM50GBM

Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)

Krata zasysania powietrza
(do zakupu lokalnie)

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)
EA
(Wywiew powietrza na zewnątrz)
Pokrywa o okrągłym kształcie
(do zakupu lokalnie)
OA
(Świeże powietrze na zewnątrz)
Moduł sterujący
Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza, wentylatorów i nawilżacza

Klapa
inspekcyjna

Klapa
inspekcyjna

Więcej niż 600

Kanał rozgałęźnika
(do zakupu lokalnie)

Kanał elastyczny
(do zakupu lokalnie)

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)

Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)

360 (w przypadku klapy inspekcyjnej □ 450)
140 (w przypadku klapy inspekcyjnej □ 600)
Cysterna

Zawór odcinający dopływ wody
(do zakupu lokalnie)
Gradient ponad
1/30

Ø 200

Zawór spustowy
(do zakupu lokalnie)
Filtr siatkowy
(do zakupu lokalnie)

Orurowanie chłodnicze (rury gazowe)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 12,7)
Orurowanie chłodnicze (rury cieczy)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 6,4)

Średnica znamionowa
(do zakupu lokalnie)
OA
(Świeże powietrze na zewnątrz)
EA
(Wywiew powietrza na zewnątrz)
Opadający w dół
z gradientem 1/100

□ 450 - 600

Klapa inspekcyjna
(do zakupu lokalnie)

Śruba zawieszenia
(do zakupu lokalnie)
RA
(Powietrze powrotne z pomieszczeń)

SA
(Powietrze powrotne z pomieszczeń)

UWAGI

1. Pozostawić miejsce na wykonywanie czynności serwisowych urządzenia i włączyć klapę inspekcyjną. (Zawsze należy otworzyć otwór po stronie modułu sterującego, aby można było w łatwy sposób
sprawdzać i serwisować filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory).
2. Zamontować dwa kanały jednostki zewnętrznej ze spadkiem (spadkiem 1/30 lub większym), aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej, zapewnić także izolację dla trzech kanałów (kanałów
jednostki zewnętrznej i kanału powietrza nawiewanego jednostki wewnętrznej), aby uniknąć skraplania. (Materiał: wełna szklana, grubość 25 mm)
3. Nie obracać urządzenia do góry nogami.
4. Użyć wody z kanalizacji miejskiej lub czystej wody.
Zamontować filtr siatkowy na instalacji dopływu wody, zawór odcinający dopływ wody oraz zawór spustowy (do nabycia lokalnie) w miejscu, w którym będzie można dokonać ich inspekcji.
5. Nie można bezpośrednio podłączyć instalacji dopływu wody do instalacji publicznej. Użyć cysterny (odpowiedniego typu), jeżeli konieczne jest podłączenie się do instalacji publicznej.
6. Sprawdzić, czy dopływ wody mieści się w przedziale 0,02 MPa do 0,49 MPa (0,2 kg/cm2 do 5 kg/cm2)
7. Upewnić się, że woda mieści się w przedziale temperaturowym 5 °C - 40 °C.
8. Zaizolować instalację dopływu wody, aby zapobiec skraplaniu.
9. Należy upewnić się, że zainstalowano instalację spustową oraz że zapewniono jej izolację, aby zapobiec skraplaniu.
10. Zachować krótką instalację spustową ze spadkiem w dół minimalnie 1/100, aby zapobiec tworzeniu się powietrza.
11. Zamontować w miejscu, gdzie powietrze krąży wokół urządzenia lub tam, gdzie wartość na nawilżaczu nie spadnie poniżej 0 °C.
12. Nie używać osłony wygiętej, ani okrągłej na pokrywę jednostki zewnętrznej, jeżeli istnieje ryzyko opadów deszczu bezpośrednio na nią (zalecamy używanie głębokiej osłony) (opcjonalne akcesorium).
13. W obszarach, gdzie istnieje ryzyko zamarzania, zawsze należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające zamarznięciu rur.
14. Nie należy umieszczać pod urządzeniem przedmiotów, które nie mogą zawilgotnieć. Rosa może pojawiać się, jeżeli wilgotność wynosi 80% lub więcej lub gdy zatkaniu ulegnie wylot gniazda skroplin lub,
gdy filtr jest bardzo zabrudzony.
15. Doprowadzenie czystej wody. Jeżeli dostarczana woda jest wodą twardą, należy użyć zmiękczacza do wody, ponieważ twarda woda jest przyczyną skrócenia trwałości jednostki.
Trwałość elementu nawilżającego wynosi około 3 lata (4.000 godzin) w przypadku dostarczania twardej wody: 150 mg/L. (Trwałość elementu nawilżającego wynosi około 1 rok (1.500 godzin)
w przypadku dostarczania twardej wody: 400 mg/L.)

3D083011
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VKM80GB

Krata zasysania powietrza
(do zakupu lokalnie)

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)

EA
(Wywiew powietrza na zewnątrz)

Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)

Kanał rozgałęźnika
(do zakupu lokalnie)

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)

Pokrywa o okrągłym kształcie
(do zakupu lokalnie)
OA
(Świeże powietrze na zewnątrz)
Moduł sterujący
Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów

Klapa
inspekcyjna

Klapa
inspekcyjna

Więcej niż 600

Tłumik dźwięków
(do zakupu lokalnie)
Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)

Kanał elastyczny
(do zakupu lokalnie)

360 (w przypadku klapy inspekcyjnej □ 450)
140 (w przypadku klapy inspekcyjnej □ 600)

Ø 250
Średnica znamionowa

Gradient ponad
1/30

Orurowanie chłodnicze (rury gazowe)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 12,7)

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

KORZYŚCI

Szczegółowe rysunki techniczne

Orurowanie chłodnicze (rury cieczy)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 6,4)

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

(do zakupu lokalnie)

OA
(Świeże powietrze na zewnątrz)
EA
(Wywiew powietrza na zewnątrz)

□ 450 - 600

Klapa inspekcyjna
(do zakupu lokalnie)

Śruba zawieszenia
(do zakupu lokalnie)
RA
(Powietrze powrotne z pomieszczeń)

SA
(Powietrze powrotne z pomieszczeń)

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Opadający w dół
z gradientem 1/100

NARZĘDZIA I PLATFORMY

UWAGI

1. Pozostawić miejsce na wykonywanie czynności serwisowych urządzenia i włączyć klapę inspekcyjną. (Zawsze należy otworzyć otwór po stronie modułu sterującego, aby można było
w łatwy sposób sprawdzać i serwisować filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory).
2. Zamontować dwa kanały jednostki zewnętrznej ze spadkiem (spadkiem 1/30 lub większym), aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej, zapewnić także izolację dla trzech
kanałów (kanałów jednostki zewnętrznej i kanału powietrza nawiewanego jednostki wewnętrznej), aby uniknąć skraplania. (Materiał: wełna szklana, grubość 25 mm)
3. Nie obracać urządzenia do góry nogami.
4. Należy upewnić się, że zainstalowano instalację spustową oraz że zapewniono jej izolację, aby zapobiec skraplaniu.
5. Zachować krótką instalację spustową ze spadkiem w dół minimalnie 1/100, aby zapobiec tworzeniu się powietrza.
6. Nie używać osłony wygiętej, ani okrągłej na pokrywę jednostki zewnętrznej, jeżeli istnieje ryzyko opadów deszczu bezpośrednio na nią (zalecamy używanie głębokiej osłony)
(opcjonalne akcesorium).
7. W obszarach, gdzie istnieje ryzyko zamarzania, zawsze należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające zamarznięciu rur.
8. Nie należy umieszczać pod urządzeniem przedmiotów, które nie mogą zawilgotnieć. Rosa może pojawiać się, jeżeli wilgotność wynosi 80% lub więcej lub gdy zatkaniu ulegnie
wylot gniazda skroplin lub, gdy filtr jest bardzo zabrudzony.

POPRZEDNI

3D083015
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ZOBACZ WSZYSTKIE RYSUNKI TECHNICZNE
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Szczegółowe rysunki techniczne
VKM80GBM

Krata zasysania powietrza
(do zakupu lokalnie)

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)

EA
(Wywiew powietrza na zewnątrz)

Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)

Kanał rozgałęźnika
(do zakupu lokalnie)

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)

Pokrywa o okrągłym kształcie
(do zakupu lokalnie)
OA
(Świeże powietrze na zewnątrz)
Moduł sterujący
Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza, wentylatorów i nawilżacza

Klapa
inspekcyjna

Klapa
inspekcyjna

Więcej niż 600

Tłumik dźwięków
(do zakupu lokalnie)
Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)

Kanał elastyczny
(do zakupu lokalnie)

360 (w przypadku włazu inspekcyjnego □ 450)
140 (w przypadku klapy inspekcyjnej □ 600)
Cysterna

Zawór odcinający dopływ wody
(do zakupu lokalnie)
Gradient ponad
1/30

Ø 250

Zawór spustowy
(do zakupu lokalnie)
Filtr siatkowy
(do zakupu lokalnie)

Orurowanie chłodnicze (rury gazowe)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 12,7)
Orurowanie chłodnicze (rury cieczy)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 6,4)

Średnica znamionowa
(do zakupu lokalnie)
OA
(Świeże powietrze na zewnątrz)
EA
(Wywiew powietrza na zewnątrz)
Opadająca w dół
ze spadkiem 1/100

□ 450 - 600

Klapa inspekcyjna
(do zakupu lokalnie)

Śruba zawieszenia
(do zakupu lokalnie)
RA
(Powietrze powrotne z pomieszczeń)

SA
(Powietrze powrotne z pomieszczeń)

UWAGI

1. Pozostawić miejsce na wykonywanie czynności serwisowych urządzenia i włączyć klapę inspekcyjną. (Zawsze należy otworzyć otwór po stronie modułu sterującego, aby można było
w łatwy sposób sprawdzać i serwisować filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory).
2. Zamontować dwa kanały jednostki zewnętrznej ze spadkiem (spadkiem 1/30 lub większym), aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej, zapewnić także izolację dla trzech
kanałów (kanałów jednostki zewnętrznej i kanału powietrza nawiewanego jednostki wewnętrznej), aby uniknąć skraplania. (Materiał: wełna szklana, grubość 25 mm)
3. Nie obracać urządzenia do góry nogami.
4. Użyć wody z kanalizacji miejskiej lub czystej wody.
Zamontować filtr siatkowy na instalacji dopływu wody, zawór odcinający dopływ wody oraz zawór spustowy (do nabycia lokalnie) w miejscu, w którym będzie można dokonać ich inspekcji.
5. Nie można bezpośrednio podłączyć instalacji dopływu wody do instalacji publicznej. Użyć cysterny (odpowiedniego typu), jeżeli konieczne jest podłączenie się do instalacji publicznej.
6. Sprawdzić, czy dopływ wody mieści się w przedziale 0,02 MPa do 0,49 MPa (0,2 kg/cm2 do 5 kg/cm2)
7. Upewnić się, że woda mieści się w przedziale temperaturowym 5 °C - 40 °C.
8. Zaizolować instalację dopływu wody, aby zapobiec skraplaniu.
9. Należy upewnić się, że zainstalowano instalację spustową oraz że zapewniono jej izolację, aby zapobiec skraplaniu.
10. Zachować krótką instalację spustową ze spadkiem w dół minimalnie 1/100, aby zapobiec tworzeniu się powietrza.
11. Zamontować w miejscu, gdzie powietrze krąży wokół urządzenia lub tam, gdzie wartość na nawilżaczu nie spadnie poniżej 0 °C.
12. Nie używać osłony wygiętej, ani okrągłej na pokrywę jednostki zewnętrznej, jeżeli istnieje ryzyko opadów deszczu bezpośrednio na nią (zalecamy używanie głębokiej osłony)
(opcjonalne akcesorium).
13. W obszarach, gdzie istnieje ryzyko zamarzania, zawsze należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające zamarznięciu rur.
14. Nie należy umieszczać pod urządzeniem przedmiotów, które nie mogą zawilgotnieć. Rosa może pojawiać się, jeżeli wilgotność wynosi 80% lub więcej lub gdy zatkaniu ulegnie wylot
gniazda skroplin lub, gdy filtr jest bardzo zabrudzony.
15. Doprowadzenie czystej wody. Jeżeli dostarczana woda jest wodą twardą, należy użyć zmiękczacza do wody, ponieważ twarda woda jest przyczyną skrócenia trwałości jednostki.
Trwałość elementu nawilżającego wynosi około 3 lata (4.000 godzin) w przypadku dostarczania twardej wody: 150 mg/L. (Trwałość elementu nawilżającego wynosi około 1 rok
(1.500 godzin) w przypadku dostarczania twardej wody: 400 mg/L).
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VKM100GB
VKM100GB

Krata zasysania powietrza
(do zakupu lokalnie)

EA
(Wywiew powietrza na zewnątrz)

Kanał rozgałęźnika
(do zakupu lokalnie)

Pokrywa o okrągłym kształcie
(do zakupu lokalnie)
OA
(Świeże powietrze na zewnątrz)

Klapa
inspekcyjna

Klapa
inspekcyjna

Więcej niż 600

Tłumik dźwięków
(do zakupu lokalnie)
Moduł sterujący

Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza i wentylatorów

Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)

Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)

Kanał elastyczny
(do zakupu lokalnie)

360 (w przypadku klapy inspekcyjnej □ 450)
140 (w przypadku klapy inspekcyjnej □ 600)

Gradient ponad
1/30
Ø 250
Średnica znamionowa
(do zakupu lokalnie)

Orurowanie chłodnicze (rury gazowe)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 12,7)
Orurowanie chłodnicze (rury cieczy)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 6,4)

OA
(Świeże powietrze na zewnątrz)
EA
(Wywiew powietrza na zewnątrz)

□ 450 - 600

Klapa inspekcyjna
(do zakupu lokalnie)

Śruba zawieszenia
(do zakupu lokalnie)
RA
(Powietrze powrotne z pomieszczeń)

SA
(Powietrze powrotne z pomieszczeń)

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Opadający w dół
z gradientem 1/100

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

KORZYŚCI

Szczegółowe rysunki techniczne

POPRZEDNI

1. Pozostawić miejsce na wykonywanie czynności serwisowych urządzenia i włączyć klapę inspekcyjną. (Zawsze należy otworzyć otwór po stronie modułu sterującego, aby można było
w łatwy sposób sprawdzać i serwisować filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory).
2. Zamontować dwa kanały jednostki zewnętrznej ze spadkiem (spadkiem 1/30 lub większym), aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej, zapewnić także izolację dla trzech
kanałów (kanałów jednostki zewnętrznej i kanału powietrza nawiewanego jednostki wewnętrznej), aby uniknąć skraplania. (Materiał: wełna szklana, grubość 25 mm)
3. Nie obracać urządzenia do góry nogami.
4. Należy upewnić się, że zainstalowano instalację spustową oraz że zapewniono jej izolację, aby zapobiec skraplaniu.
5. Zachować krótką instalację spustową ze spadkiem w dół minimalnie 1/100, aby zapobiec tworzeniu się powietrza.
6. Nie używać osłony wygiętej, ani okrągłej na pokrywę jednostki zewnętrznej, jeżeli istnieje ryzyko opadów deszczu bezpośrednio na nią (zalecamy używanie głębokiej osłony)
(opcjonalne akcesorium).
7. W obszarach, gdzie istnieje ryzyko zamarzania, zawsze należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające zamarznięciu rur.
8. Nie należy umieszczać pod urządzeniem przedmiotów, które nie mogą zawilgotnieć. Rosa może pojawiać się, jeżeli wilgotność wynosi 80% lub więcej lub gdy zatkaniu ulegnie
wylot gniazda skroplin lub, gdy filtr jest bardzo zabrudzony.

