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Kazalo vsebine
VRV,  
rešitev za poslovni sektor

Sistemi Daikin VRV omogočajo prilagajanje 
zahtevam za udobje in varčevanje z energijo za 
vse poslovne zgradbe.

Standard in tehnologije VRV IV

Edinstvene patentirane tehnologije, ki 
prinašajo občutne prednosti.

Prednosti

Sistemi Daikin VRV IV se hitro in preprosto 
prilagodijo, zaženejo ter servisirajo, končnim 
uporabnikom pa zagotavljajo popolno in 
zanesljivo udobje ter upravljanje, prilagojeno 
njihovim potrebam.

Ponudba zunanjih enot

Zunanje enote Daikin zagotavljajo rešitev za 
vsak način uporabe in za vsa podnebja.

Notranje enote

Notranje enote Daikin so zasnovane tako, da se 
ujamejo z vsako notranjo opremo, od sodobne 
do klasične, med delovanjem pa so tihe in 
udobne.

Vroča voda

Učinkovita proizvodnja vroče vode za talno 
ogrevanje, radiatorje in enote za obdelavo 
zraka ali za umivalnike, kopeli ter prhe. 

Zračne zavese Biddle

Zračne zavese Biddle omogočajo hitro in 
preprosto vgradnjo, ob tem pa so izredno 
učinkovite ter se v primerjavi z električnimi 
zračnimi zavesami izplačajo že v manj kot 18 
mesecih.

Prezračevanje in obdelava zraka

Podjetje Daikin ponuja najširšo ponudbo enot 
za prezračevanje in obdelavo zraka za zdravo ter 
udobno okolje.

Krmilni sistemi

Krmilni sistemi Daikin segajo od sistemov za 
upravljanje zgradb do preprostih daljinskih 
upravljalnikov, ki jih odlikujeta preprosta 
uporaba in pametno upravljanje energije.

Dodatna oprema in pribor

Ponujamo celovito ponudbo dodatne opreme 
in pribora, s katerimi lahko naše sisteme 
prilagodite različnim zahtevam strank.
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Zakaj izbrati Daikin

Obljubljamo vam, da bomo poskrbeli, da se 
lahko vaše stranke zanesejo na znamko Daikin 
za vrhunsko udobje, tako da se bodo lahko v 
miru posvetile lastnemu delu in življenju.

Obljubljamo vam, da se bom zavzeli za 
tehnološko odličnost, poudarek na 
oblikovanju in najvišja merila kakovosti, 
tako da lahko vaše stranke zaupajo in se 
zanesejo, da jim bomo zagotovili udobje.

Obljubljamo tudi absolutno skrb za okolje. 
Naši izdelki so med vodilnimi na področju 
nizke porabe energije, ob tem pa 
stalno uvajamo inovacije za še dodatno 
zmanjšanje vpliva rešitev HVACR na okolje.

Vodimo razvoj, ki mu drugi le sledijo. 
Ohranili bomo svoj svetovno vodilni položaj na 
področju rešitev HVACR, saj imamo ogromno 
strokovnega znanja na vseh sektorjih trga, 
ob tem pa tudi 90 let izkušenj, tako da 
lahko zagotavljamo dodano vrednost za 
dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na 
zaupanju, spoštovanju in verodostojnosti.
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Supermarket

Šport in prosti čas
Trgovina

RestavracijaHotel

Pisarna Tehnika

Javna 
zgradba

VRV
Rešitev za poslovni sektor

Tehnologija Daikin VRV je vodilna na področju 
prilagajanja zahtevam za udobje in varčevanje 
z energijo pri posameznih poslovnih zgradbah. 
Tehnologija VRV je prilagodljiva, tako da je primerna 
za vse načine uporabe in vsa podnebja, ponuja pa 
edinstvene izdelke, ki prinašajo občutne prednosti za 
vas ter vaše stranke.
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KARTICE Z ARGUMENTI

VRV IV (spet) 
postavlja nova merila

Zakaj izbrati VRV?
• Izumitelj in tržno vodilni ponudnik sistemov VRV od leta 1982

 › Več kot 90 let izkušenj na področju toplotnih črpalk
 › Zasnovano in izdelano v Evropi za Evropo

• Edinstvena ponudba zunanjih enot pokriva vse načine uporabe in vsa podnebja

• Edinstveni izdelki z občutnimi prednostmi

Učinkovitost
 › Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva zagotavlja najvišjo sezonsko učinkovitost
 › Kaseta s krožnim tokom s ploščo, ki se samodejno čisti

Udobje
 › Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva preprečuje hladen prepih
 › Zares neprekinjeno ogrevanje med odmrzovanjem
 › Enote razreda 15 za majhne ali dobro izolirane prostore (s kaseto, stenski in skriti stropni modeli)
 › Notranje in zunanje enote z nizko hrupnostjo

Oblika
 › Popolnoma ploska kaseta, v celoti integrirana v strop
 › Daikin Emura, edinstvena oblika

Vgradnja
 › Samodejno polnjenje hladilnega sredstva in preverjanje količine hladilnega sredstva
 › Stropna spuščena kaseta s 4-smernim tokom zraka (FXUQ)
 › Enote za obdelavo zraka Daikin po sistemu »priključi in uporabljaj«
 › Celovita rešitev z vodno omarico za nizko in visoko temperaturo, zračne zavese Biddle itd.

Upravljanje
 › Pametno upravljanje na dotik je stroškovno učinkovit majhen sistem BMS, ki vključuje vse potrebne osnove
 › Preprosta integracija v sisteme BMS drugih ponudnikov
 › Namenske rešitve za upravljanje za načine uporabe, kot so tehnično hlajenje, trgovine, hoteli ipd.

• Vrhunska zanesljivost

 › Pravo tehnično hlajenje
 › Plinsko hlajeno tiskano vezje
 › Najobsežnejše preizkušanje novih enot pred odpremo iz tovarne
 › Najširše omrežje za podporo in poprodajne storitve
 › Vsi nadomestni deli so na voljo v Evropi

Sistem za klimatizacijo VRV je prvi sistem za individualno klimatizacijo s spremenljivim pretokom hladilnega sredstva na svetu, podjetje Daikin pa ga je začelo prodajati leta 

1982. VRV je blagovna znamka podjetja Daikin Industries Ltd. in označuje tehnologijo spremenljive količine hladilnega sredstva (Variable Refrigerant Volume).
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Standardne prednosti VRV IV
• Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva

 › Svoj sistem VRV prilagodite za najboljšo sezonsko učinkovitost in udobje
 › Za do 28 % višja sezonska učinkovitost (ESEER)
 › Prvi sistem VRV z vremenskim vodenjem
 › Konec mrzlega prepiha z visoko izhodno temperaturo

• Stalno udobje

 › Zares neprekinjeno ogrevanje pomeni, da je VRV IV najboljša 
alternativa za tradicionalne sisteme ogrevanja

• Programska oprema za konfiguracijo VRV

 › Programska oprema za najhitrejši in najtočnejši zagon, konfiguriranje 
ter prilagajanje

• Celostna rešitev

 › En dobavitelj za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, vročo vodo, 
zračne zavese Biddle in upravljanje

 › Možnost kombiniranja notranjih enot za stanovanja in VRV

•  Prosto kombiniranje zunanjih enot za doseganje zahtev 
po prostoru za vgradnjo in učinkovitosti

•  Prikazovalnik na zunanji enoti za hitre nastavitve na 

kraju samem

Prednosti za monterje
Daikin VRV IV postavlja nova merila z najnovejšo 
tehnologijo in prihrankom časa pri zagonu ter 
servisiranju

 › Poenostavljen in hiter zagon s programsko 
opremo za konfiguracijo VRV

 › Preverjanje količine hladilnega sredstva na daljavo
 › En dobavitelj = ena kontaktna oseba

Številne možnosti za zadovoljevanje zahtev strank

Prednosti za svetovalce
Tehnologija Daikin VRV IV je vodilna na področju 
prilagajanja zahtevam za udobje in varčevanje z 
energijo pri posameznih zgradbah, zato omogoča 
doseganje nižjih kapitalskih stroškov in stroškov 
obratovanja

 › Okolju prijazna zasnova
 › Idealna rešitev za doseganje vrhunskih vrednosti 
BREEAM/EPDB

 › Konec mrzlega prepiha z višjimi temperaturami 
uparjanja, ki lahko znašajo tudi do 11 ali 16 °C, tako 
da je VRV IV idealna alternativa za vodne sisteme.

 › Edinstveni tehnični podatki za monovalentno 
ogrevanje

Prednosti za lastnike
VRV IV zagotavlja vrhunsko udobje po meri in 
pametno upravljanje, ki je prilagojeno vašim 
individualnim potrebam ter zagotavlja najboljšo 
možno energetsko učinkovitost

 › Letni prihranek stroškov do 28 % (v primerjavi z 
VRV III)

 › Konec mrzlega prepiha s spremenljivo 
temperaturo hladilnega sredstva

 › Ena sama kontaktna oseba za projektiranje in 
vzdrževanje vašega sistema za klimatizacijo

 › Integrirani sistem zagotavlja največjo možno 
energetsko učinkovitost za končnega uporabnika

 › Več sistemov pri velikih strankah je mogoče 
upravljati na popolnoma enak način

Toplotna črpalka
Vračanje toplote

Zamenjava
Vodno hlajenje
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Številne sodobne zgradbe uporabljajo več ločenih 
sistemov za ogrevanje, hlajenje, ogrevanje 
zračne zavese in vročo vodo. To pomeni, da veliko 
energije vržemo stran. Veliko bolj učinkovita 
alternativa je tehnologija VRV, ki smo jo razvili v 
celostno rešitev, ki lahko upravlja do 70% porabe 
energije v zgradbi in s tem prinaša velike možnosti 
varčevanja.

 › Ogrevanje in hlajenje za udobje skozi vse leto
 › Vroča voda za učinkovito proizvodnjo vroče vode
 › Talno ogrevanje/hlajenje za učinkovito 
ogrevanje/hlajenje prostora

 › Prezračevanje za kakovostno okolje
 › Zračne zavese za optimalno ločevanje zraka
 › Elementi za upravljanje za največjo učinkovitost 
upravljanja

Združite do 70 % porabe energije v svoji zgradbi

Celostna rešitev

Vroča voda

Zračne zavese

Ogrevanje

Hlajenje

Upravljanje

Prezračevanje
Talno ogrevanje

Povprečna poraba energije v pisarniPovprečna poraba energije v hotelu

Razsvetljava

Pisarniška 
oprema

Vključitev 

opreme 

drugih 

ponudnikov

Ogrevanje prostora 25 %

Hlajenje prostora 9 %

Prezračevanje 5 %

DrugoVroča voda 9 %

Drugo

Pisarna

Kuhinja

Razsvetljava

Ogrevanje prostora 31 %

Prezračevanje 4 % 

Hlajenje 3 % 

Hlajenje prostora 15 %

Vroča voda 17 %70 % 48 %

Vključitev 

opreme 

drugih 

ponudnikov
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Ogrevanje in hlajenje Pametni krmilni sistemi

 › Notranje enote VRV je mogoče združiti z drugimi 
elegantnimi notranjimi enotami v en sistem

 › Nova kaseta s krožnim tokom postavlja nova merila 
za učinkovitost in udobje

 › Minisistem BMS povezuje opremo podjetja Daikin in 
drugih ponudnikov

 › Integracija z rešitvami pametnega krmiljenja in orodja 
za upravljanje energije zmanjšajo obratovalne stroške

Zračna zavesa BiddleNizkotemperaturna hidroomarica

 › Zelo učinkovito ogrevanje prostora: 
– Talno ogrevanje 
– Nizkotemperaturni radiatorji 
– Konvektorji za toplotne črpalke

 › Vroča voda od 25 do 45 °C

* Samo za priključitev na sistem VRV z vračanjem toplote.

 › Učinkovita proizvodnja vroče vode za: 
– Prhe 
– Umivalnike 
– Pipe za čiščenje

 › Vroča voda od 25 do 80 °C

Visokotemperaturna hidroomarica* Prezračevanje

 › Najširša ponudba prezračevanja DX – od majhnih 
prezračevalnih sistemov z rekuperacijo do velikih 
enot za obdelavo zraka

 › Zagotavlja sveže, zdravo in udobno okolje

22

 › V primerjavi z električno zračno zaveso se naložba 
povrne v manj kot 1 letu

 › Izredno učinkovita rešitev ločevanja klime na vratih

En sistem,  
več načinov uporabe za hotele, 

pisarne, trgovine, stanovanja …
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VRV  
za pisarne in banke

VRV  
za hotele

Učinkovitost na delovnem mestu

Učinkovito upravljanje zgradb in opreme je ključno za 
zmanjšanje stroškov obratovanja

Naša rešitev za pisarne ponuja:
 › Bistveno zmanjšani stroški za vročo vodo in 
ogrevanje z vnovično uporabo toplote iz območij, 
ki jih je treba ohladiti

 › Edinstvena popolnoma ploska kaseta, v celoti 
integrirana v strop

 › Pametna tipala
 –   Zagotavljajo največjo možno učinkovitost, saj 

izklopijo enoto, če ni nikogar v sobi za sestanke
 –  Zagotavljajo največje možno udobje, saj tok zraka 

usmerijo stran od ljudi, kar preprečuje hladen 
prepih

 › Celovit minisistem BMS Daikin za upravljanje 
pisarniških zgradb s pametnim upravljanjem na dotik

 › Enote za obdelavo zraka se priključijo po sistemu 
»priključi in uporabljaj« za bolj zdrav zrak v pisarnah

 › Proizvodnja vroče vode za umivalnike in talno 
ogrevanje

 › Zares zanesljivo tehnično hlajenje navzdol do –20 °C 
s funkcijo razmerja vklopa/pripravljenosti

Gostoljubno in varčno

Sloves hotela je odvisen od dobrodošlice in udobja, ki 
ga gostje čutijo med svojim obiskom. Hkrati pa morajo 
lastniki hotela ohraniti popoln nadzor nad svojimi 
obratovalnimi stroški in porabo energije

Naša rešitev za hotele ponuja:
 › Cenovno ugodno ogrevanje in proizvodnjo vroče 
vode z rekuperacijo toplote iz območij, ki jih je treba 
ohladiti

 › Popolno okolje za goste s hkratnim ogrevanjem v 
enih in hlajenjem v drugih prostorih

 › Prilagodljiva vgradnja: Zunanjo enoto lahko postavite 
na prosto, da povečate prostor za goste, ali znotraj, 
kar sprosti zunanji prostor in zmanjša hrup v mestnih 
središčih

 › Skrite stropne enote, razvite za majhne in dobro 
izolirane prostore, kot so hotelske spalnice, 
zagotavljajo zelo nizke hrupnosti, kar jamči dober 
nočni počitek

 › Pametna uporaba energije s pametnim upravljanjem 
na dotik daje lastniku hotela popoln nadzor nad 
stroški za energijo

 › Pametni in uporabniku prijazni krmilniki za hotelske 
sobe samodejno spremenijo nastavitev, kadar gost 
zapusti prostor ali odpre okno

 › Preprosta integracija v programsko opremo za 
rezervacije hotelov

 › Proizvodnja vroče vode za kopalnice, talno ogrevanje 
in radiatorje do 80 °C

22

22

22

Preverite na:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Preverite na:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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VRV  
za trgovine

VRV  
za stanovanja

Zmanjšanje stroškov prodaje

Prodajalci so pod stalnim pritiskom, da zmanjšajo 
stroške razvoja in obratovanja trgovin. Cenovno 
ugodne in energetsko učinkovite rešitve so zato 
ključnega pomena za zmanjšanje stroškov skozi 
celotno življenjsko dobo, hkrati pa zagotavljajo 
skladnost preizkusov z najnovejšimi predpisi

Naše rešitve za prodajalne ponujajo:
 › Tehnologija majhnih inverterskih toplotnih črpalk
 › Prilagodljiva vgradnja: Zunanjo enoto lahko postavite na 
prosto, da povečate prostor za goste, ali znotraj, kar sprosti 
zunanji prostor in zmanjša hrup v mestnih središčih

 › Edinstvene kasete s krožnim tokom in samočistilno ploščo 
prihranijo do 50 % energije v primerjavi s standardnimi 
kasetami

 › Preprosto uporaben daljinski upravljalnik s funkcijo 
zaklepanja za preprečevanje nepravilne uporabe

 › Ločeno upravljanje vsake notranje enote ali območja trgovine
 › Prihranki pri obratovalnih stroških z načinom za zaprto 
in odprto trgovino, omejevanje rabe energije zaradi 
razsvetljave, klimatizacija ...

 › Najučinkovitejša rešitev za odprta vrata z zračnimi zavesami 
Biddle

Povsod je lepo, doma je najlepše

Stroškovno učinkovit sistem s toplotno črpalko z nizko 
porabo energije za stanovanja, ki zagotavlja največje 
možno udobje

Naša rešitev za stanovanja ponuja:
 › Nižje izpuste CO

2
 v primerjavi s tradicionalnimi 

sistemi za ogrevanje
 › Kompaktna zasnova zunanje enote z nizko 
hrupnostjo

 › Kot šepet tiho delovanje notranjih enot navzdol 
do 19 dBA

 › Daikin Emura, stenska enota z značilno obliko
 › Edinstvena samostoječa talna enota Nexura 
zagotavlja občutek radiatorja z učinkovitostjo 
toplotne črpalke

 › Enote je mogoče skriti v steno ali strop, da so 
popolnoma nevidne

 › Uporabniku prijazno intuitivno upravljanje
 › Do 9 notranjih enot je mogoče priključiti na eno 
zunanjo enoto

Sisteme R-22 in R-407C zamenjajte hitro in 
kakovostno ...  

Nadomestne rešitve VRV:
 

22
22

22

Preverite na:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

 › Vaše stranke lahko delajo tudi med menjavo sistema.
 › Skrajšan čas vgradnje
 › Nižji stroški vgradnje
 › Zamenjava tujih sistemov
 › Samodejno polnjenje hladilnega sredstva in 
čiščenje cevi
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Kateri zunanji sistem VRV
je najboljša rešitev zame?

Vračanje toplote ali toplotna črpalka?

 › Hkratno ogrevanje IN hlajenje z enim sistemom
 › »Brezplačno« ogrevanje in proizvodnja vroče vode z 
vračanjem toplote iz območij, ki jih je treba ohladiti

 › Največje možno udobje v posameznih območjih
 › Tehnično hlajenje navzdol do –20 °C

Vračanje toplote VRV

Toplotna črpalka VRV

Hlajenje OgrevanjeVroča voda

Izločena toplota zagotavlja 

brezplačno vročo vodo in ogrevanje

+

 › Izmenično ogrevanje IN hlajenje z enim sistemom

Sestavni deli:

Sestavni deli:

Zunanja enota

Zunanja enota

Notranja enota

Notranja enota

3-cevna napeljava 
za hladilno 

sredstvo

2-cevna napeljava 
za hladilno 

sredstvo

Enojne in večkratne 
omarice BS: 

omogočajo individualno 
preklapljanje notranjih 
enot med ogrevanjem 

ter hlajenjem

Sever

Jug
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Zračno ali vodno hlajenje?

Zračno hlajenje

Vodno hlajenje

 › Hitra in preprosta vgradnja, ni potrebe po dodatnih 
sestavnih delih

 › Nizki stroški vzdrževanja
 › Temperaturno območje delovanja od –25 do 52 °C
 › Možnost vgradnje znotraj in na prostem
 › Do 54 KM moči na sistem

 › Primerno za večnadstropne in velike zgradbe zaradi 
skoraj neomejenih možnosti vodne napeljave

 › Brez vpliva zaradi zunanje temperature/podnebnih 
pogojev

 › Zmanjšanje izpustov CO
2
 zaradi rabe geotermalne 

energije kot obnovljivega vira energije
 › Omogoča vračanje toplote znotraj celotne stavbe s 
shranjevanjem energije v vodnem tokokrogu

Sestavni deli:

Sestavni deli:

Zunanja enota

Zunanja enota

Notranja enota

Notranja enota

Napeljava za 
hladilno sredstvo

Napeljava za 
hladilno sredstvo

(Geotermalna) 
vodna zanka
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Najboljša rešitev za učinkovitost in udobje
 › Popolnoma integrirana rešitev z vračanjem toplote za največjo možno 

učinkovitost 
 ›  Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno 

krmiljenje temperature, prezračevanje, vroča voda, enote za obdelavo zraka in 
zračne zavese Biddle

 › »Brezplačno« ogrevanje in vroča voda z vračanjem toplote
 › Popolno okolje za goste/najemnike s hkratnim ogrevanjem in hlajenjem
 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura 

hladilnega sredstva ter neprekinjeno ogrevanje
 › Omogoča tehnično hlajenje
 › Najširša ponudba omaric BS na trgu

REYQ-T
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Optimalna rešitev Daikin z najboljšim udobjem
 › Neprekinjeno ogrevanje med odmrzovanjem
 ›  Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno 

krmiljenje temperature, prezračevanje, vroča voda, enote za obdelavo zraka in 
zračne zavese Biddle

 › Možnost kombiniranja s sodobno oblikovanimi notranjimi enotami (Daikin 
Emura, Nexura)

 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura 
hladilnega sredstva ter neprekinjeno ogrevanje

 RYYQ-T
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ja Rešitev Daikin za udobje in nizko porabo energije

 ›  Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno 
krmiljenje temperature, prezračevanje, vroča voda, enote za obdelavo zraka in 
zračne zavese Biddle

 › Možnost kombiniranja s sodobno oblikovanimi notranjimi enotami (Daikin 
Emura, Nexura)

 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura 
hladilnega sredstva

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Rešitev za varčevanje s prostorom brez kompromisov pri učinkovitosti
 › Za uporabo v stanovanjih in manjših poslovnih zgradbah
 › Zasnova, ki prihrani prostor
 › Priključite notranje enote VRV ali sodobno oblikovane notranje enote (Daikin 

Emura, Nexura)

RXYSQ- 
 

P8V1/P8Y1   

Se
rij

a 
 

VR
VI

V-
S

Rešitev za varčevanje s prostorom brez kompromisov pri učinkovitosti
 › Oblika kovčka, ki prihrani prostor za prilagodljivo vgradnjo
 › Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno krmiljenje 

temperature, prezračevanje, enote za obdelavo zraka in zračne zavese Biddle
 › Priključite notranje enote VRV ali sodobno oblikovane notranje enote (Daikin Emura, Nexura)
 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura hladilnega 

sredstva

Začetek prodaje 
jeseni 2015

RXYSQ-TV1/TY1      
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Sistemi VRV z najmanjšimi merami
 › Zasnova z enim ventilatorjem zahteva malo prostora in je lahka, ob tem pa poenostavi vgradnjo
 › Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno krmiljenje 

temperature, prezračevanje, enote za obdelavo zraka in zračne zavese Biddle
 › Priključite notranje enote VRV ali sodobno oblikovane notranje enote (Daikin Emura, Nexura)
 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura hladilnega 

sredstva

Začetek prodaje 
jeseni 2015 

RXYSCQ-TV1

Majhna velikost
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Kadar je najpomembnejše ogrevanje brez kompromisov pri učinkovitosti
 › Primerno za edini vir ogrevanja
 › Razširjen razpon delovanja za ogrevanje navzdol do –25 °C
 › Stabilna zmogljivost ogrevanja in visoka učinkovitost pri nizkih temperaturah 

okolja

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Klasična konfiguracija VRV

 › Za standardne zahteve za hlajenje in ogrevanje
 › Možnost priključitve na notranje enote, krmilne sisteme in prezračevanje VRV

RXYCQ-A       

Za
m

en
ja

va Vr
ač

an
je

 to
p

lo
te Hitra in kakovostna zamenjava za sisteme R-22 ter R-407C

 › Stroškovno učinkovita in hitra zamenjava z vnovično uporabo obstoječih cevi
 › Do 40 % višja učinkovitost od sistemov s hladilnim sredstvom R-22
 › Brez prekinitev vsakodnevnega poslovanja med zamenjavo sistema
 › Varna zamenjava sistemov Daikin in sistemov drugih proizvajalcev

RQCEQ-P*
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ka

Hitra in kakovostna zamenjava za sisteme R-22 ter R-407C
 › Stroškovno učinkovita in hitra zamenjava z vnovično uporabo obstoječih cevi
 › Do 80 % višja učinkovitost od sistemov s hladilnim sredstvom R-22
 › Brez prekinitev vsakodnevnega poslovanja med zamenjavo sistema
 › Varna zamenjava sistemov Daikin in sistemov drugih proizvajalcev
 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura 

hladilnega sredstva

RXYQQ-T*        
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Idealno za visoke zgradbe, vir toplote je voda
 › Zmanjšanje izpustov CO2 zaradi rabe geotermalne energije kot obnovljivega vira energije
 › Pri rabi v geotermalnem načinu ni potrebe po zunanjem viru za ogrevanje ali hlajenje
 ›  Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno krmiljenje 

temperature, prezračevanje, vroča voda, enote za obdelavo zraka in zračne zavese Biddle
 › Kompaktna in lahka zasnova omogoča zlaganje po višini za največjo možno varčevanje 

s prostorom
 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura hladilnega 

sredstva
 › Možnost krmiljenja s spremenljivim pretokom vode povečuje prilagodljivost in možnosti 

krmiljenja

RWEYQ-T*

 

      

 Ena enota

 Kombinacija več enot

NOVO

NOVO

* Brez odobritve Eurovent
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Model Ime izdelka 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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Najboljša rešitev za učinkovitost in udobje
 › Popolnoma integrirana rešitev z vračanjem toplote za največjo možno 

učinkovitost 
 ›  Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno 

krmiljenje temperature, prezračevanje, vroča voda, enote za obdelavo zraka in 
zračne zavese Biddle

 › »Brezplačno« ogrevanje in vroča voda z vračanjem toplote
 › Popolno okolje za goste/najemnike s hkratnim ogrevanjem in hlajenjem
 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura 

hladilnega sredstva ter neprekinjeno ogrevanje
 › Omogoča tehnično hlajenje
 › Najširša ponudba omaric BS na trgu

REYQ-T
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Optimalna rešitev Daikin z najboljšim udobjem
 › Neprekinjeno ogrevanje med odmrzovanjem
 ›  Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno 

krmiljenje temperature, prezračevanje, vroča voda, enote za obdelavo zraka in 
zračne zavese Biddle

 › Možnost kombiniranja s sodobno oblikovanimi notranjimi enotami (Daikin 
Emura, Nexura)

 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura 
hladilnega sredstva ter neprekinjeno ogrevanje

 RYYQ-T
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ja Rešitev Daikin za udobje in nizko porabo energije

 ›  Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno 
krmiljenje temperature, prezračevanje, vroča voda, enote za obdelavo zraka in 
zračne zavese Biddle

 › Možnost kombiniranja s sodobno oblikovanimi notranjimi enotami (Daikin 
Emura, Nexura)

 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura 
hladilnega sredstva

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Rešitev za varčevanje s prostorom brez kompromisov pri učinkovitosti
 › Za uporabo v stanovanjih in manjših poslovnih zgradbah
 › Zasnova, ki prihrani prostor
 › Priključite notranje enote VRV ali sodobno oblikovane notranje enote (Daikin 

Emura, Nexura)

RXYSQ- 
 

P8V1/P8Y1   

Se
rij

a 
 

VR
VI

V-
S

Rešitev za varčevanje s prostorom brez kompromisov pri učinkovitosti
 › Oblika kovčka, ki prihrani prostor za prilagodljivo vgradnjo
 › Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno krmiljenje 

temperature, prezračevanje, enote za obdelavo zraka in zračne zavese Biddle
 › Priključite notranje enote VRV ali sodobno oblikovane notranje enote (Daikin Emura, Nexura)
 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura hladilnega 

sredstva

Začetek prodaje 
jeseni 2015

RXYSQ-TV1/TY1      

Se
rij

a 
 

VR
VI

V-
S 

 

C
om

p
ac

t

Sistemi VRV z najmanjšimi merami
 › Zasnova z enim ventilatorjem zahteva malo prostora in je lahka, ob tem pa poenostavi vgradnjo
 › Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno krmiljenje 

temperature, prezračevanje, enote za obdelavo zraka in zračne zavese Biddle
 › Priključite notranje enote VRV ali sodobno oblikovane notranje enote (Daikin Emura, Nexura)
 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura hladilnega 

sredstva

Začetek prodaje 
jeseni 2015 

RXYSCQ-TV1

Majhna velikost
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Kadar je najpomembnejše ogrevanje brez kompromisov pri učinkovitosti
 › Primerno za edini vir ogrevanja
 › Razširjen razpon delovanja za ogrevanje navzdol do –25 °C
 › Stabilna zmogljivost ogrevanja in visoka učinkovitost pri nizkih temperaturah 

okolja

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Klasična konfiguracija VRV

 › Za standardne zahteve za hlajenje in ogrevanje
 › Možnost priključitve na notranje enote, krmilne sisteme in prezračevanje VRV

RXYCQ-A       

Za
m

en
ja

va Vr
ač
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 to
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te Hitra in kakovostna zamenjava za sisteme R-22 ter R-407C

