VRV - CLIMATIZARE INTEGRATĂ
PENTRU SPAŢII INDUSTRIALE DE DIMENSIUNI MEDII ŞI MARI

Soluţia completă
Conceptul

Soluţia completă VRV de la Daikin asigură un singur punct de contact pentru
proiectarea şi întreţinerea sistemului de climatizare integrat.
Unităţile noastre modulare permit selecţia combinaţiei perfecte de
echipamente şi tehnologie pentru a garanta echilibrul perfect de temperatură,
umiditate şi prospeţime a aerului pentru zona de confort perfect, cu un maxim
de eficienţă energetică, costuri de funcţionare minime şi emisii de CO2 reduse.

ŞTIAŢI CĂ… puteţi utiliza soluţia VRV pentru
a gestiona până la 50% din consumul de
energie al unei clădiri de birouri, ceea ce vă permite să
obţineţi economii de costuri şi energie substanţiale, limitând

Altele

Încălzirea apei

Echipamente
de birou

în acelaşi timp impactul asupra mediului.

Încălzirea
spaţiului

Consumul total de energie pentru o clădire de birouri

Răcirea spaţiului
Iluminat

Ventilaţie

Sursa: EIA; 1995, Sondaj privind consumul de energie al clădirilor comerciale
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Unităţi exterioare VRV
Soluţie cu pompă de căldură
integrată
›› Soluţii pentru orice climat de
la -25°C până la +52°C
›› Montare flexibilă în orice clădire
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Încălzire şi răcire
Gamă largă de unităţi interioare pentru camere
de orice dimensiune şi formă
››
››
››
››

Confort perfect
Funcţionare silenţioasă
Design modern
Este posibilă instalarea în tavane false

ECONOMII DE PÂNĂ LA 15% ÎN COMPARAŢIE CU

Separare a aerului prin
perdele de aer
O soluţie cu eficienţă ridicată pentru separarea
climatelor de la nivelul uşilor
››
››
››

Soluţia cea mai eficientă pentru uşile cu
deschidere frecventă
Încălzire gratuită cu perdele de aer
Confort pe parcursul unui an întreg, chiar şi
în zilele cele mai solicitante

›› Se pot personaliza în funcţie de
cerinţele specifice pentru a atinge
cea mai ridicată eficienţă sezonieră

SISTEMELE TRADIŢIONALE

Apă caldă

ECONOMIE DE PÂNĂ LA 72% ÎN COMPARAŢIE CU

›› Noul standard în confortul încălzirii

Utilizarea energiei regenerabile pentru

Ventilaţie

producerea de apă caldă
››
››
››
››

Este posibilă încălzirea apei în mod gratuit
Posibilitatea de a utiliza combinaţii cu panouri solare
Apă caldă pentru duşuri, chiuvete, apă pentru
curăţenie, încălzire prin pardoseală sau radiatoare
Apă caldă până la 80°C

ECONOMII DE PÂNĂ LA 17% ÎN COMPARAŢIE CU O
CENTRALĂ TERMICĂ PE GAZ

O PERDEA DE AER ELECTRICĂ

Crearea unui mediu interior de calitate ridicată
››
››
››
››

Căldura este recuperată din aerul interior şi
exterior
Funcţie Free-cooling
Control optim al umidităţii
Filtrarea aerului garantează aportul
constant de aer curat