NARZĘDZIA I PLATFORMY

UWAGI
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ZOBACZ WSZYSTKIE RYSUNKI TECHNICZNE
VKM-GB(M) NA STRONIE MY.DAIKIN.EU

Szczegółowe rysunki techniczne
VKM100GBM

Krata zasysania powietrza
(do zakupu lokalnie)

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)

EA
(Wywiew powietrza na zewnątrz)

Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)

Kanał rozgałęźnika
(do zakupu lokalnie)

Pokrywa o okrągłym kształcie
(do zakupu lokalnie)

Moduł sterujący
Przestrzeń na konserwację dla elementów wymiennika ciepła,
filtrów powietrza, wentylatorów i nawilżacza

Klapa
inspekcyjna

Klapa
inspekcyjna

Więcej niż 600

OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)

Tłumik dźwięków
(do zakupu lokalnie)
Kanał elastyczny
(do zakupu lokalnie)

Izolator cieplny
(do zakupu lokalnie)

Krata nawiewna
(do zakupu lokalnie)

360 (w przypadku klapy inspekcyjnej □ 450)
140 (w przypadku klapy inspekcyjnej □ 600)
Cysterna

Zawór odcinający dopływ wody
(do zakupu lokalnie)
Gradient ponad
1/30

Ø250
Średnica znamionowa

Zawór spustowy
(do zakupu lokalnie)
Filtr siatkowy
(akcesorium)

Orurowanie chłodnicze (rury gazowe)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 12,7)
Orurowanie chłodnicze (rury cieczy)
(połączenie redukcyjne (kielichowe) Ø 6,4)

(do zakupu lokalnie)
OA
(Świeże powietrze z zewnątrz)
(Wywiew powietrza na zewnątrz)

EA

Opadający w dół
z gradientem 1/100

□ 450 • 600

Klapa inspekcyjna
(do zakupu lokalnie)

Śruba zawieszenia
(do zakupu lokalnie)
RA
(Powietrze powrotne z pomieszczeń)

SA
(Powietrze powrotne do pomieszczeń)

UWAGI

1. Pozostawić miejsce na wykonywanie czynności serwisowych urządzenia i włączyć klapę inspekcyjną. (Zawsze należy otworzyć otwór po stronie modułu sterującego, aby można było
w łatwy sposób sprawdzać i serwisować filtry powietrza, elementy wymiennika ciepła i wentylatory).
2. Zamontować dwa kanały jednostki zewnętrznej ze spadkiem w dół (1/30 lub większym), aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej. Zaizolować trzy kanały (kanały jednostki zewnętrznej
i kanał nawiewu powietrza jednostki wewnętrznej), aby uniknąć skraplania. (Materiał: wełna szklana, grubość 25 mm)
3. Nie obracać urządzenia do góry nogami.
4. Użyć wody z kanalizacji miejskiej lub czystej wody.
Zamontować filtr siatkowy na instalacji dopływu wody, zawór odcinający dopływ wody oraz zawór spustowy (do nabycia lokalnie) w miejscu, w którym będzie można dokonać ich inspekcji.
5. Nie można bezpośrednio podłączyć instalacji dopływu wody do instalacji publicznej. Użyć cysterny (odpowiedniego typu), jeżeli konieczne jest podłączenie się do instalacji publicznej.
6. Sprawdzić, czy dopływ wody mieści się w przedziale 0,02 MPa do 0,49 MPa (0,2 kg/cm2 do 5 kg/cm2)
7. Upewnić się, że woda mieści się w przedziale temperaturowym 5 °C - 40 °C.
8. Zaizolować instalację dopływu wody, aby zapobiec skraplaniu.
9. Należy upewnić się, że zainstalowano instalację spustową oraz że zapewniono jej izolację, aby zapobiec skraplaniu.
10. Zachować krótką instalację spustową ze spadkiem w dół minimalnie 1/100, aby zapobiec tworzeniu się powietrza.
11. Zamontować w miejscu, gdzie powietrze krąży wokół urządzenia lub tam, gdzie wartość na nawilżaczu nie spadnie poniżej 0°C.
12. Nie używać osłony wygiętej, ani okrągłej na pokrywę jednostki zewnętrznej, jeżeli istnieje ryzyko opadów deszczu bezpośrednio na nią (zalecamy używanie głębokiej osłony) (opcjonalne akcesorium).
13. W obszarach, gdzie istnieje ryzyko zamarzania, zawsze należy podjąć odpowiednie środki zapobiegające zamarznięciu rur.
14. Nie należy umieszczać pod urządzeniem przedmiotów, które nie mogą zawilgotnieć. Rosa może pojawiać się, jeżeli wilgotność wynosi 80% lub więcej lub gdy zatkaniu ulegnie wylot gniazda skroplin
lub, gdy filtr jest bardzo zabrudzony.
15. Doprowadzenie czystej wody. Jeżeli dostarczana woda jest wodą twardą, należy użyć zmiękczacza do wody, ponieważ twarda woda jest przyczyną skrócenia trwałości jednostki.
Trwałość elementu nawilżającego wynosi około 3 lata (4.000 godzin) w przypadku dostarczania twardej wody: 150 mg/L. (Trwałość elementu nawilżającego wynosi około 1 rok (1.500 godzin)
w przypadku dostarczania twardej wody: 400 mg/L.)
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VKM50GB
Sprawność
wymiany
(%)
Zakres operacyjny natężenia przepływu powietrza

–––––– 50 Hz, 220 V-240 V
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Zakres operacyjny natężenia przepływu powietrza

Zakres operacyjny natężenia przepływu powietrza

Zakres operacyjny natężenia przepływu powietrza

ø200
Długość
rur

Ultra wysoka
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Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
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Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Wysoka

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Ultra wysoka

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

KORZYŚCI

Szczegółowe rysunki techniczne

VKM50GBM
Sprawność
wymiany
(%)
Zakres operacyjny natężenia przepływu powietrza

–––––– 50 Hz, 220 V-240 V
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Zakres operacyjny natężenia przepływu powietrza

ø200
Długość
rur

Ultra wysoka
Wysoka

Niska

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Spręż dyspozycyjny (Pa)

Spręż dyspozycyjny (Pa)

a spraw

ść w

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

2) Punkt znamionowy: ●
3) Charakterystyka każdego odczepu staje się ustawieniem charakterystyki tego samego numeru kodu.

1) Na przykład: 19(29)- -07
Nr trybu: 19(29)
Pierwszy kod: (Dopływ:┌ 2 Wylot ┌ 3 )
┘
┘
Nr drugiego kodu: 07

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

[Odczyt charakterystyki sprawności]

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Niska

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Wysoka

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Ultra wysoka

1) Na przykład: 19(29)- -07
Nr trybu: 19(29)
Pierwszy kod: (Dopływ:┌ 2 Wylot
┘
Nr drugiego kodu: 07

┌3

┘

)

2) Punkt znamionowy: ●
3) Charakterystyka każdego odczepu staje się ustawieniem charakterystyki tego samego numeru kodu.
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[Odczyt charakterystyki sprawności]

ZOBACZ WSZYSTKIE RYSUNKI TECHNICZNE
VKM-GB(M) NA STRONIE MY.DAIKIN.EU

Szczegółowe rysunki techniczne
VKM80GB
Sprawność
–––––– 50 Hz, 220 V-240 V
wymiany
Zakres operacyjny natężenia przepływu powietrza
(%)
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ø250
Długość
rur
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Spręż dyspozycyjny (Pa)

Temp

Zakres operacyjny natężenia przepływu powietrza

Niska

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Niska

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Wysoka

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Ultra wysoka

[Odczyt charakterystyki sprawności]
1) Na przykład: 19(29)- -07
Nr trybu: 19(29)
(Dopływ:┌ 2 Wylot
Pierwszy kod:
┘
Nr drugiego kodu: 07

┌3

2) Punkt znamionowy: ●
3) Charakterystyka każdego odczepu staje się ustawieniem charakterystyki tego samego numeru kodu.

┘)

3D082905

VKM80GBM
–––––– 50 Hz, 220 V-240 V
Sprawność
wymiany
Zakres operacyjny natężenia przepływu powietrza
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Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Niska

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Wysoka

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Ultra wysoka

[Odczyt charakterystyki sprawności]
1) Na przykład: 19(29)- -07
Nr trybu: 19(29)
(Dopływ:┌ 2 Wylot
Pierwszy kod:
┘
Nr drugiego kodu: 07
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┌3

┘)

2) Punkt znamionowy: ●
3) Charakterystyka każdego odczepu staje się ustawieniem charakterystyki tego samego numeru kodu.

ZOBACZ WSZYSTKIE RYSUNKI TECHNICZNE
VKM-GB(M) NA STRONIE MY.DAIKIN.EU

KORZYŚCI

Szczegółowe rysunki techniczne

VKM100GB
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Ultra wysoka

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
ŁATWE W OBSŁUDZE
CIEPŁA
SYSTEMY STEROWANIA WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

–––––– 50 Hz, 220 V-240 V

┌3

┘

2) Punkt znamionowy: ●
3) Charakterystyka każdego odczepu staje się ustawieniem charakterystyki tego samego numeru kodu.

)

VKM100GBM
–––––– 50 Hz, 220 V-240 V
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Spręż dyspozycyjny (Pa)

raw

noś

Zakres operacyjny natężenia przepływu powietrza

Spręż dyspozycyjny (Pa)
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raw
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Zakres operacyjny natężenia przepływu powietrza

Tem

Sp

Sprawność
wymiany
(%)

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

1) Na przykład: 19(29)- -07
Nr trybu: 19(29)
(Dopływ:┌ 2 Wylot
Pierwszy kod:
┘
Nr drugiego kodu: 07

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

[Odczyt charakterystyki sprawności]

Niska

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Niska

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Wysoka

Natężenie przepływu powietrza [m³/h]
Ultra wysoka

1) Na przykład: 19(29)- -07
Nr trybu: 19(29)
Pierwszy kod: (Dopływ:┌ 2 Wylot
┘
Nr drugiego kodu: 07

┌3

┘

)

2) Punkt znamionowy: ●
3) Charakterystyka każdego odczepu staje się ustawieniem charakterystyki tego samego numeru kodu.

41

POPRZEDNI

[Odczyt charakterystyki sprawności]

Systemy sterowania

ZDALNY STEROWNIK
PRZEWODOWY BRC1E53A/B/C

INTELIGENTNY
MENADŻER
DOTYKOWY
DCM601A51
42

POPRZEDNI

NARZĘDZIA I PLATFORMY

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Łatwe w obsłudze systemy sterowania 
44

Zestawienie45

Indywidualne systemy sterowania
46

Centralne systemy sterowania
48

43
ZASTOSOWANIA CENTRAL
ŁATWE W OBSŁUDZE
ŁATWE W OBSŁUDZE SYSTEMY
STEROWANIA
SYSTEMY
STEROWANIA
WENTYLACYJNYCH

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Systemy sterowania
KORZYŚCI

Łatwe w obsłudze systemy
sterowania
Synchronizacja pracy systemu wentylacji
z pracą systemu klimatyzacji
Synchronizacja pracy systemu wentylacji z pracą
systemu klimatyzacji znacznie upraszcza sterowanie
całym systemem. Ten sam układ zdalnego sterowania
zapewnia centralizację funkcji klimatyzacji i wentylacji.

Dołączając różne elementy wyposażenia sterowania
centralnego, użytkownik może tworzyć rozbudowane
systemy sterowania.

Jednostka wewnętrzna VRV

BLOKADA

HRV

System okablowania „Super Wiring”
System „Super Okablowania” umożliwia wspólne
okablowanie pomiędzy jednostkami wewnętrznymi,
jednostkami zewnętrznymi oraz sterownikiem
centralnym. System ten sprawia, że dodanie do
istniejącej instalacji centralnego sterownika jest bardzo

proste – po prostu należy go podłączyć do jednostki
zewnętrznej. Dzięki niespolaryzowanemu systemowi
okablowania, nieprawidłowe podłączenie okablowania
jest niemożliwe i czas montażu zostaje skrócony.

Jednostka
wewnętrzna

VKM
Sterownik przewodowy

44

Jednostka
zewnętrzna

KORZYŚCI

Zestawienie systemów sterowania

Centralne systemy
sterowania

5 indywidualnych układów sterowania zapewnia
użytkownikowi kontrolę nad systemem VRV oraz
połączonym systemem wentylacji.

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

›› BRC1D52 oraz BRC1E53A/B/C to przewodowe
sterowniki, umożliwiające dostęp do ustawień
temperatury w pomieszczeniach, programowanego
układu zegarowego itd. Dodatkowo, są one
wyposażone w przyjazne dla użytkownika funkcje HRV.
›› BRC301B61 jest przewodowym sterownikiem
przeznaczonym specjalnie dla zespołów VAM.
›› BRC2C52 i BRC3E52C to miniaturowe, łatwe w użyciu
zdalne sterowniki, nadające się idealnie do użytku
w hotelowych sypialniach.

Rozwiązania sieciowe
Jednostki HRV można podłączyć do wszystkich aktualnych rozwiązań sieciowych Daikin:

DCS601C51
Umożliwia szczegółowe i łatwe monitorowanie oraz obsługę systemów VRV (maksymalnie 64 grupy
sterowania).
Table

DCC601A51

t

Centralny sterownik z ekranem dotykowym i połączeniem do chmury
dla 32 jednostek wewnętrznych

ZASTOSOWANIA CENTRAL
ŁATWE W OBSŁUDZE
ŁATWE W OBSŁUDZE SYSTEMY
STEROWANIA
SYSTEMY
STEROWANIA
WENTYLACYJNYCH

Indywidualne systemy
sterowania

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Zestawienie

DCM601A51

Interfejs LonWorks DMS504B51

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

Interfejs BACnet

DMS502A51

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

Inne urządzenia integracyjne

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Idealne rozwiązanie dla kontroli i zarządzania maksymalnie 512 jednostkami wewnętrznymi VRV.