 › Stroškovno učinkovita in hitra zamenjava z vnovično uporabo obstoječih cevi
 › Do 40 % višja učinkovitost od sistemov s hladilnim sredstvom R-22
 › Brez prekinitev vsakodnevnega poslovanja med zamenjavo sistema
 › Varna zamenjava sistemov Daikin in sistemov drugih proizvajalcev

RQCEQ-P*

         

To
p

lo
tn

a 
čr

p
al

ka

Hitra in kakovostna zamenjava za sisteme R-22 ter R-407C
 › Stroškovno učinkovita in hitra zamenjava z vnovično uporabo obstoječih cevi
 › Do 80 % višja učinkovitost od sistemov s hladilnim sredstvom R-22
 › Brez prekinitev vsakodnevnega poslovanja med zamenjavo sistema
 › Varna zamenjava sistemov Daikin in sistemov drugih proizvajalcev
 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura 

hladilnega sredstva

RXYQQ-T*        
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Idealno za visoke zgradbe, vir toplote je voda
 › Zmanjšanje izpustov CO2 zaradi rabe geotermalne energije kot obnovljivega vira energije
 › Pri rabi v geotermalnem načinu ni potrebe po zunanjem viru za ogrevanje ali hlajenje
 ›  Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: natančno krmiljenje 

temperature, prezračevanje, vroča voda, enote za obdelavo zraka in zračne zavese Biddle
 › Kompaktna in lahka zasnova omogoča zlaganje po višini za največjo možno varčevanje 

s prostorom
 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV, kot so spremenljiva temperatura hladilnega 

sredstva
 › Možnost krmiljenja s spremenljivim pretokom vode povečuje prilagodljivost in možnosti 

krmiljenja

RWEYQ-T*

 

      

Moč (KM)

Opis/kombinacija

N
ot

ra
nj

e 
en

ot
e 

V
R

V

N
ot

ra
nj

e 
en

ot
e

N
T 

h
id

ro
o

m
ar

ic
a 

H
X

Y-
A

V
T 

h
id

ro
o

m
ar

ic
a 

H
X

H
D

-A

En
ot

e 
H

RV
 V

A
M

-, 
VK

M
-

Pr
ik

lju
čn

i k
om

pl
et

 A
H

U
 E

KE
XV

- +
 E

KE
Q

M
CB

Pr
ik

lju
čn

i k
om

pl
et

 A
H

U
 E

KE
XV

- +
 E

KE
Q

FC
B

Z
ra

čn
e 

za
ve

se
 C

YV
-D

K-

Opombe

Vračanje toplote VRV IV REYQ-T � O � � � � O �  › Standardna omejitev razmerja skupne priključitve sistema:  
od 50 do 130 %

Samo z notranjimi enotami VRV 

S hidroomaricami NT in VT      › Največ 32 notranjih enot, tudi pri sistemih s 16 KM in večjih
 › Razmerje skupne priključitve sistema lahko znaša do 200 %

Enote HRV VAM-, VKM-      
 › Namenski sistemi (s samo prezračevalnimi enoti) niso 
dovoljeni – vedno mora biti vgrajena kombinacija  
s standardnimi notranjimi enotami VRV

Priključni komplet AHU EKEXV + EKEQMCB    

Zračne zavese Biddle CYV-DK-    

Toplotna črpalka VRV IV RYYQ-T/RXYQ-T(9) � � � O � � � �  › Standardna omejitev razmerja skupne priključitve sistema:  
od 50 do 130 %

Samo z notranjimi enotami VRV   › Razmerje skupne priključitve sistema lahko v posebnih 
okoliščinah znaša do 200 %

S stanovanjskimi notranjimi enotami     › Samo sistemi z eno enoto (RYYQ 8–20 T/RXYQ 8–20 T)
 › Največ 32 notranjih enot, tudi pri sistemih s 16, 18 in 20 KM

S hidroomaricami NT     › Največ 32 notranjih enot, tudi pri sistemih s 16 KM in večjih
 › Pri sistemih z več enotami se obrnite na Daikin (>20 KM)

Enote HRV VAM-, VKM-      

Priključni komplet AHU EKEXV + EKEQMCB    

Priključni komplet AHU EKEXV + EKEQFCB 

Zračne zavese Biddle CYV-DK-    

VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8 � � O O � � O �  › Standardna omejitev razmerja skupne priključitve sistema:  
od 50 do 130 %

Z notranjimi enotami VRV    
Z notranjimi enotami za deljene sisteme 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  › Standardna omejitev razmerja skupne priključitve sistema:  
od 50 do 130 %

Z notranjimi enotami VRV    

Z notranjimi enotami za deljene sisteme 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  › Standardna omejitev razmerja skupne priključitve sistema:  
od 50 do 130 %

Z notranjimi enotami VRV    

Z notranjimi enotami za deljene sisteme 

VRV III za hladna območja RTSYQ-PA  O O O   O   › Standardna omejitev razmerja skupne priključitve sistema:  
od 50 do 130 %

Klasični VRV RXYCQ-A  O O O  O O O
 › Standardna omejitev razmerja skupne priključitve sistema:  
od 50 do 120 %

 › Če je priključena najmanj ena zunanja enota FXFQ20 do 25 na 
modelih z 8 ali 10 KM, znaša največje priključno razmerje 100 %

VRV III-Q, nadomestna enota H/R
RQCEQ-P  O O O  O O O  › Standardna omejitev razmerja skupne priključitve sistema:  

od 50 do 130 %

VRV IV-Q, nadomestna enota H/P
RXYQQ-T  O O O   O   › Standardna omejitev razmerja skupne priključitve sistema:  

od 50 do 130 %

VRV IV-W, vodno hlajena enota VRV
RWEYQ-T  O O O   O   › Standardna omejitev razmerja skupne priključitve sistema:  

od 50 do 130 %

� ... možna priključitev notranje enote, vendar ne nujno hkrati z drugimi dovoljenimi notranjimi enotami 
 ... možna priključitev notranje enote tudi hkrati z drugimi preverjenimi enotami v isti vrsti

O ... priključitev notranje enote ni mogoča pri tem sistemu zunanje enote
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EDINSTVENO

EDINSTVENO

NOVO

NOVO

(1) Nazivne moči hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m

(2) Nazivne moči ogrevanja temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m

Tip Model  Ime izdelka 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

St
ro

p
na

 k
as

et
a

Kaseta s 

krožnim tokom

360° izpust zraka za optimalno učinkovitost in udobje
 › Funkcija za samodejno čiščenje zagotavlja visoko učinkovitost
 › Pametna tipala prihranijo energijo in povečajo udobje
 › Prilagodljivost, ki se ujema s postavitvijo vsake sobe
 › Najnižja višina vgradnje na trgu!

FXFQ-A         

Popolnoma 

ploska kaseta

Edinstvena zasnova, ki se popolnoma ravno vgradi v strop
 › Popolna integracija v standardne arhitekturne stropne plošče
 › Kombinacija izrazitega oblikovanja in odličnega inženiringa
 › Pametna tipala prihranijo energijo in povečajo udobje
 › Enota male moči, razvita za majhne ali dobro izolirane prostore
 › Prilagodljivost, ki se ujema s postavitvijo vsake sobe

FXZQ-A      

Stropna kaseta 

z 2-smernim 

zračnim 

tokom

Tanka in lahka zasnova se zlahka vgradi v ozke prostore v stropu
 › Globina vseh enot je 620 mm, kar je idealno za ozke stropne prostore
 › Prilagodljivost, ki se ujema s postavitvijo vsake sobe
 › Nižja poraba energije zaradi enosmernega motorja ventilatorja
 › Kadar enota ne deluje, se krilca samodejno do konca zaprejo
 › Optimalno udobje zaradi samodejnega prilagajanja pretoka zraka dejanski obremenitvi

FXCQ-A        

Stropna 

vogalna 

kaseta

Enota z 1-smernim tokom zraka za vgradnjo v vogal 
 › Majhne mere omogočajo vgradnjo v ozke stropne votline
 › Prilagodljiva vgradnja z različnimi možnostmi izpusta zraka

FXKQ-MA    

Sk
rit

a 
st

ro
p

na
 e

no
ta

Majhna skrita 

stropna enota

Zasnovano za hotelske sobe 
 › Majhne mere omogočajo vgradnjo v ozke stropne votline
 › Diskretno skrito v stropu: vidijo se le rešetke
 › Prilagodljiva vgradnja, saj je mogoče smer sesanja zraka spremeniti s sesanja 

zadaj na sesanje s spodnje strani

FXDQ-M9  

Tanka skrita 

stropna enota

Tanka zasnova za prilagodljivo vgradnjo
 › Majhne mere omogočajo vgradnjo v ozke stropne votline
 › Srednji zunanji statični tlak do 44 Pa
 › Vidne so samo rešetke
 › Enota male moči, razvita za majhne ali dobro izolirane prostore
 › Nižja poraba energije zaradi enosmernega motorja ventilatorja

FXDQ-A       

Skrita stropna 

enota s 

srednjo 

vrednostjo ESP

Najtanjša, ob tem pa najmočnejša enota s srednjim statičnim tlakom na trgu!
 ›  Najtanjša enota v svojem razredu, le 245 mm
 › Nizka hrupnost med delovanjem
 › Srednji zunanji statični tlak do 150 Pa omogoča rabo gibkih kanalov različnih 

dolžin
 › Funkcija samodejnega prilagajanja pretoka zraka meri prostornino in statični 

tlak zraka ter nastavi nazivni pretok zraka, kar jamči udobje

FXSQ-A           

Skrita stropna 

enota z visoko 

vrednostjo 

ESP

ESP do 200, idealno za velike prostore
 ›  Vedno zajamčeno optimalno udobje, ne glede na dolžino kanalov ali vrsto 

rešetk, s samodejnim prilagajanjem pretoka zraka
 › Nižja poraba energije zaradi enosmernega motorja ventilatorja
 › Prilagodljiva vgradnja, saj je mogoče smer sesanja zraka spremeniti s sesanja 

zadaj na sesanje s spodnje strani

FXMQ-P7     

Skrita stropna 

enota z visoko 

vrednostjo ESP

ESP do 270, idealno za zelo velike prostore
 › Vidne so samo rešetke
 › Enota velike moči: moč ogrevanja do 31,5 kW

FXMQ-MA9  

Skrita stropna 

enota z visoko 

učinkovitostjo

Za najvišjo možno energijsko učinkovitost
 › Funkcija samodejnega prilagajanja pretoka zraka jamči udobje
 › Preprosta vgradnja v ozke strope (višina 245 mm)
 › Visok zunanji statični tlak do 270 Pa omogoča rabo gibkih kanalov različnih 

dolžin
 › Vidne so le rešetke za sesanje in izpust

FXTQ-A    

St
en

sk
e 

en
ot

e

Stenska enota

Za prostore brez spuščenega stropa in brez prostora na tleh
 › Ploska in sodobno oblikovana sprednja plošča se lažje čisti
 › Enota male moči, razvita za majhne ali dobro izolirane prostore
 › Nižja poraba energije zaradi enosmernega motorja ventilatorja
 › Zrak se udobno porazdeli navzgor in navzdol s 5 različnimi izpustnimi koti

FXAQ-P       

Sp
uš

če
ne

 s
tr

op
ne

 e
no

te Spuščena 

stropna enota

Za široke prostore brez spuščenega stropa in brez prostora na tleh
 › Idealna za udoben tok zraka v širokih prostorih, saj izkorišča Coandov učinek
 › Zelo preprosto lahko ogrevate ali hladite prostore s stropi višine do 3,8 m!
 › Možnost vgradnje v nove in obstoječe zgradbe
 › Možna je tudi nemotena vgradnja v vogale in ozke prostore
 › Nižja poraba energije zaradi enosmernega motorja ventilatorja

FXHQ-A   

Stropna 
viseča enota 
s 4-smernim 
zračnim 
tokom

Edinstvena enota Daikin za visoke prostore brez spuščenega stropa in brez prostora na tleh
 › Zelo preprosto lahko ogrevate ali hladite prostore s stropi višine do 3,5 m!
 › Možnost vgradnje v nove in obstoječe zgradbe
 › Prilagodljivost, ki se ujema s postavitvijo vsake sobe
 › Nižja poraba energije zaradi enosmernega motorja ventilatorja

FXUQ-A  

Sa
m

os
to

je
če

 e
no

te

Samostoječa 

enota

Za klimatizacijo obrobnega območja
 › Vgradite jo lahko pred steklene stene ali prostostoječe, saj ima končno 

obdelavo površine na sprednji in zadnji strani
 › Idealno za vgradnjo pod oknom
 › Zahteva zelo malo prostora za vgradnjo
 › Stenska vgradnja olajša čiščenje pod enoto 

FXLQ-P      

Skrita 
samostoječa 
enota

Idealna za vgradnjo v pisarne, hotele in stanovanja
 › Je diskretno skrita v steno, tako da so vidne le sesalne in izpustne rešetke
 › Možnost vgradnje celo pod oknom
 › Zahteva zelo malo prostora za vgradnjo, globina znaša le 200 mm
 › Visoka vrednost ESP omogoča prilagodljivo vgradnjo

FXNQ-A      

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

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

Pregled izdelkov 
Notranje enote 

Razred moči (kW)

EDINSTVENO
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Ustrezna zunanja enota

R
Y

YQ
-T

R
X

YQ
-T

(9
)

R
X

Y
SQ

-P
8V

13

R
X

Y
SQ

-P
8Y

13

Tip Model Ime izdelka 15 20 25 35 42 50 60 71

Stropna 
kaseta

Kaseta s krožnim tokom  
(s samočistilno funkcijo1)

FCQG-F     

Popolnoma ploska  
kaseta

FFQ-C      

Skrita  
stropna  
enota

Majhna skrita stropna enota FDBQ-B   

Tanka skrita stropna enota FDXS-F(9)      

Skrita stropna enota z 
inverterskim ventilatorjem

FBQ-D     

Stenske 
enote

Stenska enota  
Daikin Emura

FTXG-LW/LS        

Stenska enota
CTXS-K
FTXS-K          

Stenska enota FTXS-G      

Spuščene 
stropne 
enote

Spuščena stropna enota FHQ-C     

Samostoječe 
enote

Samostoječa enota Nexura FVXG-K       

Samostoječa enota FVXS-F       

Prilagodljiva enota FLXS-B(9)        

Sodobno oblikovane notranje enote - 

pregled

1 Potrebna je dekorativna plošča BYCQ140CG + BRC1E52A/B. 
2 Za priključitev sodobno oblikovane notranje enote je potrebna enota BPMKS. 
3 Za enote RXYSQ ni dovoljena kombinacija notranjih enot RA in VRV.

Razred moči (kW)

Odvisno od načina uporabe lahko notranje enote 
deljenega sistema ali sistema Sky Air priključite na 
naše zunanje enote VRV IV in VRV III-S. Za omejitve 
kombinacij glejte našo ponudbo zunanjih enot.
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Pet sestavin kakovosti 
notranjega zraka

 › Prezračevanje: Zagotavlja vedno svež zrak
 › Vračanje toplote: Vrne toploto in vlago 
izhodnega zraka, da zagotovi večje udobje ter 
učinkovitost

 › Obdelava zraka: Ogreje ali ohladi dohodni svež 
zrak, da poveča udobje in zmanjša obremenitev 
inštalacije za klimatizacijo

 › Vlaženje: Optimizira ravnovesje med zunanjo in 
notranjo vlažnostjo

 › Filtriranje: Iz zraka odstrani prah, onesnaženje in 
vonje

Prezračevanje

Vračanje toplote Vlaženje

Obdelava  
zraka

Filtriranje

Tip Ime izdelka Model

Sestavine kakovosti notranjega zraka

Pr
ez

ra
če

va
nj

e 
z 

vr
ač

an
je

m
 to

p
lo

te

VAM-FA/FB

Prezračevanje s standardnim vračanjem toplote
 › Prezračevanje z varčevanjem z energijo
 › Največji možni prostor za pohištvo, okrasje in 

opremo
 › Brezplačno hlajenje
 › Nižja poraba energije z inverterskim enosmernim 

motorjem
 › Dodatno tipalo CO

2
 prihrani energijo, ob tem pa 

izboljša kakovost zraka v zaprtih prostorih

› Prezračevanje

› Vračanje toplote

VKM-GB

Predhodno ogrevanje ali hlajenje svežega zraka 
zmanjša obremenitev klimatizacije
 › Prezračevanje z varčevanjem z energijo
 › Ustvari visokokakovostno okolje v notranjosti
 › Največji možni prostor za pohištvo, okrasje in 

opremo
 › Brezplačno hlajenje
 › Nižja poraba energije z inverterskim enosmernim 

motorjem

› Prezračevanje

› Vračanje toplote

› Obdelava zraka

VKM-GBM

Predhodno ogrevanje, hlajenje in vlaženje za 
popolno udobje
 › Prezračevanje z varčevanjem z energijo
 › Ustvari visokokakovostno okolje v notranjosti
 › Uravnajte raven vlažnosti v notranjosti
 › Največji možni prostor za pohištvo, okrasje in 

opremo
 › Brezplačno hlajenje

› Prezračevanje

› Vračanje toplote

› Obdelava zraka

› Vlaženje

En
ot

e 
za

 
ob

de
la

vo
 z

ra
ka

Celoviti 
komplet 
za svež 
zrak DX

Popolnoma prilagojena rešitev za prezračevanje in 
obdelavo zraka
 › Inverterska tehnologija
 › Toplotna črpalka in vračanje toplote
 › Skoraj brezplačno ogrevanje
 › Upravljanje temperature prostora s krmilnikom 

Daikin
 › Široka ponudba kompletov ekspanzijskih ventilov

› Prezračevanje

› Vračanje toplote

› Obdelava zraka

› Vlaženje

› Filtriranje

0 200 400 600 800 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 140.000

Pretok zraka (m3/h)*

* Pretok zraka je izračunan samo približno na podlagi naslednjih vrednosti: moč ogrevanja kompleta EKEXV * 200 m³/h

** Enota Daikin AHU, povezana s hladilnikom Daikin

**

Ponudba za prezračevanje



19

Ponudba zračnih zaves Biddle

Izbirnik za velikost zračne zavese

Tip ITC ITM DMS-IF BACNET

Zaslon
Postavitveni zaslon
Zaslon na dotik

Integracija
Minisistem BMS za ogrevanje, klimatizacijo, industrijske sisteme in hladilne enote (BACnet in WAGO)
Integracija opreme drugih ponudnikov (BACnet in WAGO)

Krmiljenje

Osnovne krmilne funkcije: vklop/izklop, temperatura, nastavitev zračnega pretoka
Preverjanje količine hladilnega sredstva

Omejitev temperature

Znižanje nastavitve

Samodejni preklop

Tedenski urnik in posebni dnevni vzorec

Podaljševanje časovnika
Prisilni izklop

Nadzor

Osnovne krmilne funkcije: stanje vklopa/izklopa, način delovanja, nastavitev temperature
Stanje filtra

Koda napake

Zgodovina (delovanje, napake …) 
Vizualizacija

Dodatna oprema
PPD

Dostop in krmiljenje preko spleta Standardno
Možnost HTTP

Drugo

Medsebojne zapore 
Predhodno hlajenje/ogrevanje

Drseča temperatura

Brezplačno hlajenje

Povezava ACNSS (Omrežni servisni sistem klimatizacije – Air Conditioning Network Service System)
Največje število skupin notranjih enot 64 2560 64 4x64

Omrežne rešitve

Ponudba hidroomaric
Tip Ime izdelka Model 80 125

Razpon temperature 
izhodne vode

Nizkotemperaturna 
hidroomarica

HXY-A

Za zelo učinkovito ogrevanje in hlajenje prostora
 › Idealno za vročo in hladno vodo za talno ogrevanje, enote za obdelavo zraka, 

nizkotemperaturne radiatorje …
 › Vroča/hladna voda od 5 do 45 °C
 › Široko območje delovanja (navzdol do –20 °C in navzgor do 43 °C)
 › Popolnoma integrirani sestavni deli na vodni strani prihranijo čas za projektiranje 

sistema
 › Prihranek prostora s sodobno zasnovo za obešanje na steno

  od 5 do 45 °C

Visokotemperaturna 
hidroomarica

HXHD-A

Za učinkovito proizvodnjo vroče vode in ogrevanje prostora
 › Idealno za vročo vodo v kopalnicah in umivalnikih ter za talno ogrevanje, radiatorje, 

enote za obdelavo zraka ...
 › Vroča voda od 25 do 80 °C
 › »Brezplačno« ogrevanje in vroča voda z vračanjem toplote
 › Uporablja tehnologijo toplotne črpalke za učinkovito proizvodnjo tople vode in 

zagotavlja do 17 % prihranka v primerjavi s plinskim grelnikom
 › Možnost povezovanja s solarnimi kolektorji

 od 25 do 80 °C

Tip Ime izdelka

Prosto viseča zračna zavesa Biddle CYV S/M/L-DK-F

Kaseta z zračno zaveso Biddle CYV S/M/L-DK-C

Skrita zračna zavesa Biddle CYV S/M/L-DK-R

Razred moči (kW)

Višina vrat (m)

Ugodni pogoji 

Pokrit nakupovalni center ali 

vhod z vrtljivimi vrati

Običajni pogoji 

Ni nasprotnih odprtih vrat, 

malo neposrednega vetra, 

pritlična zgradba

Neugodni pogoji 

Položaj na vogalu, več 

nadstropij in/ali odprto 

stopnišče

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

Dodatne možnosti
 › V primerjavi z električno zračno zaveso se naložba 
povrne v manj kot 1,5 leta

 › Preprosta in hitra vgradnja.
 › Največja možna energetska učinkovitost s 
tehnologijo usmernikov

 › 85-odstotna učinkovitost ločevanja zraka
 › Kasetni model (C): vgrajen v spuščeni strop, vidna je 
le okrasna plošča

 › Prosto viseči model (F): preprosta vgradnja na steno
 › Skriti model (R): lepo se skrije v strop
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Standard VRF
Moč se upravlja samo s spreminjanjem moči 
inverterskega kompresorja

Daikin VRV IV
Krmiljenje spremenljivo temperaturo hladilnega 
sredstva za prihranek energije pri delni obremenitvi.
Moč se uravnava z inverterskim kompresorjem IN 
spreminjanjem uparjalne (Te) ter kondenzacijske (Tc) 
temperature hladilnega sredstva, da je mogoče doseči 
najvišji sezonski izkoristek.

Spremenljiva temperatura 

hladilnega sredstva

Zgodba o uspehu
Preizkus v živo: do 46 % manj porabljene energije

Terenski preizkus v nemški verigi modnih prodajaln je 
pokazal dramatično izboljšanje energetske učinkovitosti 
sistemov Daikin VRV IV v primerjavi s prejšnjimi modeli.

Rezultati preizkusa kažejo, da novi sistem VRV IV porabi do 
60 % manj energije kot sistem VRV III, zlasti pri hlajenju. Pri 
ogrevanju so povprečni prihranki znašali 20 %.

Kako učinkovita je tehnologija toplotnih 
črpalk VRV IV?

Preizkus je pokazal, da sistem VRV IV z 
uporabo zraka kot neskončno obnovljivega in 
brezplačnega vira energije zagotavlja celovito ter 
okoljsko trajnostno rešitev za ogrevanje, hlajenje 
in prezračevanje v komercialnih okoljih. Preizkus 
je pokazal tudi dejstvo, da lahko podjetja s 
skrbnim in pametnim nadzorom sistemov za 
klimatizacijo prepoznajo in omejijo zapravljanje 
energije. To storitev ponuja tudi podjetje Daikin.

Svoj sistem VRV prilagodite 
za najboljšo sezonsko 
učinkovitost in udobje
Sistem VRV IV s svojo revolucionarno tehnologijo 
spremenljive temperature hladilnega sredstva  
(VRT – Variable Refrigerant Temperature) stalno 
prilagaja hitrost inverterskega kompresorja in 
temperaturo hladilnega sredstva, da vedno zadovolji 
potrebe zgradbe z najvišjo možno sezonsko 
učinkovitostjo!

 › Sezonska učinkovitost je večja za 28 %
 › Prvi krmilnik z vremenskim vodenjem na trgu
 › Udobje strank je zagotovljeno z višjimi 
temperaturami izhodnega zraka (to preprečuje 
hladen prepih)

Se
zo

ns
ka
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či

nk
ov

ito
st

 20° 25° 30° 35° Zunanja temperatura

Višja učinkovitost

Višja temperatura hladilnega sredstva zagotavlja višjo sezonsko 
učinkovitost in udobje
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Potreba po hlajenju

Delovna točka

Zunanja temperatura

Moč se prilagaja z regulacijo Te, 
da je zagotovljena uskladitev z 
obremenitvijo (preprečevanje 
delovanje nad zahtevano 
močjo in s tem izklapljanje).
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a

Nižja ko je temperatura, bolj se zgradba ohladi in nižja je potrebna zmogljivost
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Spremenljiva Te

Fiksna Te

Zunanja temperatura

Nižja ko je potrebna moč, višja je lahko temperatura hladilnega sredstva

Kako deluje?

Standard in tehnologije 
VRV IV
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Različni načini za 
največjo možno 
učinkovitost in udobje
Za največjo možno energetsko učinkovitost in 
zadovoljstvo strank mora zunanja enota vzdrževati 
optimalni temperaturi uparjanja/kondenziranja za 
način uporabe.

Nastavljanje glavnega načina 
delovanja sistema

Določitev odziva sistema na 
spreminjanje obremenitve

1. korak 2. korak

Samodejno*
Zmogljivo

Kadar je pričakovano hitro povečevanje obremenitve, na primer v konferenčnih sobah. 
Prednost ima hitra odzivnost na spremembe obremenitve, kar povzroči za kratek 
čas hladnejši izpust zraka.

Hitro Enako kot zgoraj, le s počasnejšim odzivom kot pri zmogljivem načinu.

Blago*
Ta način je primeren za večino pisarniških načinov uporabe in je tovarniško 
nastavljen.
Popolno ravnotežje: Počasnejša odzivnost z vrhunsko učinkovitostjo.

Visoka občutljivost
(uporabniška izbira) Zmogljivo

Stranke imajo možnost določitve fiksne temperature toplotnega izmenjevalnika, 
kar preprečuje hladen prepih. Prednost ima hitra odzivnost na spremembe 
obremenitve, kar povzroči za kratek čas hladnejši izpust zraka.

Hitro Enako kot zgoraj, vendar s počasnejšim odzivom.

Blago
Temperatura izpusta zraka ostane pretežno stalna. 
Primerno za prostore z nizkim stropom.

Eko
Temperatura toplotnega izmenjevalnika se ob spreminjanju obremenitve ne spreminja. 
Primerno za sobe z računalniki. Primerno za prostore z nizkim stropom.

Osnovno
Trenutni standard VRF

Ni podnačinov
Tako deluje večina drugih sistemov VRF, tako da lahko ta način uporabljate 
za vse splošne načine uporabe. Primerno za sobe z računalniki. 
Primerno za prostore z nizkim stropom.

Popolno ravnotežje:  
Vrhunska učinkovitost skozi večino leta, 

hitra odzivnost ob vročih dneh

Hitra odzivnost Vrhunska učinkovitost

Celoletna vrhunska učinkovitost

Hitra odzivnost Vrhunska učinkovitost

6 
patentov

Kako nastavite različne 
načine?

* Tovarniška nastavitev

Preverite na:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Prednosti spremenljive temperature 
hladilnega sredstva za svoj projekt 
izračunajte z našim sezonskim 
računalom za rešitve: 

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

VRV III 20 KM (2 enoti) VRV IV 18 KM (1 enota)

Obdobje od marca 2012 do februarja 2013 od marca 2013 do februarja 2014

Povprečje  
(kWh/mesec) 

2.797 1.502

Skupaj (kWh) 33.562 18.023

Skupaj (€) 6.041 3.244

Letni stroški 
obratovanja/m² (€/m²)

9,9 5,3 

46 % prihranka = 2.797 €

Izmerjeni podatki
Modna trgovina Unterhaching (Nemčija)

 › Površina: 607 m²
 › Stroški za energijo: 0,18 €/kWh
 › Sistem, ki je bil upoštevan za porabo:

 – Toplotna črpalka VRV IV z neprekinjenim ogrevanjem
 – Kasete s krožnim tokom (brez samočistilne plošče)
 – VAM za prezračevanje (2x VAM2000)
 – Zračna zavesa Biddle
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Toplotne črpalke so znane po svoji visoki energijski 
učinkovitosti pri ogrevanju, vendar se na njih med 
ogrevanjem nabira led, ki ga je treba redno odtaljevati 
s funkcijo, ki obrne cikel hlajenja. To povzroči začasni 
padec temperature in zmanjšanje udobja v zgradbi. 
Odmrzovanje lahko traja več kot 10 minut (odvisno od 
velikosti sistema) in se najpogosteje izvaja med –7 in 
7 °C, ko je v zraku največ vlage, ki primrzne na toplotni 
izmenjevalnik, to pa občutno vpliva na ravni udobja v 
stavbi ter stroške.
Sistem VRV IV spreminja ta pogled na ogrevanje, 
saj zagotavlja toploto tudi med odmrzovanjem, 
tako da odpravi padec temperature v zgradbi in 
zagotavlja trajno udobje.