ECONOMII DE PÂNĂ LA 40% GRAŢIE CERINŢELOR

Sisteme de control uşor
de utilizat

MAI REDUSE DE RĂCIRE ŞI ÎNCĂLZIRE

Control deplin pentru eficienţă maximă
››
››
››
››
››
››

De la control individual la gestionarea mai multor clădiri
Control prin ecran tactil uşor de utilizat
Control şi monitorizare la distanţă prin internet
Control pe zone
Instrumente de gestionare a energiei
Respectarea uşoară a cerinţelor privind gazele F prin verificarea de la distanţă
a cantităţii de agent frigorific
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De ce să alegeţi

soluţiile aplicate VRV?
Costuri de funcţionare scăzute
Conform companiei Franklin + Andrews, una dintre cele mai
renumite companii de analiză financiară în domeniul construcţiilor,
costurile de funcţionare ale unor sisteme VRV cu recuperarea
căldurii sunt mai favorabile decât un sistem cu ventiloconvectoare
cu 2 sau 4 ţevi. Costurile de funcţionare pe m2 de suprafaţă utilă a
unui sistem cu ventiloconvectoare pot fi cu 40-72% mai mari decât
cele ale unui sistem VRV cu recuperare de căldură.

Eficienţă mai ridicată a spaţiului
Un sistem VRV este mai eficient din punct de vedere al spaţiului
şi decât un agregat de răcire, deoarece acesta necesită un spaţiu
mai mic de instalare. De exemplu, Franklin + Andrews estimează
că un sistem cu ventiloconvectoare cu 2 sau 4 ţevi poate
ocupa aproximativ 7% din suprafaţa totală utilă de închiriat
a unei clădiri în timp ce un sistem VRV comparabil va ocupa
3-5%. Acest lucru înseamnă că soluţia VRV de la Daikin permite
dezvoltatorilor să maximizeze spaţiul de închiriat, deoarece
acesta necesită un spaţiu de instalare cu 29% mai redus decât
un sistem cu agregat de răcire. Iar pe o piaţă cu competitivitate
ridicată, oferirea utilizării celei mai flexibile şi eficiente a
spaţiului poate asigura încheierea cu succes a contractelor.

Respectarea legislaţiei viitoare încă din
prezent
Unii proiectanți sunt preocupaţi, de asemenea, de utilizarea
unui volum ridicat de agent frigorific într-o clădire, în locul

unui sistem cu apă răcită. Cu toate acestea, sistemele VRV
de la Daikin sunt concepute şi instalate în conformitate cu
cele mai recente norme privind gazele F pentru a minimiza

Abordarea modulară oferă o flexibilitate
mai mare

riscurile unor scurgeri. De asemenea, VRV respectă cerinţele

Abordarea modulară a soluţiei VRV asigură o flexibilitate mai

Directivei privind performanţa energetică şi a fost conceput

mare pentru a echilibra sarcinile de încălzire din diferite părţi ale

pentru eficienţă sezonieră în vederea respectării cerinţelor

clădirii. Spre deosebire, un agregat de răcire pune în funcţiune

legislative viitoare.

Concepute pentru a respecta cerinţele
actuale şi viitoare
De asemenea, VRV asigură o flexibilitate mai mare pentru a

un sistem întreg, ceea ce impune deţinerea unei unităţi de
rezervă costisitoare. Dacă acesta se avariază, întregul sistem nu
va funcţiona. De asemenea, VRV oferă trasee de lungimi extinse,
astfel că sistemul poate fi proiectat în mod flexibil, pentru a
putea fi folosit la clădiri de dimensiuni şi forme diferite.

răspunde cerinţelor actuale şi viitoare din partea clienţilor,

Gestionare inteligentă a energiei

deoarece sistemul poate fi proiectat, construit şi pus în

Un sistem cu pompă de căldură va funcţiona inteligent în

funcţiune etaj cu etaj. Având disponibile un număr de 20 de

măsura în care sistemul său de control îi permite acest lucru. Prin

tipuri diferite de unităţi interioare şi o gamă de 14 capacităţi

urmare, Daikin oferă Intelligent Touch Manager, un sistem de

diferite, tehnologia VRV poate fi introdusă în fiecare zonă şi

control inteligent uşor de utilizat, cu instrumente de gestionare

personalizată în funcţie de fiecare chiriaş al clădirii, printr-un

inteligentă a energiei pentru a detecta zonele sau unităţile care

program etapizat de reamenajare.

risipesc energia şi a reduce costurile de funcţionare, astfel încât
performanţa sistemului să fie menţinută conform condiţiilor de

Control precis al zonelor în funcţie de
cerinţele locatarilor
Fiecare etaj - chiar fiecare cameră - poate fi controlat individual
pentru a maximiza eficienţa energetică şi a preveni risipa de
energie. Această versatilitate transformă soluţia VRV în alegerea

proiectare iniţiale.