KRP50-2 / KRP1C4*
Płytka obwodów
drukowanych dla
nawilżacza
BRP4A50(A)
Płytka obwodów
drukowanych adaptera
dla grzejnika od
dostawcy zewnętrznego

• Zdalne włączenie i wyłączenie do 16 jednostek wewnętrznych (1 grupa) (KRP2A* za
pośrednictwem P1 P2)
• Wskazanie alarmu / wyłączenie p.poż.

• Do podłączenia nawilżacza innej firmy
• Włączenie i wyłączenie pracy nawilżacza

• Do podłączenia grzałki innej firmy
• Dla opóźnienia WŁĄCZENIA / WYŁĄCZENIA, gdy używany jest podgrzewacz

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z broszurą omawiającą systemy sterowania Daikin lub zwrócić się do lokalnego dealera
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KRP2A*
Adapter okablowania
dla wyposażenia
elektrycznego

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Proste rozwiązania dla wyjątkowych wymagań

›› Tania opcja spełniająca proste wymagania sterowania
›› Umieszczane w pojedynczych jednostkach i w zespołach

Indywidualne
systemy
sterowania

•

możliwość sterowania maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi lub 8 jednostkami HRV
(1 grupa)

•

łatwa obsługa: bezpośredni dostęp do wszystkich głównych funkcji

•

łatwa konfiguracja: udoskonalony graficzny interfejs użytkownika do zaawansowanych
ustawień menu

•

możliwość równoczesnego włączania/wyłączania jednostki HRV oraz klimatyzatora
(BRC1D52/BRC1E53A/B/C)

•

przełączanie natężenia przepływu powietrza

•

przełączanie trybu wentylacji

•

funkcje samodiagnostyki

•

wyświetlanie i resetowanie sygnału filtra

•

ustawienia układu zegarowego, sterowanie równoczesne z klimatyzatorem (BRC1D52/
BRC1E53A/B/C)

•

włączanie/wyłączanie jednostki VAM (BRC301B61)

•

niezależne sterowanie HRV

•

ustawienia układu zegarowego (BRC301B61)

•

przełączanie trybu odświeżania (tylko HRV)
(wybór za pośrednictwem ustawienia montażowego: tryb zasilania, tryb wylotu)
Uproszczony pilot do użytku
w hotelach

BRC1E53A/B/C
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BRC1D52

BRC301B61

BRC2/3E52C

KORZYŚCI

Indywidualne systemy sterowania
Wykorzystując tylko BRC1D52 lub BRC1E53A można sterować wieloma różnymi jednostkami

Szczegóły zob. poniżej.

Długie okablowanie do 500 m: sterowniki w oddalonych miejscach
Jednostki wewnętrzne

HRV

BRC1E53A/B/C no1
Aż do 500m

Wykorzystanie 2 sterowników do sterowania systemem z 2 miejsc

Równoczesne sterowanie maksymalnie 16 jednostkami za pomocą jednego sterownika

Charakterystyka systemu

Budowa systemu

System
niezależnego
sterowania

HRV

BRC1D52
BRC1E53A/B/C
BRC301B61 *
HRV

System standardowy

Jednostka wewnętrzna

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

Podczas pracy ze sterowaniem grupowym, jednostka VKM posiada wydajność
równoważną 2 standardowym jednostkom wewnętrznym. Równocześnie może
być połączonych maksymalnie16 standardowych jednostek wewnętrznych.
Jednostką wewnętrzne możliwe do podłączenia:
VKM
0
1
2
3
4
16 14 12 10 8
Maks. liczba VRV

5
6

6
4

7
2

8
0

›› Można połączyć wiele jednostek
wewnętrznych VRV lub
jednostek HRV i sterować nimi
w grupach, synchronizując pracę
HRV i klimatyzatorów dzięki
zastosowaniu zdalnego sterowania
klimatyzatorami.
›› Jednostką HRV można sterować
niezależnie wykorzystując zdalny
układ sterowania dla jednostek
wewnętrznych, nawet jeżeli
jednostka wewnętrzna nie jest
eksploatowana

BRC1D52 lub
BRC1E53A/
B/C

Uwaga: VKM wykorzystuje 2 adresy zdalnego sterownika na jednostkę.
Powyżej przedstawiono liczbę zespołów, którymi można sterować jako grupą.
Grupa 1

System sterowania zsynchronizowaną pracą
wielu grup

System sterowania zsynchronizowaną klimatyzacją
(VRV, Sky Air)

›› Możliwe jest niezależne sterowanie HRV
›› Możliwe jest sterowanie
z wykorzystaniem 2 układów zdalnego BRC1D52 lub
sterowania
BRC1E53A/B/C
›› Można sterować równocześnie wieloma
BRC301B61 *
jednostkami HRV w grupie. (Możliwe
jest przyłączenie maksymalnie 8 lub 16
jednostek HRV*)
›› Można korzystać ze zdalnego
sterowania klimatyzatorem

HRV

BRC1D52
BRC1E53A/B/C
BRC301B61*

Niezbędne
akcesoria

Grupa 2

Jednostka
wewnętrzna

Jednostka
wewnętrzna
Grupa 2

Grupa 1

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

Grupa 1

Jednostka
wewnętrzna

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

HRV

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

Grupa 2

Jednostka
wewnętrzna

Sterowanie
centralne za
pośrednictwem
adaptora KRP2
›› Kiedy pracuje jedna z wielu grup,
Inteligentnego
jednostki HRV są zsynchronizowane
Menedżera
i pracują równocześnie
Dotykowego
›› Można sterować zsynchronizowaną
pracą wielu grup jednostek
wewnętrznych VRV lub Sky Air

NARZĘDZIA I PLATFORMY

BRC1E53A/B/C no2

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

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

ZASTOSOWANIA CENTRAL
ŁATWE W OBSŁUDZE
ŁATWE W OBSŁUDZE SYSTEMY
STEROWANIA
SYSTEMY
STEROWANIA
WENTYLACYJNYCH

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

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

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

HRV + adaptor KRP2

*BRC301B61 dostępny tylko dla VAM-FA/FB
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›› Sterowanie grupowe
		Jeden układ zdalnego sterowania klimatyzatorem
steruje równocześnie 16 jednostkami
klimatyzacyjnymi oraz HRV*.
›› Sterowanie z wykorzystaniem 2 układów zdalnego
sterowania
		Można sterować klimatyzacją i jednostkami HRV
z dwóch lokalizacji, dzięki przyłączeniu dwóch
układów zdalnego sterowania klimatyzatorem.
(Możliwe jest sterowanie grupowe)

Centralne
systemy
sterowania

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

Centralny układ zdalnego sterowania - DCS302C51
DCS302C51

›› Możliwość obsługi do 64 grup (128 jednostek wewnętrznych, maks. 10 jednostek zewnętrznych)
›› Sterowanie grupowe (dodano przyciski „w górę” i „w dół” do wybierania grup)
›› Sterowanie strefowe
›› Wyświetlanie kodu awarii
›› Maksymalna długość okablowania 1 000 m (ogółem: 2 000 m)
›› Możliwość łączenia z centralnym sterowaniem WŁĄCZ/WYŁĄCZ, programowanym układem
zegarowym oraz systemem BMS
›› Objętość i kierunek strumienia powietrza można kontrolować indywidualnie w przypadku
jednostek wewnętrznych dla każdego sterowania grupą.
›› W przypadku wentylacji z odzyskiem ciepła (VKM) można sterować objętością i trybem wentylacji.
›› Przyłączając programowany układ zegarowy, można skonfigurować maksymalnie 4 pary „operacja/
zatrzymanie” na dzień.

Centralny panel sterowania włącz/wyłącz - DCS301B51
DCS301B51

Umożliwia wspólne lub indywidualne sterowanie 16 grupami jednostek wewnętrznych
›› Można sterować maksymalnie 16 grupami (128 wewnętrznych jednostek klimatyzacji i HRV)
›› Możliwość użycia 2 zdalnych sterowników umieszczonych w różnych miejscach
›› Wskaźnik sterowania centralnego
›› Maksymalna długość okablowania 1 000 m (ogółem: 2 000m)

DST301B51

Programowany układ zegarowy - DST301B51
Umożliwia zaprogramowanie 64 grup
›› Można sterować maksymalnie 128 wewnętrznymi jednostkami klimatyzacji i HRV
›› 8 rodzajów harmonogramu tygodniowego
›› Maksymalnie 48-godzinny czas podtrzymania zasilania
›› Maksymalna długość okablowania 1 000 m (ogółem: 2 000m)

Liczba jednostek HRV, jakie można przyłączyć na jeden system
Zdalny sterownik centralny
Centralny wyłącznik
Programowany zegar
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2 jednostki
8 jednostek
1 jednostka

Niezbędne
akcesoria

Centralny wyłącznik - DCS301B51
›› Jeden sterownik może sterować
operacjami włącz/wyłącz 16 grup
jednostek w sposób zbiorczy lub
indywidualny

Grupowy/
Indywidualny
system
sterowania

HRV

DCS301B51
DST301B51

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

Programowany układ zegarowy DST301B51
›› Jeden programowany układ
zegarowy może sterować realizacją
tygodniowego harmonogramu dla
128 jednostek

HRV

Jednostka wewnętrzna

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

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

›› System sterowania można rozszerzać
stosownie do jego zadań, łącząc
ze sobą wiele różnych elementów
wyposażenia centralnego sterowania
Centralny układ zdalnego
sterowania - DCS302C51

Strefa 1

Centralny system
sterowania
z synchronizacją
klimatyzacji

System
sterowania
strefowego

DCS301B51 lub
DST301B51,
BRC1D52 lub
BRC1E53A/B/C
W razie potrzeby:
DCS302C51

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Jednostka
wewnętrzna

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

›› Centralny układ zdalnego
sterowania umożliwia
wprowadzanie ustawień
i realizację funkcji monitorowania
oraz może sterować
maksymalnie128 jednostkami VRV
i HRV.

Jednostka
wewnętrzna

HRV

BRC1D52
BRC1E53A/B/C

DCS302C51
BRC1D52
BRC1E53A/B/C

›› Możliwa jest realizacja sterowania
w 3 różnych schematach:
sterowanie indywidualne, grupowe
i strefowe.
›› W obrębie danej strefy można
sterować wieloma grupami

DCS302C51,
BRC1D52 lub
BRC1E53A/B/C
W razie potrzeby:
DSC301B51 lub
DST301B51

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Charakterystyka
systemu

Budowa systemu

ZASTOSOWANIA CENTRAL
ŁATWE W OBSŁUDZE
ŁATWE W OBSŁUDZE SYSTEMY
STEROWANIA
SYSTEMY
STEROWANIA
WENTYLACYJNYCH

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

KORZYŚCI

Systemy sterowania centralnego

Jednostka
HRV
wewnętrzna
BRC1D52
BRC1E53A/B/C

›› Można budować systemy
bez układów sterowania
klimatyzatorami i jednostkami HRV
›› Systemy sterowania można
rozszerzać stosownie do potrzeb,
łącząc ze sobą wiele różnych
centralnych systemów sterowania

49

POPRZEDNI

Strefa 2

›› Wieloma jednostkami HRV można
sterować niezależnie

W przypadku małych do dużych przestrzeni komercyjnych
firma Daikin oferuje gamę agregatów skraplających R-410A,
ze sterowaniem inwerterowym, do stosowania w połączeniu
z centralami klimatyzacyjnymi. Centrale klimatyzacyjne
stanowią idealne rozwiązanie w sytuacjach, gdzie asortyment
jednostek wentylacyjnych Daikin do zastosowań komercyjnych
nie spełnia wymagań dotyczących wentylacji ze względu na
architekturę budynków (duże atrium, sala bankietowa itd.).
Centrale klimatyzacyjne zapewniają dużą ilość świeżego
powietrza (> 500 m3/h) oraz wysokie współczynniki ESP,
pozwalając na rozległą instalację kanałową.
Centrala klimatyzacyjna oferuje rozwiązanie dostosowane do
potrzeb użytkownika, zapewniając optymalną klimatyzację
w wielu miejscach. Istnieje możliwość dostosowania centrali
klimatyzacyjnej do budynku - nie istnieją ograniczenia
w zakresie instalacji i konstrukcji - ponieważ charakteryzuje je
całkowicie modułowa konstrukcja, dzięki której ich wielkość
można dokładnie dopasować (w przyrostach co 1 cm) do
wymagań użytkownika.
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Daikin
Zastosowania central wentylacyjnych
Dlaczego warto wybierać centrale wentylacyjne Daikin
z połączeniem DX?

52

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Centrale
wentylacyjne

Dlaczego warto stosować jednostki skraplające VRV i ERQ
w konfiguracjach z centralami wentylacyjnymi?

56

W celu uzyskania maksymalnej elastyczności instalacji, oferujemy
4 systemy sterowania
57
58

ERQ - dla mniejszych wydajności (od klasy 100 do 250)

59

Integracja VRV i ERQ w centralach wentylacyjnych innych firm

60

Dobór układu pojedynczego i układu multi

61

Opcje i wyposażenie dodatkowe

66
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VRV - do dużych wydajności (od 8 do 54 HP)

ZASTOSOWANIA CENTRAL
OPCJE I WYPOSAŻENIE
ZASTOSOWANIA CENTRAL
DODATKOWE WENTYLACYJNYCH WENTYLACYJNYCH

Wstępnie skonfigurowana jednostka zapewniająca dopływ świeżego
powietrza - ADT-FDI 
53

51

Rozwiązania central
wentylacyjnych Daikin
Znajdziesz to, czego potrzebujesz
Dlaczego warto wybierać centrale wentylacyjne Daikin z połączeniem DX?

Uproszczenie biznesu

Punkt kompleksowej obsługi

Unikalne rozwiązanie Total Solution od Daikin pomaga
firmom zaoferować lepsze rozwiązania międzyfilarowe
z myślą o zwiększeniu ich współczynnika sukcesu
poprzez dostarczenie użytkownikom końcowym
bezkonkurencyjnych kombinacji produktów oraz z myślą
o uproszczeniu pracy instalatorów poprzez dostarczenie
wysokiej jakości produktów pochodzących od tego
samego producenta. W przeciwieństwie do innych
producentów, Daikin nie wykorzystuje produktów OEM
w swojej ofercie central wentylacyjnych z DX. Wielu
konkurentów oferuje jednostki zewnętrzne OEM DX lub
OEM AHU, co tworzy dodatkowe problemy w przypadku
roszczeń gwarancyjnych lub wystąpienia usterek. Oferta
jednego interfejsu dla firmy sprawia, że Daikin jest
oczywistym wyborem.

Daikin jest jedynym globalnym producentem na rynku,
który oferuje unikalne rozwiązanie plug & play,
w którym centrale wentylacyjne Daikin wyprodukowane
przez Daikin Applied Europe z certyfikatem Eurovent
gwarantują zgodność z wyjątkowym typoszeregiem
jednostek zewnętrznych Daikin w ten sposób zapewniając
najlepszą sprawność na rynku.
Ta niepowtarzalna integracja produktów
międzyfilarowych w tym samym portfelu zapewnia
klientom zarówno spokój, jak również wartość dodaną
podczas promowania rozwiązania Total Solution.