VRV IV

Primerjava sistema VRF

Sobna temperatura

Čas

ΔT

Pri enojnih modelih toplotnih črpalk VRV IV se 
uporablja edinstveni vložek za zbiranje toplote. Ta 
vložek temelji na materialih, ki spreminjajo agregatno 
stanje, in zagotavlja energijo za odtaljevanje zunanje 
enote. Energija, potrebna za odmrzovanje, se v 
element shrani med običajnim ogrevanjem.

Kako deluje?
Element za shranjevanje toplote Alternativno odtaljevanje

Sistem VRV IV zagotavlja ogrevanje tudi v načinu 
odmrzovanja kot odgovor na vse napačne vtise 
o uporabi toplotne črpalke za monovalentno 
ogrevanje.

 › To prav tako ne vpliva na udobje v prostorih po 
zaslugi edinstvenega elementa za shranjevanje 
toplote in izmeničnega odmrzovanja

 › Najboljša alternativa tradicionalnim sistemom 
gretja

Toplotni izmenjevalnik 

zunanje enote se odtali … 

… z energijo, shranjeno v 

elementu za shranjevanje 

toplote …

… kar ohrani udobno 

temperaturo v prostorih.
Toplotni izmenjevalnik zunanje enote se odtali …

… ločeno …

… kar ohrani udobno temperaturo v prostorih.

Na vseh naših kombinacijah z več modeli se naenkrat 
odtaljuje le 1 zunanji toplotni izmenjevalnik, kar 
zagotavlja stalno udobje med postopkom.

Neprekinjeno ogrevanje 
med odmrzovanjem

Push button
on the PCB

R410-A

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

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

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

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

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Preverite na:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Programska oprema za 

konfiguracijo

Poenostavljen zagon 

Programska oprema za konfiguracijo VRV je napredna 
programska oprema, ki omogoča preprosto 
konfiguracijo in zagon sistema:

 › Potrebnega je manj časa za konfiguriranje zunanje 
enote na strehi

 › Več sistemov na različnih lokacijah je mogoče 
upravljati na popolnoma enak način, kar pomeni 
poenostavljen zagon za velike stranke

 › Mogoč je preprost priklic začetnih nastavitev na 
zunanji enoti

Poenostavljen 

zagon

Priklic začetnih nastavitev 

sistema
Uporabniku prijazen vmesnik 

namesto gumbov

Poenostavljeno servisiranje

Prikaz zunanje enote za hitre nastavitve na kraju 
samem in preprosto odčitavanje napak skupaj s 
prikazom servisnih parametrov za preverjanje osnovnih 
funkcij. 

 › Preprosto berljiva poročila o napakah
 › Jasen meni za hitro in preprosto nastavljanje na kraju 
samem

 › Prikaz osnovnih servisnih parametrov za hitro 
preverjanje osnovnih funkcij: visok tlak, nizek tlak, 
pogostost delovanja, zgodovina kompresorjev, 
temperatura izhodne/sesalne cevi.

3-mestni 7-segmentni prikazovalnik

Programska oprema za preprost zagon, 
konfiguracijo in prilagoditev

 › Grafični vmesnik
 › Upravljanje sistemov v več objektih na 
popolnoma enak način

 › Vračanje začetnih nastavitev

Preverite na:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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4-stranski 3-vrstni 
toplotni izmenjevalnik
 › Do 50 % večja površina toplotnega  
izmenjevalnika (do 235 m2) pomeni do  
30 % boljšo učinkovitost

S hladilnim sredstvom 
hlajeno tiskano vezje
 › Zanesljivo hlajenje, saj nanj ne vpliva 
temperatura zraka okolja

 › Manjša stikalna omarica za bolj nemoten  
tok zraka skozi toplotni izmenjevalnik  
poveča učinkovitost toplotnega  
izmenjevalnika za 5 %

Na novo razviti  
kompresor 

Popolnoma invertersko krmiljenje

 › Omogoča spremenljivo temperaturo hladilnega 
sredstva in nizke zagonske tokove

 › Brezstopenjsko krmiljenje moči

Brezkrtačni reluktančni enosmerni motor

 › Izboljšan izkoristek v primerjavi z izmeničnimi 
motorji s hkratnim izkoriščanjem običajnega in 
reluktančnega navora

 › Močni neodimovi magneti zagotavljajo učinkovito 
proizvodnjo visokega navora

 › Visok tlak olja zmanjša izgube zaradi potiska

6-polni motor tipa J z visokim izkoristkom

 › Za 50 % močnejše magnetno olje in večji vrtilni 
izkoristek

Postopek gostega litja

 › Kompresijska prostornina je povečana za 50 % po 
zaslugi novega izredno trpežnega materiala, ki se 
uliva v napol staljenem stanju (postopek gostega 
litja)

Edinstvene temeljne 
tehnologije VRV IV

37 
patentov

6  
patentov

10 
patentov
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Enosmerni motor ventilatorja

Enosmerni motor z zunanjim rotorjem za 
večjo učinkovitost

 › Večji premer rotorja pomeni večjo silo pri enakem 
magnetnem polju, kar pomeni večji izkoristek

 › Boljše krmiljenje pomeni več korakov hitrosti 
ventilatorja za boljšo uskladitev z dejansko močjo

Sinusni inverter za enosmerni motor

Optimizacija sinusne krivulje zagotavlja bolj gladko 
vrtenje motorja in izboljšan izkoristek motorja.

Enosmerni motor ventilatorja

Uporaba enosmernega motorja ventilatorja omogoča 
izredno izboljšavo izkoristka delovanja v primerjavi z 
običajnimi izmeničnimi motorji, zlasti med počasnim 
vrtenjem.

Toplotni izmenjevalnik 
z e-prehodom

Optimizacija poti toplotnega izmenjevalnika 
preprečuje prenos toplote iz dela s pregretim plinom 
proti hladnemu tekočinskemu delu, kar je učinkovitejši 
način uporabe toplotnega izmenjevalnika.

Standardni toplotni izmenjevalnik

Vhod 85 °C

27 °C

Izhod 45 °C

55 °C

55 °C

50 °C

Toplotni izmenjevalnik z e-prehodom

43 °C

Vhod 85 °C

27 °C

Izhod 45 °C

60 °C

55 °C

Poraba moči

Vnaprej določena omejitev

Čas

Funkcija zahtevanega toka

Omejite največjo porabo moči. 
Na novo uvedeno tipalo toka zmanjšuje razliko med 
dejansko porabo moči in vnaprej nastavljeno porabo 
moči.

Funkcija krmiljenja z 
napovedovanjem (PCF)
 › Hitreje doseže ciljno moč/temperaturo hladilnega 
sredstva

 › Ciljno moč doseže brez prenihajev, tako da ne prihaja 
do zapravljanja energije, kar zagotavlja izboljšano 
učinkovitost

 › Tri nastavitve zmogljivosti zagotavljajo natančnejše 
krmiljenje za večje udobje uporabnikov

Veliko število obstoječih sistemov Daikin, ki se 
nadzorujejo z našo programsko opremo I-Net, nam je 
dalo edinstveno priložnost, da analiziramo te podatke 
in razvijemo funkcijo za krmiljenje kompresorja z 
napovedovanjem.

Cilj

t

(VRV IV)

VRV IV s funkcijo PCF 

Splošna funkcija VRF z regulacijo PI

Ciljna moč/temperatura hladilnega sredstva

2t

 (splošna funkcija VRF)

VRV IV: PCF

Krmiljenje kompresorja deluje s podatki iz napovedovanja

 › Rezultat: Hiter prehod na ciljno temperaturo in  

zmanjšanje odvečnega delovanja kompresorja

Splošna funkcija VRF: Regulacija PI

Krmiljenje kompresorja deluje samo s povratno informacijo

 › Rezultat: Odvečno delovanje in daljši čas do nastavljene vrednosti

Običajni motor z notranjim rotorjem

Rotor RotorStator Stator

Zunanji rotor Daikin

F
F

 

Odvečno 
delovanje 
kompresorja

Polovični čas 
v primerjavi 

s splošno 
funkcijo VRF

Splošna funkcija VRF:
Dvojni čas v primerjavi z VRV IV

EDINSTVENO

EDINSTVENO
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Prednosti sistema VRV
Oglejte si, kako lahko izkoristite izredno 

prilagodljivo in učinkovito ponudbo izdelkov Daikin
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VRV – celostna poslovna rešitev

Bistveno zmanjšanje obratovalnih stroškov 28
Vrhunska zanesljivost 28
Do 6-krat večja odpornost proti koroziji 28

Vedno zajamčeno udobje 30

Največja prilagodljivost 32

Hitra vgradnja in zagon 34
Preprosto servisiranje 34

VRV
Najnovejša tehnologija in najvišja učinkovitost
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IZKLOP
IZKLOP

VKLOP

VKLOP

VKLOP
Natančno upravljanje 
območij

VRV sistemi imajo nizke obratovalne stroške, 
ker omogočajo individualno krmiljenje vsakega 
posameznega območja. To pomeni, da bodo ogrevani 
ali hlajeni samo tisti prostori, ki zahtevajo klimatiziranje, 
medtem ko bo sistem v prostorih, kjer klimatiziranje ni 
potrebno, popolnoma izključen.

Toplotni izmenjevalnik

Shematski prikaz protikorozijskega toplotnega izmenjevalnika

Aluminij

Hidrofilna plast

Akrilna smola, 
odporna proti koroziji

Protikorozijska obdelava
Posebna protikorozijska obdelava izmenjevalnika 
toplote zagotavlja od 5- do 6-krat večjo odpornost proti 
kislemu dežju in koroziji zaradi soli.  
Proti rjavenju odporna pločevina na spodnji strani 
enote zagotavlja dodatno zaščito.

Opravljeni preizkusi:

 › Ciklični preizkus VDA 
 › 1 cikel (7 dni):
 › 24-urni preizkus s slano meglico SS DIN 50021
 › 96-urni preizkus s cikličnim spreminjanjem 
vlažnosti KFW DIN 50017

 › 48-urni preizkus pri sobni temperaturi in vlažnosti: 
5 ciklov

Kesternichev test (SO2)

 › 1 cikel (48 ur) po DIN50018 (0.21)
 › Trajanje preizkusa: 40 ciklov 

8

7

6

5
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3

2

1

0
1 2 3 4 5

Cikel

Cikel

Stopnja 

korozije

Stopnja 

korozije

DAIKIN P.E.

Gol aluminij
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•	 	Bistveno	zmanjšanje	obratovalnih	
stroškov

•	 Vrhunska	zanesljivost
•	 Do	6-krat	večja	odpornost	proti	koroziji
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Popolnoma inverterski 
kompresorji

Vsi inverterski kompresorji omogočajo skoraj brezstopenjsko 
krmiljenje količine hladilnega sredstva. Tako se moč 
popolnoma prilagodi različnim obremenitvam v posameznih 
prostorih, kar preprečuje nepotrebno porabo energije.

Vsi inverterski kompresorji poleg tega omogočajo 
natančno krmiljenje temperature hladilnega sredstva, kar 
samodejno prilagaja vaš sistem VRV zahtevam zgradbe in 
podnebja, kar zmanjša obratovalne stroške za kar 28 %.

VSE

Ciklično delovanje podaljša 
življenjsko dobo

Ciklično zagonsko zaporedje sistemov z več zunanjimi 
enotami izenačuje čase delovanja kompresorjev in 
podaljšuje njihovo delovno dobo. 

Zaporedni zagon

Do 3 zunanje enote je mogoče priključiti na 1 vir 

napajanja in jih vključiti zaporedno. To omogoča 

majhno število in nizko zmogljivost izklopnih stikal ter 

poenostavlja ožičenje (za modele z 10 KM ali manj).

Samo eno napajanje

Tehnične prednosti sistema VRV

Vrhunska kakovost 
Samo trdo spajkani spoji
Vsi prirobnični in zvončasti spoji znotraj enote so bili 
zamenjani s trdo spajkanimi spoji, da je zagotovljena 
izboljšana zatesnitev hladilnega sredstva. Prav tako 
so trdo spajkani tudi spoji na zunanji enoti v glavni 
napeljavi.

Trdo spajkanje

Push button
on the PCB

R410-A

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

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

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

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

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Zvonasti spoj ali prirobnica
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Pametno krmiljenje 
zagotavlja udobje

Konec hladnega prepiha

Samodejno ali ročno nastavljanje temperature 
hladilnega sredstva pomeni višje temperature 
izhodnega zraka, kar preprečuje hladen prepih iz 
notranje enote.

SERIJA VRV (notranja enota DAIKIN (krmiljenje PID))

Notranja enota s krmiljenjem vklop/izklop (2,5 KM)

Čas

Stabilna sobna temperatura

Hlajenje
Te

m
pe

ra
tu

ra
 v

se
sa

ne
ga

 z
ra

ka

Opomba: Graf kaže podatke, izmerjene v testnem prostoru s 

predpostavljeno dejansko grelno obremenitvijo. Termostat lahko 

nadzira regulira temperaturo prostora z odstopanjem ±0,5 °C od 

nastavljene.

16 °C
Stalna in visoka temperatura  

izhodnega zraka

Pomožna funkcija

V primeru odpovedi kompresorja njegovo delovanje 

prevzame drug kompresor ali zunanja enota, kar 

zagotavlja 8 ur premostitvene zmogljivosti, ki omogoča 

vzdrževanje ali popravilo pri ohranjenem udobju.

Neprekinjeno ogrevanje
Med odmrzovanjem

 › Ne vpliva na udobje v prostorih po zaslugi 
edinstvenega vložka za shranjevanje toplote ali 
izmeničnega odmrzovanja

 › Najboljša alternativa tradicionalnim sistemom gretja

Ena zunanja enota z 

več kompresorji

Sistem z več zunanjimi enotami

•	 Vedno	zajamčeno	udobje

Stabilna sobna temperatura

Elektronski ekspanzijski ventil, ki uporablja PID-
regulacijo (proporcionalno integralno diferencialna), 
stalno prilagaja prostornino hladilnega sredstva 
spremembam obremenitve notranjih enot. VRV sistem 
tako ohranja udobne sobne temperature na praktično 
konstantnem nivoju brez sprememb temperature, 
ki so značilne za konvencionalne vklopne/izklopne 
krmilne sisteme.

VRV IV

Primerjava sistema VRF

Sobna temperatura

Čas

ΔT
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dBA Zaznana hrupnost Zvok

0 Slušni prag – 

20 Izjemno tiho Šumeče listje

40 Zelo tiho Tiha soba

60 Zmerno glasno Običajen pogovor

80 Zelo glasno Hrup mestnega prometa

100 Izredno glasno Simfonični orkester

120 Prag bolečine Vzlet letala

Nizka hrupnost 
notranjih enot
Notranje enote Daikin imajo zelo nizko hrupnost, 

navzdol do 19 dBA, kar pomeni, da so idealne za 

območja, kjer je hrupnost zelo pomembna,  

na primer hotelske spalnice itd.

emura
FXZQ-A

Možnost priključitve na toplotno črpalko VRV IV in VRV III-S Možnost priključitve na vse toplotne črpalke VRV

19 dBA 25,5 dBA

Notranje enote Daikin:

Tehnične prednosti sistema VRV

Nočni tihi način
Za območja, kjer je hrupnost močno omejena, 
je mogoče znižati hrupnost zunanje enote, da 

doseženo skladnost z omejitvijo.

Primer za toplotno črpalko VRV IV, tovarniška nastavitev.

100 %

50 %

8 ur

58 dBA

50 dBA

45 dBA

10 ur

1. korak: največ – 8 dB (10 KM)

Nočni način SE ZAČNE Nočni način SE KONČA

Nočni način

1. korak: 50 dB

2. korak: 45 dB2. korak: največ – 13 dB (10 KM)

Moč* %

Obremenitev %

Hrupnost delovanja (dBA)

Konica zunanje temperature

<

<

24/7

24/7

00000
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Notranja vgradnja
Optimizirana oblika lopatic ventilatorja VRV izboljšuje 
izhodno moč in zmanjšuje izgubo tlaka. Skupaj z 
visoko nastavitvijo ESP (do 78 Pa) je zunanja enota VRV 
idealna za notranjo vgradnjo s kanali.

Notranja vgradnja zahteva manjše dolžine napeljave, 
pomeni nižje stroške vgradnje, višjo učinkovitost in 
lepši videz.

•	 Največja	prilagodljivost

1 Za dodatne informacije in omejitve se obrnite na krajevnega prodajalca.

Prilagodljiva zasnova 
napeljave
Dolge dopustne dolžine cevi, velike višinske razlike in 
majhne cevi za hladilno sredstvo dopuščajo zasnovo z 
malo omejitvami ter največjim možnim prostorom za 
oddajanje v najem.

Primer za VRV IV

Skupna dolžina napeljave 1.000 m

Dejanska največja dolžina (enakovredna) 165 m (190 m)

Največja dolžina po prvem odcepu 90 m1

Višinska razlika med notranjo in 
zunanjo enoto

90 m1

Višinska razlika med notranjimi enotami 30 m

1 Za dodatne informacije in omejitve se obrnite na krajevnega prodajalca.

2 Če je zunanja enota nameščena pod notranjimi enotami.

Push button
on the PCB

R410-A
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Široko območje delovanja
Sistem VRV je mogoče vgraditi praktično kamor koli. 
Zunanje enote VRV delujejo v hladilnem načinu v 
območju od –20 do 52 °C, v načinu ogrevanja pa od 
–25 do 15,5 °C.

Naše geotermalne vodno hlajene enote niso vezane 
na zunanje pogoje in lahko delujejo tudi v najbolj 
ekstremnih okoljih.

52 °C–20 °C 15,5 °C–25 °C

S funkcijo tehničnega hlajenja je območje delovanja sistema za vračanje toplote pri hlajenju sistema 

razširjeno s –5 na –20 °C1, kar pomeni, da je idealno za strežniške sobe.

Način hlajenja Način ogrevanja
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ESP do 

78 Pa
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Več najemnikov, 
ena zunanja enota 
Funkcija za več najemnikov zagotavlja, da se ne izklopi 
celotni sistem VRV, ko je izključeno glavno napajanje 
notranje enote.  
 
To pomeni, da je mogoče glavno varovalko notranje 
enote izključiti, ko je zaprt del stavbe ali za potrebe 
servisiranja, vendar to ne vpliva na preostalo zgradbo.

2 rešitvi za različne potrebe:
 › Servisna nastavitev brez dodatne strojne opreme: 
Za servis, opravljen v 24 urah

 › Možnost s tiskanim vezjem: Kadar najemniki zapustijo 
zgradbo za dalj časa (počitnice) in izklopijo glavni 
dovod energije

Okrepitev zgradbe ni 
potrebna
Zaradi delovanja brez tresenja in lahke konstrukcije 
zunanjih enot ni treba okrepiti tal, kar zmanjša skupne 
stroške v primerjavi s hladilnikom.

največ 398 kg za enoto z 20 KM

Prazniki

Delovanje

Delovanje

Več 

najemnikov

Servis

Postopna vgradnja
Vgradnja sistema VRV je možna tudi po posameznih 
nadstropjih, tako da je mogoče posamezne dele 
zgradbe začeti zelo hitro uporabljati ali pa klimatski 
sistem zagnati in uporabljati po stopnjah ter ne šele ob 
zaključku projekta.

Vgradnja po 

nadstropjih

Med gradnjo

Sistem VRV

Tehnične prednosti sistema VRV
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Preprosta skladnost s 
predpisi za F-pline 

Preverjanje količine hladilnega sredstva na daljavo

Preverjanje vsebine hladilnega sredstva lahko opravite 
daljinsko preko funkcije Pametno upravljanje na dotik.

Ni na voljo na VRVIII-S ali v kombinaciji z eno ali več notranjih enot, hidroomaric … RA
Poleg daljinskega preverjanja lahko funkcijo vključite tudi na kraju samem s pritiskom gumba na tiskanem vezju.

Z objektom stranke se lahko povežete preko interneta ali 

mobilnega omrežja, kar poveča zadovoljstvo stranke, saj ne 

motite delovanja klimatizacije med delovnim časom.

Preverite poročilo, ko je preverjanje končano.Daljinsko nastavite čas in začnite preverjanje vsebine 

hladilnega sredstva, kadar je to za vas najpriročneje.

•	 Hitra	vgradnja	in	zagon
•	 Preprosto	servisiranje

Samodejno polnjenje in preizkušanje

Jeklenko priključite na sistem 

VRV in vklopite funkcijo 

samodejnega polnjenja

Izračunajte 

dodatno prostornino 

hladilnega sredstva

Postopek polnjenja se 

samodejno zaustavi: zaprite 

ventile

Prvo jeklenko  

priključite na sistem  

VRVin začnite polnjenje

Redno preverjajte tehtnico,  

da preverite težo  

hladilnega sredstva

Postopek polnjenja VRV  

ročno ustavite  

in zaprite ventile

Ročno

Samodejno

1 2 3 4

1 2

Po polnjenju s pritiskom na tipko na tiskanem vezju začnete 

preverjanje ožičenja, zapiralnih ventilov, tipal in količine hladiva.

Varčna raba časa

Če temperatura pade pod 20 °C*, je potrebno ročno polnjenje.

* 10 °C za toplotno črpalko v hladnih področjih.

* Ni na voljo za seriji VRV Classic in VRV IV W.

Push button
on the PCB

R410-A

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

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

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

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

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Ste vedeli?
Načrtovana vgradnja

64 m cevi za hladilno sredstvo

Izračun: potrebnega je 2,2 kg 
dodatnega hladilnega sredstva

Resnična vgradnja 
76 m cevi za hladilno sredstvo

 

V resnici je potrebnega 2,7 kg 
dodatnega hladilnega sredstva

0,5 kg

10 % prenizka napolnjenost

Za do 25 % manjša moč

Za do 33 % večja poraba energije

Optimalno polnjenje = optimalen izkoristek

›
›

Ko je vključeno preverjanje vsebine hladilnega sredstva, se enota preklopi v način 
hlajenja in poustvari določene referenčne pogoje na osnovi podatkov v pomnilniku. 
 
Rezultat pokaže, ali je prišlo do puščanja hladilnega sredstva.

Količina hladilnega sredstva celotnega sistema se izračuna iz naslednjih podatkov:
 › Zunanja temperatura
 › Referenčne sistemske temperature
 › Referenčne temperature ob določenih tlakih
 › Gostota hladilnega sredstva
 › Tipi in število notranjih enot

Tipka na 
tiskanem vezju
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Poenotena cevna 
napeljava Daikin REFNET

Poenoten sistem cevne napeljave Daikin REFNET je 
posebej zasnovan za preprosto vgradnjo.
V primerjavi z običajnimi T-spoji, kjer je porazdelitev 
hladilnega sredstva daleč od optimalne, so spoji Daikin 
REFNET posebej zasnovani za optimizacijo pretoka 
hladilnega sredstva.

Podjetje Daikin Europe N.V. svetuje, da uporabite samo sistem cevne 

napeljave Daikin REFNET.

Glava  

REFNET

Spoj REFNET

Spoj REFNET T-spoj

Tehnične prednosti sistema VRV
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even checken in de 
infographics map: ik denk 
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R410-A
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gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...
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dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
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foto in crkeltje zou ik 
behouden

Preprosto ožičenje – 
sistem »super ožičenja«
Poenostavljeno ožičenje

Skupna raba ožičenja med notranjimi enotami, zunanjimi 
enotami in centraliziranim daljinskim upravljanjem
 › Preprosta dograditev centraliziranega daljinskega 
upravljanja

 › Napačne povezave so izključene zaradi ožičenja brez 
polaritete

 › Uporabite lahko oplaščene kable
 › Skupna dolžina posamezne žice lahko znaša do 2.000 m

Preverjanje navzkrižnega ožičenja

Preverjanje navzkrižnega ožičenja opozori inštalaterje o 
napakah ožičenja ali napeljav med enotami. 

Funkcija samodejne nastavitve naslova

Omogoča ožičenje med zunanjimi in notranjimi 
enotami in ožičenje krmiljenja skupin notranjih enot 
brez potrebe po zamudnem ročnem nastavljanju 
posameznih naslovov.

Kompaktna zasnova
Zasnova zunanjih enot je dovolj kompaktna, da jih 
je mogoče pripeljati na vrh zgradbe v običajnem 
dvigalu, kar odpravlja težave pri prevozu po gradbišču, 
še posebej, če je treba zunanje enote vgraditi na 
vsakem nadstropju.

Programska oprema za 
konfiguracijo VRV

Za preprost zagon, konfiguracijo in prilagoditev.

Uporabniku prijazen vmesnik 

namesto gumbov

3-mestni 7-segmentni prikazovalnik
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Zunanji sistemi VRV
Rešitev za vsak način uporabe
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Vračanje 
toplote  
VRV IV

Toplotna 
črpalka 
VRV IV z 

neprekinjenim 
ogrevanjem

Toplotna 
črpalka 

VRV IV brez 
neprekinjenega 

ogrevanja

VRV III-S VRV III-C
VRV  

Classic

Nadomestna 
toplotna 
črpalka 
VRV IV

Nadomestna 
enota VRV III 
z vračanjem 

toplote

Vodno 
hlajeni 
sistemi  
VRV IV

Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva         
Neprekinjeno ogrevanje  
(element za shranjevanje toplote)         –

Neprekinjeno ogrevanje  
(izmenično odmrzovanje)         –

Programska oprema za konfiguracijo VRV         
7-segmentni kazalnik         
Samodejno polnjenje hladilnega sredstva         
Preverjanje količine hladilnega sredstva         
Nočni tihi način         –

Funkcija za manjšo hrupnost         –

Možnost kombiniranja s sodobno oblikovanimi 
notranjimi enotami (Daikin Emura, Nexura)         
Možnost priključitve na NT hidroomarico za vročo vodo         
Možnost priključitve na VT hidroomarico za vročo vodo         
Popolnoma inverterski kompresorji         
Plinsko hlajeno tiskano vezje         
4-stranski toplotni izmenjevalnik         –

Reluktančni brezkrtačni enosmerni kompresor         
Sinusni inverter za enosmerni motor         
Enosmerni motor ventilatorja         –

Toplotni izmenjevalnik z e-prehodom         –

Funkcija zahtevanega toka         
Funkcija ročne zahteve         

Pregled  

funkcij
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Zračna zavesa

Zračna zavesa Biddle za VRV (CYV)

Vroča voda

Nizkotemperaturna hidroomarica

Visokotemperaturna hidroomarica

22

Notranje enote

Notranje enote tipa VRV

Prezračevanje

Prezračevanje z vračanjem toplote (VAM/VKM)

Priključni komplet AHU

Krmilni sistemi

Vračanje toplote VRV IV
Najboljša rešitev za učinkovitost in udobje

Standardne prednosti VRV IV:

Spremenljiva temperatura 
hladilnega sredstva
Svoj sistem VRV prilagodite za najboljšo sezonsko 
učinkovitost in udobje

Neprekinjeno ogrevanje
Novi standard udobja ogrevanja

Programska oprema za 
konfiguracijo VRV
Programska oprema za preprost zagon,  
konfiguracijo in prilagoditev

 › 7-segmentni kazalnik

 › Samodejno polnjenje hladilnega sredstva

 › Preverjanje količine hladilnega sredstva

 › Nočni tihi način

 › Funkcija za manjšo hrupnost

 › Popolnoma inverterski kompresorji

 › Plinsko hlajeno tiskano vezje

 › 4-stranski toplotni izmenjevalnik

 › Reluktančni brezkrtačni enosmerni kompresor

 › Sinusni inverter za enosmerni motor

 › Enosmerni motor ventilatorja

 › Toplotni izmenjevalnik z e-prehodom

 › Funkcija zahtevanega toka

Najširša ponudba omaric BS za najhitrejšo vgradnjo

Učinkovit 3-cevni sistem
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»Brezplačna« proizvodnja 
toplote in vroče vode
Doslej je imela večina poslovnih zgradb ločene sisteme 
za hlajenje, ogrevanje, vročo vodo itd., kar je pomenilo 
veliko zapravljanje energije.

Vgrajeni sistem za vračanje toplote znova uporabi 
toploto iz pisarn in strežniških sob, da ogreje druga 
območja ali pripravi vročo vodo.

Popolno udobje
Sistem za vračanje toplote VRV omogoča hkratno 
hlajenje in ogrevanje.

 › Za lastnike hotelov to pomeni popolno okolje za 
goste, ki lahko prosto izbirajo med hlajenjem in 
ogrevanjem.

 › Za pisarne to pomeni popolno delovno klimo za 
pisarne na severu in jugu.

Hlajenje

Ogrevanje

Vroča voda

Izločena toplota zagotavlja 

brezplačno vročo vodo in ogrevanje

+

Izboljšana učinkovitost
Pri vračanju toplote je sistem VRV IV do 15 % učinkovitejši. 
Pri obratovanju s polno obremenitvijo je lahko sezonska 
učinkovitost v primerjavi z VRV III boljša tudi do 28 % po 
zaslugi spremenljive temperature hladilnega sredstva.

Učinkovit 3-cevni sistem

Potreba po hlajenju

Potreba po ogrevanju

Temperatura 

okolja

Izboljšano krmiljenje 

v mešanem načinu

Optimizirana delitev toplotnega 
izmenjevalnika za najvišjo 
možno sezonsko učinkovitost v 
načinu vračanja toplote
Navpična delitev toplotnega izmenjevalnika z 
optimiziranim razmerjem za delovanje v mešanem načinu.  
To izboljša učinkovitost vračanja toplote z zmanjšanjem 
sevalnih izgub.