Fiabilitatea pe care se poate conta
Bineînţeles, garantarea reducerii costurilor de funcţionare
depinde de fiabilitatea şi eficienţa sistemului de-a lungul
duratei sale de viaţă. Iar Daikin are o reputaţie de neegalat în

ideală pentru clădirile cu mulţi chiriaşi, cu zone vacante şi cu

ceea ce priveşte reputaţia sa pentru calitate, fiabilitate şi servicii

perioade variabile de utilizare intensă şi redusă.

postvânzare.

Soluţia completă VRV

Costuri de
funcţionare
reduse

3/4 aer

ambiant
regenerabil

pentru proprietarii
de clădiri
Tehnologia

pompelor

de

energetică ridicată, deoarece

regenerabilă

căldură

are

o

eficienţă

utilizează energie

de încălzire. Acest lucru duce la economii directe ale
emisiilor de CO 2 şi ale costurilor de funcţionare.

Maximizarea eficienţei sezoniere
Dar soluţia VRV de la Daikin utilizează tehnologii revoluţionare
pentru a maximiza eficienţa sezonieră şi a minimiza costurile de
funcţionare.
De exemplu, temperatura variabilă a agentului frigorific, o
tehnologie unică a Daikin, adaptează automat sistemul VRV
IV la cerinţele individuale ale clădirii şi la climatul local, ceea

economii de costuri de 28% în

comparaţie cu alte sisteme similare. Acest lucru este posibil
fără a compromite confortul şi flexibilitatea.
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Încălzire şi
răcire

din aerul exterior pentru a acţiona

procesul de încălzire, fără a fi necesar un sistem secundar

ce duce la

Sistem VRV
cu inverter

1/4 energie
electrică

Sisteme fără inverter

Unităţi interioare inteligente
Unităţile precum caseta cu jet circular permite economii de
până la 50% în comparaţie cu unităţile tip casetă standard
graţie curăţării zilnice automate a filtrului. Senzorii inteligenţi
economisesc până la 27% din energie prin reglarea valorii
de referinţă sau prin oprirea unităţii atunci când camera este

ŞTIAŢI CĂ… un sistem cu recuperarea

goală.

căldurii extrage căldura din zonele răcite şi o

reutilizează pentru a încălzi alte zone sau pentru a
produce apă caldă, permiţându-i să încălzească şi să

Confort personal pentru chiriaşi

răcească în acelaşi timp părţi diferite ale clădirii.

Din perspectiva locatarilor unei clădiri, nivelul de confort
asigurat de sistemul de climatizare este cel mai important lucru,
prin urmare:

COP

Temperatura optimă a camerei
Situaţia ideală la
încălzire şi răcire

10
8
7
6

››

temperatura trebuie să fie cea perfectă

››

o cantitate suficientă de aer proaspăt trebuie să intre în
acea zonă

››

nivelul de umiditate trebuie să fie corect

››

nivelul zgomotului trebuie să fie minimizat

5

4
Sistemele noastre integrate abordează toate aceste cerinţe

3
2

şi asigură confortul individual, acolo unde este posibil.