Narzędzia
Wybór centrali wentylacyjnej w połączeniu z DX nigdy
nie był prostszy w przypadku żadnego z producentów.
Dobrze znane oprogramowanie doboru VRV xpress
zmodyfikowano, aby zintegrować w nim wstępnie
skonfigurowane kombinacje central wentylacyjnych
z jednostkami zewnętrznymi DX lub aby dobrać jednostki
zewnętrzne połączone z zestawami zaworów rozprężnych.
Do bardziej złożonego doboru można wykorzystać nową
sieć Astra, która pozwala wybrać unikalne rozwiązania
dostosowane do indywidualnych wymogów każdego
projektu.

Pełen wachlarz możliwości
Dzięki najbardziej kompletnej ofercie na rynku, Daikin
oferuje rozwiązanie dla wszystkich rodzajów zastosowań
komercyjnych, gdzie potrzebny jest dopływ świeżego
powietrza. Daikin dostarcza rozwiązania wentylacyjne
w postaci central wentylacyjnych od 2500 m3/h
do 140 000 m3/h z odzyskiem ciepła lub bardziej
zaawansowane rozwiązania wentylacyjne, w których
jednostkę zewnętrzną VRV można połączyć z centralą
wentylacyjną Daikin dla uzyskania najwyższej jakości
w klimatyzacji. Zharmonizowane sterowanie między
jednostką zewnętrzną VRV a centralą wentylacyjną AHU
oferuje całodobową kontrolę systemu podłączonego do
iTM.

Korzyści
Łatwy dobór
w Xpress
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›› Unikalny producent z ofertą kompletnego rozwiązania
›› Rozwiązanie plug&play
›› Zgodność z iTM
›› VRV Xpress obsługuje działalność w zakresie AHU NOWOŚĆ
›› Wstępnie skonfigurowane AHU+jednostki zewnętrzne DX
zapewniające dopływ świeżego powietrza NOWOŚĆ

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Nowe, wstępnie skonfigurowane rozwiązanie
zapewniające dopływ świeżego powietrza

		

Łatwy montaż

›› 		 Fabrycznie montowane sterowniki i taka sama
średnica rur między wężownicą AHU a jednostką
zewnętrzną VRV
›› 		 Fabrycznie opracowany sterownik logiczny
gwarantuje szybszą instalację w porównaniu do
kombinacji AHU i sterowników innej firmy
›› 		 Uruchomienie jest bardzo proste dzięki
rozwiązaniu zapewniającemu dopływ świeżego
powietrza Daikin

Łatwa integracja

›› 		 Pełna zgodność komunikacji między
sterowaniem AHU i jednostkami zewnętrznymi
a standardowym BMS (Modbus i BACnet)
›› 		 Zdalnym sterowaniem pracą (tryb pracy
z nastawą i włączenie/wyłączenie rozwiązania
zapewniającego dopływ świeżego powietrza)
zarządza unikalny Inteligenty Menedżer Dotykowy
za pośrednictwem interfejsu BACnet/IP
›› 		 Do urządzenia można także uzyskać dostęp
z dedykowanej strony internetowej, która jest
dostępna z każdego miejsca w dowolnym
momencie
		

Szybki kosztorys

›› 		 Rozwiązanie zapewniające dopływ świeżego
powietrza Daikin zawiera narzędzie VRVXpress,
które oferuje dokładną wycenę oraz zapewnia
większą ilość informacji odnośnie gamy VRV
›› 		 Dobór w przypadku VRVXpress jest tak samo
prosty jak innej jednostki wewnętrznej
›› 		 Dzięki VRVXpress, konsultant jest w stanie
zapewnić sobie konkurencyjną przewagę oferując
dokładną i niezawodną wycenę

ENERGY EFFICIENCY

ZASTOSOWANIA CENTRAL
OPCJE I WYPOSAŻENIE
ZASTOSOWANIA CENTRAL
DODATKOWE WENTYLACYJNYCH WENTYLACYJNYCH

›› 		 Szeroki asortyment wstępnie dobranych
kombinacji AHU i VRV nadaje się do wszystkich
klimatów w Europie
›› 		 Typoszereg od 2000 m³/h do 17000 m³/h
›› 		 Rozwiązanie zaprojektowane do temperatur
46°CDB
›› 		 Jednostka zewnętrzna VRV oraz zestawy
połączeniowe (do wymiennika centrali
wentylacyjnej) są montowane fabrycznie
i konfigurowane

		

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Prosty projekt

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

Prosty wybór
jak w przypadku
jednostki
wewnętrznej
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Wstępnie skonfigurowana jednostka zapewniająca dopływ świeżego powietrza

XXX

Od razu pobierz Xpress z nowymi
wstępnie skonfigurowanymi
kombinacjami ze strony my.daikin.eu

Report to performance data

Więcej informacji znajduje się w dedykowanej broszurze
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2016

Wstępnie dobrana jednostka zapewniająca dopływ świeżego powietrza

ADT-FDI

Wstępnie skonfigurowane
rozwiązanie zapewniające
dopływ świeżego powietrza
Wysokiej klasy wentylacja z odzyskiem ciepła
ʯʯ Wstępnie skonfigurowana jednostka, z doborem, wyceną i łatwa
procedurą zamawiania
ʯʯ Bezpośrednie połączenie z wstępnie dobranymi jednostkami
zewnętrznymi VRV Daikin
ʯʯ Silnik o wydajności Premium IE
ʯʯ Energooszczędny rotacyjny wymiennik ciepła
ʯʯ Zwarta budowa
ʯʯ Jakość powietrza w pomieszczeniach zgodna z wytycznymi dot.
higieny VDI
ʯʯ Limity operacyjne od temperatury zew. od -20°C do +46°C
ʯʯ Monitorowanie i sterowanie za pośrednictwem inteligentnego
menedżera dotykowego
ʯʯ Nie jest możliwe połączenie z jednostkami wewnętrznymi
Daikin

ADT03FDI-80 ADT03FDI-100 ADT03FDI-125

Przepływ powietrza Nominalny przepływ powietrza obowiązuje
m /h
2200
2700
dla chłodzenia (1) i ogrzewania (2)
Zintegrowany zestaw Typ
EKEXV80
EKEXV100
zaworu rozprężnego Liczba
Zintegrowana
Typ
skrzynka sterownicza Liczba
Wartość znam. dot. Klasa energii Eurovent
A+
energii
Zgodność z ERP
Technologia
%
odzysku ciepła
Technologia
Zima
Nom.
%
81,5
79,2
odzysku ciepła
ESP
Nom.
Pa
SFPv
Nom.
W/(m3/s)
1388
1508
Moc pob. przez went. nawiewny
Nom.
kW
0,53
0,7
Klasa filtra
Nawiew
Wywiew
Wymiary
Jednostka
Wysokość
mm
1540
Szerokość
mm
2500
Głębokość
mm
990
Ciężar
Kg
549
Całkowity pobór mocy
Nom.
kW
1,55
2
Zasilanie AHU
Napięcie elektryczne
V/ph/Hz 230V/1Ph/50 Hz
Otwarcie drzwiczek (zgodnie z kierunkiem powietrza nawiewanego)
Zalecana jednostka Typ
ERQ100AV1
Liczba
zewnętrzna
3

Przepływ powietrza Nominalny przepływ powietrza obowiązuje
m /h
dla chłodzenia (1) i ogrzewania (2)
Zintegrowany zestaw Typ
zaworu rozprężnego Liczba
Zintegrowana
Typ
skrzynka sterownicza Liczba
Wartość znam. dot. Klasa energii Eurovent
energii
Zgodność z ERP
Technologia
%
odzysku ciepła
Technologia
Zima
Nom.
%
odzysku ciepła
ESP
Nom.
Pa
SFPv
Nom.
W/(m3/s)
Moc pob. przez went. nawiewny
Nom.
kW
Klasa filtra
Nawiew
Wywiew
Wymiary
Jednostka
Wysokość
mm
Szerokość
mm
Głębokość
mm
Ciężar
Kg
Całkowity pobór mocy
Nom.
kW
Zasilanie AHU
Napięcie elektryczne
V/ph/Hz
Otwarcie drzwiczek (zgodnie z kierunkiem powietrza nawiewanego)
Zalecana jednostka Typ
Liczba
zewnętrzna

6900

ADT05FDI-250

3600

4100

4700

5500

6200

EKEXV125

EKEXV140

EKEXV200

EKEXV200

EKEXV250

A

A+

A

1
EKEQFCBA
1
A+
ErP 2018

A

Wymiennik rotacyjny, odzysk ciepła utajonego
76,9

81,1

79,6

77,8

79

77,4

1512
1,08

1637
1,35

1456
1,4

1575
1,72

200
1660
0,92

1402
0,89
F7+ F7
F7+ F7

1740
2620
1200
659
2,3
2,25
2,63
400V/3Ph/50 Hz
W prawo
ERQ125AV1
ERQ140AV1
1

8000

2780
1400
840
3,15

3,25

ERQ200AW1

8700

10 000

11 500

EKEXV200

3,86

ERQ250AW1

ADT07FDI-200 ADT08FDI-200 ADT09FDI-200 ADT09FDI-250

EKEXV140

ADT10FDI-250

13 200

14 900

EKEXV250

EKEXV250

A

A+

2
EKEQFCBA

1
A

2
A+

A

A+
ErP 2018

Wymiennik rotacyjny, odzysk ciepła utajonego
77,9

80,2

79,3

78,1

78,4

79,7

77,9

80,2

1429
2,48

1438
2,82

1569
3,54

1397
3,62

7,44

2570
3100
2300
1973
7,6

200
1580
1,86

1438
1,82

1491
2,04

1581
2,35
F7+ F7
F7+ F7

1920
2980
1400
887
4,14

4,07

ERQ250AW1
1

(1) Chłodzenie: temp. wew. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB; równoważna długość instalacji rurowej: 5 m; różnica poziomów: 0 m
(2) Ogrzewanie: temp. wew. 20°CDB; temp. zewnętrzna -15°CDB, równoważna długości rur: 5m; różnica poziomów: 0 m
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ADT04FDI-200 ADT05FDI-200

3200

7400

EKEXV250
1

ADT04FDI-140

EKEXV125

ADT06FDI-250 ADT07FDI-250 ADT07FDI-140
3

ADT04FDI-125

3100
1600
1063
4,48

ERQ140AV1
2

2180
3150

2460
2980
1940

1489
5,08
5,37
400V/3Ph/50 Hz
W prawo
ERQ200AW1
2

1594
6,06

ERQ250AW1
2

Fabrycznie montowany i przetestowany
wymiennik ciepła DX

KORZYŚCI
ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

Wentylator EC o wysokiej sprawności

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Nowe rozwiązanie
zapewniające dopływ
świeżego powietrza Daikin

Wymiennik rotacyjny do odzysku ciepła

POPRZEDNI

Skuteczna filtracja

NARZĘDZIA I PLATFORMY

+

Projekt Daikin
4 drzwi inspekcyjne
znacznie zmniejszają
ryzyko wycieków,
ponieważ nie ma
połączenia między
powietrzem nawiewanym
a wywiewanym

+

System tradycyjny
2 drzwi inspekcyjne
z uszczelką między sekcją
powietrza wywiewanego
i nawiewanego. Szybszy
wyciek z powodu różnicy
ciśnień

ZASTOSOWANIA CENTRAL
OPCJE I WYPOSAŻENIE
ZASTOSOWANIA CENTRAL
DODATKOWE WENTYLACYJNYCH WENTYLACYJNYCH

Konstrukcja
4-drzwiowa
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Pakiet świeżego powietrza Daikin - Przegląd

Dlaczego warto stosować jednostki skraplające VRV i ERQ
w konfiguracjach z centralami wentylacyjnymi?
Wysoka efektywność
Pompy ciepła Daikin zyskały swą renomę dzięki
wysokiej wydajności energetycznej. Zintegrowanie
centrali wentylacyjnej z systemem odzysku ciepła
stanowi jeszcze bardziej efektywne rozwiązanie,
tam gdzie mamy do czynienia z chłodzeniem,

ale temperatura powietrza zewnętrznego jest
zbyt niska, aby wprowadzić je do pomieszczenia
w niezmienionym stanie. W takim przypadku ciepło
z biur jest wykorzystywane do podgrzewania
doprowadzanego zimnego powietrza.

Powietrze na
zewnątrz = 10°C
Dostarczane jest świeże powietrze
o temperaturze 21°C. Różnica temperatury
względem powietrza zewnętrznego jest
uzupełniana darmowym podgrzewaniem
z wykorzystaniem odzysku ciepła poprzez
układ klimatyzacji

Temperatura wewnętrzna wynosi 22°C,
w związku z czym potrzebne jest chłodzenie
ze względu na promieniowanie słoneczne.
Ciepło nadmiarowe jest przekazywane do
centrali wentylacyjnej.

Szybka reakcja na zmieniające się obciążenia
zapewnia wysokie poziomy komfortu
Jednostki ERQ i VRV firmy Daikin szybko reagują na
wahania temperatury powietrza zasilającego, w wyniku
czego utrzymywana jest stała temperatura powietrza
wewnętrznego i związany z tym wysoki poziom
komfortu dla użytkownika. Najwyższy poziom oferuje
seria VRV, która zapewnia jeszcze większą stabilność
komfortu, oferując ciągłe ogrzewanie, nawet podczas
odszraniania jednostki zewnętrznej.

Prosta konstrukcja i instalacja
System jest prostej konstrukcji i łatwy w instalacji,
ponieważ nie są wymagane dodatkowe elementy
układu wodnego, takie jak kotły, zbiorniki, połączenia
gazowe itd.
To zmniejsza koszty całkowitej inwestycji, jak i koszty
eksploatacyjne.

Pakiet świeżego powietrza Daikin
›› Jeżeli wstępnie skonfigurowane rozwiązanie zapewniające dopływ świeżego powietrza nie spełnia wymagań.
›› Połączenie typu plug & play między VRV/ERQ oraz całą gamą D-AHU Modular.
›› Montowane i spawane fabrycznie zestawy modułów sterujących i zaworów rozprężnych.
Jednostka skraplająca
VRV IV lub ERQ

Fabrycznie założony
i zlutowany pakiet
świeżego powietrza

Elektroniczny zawór
rozprężny (EKEXV)

Moduł sterujący
(EKEQ)
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Pakiet świeżego powietrza Daikin - Elementy sterowania

W celu uzyskania maksymalnej elastyczności instalacji,
oferujemy 4 systemy sterowania

1. Sterowanie W (sterowanie TS/TR/TROOM):

2. Sterowanie X (sterowanie TS/TR/TROOM):

Sterowanie temperaturą powietrza przez sterownik DDC
Temperatura w pomieszczeniu regulowana jest jako funkcja
temperatury powietrza nawiewanego (wynikowa) lub temperatury
powietrza powrotnego (regulowana przez użytkownika) centrali
wentylacyjnej. Sterownik DDC przetwarza różnicę temperatur
między wartością zadaną a temperaturą zasysanego powietrza (lub
temperaturą powietrza wylotowego lub temperaturą pomieszczenia)
na sygnał proporcjonalny (0-10V), który przesyłany jest do modułu
sterującego Daikin (EKEQFCBA). To napięcie moduluje wymagania
odnośnie wydajności jednostki zewnętrznej.