30 %

70 %

Prav tako je med ogrevanjem dno toplotnega izmenjevalnika 

stalno vroče, kar preprečuje nabiranje ledu

Široko območje delovanja 
za ogrevanje
Vračanje toplote VRV IV lahko pri ogrevanju deluje do 
zunanje temperature –20 °C. 
Omogoča tudi hlajenje tehničnih in strežniških 
prostorov navzdol do –20 °C (terenska nastavitev).

–20 °CWB

–20 °CWB

Tehnično hlajenje

Ogrevanje

Hlajenje

–5 °CWB 43 °CDB-25 °C

15,5 °C

CWB: notranja temperatura

CDB: zunanja temperatura

Sever

Jug
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Prednosti 
3-cevne tehnologije

Manjši padec tlaka pomeni 
večjo učinkovitost

 › Nemoten pretok hladilnega sredstva v 3-cevnem 
sistemu po zaslugi 2 manjših plinskih cevi 
zagotavlja večjo energetsko učinkovitost

 › Moten pretok hladilnega sredstva v veliki plinski 
cevi 2-cevnega sistema povzroča večji padec tlaka

Več »brezplačne« toplote

3-cevna tehnologija Daikin potrebuje manj energije za 
vračanje toplote, kar pomeni bistveno boljši izkoristek v 
načinu vračanja toplote. Naš sistem lahko toploto vrača 
pri nizki temperaturi kondenzacije, saj ima namenske 
cevi za plin, tekočino in izpust.

V 2-cevnem sistemu potujeta plin in tekočina kot 
zmes, zato mora biti temperatura kondenzacije višja, 
da se zmes plina in tekočine loči. Višja temperatura 
kondenzacije pomeni, da je potrebne več energije 
za vračanje toplote, kar pomeni nižjo učinkovitost.

3-cevni VRV H/R

2-cevni sistem

Tlak 

Dolžina cevi

Tlak

Entalpija

Dovedena moč sistema Daikin

Dovedena moč v 2-cevni sistem

Kondenziranje pri 55 °C

Kondenziranje pri 45 °C

Prosto kombiniranje 
zunanjih enot

Prilagodljivo kombinirajte zunanje enote, da zmanjšate 
svoj ogljični odtis, optimizirate sistem za stalno 
ogrevanje in dosežete najboljšo učinkovitost.

Skupna dolžina napeljave 1.000 m

Dejanska največja dolžina (enakovredna) 165 m (190 m)

Največja dolžina po prvem odcepu 90 m1

Višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto 90 m1

Višinska razlika med notranjimi enotami 30 m

Prilagodljiva zasnova napeljave

1 Zunanja enota na najvišjem položaju
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Popolnoma na novo zasnovane 

omarice BS
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Popolnoma na novo zasnovane 

omarice BS

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

 BS 10, 12 Q14 A  BS 16 Q14 A

En priključek

 › Edinstveno na trgu
 › Kompaktna in preprosta vgradnja
 › Izpustne cevi niso potrebne
 › Zasnovano za oddaljene sobe
 › Funkcija tehničnega hlajenja
 › Priključitev enote do razreda 250 (28 kW)
 › Omogoča uporabo z več najemniki

Več priključkov: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › Do 55 % manjša in 41 % lažja od prejšnje ponudbe
 › Hitrejša vgradnja zaradi zmanjšanega števila točk 
trdega spajkanja in ožičenja

 › Vse notranje enote je mogoče priključiti na omarico BS
 › Potrebnih je manj inšpekcijskih odprtin
 › Na vsak priključek je možna moč do 16 kW
 › Priključitev do 250 enot razreda (28 kW) s 
kombiniranjem 2 priključkov

 › Ni omejitve števila neuporabljenih priključkov, kar 
omogoča postopno vgradnjo

Največja možna prilagodljivost 
projektiranja in hitrost vgradnje
 › Hitro in prilagodljivo projektirajte svoj sistem z 
edinstveno ponudbo enojnih ter večkratnih omaric BS.

 › Široka ponudba majhnih in lahkih omaric BS 
bistveno skrajša vgradnjo.

 › Prosto kombiniranje enojnih in večkratnih omaric BS

Vedno popolno udobje

Z omarico BS sistema VRV vse notranje enote, ki ne 
preklapljajo med hlajenjem in ogrevanjem, ohranjajo 
stalno želeno temperaturo. Tako je zato, ker naš 
sistem za vračanje toplote po preklopu ne potrebuje 
izenačitve tlaka v celotnem sistemu.

Izklop

Hitrejša vgradnja zaradi odprtih povezav

 › Pred trdim spajkanjem ni treba rezati cevi (za 
notranje enote, manjše ali enake 5,6 kW (razred 50))

 › Odrežite in trdo spajkajte cev (za notranje enote, 
večje ali enake 7,1 kW (razred 63))
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 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV: Spremenljiva 
temperatura hladilnega sredstva, neprekinjeno ogrevanje, 
programska oprema za konfiguracijo VRV, 7-segmentni 
prikazovalnik, popolnoma inverterski kompresorji, 4-stranski 
toplotni izmenjevalnik, s hladilnim sredstvom hlajeno tiskano 
vezje, nov enosmerni motor ventilatorja 

 › Območje delovanja za tehnično hlajenje navzdol do –20 °C, 
na primer za strežniške sobe

 › Vključuje vse standardne funkcije sistema VRV

Najboljša rešitev za učinkovitost in udobje

 › Popolnoma integrirana rešitev z vračanjem toplote za največjo 
možno učinkovitost!

 › Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: 
natančno krmiljenje temperature, prezračevanje, vroča voda, 
enote za obdelavo zraka in zračne zavese Biddle

 › »Brezplačno« ogrevanje in vroča voda z vračanjem toplote
 › Popolno okolje za goste/najemnike s hkratnim ogrevanjem in 
hlajenjem

Vračanje toplote VRV IV

Zunanji sistem REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Razpon moči KM 8 10 12 14 16 18 20
Hladilna moč Nazivno kW 22,4 (1) (2) 28,0 (1) (2) 33,5 (1) (2) 40,0 (1) (2) 45,0 (1) (2) 50,4 56,0
Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 22,4 (3) (4) 28,0 (3) (4) 33,5 (3) (4) 40,0 (3) (4) 45,0 (3) (4) 50,4 56,0
Največ kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0

Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 5,31 (1) / 4,56 (2) 7,15 (1) / 6,19 (2) 9,23 (1) / 8,31 (2) 10,7 (1) / 9,61 (2) 12,8 (1) / 11,9 (2) 15,2 18,6
Ogrevanje Nazivno kW 4,75 (3) / 4,47 (3) 6,29 (3) / 5,47 (3) 8,05 (3) / 6,83 (3) 9,60 (3) / 9,37 (3) 11,2 (3) / 9,88 (3) 12,3 14,9

Največ kW 5,51 7,38 9,43 11,3 12,9 14,3 17,5
EER 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
COP – največ 4,54 4,27 3,98 3,88 3,95 3,60
COP – nazivno 4,72 (3) / 5,01 (3) 4,45 (3) / 5,12 (3) 4,16 (3) / 4,90 (3) 4,17 (3) / 4,27 (3) 4,02 (3) / 4,56 (3) 4,10 3,76
ESEER 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
Največje možno število povezanih notranjih enot 64 (5)
Indeks povezave 
notranje enote

Najmanj 100 125 150 175 200 225 250
Nazivno 200 250 300 350 400 450 500
Največ 260 325 390 455 520 585 650

Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Masa Enota kg 210 218 304 305 337
Ventilator Pretok zraka Hlajenje Nazivno m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA 78 79 81 86 88
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 58 61 64 65 66

Nočni tihi 
način

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

Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB -5,0~43,0
Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB -20~15,5

Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Polnitev kg/TCO

2
9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6

Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52 12,7 15,9
Plin ZP mm 19,1 22,2 28,6
Izpust plina ZP mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 1.000

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 3N~/50/od 380 do 415
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 20 25 32 40 50

Zunanji sistem REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
Sistem Zunanja enota 1 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Zunanja enota 2 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Razpon moči KM 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Hladilna moč Nazivno kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Največ kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0

Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,6
Ogrevanje Nazivno kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35 22,4

Največ kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,8
EER 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43 3,52
COP – največ 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
COP – nazivno 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
ESEER – samodejno 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER – standardno 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
Največje možno število povezanih notranjih enot 64
Indeks povezave 
notranje enote

Najmanj 125 162,5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Nazivno 250 325,0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Največ 325 422,5 520 585 650 715 780 845 910 975 1.040

Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Plin ZP mm 22,2 28,6 34,9
Izpust plina ZP mm 19,1 22,2 28,6
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 500 1.000

Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 40 50 63 80
Neprekinjeno ogrevanje v

REYQ-T
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Zunanji sistem REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistem Zunanja enota 1 REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Zunanja enota 2 REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Zunanja enota 3 – REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Razpon moči KM 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Hladilna moč Nazivno kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Največ kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5

Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8 43,2 45,6
Ogrevanje Nazivno kW 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7 35,8 36,9

Največ kW 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1 41,5 42,9
EER 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44 3,38 3,32
COP – največ 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
COP – nazivno 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
ESEER – samodejno 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER – standardno 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
Največje možno število povezanih notranjih enot 64
Indeks povezave 
notranje enote

Najmanj 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nazivno 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
Največ 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Priključki napeljave Tekočina ZP mm 19,1
Plin ZP mm 34,9 41,3
Izpust plina ZP mm 28,6 34,9
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 1.000

Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 80 100 125
Neprekinjeno ogrevanje v

Zunanja enota REMQ 5T
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.685x930x765
Masa Enota kg 210
Ventilator Pretok zraka Hlajenje Nazivno m³/min 162
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA 77
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 56
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB -5,0~43,0

Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB -20~15,5
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5

Polnitev kg/TCO2
Eq 9,7/20,2

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 3N~/50/od 380 do 415
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 20

(1) Nazivne moči hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo. (2) Nazivne moči hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 

27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo z visoko učinkovitostjo, odobritev Eurovent. (3) Nazivne moči ogrevanja temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, 

ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo. (4) Nazivne moči ogrevanja temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 

0 m. Podatki za serijo z visoko učinkovitostjo, odobritev Eurovent. (5) Dejansko število notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti, je odvisno od tipa notranjih enot (notranja enota VRV, hidroomarica, notranja enota RA itd.) in omejitve priključnega razmerja za sistem (50 % <= PR <= 130 %) 

REYQ-T
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Notranja enota BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Vhodna moč Hlajenje Nazivno kW 0,005

Ogrevanje Nazivno kW 0,005
Največje možno število povezanih notranjih enot 5 8
Indeks največje moči za povezane notranje enote 15 < x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
Mere Enota Višina x širina x globina mm 207x388x326
Masa Enota kg 12 15
Ohišje Material Pocinkana jeklena pločevina
Priključki napeljave Zunanja enota Tekočina Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/9,5

Plin Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/15,9 Trdo spajkani priključek/22,2
Izpust plina Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/12,7 Trdo spajkani priključek/19,1

Notranja enota Tekočina Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/9,5
Plin Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/15,9 Trdo spajkani priključek/22,2

Zvočno-toplotna izolacija Penjeni poliuretan, samougasna iglana klobučevina
Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Celoten tokokrog Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 15

Izbirnik posameznega voda za 
vračanje toplote VRV IV

 › Edinstvena ponudba enojnih ter večkratnih omaric BS za prilagodljivo in 
hitro projektiranje

 › Kompaktna in preprosta vgradnja
 › Idealna rešitev za oddaljene prostore, saj izpustne cevi niso potrebne
 › Omogoča integracijo strežniških sob v rešitev za vračanje toplote po 
zaslugi funkcije za tehnično hlajenje

 › Priključitev enote do razreda 250 (28 kW)
 › Hitrejša vgradnja zaradi odprtih povezav
 › Omogoča uporabo z več najemniki
 › Možnost priključitve na vse enote REYQ-T VRV IV z vračanjem toplote

BS1Q-A

Notranja enota BS 4Q14A 6Q14A 8Q14A 10Q14A 12Q14A 16Q14A
Vhodna moč Hlajenje Nazivno kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Ogrevanje Nazivno kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Največje možno število povezanih notranjih enot 20 30 40 50 60 64
Največje možno število povezanih notranjih enot na odcep 5
Število odcepov 4 6 8 10 12 16
Indeks največje moči za povezane notranje enote 400 600 750
Indeks največje moči za povezane notranje enote na odcep 140
Mere Enota Višina x širina x globina mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1.060x430
Masa Enota kg 17 24 26 35 38 50
Ohišje Material Pocinkana jeklena pločevina
Priključki napeljave Zunanja enota Tekočina ZP mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Plin ZP mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9
Izpust plina ZP mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6

Notranja enota Tekočina ZP mm 9,5 / 6,4
Plin ZP mm 15,9 / 12,7

Odvod VP20 (NP 20/ZP 26)
Zvočno-toplotna izolacija Uretanska pena, polietilenska pena
Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 440
Celoten tokokrog Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 15

Izbirnik več vodov za vračanje 
toplote VRV IV

 › Edinstvena ponudba enojnih ter večkratnih omaric BS za prilagodljivo in 
hitro projektiranje

 › Bistveno skrajšanje časa vgradnje zaradi široke ponudbe, majhne velikosti 
in majhne teže večkratnih omaric BS

 › Do 70 % manjša in 66 % lažja od prejšnje serije
 › Hitrejša vgradnja zaradi zmanjšanega števila točk trdega spajkanja in ožičenja
 › Vse notranje enote je mogoče priključiti na omarico BS
 › Potrebnih je manj inšpekcijskih priključkov kot pri vgradnji enojnih omaric BS
 › Na vsakem priključku je možna moč do 16 kW
 › Priključitev do 250 enot razreda (28 kW) s kombiniranjem 2 priključkov
 › Ni omejitve števila neuporabljenih priključkov, kar omogoča postopno vgradnjo
 › Hitrejša vgradnja zaradi odprtih povezav
 › Možnost priključitve na vse enote REYQ-T VRV IV z vračanjem toplote

BS-Q14A

BS1Q-A

BS6,8Q14A
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Notranja enota BSVQ 100P9B 160P9B 250P9B
Vhodna moč Hlajenje Nazivno kW 0,005

Ogrevanje Nazivno kW 0,005
Največje možno število povezanih notranjih enot 6 8
Indeks največje moči za povezane notranje enote 15 < x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
Mere Enota Višina x širina x globina mm 207x388x326
Masa Enota kg 12 15
Ohišje Material Pocinkana jeklena pločevina
Priključki napeljave Zunanja enota Tekočina Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/9,5

Plin Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/15,9 Trdo spajkani priključek/22,2
Izpust plina Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/12,7 Trdo spajkani priključek/12,7 Trdo spajkani priključek/19,1

Notranja enota Tekočina Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/9,5
Plin Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/15,9 Trdo spajkani priključek/15,9 Trdo spajkani priključek/22,2

Zvočno-toplotna izolacija Penjeni poliuretan, samougasna iglana klobučevina
Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Celoten tokokrog Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 15

Izbirnik posameznega voda za 
vračanje toplote VRV

 › Omogoča ločeno preklapljanje med hlajenjem in ogrevanjem za 
1 skupino notranjih enot

 › Največja možna prilagodljivost zasnove, saj lahko posamezne in 
večkratne omarice kombinirate v enem sistemu

 › Nizka vgradna višina
 › Izpustne cevi niso potrebne
 › Omogoča uporabo z več najemniki (potrebno je dodatno tiskano 
vezje)

 › Možnost priključitve na serijo VRV W-IV (RWEYQ-T)

BSVQ-P9B

BSVQ-P9B

Notranja enota BSV4Q-PV/BSV6Q-PV 4Q100PV 6Q100PV
Vhodna moč Hlajenje Nazivno kW 0,020 0,030

Ogrevanje Nazivno kW 0,020 0,030
Največje možno število povezanih notranjih enot 24 36
Največje možno število povezanih notranjih enot na odcep 6
Število odcepov 4 6
Indeks največje moči za povezane notranje enote 400 600
Indeks največje moči za povezane notranje enote na odcep 100
Mere Enota Višina x širina x globina mm 209x1.053x635 209x1.577x635
Masa Enota kg 60 89
Ohišje Material Pocinkana jeklena pločevina
Priključki napeljave Zunanja enota Tekočina Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/12,7 Trdo spajkani priključek/15,9

Plin Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/28,6
Izpust plina Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/19,1 Trdo spajkani priključek/28,6

Notranja enota Tekočina Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/9,5
Plin Tip/ZP mm Trdo spajkani priključek/15,9

Zvočno-toplotna izolacija Penjeni poliuretan, samougasna iglana klobučevina
Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Celoten tokokrog Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 15

Izbirnik več vodov za vračanje 
toplote VRV

 › Hitrejša vgradnja zaradi zmanjšanega števila točk trdega 
spajkanja in ožičenja

 › Omogoča ločeno preklapljanje med hlajenjem in ogrevanjem za 
od 4 do 6 skupin notranjih enot

 › Največja možna prilagodljivost zasnove, saj lahko posamezne in 
večkratne omarice kombinirate v enem sistemu

 › Nizka vgradna višina
 › Izpustne cevi niso potrebne
 › Možnost priključitve na serijo VRV W-IV (RWEYQ-T)

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV

BSV4Q100PV
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Toplotna črpalka VRV IV
Optimalna rešitev Daikin  
z najboljšim udobjem

Standardne prednosti VRV IV:

Spremenljiva temperatura 
hladilnega sredstva
Svoj sistem VRV prilagodite za najboljšo sezonsko 
učinkovitost in udobje

Neprekinjeno ogrevanje
Novi standard udobja ogrevanja

Programska oprema za 
konfiguracijo VRV
Programska oprema za preprost zagon, 
konfiguracijo in prilagoditev

 › 7-segmentni kazalnik

 › Samodejno polnjenje hladilnega sredstva

 › Preverjanje količine hladilnega sredstva

 › Nočni tihi način

 › Funkcija za manjšo hrupnost

 › Popolnoma inverterski kompresorji

 › Plinsko hlajeno tiskano vezje

 › 4-stranski toplotni izmenjevalnik

 › Reluktančni brezkrtačni enosmerni kompresor

 › Sinusni inverter za enosmerni motor

 › Enosmerni motor ventilatorja

 › Toplotni izmenjevalnik z e-prehodom

 › Funkcija zahtevanega toka

Za podrobna pojasnila o teh funkcijah glejte jeziček za tehnologije VRV IV

Zračna zavesa
Zračna zavesa Biddle za VRV (CYV)

Vroča voda
          Nizkotemperaturna hidroomarica

Notranje enote
Notranje enote tipa VRV

Stanovanjske notranje enote 
(na primer Daikin Emura)

Prezračevanje
Prezračevanje z vračanjem toplote (VAM/VKM)

Priključni komplet AHU

Krmilni sistemi

22
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Notranje enote VRV kombinirajte z elegantnimi 
notranjimi enotami (Daikin Emura, Nexura …)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-A
Notranja enota VRV

FXSQ-A
Notranja enota VRV

Ustrezne notranje enote

Potrebna je omarica BPMKS za priključitev notranje enote RA na VRV IV (RYYQ-T in RXYQ-T(9))

RAZRED 15 RAZRED 20 RAZRED 25 RAZRED 35 RAZRED 42 RAZRED 50 RAZRED 60 RAZRED 71

Daikin Emura – Stenska enota
FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Stenska enota CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura – Samostoječa enota FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Samostoječa enota FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Prilagodljiva enota FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Široka ponudba notranjih enot

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2
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Praktično preverjeni sistem 
VRV IV: 
za 40 % večja učinkovitost

Rezultat: do 60 % manj 
porabljene energije 
Rezultati preizkusa kažejo, da novi sistem VRV IV porabi 

bistveno manj energije kot sistem VRV III, zlasti pri 

hlajenju – v določenih primerih do 60 % manj. Pri 

ogrevanju so povprečni prihranki znašali 20 %.

Terenski preizkus v nemški verigi modnih 
prodajaln je pokazal dramatično izboljšanje 
energetske učinkovitosti sistemov VRV IV v 
primerjavi s prejšnjimi modeli.

 Poraba energije s sistemom VRV III leta 2012 v kWh

 Poraba energije s sistemom VRV IV leta 2013 v kWh

 Trend porabe energije pri sistemu VRV III

 Trend porabe energije pri sistemu VRV IV
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Preizkus v Unterhachingu kaže, kako tehnologija 

toplotnih črpalk VRV IV izkorišča obnovljiv vir energije 

(zrak) za celovito in okoljsko trajnostno rešitev za 

ogrevanje, hlajenje ter prezračevanje v komercialnih 

okoljih. Preizkus je pokazal tudi, da lahko podjetja 

porabo energije prepoznavajo in upravljajo le s 

skrbnim ter pametnim nadzorom sistemov za 

krmiljenje klimatizacije, kar lahko prav tako ponudi 

podjetje Daikin. 

VRV III 20 KM (2 enoti) VRV IV 18 KM (1 enota)

Obdobje od marca 2012 do februarja 2013 od marca 2013 do februarja 2014

Povprečje  
(kWh/mesec) 

2.797 1.502

Skupaj (kWh) 33.562 18.023

Skupaj (€) 6.041 3.244

Letni stroški 
obratovanja/m² (€/m²)

9,9 5,3 

46 % prihranka = 2.797 €

Izmerjeni podatki
Modna trgovina Unterhaching (Nemčija)

 › Površina: 607 m²
 › Stroški za energijo: 0,18 €/kWh
 › Sistem, ki je bil upoštevan za porabo:

 – Toplotna črpalka VRV IV z neprekinjenim ogrevanjem
 – Kasete s krožnim tokom (brez samočistilne plošče)
 – VAM za prezračevanje (2x VAM2000)
 – Zračna zavesa Biddle
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Skupna dolžina napeljave 1.000 m

Dejanska največja dolžina (enakovredna) 165 m (190 m)

Največja dolžina po prvem odcepu 90 m1

Višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto 90 m1

Višinska razlika med notranjimi enotami 30 m

1 Za dodatne informacije in omejitve se obrnite na krajevnega prodajalca.
2 Če je zunanja enota nameščena pod notranjimi enotami.

Prosto kombiniranje 
zunanjih enot
Prosto kombinirajte zunanje enote, da dosežete 
majhen tloris, neprekinjeno ogrevanje, najvišji 
izkoristek ali poljubno drugo kombinacijo.

Prilagodljiva zasnova napeljave

16
5 

m
 D

ej
an

sk
a 

do
lž

in
a 

na
pe

lja
ve

 

40
 m

 (9
0 

m
1 ) V

iš
in

sk
a 

ra
zl

ik
a 

m
ed

 n
ot

ra
nj

im
i 

in
 z

un
an

jim
i e

no
ta

m
i

30
 m

 V
iši

ns
ka

 ra
zl

ik
a 

m
ed

 n
ot

ra
nj

im
i e

no
ta

m
i

N
aj

ve
č 

90
 m



50

 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV: Spremenljiva 
temperatura hladilnega sredstva, neprekinjeno ogrevanje, 
programska oprema za konfiguracijo VRV, 7-segmentni 
prikazovalnik, popolnoma inverterski kompresorji, 4-stranski 
toplotni izmenjevalnik, s hladilnim sredstvom hlajeno tiskano 
vezje, nov enosmerni motor ventilatorja

 › Na voljo v izvedbi samo za ogrevanje z nespremenljivo terensko 
nastavitvijo

 › Vključuje vse standardne funkcije sistema VRV

Optimalna rešitev Daikin z najboljšim udobjem

 › Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: 
natančno krmiljenje temperature, prezračevanje, vroča voda, 
enote za obdelavo zraka in zračne zavese Biddle

 › Široka ponudba notranjih enot: Notranje enote VRV kombinirajte 
s sodobno oblikovanimi notranjimi enotami (Daikin Emura, 
Nexura …)

Toplotna črpalka VRV IV

RYYQ-T/RXYQ-T(9)

Zunanji sistem RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Razpon moči KM 8 10 12 14 16 18 20
Hladilna moč Nazivno kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 28,0 (2) 33,5 (1) / 33,5 (2) 40,0 (1) / 40,0 (2) 45,0 (1) / 45,0 (2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 22,4 (3) / 22,40 (4) 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5 (3) / 33,50 (4) 40,0 (3) / 40,0 (4) 45,0 (3) / 45,0 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)
Največ kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)

Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 5,21 (1) / 4,47 (2) 7,29 (1) / 6,32 (2) 8,98 (1) / 8,09 (2) 11,0 (1) / 9,88 (2) 13,0 (1) / 12,10 (2) 15,0 (1) 18,5 (1)
Ogrevanje Nazivno kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 7,77 (3) / 6,59 (4) 9,52 (3) / 9,30 (4) 11,1 (3) / 9,8 (4) 12,6 (3) 14,5 (3)

Največ kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)
EER 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER – samodejno 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER – standardno 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP – največ 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP – nazivno 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,31 (3) / 5,08 (4) 4,20 (3) / 4,30 (4) 4,05 (3) / 4,59 (4) 4,00 3,86
Največje možno število povezanih notranjih enot 64 (5)
Indeks povezave notranje enote Najmanj/nazivno/največ 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Masa Enota kg 243 252 356 391
Ventilator Pretok zraka Hlajenje Nazivno m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA 78 79 81 86 88
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 58 61 64 65 66
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB -5~43

Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB -20~15,5
Hladilno sredstvo Tip R-410A

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

Toplogredni učinek 2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52 12,7 15,9

Plin ZP mm 19,1 22,2 28,6
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 1.000

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 3N~/50/od 380 do 415
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 20 25 32 40 50

Zunanji sistem RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9
Sistem Zunanja enota 1 10T 8T 12T 16T 8T

Zunanja enota 2 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T
Zunanja enota 3 – 20T

Razpon moči KM 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Hladilna moč Nazivno kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Največ kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0

Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2
Ogrevanje Nazivno kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1

Največ kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2
EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER – samodejno 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER – standardno 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP – največ 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP – nazivno 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
Največje možno število povezanih notranjih enot 64
Indeks povezave notranje enote Najmanj/nazivno/največ 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040 425/850/1.105 450/900/1.170 475/950/1.235
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 15,9 19,1

Plin ZP mm 28,6 34,9 41,3
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 1.000

Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 63 80 100
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RYYQ8-12T
RXYQ8-12T(9)

Zunanji sistem RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistem Zunanja enota 1 10T 12T 14T 16T 18T

Zunanja enota 2 12T 16T 18T
Zunanja enota 3 18T 16T 18T

Razpon moči KM 40 42 44 46 48 50 52 54
Hladilna moč Nazivno kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Zmogljivost 
ogrevanja

Nazivno kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Največ kW 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5

Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 31,3 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0
Ogrevanje Nazivno kW 26,7 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 36,3 37,8

Največ kW 31,1 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8
EER 3,6 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER – samodejno 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER – standardno 5,29 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP – največ 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP – nazivno 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
Največje možno število povezanih notranjih enot 64
Indeks povezave notranje enote Najmanj/nazivno/največ 500/1.000/1.300 525/1.050/1.365 550/1.100/1.430 575/1.150/1.495 600/1.200/1.560 625/1.250/1.625 650/1.300/1.690 675/1.350/1.755
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 19,1

Plin ZP mm 41,3
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 1.000

Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 100 125

Zunanja enota za kombinacije RYYQ RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Mere Enota Višina/širina/globina mm 1.685/930/765 1.685/1.240/765
Masa Enota kg 188 195 309 319
Ventilator Pretok zraka Hlajenje Nazivno m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA 78 79 81 86 88
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 58 61 64 65 66
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB -5~43

Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB -20~15,5
Hladilno sredstvo Tip R-410A

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

Toplogredni učinek 2.087,5
Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 3N~/50/od 380 do 415
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) Nazivne moči hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo (2) Nazivne moči ogrevanja 

temeljijo na: notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo z visoko učinkovitostjo in odobritvijo Eurovent (3) Nazivne moči ogrevanja temeljijo na: 

notranja temperatura: 20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo s standardno učinkovitostjo (4) Nazivne moči hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 27 °CDB, 

19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °CDB, ekvivalentna napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m. Podatki za serijo z visoko učinkovitostjo z odobritvijo Eurovent (5) Dejansko število notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti, je odvisno od tipa 

notranje enote (notranja enota VRV, hidroomarica, notranja enota RA itd.) in omejitve razmerja priključitve za sistem (50 % <= PR <= 130 %) | Standardna vrednost ESEER ustreza običajnemu delovanju toplotne črpalke VRV4 brez upoštevanja naprednih 

funkcij za varčevanje z energijo | Samodejna vrednost SEER ustreza običajnemu delovanju toplotne črpalke VRV4 z upoštevanjem naprednih funkcij za varčevanje energije (delovanje s krmiljenjem spremenljive temperature hladilnega sredstva)
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Toplotna črpalka VRV III-S
Rešitev za varčevanje s prostorom 
brez kompromisov pri učinkovitosti

 › Samodejno polnjenje hladilnega sredstva

 › Preverjanje količine hladilnega sredstva

 › Nočni tihi način

 › Funkcija za manjšo hrupnost

 › Popolnoma inverterski kompresorji

 › Reluktančni brezkrtačni enosmerni kompresor

 › Sinusni inverter za enosmerni motor

 › Enosmerni motor ventilatorja

 › Toplotni izmenjevalnik z e-prehodom

 › Funkcija zahtevanega toka

Zračna zavesa
Zračna zavesa Biddle za VRV (CYV)

Krmilni sistemi

22

Notranje enote
Notranje enote tipa VRV

Stanovanjske notranje enote (na 
primer Daikin Emura ...)