1
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80

100

Numai încălzire

O atenţie specială trebuie acordată minimizării nivelurilor
de zgomot ale sistemului. Nivelurile de zgomot ale
unităţilor interioare pot fi reduse

Coeficient de performanţă al unui sistem VRV cu recuperare a căldurii de la Daikin

până la 19 dBA,

în timp ce zgomotul emis de unităţile exterioare poate fi
redus în timpul perioadelor de linişte, precum în timpul
nopţii.
În plus, sistemul VRV este punctul de referinţă în
domeniul încălzirii confort. VRV IV continuă să
furnizeze încălzire, chiar şi în modul dezgheţare şi oferă
răspunsul la orice dezavantaje identificate la utilizarea unei
pompe de căldură pentru încălzirea monovalentă.
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Soluţii flexibile pentru

birourile de consultanţă şi de design interior
Sistemele modulare permit un nivel ridicat de flexibilitate
şi deţinem echipamente care răspund tuturor situaţiilor de
climatizare: de la încălzire atunci când temperaturile exterioare
ajung până la -25 ºC, până la răcirea eficientă atunci când afară
se înregistrează +50 ºC.

Echipamentele exterioare sunt flexibile şi pot fi
montate în orice clădire, indiferent de design. Acestea pot fi
montate fie pe acoperiş, pentru a maximiza utilizarea spaţiului
interior, fie în interior, pentru a reduce lungimea tubulaturilor,
a reduce costurile de instalare, a mări eficienţele şi pentru o
estetică vizuală îmbunătăţită.
Gama extrem de largă de unităţi interioare oferă numeroase
soluţii pentru orice spaţii, indiferent de formă sau de design.
Astfel, putem selecta cea mai bună soluţie, indiferent de
dimensiunea sau forma camerei. Unităţile interioare, unităţile
de ventilaţie şi perdelele de aer Biddle cu design special pot
fi vizibile şi integrate în decor sau pot fi invizibile, în funcţie
de cerinţele utilizatorilor.

Designul flexibil al

tubulaturii este aproape nelimitat, permiţând lungimi
ale tubulaturii de 1000 m. În plus, conductele scurte de agent
frigorific ocupă un spaţiu mai mic în coloane şi goluri din
plafon, maximizând spaţiul închiriabil. Indiferent de cerinţe,

soluţiile noastre sunt suficient de flexibile pentru a furniza

un rezultat optim.
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Ce soluţii VRV putem oferi
pentru
›› aplicaţii în domeniul retailului
›› aplicaţii pentru
clădiri cu birouri
›› aplicaţii pentru hoteluri
›› aplicaţii rezidenţiale
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Reducerea costurilor din
domeniul

retailului

În mediul comercial actual, companiile din domeniul retailului sunt presate să
îşi reducă dezvoltarea magazinelor şi costurile de funcţionare. Legislaţia pune o
presiune financiară suplimentară prin diferite scheme de eficienţă energetică. Prin
urmare, soluţiile eficiente din punct de vedere energetic şi rentabile sunt vitale
pentru minimizarea costurilor de utilizare, garantând în acelaşi timp respectarea celor
mai recente norme.

Soluţiile VRV oferă
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›› Tehnologia inverterului în pompă de
căldură cu economie de energie care
furnizează un COP de până la 4,5
›› Control individual al fiecărei unităţi
interioare
›› O soluţie personalizabilă care utilizează
temperatura variabilă a agentului
frigorific pentru a obţine cea mai ridicată
eficienţă sezonieră
›› Noul standard în încălzirea confort, cu
încălzire continuă în timpul dezgheţării
›› Instalare flexibilă. Unitatea exterioară
poate fi instalată în exterior pentru a
maximiza spaţiul comercial sau în interior
pentru un impact vizual minim şi un
zgomot redus.

ŞTIAŢI CĂ...
… VRV IV este optimizat pentru eficienţă sezonieră?
Controlul revoluţionar al temperaturii variabile a agentului
frigorific reglează automat sistemul VRV în funcţie de cerinţele
individuale ale clădirii şi climatul local, reducând costurile de
funcţionare cu 28%!
Sistemul poate fi
personalizat cu uşurinţă
pentru a optimiza sistemul

Pentru a vizualiza întreaga gamă de produse VRV,
accesaţi www.daikineurope.com sau contactaţi
reprezentatul local de vânzări.
10

în vederea atingerii
echilibrului optim dintre
confort şi eficienţă.