Precyzyjna kontrola temperatury powietrza przez sterownik DDC
Temperatura w pomieszczeniu regulowana jest jako funkcja
temperatury powietrza nawiewanego (wynikowa) lub temperatury
powietrza powrotnego (regulowana przez użytkownika) centrali
wentylacyjnej. Sterownik DDC przetwarza różnicę temperatur
między wartością zadaną a temperaturą zasysanego powietrza
(lub temperaturą powietrza wylotowego lub temperaturą
pomieszczenia) na napięcie referencyjne (0-10V), które przesyłane
jest do modułu sterującego Daikin (EKEQFCBA). Napięcie referencyjne
jest wykorzystywane jako główna wartość wejściowa do regulacji
częstotliwości sprężarki.

0-10V

TEXT
EXT

Control
box
Moduł
sterujący
EKEQFCBA
Daikin:
EKEQFCBA

TTR
R

DDC
DDC

+

TTOA
OA

-

TE T
C

TTS

0-10V

TEXT
EXT

Control
box
Moduł
sterujący
EKEQFCBA
Daikin:
EKEQFCBA

TTR
R

+

TTOA
OA

S

TTROOM
ROOM

-

TE T

C

TTS

S

TTROOM
ROOM

3. Sterowanie Y (sterowanie TE/TC):

4. Sterowanie Z (sterownie TS/TROOM):

Za pomocą stałej temperatury parowania/skraplania
Użytkownik może ustalić stałą zadaną temperaturę parowania
i skraplania. W takim przypadku, temperatura w pomieszczeniu
jest regulowana tylko pośrednio. Aby przeprowadzić początkowe
ustawienia, trzeba podłączyć zdalny sterownik przewodowy Daikin
(BRC1D52 lub BRC1E52A/B - opcja). Nie jest to wymagane do pracy.

Sterowanie centralą wentylacyjną jak jednostką wewnętrzną VRV
ze 100% świeżego powietrza
Umożliwia sterowanie centralą wentylacyjną tak samo jak jednostką
wewnętrzną VRV. Sterowanie temperaturą będzie koncentrować
się na temperaturze powietrza powrotnego z pomieszczenia do
centrali wentylacyjnej. Do pracy wymaga BRC1D52 lub BRC1E52A/B.
Jedyne sterowanie, które umożliwia połączenie innych jednostek
wewnętrznych z centralą wentylacyjną w tym samym czasie.

BRC1D*
BRC1D*
BRC1E*
BRC1E*

Control
box
Moduł
sterujący
EKEQFCBA

TTEXT
EXT

AHU

TTRR
+
TE TC

TTOA
OA

-

TTS
S

BRC1D*
BRC1D*
BRC1E*
BRC1E*

TTROOM
ROOM

TEXT
EXT

Control
box
Moduł
sterujący
EKEQMCBA (VRV
(VRV IV)
IV)
EKEQDCB (ERQ)
(ERQ)

TRR

TTOA
OA

OR
LUB

-

+
TE T
C

TS

TTROOM
ROOM

TS = Temperatura powietrza nawiewanego

TR = Temperatura powietrza powrotnego

TOA = Temperatura powietrza zewnętrznego

TROOM = Temperatura powietrza

TEXT = Temperatura powietrza wywiewanego

TE = Temperatura parowania

TC = Temperatura skraplania

w pomieszczeniu

Zestaw opcjonalny
Możliwość W
Możliwość X
Możliwość Y

EKEQFCBA

Możliwość Z

EKEQDCB
EKFQMCBA*

ZASTOSOWANIA CENTRAL
OPCJE I WYPOSAŻENIE
ZASTOSOWANIA CENTRAL
DODATKOWE WENTYLACYJNYCH WENTYLACYJNYCH

DDC
DDC

OR
LUB

AHU
AHU

Właściwości
Gotowy sterownik DDC nie wymaga konfiguracji wstępnej
Wymagany wstępnie skonfigurowany sterownik DDC
Za pomocą stałej temperatury parowania, nie można ustawić wartości zadanej za pomocą zdalnego sterownika
Wykorzystanie zdalnego sterownika bezprzewodowego Daikin, pracującego w podczerwieni BRC1D52 lub BRC1E52A/B
Sterowanie temperaturą z wykorzystaniem temperatury zasysania powietrza lub temperatury w pomieszczeniu (za pomocą zdalnego czujnika)

* EKEQMCB (dla układu „Multi")
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OR
LUB

AHU
AHU

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Sterowanie Z: Regulacja temperatury powietrza powrotnego
(temperatura ssania, temperatura w pomieszczeniu) za pomocą
systemu sterowania Daikin (bez konieczności wykorzystania
sterownika DDC)
Sterowanie Y: Regulacja temperatury czynnika chłodniczego
(Te/Tc) za pomocą systemu sterowania Daikin (bez konieczności
wykorzystania sterownika DDC)

POPRZEDNI

Sterowanie W: Dostępna regulacja temperatury powietrza
(temperatura wylotu, temperatura ssania, temperatura
w pomieszczeniu) za pomocą prostego w obsłudze sterownika DDC
Sterowanie X: Precyzyjna regulacja temperatury powietrza
(temperatura tłoczenia, temperatura ssania, temperatura
w pomieszczeniu) za pomocą sterownika DDC bez
reprogramowania (do specjalnych zastosowań)

Pakiet świeżego powietrza Daikin - Połączenia VRV

- do dużych wydajności (od 8 do 54 HP)
Zaawansowane rozwiązanie do zastosowań pojedynczych i multi
›› Jednostki ze sterowaniem inwerterowym
›› Odzysk ciepła, pompa ciepła
›› R-410A
›› Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pośrednictwem systemów sterowania Daikin
›› Dostępny duży zakres zestawów zaworów rozprężnych
›› BRC1E52A/B do nastawy temperatury (podłączony do EKEQMCBA).
›› Możliwość podłączenia do wszystkich systemów odzyskiwania ciepła VRV i pomp ciepła

Sterowanie W, X, Y dla pompy ciepła VRV IV

Sterowanie Z dla wszystkich jednostek zewnętrznych VRV

Przewody chłodnicze
F1-F2
inne protokoły komunikacji
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Pakiet świeżego powietrza Daikin - Połączenia ERQ

ERQ-AW1

Wentylacja
ERQ
Zakres wydajności
HP
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
Wydajność grzewcza Nom.
kW
Pobór mocy
Chłodzenie
Nom.
kW
Ogrzewanie
Nom.
kW
EER
COP
Wysokość x Szerokość x Głębokość
mm
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
kg
Obudowa
Materiał
Przepływ powietrza Chłodzenie
Nom.
m³/min
przez wentylator
Ogrzewanie
Nom.
m³/min
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Nom.
dBA
Poziom ciśnienia
Chłodzenie
Nom.
dBA
Ogrzewanie
Nom.
dBA
akustycznego
Zakres pracy
Chłodzenie
Min./Maks.
°CDB
Ogrzewanie
Min./Maks.
°CWB
Temperatura wężownicy Ogrzew./Min./Chłodzenie/Maks. °CDB
Czynnik chłodniczy Typ
Ilość
kg
tCO₂eq
GWP
Sterowanie
Połączenia
Ciecz
Śr. zew.
mm
Śr. zew.
mm
instalacji rurowej Gaz
Skropliny
Śr. zew.
mm
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Hz/V
Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)
A
Prąd

100AV1
4
11,2
12,5
2,81
2,74

Wentylacja
ERQ
Zakres wydajności
HP
Wydajność chłodnicza Nom.
kW
Wydajność grzewcza Nom.
kW
Pobór mocy
Chłodzenie
Nom.
kW
Ogrzewanie
Nom.
kW
EER
COP
Wysokość x Szerokość x Głębokość
mm
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
kg
Obudowa
Materiał
Przepływ powietrza Chłodzenie
Nom.
m³/min
przez wentylator
Ogrzewanie
Nom.
m³/min
Poziom mocy akustycznej Nom.
dBA
Poziom ciśnienia akustycznego Nom.
dBA
Zakres pracy
Chłodzenie
Min./Maks.
°CDB
Ogrzewanie
Min./Maks.
°CWB
Temperatura wężownicy Ogrzew./Min./Chłodzenie/Maks. °CDB
Czynnik chłodniczy Typ
Ilość
kg
tCO₂eq
GWP
Sterowanie
Połączenia
Ciecz
Śr. zew.
mm
instalacji rurowej Gaz
Śr. zew.
mm
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie
Hz/V
Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)
A
Prąd

125AW1
5
14,0
16,0
3,52
4,00
3,98
4,00
1680x635x765
159

125AV1
5
14,0
16,0
3,51
3,86
3,99

4,56

102
66
50
52

95
95
72
54

6,2
12,9

15,9
16

4,15
1345x900x320
120
Emaliowana galwanizowana blacha stalowa
106
105
67
51
53
-5/46
-20/15,5
10/35
R-410A
4,0
8,4
2087,5
Zawór rozprężny (typ elektroniczny)
9,52
15,9
26x3
1N~/50/220-240
32,0
200AW1
8
22,4
25,0
5,22
5,56
4,29
4,50
1680x930x765
187
Emaliowana galwanizowana blacha stalowa
171
171
78
57
-5/43
-20/15
10/35
R-410A
7,7
16,1
2087,5
Elektroniczny zawór rozprężny
9,52
19,1
3N~/50/400
25

140AV1
6
15,5
18,0
4,53
4,57
3,42
3,94

69
53
55

19,1

250AW1
10
28,0
31,5
7,42
7,70
3,77
4,09
240
185
185
58

8,4
17,5

22,2
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„Pakiet świeżego powietrza od Daikin” to kompletne rozwiązanie typu Plug & Play,
obejmujące centralę klimatyzacyjną, jednostkę skraplającą ERQ lub VRV oraz wszystkie
elementy sterujące (EKEQ, EKEX, DDC) zamontowane i skonfigurowane fabrycznie.
Najdogodniejsze rozwiązanie, zintegrowane w jednym systemie.

ZASTOSOWANIA CENTRAL
OPCJE I WYPOSAŻENIE
ZASTOSOWANIA CENTRAL
DODATKOWE WENTYLACYJNYCH WENTYLACYJNYCH

›› Jednostki ze sterowaniem inwerterowym
›› Pompa ciepła
›› R-410A
›› Dostępny duży asortyment zestawów zaworu rozprężania
›› Idealne dla centrali wentylacyjnej Daikin Modular

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Podstawowe rozwiązanie dostarczania świeżego
powietrza dla zastosowań w układach pojedynczych

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

ERQ - do mniejszych wydajności
(od typu 100 do 250)

Integracja z centralami wentylacyjnymi dostawców zewnętrznych

Integracja ERQ i VRV w centralach wentylacyjnych innych firm
szeroka gama zestawów zaworów rozprężnych i modułów sterujących

Tabela możliwości
Moduł sterujący

ERQ100
ERQ125
ERQ140
ERQ125
3 fazy ERQ200
ERQ250
VRV III
VRV IV H/P /
VRV IV seria W
Seria VRV IV S
VRV IV H/R
VRV IV seria i
1 fazy

•
•
•
•

Zestaw zaworu rozprężnego

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50
Sterowanie Z Sterowanie W,X,Y Sterowanie Z
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
n1
n1

EKEXV63
P
P
P
n1

EKEXV80
P
P
P
P
n1

EKEXV100
P
P
P
P
P
n1

EKEXV125
P
P
P
P
P
P
n1

EKEXV140
P
P
P
P
P
n1

EKEXV200
P
P
n1

EKEXV250
P
P
n1

EKEXV400
n1

EKEXV500
n1

Mieszane połączenie
z jednostkami
wewnętrznymi VRV

Niemożliwe

Obowiązkowe

-

P (1 -> 3)

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

n2

Możliwe (nie jest
obowiązkowe)

-

n1

-

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

n1

Obowiązkowe

P (układ pojedynczy): kombinacja zależy od wydajności centrali wentylacyjnej
n1 (układ multi) - kombinacja central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych (obowiązkowa). Aby określić dokładną ilość, zob. podręcznik danych technicznych.
n2 (układ multi) - kombinacja central wentylacyjnych i jednostek wewnętrznych (nieobowiązkowa). Aby określić dokładną ilość, zob. podręcznik danych technicznych.
Do niektórych typów jednostek zewnętrznych VRV IV można podłączyć moduł sterujący EKEQFA (z liczbą maksymalnie 3 modułów na jednostkę). Nie należy łączyć modułów sterujących EKEQFA z jednostkami wewnętrznymi VRV DX, jednostkami
wewnętrznymi RA i hydroboksami

Tabela wydajności
Chłodzenie
Klasa EKEXV
50
63
80
100
125
140
200
250
400
500

Ogrzewanie

Dopuszczalna wydajność
Dopuszczalna objętość
wymiennika ciepła (kW)
wymiennika ciepła (dm3)
Minimum
Standard Maksimum Minimum Maksimum
5,0
5,6
6,2
1,33
1,65
6,3
7,1
7,8
1,66
2,08
7,9
9,0
9,9
2,09
2,64
10,0
11,2
12,3
2,65
3,30
12,4
14,0
15,4
3,31
4,12
15,5
16,0
17,6
4,13
4,62
17,7
22,4
24,6
4,63
6,60
24,7
28,0
30,8
6,61
8,25
35,4
45,0
49,5
9,26
13,2
49,6
56,0
61,6
13,2
16,5

Nasycona temperatura parowania: 6°C
Temperatura powietrza: 27°CDB / 19°CWB

Klasa EKEXV
50
63
80
100
125
140
200
250
400
500

Dopuszczalna wydajność
Dopuszczalna objętość
wymiennika ciepła (kW)
wymiennika ciepła (dm3)
Minimum
Standard Maksimum Minimum Maksimum
5,6
6,3
7,0
1,33
1,65
7,1
8,0
8,8
1,66
2,08
8,9
10,0
11,1
2,09
2,64
11,2
12,5
13,8
2,65
3,30
13,9
16,0
17,3
3,31
4,12
17,4
18,0
19,8
4,13
4,62
19,9
25,0
27,7
4,63
6,60
27,8
31,5
34,7
6,61
8,25
39,8
50,0
55,0
9,26
13,2
55,1
63,0
69,3
13,2
16,5

Nasycona temperatura skraplania: 46°C
Temperatura powietrza: 20°CDB

EKEXV - Zestaw zaworu rozprężnego do central wentylacyjnych
Wentylacja
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
Poziom ciśnienia akustycznegoNom.
Zakres pracy
Temperatura OgrzewanieMin.
wężownicy ChłodzenieMaks.
Czynnik chłodniczyTyp/GWP
Połączenia instalacji rurowejCiecz
Śr. zew.