Prezračevanje
Prezračevanje z vračanjem toplote (VAM/VKM)

Priključni komplet AHU
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Zasnova, ki prihrani prostor
Sistem VRVIII-S je tanjši in bolj kompakten, kar pomeni 
znatne prihranke prostora za vgradnjo.

Tloris:
Približno 60-odstotno zmanjšanje

Prostornina:
Približno 70-odstotno zmanjšanje

900 mm
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68
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m

m

1.
34

5 
m

m

930 mm

76
5 

m
m

320 mm

Široka ponudba notranjih enot

Priključite enote VRV ...

* Notranjih enot VRV in elegantnih notranjih enot ni mogoče kombinirati.

* Za povezovanje sodobno oblikovanih notranjih enot potrebujete enoto BPMKS.

FCQG-F

FBQ-D

BPMKS967A2

FTXG-LS – Daikin Emura

FVXG-K – Nexura BPMKS967A2

... ali elegantne notranje enote

FXAQ-P

FXFQ-A

FXSQ-A

FXZQ-A

Primerne sodobno oblikovane notranje enote
RAZRED 15 RAZRED 20 RAZRED 25 RAZRED 35 RAZRED 42 RAZRED 50 RAZRED 60 RAZRED 71

Kaseta s krožnim tokom FCQG35F FCQG50F FCQG60F

Popolnoma ploska kaseta FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Majhna skrita stropna enota FDBQ25B

Tanka skrita stropna enota FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F

Skrita stropna enota z inverterskim ventilatorjem FBQ35D FBQ50D FBQ60D

Daikin Emura – Stenska enota
FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Stenska enota CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Spuščena stropna enota FHQ35C FHQ50C FHQ60C

Nexura – Samostoječa enota FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Samostoječa enota FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Prilagodljiva enota FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Za več informacij o sodobno oblikovanih notranjih enotah Daikin preverite ponudbo naših notranjih enot

NOVO
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Povezana notranja 
enota VRV

Povezana elegantna 
notranja enota

Skupna dolžina napeljave 300 m 250 m

Dejanska največja dolžina (enakovredna) 150 m (175 m)

Najmanjša dolžina napeljave med zunanjo enoto in prvim odcepom – 5 m

Najmanjša dolžina napeljave med BP in notranjo enoto – 2 m

Največja dolžina napeljave med BP in notranjo enoto – 15 m

Največja dolžina po prvem odcepu 40 m 40 m

Višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto 50 m (40 m1) 30 m

Višinska razlika med notranjimi enotami 15 m 15 m

1 Nazivne moči hlajenja temeljijo na: notranja temperatura: 

27 °CDB, 19 °CWB, zunanja temperatura: 35 °C, enakovredna 

napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m.
2 Nazivne moči ogrevanja temeljijo na: notranja temperatura: 

20 °CDB, zunanja temperatura: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentna 

napeljava hladilnega sredstva: 5 m, višinska razlika: 0 m.

 0 1 2 3 4 5

Ogrevanje

Hlajenje

Visoke vrednosti COP
Pomembna lastnost sistema VRVIII-S je njegova 
izjemna energetska učinkovitost. Sistem dosega s 
premišljenimi sestavnimi deli in funkcijami visoke 
vrednosti COP med hlajenjem in med ogrevanjem. 3,991

4,552

Prilagodljiva zasnova napeljave

1 Zunanja enota na najnižjem položaju
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1

2

3

Običajno NovoUhajajoče vrtince posesajo ukrivljeni robovi lopatic, kar zmanjša skupno vrtinčenje.

Konice lopatic spiralnega ventilatorja

1. Rešetka Super aero

Spiralno oblikovana rebra so poravnana s smerjo 
izhodnega zračnega toka za zmanjšanje turbulenc 
in hrupnosti.

2. Gladko zvonasto ustje za zrak  
in spiralni ventilator

Te lastnosti bistveno znižajo hrupnost. Zvonasto ustje 
ima vodila za zmanjšanje vrtinčenja zraka, ki nastane 
zaradi sesanja ventilatorja. Spiralni ventilator ima 
ukrivljene robove, kar še zmanjša vrtinčenje.

Napredne tehnologije

Zmogljivost uparjanja 
je mogoče izboljšati 
s predhlajenjem tik 
pred elektronskim 
ekspanzijskim ventilom.

S tokokrogom z SCe-
mostom je doseženo 
izboljšanje faktorja COP 
za hlajenje in ogrevanje

Tokokrog z SCe-mostom

Zmogljivost uparjanja je izboljšana z uvedbo 
tokokroga z SCe-mostom.

Običajna 
zmogljivost 

uparjanja

3. Tokokrog z e-mostom

Preprečuje nabiranje utekočinjenega hladilnega 
sredstva v kondenzatorju. Rezultat je učinkovitejša 
uporaba površine kondenzatorja v vseh pogojih 
in s tem boljša energetska učinkovitost. Povečana 
zmogljivost uparjanja je omogočena z na novo 
razvitim hladilnim tokokrogom z SCe-mostom, ki 
pred ciklom ekspanzije dodaja predhodno ogrevanje. 
Z uvedbo tega tokokroga sta se bistveno izboljšala 
faktorja COP pri hlajenju in ogrevanju.
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 › Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva
 › Možnost priključitve široke ponudbe do 9 notranjih enot: 
Priključite notranje enote VRV ali pa sodobno oblikovane notranje 
enote (Daikin Emura, Nexura …)

 › Vse notranje enote se lahko upravljajo ločeno
 › Možnost priključitve na vse izdelke za upravljanje in prezračevanje 
ter enote za obdelavo zraka in zračne zavese Biddle

 › Zasnova, ki prihrani prostor
 › Večja prilagodljivost z razširitvijo serije

Za leto 2015 smo temeljito posodobili našo 
uspešno ponudbo Mini VRV, tako da je zdaj 
še primernejša za manjše poslovne načine 
uporabe, kjer ni veliko prostora, vseeno pa 
je pričakovana visoka zmogljivost.

Serija VRV IV S
Rešitev za varčevanje s prostorom 

brez kompromisov pri učinkovitosti

 › Sistemi VRV z najmanjšimi merami
 › Nizka višina pomeni najmanjšo možno vidnost
 › Nizka teža skrajša vgradnjo in zahteva manj 
delavcev

 › Na voljo v enofazni izvedbi

 › Na voljo v enofazni in trifazni izvedbi
 › Razširjena ponudba enot z 8, 10 in 12 KM za večje 
načine uporabe z omejenim prostorom

4–5 KM

4-5-6-8-10-12 KM

Okvirno
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RXYSQ-P8V/RXYSQ-P8Y

Toplotna črpalka VRVIII-S

Rešitev za varčevanje s prostorom brez kompromisov 
pri učinkovitosti

 › Za uporabo v stanovanjih in manjših poslovnih zgradbah
 › Široka ponudba notranjih enot: Priključite notranje enote VRV 
ali pa sodobno oblikovane notranje enote, kot so Daikin Emura, 
Nexura …

 › Energetsko učinkoviti sistem ogrevanja temelji na toplotni 
črpalki z zračnim virom, kar pomeni nižje stroške za energijo 
in manjše izpuste CO

2
 › Priključite lahko do 9 notranjih enot, vse je mogoče ločeno 
upravljati

 › Možnost kombiniranja različnih vrst notranjih enot: stenske, 
samostoječe, skrite stropne, spuščene stropne, kasete s krožnim 
ali 4-smernim tokom zraka

 › 3 koraki nočnega tihega načina: korak 1: 47 dBA, korak 2: 44 dBA, 
korak 3: 41 dBA

 › Vključuje vse standardne funkcije sistema VRV

RXYSQ-P8V1/RXYSQ-P8Y1

Zunanja enota RXYSQ 4P8V1 5P8V1 6P8V1 4P8Y1 5P8Y1 6P8Y1
Razpon moči KM 4 5 6 4 5 6
Hladilna moč Nazivno kW 12,6 14,0 15,5 12,6 14,0 15,5
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 3,24 3,51 4,53 3,33 3,61 4,66

Ogrevanje Nazivno kW 3,12 3,86 4,57 3,21 3,97 4,70
EER 3,89 3,99 3,42 3,78 3,88 3,33
COP 4,55 4,15 3,94 4,42 4,03 3,83
Največje možno število povezanih notranjih enot 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2) 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)
Indeks povezave 
notranje enote

Najmanj 50 62,5 70 50 62,5 70
Nazivno –
Največ 130 162,5 182 130 162,5 182

Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.345x900x320
Masa Enota kg 120
Ventilator Pretok zraka Hlajenje Nazivno m³/min 106
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA 66 67 69 66 67 69
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 50 51 53 50 51 53

Ogrevanje Nazivno dBA 52 53 55 52 53 55
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB -5~46

Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB -20~15,5
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5

Polnitev kg/TCO2
Eq 4,0/8,4

Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52
Plin ZP mm 15,9 / 19,1 19,1 15,9 / 19,1 19,1
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 300 / 115 300 / 135 300 / 145 300 / 115 300 / 135 300 / 145

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1N~/50/od 220 do 240 3N~/50/od 380 do 415
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 32,0 16,0

 (1) Če so priključene notranje enote VRV (2) Če so priključene notranje enote RA
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VRVIII-C 
Toplotna črpalka VRV 
Kadar je najpomembnejše ogrevanje 
brez kompromisov pri učinkovitosti

 › Samodejno polnjenje hladilnega sredstva

 › Preverjanje količine hladilnega sredstva

 › Nočni tihi način

 › Funkcija za manjšo hrupnost

 › Reluktančni brezkrtačni enosmerni kompresor

 › Sinusni inverter za enosmerni motor

 › Enosmerni motor ventilatorja

 › Toplotni izmenjevalnik z e-prehodom

 › Funkcija zahtevanega toka

Zračna zavesa
Zračna zavesa Biddle za VRV (CYV)

Notranje enote
Notranje enote tipa VRV 

Krmilni sistemi

Prezračevanje
Prezračevanje z vračanjem toplote 

(VAM/VKM)
Priključni komplet AHU

22
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Široko območje delovanja 
za ogrevanje
VRVIII-C ima standardno območje delovanja za 
ogrevanje navzdol do zunanje temperature –25 °CWB, 
hlajenje pa omogoča do zunanje temperature –5 °CDB.

Zm
og

lji
vo

st
 o

gr
ev

an
jaStabilna moč ogrevanja

Toplotna črpalka VRVIII-C ima stabilno moč ogrevanja 
tudi pri nizkih temperaturah okolja, kar pomeni, 
da je primerna za ogrevanje z enim virom toplote. 
Zmogljivost ogrevanja znaša kar 130 % standardne 
moči ogrevanja VRV pri podobnih pogojih.

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

Zmogljivost ogrevanja zunanje enote z 10 KM

Zunanja temperatura (°CWB)
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Standardna toplotna črpalka
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Standardna toplotna črpalka

Zunanja temperatura (WB°)

COP za enoto z 10 KMVisoka vrednost COP pri 
nizkih temperaturah okolja
Uporaba dvostopenjske kompresorske tehnologije 
zagotavlja večje prihranke energije pri nizkih zunanjih 
temperaturah s faktorjem COP nad 3,0 pri zunanji 
temperaturi –10 °C pri celotni ponudbi.

Zunanja temperatura Zunanja temperatura

VRVIII-C

–25 °CWB -5 °C

Standardna enota VRV

–20 °CWB 15,5 °C 43 °CDB

Način ogrevanja Način hlajenja
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Skupna dolžina napeljave 500 m

Dejanska največja dolžina (enakovredna) 165 m (190 m)

Največja dolžina napeljave med zunanjo enoto 
in funkcijsko enoto

10 m

Največja dolžina po prvem odcepu 40 m (90 m1)

Višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto
50 m (40 m²)

Višinska razlika med notranjimi enotami 30 m

1 Za dodatne informacije in omejitve se obrnite na krajevnega prodajalca.
2 Če je zunanja enota nameščena pod notranjimi enotami.

Prilagodljiva zasnova napeljave
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Visoka hitrost segrevanja
Čas segrevanja je bistveno krajši, še posebej pri 
nizkih zunanjih temperaturah. Čas dviga izstopne 
temperature toplotnega izmenjevalnika notranje 
enote na 40 °C je krajši za 50 %.

Temperatura notranjega toplotnega izmenjevalnika VRVIII-C

Temperatura notranjega toplotnega izmenjevalnika standardne toplotne črpalke

Notranja temperatura pri sistemu VRVIII-C

Notranja temperatura pri standardni toplotni črpalki

Začetek ogrevanja

Potekli čas (min.)

*  Podatki terenskega preizkusa na Japonskem z enoto za 14 KM 

(Akita, januar 2006)

Standardna toplotna črpalka

Zmanjšanje za 50 %
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Kratek čas odmrzovanja
Čas, ki je potreben za odmrzovanje, je skrajšan na 4 
minute, kar je manj kot polovica časa standardnega 
sistema VRVIII (10 minut), kar pomeni stabilnejšo 
notranjo temperaturo in znatno izboljšano udobje.

*  Podatki terenskega preizkusa na Japonskem z enoto za 10 KM  

(Akita, januar 2006)
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RTSYQ14-16PA

Zunanji sistem RTSYQ 10PA 14PA 16PA 20PA
Sistem Zunanja enota 1 RTSQ10PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1 RTSQ8PAY1

Zunanja enota 2 – RTSQ12PAY1
Funkcijska enota BTSQ20PY1

Razpon moči KM 10 14 16 20
Hladilna moč Nazivno kW 28,0 40,0 45,0 56,0
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 31,5 / 28,0 45,0 / 40,0 50,0 / 45,0 63,0 / 55,9
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 7,90 12,6 14,9 15,4

Ogrevanje Nazivno kW 7,78 / 8,18 11,4 / 12,8 13,0 / 15,0 15,4 / 18,7
EER 3,54 3,17 3,02 3,64
COP 4,05 / 3,42 3,95 / 3,13 3,85 / 3,00 4,09 / 2,99
Največje možno število povezanih notranjih enot 21 30 34 43
Indeks povezave 
notranje enote

Najmanj 125 175 200 250
Nazivno 250 350 400 500
Največ 325 455 520 650

Raven zvočnega tlaka Hlajenje Največ/nazivno dBA 62/60 63/61 65/63
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52 12,7 15,9

Plin ZP mm 22,2 28,6
Izravnava olja ZP mm – 19,1
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 500

Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 25 35 40 50

Zunanja enota BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.570x460x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765
Masa Enota kg 110 205 257 338 344
Ventilator Pretok zraka Hlajenje Nazivno m³/min – 185 200 233 239
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA –
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB -5~43

Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB -25~15,5
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5

Polnitev kg/TCO2
Eq – 9,4/19,6 10,5/21,9 10,9/22,8 11,7/24,4

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 3~/50/od 380 do 415
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 20 25 35 40

Toplotna črpalka VRVIII, 
optimizirana za ogrevanje

Kadar je najpomembnejše ogrevanje brez kompromisov pri 
učinkovitosti

 › To je prvi sistem v panogi, ki je razvit za ogrevanje pri nizkih 
temperaturah okolja, kar pomeni, da je primeren za ogrevanje 
z enim virom toplote

 › Razširjen razpon delovanja za ogrevanje navzdol do -25 °C
 › Stabilna zmogljivost ogrevanja in visoke vrednosti COP pri nizkih 
temperaturah okolja z dvostopenjsko tehnologijo kompresorja 
(vrednosti COP 3,0 in več pri -10 °C)

 › Izboljšano udobje s krajšim časom odmrzovanja
 › Krajši čas segrevanja v primerjavo s standardno toplotno 
črpalko VRVIII

 › Vključuje vse standardne funkcije sistema VRV

RTSYQ-PA

Dvostopenjski kompresor

Tehnologija dvostopenjskega kompresorja omogoča sistemu, da 
ustvarja višje tlake, ki pomenijo višjo moč ogrevanja pri nizkih zunanjih 
temperaturah. Drugi inverterski kompresor (v funkcijski enoti) je posebej 
zasnovan za zagotavljanje višjega tlaka.
Po izmenjavi toplote v notranji enoti se plin in tekočina ločita v 
ločevalniku plina ter tekočine. To omogoča zbiranje hladilnega sredstva 
v plinskem stanju, ki se pošlje neposredno v visokotlačni kompresor.

Zmogljivost 
ogrevanja

Entalpija

Tl
ak

Moč uparjalnika

Vbrizgavanje plina

Ločevalnik plina 
in tekočine

Vhodna moč

Visoko

Srednja

Nizko

Vbrizgavanje tekočine
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Toplotna črpalka VRV 
Classic RXYCQ-A
Za standardne zahteve za hlajenje in ogrevanje

 › Funkcija za manjšo hrupnost

 › Reluktančni brezkrtačni enosmerni kompresor

 › Sinusni inverter za enosmerni motor

 › Enosmerni motor ventilatorja

 › Toplotni izmenjevalnik z e-prehodom

 › Funkcija ročne zahteve

Notranje enote
Notranje enote tipa VRV 

Prezračevanje
Prezračevanje z vračanjem toplote 

(VAM/VKM)

Krmilni sistemi

22
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Prednosti
 › Za projekte s standardnimi zahtevami za hlajenje 
in ogrevanje

 › Primerno za vse zgradbe, saj je mogoča tudi 
notranja vgradnja zaradi možnega visokega 
zunanjega statičnega tlaka do 78,4 Pa. Notranja 
vgradnja zahteva manjše dolžine napeljave in 
pomeni nižje stroške vgradnje, višjo učinkovitost 
ter lepši videz

Skupna dolžina napeljave 300 m

Dejanska največja dolžina (enakovredna) 135 m (155 m)

Največja dolžina po prvem odcepu 40 m (90 m1)

Višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto 30 m

Višinska razlika med notranjimi enotami 15 m

1 Za dodatne informacije in omejitve se obrnite na krajevnega prodajalca.

Prilagodljiva zasnova napeljave

 › Možnost ločenega upravljanja območij 
klimatizacije zagotavlja najmanjše možne 
obratovalne stroške sistema VRV

 › Porazdelite stroške vgradnje s postopno vgradnjo
 › Možnost priključitve na vse notranje enote, 
krmilne sisteme in prezračevanje VRV
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RXYCQ14-20A

Zunanja enota RXYCQ 8A 10A 12A 14A 16A 18A 20A
Razpon moči KM 8 10 12 14 16 18 20
Hladilna moč Nazivno kW 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,4
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 22,4 28,0 33,6 31,5 44,8 50,4 56,5
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 6,60 6,74 8,77 11,4 12,9 15,0 17,9

Ogrevanje Nazivno kW 5,80 7,00 8,62 8,18 11,8 13,8 16,1
EER 3,03 3,71 3,42 3,07 3,10 3,00 2,81
COP 3,86 4,00 3,90 3,85 3,80 3,65 3,50
Največje možno število povezanih notranjih enot 64
Indeks povezave 
notranje enote

Najmanj 100 125 150 175 200 225 250
Nazivno 200 250 300 350 400 450 500
Največ 200 250 360 420 480 540 600

Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.680x635x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765
Masa Enota kg 159 187 240 316 324
Ventilator Pretok zraka Hlajenje Nazivno m³/min 95 171 185 196 233 239
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA 78 81 86 88
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 58 59 61 64 65 66
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB -5~43

Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB -20~15,5
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5

Polnitev kg 6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 17,7
Polnitev TCO2

Eq 12,9 16,1 17,5 18 23,6 24 24,4
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52 12,7 15,9

Plin ZP mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 300

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 3N~/50/od 380 do 415
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16 25 40

Možne so kombinacije z več enotami do 40 KM – za podrobnosti in tehnične podatke se obrnite na svojega zastopnika Daikin

VRV Classic 

Klasična konfiguracija VRV

 › Za standardne zahteve za hlajenje in ogrevanje
 › Možnost priključitve na vse notranje enote, krmilne sisteme in 
prezračevanje VRV

 › Vključuje vse standardne funkcije sistema VRV

RXYCQ-A

Krmilni sistemi
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Nadomestni sistem VRV
Hitra in kakovostna zamenjava za 
sisteme R-22 ter R-407C

 › Samodejno polnjenje hladilnega sredstva

 › Nočni tihi način

 › Funkcija za manjšo hrupnost

 › Popolnoma inverterski kompresorji

 › Reluktančni brezkrtačni enosmerni kompresor

 › Sinusni inverter za enosmerni motor

 › Enosmerni motor ventilatorja

 › Toplotni izmenjevalnik z e-prehodom

 › Funkcija zahtevanega toka

Toplotna črpalka in vračanje toploteToplotna črpalka 

Za več informacij o teh funkcijah glejte jeziček za tehnologije VRV IV

Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva
 Svoj sistem VRV prilagodite za najboljšo sezonsko učinkovitost in udobje

Programska oprema za konfiguracijo VRV
Programska oprema za preprost zagon, konfiguracijo in prilagoditev

VRV IV

VRV III

Zračna zavesa
Zračna zavesa Biddle za VRV (CYV)

Notranje enote
Notranje enote tipa VRV 

Krmilni sistemi

Prezračevanje
Prezračevanje z vračanjem toplote (VAM/VKM)

Priključni komplet AHU

22

 › 7-segmentni kazalnik

 › Samodejno polnjenje hladilnega  
sredstva

 › Nočni tihi način

 › Funkcija za manjšo hrupnost

 › Popolnoma inverterski kompresorji

 › Plinsko hlajeno tiskano vezje

 › 4-stranski toplotni izmenjevalnik

 › Reluktančni brezkrtačni enosmerni 
kompresor

 › Sinusni inverter za enosmerni motor

 › Enosmerni motor ventilatorja

 › Toplotni izmenjevalnik z e-prehodom

 › Funkcija zahtevanega toka
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Prepoved hladilnega sredstva R-22 v Evropi

Servisiranje in vzdrževanje s hladilnim sredstvom 
R-22 bo po 1. januarju 2015 prepovedano, 
kar pomeni, da sistemov R-22 ne bo mogoče 
popravljati. Izognite se nepričakovanim izpadom 
pri svojih strankah in takoj zamenjajte te sisteme!

Nadomestna 
tehnologija
Hitra in kakovostna zamenjava 

za sisteme R-22 ter R-407C 

Te prednosti bodo prepričale vaše stranke

Preprečevanje izpadov poslovanja

Zamenjava zdaj preprečuje nenačrtovane dolgotrajne izpade 
sistemov za klimatizacijo. S tem preprečuje izpade poslovanja 
trgovin, pritožbe gostov v hotelih in slabšo delovno storilnost ter 
izgubo najemnikov v pisarnah.

Hitra in preprosta vgradnja

Brez prekinitev vsakodnevnega poslovanja med zamenjavo sistema 
zaradi postopne in hitre vgradnje. 

Manjši tloris, večja zmogljivost

Zunanje enote Daikin imajo manjši tloris, kar prihrani prostor. 
Na novo zunanjo enoto lahko ob tem priključite več notranjih enot 
kot pri starem sistemu, kar omogoča povečanje zmogljivosti.

Nižji dolgoročni stroški

Direktive EU prepovedujejo popravila sistemov s hladilnim 
sredstvom R-22 od 1. januarja 2015 dalje. Prelaganje zamenjave 
sistema s hladilnim sredstvom R-22 na nenačrtovano okvaro sistema 
je slaba odločitev. Zamenjava bo potrebna v vsakem primeru. Če 
vgradite tehnološko napreden sistem, s tem takoj zmanjšate porabo 
energije in stroške za vzdrževanje.

Neprekinjeno obratovanje

Prehodnega obdobja za R-22 je konec. Ukrepajte še danes!

Nizkocenovna rešitev Daikin za 
posodobitev

!  Zamenjava notranjih enot in omaric BS
Če morate obdržati notranje enote, se glede 
združljivosti obrnite na svojega krajevnega 
zastopnika.

!  Zamenjajte zunanje enote

Do 48 % manjša poraba

Primerjava sistemov z 10 KM:
 Način hlajenja
 Način ogrevanja 

R-410A (RXYQQ-T)R-407C (RSXYP-L7)R-22 (RSXY-KA7)
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Prednosti sistemov VRV-Q, ki povečajo vaš dobiček

Optimirajte svoje poslovanje
Skrajšan čas vgradnje

S hitrejšo vgradnjo izvedite več projektov v manj časa. Pri 
tem imate več dobička kot pri zamenjavi celotnega sistema z 
novimi cevnimi napeljavami.

Nižji stroški vgradnje

Zmanjšanje stroškov vgradnje vam omogoča, da strankam 
ponudite stroškovno najučinkovitejšo rešitev in izboljšate svojo 
konkurenčnost.

Zamenjava tujih sistemov

To je netežavna nadomestna rešitev za sisteme Daikin in 
sisteme drugih proizvajalcev.

Zelo preprosta izvedba

Preprosta rešitev z nadomestno tehnologijo vam omogoča 
izvedbo več projektov za več strank v krajšem času, ob tem pa 
jim lahko ponudite najboljšo ceno! To pomeni, da zmagamo vsi.

Klasična rešitev VRV-Q

1 Prestrezanje hladilnega sredstva 1 Prestrezanje hladilnega sredstva

2 Odstranjevanje enot 2 Odstranjevanje enot

3 Odstranjevanje cevi za hladilno sredstvo Znova uporabite obstoječe cevi in ožičenje
4 Vgradnja novih cevi in ožičenja

5 Vgradnja novih enot 3 Vgradnja novih enot

6 Preizkus tesnjenja 4 Preizkus tesnjenja

7 Vakuumsko sušenje 5 Vakuumsko sušenje

8 Polnjenje hladilnega sredstva
6  Samodejno polnjenje hladilnega 

sredstva, čiščenje in preizkušanje9 Zbiranje onesnaženja

10 Preizkusno delovanje

â
Do 45 % krajši čas 

vgradnje

Primerjava korakov vgradnje

Priročnost z 
enim dotikom:
 › Merjenje in polnjenje 
hladilnega sredstva

 › Samodejno čiščenje cevi
 › Preizkusno delovanje

Samodejno polnjenje 
hladilnega sredstva
Edinstvena funkcija samodejnega polnjenja hladilnega sredstva 
odpravlja potrebo po izračunu prostornine hladilnega sredstva in jamči 
pravilno delovanje sistema. Nepoznavanje natančne dolžine napeljave 
zaradi sprememb ali napak, kadar niste delali originalne inštalacije ali 
kadar zamenjujete konkurentovo inštalacijo, ni več težava.

Samodejno čiščenje cevi
Notranjosti cevi ni treba čistiti, saj to samodejno opravi enota 
VRV-Q. Na koncu se samodejno opravi preizkus, ki prihrani čas.