Caseta cu jet circular cu panou cu autocurăţare
Economie de energie de 50% în comparaţie cu unităţile tip casetă standard
›› Funcţia de autocurăţare garantează curăţarea zilnică a filtrului,
ceea ce duce la o economie de energie de 50%
›› Costuri de întreţinere mai scăzute (curăţarea filtrului se
poate realiza cu un aspirator)
›› Senzorii inteligenţi opresc unitatea atunci când camera
este goală, economisind până la 27%
›› Confort perfect: refulare a aerului la 360° şi detectarea prezenţei
direcţionând jetul de aer la distanţă de persoane
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Sistem de control uşor de utilizat
Creează un mediu plăcut pentru clienţi
››

Meniu uşor de utilizat, care facilitează comenzile sistemului

››

Funcţii de economisire a energiei pentru reducerea
costurilor de funcţionare

››

Design contemporan

››

Programele săptămânale măresc confortul şi eficienţa

››

Suport pentru mai multe limbi

››

Funcţie de blocare a tastaturii pentru a evita utilizarea
neautorizată

Perdeaua de aer Biddle
Soluţii cu eficienţă ridicată pentru a combate problema
separării climatelor la nivelul uşilor
››

Cea mai eficientă soluţie pentru zonele cu deschidere
frecventă a uşilor, determinând economii substanţiale de
energie de până la 72% şi o perioadă de amortizare de
numai 1,5 ani în comparaţie cu perdelele de aer electrice

››

Confort pe tot timpul anului garantat de tehnologia
rectificatorului şi a vitezei optimizate a jetului de aer
11

Eficienţă la

locul de muncă

Gestionarea eficientă a clădirilor şi a facilităţilor reprezintă cheia minimizării costurilor de funcţionare

Soluţiile VRV oferă

›› Costuri semnificativ mai reduse
pentru apă caldă şi încălzire prin
reutilizarea căldurii din zonele care
necesită răcire
›› Confort perfect prin încălzirea spaţiilor
în timpul răcirii altora
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›› Instalare flexibilă. Unitatea exterioară
poate fi instalată în exterior, pentru
a maximiza spaţiul comercial, sau în
interior, pentru a minimiza impactul
vizual şi zgomotul.

ŞTIAŢI CĂ...
… Puteţi conecta un sistem VRV şi la un inel de apă
Pentru a vizualiza întreaga gamă de produse VRV,
accesaţi www.daikineurope.com sau contactaţi
reprezentatul local de vânzări.
012

geotermală. Acest lucru garantează eficienţe ridicate chiar şi în
condiţii meteo extreme, deoarece temperatura la o adâncime
de 10 m sub pământ este constantă pe durata întregului an.

Control centralizat
Pachet Daikin complet pentru gestionarea unei clădiri de
birouri
››

Interfaţă cu utilizatorul intuitivă

››

Gestionare inteligentă a energiei

››

Dimensiuni flexibile şi integrare prin WAGO

››

Acces online şi control al mai multor clădiri

››

Gestionare uşoară a consumului de energie electrică al
mai multor chiriaşi
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Aer proaspăt
O atmosferă mai sănătoasă la birou

››

Minimizarea risipei de energie prin recuperarea
căldurii din aerul evacuat

››

Combinarea ventilaţiei şi a aerului condiţionat într-un
singur sistem

Caseta perfect plată
Design şi geniu într-o armonie perfectă

››

››

Ideal pentru clădiri de dimensiuni medii şi mari

››

Filtrarea aerului garantează aportul constant de aer
curat

Design unic pe piaţă: se contopeşte în panourile de
tavan arhitecturale, fiind la acelaşi nivel cu tavanul

››

Design convenţional şi excelenţă în inginerie

››

Senzori inteligenţi pentru confort şi eficienţă
maxime

Apă caldă
Reducerea costurilor cu apa caldă

+

SILENŢIOASĂ
PRECUM

››

producerea de apă caldă
››

Este posibilă producerea de apă caldă fără niciun cost,
prin transferarea căldurii din zonele care necesită răcire.