EKEXV
mm
kg
dBA
°CDB
°CDB
mm

50

63

6,35

80

100

125
140
401x215x78
2,9
45
10 (1)
35 (2)
R-410A / 2087,5
9,52

200

250

400

500

12,7

15,9

(1) W trybie ogrzewania temperaturę powietrza na wlocie do wymiennika można obniżyć do -5°CDB. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem. (2) Wilgotność względna 45%.

EKEQ - Moduł sterujący do central wentylacyjnych
Wentylacja
Zastosowanie
Jednostka zewnętrzna
Wymiary
Jednostka
Ciężar
Jednostka
Zasilanie
Faza/Częstotliwość/Napięcie

EKEQ

mm
kg
Hz/V

FCBA
Patrz uwaga
ERQ / VRV

DCB
Układ pojedynczy
ERQ
132x400x200

3,9

MCBA
Multi
VRV
3,6

1~/50/230

Kombinacja EKEQFCBA i ERQ w układzie pojedynczym. EKEQFCBA można podłączyć do tego samego typu jednostek zewnętrznych VRV IV z maksymalną liczbą 3 modułów sterujących. Kombinacja z jednostkami
wewnętrznymi DX, hydroboksami, jednostkami zewnętrznymi RA, ... nie jest dozwolona. Informacje szczegółowe znajdują się w tabeli kombinacji jednostki zewnętrznej.
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Dobór układu pojedynczego
›› jednostka zewnętrzna jest podłączona do jednego
wymiennika (z jednym obiegiem lub maksymalnie
3 przeplatanymi obiegami) wykorzystując do 3 modułów
sterujących
›› połączenie jednostki wewnętrznej nie jest dozwolone
›› działa tylko ze sterowaniem X, W, Y

Etap 3: Dobór modułu sterującego

Centrala wentylacyjna z podwójnym przepływem, odzyskiem ciepła
i 100% dopływem świeżego powietrza ma zostać zainstalowana
w Europie, gdzie temperatura zewnętrzna wynosi 35ºCDB
a temperatura docelowa powietrza nawiewanego dla świeżego
powietrza wynosi 25ºCDB. Na podstawie obliczeń obciążenia,
wymagana wydajność to 45 kW.
Poprzez sprawdzenie tabeli wydajności EKEXV, dla trybu chłodzenia,
40 kW mieści się w zaworze klasy 400. Ponieważ 40 kW nie jest
wydajnością nominalną, trzeba dostosować klasę. 40/45=0,89
i 0,89x400=356. Dlatego klasa wydajności zestawu zaworu
rozprężnego to 356.

W tym konkretnym przypadku, sterowanie będzie działać
z precyzyjną kontrolą temperatury powietrza. Pozwala na to tylko
sterowanie W lub X. Ponieważ konsultant chce wykorzystać „gotowy”
moduł DDC, moduł EKEQFCBA ze sterowaniem W zapewnia prostą
konfigurację ze względu na wstępnie ustawione wartości fabryczne.

Etap 2: Dobór jednostki zewnętrznej
Dla tej centrali wentylacyjnej, ma zostać wykorzystany model VRV IV
pompa ciepła z ciągłym ogrzewaniem (seria RYYQ-T). Dla wydajności
40 kW przy 35ºCDB, jednostka zewnętrzna 14 HP (RYYQ14T). Klasa
wydajności jednostki zewnętrznej 14 HP to 350.
Całkowity współczynnik połączenia systemu wynosi 356/350=102%,
w związku z tym mieści się w zakresie 90-110%.

Dobór układu multi
›› jednostkę zewnętrzną można podłączyć do WIELU
WYMIENNIKÓW (i ich modułów sterujących)
›› można podłączyć jednostki wewnętrzne, ale nie jest to
obowiązkowe
›› działa tylko ze sterowaniem Z

Centrala wentylacyjna z podwójnym przepływem, odzyskiem ciepła
i 100% dopływem świeżego powietrza ma zostać zainstalowana
w Europie, gdzie temperatura zewnętrzna wynosi 35ºCDB
a temperatura docelowa powietrza nawiewanego dla świeżego
powietrza wynosi 25ºCDB. Oprócz tego, do tej jednostki zewnętrznej
zostanie także podłączonych 5 kaset z nawiewem obwodowym
FXFQ50A.
Na podstawie obliczeń obciążenia, wymagana wydajność to 20 kW
dla centrali wentylacyjnej i 22,5 kW dla jednostek wewnętrznych.
Poprzez sprawdzenie tabeli wydajności EKEXV, dla trybu chłodzenia,
20kW mieści się w zaworze klasy 200. Ponieważ 22,4 kW jest
wydajnością nominalną, trzeba dostosować klasę. 20/22,4=0,89
i 0,89x200=178. Dlatego klasa wydajności zestawu zaworu
rozprężnego to 178. Całkowita klasa wydajności systemu jednostek
wewnętrznych wynosi 178+250=428

modelu 16 HP REYQ16T. To zapewni 45 kW w temperaturze
projektowej 35ºCDB. Klasa wydajności tej jednostki to 400. Całkowity
współczynnik połączenia systemu wynosi 428/400=107%, w związku
z tym mieści się w zakresie 50-110%.

Etap 3: Dobór modułu sterującego
W tym konkretnym przypadku, jedynym dostępnym sterowaniem
jest sterowanie Z, a kombinacja centrali wentylacyjnej i jednostek
wewnętrznych VRV DX wymaga modułu sterującego EKEQMCBA.

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Etap 1: Wymagana wydajność centrali wentylacyjnej

ZASTOSOWANIA CENTRAL
OPCJE I WYPOSAŻENIE
ZASTOSOWANIA CENTRAL
DODATKOWE WENTYLACYJNYCH WENTYLACYJNYCH

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

Etap 1: Wymagana wydajność centrali wentylacyjnej

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

KORZYŚCI

Dobór

Dla tego systemu, gdzie centrala wentylacyjna jest połączona
z jednostkami wewnętrznymi, obowiązkowe jest użycie jednostki
z odzyskiem ciepła. Po sprawdzeniu w podręczniku technicznym
dla REYQ-T, całkowita wymagana wydajność 42,5 kW wymaga
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POPRZEDNI

Etap 2: Dobór jednostki zewnętrznej

Centrala wentylacyjna

Przykłady układów pojedynczych
Układ pojedynczy nr 1: Przykład sterowania W lub X ze skrzynką EKEQFCBA

F1/F2
EKEQFCBA

Sygnał cyfrowy do

EKEKXV*

Tpowrotna

sterowania EEV

Tylko dla
uruchomienia

LUB

Sygnał 0-10 V

Wejście odczytu z czujnika

Od DDC do EKEQFCBA

temperatury do DDC

Zgodność z jednostką zewnętrzną
RYYQ8T

>

RYYQ54T

RXYQ8T

>

RXYQ54T

RWEYQ8T8 >

RWEYQ30T8

ERQ100

ERQ250 1

>

Wymiennik DX

Tdopływu

Ograniczenia dotyczące połączenia
Współczynnik połączenia VRV: między 90 a 110%

Wymiennik DX

(1) Dostępność tylko w kombinacji 1 do 1

Współczynnik połączenia ERQ: między 50 a 110%
CR=

Σ IU CC = Σ (CF x EKEXV CC)1-3
Σ OU CC
Σ OU CC

Do tej samej jednostki
zewnętrznej można podłączyć
więcej niż 3 skrzynki sterownicze

Dwie skrzynki sterownicze
podłączone do jednostki
zewnętrznej 1 do układów
1 i 2 wymiennika A. Skrzynka
sterownicza 3 podłączona do
jednostki zewnętrznej 2 i układu
3 wymiennika A.

Wymiennik DX

CC to klasa wydajności

Wymiennik DX

CF to współczynnik korekcji
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Dwie skrzynki sterownicze
na wymienniku A (2 obiegi)
i kolejna na wymienniku B
(1 obieg).
Obydwa podłączone do tej
samej jednostki zewnętrznej

KORZYŚCI

Centrala wentylacyjna

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Układ pojedynczy nr 2: Przykład sterowania Y ze skrzynką EKEQFCBA

F1/F2
EKEQFCBA

Sygnał cyfrowy do

EKEKXV*

Tpowrotna

sterowania EEV

Tylko dla

>

RYYQ54T

RXYQ8T

>

RXYQ54T

RWEYQ8T8 >

RWEYQ30T8

ERQ100

ERQ250 1

>

Wymiennik DX

Zgodność z jednostką zewnętrzną
RYYQ8T

Ograniczenia dotyczące połączenia
Współczynnik połączenia między 90 a 110%
Współczynnik połączenia ERQ: między 50
a 110%
CR=

Stan
prawidłowy

Wymiennik DX

(1) Dostępność tylko w kombinacji 1 do 1

Σ IU CC = Σ (CF x EKEXV CC)1-3
Σ OU CC
Σ OU CC

Stan
prawidłowy

Wymiennik DX

CC to klasa wydajności

Wymiennik DX

CF to współczynnik korekcji

Do tej samej jednostki
zewnętrznej można podłączyć
więcej niż 3 skrzynki sterownicze

Dwie skrzynki sterownicze
podłączone do jednostki
zewnętrznej 1 do układów
1 i 2 wymiennika A. Skrzynka
sterownicza 3 podłączona do
jednostki zewnętrznej 2 i układu
3 wymiennika A.

Dwie skrzynki sterownicze
na wymienniku A (2 obiegi)
i kolejna na wymienniku B
(1 obieg).
Obydwa podłączone do tej
samej jednostki zewnętrznej
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Sygnał wejściowy z czujników

POPRZEDNI

Tdopływu

ZASTOSOWANIA CENTRAL
OPCJE I WYPOSAŻENIE
ZASTOSOWANIA CENTRAL
DODATKOWE WENTYLACYJNYCH WENTYLACYJNYCH

uruchomienia

Centrala wentylacyjna

Przykłady układów multi
Układ multi nr 1: Przykład sterowania Z ze skrzynką EKEQMCBA i bez jednostek wewnętrznych VRV

F1/F2

Obowiązkowe

EKEQMCBA

Sygnał cyfrowy do
sterowania EEV

EKEKXV*

LUB

POMIESZCZENIE

KRCS01-1B

n skrzynek
sterowniczych

Sygnał wejściowy z czujników

LUB

RYYQ8T

>

RYYQ54T

RXYQ8T

>

RXYQ54T

RWEYQ8T8 >

RWEYQ30T8

Stan
prawidłowy

Wymiennik DX

Zgodność z jednostką zewnętrzną

Do tej samej jednostki
zewnętrznej można podłączyć
więcej niż 3 skrzynki sterownicze

Moduł sterujący EKEQMCBA
>

ERQ250 1

Moduł sterujący EKEQDCB
(1) Dostępność tylko w kombinacji 1 do 1

Ograniczenia dotyczące połączenia

Stan
prawidłowy

Wymiennik DX

ERQ100

Współczynnik połączenia między 90 a 110%

Dwie skrzynki sterownicze
podłączone do jednostki
zewnętrznej 1 do układów
1 i 2 wymiennika A. Skrzynka
sterownicza 3 podłączona do
jednostki zewnętrznej 2 i układu
3 wymiennika A.

Σ IU CC = Σ (CF x EKEXV CC)1-n
Σ OU CC
Σ OU CC

CF to współczynnik korekcji
CC to klasa wydajności
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Stan
prawidłowy

Wymiennik DX

CR=

Wymiennik DX

Współczynnik połączenia ERQ: między 50 a 110%
Dwie skrzynki sterownicze
na wymienniku A (2 obiegi)
i kolejna na wymienniku B
(1 obieg).
Obydwa podłączone do tej
samej jednostki zewnętrznej

KORZYŚCI

Centrala wentylacyjna

EKEQMCBA

Sygnał cyfrowy do
sterowania EEV

EKEKXV*

LUB

POMIESZCZENIE

KRCS01-1B

n skrzynek
sterowniczych

Sygnał wejściowy z czujników

LUB

Posiadanie jednostek wewnętrznych DX VRV nie
jest obowiązkowe:
RYYQ8T

>

RYYQ54T

RXYQ8T

>

RXYQ54T

Posiadanie jednostek wewnętrznych DX VRV jest
obowiązkowe:
REYQ8T

>

REYQ54T

Ograniczenia dotyczące połączenia

Stan
prawidłowy

Wymiennik DX

RWEYQ30T8

Dwie skrzynki sterownicze
podłączone do jednostki
zewnętrznej 1 do układów
1 i 2 wymiennika A. Skrzynka
sterownicza 3 podłączona do
jednostki zewnętrznej 2 i układu
3 wymiennika A.