68

RQCEQ712-848P

Zunanji sistem RQCEQ 280P 360P 460P 500P 540P 636P 712P 744P 816P 848P
Sistem Zunanja enota 1 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P

Zunanja enota 2 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Zunanja enota 3 – RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Zunanja enota 4 – RQEQ212P

Razpon moči KM 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Hladilna moč Nazivno kW 28,0 36,0 45,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 7,04 10,3 12,2 13,9 15,5 21,9 21,2 23,3 27,1 29,2

Ogrevanje Nazivno kW 8,00 10,7 13,4 14,7 16,1 17,7 20,7 21,2 23,1 23,6
EER 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 3,36 3,19 3,01 2,90
COP 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79
Največje možno število povezanih notranjih enot 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Indeks povezave 
notranje enote

Najmanj 140 180 230 250 270 318 356 372 408 424
Nazivno 280 360 500 540 636 712 744 816 848
Največ 364 468 598 650 702 827 926 967,0 1.061 1.102

Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 57 61 62 63 64 63 64 65 66
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Plin ZP mm 22,2 25,4 28,6 34,9
Izpust plina ZP mm 19,1 22,2 25,4 28,6
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 300

Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 30 40 50 60 70 80 90

Zunanja enota RQEQ 140P 180P 212P
Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.680x635x765
Masa Enota kg 175 179
Ventilator Pretok zraka Hlajenje Nazivno m³/min 95 110
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 54 58 60
Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB -5~43

Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB -20~15,5
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5

Polnitev kg/TCO2
Eq 10,3/21,5 10,6/22,1 11,2/23,4

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 3~/50/od 380 do 415
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 15 20 22,5

(1) Brez odobritve Eurovent

Nadomestni sistem VRV

Hitra in kakovostna zamenjava za sisteme R-22 ter R-407C

 › Stroškovno učinkovita in hitra zamenjava z vnovično uporabo 
obstoječih cevi

 › Do 80 % višja učinkovitost od sistemov s hladilnim sredstvom R-22
 › Brez prekinitev vsakodnevnega poslovanja med zamenjavo sistema
 › Varna zamenjava sistemov Daikin in sistemov drugih proizvajalcev
 › Samodejno čiščenje cevi za hladilno sredstvo zagotavlja 
kakovostno zamenjavo

 › Možnost povečanja zmogljivosti
 › Omejen in postopen strošek naložbe
 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV: Spremenljiva 
temperatura hladilnega sredstva, programska oprema za 
konfiguracijo VRV, 7-segmentni prikazovalnik, popolnoma 
inverterski kompresorji, 4-stranski toplotni izmenjevalnik,  
s hladilnim sredstvom hlajeno tiskano vezje, nov enosmerni 
motor ventilatorja (samo pri RXYQQ-T)

 › Vključuje vse standardne funkcije sistema VRV

RQCEQ-P (vračanje toplote)
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Nadomestni sistem VRV

Zunanji sistem RXYQQ RQYQ140P 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T 22T 24T
Sistem Zunanja enota 1 – RXYQQ10T RXYQQ8T

Zunanja enota 2 – – RXYQQ12T RXYQQ16T
Razpon moči KM 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Hladilna moč Nazivno kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,4
Zmogljivost ogrevanja Največ kW 16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 50,4 63,0 69,0 75,0
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 3,36 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 15,0 18,5 16,27 18,21

Ogrevanje Največ kW 3,91 5,51 7,38 9,10 11,2 12,8 12,6 17,0 16,48 18,31
EER 4,17 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,36 3,03 3,78 3,70
ESEER – 6,37 (1) / 7,53 (2) 5,67 (1) / 7,20 (2) 5,50 (1) / 6,96 (2) 5,31 (1) / 6,83 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 4,00 (1) / 3,87 (2) 4,42 (1) / 5,67 (2) 5,58 (1) / 7,07 (2) 5,42 (1) / 6,81 (2)
COP 4,09 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 4,97 3,71 4,19 4,10
Največje možno število povezanih notranjih enot 10 64 (3) 64 (3)
Indeks povezave 
notranje enote

Najmanj 62,5 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Nazivno 125 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Največ 162,5 260 325 390 455 520 585 650 715 780

Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.680x635x765 1.685x930x765 1.685x1.240x765 –
Masa Enota kg 175 187 194 305 314 –
Ventilator Pretok zraka Hlajenje Nazivno m³/min 95 162 175 185 223 260 251 261 –
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA – 78 79 81 86 88 –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Hlajenje dBA 54,0 58 61 64 65 66 –

Nočni tihi 
način

1. stopnja dBA 56 58 58 58 58 60 60 –
2. stopnja dBA 55 54 54 52 52 52 52 –
3. stopnja dBA 53 52 52 47 47 48 48 –

Območje delovanja Hlajenje Od najmanj do največ °CDB -5~43 –
Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB -20~15,5 –

Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5 –
Polnitev kg/TCO2

Eq 11,1/23,2 5,9/12,3 6/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 10,4/21,7 11,7/24,4 11,8/24,6 –

Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52 9,52 12,7 15,9
Plin ZP mm 15,9 19,1 22,2 28,6 34,9
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 300 300

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 3N~/50/od 380 do 415 –
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 15 20 25 32 40 50 63

Zunanji sistem RXYQQ 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
Sistem Zunanja enota 1 RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ8T RXYQQ10T

Zunanja enota 2 RXYQQ14T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ20T RXYQQ10T RXYQQ12T RXYQQ16T
Zunanja enota 3 – RXYQQ20T RXYQQ18T RXYQQ16T

Razpon moči KM 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Hladilna moč Nazivno kW 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0
Zmogljivost ogrevanja Največ kW 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 119,5 125,0 131,5
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 19,98 21,98 23,68 26,0 27,7 31,5 31,00 30,97 33,29

Ogrevanje Največ kW 20,30 21,90 23,50 25,6 27,2 29,8 29,89 30,88 32,98
EER 3,68 3,57 3,53 3,5 3,4 3,2 3,43 3,60 3,54
ESEER 5,39 (1) / 6,89 (2) 5,23 (1) / 6,69 (2) 5,17 (1) / 6,60 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 5,01 (1) / 6,44 (2) 4,68 (1) / 6,02 (2) 5,03 (1) / 6,36 (2) 5,29 (1) / 6,74 (2) 5,19 (1) / 6,65 (2)
COP 4,06 4,00 3,98 3,9 3,8 4,00 4,05 3,99
Največje možno število povezanih notranjih enot 64 (3)
Indeks povezave 
notranje enote

Najmanj 325 350 375 400 425 450 475 500 525
Nazivno 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050
Največ 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365

Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA –
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 19,1

Plin ZP mm 34,9 41,3
Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 300

Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 63 80 100

(1) Standardna vrednost ESEER ustreza običajnemu delovanju toplotne črpalke VRV4 brez upoštevanja naprednih funkcij za varčevanje z energijo (2) Samodejna vrednost SEER ustreza običajnemu delovanju toplotne črpalke VRV4 z upoštevanjem naprednih 

funkcij za varčevanje z energijo (delovanje s spremenljivo temperaturo hladilnega sredstva) (3) Dejansko število notranjih enot, ki jih je mogoče priključiti, je odvisno od tipa notranje enote (notranja enota VRV, hidroomarica, notranja enota RA itd.) in omejitve 

razmerja priključitve za sistem (50 % <= RP <= 130 %) (4) Brez odobritve Eurovent

RQYQ-P/RXYQQ-T (toplotna črpalka)

RXYQQ8-12T
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Vodno hlajeni sistemi 
VRV IV serije W
Idealno za visoke zgradbe,  
vir toplote je voda

Standardne prednosti VRV IV:
Spremenljiva temperatura hladilnega sredstva
Svoj sistem VRV prilagodite za najboljšo sezonsko učinkovitost in udobje

 › Popolnoma inverterski kompresorji

 › Reluktančni brezkrtačni enosmerni kompresor

 › Sinusni inverter za enosmerni motor

 › Funkcija ročne zahteve

 › Delovanje z geotermalno energijo

Za več informacij o teh funkcijah glejte jeziček za tehnologije VRV IV

Zračna zavesa
Zračna zavesa Biddle za VRV (CYV)

Notranje enote
Notranje enote tipa VRV 

Krmilni sistemi

Vroča voda
Nizkotemperaturna hidroomarica

Prezračevanje
Prezračevanje z vračanjem toplote 

(VAM/VKM)
Priključni komplet AHU

22
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Na učinkovitost ne vplivajo 
pogoji okolja
Vodna enota VRV deluje tudi pri najskrajnejših 
temperaturah okolja z vrhunsko učinkovitostjo, 
saj deluje na geotermalno energijo.

Ker ostaja temperatura podtalnice, jezer in rek 
relativno enaka skozi vse leto, ohranja naš vodno 
hlajeni sistem izredno učinkovitost tudi pri 
najskrajnejših zunanjih temperaturah, ko pade 
učinkovitost zračno hlajenih enot.

Delovanje z geotermalno 
energijo in prednosti
Delovanje z geotermalno energijo uporablja 
stabilnejšo temperaturo zemlje v okolici zgradbe, kar 
odpravlja potrebo po drugem viru toplote. To zmanjša 
izpuste CO

2
 in je popolnoma obnovljiv vir energije.

Zunanja 
temperatura Veter

Široko območje delovanja
Standardne vodno hlajene zunanje enote imajo širok 
razpon delovanja pri vstopnih temperaturah od 10 do 
45 °C, tako pri ogrevanju kot pri hlajenju.  
V geotermalnem načinu je delovno območje še širše, 
navzdol do –10 °C* pri ogrevanju in 6 °C pri hlajenju.

* Kadar je vstopna temperatura vode pod 5 °C, je treba vodi dodati 

etilenglikol

Ogrevanje

Hlajenje

-10 °C

6 °C 45 °C

45 °C
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Visoka energetska učinkovitost 
je posledica 2-stopenjskega 
vračanja toplote
1. stopnja: Vračanje toplote med notranjimi 
enotami v istem hladilnem tokokrogu

Toplota, ki prihaja iz notranjih enot v načinu hlajenja, 
se prenese na enote v območjih, ki potrebujejo 
ogrevanje, kar pomeni največjo možno energetsko 
učinkovitost in znižanje stroškov za električno energijo. 

Popolno vračanje 

toplote

Vse notranje enote v 

načinu hlajenja

Notranje enote 

pretežno hladijo, 

delno grejejo

Notranje enote 

pretežno ogrevajo, 

delno hladijo

Vse notranje enote v 

načinu ogrevanja

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

2. stopnja1. stopnja

Vračanje toplote med notranjimi enotami Vračanje toplote med zunanjimi enotami 
(Vračanje toplote in toplotna črpalka)

* Zgornje sistemske konfiguracije 

so samo za ilustracijo.

Hladilni stolp (zaprti tip), bojler

Toplota zavrnjena v zanko

Toplota zavrnjena v zanko

Toplota se vpija iz zanke

Toplota se vpija iz zanke

2. stopnja: Vračanje toplote med zunanjimi 
enotami z vodno zanko – na voljo tudi na 
enotah s toplotno črpalko.

Druga stopnja vračanja toplote se izvaja v vodni zanki 
med vodno hlajenimi zunanjimi enotami.
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Spremenljivo krmiljenje 
pretoka vode
Dodatna oprema za spremenljiv pretok vode zmanjša 
porabo energije na obtočni črpalki z zmanjšanjem 
pretoka vode, kadar je to mogoče, namesto stalno 
enakega pretoka vode.

Varčevanje s prostorom – 
stolpna konfiguracija
Uvedba novega vodnega toplotnega izmenjevalnika 
in optimizacija krmilnega tokokroga za hladilno 
sredstvo je omogočila izvedbo najbolj kompaktne in 
lahke zasnove v panogi. S težo enote 149 kg* in višino 
1.000 mm je vgradnja preprosta. Možna je tudi stolpna 
konfiguracija, kar še dodatno prihrani prostor.

* Za enoto z 8 KM.

Višina stropa

Nivo tal

100–300 mm

3.200 mm  

ali višje

Možna je konfiguracija v stolpu.

Krmilni ventil za spremenljivi  

pretok vode

Inverterska 

črpalka

Hladilni stolp (zaprti tip), bojler

Standardni filter vode
Standardni filter vode skrajša čas vgradnje. Novi 

filter poleg tega zagotavlja nižji padec tlaka pri višjih 

pretokih vode. Novi filter

Stari filter
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Skupna dolžina napeljave 300 m

Dejanska največja dolžina (enakovredna) 120 m (140 m)

Največja dolžina po prvem odcepu 40 m (90 m1)

Višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto
50 m (40 m²)

Višinska razlika med notranjimi enotami 15 m

1 Za dodatne informacije in omejitve se obrnite na krajevnega prodajalca.
2 Če je zunanja enota nameščena pod notranjimi enotami.

Prilagodljiva zasnova 
napeljave
Prilagodljiva vodna napeljava

Vodno hlajeni sistem VRV uporablja vodo kot izvor 
toplote, zato je optimalen za velike zgradbe, vključno z 
visokimi večnadstropnimi zgradbami, saj lahko sistem 
prenese vodne tlake do 1,96 MPa. 

Še več, če je temperatura vode trenutno vgrajenega vira 
toplote med 10 in 45 °C, je mogoče uporabljati obstoječo 
vodno napeljavo in vir toplote. Že zato je to idealna 
sistemska rešitev za projekte za adaptacije zgradb. 

Vodna napeljava

Napeljava za hladilno sredstvo

Dejanska dolžina napeljave med VRV-W in notranjimi enotami: 120 m (enakovredna dolžina napeljave: 140 m)

Višinska razlika med notranjimi enotami: 15 m

Višinska razlika med VRV-W  

in notranjimi enotami:

50 m, če je VRV-W zgoraj

40 m, če je VRV-W spodaj

Neomejena dolžina vodne napeljave

Notranja vgradnja

Za Gerarda Schröderja je bila odločitev za ta sistem 
preprosta: »Po mojem mnenju ima podjetje Daikin 
s sistemom za vračanje toplote VRV nekaj, kar je kot 
Rolls Royce v tehnologiji toplotnih črpalk. Če želite 
zgraditi trajnostno pisarniško zgradbo, resnično ni 
druge poti.«

Odlična pisarniška zgradba BREEAM

Park Phi, Enschede, Nizozemska

Geotermalni sistem VRV-WIII, Daikin Altherma HT, Sky Air, zračno hlajeni hladilnik z vračanjem toplote, 

iManager, iTouch Manager, ACNSS

VRV-W

VRV-W
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RWEYQ8-10T

Zunanja enota RWEYQ 8T 10T 16T 18T 20T 24T 26T 28T 30T
Sistem Zunanja enota 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Zunanja enota 2 – RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T
Zunanja enota 3 – RWEYQ8T RWEYQ10T

Razpon moči KM 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Hladilna moč Nazivno kW 22,4 28,0 44,8 50,4 56,0 67,2 72,8 78,4 84,0
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 4,42 6,14 8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4

Ogrevanje Nazivno kW 4,21 6,00 8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0
EER 5,07 4,56 5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56
COP 5,94 5,25 5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25
Največje možno število povezanih notranjih enot 36
Indeks povezave 
notranje enote

Najmanj 100 125 200 225 250 300 325 350 375
Nazivno 200 250 400 450 500 600 650 700 750
Največ 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Mere Enota Višina x širina x globina mm 1.000x780x550 –
Masa Enota kg 137 –

Ventilator Pretok zraka Hlajenje Nazivno m³/min –
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nazivno dBA 50 51 53 54 55 56
Območje delovanja Vhodna 

temperatura vode
Hlajenje Od najmanj do največ °CDB 10~45
Ogrevanje Od najmanj do največ °CWB od -10/10,0 do 45

Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Polnitev kg/TCO

2
Eq 3,5/7,3 4,2/8,8 – – – – – – –

Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Plin ZP mm 19,10 (1) 22,2 (1) 28,6 (1) 34,9 (1)
Izpust plina ZP mm 15,9 (2) / 19,10 (3) 19,1 (2) / 22,10 (3) 22,2 (2) / 28,60 (3) 28,6 (2) / 34,90 (3)
Voda Dovod/odvod PT1 1/4B notranji navoj/PT1 1/4B notranji navoj

Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 300
Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 3N~/50/od 380 do 415
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 20 32 50

 (1) Pri sistemih s toplotno črpalko se plinska cev ne uporablja (2) Pri sistemih z vračanjem toplote (3) Pri sistemu s toplotno črpalko (4) Nima odobritve Eurovent

Vodno hlajena serija VRV IV

Idealno za visoke zgradbe, vir toplote je voda

 › Poenotena ponudba za standardno in geotermalno serijo 
poenostavlja vzdrževanje zalog Geotermalna serija zmanjša 
izpuste CO

2
 zaradi rabe geotermalne energije kot obnovljivega 

vira energije
 › Pri rabi v geotermalnem načinu ni potrebe po zunanjem viru za 
ogrevanje ali hlajenje

 › Pokriva vse toplotne potrebe zgradbe z eno kontaktno osebo: 
natančno krmiljenje temperature, prezračevanje, vroča voda, 
enote za obdelavo zraka in zračne zavese Biddle

 › Kompaktna in lahka zasnova omogoča zlaganje po višini za 
največjo možno varčevanje s prostorom

 › Vključuje standarde in tehnologije VRV IV: Spremenljiva temperatura 
hladilnega sredstva in popolnoma inverterski kompresorji

 › 2-stopenjsko vračanje toplote: Prva stopnja med notranjimi 
enotami, druga stopnja med zunanjimi enotami s shranjevanjem 
energije v vodnem tokokrogu

 › Na voljo je v izvedbah s toplotno črpalko in z vračanjem toplote
 › Možnost krmiljenja s spremenljivim pretokom vode povečuje 
prilagodljivost in možnosti krmiljenja

 › Preprosto zagotavljanje skladnosti za delo s plini F z 
avtomatiziranim preverjanjem količine hladilnega sredstva

 › Vključuje vse standardne funkcije sistema VRV

RWEYQ-T

Delovanje z geotermalno energijoObičajno delovanje
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Notranje enote VRV 
Ena najširših ponudb na tržišču trenutno 

vključuje kar 26 različnih sodobno oblikovanih 

ter elegantnih modelov v 116 različnih 

izvedbah. Vse je zasnovano za popolno udobje, 

čim manjšo hrupnost in poenostavljeno 

vgradnjo ter servisiranje.
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Notranje enote VRV

Notranje enote VRV 

Stropne kasetne enote 
FXFQ-A 80
FXZQ-A 83
FXCQ-A 84
FXKQ-MA 85

Skrite stropne enote 
FXDQ-M9 86
FXDQ-A 87
FXSQ-A 88
FXMQ-P7/FXMQ-MA9 90

Stenska enota 
FXAQ-P 93

Spuščene stropne enote 
FXHQ-A 94
FXUQ-A 95

Samostoječe enote 
FXNQ-A 96
FXLQ-P 97

NOVO

Elegantne notranje enote

Možnosti kombiniranja 
Pregled 98
Dodatna oprema za povezovanje sodobno  
oblikovanih notranjih enot (BPMKS) 99 

Stenske enote 
FTXG-LS/LW 101
CTXS-K/FTXS-K 102

Samostoječe enote 
FVXG-K 104
FVXS-F 105

Prilagodljiva enota 
FLXS-B(9) 106

NOVO
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Pregled prednosti 

notranjih enot VRV
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Inverterska tehnologija V kombinaciji z inverterskimi zunanjimi enotami               
Način odsotnosti Med odsotnostjo lahko vzdržujete notranje udobje               
Samo ventilator Klimatsko napravo lahko uporabljate kot ventilator, ko deluje ventilator brez ogrevanja ali hlajenja               
Samočistilni filter

Filter se vsak dan samodejno očisti. Preprosto vzdrževanje pomeni optimalno učinkovitost in največje možno udobje brez 
potrebe po dragem ali zamudnem vzdrževanju 

Tipalo tal in prisotnosti
Tipalo prisotnosti usmerja tok zraka stran od ljudi, ki jih zazna v prostoru. Tipalo tal zaznava povprečno temperaturo tal in 
zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature med stropom ter tlemi  

Preprečevanje prepiha
Pri začetku segrevanja ali ob izklopljenem termostatu se nastavi vodoravna smer izpusta zraka z nizko hitrostjo ventilatorja, 
kar preprečuje prepih. Po segrevanju se smer izpusta zraka in hitrost ventilatorja nastavita, kot ste izbrali    

Tiho kot šepet Notranje enote Daikin so tihe kot šepet. Tudi zunanje enote zajamčeno ne bodo motile tišine v soseski       
Samodejni preklop hlajenje/ogrevanje Samodejno izbere način hlajenja ali ogrevanja, da je dosežena nastavljena temperatura               

Zračni filter Odstrani delce prahu iz zraka, kar zagotavlja neprekinjen dovod čistega zraka
G1

F8 (dodatna 
oprema)

G1  G1  
G1

F8 (dodatna 
oprema)


G1

F8 (dodatna 
oprema)

  G1 G1 G1 G1

Program sušenja Omogoča zmanjšanje vlažnosti brez spreminjanja temperature prostora               

Preprečevanje madežev na stropu
Izstop zraka na notranji enoti je posebej zasnovan tako, da preprečuje pihanje zraka v strop, kar preprečuje madeže na 
stropu    

Samodejno navpično nagibanje
Možnost izbire samodejnega navpičnega premikanja lopatice za izpust zraka, kar zagotavlja enakomeren tok zraka in 
porazdelitev temperature      

Koraki hitrosti ventilatorja Več hitrosti ventilatorja za optimalno udobje 3 3 3 2 2 3 3 3 2
3 (od 50 do 63) 

2 (od 80 do 100)
2 3 3 2 2

Ločeno upravljanje loput
Ločeno upravljanje loput z ožičenim daljinskim krmilnikom omogoča ločeno nastavljanje položaja vsake lopute, da se lahko 
prilagodite vsaki novi konfiguraciji prostora. Na voljo so tudi izbirni zaporni kompleti   

Tedenska časovna nastavitev Časovnik lahko nastavite za poljuben zagon in zaustavitev za vsak dan ali tedensko               
Infrardeči daljinski upravljalnik Infrardeči daljinski upravljalnik s prikazovalnikom LCD za daljinsko upravljanje notranje enote               
Ožičeni daljinski upravljalnik Ožičeni daljinski upravljalnik za daljinsko upravljanje notranje enote               
Centralizirano upravljanje Centralizirano upravljanje za upravljanje več notranjih enot na enem mestu               

Samodejni vnovični zagon Enota se samodejno znova zažene z originalnimi nastavitvami, če pride do izpada napajanja               
Samodiagnostika Poenostavi vzdrževanje s prikazom sistemskih napak ali neobičajnega delovanja               
Komplet s črpalko za praznjenje Olajša izpuščanje kondenzacije iz notranje enote Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Dodatna 
oprema

Standardno (od 50 do 63)
Dodatna oprema (od 80 do 100)

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Standardno

Več najemnikov Glavno varovalko notranje enote je mogoče izključiti, ko zapustite zgradbo ali za servisiranje   () ()     ()   () ()  
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Stropne kasetne enote Skrite stropne enote
Stenska 
enota

Spuščene stropne 
enote

Samostoječe enote

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MA9 FXTQ-A FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Inverterska tehnologija V kombinaciji z inverterskimi zunanjimi enotami               
Način odsotnosti Med odsotnostjo lahko vzdržujete notranje udobje               
Samo ventilator Klimatsko napravo lahko uporabljate kot ventilator, ko deluje ventilator brez ogrevanja ali hlajenja               
Samočistilni filter

Filter se vsak dan samodejno očisti. Preprosto vzdrževanje pomeni optimalno učinkovitost in največje možno udobje brez 
potrebe po dragem ali zamudnem vzdrževanju 

Tipalo tal in prisotnosti
Tipalo prisotnosti usmerja tok zraka stran od ljudi, ki jih zazna v prostoru. Tipalo tal zaznava povprečno temperaturo tal in 
zagotavlja enakomerno porazdelitev temperature med stropom ter tlemi  

Preprečevanje prepiha
Pri začetku segrevanja ali ob izklopljenem termostatu se nastavi vodoravna smer izpusta zraka z nizko hitrostjo ventilatorja, 
kar preprečuje prepih. Po segrevanju se smer izpusta zraka in hitrost ventilatorja nastavita, kot ste izbrali    

Tiho kot šepet Notranje enote Daikin so tihe kot šepet. Tudi zunanje enote zajamčeno ne bodo motile tišine v soseski       
Samodejni preklop hlajenje/ogrevanje Samodejno izbere način hlajenja ali ogrevanja, da je dosežena nastavljena temperatura               

Zračni filter Odstrani delce prahu iz zraka, kar zagotavlja neprekinjen dovod čistega zraka
G1

F8 (dodatna 
oprema)

G1  G1  
G1

F8 (dodatna 
oprema)


G1

F8 (dodatna 
oprema)

  G1 G1 G1 G1

Program sušenja Omogoča zmanjšanje vlažnosti brez spreminjanja temperature prostora               

Preprečevanje madežev na stropu
Izstop zraka na notranji enoti je posebej zasnovan tako, da preprečuje pihanje zraka v strop, kar preprečuje madeže na 
stropu    

Samodejno navpično nagibanje
Možnost izbire samodejnega navpičnega premikanja lopatice za izpust zraka, kar zagotavlja enakomeren tok zraka in 
porazdelitev temperature      

Koraki hitrosti ventilatorja Več hitrosti ventilatorja za optimalno udobje 3 3 3 2 2 3 3 3 2
3 (od 50 do 63) 

2 (od 80 do 100)
2 3 3 2 2

Ločeno upravljanje loput
Ločeno upravljanje loput z ožičenim daljinskim krmilnikom omogoča ločeno nastavljanje položaja vsake lopute, da se lahko 
prilagodite vsaki novi konfiguraciji prostora. Na voljo so tudi izbirni zaporni kompleti   

Tedenska časovna nastavitev Časovnik lahko nastavite za poljuben zagon in zaustavitev za vsak dan ali tedensko               
Infrardeči daljinski upravljalnik Infrardeči daljinski upravljalnik s prikazovalnikom LCD za daljinsko upravljanje notranje enote               
Ožičeni daljinski upravljalnik Ožičeni daljinski upravljalnik za daljinsko upravljanje notranje enote               
Centralizirano upravljanje Centralizirano upravljanje za upravljanje več notranjih enot na enem mestu               

Samodejni vnovični zagon Enota se samodejno znova zažene z originalnimi nastavitvami, če pride do izpada napajanja               
Samodiagnostika Poenostavi vzdrževanje s prikazom sistemskih napak ali neobičajnega delovanja               
Komplet s črpalko za praznjenje Olajša izpuščanje kondenzacije iz notranje enote Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Dodatna 
oprema

Standardno (od 50 do 63)
Dodatna oprema (od 80 do 100)

Dodatna 
oprema

Dodatna 
oprema

Standardno

Več najemnikov Glavno varovalko notranje enote je mogoče izključiti, ko zapustite zgradbo ali za servisiranje   () ()     ()   () ()  

* Opomba: modre celice vsebujejo začasne podatke.
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FXFQ-A

Zakaj izbrati kaseto s krožnim tokom?
•	 360° izpust zraka za optimalno učinkovitost in udobje v tovarnah, pisarnah ter restavracijah.

•	 Edinstvena samočistilna plošča.

Kaseta s krožnim tokom

Prednosti za monterja
 › Edinstvene funkcije in zasnova za boljše udobje, učinkovitost ter 
vgradnjo.

 › Manj potrebnega časa za vzdrževanje na objektu.
 › Lopute je mogoče ločeno odpreti ali zapreti z daljinskim 
upravljalnikom, da jih prilagodite spremenjeni postavitvi prostora.

 › Preprosta nastavitev dodatnega tipala za večje udobje in prihranek 
energije.

 › Stikalna omarica in priključki napeljave so na voljo s preprostim 
odstranjevanjem plošče, kar olajša servisiranje.

Prednosti za svetovalca
 › Izdelek z edinstvenimi funkcijami na trgu.
 › Zasnova za uporabo v vseh vrstah in velikostih poslovnih ter 
trgovinskih okolij.

 › Idealen izdelek za doseganje vrhunskih vrednosti BREEAM/EPDB.

Prednosti za končne uporabnike
 › Zasnova za uporabo v vseh vrstah in velikostih poslovnih ter 
trgovinskih okolij.

 › Popolno okolje: konec prepiha in hladnih nog.
 › Do 50 % prihranka obratovalnih stroškov s samočistilno ploščo, kar 
tudi olajša vzdrževanje.

 › Vaše stranke lahko po zaslugi dodatnega tipala prihranijo do 27 % 
stroškov za energijo.

 › Prilagodljiva raba prostora z ločenim krmiljenjem loput.

Edinstvene funkcije, ki pomagajo zmanjšati 
stroške

 › Podjetje Daikin je prvo, ki ponuja kaseto s krožnim 
tokom s tipali* in edinstveno samočistilno ploščo*.

... Višja energetska učinkovitost kot kjer koli 
drugje

 › Samočistilna plošča* pomeni:
•	 Obratovalni stroški so v 

primerjavi s standardnimi 
rešitvami nižji do 50 %, saj 
se filter vsak dan samodejno 
očisti.

•	 Čiščenje filtra traja manj 
časa: Prah lahko preprosto 
odstranite s sesalnikom za 
prah brez odpiranja enote.

 › Tipalo prisotnosti spremeni 
nastavitveno točko ali izklopi enoto, če v prostoru ne 
zazna nikogar, kar prihrani do 27 % energije.

Samočistilna kaseta

Standardna kaseta  
s krožnim tokom

Primerjava skupne porabe energije za več kot 12 mesecev

Poraba energije (kWh)

50 % razlike v 
porabi električne 
energije

julij, avgust, september, oktober, november, december, januar, februar, marec, april, maj, junij, julij

9.000

8.000

7.000

6.000 

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

* Na voljo kot dodatna oprema.

… in izboljšano udobje

 › 360° vzorec izpusta zraka.
 › Tipalo prisotnosti* usmerja tok zraka 
stran od ljudi, ki jih zazna v prostoru.

 › Tipalo tal* zaznava povprečno 
temperaturo tal in zagotavlja 
enakomerno porazdelitev temperature 
med stropom ter tlemi. 
Mrzle noge so stvar preteklosti!

Prilagodljiva vgradnja

 › Lopute je mogoče krmiliti ločeno ali zapreti z 
ožičenim daljinskim upravljalnikom, da jih prilagodite 
konfiguraciji prostora. 
Na voljo so tudi izbirni zaporni kompleti.

Reference
Wolverhampton, UK
Obratovalni stroški so v primerjavi s standardnimi 
rešitvami nižji do 50 %, saj se filter vsak dan očisti.