FOŞNETUL
FRUNZELOR

Utilizarea tehnologiei pompelor de căldură pentru

››

Posibilitate de conectare a panourilor solare

››

Aplicaţii posibile: chiuvete, încălzire prin pardoseală,
duşuri şi radiatoare
013

Ospitalitate profitabilă
Reputaţia unui hotel depinde de ospitalitatea şi de confortul de care se bucură clienţii în timpul şederii lor. Totuşi, în
acelaşi timp, proprietarii de hotel trebuie să menţină controlul deplin asupra costurilor de funcţionare şi a consumului de
energie
›› Încălzire şi apă caldă la costuri reduse
prin recuperarea căldurii din zonele
Soluţiile VRV oferă
care necesită răcire
›› Mediul personal perfect pentru
oaspeţi prin încălzirea spaţiilor în
timpul răcirii altora

22

›› Instalare flexibilă. Unitatea exterioară
poate fi instalată în exterior, pentru a
maximiza spaţiul pentru oaspeţi, sau
în interior, pentru a minimiza spaţiul
exterior sau zgomotul din centrele
oraşelor.

ŞTIAŢI CĂ...
… dacă sistemul dumneavoastră are o cantitate de agent
frigorific cu 10% mai scăzută decât cantitatea optimă,
consumul de curent electric necesar pentru menţinerea
capacităţii poate creşte cu 30%. Prin urmare, am dezvoltat
funcţiile de verificare automată a cantităţii de agent frigorific
Pentru a vizualiza întreaga gamă de produse VRV,
accesaţi www.daikineurope.com sau contactaţi
reprezentatul local de vânzări.
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şi de încărcare automată cu agent frigorific pentru a garanta
capacitatea optimă şi eficienţa de-a lungul duratei de utilizare
a sistemului şi pentru a respecta normele privind gazele F.

Control centralizat
Gestionare inteligentă a energiei
››
››
››
››

››

Control complet şi gestionare a sistemelor VRV cu până la
2560 de unităţi interioare
Navigaţie intuitivă şi simplă şi rapoarte extinse în format grafic
Alocare a consumului de energie electrică pentru fiecare unitate
interioară
Control complet al tuturor funcţiilor sistemului de aer condiţionat
şi al tuturor funcţiilor de bază, precum alama de incendii etc.,
în vederea optimizării eficienţei energetice, a confortului şi a
siguranţei
Monitorizare şi control al mai multor clădiri prin web

Controler inteligent pentru camerele
de hotel
Proprietarul hotelului deţine controlul complet asupra
consumului de energie
››

Se conectează la toate tipurile de telecomenzi, inclusiv la
ecrane tactile uşor de utilizat

››

Modifică în mod automat valoarea de referinţă la părăsirea
camerei sau deschide geamul, economisind energie

››

Răspunde la toate nevoile clienţilor, deoarece fiecare cameră
este controlată în mod individual

››

Integrare facilă în programul de rezervare al hotelului
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Unitatea necarcasată
››

Dezvoltată în special pentru camerele de mici

Apă caldă

dimensiuni, bine izolate, precum camerele de hotel

Apă caldă cu energie regenerabilă

››

Confort perfect: nivel foarte scăzut al zgomotului,

››

››

Se integrează perfect în orice decor interior

››

Maximizează spaţiul utilizabil: dimensiuni foarte

Utilizarea energiei regenerabile folosind tehnologia pompei
de căldură pentru producerea de apă caldă

garantând un somn odihnitor
››

Este posibilă producerea de apă caldă fără niciun cost, prin
transferarea căldurii din zonele care necesită răcire.

compacte pentru a reduce la minimum golurile din

››

Aplicaţii posibile: băi, încălzire prin pardoseală şi radiatoare

tavan

››

Apă caldă până la 80°C
15

Soluţii

rezidenţiale

Nicăieri nu-i ca ACASĂ.