Dwie skrzynki sterownicze
na wymienniku A (2 obiegi)
i kolejna na wymienniku B
(1 obieg).
Obydwa podłączone do tej
samej jednostki zewnętrznej

Współczynnik połączenia między 50 a 110%
Σ IU CC = Σ (CF x EKEXV CC)1-n
Σ OU CC
Σ OU CC

ZASADY:		
			

Σ EKEXV CC: 0-60%
Σ IU CC: 50-110%

CF to współczynnik korekcji
CC to klasa wydajności

Stan
prawidłowy
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CR=

Do tej samej jednostki
zewnętrznej można podłączyć
więcej niż 3 skrzynki sterownicze

Wymiennik
WymiennikDX
DX
Wymiennik
DXDX Wymiennik

RWEYQ8T8 >

Stan
prawidłowy

Wymiennik DX

Zgodność z jednostką zewnętrzną

NARZĘDZIA I PLATFORMY

F1/F2

Obowiązkowe

ZASTOSOWANIA CENTRAL
OPCJE I WYPOSAŻENIE
ZASTOSOWANIA CENTRAL
DODATKOWE WENTYLACYJNYCH WENTYLACYJNYCH

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Układ multi nr 2: Przykład sterowania Z ze skrzynką EKEQMCBA i z jednostkami wewnętrznymi VRV

Opcje i wyposażenie dodatkowe

Opcje
i wyposażenie
dodatkowe
FILTRY

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA VH DLA
VAM

FILTRY O WYSOKIEJ
SKUTECZNOŚCI
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VAM

VAM

VAM

VAM

VAM

VAM

VAM

VAM

VAM

VKM

VKM

VKM

150FC

250FC

350FC

500FC

650FC

800FC

1000FC

1500FC

2000FC

50GB(M)

80GB(M)

100GB(M)

(1)

(1)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
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•
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•
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•
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•
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•

•
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•

•
•
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•

•
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EN779 Medium M6

EKAFV50
F6

EKAFV50
F6

EKAFV80
F6

EKAFV80
F6

EKAFV100
F6

EKAFV100
F6 x2

EKAFV100
F6 x2

EN779 Fine F7

EKAFV50
F7

EKAFV50
F7

EKAFV80
F7

EKAFV80
F7

EKAFV100
F7

EKAFV100
F7 x2

EKAFV100
F7 x2

EN779 Fine F8

EKAFV50
F8

EKAFV50
F8

EKAFV80
F8

EKAFV80
F8

EKAFV100
F8

EKAFV100
F8 x2

EKAFV100
F8 x2

KDDM24
B50

KDDM24
B100

KDDM24
B100

KDDM24
B100

KDDM24
B100 x2

KDDM24
B100 x2

KDDM24
B100

KDDM24
B100

200

200

250

250

250

250

250

250

BRYMA65

BRYMA65

BRYMA100

VH3B

VH4B /
VH4/AB

DST301B51
Programowany zegar
DCM601A5A
Inteligentny menadżer dotykowy
EKMBDXA
Interfejs Modbus
DMS502A51
Interfejs BACnet
DMS504B51
Interfejs LonWorks

Nazwa modelu
Średnica nominalna rury (mm)
BRYMA65

Grzałka elektryczna

VH1B

VH2B

VH2B

VH3B

BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200
VH4B /
VH4/AB

VH5B

KRP2A51

KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2)

Płytka obwodów drukowanych dla nawilżacza KRP50-2

KRP50-2

KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5)

Płytka obwodów drukowanych adaptera
BRP4A50
dla grzejnika od dostawcy zewnętrznego

BRP4A50

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRYMA100 BRYMA200

BRP4A50A

BRP4A50A

BRP4A50A

(3/4)

(3/4)

(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

BRP4A50A
(3/4)

VH5B

Adapter okablowania do
KRP2A51
zewnętrznego monitorowania/
sterowania (steruje 1 całym systemem)

BRP4A50A
(3/4)

BRYMA65

BRP4A50A
(3/4)

Zewnętrzny przewodowy
czujnik temperatury

KRCS01-1

Uwagi
(1) Nie wolno podłączać systemu do interfejsu LONWorks urządzeń sieciowych D-III-net, interfejsu BACnet
(inteligentny sterownik dotykowy, EKMBDXA są dozwolone)
(2) Skrzynka instalacyjna KRP1BA101 jest wymagana.
(3) Płyta ustalająca EKMPVAM jest wymagana dodatkowo dla VAM1500-2000
(4) Nie można łączyć grzejnika od dostawcy zewnętrznego z nawilżaczem od dostawcy zewnętrznego
(5) Skrzynka instalacyjna KRP50-2A90 jest wymagana.

Grzałka elektryczna VH dla VAM
Napięcie zasilania

220/250 V prądu przemiennego, 50/60 Hz +/-10%
19 A przy 40°C (temp. otoczenia)
5 kiloomów w temp. 25°C (tabela 502 1T)
0 do 40°C / (0-10V 0-100%)
Możliwość ustawiania 1 do 2 minut (nastawa fabryczna 1,5 minuty)
20 x 5 mm, 250 mA

Prąd wyjściowy (maksymalny)
Czujnik temperatury
Zakres regulacji temperatury
Programowany zegar opóźnienia uruchomienia po włączeniu
Bezpiecznik układu sterowania
Wskaźniki LED

Włączenie zasilania - żółty
Włączenie grzejnika - czerwony (światło ciągłe lub migoczące, wskazujące sterowanie impulsowe)
Usterka przepływu powietrza - czerwony

Otwory montażowe
Maksymalna temperatura otoczenia przy skrzynce zaciskowej
Automatyczne odłączenie ze względu na wysoką temperaturę
Ręcznie resetowane odłączenie ze względu na wysoką temperaturę
Sygnał uruchamiający przekaźnik
Sygnał wejściowy nastawy z BMS

Grzałka elektryczna VH dla VAM
Wydajność
Średnica kanału

kW
mm

Możliwy do przyłączenia układ VAM

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA
ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

DCS301B51
Centralny wyłącznik

EKEQMCBA (1)

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

DCS302C51
Zdalny sterownik centralny

EKEQFCBA EKEQDCB

98 mm X 181 mm środków otworów ø 5 mm
35°C (podczas pracy)
Nastawa 100°C
Nastawa 125°C
1A 120V prądu przemiennego lub 1A 24V prądu stałego
Prąd stały 0-10 V

VH1B

VH2B

VH3B

VH4B

VH4/AB

VH5B

1
100
VAM150FC
-

1
150
VAM250FC
VAM350FC

1
200
VAM500FC
VAM650FC

1,5
250
VAM800FC
VAM1000FC

2,5
250
VAM800FC
VAM1000FC

2,5
350
VAM1500FC
VAM2000FC
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BRC301B61
Zdalny sterownik przewodowy VAM
BRC1E53A/B/C
Wysokiej jakości sterownik
przewodowy z interfejsem
tekstowym i podświetleniem
BRC1D52
Standardowy sterownik
przewodowy z programowanym
zegarem tygodniowym
DCC601A51
inteligentny sterownik na tablet

Czujnik CO2

Inne

Wentylacja z odzyskiem ciepła VKM Zastosowania central wentylacyjnych

POPRZEDNI

Tłumik
dźwięków

Filtry

System zarządzania
budynkiem i interfejs
z protokołem standardowym

Systemy sterowania
centralnego

Indywidualne systemy
sterowania

Wentylacja z odzyskiem ciepła - VAM

KORZYŚCI

Opcje i wyposażenie dodatkowe

Jesteśmy po to,
aby Ci pomóc!
Online i offline

http://literature.daikinpromoshop.eu

Benefits
We care icons
Seasonal efficiency, smart use of energy
Seasonal efficiency gives a more realistic indication on how
efficient air conditioners operate over an entire heating or cooling
season.

Econo mode
This function decreases the power consumption so that other
applicances that need large power consumption can be used.
This function is also energy saving.

Auto-cleaning filter
The filter automatically cleans itself. Simplicity of upkeep means
optimum energy efficiency and maximum comfort without the
need for expensive or time-consuming maintenance.

Movement sensor
The sensor detects whether someone is in the room. When
the room is empty, the unit switches to economy mode after
20 minutes and restarts when a person enters the room.

Inverter technology
In combination with inverter controlled outdoor units

3

2 area intelligent eye
Air flow is sent to a zone other than where the person is located
at that moment. Detection is done in 2 directions: left and right. If
no people are detected, the unit will automatically switch over to
the energy-efficient setting.
3 area intelligent eye
Air flow is sent to a zone other than where the person is located
at that moment. Detection is done in 3 directions : left, front and
right. If no people are detected, the unit will automatically switch
over to the energy-efficient setting and eventually switch off.

Lead

Home leave operation
During absence, the indoor temperature can be maintained at
a certain level.

Free cooling
By exploiting the low external air temperatures to cool the water,
free cooling reduces the load on the compressors and decreases
considerably the annual operating costs during the cold season.
Floor & presence sensor
The presence sensor directs the air away from any person
detected in the room, when the air flow control is on. The floor
sensor detects the average floor temperature and ensures an even
temperature distribution between ceiling and floor.
Solar panel
Take advantage of solar power. Easily connect your hot water
storage to solar collectors on your roof.

Comfort
Comfort mode
The unit automatically changes the angle of the air discharge louvre
depending on the mode. In cooling operation the air will be directed
rather upwards to avoid cold draught, while in heating operation the
air will be directed rather downwards to avoid cold feet.

Draught prevention
When starting to warm up or when the thermostat is off, the air
discharge direction is set horizontally and the fan to low speed, to
prevent draught. After warming up, air discharge and fan speed
are set as desired.

Powerful mode
If the temperature in the room is too high/low, it can be cooled
down/heated quickly by selecting the ‘powerful mode’. After the
powerful mode is turned off, the unit returns to the preset mode.

Auto cooling-heating changeover
Automatically selects cooling or heating mode to achieve
the set temperature (heat pump types only).

Whisper quiet
Daikin units are whisper quiet. (with sound levels as low as 19dBA)

Indoor unit silent operation
To ensure a quiet environment for studying or sleeping the user
can lower the operation sound of the indoor unit by 3 dB(A) via
remote control.

Outdoor unit silent operation
To ensure a quiet environment for the neighbourhood the user
can lower the operation sound of the outdoor unit by 3 dB(A) via
remote control.

Night quiet mode (cooling only)
Lowers the operation sound of the outdoor unit automatically
at night.
Installer has to make special setting on outdoor unit or wired
remote controller, depending on model.

Comfortable sleeping mode
Increased comfort function that follows a specific temperature
fluctuation rhythm.

Radiant heat
The front panel of the indoor unit radiates additional heat to add
to your comfort on cold days

GENERAL C ATA L O G U E 2 0 1 7

Energy saving during operation standby
Current consumption is reduced by about 80 % when operating
on standby.
Night set mode
Saves energy, by preventing overcooling or overheating during
night time.

Cut your customers’ carbon footprints with
the Sky Air Seasonal Smart Bluevolution Cassette
›
›
›
›
›
›
›

Europe’s first light commercial cassette system using R-32 refrigerant
Exclusive combination with Daikin original Auto-cleaning round flow cassette
68% lower carbon footprint than R-410A equivalents
Highest seasonal efficiencies with a SEER rating of up to 7.35
15% lower refrigerant charge than R-410A based systems
Does not require annual refrigerant containment check
Packed with new features - continuous low noise operation, 5-step fan speed control,
extended piping length up to 85m
› Available with the new Daikin intelligent Tablet controller

-68%

Look no further for unbeatable design, 360° comfort, highest energy efficiency,
lowest environmental impact and reduced lifecycle costs

Fresh hot water
The structure of thermal store ensures optimal water hygiene and
eliminates the risk of bacteria and legionella. Rest assured that
your hot water is fresh and safe

Join the mission today with Daikin.
Visit www.daikineurope.com/commercial/bluevolution

Air flow
Ceiling soiling prevention
A special function prevents air blowing out too long in horizontal
position, to prevent ceiling stains.

3-D Air flow
This function combines Vertical and Horizontal auto-swing to
circulate a stream of cool/warm air right to the corners of even
large spaces.

Vertical auto swing
Possibility to select automatic vertical moving of the air discharge
louvre, for uniform air flow and temperature distribution.

Horizontal auto swing
Possibility to select automatic horizontal moving of the air
discharge louvre, for uniform air flow and temperature distribution.

Auto fan speed
Automatically selects the necessary fan speed to reach or maintain
the set temperature.

Fan speed steps
Allows to select up to the given number of fan speed.

Individual flap control
Flexible installation thanks to the possibility of easily closing
one flap via the wired remote controller, to suit any new room
configuration. Optional closure kits are available as well.
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the way

Fan only
The air conditioner can be used as fan, blowing air without
cooling or heating.

Daikin Europe N.V.

Tablet
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Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certification
programme for Liquid Chilling Packages (LCP), Air handling
units (AHU), Fan coil units (FCU) and variable refrigerant flow
systems (VRF) Check ongoing validity of certificate online:
www.eurovent-certification.com or using: www.certiflash.com
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i platformy
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Rynek komercyjny - zestawienie literatury
dla sieci profesjonalistów
Przewodniki
po
rozwiązaniach:

Księgi
referencji:

Profile
produktów:

Gama VRV IV

Szczegółowo
zaprezentowane standardy
VRV IV oraz zalety
technologiczne. Główne
funkcje i specyfikacja gamy
produktów VRV IV

VRV IV
360° efficiency

i

Keep looking
you’ll never find me

VRV IV heat pumps for indoor installation

Keep looking
you’ll never find me

Sky Air Bluevolution

Europe’s first light commercial cassette system
using R-32 refrigerant

Główne
tematy:

Informacje szczegółowe na
temat typoszeregu Sky Air
na R-32

Compact VRV IV heat pumps
for residential and light commercial applications

Possibility to individually restrict menu
functions/buttons

Supports multiple languages

› Restrict some of all functions on the remote
control to void misuse in e.g. hotels, shops, offices

Other features

› English, German, French, Spanish, Italian,
Portuguese, Greek, Dutch, Russian, Turkish
and Polishr (BRC1E52A)

› Built-in back-up power. When a power failure occurs,
all settings remain stored up to 48 hours

› English, German, Czech, Croation, Hungarian,
Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian,
Albanian (BRC1E52B)

› Backlight display

User friendly
remote control
with contemporary
design

Specifications / Functions
Specifications

BRC1E52A / BRC1E52B

Dimensions (HxWxD)

3.120x120x19 mm40
Display size (HxW)

LCD

43.2x68.85 mm

Type

Full dot (160x255)

Colour

Fresh white

Cover for operation part

No

Max. wiring length

500m

Connectable indoor units

All VRV® and Sky Air® indoor units

Functions

BRC1E52A / BRC1E52B
Set sensor behavior

Energy saving
functions



Temperature range limit



Setback function

Multilingual display



English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Greek, Dutch, Russian, Turkish, Polishr

Help menu


Real time clock with auto update to daylight saving time


Contrast adjustment



Weekly schedule timer

3

Holiday function



Key lock



Access control Restrict menus
Restrict buttons
Memory

English, German, Czech, Croation, Hungarian, Romanian, Slovenian, Bulgarian, Slovak, Serbian, Albanian


Room temperature display
Clock (time display)
Backlight

Timer

BRC1E52A/B



Set point auto reset
Off timer

Display

Built-in back-up power

Each menu individually

RELIABLE,
C

Chłodzenie pomieszczeń
technicznych

Jasno zaprezentowane korzyści
dla instalatorów w odpowiedzi
na pytanie dlaczego wybrać
Daikin do chłodzenia
pomieszczeń technicznych

server rooms, telecom shelters, laboratories, IT applications

15-214

17-140

Zdalny sterownik
przewodowy

Split, Sky Air, VRV, Chillers,
Refrigeration, Daikin Altherma

Modbus
Interface

Szczegółowe informacje
na temat sterownika
BRC1E53A/B/C

RTD

Interfejs RTD Modbus
Szczegółowe informacje
na temat sterowania
i zastosowań RTD

i-Net
I-Net

An intelligent approach to air
conditioning management

Szczegółowe informacje
na temat usługi zdalnego
monitoringu

When a power failure occurs, all settings remain stored up to 48 hours

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

FSC
ECPEN15 - 306

› Easy commissioning: intuitive interface for advanced
menu settings
› Optimise your air conditioning system by activating a
series of energy saving functions (temperature range
limit, setback function, off timer, …)

180 · 11/14
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content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice.
Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from
or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V.

› Keep track of your energy consumption with the
kWh indication showing an indicative electricity
consumption

The present publication supersedes ECPEN12-306. Printed on non-chlorinated paper.