Tipalo 
prisotnosti

Tipalo tal

Preverite na:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Notranja enota FXFQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Hladilna moč Nazivno kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Ogrevanje Nazivno kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Mere Enota Višina mm 204 246 288

Širina mm 840
Globina mm 840

Masa Enota kg 19 20 21 24 26
Ohišje Material Pocinkana jeklena pločevina
Dekorativna plošča Model BYCQ140D7W1

Barva Čista bela (RAL 9010)
Mere Višina x širina x globina mm 60x950x950
Masa kg 5,4

Okrasna plošča 2 Model BYCQ140D7W1W
Barva Čista bela (RAL 9010)
Mere Višina x širina x globina mm 60x950x950
Masa kg 5,4

Okrasna plošča 3 Model BYCQ140D7GW1
Barva Čista bela (RAL 9010)
Mere Višina x širina x globina mm 145x950x950
Masa kg 10,3

Pretok zraka skozi 
ventilator – 50 Hz

Hlajenje Visoko/nazivno/nizko m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Zračni filter Tip Mreža iz umetne smole, ki je odporna proti plesni
Raven zvočne moči Hlajenje Visoko/nazivno dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35 9,52

Plin ZP mm 12,7 15,9
Odvod VP25 (ZP 32/NP 25)

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/od 220 do 240/220
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC7FA532F

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele –
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1D52/BRC1E52A/B

BYCQ140D7W1 = čista bela plošča s sivimi rešetkami, BYCQ140D7W1W = čista bela standardna plošča z belimi rešetkami, BYCQ140D7GW1 = čista bela samočistilna plošča
BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji bolj vidno, zato ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče tam, kjer je izpostavljena visokim koncentracijam umazanije.

Kaseta s krožnim tokom

360° izpust zraka za optimalno učinkovitost in udobje

 › Vsakodnevno samodejno čiščenje filtra zagotavlja višjo 
učinkovitost in nižje stroške vzdrževanja

 › Dve dodatni pametni tipali izboljšata energetsko učinkovitost 
in udobje

 › Ločeno upravljanje loput. Prilagodljivost za vsako postavitev 
sobe brez spreminjanja položaja enote!

 › Najnižja višina vgradnje na trgu: 214 mm za razrede od 20 do 63
 › Sodobna dekorativna plošča je na voljo v 3 različicah: bela 
(RAL9010) s sivimi krilci, čista bela (RAL9010) ali samočistilna 
plošča

 › Nizka poraba energije s posebej razvitim toplotnim 
izmenjevalnikom z majhnimi cevmi, enosmernim motorjem 
ventilatorja in izpustno črpalko

 › Vstop za svež zrak je vgrajen v isti sistem, kar zmanjša stroške 
za vgradnjo, saj ni potrebno dodatno prezračevanje

FXFQ-A

 › Izpust z odcepi kanala omogoča porazdelitev zraka po 
nepravilno oblikovanih prostorih ali dovajanje zraka v majhne 
sosednje prostore

 › Standardna izpustna črpalka z dvigom 850 mm poveča 
prilagodljivost in hitrost vgradnje

 

BRC1E52A/B BRC7FA532F

FXFQ20-63A

Tipalo prisotnosti
Tipalo tal

////////////////////////////////////////////

Izpust z odcepom Glavni izpust

Glavna enota

Dovod svežega zraka v ohišju Dodatni komplet za dovod svežega zraka

* V prostor spusti do 10 % svežega zraka * Omogoča varen dovod svežega zraka
* Svež zrak porazdeli tako, da se vnaprej ohladi 

ali ogreje na najučinkovitejši način
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Prednosti za monterja
 › Edinstveni izdelek na trgu!
 › Uporabniku prijazno daljinsko upravljanje, ki 
je na voljo v več jezikih, omogoča preprosto 
nastavljanje možnosti za tipala in upravljanje 
položaja posameznih loput

 › Oblikovanje po evropskem okusu.

Prednosti za svetovalca
 › Edinstveni izdelek na trgu!
 › Neopazno se ujame z vsako notranjo opremo 
sodobnih pisarn

 › Prilagodljiva raba prostora z ločenim 
upravljanjem loput

 › Idealen izdelek za izboljšanje vrednosti 
BREEAM/EPDB 

Prednosti za končne 
uporabnike
 › Odličen inženiring in edinstvena zasnova v eni 
napravi 

 › Najtišja enota 
 › Popolno delovno okolje: konec prepiha in 
hladnih nog

 › Po zaslugi dodatnega tipala prihranite do 27 % 
stroškov za energijo

 › Prilagodljiva raba prostora z ločenim 
upravljanjem loput

 › Uporabniku prijazen daljinski upravljalnik v več 
jezikih.

FXZQ-A

•	 Edinstvena zasnova na trgu, ki se popolnoma ravno vgradi v strop

Edinstvena zasnova

 › Nemško oblikovanje za popolno uskladitev z 
evropskim okusom.

 › Popolnoma ravna vgradnja v strop.
 › Popolnoma integriran sistem v eni stropni plošči, tako 
da lahko luči, zvočnike in gasilne razpršilnike vgradite 
v sosednje stropne plošče.

 › Dekorativna plošča je na voljo v 2 barvah  
(bela in belo-srebrna).

Udobje z edinstveno tehnologijo

Najtišja kaseta na trgu (25 dBA)

Tipalo prisotnosti (dodatna oprema)
 › Ko je prostor prazen, lahko spremeni nastavljeno 
temperaturo ali izklopi enoto, kar prihrani energijo.

 › Če zazna ljudi, se smer zračnega toka prilagodi tako, 
da ni hladnega prepiha proti njim.

Tipalo tal (dodatna oprema)
 › Zaznava razliko temperature in preusmeri tok 
zraka tako, da zagotavlja enakomerno porazdelitev 
temperature.

Vrhunska učinkovitost

 › Ko je prostor prazen, lahko dodatno tipalo spremeni 
nastavljeno temperaturo ali izklopi enoto, kar prihrani 
do 27 % energije.

 › Ločeno upravljanje loput: eno ali več loput z 
lahkoto upravljate z ožičenim daljinskim krmilnikom 
(BRC1E52), kadar preuredite prostor. Kadar želite 
dokončno zapreti ali zamašiti lopute, potrebujete 
dodatno opremo »Zatesnitveni del za izpust zraka«.

Popolnoma ploska kaseta
 Oblikovanje in genialna zasnova v enem

Preverite na:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Notranja enota FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Hladilna moč Nazivno kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,043 0,045 0,059 0,092

Ogrevanje Nazivno kW 0,036 0,038 0,053 0,086
Mere Enota Višina mm 260

Širina mm 575
Globina mm 575

Masa Enota kg 15,5 16,5 18,5
Ohišje Material Pocinkana jeklena pločevina
Dekorativna plošča Model BYFQ60CW

Barva Bela (N9,5)
Mere Višina x širina x globina mm 46x620x620
Masa kg 2,8

Okrasna plošča 2 Model BYFQ60CS
Barva Bela (N9,5) + srebrna
Mere Višina x širina x globina mm 46x620x620
Masa kg 2,8

Okrasna plošča 3 Model BYFQ60B3W1
Barva Bela (RAL9010)
Mere Višina x širina x globina mm 55x700x700
Masa kg 2,7

Pretok zraka skozi 
ventilator – 50 Hz

Hlajenje Visoko/nazivno/nizko m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Zračni filter Tip Mreža iz umetne smole, ki je odporna proti plesni
Raven zvočne moči Hlajenje Visoko/nazivno dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35

Plin ZP mm 12,7
Odvod VP20 (NP 20/ZP 26)

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC7F530W (bela plošča)/BRC7EB530 (standardna plošča)/BRC7F530S (siva plošča)

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele -
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1D52/BRC1E52A/B

Popolnoma ploska kaseta

Edinstvena zasnova na trgu, ki se popolnoma ravno vgradi 
v strop

 › Opazna kombinacija izrazitega oblikovanja in odličnega inženiringa
 › Dve dodatni pametni tipali izboljšata energetsko učinkovitost in 
udobje

 › Enota razreda 15 je posebej razvita za majhne ali dobro izolirane 
prostore, kot so majhne pisarne.

 › Ločeno upravljanje loput. Prilagodljivost za vsako postavitev 
sobe brez spreminjanja položaja enote!

 
 › Nizka poraba energije s posebej razvitim toplotnim 
izmenjevalnikom z majhnimi cevmi, enosmernim motorjem 
ventilatorja in izpustno črpalko

 › Vstop za svež zrak je vgrajen v isti sistem, kar zmanjša stroške 
za vgradnjo, saj ni potrebno dodatno prezračevanje

FXZQ-A

Mere vključujejo krmilno omarico

 › Izpust z odcepi kanala omogoča porazdelitev zraka po 
nepravilno oblikovanih prostorih ali dovajanje zraka v majhne 
sosednje prostore

  

 › Standardna izpustna črpalka z dvigom 850 mm poveča 
prilagodljivost in hitrost vgradnje

 

BRC1E52A-B BRC7F530W/S

FXZQ-A

Tipalo prisotnosti
Tipalo tal

Dovod svežega zraka v ohišju Dodatni komplet za dovod svežega zraka

* V prostor spusti do 10 % svežega zraka

* Omogoča varen dovod svežega zraka

////////////////////////////////////////////

Izpust z odcepom Glavni izpust

Glavna enota
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Notranja enota FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
Hladilna moč Nazivno kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,031 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149

Ogrevanje Nazivno kW 0,028 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146
Mere Enota Višina mm 305

Širina mm 775 990 1.445
Globina mm 620

Masa Enota kg 19 22 25 33 38
Ohišje Material Pocinkana jeklena pločevina
Dekorativna plošča Model BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Barva Sveža bela (6,5Y 9,5/0,5)
Mere Višina x širina x globina mm 55x1.070x700 55x1.285x700 55x1.740x700
Masa kg 10 11 13

Pretok zraka skozi ventilator – 50 Hz Hlajenje Visoko/nazivno/nizko m³/min 10,5/9/7,5 11,5/9,5/8 12/10,5/8,5 15/13/10,5 16/14/11,5 26/22,5/18,5 32/27,5/22,5
Zračni filter Tip Mreža iz umetne smole, ki je odporna proti plesni
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0

Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35 9,52

Plin ZP mm 12,7 15,9
Odvod VP25 (ZP 32/NP 25)

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC7C52

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele -
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1D52/BRC1E52A/B

Stropna kaseta z 2-smernim 
zračnim tokom

Tanka in lahka zasnova se zlahka vgradi v ozke hodnike

 › Globina vseh enot je 620 mm, kar je idealno za ozke hodnike
 › Obnavljate prostor? Ločeno upravljanje loput pomeni, da lahko 
z ožičenim daljinskim upravljalnikom preprosto zaprete eno ali 
več loput

 › Nizka poraba energije s posebej razvitim toplotnim 
izmenjevalnikom z majhnimi cevmi, enosmernim motorjem 
ventilatorja in izpustno črpalko

 › Vstop za svež zrak je vgrajen v istem sistemu, kar zmanjša stroške 
za vgradnjo, saj ni potrebno dodatno prezračevanje

 › Elegantna zasnova se ujame z vsako notranjo opremo. Kadar 
enota ne deluje, se krilca samodejno do konca zaprejo in ni 
vidnih vstopnih rešetk

 › Izboljšano udobje zaradi samodejnega prilagajanja pretoka 
zraka dejanski obremenitvi

 › Sprednja plošča se odstrani za vzdrževanje
 › Izpust z odcepi kanala omogoča porazdelitev zraka po 
nepravilno oblikovanih prostorih ali dovajanje zraka v majhne 
sosednje prostore

FXCQ-A

BRC1E52A/B BRC7C52

FXCQ20-40A

 › Standardna izpustna črpalka z dvigom 500 mm poveča 
prilagodljivost in hitrost vgradnje

////////////////////////////////////////////

Izpust z odcepom Glavni izpust

Glavna enota

Dovod svežega zraka v ohišju

* V prostor spusti do 10 % svežega zraka

500 mm
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Notranja enota FXKQ 25MA 32MA 40MA 63MA
Hladilna moč Nazivno kW 2,8 3,6 4,5 7,10
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 3,2 4,0 5,0 8,00
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,066 0,076 0,105

Ogrevanje Nazivno kW 0,046 0,056 0,085
Mere Enota Višina mm 215

Širina mm 1.110 1.310
Globina mm 710

Masa Enota kg 31 34
Ohišje Material Pocinkana jeklena pločevina
Dekorativna plošča Model BYK45FJW1 BYK71FJW1

Barva Bela
Mere Višina x širina x globina mm 70x1.240x800 70x1.440x800
Masa kg 8,5 9,5

Pretok zraka skozi ventilator – 50 Hz Hlajenje Visoko/nizko m³/min 11/9 13/10 18/15
Zračni filter Tip Mreža iz umetne smole, ki je odporna proti plesni
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nizko dBA 38,0/33,0 40,0/34,0 42,0/37,0
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35 9,52

Plin ZP mm 12,7 15,9
Odvod VP25 (ZP 32/NP 25)

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/od 220 do 240/220
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 15
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC4C61

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele –
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1D52/BRC1E52A/B

Stropna vogalna kaseta

Enota z 1-smernim tokom zraka za vgradnjo v vogal

 › Kompaktne mere za preprosto vgradnjo v ozke votline v 
stropu (potrebnega je samo 220 mm prostora v stropu, 
195 z distančnikom, ki je na voljo kot pribor)

 › Optimalni pretok zraka z navzdol usmerjenim izpustom 
zraka ali s sprednjim izpustom zraka (preko dodatne rešetke) 
ali s kombinacijo obojega

 
 › Sprednja plošča se odstrani za vzdrževanje 
 › Standardna izpustna črpalka z dvigom 500 mm poveča 
prilagodljivost in hitrost vgradnje

FXKQ-MA

BRC1E52A/B BRC4C61

FXKQ-M

500 mm

Izpust navzdol

Izpust na sprednjo stran

Zaprta okrasna plošča

Kombinacija



86

Notranja enota FXDQ 20M9 25M9
Hladilna moč Nazivno kW 2,2 2,8
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 2,5 3,2
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,050

Ogrevanje Nazivno kW 0,050
Mere Enota Višina mm 230

Širina mm 502
Globina mm 652

Zahtevana votlina v stropu > mm 250
Masa Enota kg 17
Ohišje Barva Nepobarvano

Material Pocinkano jeklo
Pretok zraka skozi 
ventilator – 50 Hz

Hlajenje Visoko/nizko m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8
Ogrevanje Visoko/nizko m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8

Zračni filter Tip Mreža iz umetne smole, ki je odporna proti plesni
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA 50
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nizko dBA 37/32

Ogrevanje Visoko/nizko dBA 37/32
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35

Plin ZP mm 12,7
Odvod NP 21,6. ZP 27,2

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/230
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC4C62

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele BRC2E52C (z vračanjem toplote)/BRC3E52C (s toplotno črpalko)
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1D52/BRC1E52A/B

Majhna skrita stropna enota

Zasnovano za hotelske sobe

 › Majhne mere (višina 230 mm in globina 652 mm) omogočajo 
preprosto vgradnjo v ozko votlino v stropu

 › Diskretno skrita v strop: vidne so le sesalne in izpustne rešetke
 › Prilagodljiva vgradnja, saj je mogoče smer sesanja zraka 
spremeniti s sesanja zadaj na sesanje s spodnje strani

 › Za preprosto vgradnjo je mogoče prestrezno posodo postaviti 
levo ali desno od enote

FXDQ-M9

BRC1E52A/B BRC4C62

FXDQ-M9
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750 mm

Notranja enota FXDQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Hladilna moč Nazivno kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Ogrevanje Nazivno kW 0,068 0,075 0,096 0,107
Mere Enota Višina mm 200

Širina mm 750 950 1.150
Globina mm 620

Zahtevana votlina v stropu > mm 240
Masa Enota kg 22 26 29
Ohišje Barva Pocinkano jeklo/nepobarvano
Pretok zraka skozi ventilator – 50 Hz Hlajenje Visoko/nazivno/nizko m³/min 7,5/7,0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/14,5/13,0
Ventilator – Zunanji statični tlak – 50 Hz Visoko/nazivno Pa 30/10 44/15
Zračni filter Tip Snemljiv/pralni/odporen proti plesni
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA 50 51 52 53 54
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52

Plin ZP mm 12,7 15,9
Odvod VP20 (NP 20/ZP 26)

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/od 220 do 240/220
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC4C65

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele BRC2E52C (z vračanjem toplote)/BRC3E52C (s toplotno črpalko)
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1D52/BRC1E52A/B

Tanka skrita stropna enota

Tanka zasnova za prilagodljivo vgradnjo

 › Majhne mere omogočajo vgradnjo v stropno votlino samo 
240 mm

 
 › Srednji zunanji statični tlak do 44 Pa omogoča rabo enote z 
gibkimi kanali različnih dolžin

 › Diskretno skrita v strop: vidne so le sesalne in izpustne rešetke
 › Enota razreda 15 je posebej razvita za majhne ali dobro izolirane 
prostore, kot so hotelske spalnice, majhne pisarne itd.

 › Nižja poraba energije zaradi posebej razvitega enosmernega 
motorja ventilatorja

 › Prilagodljiva vgradnja, saj je mogoče smer sesanja zraka 
spremeniti s sesanja zadaj na sesanje s spodnje strani

 › Standardna izpustna črpalka z dvigom 750 mm poveča 
prilagodljivost in hitrost vgradnje

FXDQ-A

BRC1E52A/B BRC4C65

FXDQ15-32A
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BRC1E52A/B

FXSQ-A

Skrita stropna enota s srednjo 
vrednostjo ESP

Najtanjša, ob tem pa najmočnejša enota s srednjim 
statičnim tlakom na trgu

Edinstvene značilnosti modela FXSQ-A:
 › Najtanjša enota v svojem razredu, le 245 mm (vgrajena višina 295 mm)
 › Nizka hrupnost med delovanjem
 › Srednji zunanji statični tlak do 150 Pa omogoča rabo gibkih 
kanalov različnih dolžin

 › Funkcija samodejnega prilagajanja pretoka zraka meri prostornino 
in statični tlak zraka ter nastavi nazivni pretok zraka ne glede na 
dolžino kanala, kar olajša vgradnjo in jamči udobje. ESP lahko 
tudi spremenite preko ožičenega daljinskega upravljalnika, kar 
omogoča optimizacijo količine dovedenega zraka

 › Diskretno skrita v strop: vidne so le sesalne in izpustne rešetke
 › Enota razreda 15 je posebej razvita za majhne ali dobro izolirane 
prostore, kot so hotelske spalnice, majhne pisarne itd.

 › Nižja poraba energije zaradi posebej razvitega enosmernega 
motorja ventilatorja

 › Vstop za svež zrak je vgrajen v isti sistem, kar zmanjša stroške za 
vgradnjo, saj ni potrebno dodatno prezračevanje

FXSQ-A

BRC4C65

 › Prilagodljiva vgradnja – smer sesanja zraka je mogoče 
spremeniti s sesanja zadaj na sesanje s spodnje strani 
 

 › Standardna izpustna črpalka poveča prilagodljivost in hitrost 
vgradnje

////////////////////////////////////

Položaj za dovod svežega zraka

Dovod svežega zraka v ohišju

* V prostor spusti do 10 % svežega zraka ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Funkcija samodejne nastavitve pretoka zraka

 › Samodejno izbere najprimernejšo krivuljo 
ventilatorja, da doseže nazivni pretok zraka enote 
± 10 %

 › Zakaj? Po vgradnji so realni kanali pogosto zelo 
drugačni od začetno izračunanega zračnega 
upora: realni pretok zraka je lahko bistveno nižji 
ali višji od nazivnega, kar povzroči prenizko moč 
ali neudobno temperaturo zraka

 › Funkcija samodejne nastavitve pretoka zraka 
samodejno prilagodi hitrost ventilatorja na enoti 
poljubnim kanalom (vsak model ponuja vsaj 
10 krivulj ventilatorja), kar zelo pospeši vgradnjo

Zu
na

nj
i s
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ak
 (P

a)

Pretok zraka (m³/min)

Nazivni pretok zraka

± 10 %

50

200

Karakteristična krivulja ventilatorja

Dejanska krivulja upora kanala

Krivulja upora kanala ob projektiranju

Nazivni pretok zraka

Pretok zraka brez samodejne prilagoditve pretoka zraka

Dejanski pretok zraka

Varčevanje  
s časom

Notranja enota FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A

Hladilna moč Nazivno kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 10,0 26,0 18,0

Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 41 45 92 95 95 121 157 214 –

Ogrevanje Nazivno kW 38 42 89 92 92 118 154 211 –

Mere Enota Višina mm 245 245 245 245 245

Širina mm 550 700 1.000 1.400 1.550

Globina mm 800 800 800 800 800

Zahtevana votlina v stropu > mm 295
Masa Enota kg 23,5 24 28,5 29 35,5 36,5 46 47 51
Ohišje Barva Ni pobarvano

Material Pocinkana jeklena pločevina
Dekorativna plošča Model

Barva
Mere Višina x širina x globina mm
Masa kg

Pretok zraka skozi 
ventilator – 50 Hz

Hlajenje Visoko/nazivno/nizko m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 –
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 –

Ventilator – Zunanji statični tlak – 50 Hz Visoko/nazivno Pa 150 –
Zračni filter Tip Mreža iz umetne smole, ki je odporna proti plesni
Raven zvočne moči Hlajenje Visoko/nazivno dBA 54 55 60 59 61 61 64 –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko dBA 29,5/28/25 30/28/25 31/29/26 35/32/29 33/30/27 35/32/29 36/34/31 39/36/33 –

Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko dBA 31,5/29/26 32/29/26 33/30/27 37/34/29 35/32/28 37/34/30 37/34/31 40/37/33 –
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm Ø 6,35 (zvonasti) Ø 9,52 (zvonasti)

Plin ZP mm Ø 12,7 (zvonasti) Ø 15,9 (zvonasti)
Odvod VP20 (ZP 26, NP 20). Višina izpusta 625 mm

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 50 Hz od 220 do 240 V
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16 –
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC4C65

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele BRC2E52C (z vračanjem toplote)/BRC3E52C (s toplotno črpalko)
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1D52/BRC1E52A/B
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Skrita stropna enota z visoko 
vrednostjo ESP

Idealna za velike prostore

FXMQ-P: ESP do 200

 › Funkcija samodejnega prilagajanja pretoka zraka meri prostornino 
in statični tlak zraka ter nastavi nazivni pretok zraka ne glede na 
dolžino kanala, kar olajša vgradnjo in jamči udobje. ESP lahko 
tudi spremenite preko ožičenega daljinskega upravljalnika, kar 
omogoča optimizacijo količine dovedenega zraka

 › Visok zunanji statični tlak do 200 Pa omogoča rabo obsežnih 
kanalov in rešetk

 › Diskretno skrita v strop: vidne so le sesalne in izpustne rešetke
 › Nižja poraba energije zaradi posebej razvitega enosmernega 
motorja ventilatorja

 › Vstop za svež zrak je vgrajen v isti sistem, kar zmanjša stroške za 
vgradnjo, saj ni potrebno dodatno prezračevanje

 › Prilagodljiva vgradnja
Smer sesanja zraka je mogoče zamenjati s sesanja zadaj na 
sesanje s spodnje strani

 › Standardna izpustna črpalka poveča prilagodljivost in hitrost 
vgradnje (samo na FXMQ-P7)

FXMQ-P7/FXMQ-MA9

BRC1E52A/B

FXMQ50P

BRC4C65

FXMQ-MA9: ESP do 270

 › Visok zunanji statični tlak do 270 Pa omogoča rabo obsežnih 
kanalov in rešetk

 › Diskretno skrita v strop: vidne so le sesalne in izpustne rešetke
 › Enota velike moči: moč ogrevanja do 31,5 kW

////////////////////////////////////
Položaj za dovod svežega zraka

Dovod svežega zraka v ohišju

* V prostor spusti do 10 % svežega zraka

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



91

Notranja enota FXMQ-P7/FXMQ-MA9 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200MA9 250MA9
Hladilna moč Nazivno kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 1,294 1,465

Ogrevanje Nazivno kW 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 1,294 1,465
Mere Enota Višina mm 300 470

Širina mm 1.000 1.400 1.380
Globina mm 700 1.100

Zahtevana votlina v stropu > mm 350 –
Masa Enota kg 35 46 137
Ohišje Barva Nepobarvano –

Material Pocinkana jeklena pločevina
Dekorativna plošča Model BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 –

Barva Bela (10Y9/0,5) –
Mere Višina x širina x globina mm 55x1.100x500 55x1.500x500 -x-x-
Masa kg 4,5 6,5 –

Pretok zraka skozi 
ventilator – 50 Hz

Hlajenje Visoko/nazivno/nizko m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 58/-/50 72/-/62
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 -/-/-

Ventilator – Zunanji statični tlak – 50 Hz Visoko/nazivno Pa 200/100 221/132 270/191
Zračni filter Tip Mreža iz umetne smole, ki je odporna proti plesni –
Raven zvočne moči Hlajenje Visoko/nazivno dBA 61/- 64/- 67/- 65/- 70/- -/-
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 48/-/45

Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 -/-/-
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35 9,52

Plin ZP mm 12,7 15,9 19,1 22,2
Odvod VP25 (NP 25/ZP 32) PS1B

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/od 220 do 240/220
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16 15
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC4C65

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele BRC2E52C (z vračanjem toplote)/BRC3E52C (s toplotno črpalko)
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1D52/BRC1E52A/B
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Pretok zraka (m³/min)

Nazivni pretok zraka

± 10 %

50

200

Karakteristična krivulja ventilatorja

Dejanska krivulja upora kanala

Krivulja upora kanala ob projektiranju

Nazivni pretok zraka

Pretok zraka brez samodejne prilagoditve pretoka zraka

Dejanski pretok zraka

Funkcija samodejne nastavitve pretoka zraka

 › Samodejno izbere najprimernejšo krivuljo 
ventilatorja, da doseže nazivni pretok zraka enote 
± 10 %

 › Zakaj? Po vgradnji so realni kanali pogosto zelo 
drugačni od začetno izračunanega zračnega 
upora: realni pretok zraka je lahko bistveno nižji 
ali višji od nazivnega, kar povzroči prenizko moč 
ali neudobno temperaturo zraka

 › Funkcija samodejne nastavitve pretoka zraka 
samodejno prilagodi hitrost ventilatorja na enoti 
poljubnim kanalom (vsak model ponuja vsaj 
10 krivulj ventilatorja), kar zelo pospeši vgradnjo

Varčevanje 
s časom
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BRC1E51A/B BRC4C65

FXTQ50A

Notranja enota FXTQ 50A 63A 80A 100A
Hladilna moč Nazivno kW 5,6 7,1 8,7 11,2
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 6,3 8,0 10,0 12,5
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,214 0,243 1,294 1,465

Ogrevanje Nazivno kW 0,211 0,240 1,294 1,465
Mere Enota Višina mm 245 470

Širina mm 1.400 1.550 1.380
Globina mm 800 1.100

Masa Enota kg 47 51 137
Ohišje Material Pocinkana jeklena pločevina
Pretok zraka skozi ventilator – 50 Hz Hlajenje Visoko/nizko m³/min 36/26 39/28 58/50 72/62
Ventilator – Zunanji statični tlak – 50 Hz Visoko/nazivno Pa 150/50 140/50 221/132 270/191
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nizko dBA 39/33 42/34 48/45
Hladilno sredstvo Tip R-410A
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52

Plin ZP mm 15,9 19,1 22,2
Odvod VP20 PS1B

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/od 220 do 240/220
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16 15
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC4C65

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele BRC2E52C (z vračanjem toplote)/BRC3E52C (s toplotno črpalko)
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1D52/BRC1E52A/B

 Primerno samo za priključitev na REYQ8-16T, RYYQ8-16T, RXYQ8-16T(9)

Skrita stropna enota

Za najvišjo možno energijsko učinkovitost

 ʯ Funkcija samodejnega prilagajanja pretoka zraka meri prostornino 
in statični tlak zraka ter nastavi nazivni pretok zraka ne glede na 
dolžino kanala, kar olajša vgradnjo in jamči udobje. ESP lahko 
spremenite preko ožičenega daljinskega upravljalnika, kar omogoča 
optimizacijo količine dovedenega zraka (za razred 50 in 63)

 ʯ Ozke votline v stropu niso več težava, enote razreda 50 in 60 lahko 
vgradite zelo hitro, saj so visoke le 245 mm

 ʯ Visok zunanji statični tlak do 270 Pa omogoča rabo gibkih kanalov 
različnih dolžin

 ʯ Diskretno skrita v strop: vidne so le sesalne in izpustne rešetke

FXTQ-A
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Notranja enota FXAQ 15P 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Hladilna moč Nazivno kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,017 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050

Ogrevanje Nazivno kW 0,025 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060
Mere Enota Višina mm 290

Širina mm 795 1.050
Globina mm 238

Masa Enota kg 11 14
Ohišje Barva Bela (3,0Y8,5/0,5)
Pretok zraka skozi ventilator – 50 Hz Hlajenje Visoko/nizko m³/min 7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14
Zračni filter Tip Pralna mreža iz umetne smole
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nizko dBA 34,0/29,0 35,0/29,0 36,0/29,0 37,5/29,0 39,0/34,0 42,0/36,0 47,0/39,0
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35 9,52

Plin ZP mm 12,7 15,9
Odvod VP13 (NP 13/ZP 18)

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC7EB518

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele -
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1E52A/B/BRC1D52

Stenska enota

Za prostore brez spuščenega stropa in brez prostora na tleh

 › Ploska sprednja plošča se prilega vsaki notranji opremi in jo je 
lažje čistiti

 › Možnost vgradnje v nove in obstoječe zgradbe
 › Enota razreda 15 je posebej razvita za majhne ali dobro izolirane 
prostore, kot so hotelske spalnice, majhne pisarne itd.