Soluţiile mini VRV oferă

›› Sistem de încălzire rentabil, cu
consum scăzut de energie
›› Emisii mai reduse de CO2 în
comparaţie cu sistemele tradiţionale
de încălzire
›› La o unitate exterioară se pot conecta
până la 9 unităţi interioare moderne
›› Design compact
›› Unitate exterioară cu zgomot scăzut

22
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ŞTIAŢI CĂ...
... atunci când alegeţi un aparat de aer condiţionat Daikin, vă
gândiţi şi la mediul înconjurător?

Pentru a vizualiza întreaga gamă de produse VRV,
accesaţi www.daikineurope.com sau contactaţi
reprezentatul local de vânzări.
16

La producţia unui aparat de aer condiţionat, depunem toate
eforturile pentru a recicla, a reduce deşeurile şi a utiliza
energie regenerabilă.

22

Unităţi interioare moderne
››

Îmbinare remarcabilă de design convenţional şi
funcţionalitate

+

››

Combină senzaţia oferită de un radiator cu confortul şi
eficienţa energetică a unei pompe de căldură

UNICĂ: SENZAŢIA
OFERITĂ DE UN

››

Filtru de purificare a aerului

RADIATOR...

››

Confort perfect: unităţi silenţioase la aproximativ 19 dBA

››

Răcesc locuinţele pe timp de vară
17

Portofoliu Unităţi exterioare VRV

Nu toate componentele pot fi conectate în acelaşi timp la o singură unitate exterioară.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de date tehnice.

: componenta se poate conecta x : componenta nu se poate conecta
22
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RTSYQ-PA
Pompă de căldură optimizată
pentru încălzire



x

 





x

x







RXYCQ-A
Pentru cerinţe standard de
răcire şi încălzire



x

 

x

x

x

x







REYQ-P8/P9
Combinaţie cu bază mică



x

 





x

x







REYHQ-P
Combinaţie cu COP ridicat



x

 





x

x







Pentru conectarea cu un modul
hidraulic numai încălzire



x

 





x









RWEYQ-P



x

 





x

x







RWEYQ-PR



x

 





x

x
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Combinaţie multi

1

Nu este o combinaţie standard (combinaţie liberă)

460 500 540 636 712 744 816 848

Control individual (precum BRC)

360

Modul hidraulic de temperatură
scăzută pentru VRV
Modul hidraulic de temperatură
ridicată pentru VRV

RQCEQ-P
VRVIII-Q - R/C

280

Perdea de aer Biddle pentru VRV (CYV)

RQYQ-P
VRVIII-Q - P/C
DE CĂLDURĂ

CĂLDURII - POMPĂ

140

RECUPERARE A

VRV DE SCHIMB,

RĂCIRE CU AER

Clasă de capacitate

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

Unităţi interioare cu aport de aer
proaspăt (precum FXMQ-MF)
Kit de conectare la AHU
(precum EKEXV)

Nume produs

Ventilaţie cu recuperare de căldură (precum VAM)

R/C - P/C

REYAQ-P

Tip

Unitate individuală

Sisteme de
control

Control centralizat (precum DCS3*/DST)

(1) (1) (1)

Perdea Racord modul
de aer
hidraulic

Soluţii de reţea (precum DCS6*/DAM/
DMS)

RXYQ-T
Pompă de căldură fără
încălzire continuă

Ventilaţie

Unităţi interioare de tip rezidenţial
(precum Daikin Emura)

(1) (1) (1)

R/C - P/C

SERIA
SERIA

GEOTERMALĂ STANDARD

RYYQ-T
Pompă de căldură
cu încălzire continuă

RXYSQ-P8V1 (monofazic)
RXYSQ-P8Y1 (trifazic)