Katalogi
produktów:

› Set up to 3 independent schedules, so the user can
easily change the schedule himself throughout the
year (e.g. summer, winter, mid-season)
› Real time clock with auto update to daylight saving
time

Integration of Daikin portfolio in BMS system via Modbus

› Supports multiple languages
› Possibility to individually restrict menu functions
› When a power failure occurs all settings remain stored
up to 48 hours thanks to the built-in backup power

15-306

› Indoor unit control
via 0~10 volt, dry contact
or resistance contact

15-308

› Retail applications
› Hotel applications
› IT applications
› Heating interlock
› Alarm signal

for professionals

NEW
BLUEVOLU
SKY AIR TION
RANG
LAUN
CH SPRIN E
G
2016

Your business is our concern

Szczegółowe informacje
techniczne oraz zalety
dotyczące Sky Air/
wentylacji/kurtyn
powietrznych Biddle/
systemów sterowania/
central wentylacyjnych
17-100

15-542

Katalog VRV

Katalog Sky Air
Sky Air
Product catalogue 2016
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Infrastructure
cooling solution

Each button individually (ON/OFF, operation mode selector, temperature adjustment, fan speed / air flow direction)

› Easy to use: all main functions directly accessible
Daikin Europe N.V.

TINUOUS O
ON

RATION
PE

Jasno zaprezentowane
korzyści dla instalatorów
wynikające ze stosowania
technologii wymiany VRV

› For

The quick and quality way of upgrading R-22 and R-407C systems

Real time clock with auto update to daylight saving
time

17-209

Główne korzyści,
przykłady zastosowań
i specyfikacja gamy
produktów VRV IV z serii S
17-208

Technologia wymiany

for installers

Real time clock

Szczegółowe informacje
o VRV IV z serii W, przykłady
zastosowań, tło projektowe
systemów technicznych

17-116

Replacement
technology

Broszury
produktowe:

Druga połowa
2017 r.

Seria VRV IV S

17-206

The lowest
environmental
impact

Pompa ciepła wodapowietrze

Główne korzyści,
przykłady zastosowań
i specyfikacja gamy
produktów VRV IV z serii i
17-207

VRV IV heat recovery, heat pump, replacement
and water cooled

Our mission

VRV IV seria i

Szczegółowe informacje
techniczne i zalety
rozwiązania VRV total
solution

VRV
Product catalogue 2017
for professionals

Katalog wentylacji
Ventilation
Product catalogue 2016
for professionals

Szczegółowe informacje
na temat produktów do
wentylacji

NEW

webbase
d
Xpress
selec
software tion

Minimum running costs, maximum flexibility.
Fast installation, top reliability, perfect comfort.

17-200

Fresh air for the residential and commercial sector
Heat reclaim ventilation and air handling applications

17-203

KORZYŚCI

Rozwiązania komercyjne

Daikin oferuje rozwiązania do
zastosowań komercyjnych

Green building
solutions

17-121
Sustainable design
with Daikin HVAC-R systems

Jasno zaprezentowane korzyści dla
właścicieli budynków/inwestorów
w odpowiedzi na pytanie dlaczego
wybrać Daikin do ekologicznego
budynku, z naciskiem na BREEAM

Hotel solutions
for hotel owners

Heating - air conditioning - hot water - ventilation - refrigeration - control

Inteligentny menadżer
dotykowy

intelligent
Tablet Controller

Szczegółowo zalety
inteligentnego sterownika
dotykowego

Advanced centralised controller with cloud connection

Szczegółowo korzyści na temat
DCC601A51 i Daikin Cloud
Service

17-303

Technologia wymiany

Jasno zaprezentowane korzyści
dla właścicieli budynków/
inwestorów dotyczące
technologii zamiany

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Act now!

DCC601A51

tablet

Avoid loss of business and replace your air conditioning
system now!

15-215

Concealed
floor standing
unit
FNQ-A, FXNQ-A

Designed to be concealed in walls
Home leave
operation

Powerful mode

› Ideal for installation in offices, hotels and residential
applications
› Its low height enables the unit to fit perfectly beneath
a window

› Discretely concealed in the wall, leaving only the
suction and discharge grilles visible
› Requires very little installation space as the depth is
only 200mm
› High ESP allows flexible installation

Multi tenant
(FXNQ-A)

Broszury produktowe
Sky Air
Jednostronicowa
broszura z głównymi
zaletami i specyfikacją
techniczną każdej
jednostki Sky Air.
Idealna dla tworzenia
kosztorysów

Concealed
ceiling unit
with medium
ESP
FBQ-D, FXSQ-A

Home leave

Optimum comfort guaranteed no matter the
length of ductwork or type of grilles

operation

Powerful mode

Multi tenant (FXSQ)

› Top efficiency in the market
› Automatic air flow adjustment function measures the
air volume and static pressure and adjusts it towards
the nominal air flow, whatever the length of duct,
making installation easier and guaranteeing comfort.
Moreover, the ESP can be changed via the wired
remote control to optimize the supply air volume
› Slimmest unit in class, only 245mm
› Discretely concealed in the ceiling: only the suction
and discharge grilles are visible
› Low sound level

› Medium external static pressure up to 150Pa facilitates
using flexible ducts of varying lengths
› Reduced energy consumption thanks to specially
developed DC fan motor
› Flexible installation, as the air suction direction can be
altered from rear to bottom suction
› Standard built-in drain pump increases flexibility and
installation speed
› No optional adapter needed for DIII-connection, link
your unit into the wider building management system

Broszury produktowe
VRV

Jednostronicowa
broszura z głównymi
zaletami i specyfikacją
techniczną każdej
jednostki VRV. Idealna dla
tworzenia kosztorysów

Services for
indoor units
for trouble-free operation
of your Daikin
air conditioning system

Usługi dla jednostek
wewnętrznych DX
Zestawienie rozwiązań
serwisowych
dla jednostek
wewnętrznych VRV
17-543

Services for
outdoor units
for trouble-free operation
of your Daikin
air conditioning system

Usługi dla
jednostek
zewnętrznych DX
Zestawienie
rozwiązań
serwisowych
dla jednostek
zewnętrznych VRV
17-544

Katalog usług
Daikin
Service
We keep everything
running frictionless!

Zestawienie wszystkich
usług Daikin dla
urządzeń DX i wodnych

17-540

Wszystkie najnowsze katalogi Daikin są
dostępne w bibliotece w Internecie:
www.daikineurope.com/
support-and-manuals/catalogues
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SPLIT, SKY AIR, VRV, CHILLERS

Jasno zaprezentowane korzyści dla inwestorów/
właścicieli budynków w odpowiedzi na pytanie
dlaczego wybrać Daikin do swojego hotelu
17-218

17-302

The phase-out period for
R-22 is over.

17-221

POPRZEDNI
NARZĘDZIA
I PLATFORMY

Mini Building Management System

International New Construction 2016

Zestawienie kategorii,
w których Daikin może
pomóc zdobyć punkty

Rozwiązania hotelowe

Materiały referencyjne
w zastosowaniach
komercyjnych
i przemysłowych
Daikin
14-213

Intelligent Touch
Manager

with Daikin Solutions

Zestawienie kategorii
BREEAM

15-216

Katalog z obiektami
referencyjnymi

Control systems

Maximise your
BREEAM score

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

365-days climate comfort for every business

Rozwiązania dla budynków
ekologicznych

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

Commercial solutions
for small to large applications

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

dla Klientów

Narzędzia,

www.daikineurope.com/
support-and-manuals/
software-downloads

oprogramowanie
i aplikacje

Nowe internetowe oprogramowanie doboru Xpress
Prosty dobór, w każdym momencie
i z każdego miejsca

›› Zaprojektowany od nowa GUI zapewnia

›› Dostęp internetowy i z chmury do projektów

maksymalną łatwość obsługi
›› Nie ma potrzeby wykonywania lokalnej instalacji
›› Nie są wymagane żadne aktualizacje narzędzia

z każdego miejsca i w dowolnym momencie…
›› Rozwiązanie niezależne od platformy (Windows,
Mac itd.) i sprzętu (laptop, komputer stacjonarny,
tablet)

(zawsze dostępna najnowsza wersja)
›› Możliwość kopiowania / udostępniania projektów

Prosty dobór w dowolnym momencie i z każdego miejsca

Główne funkcje
Skrzynka
narzędziowa

Obszar roboczy

Szczegółowe właściwości

Import / Eksport / Usuwanie
Łatwa edycja orurowania

Intuicyjny interfejs

Przejrzysty podgląd okablowania, łatwość tworzenia grup sterowania

Przejrzysty podgląd grup sterowania i centralnych sterowników
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VRV Pro

Ventilation Xpress

Program pozwala na zaprojektowanie systemów
klimatyzacyjnych VRV w precyzyjny i ekonomiczny
sposób, z uwzględnieniem rzeczywistych właściwości
cieplnych każdego budynku. Ponadto, zapewnia
optymalną pracę i maksymalną energooszczędność.
›› Precyzyjne obliczenie obciążenia cieplnego
›› Precyzyjny dobór w oparciu o szczytowe

Narzędzie doboru dla urządzeń wentylacyjnych (VAM,
VKM). Narzędzie doboru działa w oparciu o ilość
powietrza nawiewanego/wywiewanego (również
odświeżanego) oraz wartości oporów kanałów
wentylacyjnych (nawiew/wywiew):
›› Obliczanie wielkości nagrzewnic (pierwotnej

obciążenia
›› Wskazanie zużycia energii

›› Wizualizacja wykresu psychrometrycznego
›› Wizualizacja wybranej konfiguracji
›› Wymagane ustawienia na instalacji, wymienione

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

Inne oprogramowanie doboru

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

w raporcie

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

i wtórnej)

NOWOŚĆ

Narzędzie doboru WAGO jest przeznaczone do doboru
optymalnego i spełniającego wymagania systemu we/
wy WAGO.
›› Łatwy dobór materiałów WAGO
›› Tworzenie listy materiałów
›› Oszczędność czasu
• Zawiera schematy okablowania
• Zawiera dane uruchomienia/wstępnego
ustawienia dla

POPRZEDNI
NARZĘDZIA
I PLATFORMY

NARZĘDZIA I PLATFORMY

Potężne narzędzie doboru centrali wentylacyjnej
zgodnie z wymaganiami.
›› interfejs 3D
›› procedury szybkiego doboru
›› nowe możliwości wydruku i wzory raportów

Narzędzie doboru WAGO

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

Internetowe oprogramowanie doboru NOWOŚĆ
ASTRA dla central wentylacyjnych
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Pluginy i narzędzia oprogramowania innych firm
Pomoc przy modelowaniu informacji
o budynku (BIM)
›› BIM poprawia skuteczność fazy projektowania

i budowania
›› Daikin jako pierwszy producent oferuje pełną

bibliotekę obiektów BIM dla swoich produktów
VRV

http://bimobject.
com/en/
product/
?freetext=daikin

VRV CAD 2D
›› Wyświetla projekt orurowania VRV w Autocad 2D

floorplan
›› Ulepsza zarządzanie projektem
›› Dokładnie oblicza wymiary rur i rozgałęźników

refnet

http://www.
daikineurope.
com/autocad/
index.jsp

›› Określa wielkość jednostki zewnętrznej
›› Zgodność z zasadami dotyczącymi orurowania

VRV
›› Oblicza dodatkową ilość ładunku czynnika

chłodniczego i kontroluje maksymalne stężenie
w pomieszczeniu

Narzędzia do symulacji zużycia energii i pomocy przy projektowaniu
Seasonal simulator
›› Seasonal Simulator to innowacyjne

oprogramowanie, które oblicza i porównuje
potencjalne oceny dotyczące efektywności
sezonowej.
›› To łatwe w obsłudze narzędzie porównuje różne
systemy Daikin, roczne zużycie energii, emisję CO2
i inne, aby zaprezentować dokładne obliczenie ROI
w ciągu kilku minut.

Schemat psychometryczny

NOWOŚĆ

›› Przeglądarka schematu psychometrycznego

prezentuje zmianę właściwości wilgotnego
powietrza.
›› Dzięki temu narzędziu, użytkownicy mogą wybrać
dwa punkty o określonych warunkach, połączyć
je na schemacie i wybrać działania, aby zmienić
te warunki, np. ogrzewanie, chłodzenie oraz
mieszankę powietrza.
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Narzędzia serwisowe
Aplikacja do wskazań kodów błędów
Szybkie poznanie znaczenia kodów błędów oraz
potencjalnej przyczyny dla każdej rodziny produktów

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM
CIEPŁA

D-Checker
D-checker to aplikacja używana do rejestrowania
i monitorowania danych operacyjnych jednostek
wodnych, split, Multi-split, Sky-air, Daikin
Altherma LT, gruntowych pomp ciepła, jednostek
hybrydowych, ZEAS, Conveni-pack i modułów
niskotemperaturowych na R410A Daikin
NOWOŚĆ

Monitorowanie danych urządzeń Split, Sky Air i VRV za
pośrednictwem jakiegokolwiek urządzenia z Bluetooth
›› Nie ma potrzeby uzyskiwania dostępu do jednostki
zewnętrznej

Możliwa diagnostyka systemu Bluetooth:

• Łączy się z oprogramowaniem D-Checker (dla laptopów)
• Łączy się z aplikacją do monitorowania (dla tabletów lub
smartfonów)

Komputer z Bluetooth

VRV Service-Checker

ŁATWE W OBSŁUDZE
SYSTEMY STEROWANIA

Adaptor Bluetooth

›› Połączenie za pośrednictwem magistrali F1/F2, aby

sprawdzić kilka systemów w tym samym czasie
ciśnienia

Internet
Znajdź rozwiązanie do różnych zastosowań:

NOWOŚĆ Portal biznesowy

Supermarket

›› Poznaj naszą nową sieć ekstranet, która myśli

razem z Tobą: my.daikin.eu

Restauracja
Hotel

Bank

Sklep

›› Szybko odnajduj informacje dzięki
Budynek
mieszkalny

Biuro

Przemysł
Sport
i rozrywka

OPCJE I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE

rozbudowanej funkcji wyszukiwania
›› Dostosuj opcje tak, aby widzieć te, które są
odpowiednie dla Ciebie
›› Dostęp za pośrednictwem urządzeń mobilnych
i komputera PC

Pomieszczenie
techniczne

my.daikin.eu
U KLIENTÓ

W

W BIURZE

›› Uzyskaj więcej danych na temat naszych
flagowych produktów za pośrednictwem naszych
dedykowanych ministron
NARZĘDZIA I PLATFORMY

W DRODZE

›› Zobacz nasze referencje

HOTEL PORTA FIRA

www.daikineurope.com/references
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POPRZEDNI
NARZĘDZIA
I PLATFORMY

Pomoc online

ZASTOSOWANIA CENTRAL
WENTYLACYJNYCH

›› Możliwe połączenie z zewnętrznymi czujnikami

Nowe, wstępnie skonfigurowane
rozwiązanie zapewniające dopływ
świeżego powietrza

Wybierz centralę wentylacyjną jak każdą
inną jednostkę wewnętrzną VRV

Łatwe
zamawianie
pakietów
AHU + DX

Prosty dobór
Szybki kosztorys
Łatwe zamawianie
Łatwy montaż
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