RECUPERARE A CĂLDURII

RĂCIRE CU AER
RĂCIRE CU
APĂ
Sistem

Capacitate (PC)
Unităţi
4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 interioare

Nume produs

Unităţi interioare de tip VRV
(precum FXSQ)

Tip

POMPĂ DE CĂLDURĂ

Sistem

Unităţi interioare VRV

Unităţi interioare moderne

Capacitate
Model

Nume
produs

15

20

25

32

40

50

63

71

80 100 125 140 200 250

Senzor de prezenţă şi de
pardoseală3

UNITATE TIP CASETĂ

Unitate tip casetă cu jet circular
Funcţie de autocurăţare3
FXFQ-A
Senzor de prezenţă şi de pardoseală3
Caseta perfect plată

FXZQ-A

FXKQ-MA

Unitate necarcasată de
dimenisuni mici

FXDQ-M9

Unitate necarcasată de
dimenisuni mici

FXDQ-A

UNITATE DE PERETE

FXSQ-P

FXMQ-P7

Unitate necarcasată de
dimenisuni mari

FXMQ-MA4

Unitate de perete

FXAQ-P

Unitate suspendată

FXHQ-A

UNITATE
SUSPENDATĂ

Unitate necarcasată cu
ventilator acţionat prin
inverter
Unitate necarcasată cu
ventilator acţionat prin
inverter

UNITATE NECARCASATĂ

Unitate tip casetă cu jet de
FXCQ-A
aer în 2 direcţii
Casetă de colţ montată
în plafon

Unitate suspendată cu jet
FXUQ-MA
de aer în 4 direcţii
Unitate de pardoseală
Unitate de pardoseală
necarcasată

Capacitate de răcire (kW)1
Capacitate de încălzire (kW)2

Tip

UNITATE DE PARDOSEALĂ

UNITATE DE
PARDOSEALĂ

UNITATE
SUSPENDATĂ

UNITATE DE
PERETE

UNITATE NECARCASATĂ

UNITATE TIP CASETĂ

Tip

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

Capacitate
15 20 25

Unitate exterioară care se
poate conecta
RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1

Model

Nume
produs

Unitate tip casetă cu jet
circular
Funcţie de autocurăţare3
Senzor de prezenţă
şi de
pardoseală 3

FCQG-F



Caseta perfect plată
Senzor de prezenţă
şi de
pardoseală 3

FFQ-C



Unitate necarcasată de
dimenisuni mici

FDBQ-B



Unitate necarcasată de
dimensiuni mici

FDXS-F



Unitate necarcasată cu
ventilator acţionat prin
inverter

FBQ-C



Unitate de perete Daikin FTXG-JA/
Emura
JW

35

42

50

60

71

RYYQ-T

 

Unitate de perete

CTXS-K
FTXS-K

 

Unitate de perete

FTXS-G

 

FHQ-C



Unitate de pardoseală
Nexura

FVXG-K

 

Unitate de pardoseală

FVXS-F

 

Unitate tip Flexi

FLXS-B

 

Unitate suspendată

5

Capacităţile nominale de răcire se bazează pe: temperatură interioară: 27°CDB, 19°CWB; temperatură exterioară: 35°CDB; traseu de agent frigorific echivalent: 5 m; diferenţă de nivel: 0 m.
Capacităţile nominale de încălzire se bazează pe: temperatură interioară: 20°CDB; temperatură exterioară: 7°CDB, 6°CWB, traseu de agent frigorific echivalent: 5 m; diferenţă de nivel: 0 m
3
Opţional
4
Nu se poate conecta la VRV III-S
5
Unitatea din clasa 15 nu este disponibilă pentru RYYQ-T
1
2
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Produsele Daikin sunt distribuite prin:

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO - 014459 Bucureşti
Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29
E-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro
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