 › Nižja poraba energije zaradi posebej razvitega enosmernega 
motorja ventilatorja

 › Zrak se udobno porazdeli navzgor in navzdol s 5 različnimi 
izpustnimi koti, ki jih lahko programirate z daljinskim 
upravljalnikom

 › Vzdrževanje je mogoče opravljati s sprednje strani enote

FXAQ-P

BRC1E52A/B BRC7E518

FXAQ15-32P
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Notranja enota FXHQ 32A 63A 100A
Hladilna moč Nazivno kW 3,6 7,1 11,2
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 4,0 8,0 12,5
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,107 0,111 0,237

Ogrevanje Nazivno kW 0,107 0,111 0,237
Mere Enota Višina mm 235

Širina mm 960 1.270 1.590
Globina mm 690

Masa Enota kg 24 33 39
Ohišje Barva Sveže bela

Material Smola
Pretok zraka skozi 
ventilator – 50 Hz

Hlajenje Visoko/nazivno/nizko m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Zračni filter Tip Mreža iz umetne smole, ki je odporna proti plesni
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35 9,52

Plin ZP mm 12,7 15,9
Odvod VP20 (NP 20/ZP 26)

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC7G53

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele -
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1E52A/B/BRC1D52

Spuščena stropna enota

Za široke prostore brez spuščenega stropa in brez prostora 
na tleh

 › Idealna za udoben tok zraka v širokih prostorih, saj izkorišča 
Coandov učinek: izpustni kot do 100°

 
 › Zelo preprosto in brez izgube zmogljivosti lahko ogrevate ali 
hladite prostore s stropi višine do 3,8 m

 › Možnost vgradnje v nove in obstoječe zgradbe
 › Enoto je mogoče vgraditi v kote in ozke prostore, saj potrebuje 
samo 30 mm stranskega prostora za servis

 › Vstop za svež zrak je vgrajen v istem sistemu, kar zmanjša stroške 
za vgradnjo, saj ni potrebno dodatno prezračevanje

 › Znižana poraba energije s posebej razvitim enosmernim 
motorjem ventilatorja in izpustno črpalko

 › Elegantna zasnova se ujame z vsako notranjo opremo. Kadar 
enota ne deluje, se krilca samodejno do konca zaprejo

FXHQ-A

BRC1E52A-B BRC7G53

FXHQ63A
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Izpust zraka

Dovod zraka

Ovira

≥300

30 ali več  
(servisni prostor)

30 ali več  
(servisni prostor)

Dovod svežega zraka v ohišju

* V prostor spusti do 10 % svežega zraka
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Notranja enota FXUQ 71A 100A
Hladilna moč Nazivno kW 8,0 11,2
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 9,0 12,5
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,090 0,200

Ogrevanje Nazivno kW 0,073 0,179
Mere Enota Višina mm 198

Širina mm 950
Globina mm 950

Masa Enota kg 26 27
Ohišje Barva Sveže bela

Material Smola
Pretok zraka skozi 
ventilator – 50 Hz

Hlajenje Visoko/nazivno/nizko m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0

Zračni filter Tip Mreža iz umetne smole, ki je odporna proti plesni
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0

Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 9,52

Plin ZP mm 15,9
Odvod NP 20/ZP 26

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/od 220 do 240/od 220 do 230
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC7C58

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele -
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1E52A/B/BRC1D52

Stropna viseča enota s 
4-smernim zračnim tokom 

Edinstvena enota Daikin za visoke prostore brez 
spuščenega stropa in brez prostora na tleh

 › Zelo preprosto in brez izgube zmogljivosti lahko ogrevate ali 
hladite prostore s stropi višine do 3,5 m

 › Možnost vgradnje v nove in obstoječe zgradbe
 › Obnavljate prostor? Ločeno upravljanje loput pomeni, da lahko 
z ožičenim daljinskim upravljalnikom preprosto zaprete eno ali 
več loput

 
 › Nizka poraba energije s posebej razvitim toplotnim 
izmenjevalnikom z majhnimi cevmi, enosmernim motorjem 
ventilatorja in izpustno črpalko

 › Elegantna zasnova se ujame z vsako notranjo opremo. Kadar 
enota ne deluje, se krilca samodejno do konca zaprejo

 › Izboljšano udobje zaradi samodejnega prilagajanja pretoka 
zraka dejanski obremenitvi

 › 5 različnih izpustnih kotov od 0 do 60° lahko programirate preko 
daljinskega upravljalnika

 › Standardna izpustna črpalka z dvigom 500 mm poveča 
prilagodljivost in hitrost vgradnje

FXUQ-A

BRC1E52A/B BRC7CB58

FXUQ-A

//////////////////////////////////////////////

≤500

VP20
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Notranja enota FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Hladilna moč Nazivno kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Ogrevanje Nazivno kW 0,068 0,075 0,096 0,107
Mere Enota Višina mm 720/620 (1)

Širina mm 750 950 1.150
Globina mm 200

Masa Enota kg 22 26 29
Ohišje Barva Nepobarvano

Material Pocinkana jeklena pločevina
Pretok zraka skozi ventilator – 50 Hz Hlajenje Visoko/nazivno/nizko m³/min 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11/10,0 16,5/14,5/13,0
Ventilator – Zunanji statični tlak – 50 Hz Visoko/nazivno Pa 41/10 42/10 52/15 59/15 55/15
Zračni filter Mreža iz umetne smole, ki je odporna proti plesni
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA 51 52 53 54
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko dBA 30/28,5/27 32/30/28 33/31/29 35/33/32
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35 9,52

Plin ZP mm 12,7 15,9
Odvod VP20 (NP 20/ZP 26)

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/od 220 do 240/220
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC4C65

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele BRC2E52C (z vračanjem toplote)/BRC3E52C (s toplotno črpalko)
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1D52/BRC1E52A/B

(1) Brez stojal

Skrita samostoječa enota

Zasnovano za skrivanje v stene

 › Visoka vrednost ESP omogoča prilagodljivo vgradnjo 
 › Nizka višina omogoča, da se enota popolnoma prilega pod okno
 › Neopazno se prilega vsaki notranji opremi, saj so vidne le 
rešetke za sesanje in izpust

 › Zahteva zelo malo prostora za vgradnjo, globina znaša le 200 mm

FXNQ-A

FXNQ-A

BRC4C65BRC1E52A-B
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Notranja enota FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Hladilna moč Nazivno kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000
Vhodna moč – 50 Hz Hlajenje Nazivno kW 0,049 0,090 0,110

Ogrevanje Nazivno kW 0,049 0,090 0,110
Mere Enota Višina mm 600

Širina mm 1.000 1.140 1.420
Globina mm 232

Masa Enota kg 27 32 38
Ohišje Barva Sveža bela (RAL9010)/temno siva (RAL7011)
Pretok zraka skozi ventilator – 50 Hz Hlajenje Visoko/nizko m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Zračni filter Tip Mreža iz umetne smole
Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA –
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nizko dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35 9,52

Plin ZP mm 12,7 15,9
Odvod ZP 21 (vinil klorid)

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/od 220 do 240/220
Tok – 50 Hz Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 15
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik BRC4C65

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele BRC2E52C (z vračanjem toplote)/BRC3E52C (s toplotno črpalko)
Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1D52/BRC1E52A/B

Samostoječa enota

Za klimatizacijo obrobnega območja

 › Enoto lahko z dodatno zadnjo ploščo vgradite kot samostoječi 
model

 › Nizka višina omogoča, da se enota popolnoma prilega pod okno
 › Elegantno sodobno ohišje v čisti beli (RAL9010) in železno sivi 
barvi (RAL7011) se ujame z vsako notranjo opremo

 › Zahteva zelo malo prostora za vgradnjo

 › Stenska vgradnja olajšuje čiščenje pod enoto, kjer se prah najraje 
nabira

 › Ožičeni daljinski upravljalnik se preprosto vgradi v enoto

FXLQ-P

BRC1E52A/B BRC4C65

FXLQ20, 25P

//////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

≥100 mm

≥1.750 mm

Samostoječe enote Stenske enote

>20 mm

>20 mm
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Sodobno oblikovane notranje enote -  

pregled

1 Potrebna je dekorativna plošča BYCQ140CG + BRC1E52A/B 
2 Za priključitev sodobno oblikovane notranje enote je potrebna enota BPMKS 
3 Za enote RXYSQ ni dovoljena kombinacija notranjih enot RA in VRV.

Razred moči (kW)

Ustrezna zunanja enota

R
Y

YQ
-T

R
X

YQ
-T

(9
)

R
X

Y
SQ

-P
8V

13

R
X

Y
SQ

-P
8Y

13

Tip Model Ime izdelka 15 20 25 35 42 50 60 71

Stropna 
kaseta

Kaseta s krožnim tokom  
(s samočistilno funkcijo1)

FCQG-F     

Popolnoma  
ploska kaseta

FFQ-C      

Skrita  
stropna  
enota

Majhna skrita stropna enota FDBQ-B   

Tanka skrita stropna enota FDXS-F(9)      

Skrita stropna enota  
z inverterskim ventilatorjem

FBQ-D     

Stenske 
enote

Stenska enota  
Daikin Emura

FTXG-LW/LS        

Stenska enota
CTXS-K 
 
FTXS-K

         

Stenska enota FTXS-G      

Spuščene 
stropne 
enote

Spuščena stropna enota FHQ-C     

Samostoječe 
enote

Samostoječa enota Nexura FVXG-K       

Samostoječa enota FVXS-F       

Prilagodljiva enota FLXS-B(9)        

Odvisno od načina uporabe lahko notranje enote 
deljenega sistema ali sistema Sky Air priključite na 
naše zunanje enote VRV IV in VRV III-S. Za omejitve 
kombinacij glejte našo ponudbo zunanjih enot.
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Notranje enote VRV kombinirajte  
s sodobno oblikovanimi notranjimi enotami 

na toplotni črpalki VRV IV

Zunanje enote VRV III-S kombinirajte samo s 
sodobno oblikovanimi notranjimi enotami  

na toplotni črpalki VRV III-S

FVXG-K

Nexura

FXFQ-A

Notranja enota VRV

FXSQ-A

Notranja enota VRV

FTXG-LW

Daikin Emura

BPMKS967A2
Toplotna črpalka VRV IV

RYYQ-T

RXYQ-T(9)

FCQG-F
BPMKS967A2

FTXG-LS – Daikin Emura

FVXG-K – Nexura BPMKS967A2

FBQ-D

Toplotna črpalka VRV III-S

RXYSQ-P8V

RXYSQ-P8Y

Toplotna črpalka VRV v kombinaciji s 

sodobno oblikovanimi notranjimi enotami

Ponudnik na odcepu

Povezovanje deljenih notranjih enot in  
notranjih enot Sky Air z zunanjimi enotami VRV

BPMKS967A

BPMKS967B2

Ponudnik na odcepu BPMKS967B2 BPMKS967B3

Ustrezne notranje enote 1~2 1~3

Največja skupna moč notranjih enot 14,2 20,8
Največja možna kombinacija povezave 71+71 60 + 71 + 71
Mere Višina x širina x globina mm 180x294x350
Masa kg 7 8
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KARTICE Z ARGUMENTI

Daikin Emura
Oblika. Funkcija. Spremenjeno

Prednosti
 › Opazna kombinacija izrazitega oblikovanja in odličnega 
inženiringa

 › Elegantna oblika v mat kristalno beli in srebrni barvi
 › Kot šepet tiho delovanje s hrupnostjo navzdol do 19 dBA
 › Samodejno nihanje loput v vodoravni in navpični smeri
 › 2-področno pametno oko prihrani energijo, tako da zmanjša 
nastavitev, kadar v prostoru ni nikogar, in usmeri tok zraka 
stran od ljudi ter tako prepreči nadležen prepih

 › Tedenska časovna nastavitev
 › Spletni krmilnik:  
Vedno popoln nadzor, kjer koli že ste 

Zakaj izbrati Daikin Emura?

•	 Edinstvena zasnova. Zasnovano v Evropi za Evropo.

•	 Visoka sezonska učinkovitost, ki jo še izboljšujejo 

tehnike varčevanja z energijo, kot sta tedenski 

časovnik in pametno oko.

•	 Optimalno udobje zaradi naprednih tehnologij, 

kot so 2-področno pametno oko, kot šepet tiho 

delovanje in spletni krmilnik.

emura
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emura

ARC466A1

Notranja enota FTXG 20LW/S 25LW/S 35LW/S 50LW/S
Ohišje Barva Bela/srebrna
Mere Enota Višina x širina x globina mm 303x998x212
Masa Enota kg 12
Zračni filter Tip Snemljiv/pralni/odporen proti plesni
Ventilator – pretok 
zraka

Hlajenje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Raven zvočne moči Hlajenje dBA 54 59 60
Ogrevanje dBA 56 59 60

Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Napajanje Faza/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik ARC466A1

Stenska enota

Vrhunsko oblikovanje, izredna energetska učinkovitost 
in udobje

 › Vrednosti sezonske učinkovitosti do A+++
 › Izredno zlitje izrazitega oblikovanja in tehnološke odličnosti z 
elegantno končno obdelavo v srebrni ter antracitni barvi ali mat 
kristalno beli barvi

 › Zasnova optimalno uravnoteži vodilno tehnologijo in lepoto 
aerodinamike

 › Spletni krmilnik (dodatna oprema): notranjo enoto upravljajte 
od koder koli z aplikacijo preko krajevnega omrežja ali interneta

 › Kot šepet tiho delovanje: Delovanje enote je komaj mogoče 
slišati. Raven zvočnega tlaka lahko znaša tudi le 19 dBA!

FTXG-LW/S

FTXG-LS
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ARC466A6

C/FTXS-K

Notranja enota CTXS15K CTXS35K FTXS 20K FTXS 25K FTXS 35K FTXS 42K FTXS 50K FTXS 60G FTXS 71G
Ohišje Barva Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 289x780x215 289x900x215 298x900x215 290x1.050x250
Masa Enota kg 8 11 12
Zračni filter Tip Snemljiv/pralni/odporen proti plesni
Ventilator – pretok 
zraka

Hlajenje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje m³/min 7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,2/11,2/7,0/4,1 11,9/11,9/7,4/4,5 16,0/16,0/11,3/10,1 17,2/17,2/11,5/10,5
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje m³/min 9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8/6,0/4,3 10,0/8,0/6,0/4,3 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9/12,6/11,3 19,5/16,7/14,2/12,6

Raven zvočne moči Hlajenje dBA 55 59 58 59 60 63
Ogrevanje dBA 56 58 59 60 59 62

Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje dBA 37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje dBA 38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Napajanje Faza/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik ARC466A6 ARC452A3

Stenska enota

Diskretna sodobna zasnova za optimalni izkoristek in 
udobje po zaslugi 2-področnega pametnega očesa

 › Diskretna in sodobna oblika. Njena gladka krivulja se čudovito 
zliva s steno in daje nevsiljivo prisotnost, ki se prilega vsaki 
notranji opremi

 › Visoko kakovostna končna obdelava v mat kristalno beli barvi
 › Kot šepet tiho delovanje: Delovanje enote je komaj mogoče 
slišati. Raven zvočnega tlaka lahko znaša tudi le 19 dBA!

 › Idealno za vgradnjo v pisarne (razred 20, 25) in v večje ali 
nepravilno oblikovane prostore (razred 35, 42, 50)

 › 2-področno pametno oko: tok zraka je usmerjen v območje, 
kjer se trenutno ne zadržuje nihče. Če ne zazna ljudi, se enota 
samodejno preklopi na nastavitev za energetsko učinkovitost 
(FTXS35, 42, 50K)

 › Spletni krmilnik (dodatna oprema): notranjo enoto upravljajte 
od koder koli z aplikacijo preko krajevnega omrežja ali interneta

C/FTXS-K
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Logo grijs

Udobje je ključno
Nexura vam prinaša udobje. 
Svežina vetra poleti ali udobje dodatnega izvira 
toplote vzbujata občutek udobja skozi vse leto. Njena 
nevsiljivo elegantna oblika s sprednjo ploščo, ki seva 
dodatno toploto, nizka hrupnost in zmanjšan pretok 
zraka spremenijo vaš prostor v prijetno zatočišče.

Plošča za sevano toploto
Za še več udobja v hladnih dneh se lahko aluminijasta 
čelna plošča notranje enote Nexura segreje kot 
tradicionalni radiator. Rezultat? Udoben občutek 
obdanosti s toplim zrakom. To edinstveno funkcijo 
vklopite s pritiskom gumba za sevano toploto na 
daljinskem upravljalniku.

Zakaj izbrati notranjo enoto Nexura?

•	 Edinstvena plošča, ki seva toploto, podobno kot tradicionalni radiator

•	 Kot šepet tiho delovanje s hrupnostjo navzdol do 19 dBA

•	 Nevsiljiva, vendar elegantna oblika

•	 Zmanjšani pretok zraka, ki enakomerno porazdeli zrak po prostoru

KARTICE Z ARGUMENTI

Združeno najboljše iz obeh svetov

Popolnost udobja 
in oblike

Spletni krmilnik
Vedno popoln nadzor, kjer koli že ste.
Notranjo enoto upravljajte od koder koli z aplikacijo 
preko krajevnega omrežja ali interneta.

Sevana 
toplota

Prednosti
 › Samodejno nihanje v navpični smeri
 › Tedenska časovna nastavitev
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ARC466A2

FVXG-K

Notranja enota FVXG 25K 35K 50K
Ohišje Barva Sveža bela (6,5Y 9,5/0,5)
Mere Enota Višina x širina x globina mm 600x950x215
Masa Enota kg 22
Zračni filter Tip Snemljiv/pralni/odporen proti plesni
Ventilator – pretok 
zraka

Hlajenje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje m³/min 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Raven zvočne moči Hlajenje dBA 52 58
Ogrevanje dBA 53 60

Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje/sevalna toplota dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Napajanje Faza/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik ARC466A2

(1) EER/COP po Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj EU (2) Nazivna učinkovitost: hlajenje pri nazivni obremenitvi 35/27 °C, ogrevanje pri nazivni obremenitvi 7/20 °C

Samostoječa enota s sevalno 
ploščo

Sodobno oblikovana samostoječa enota s sevalno ploščo 
za udobno toploto in zelo nizko hrupnost

 › Aluminijasti del sprednje plošče notranje enote Nexura se 
lahko segreje kot tradicionalni radiator, kar povečuje udobje 
v hladnih dneh

 › Enota Nexura je tiha in diskretna, tako da ponuja najboljše pri 
ogrevanju ter hlajenju, po udobju in obliki

 › Notranja enota oddaja zrak tiho kot šepet. Hrupnost znaša 
komaj 22 dBA pri hlajenju in 19 dBA v načinu sevanja toplote. 
Za primerjavo dosega hrupnost tihe sobe povprečno 40 dBA

 › Udobno samodejno navpično premikanje zagotavlja delovanje 
brez prepiha in preprečuje umazanost stropa

 › Spletni krmilnik (dodatna oprema): notranjo enoto upravljajte 
od koder koli z aplikacijo preko krajevnega omrežja ali interneta

 › Možna vgradnja ob steno ali skrito

FVXG-K 
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ARC452A1

FVXS-F

Notranja enota FVXS 25F 35F 50F
Ohišje Barva Bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 600x700x210
Masa Enota kg 14
Zračni filter Tip Snemljiv/pralni/odporen proti plesni
Ventilator – pretok 
zraka

Hlajenje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje m³/min 8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Raven zvočne moči Hlajenje dBA 52 60
Ogrevanje dBA 52 60

Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Napajanje Faza/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik ARC452A1

(1) EER/COP po Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj EU (2) Nazivna učinkovitost: hlajenje pri nazivni obremenitvi 35/27 °C, ogrevanje pri nazivni obremenitvi 7/20 °C

Samostoječa enota

Samostoječa enota za optimalno udobje ogrevanja z 
dvojnim tokom zraka

 › Nizka višina omogoča, da se enota popolnoma prilega pod 
okno

 › Možna vgradnja ob steno ali skrito
 › Funkcija samodejnega vertikalnega nagiba premika izpustne 
lopatice gor in dol za učinkovito porazdelitev zraka ter 
temperature po prostoru

 › Spletni krmilnik (dodatna oprema): notranjo enoto upravljajte 
od koder koli z aplikacijo preko krajevnega omrežja ali interneta

FVXS-F
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ARC433B67

FLXS-B

Notranja enota FLXS 25B 35B9 50B 60B
Ohišje Barva Mandljevo bela Mandljevo bela
Mere Enota Višina x širina x globina mm 490x1.050x200 490x1.050x200
Masa Enota kg 16 17
Zračni filter Tip Snemljiv/pralni/odporen proti plesni
Ventilator – pretok 
zraka

Hlajenje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje m³/min 7,6/7,6/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/11,4/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje m³/min 9,2/8,3/7,4/6,6 12,8/10,4/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Raven zvočne moči Hlajenje dBA 51 53 60
Ogrevanje dBA 51 59 – 59

Raven zvočnega tlaka Hlajenje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Ogrevanje Visoko/nazivno/nizko/tiho delovanje dBA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Napajanje Faza/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/od 220 do 240/od 220 do 230 1~/50/od 220 do 240 1~/50/60/od 220 do 240/od 220 do 230
Krmilni sistemi Infrardeči daljinski upravljalnik ARC433B67

 (1) EER/COP po Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj EU (2) Nazivna učinkovitost: hlajenje pri nazivni obremenitvi 35/27 °C, ogrevanje pri nazivni obremenitvi 7/20 °C

Prilagodljiva enota

Prilagodljiva enota je idealna za prostore brez spuščenega 
stropa in jo lahko namestite na steno ali strop

 › Možna je vgradnja na strop ali nizko na steno; nizka višina 
omogoča postavitev enote pod okno

 › Funkcija samodejnega vertikalnega nagiba premika izpustne 
lopatice gor in dol za učinkovito porazdelitev zraka ter 
temperature po prostoru

 › Odhod od doma vzdržuje notranjo temperaturo na določeni 
ravni, kar prihrani energijo

 › Spletni upravljalnik (dodatna oprema): Notranjo enoto lahko 
upravljate od koder koli preko pametnega telefona, prenosnika, 
osebnega računalnika, tabličnega računalnika ali zaslona na 
dotik

FLXS-B(9)
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Vroča voda
Učinkovita proizvodnja vroče vode za talno 

ogrevanje, radiatorje in enote za obdelavo 

zraka ali za umivalnike, kopeli ter prhe. 

Vključitev vračanja toplote v sistem VRV 

pomeni, da je proizvodnja vroče vode skoraj 

brezplačna.

Vroča voda

Nizkotemperaturna hidroomarica 
HXY-A 108
 

Visokotemperaturna hidroomarica 
HXHD-A 109

Pribor za vročo vodo 110
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HXY-A

Notranja enota HXY 080A 125A
Hladilna moč Nazivno kW 8,0 12,5
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 9,0 14,0
Mere Enota Višina x širina x globina mm 890x480x344
Masa Enota kg 44
Ohišje Barva Bela

Material Pločevina s predhodnim premazom
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA –
Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °C -20~24

Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~45
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Tokokrog hladilnega 
sredstva

Premer na strani plina mm 15,9
Premer na strani tekočine mm 9,5

Tokokrog vode Premer priključkov za napeljavo palcev G 1 1/4" (ženski)
Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Tok Priporočene varovalke A 6~16

Nizkotemperaturna 
hidroomarica za VRV

Za zelo učinkovito ogrevanje in hlajenje prostora

 › Priključek zrak-voda na VRV za talno ogrevanje, enote za 
obdelavo zraka, nizkotemperaturne radiatorje ...

 › Razpon temperature izstopne vode od 5 do 45 °C brez 
električnega grelnika

 › Izredno široko območje delovanja za proizvodnjo tople vode pri 
temperaturi okolja od –20 do 43 °C

 › Prihranek časa pri načrtovanju sistema, ker so vse komponente 
za vodo popolnoma integrirane v neposredno krmiljenje 
temperature izstopne vode

 › Prihranek prostora s sodobno zasnovo za obešanje na steno
 › Plinski priključek ali posoda za olje nista potrebna
 › Možnost priključitve na toplotne črpalke VRV IV z vračanjem 
toplote

HXY-A

Toplotna črpalka VRV IV 
Vračanje toplote VRV IV

Nizkotemperaturni 
radiator

Enota za obdelavo 
zraka

Talno ogrevanje

Cev za tekočino

Komunikacija F1, F2
Plinska cev

Vroča/hladna voda Notranje enote VRV
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EKHWP-BEKHTS-AC

HXHD-A

Notranja enota HXHD 125A
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 14,0
Mere Enota Višina x širina x globina mm 705x600x695
Masa Enota kg 92
Ohišje Barva Kovinsko siva

Material Pločevina s predhodnim premazom
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 42 (1) / 43 (2)

Nočni tihi način 1. stopnja dBA 38
Območje delovanja Ogrevanje Okolje Od najmanj do največ °C od –20 do 20/24 (3)

Vodna stran Od najmanj do največ °C 25~80
Gospodinjska 
vroča voda

Okolje Od najmanj do največ °CDB -20~43
Vodna stran Od najmanj do največ °C 45~75

Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-134a/1430
Polnitev kg 2
Polnitev TCO

2
Eq 2,9

Tokokrog hladilnega 
sredstva

Premer na strani plina mm 12,7
Premer na strani tekočine mm 9,52

Tokokrog vode Premer priključkov za napeljavo palcev G 1" (ženski)
Sistem za ogrevanje vode Prostornina vode Od najmanj do največ l 20~200

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Tok Priporočene varovalke A 20

(1) Ravni zvoka so izmerjene pri: EW 55 °C; LW 65 °C (2) Ravni zvoka so izmerjene pri: EW 70 °C; LW 80 °C (3) Terenska nastavitev

Visokotemperaturna 
hidroomarica za VRV

Za učinkovito proizvodnjo vroče vode in ogrevanje prostora

 › Priključek zrak-voda za sisteme VRV za uporabo v kopalnicah in 
umivalnikih ter za talno ogrevanje, radiatorje in enote za obdelavo zraka

 › Razpon temperature izstopne vode od 25 do 80 °C brez 
električnega grelnika

 › Brezplačno ogrevanje zaradi prenosa toplote iz območij, ki 
zahtevajo hlajenje, v območja, ki zahtevajo ogrevanje ali toplo vodo

 › Uporablja tehnologijo toplotne črpalke za učinkovito 
proizvodnjo tople vode in zagotavlja do 17 % prihranka v 
primerjavi s plinskim grelnikom

 › Možnost priključitve solarnih kolektorjev na bojler za 
gospodinjsko vročo vodo

 › Izredno široko območje delovanja za proizvodnjo tople vode 
pri temperaturi okolice od –20 do 43 °C

 › Prihranek časa pri načrtovanju sistema, ker so vse komponente 
za vodo popolnoma integrirane v neposredno krmiljenje 
temperature izstopne vode

 › Različne možnosti krmiljenja z vremenskim vodenjem ali 
termostatskim krmiljenjem

 › Notranjo enoto in bojler za gospodinjsko vročo vodo lahko 
postavite drugega na drugega ter tako varčujete s prostorom ali 
pa ju postavite drugega poleg drugega, če za to manjka višina

 › Plinski priključek ali posoda za olje nista potrebna
 › Možnost priključitve na vračanje toplote VRV IV

HXHD-A

Vračanje toplote VRV
(REYQ8-54T)

Omarica BS

Omarica BS Hidroomarica samo za 
ogrevanje za VRV 

Bojler za gospodinjsko 
vročo vodo

Solarni kolektor 
Daikin

Gospodinjska vroča voda

Nizkotemperaturni radiator

Enota za obdelavo zraka

Talno ogrevanje

Notranje enote VRV

od 25 do 35 °C

od 45 do 75 °C

od 25 do 75 °C

od 45 do 75 °C

Cev za tekočino

Komunikacija F1, F2

Plinska cev

Vroča voda

Izpustna plinska cev
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EKHTS260ACEKHTS200AC

Dodatna oprema EKHTS 200AC 260AC
Ohišje Barva Kovinsko siva

Material Pocinkano jeklo (predhodno premazana pločevina)
Mere Enota Višina Vgrajeno v 

notranjo enoto
mm

2.010 2.285

Širina mm 600
Globina mm 695

Masa Enota Prazna kg 70 78
Bojler Prostornina vode l 200 260

Material Nerjaveče jeklo (EN 1.4521)
Najvišja temperatura vode °C 75
Izolacija Izgube toplote kWh/24 h 1,2 1,5

Toplotni 
izmenjevalnik

Količina 1
Material cevi Dupleksno jeklo (EN 1.4162)
Čelno območje m² 1,56
Prostornina notranjega toplotnega izmenjevalnika l 7,5

Bojler za gospodinjsko vročo vodo

Bojler za gospodinjsko vročo vodo iz nerjavečega jekla za 
sestavljanje po višini

 › Notranjo enoto in bojler za gospodinjsko vročo vodo lahko 
postavite drugega na drugega ter tako varčujete s prostorom ali 
pa ju postavite drugega poleg drugega, če za to manjka višina

 › Na voljo s prostornino 200 in 260 litrov
 › Kakovostna izolacija zmanjša izgube toplote na najmanjšo 
možno raven

 › Notranja enota lahko ob potrebnih intervalih segreje vodo na 
60 °C, da prepreči tveganje rasti bakterij

 › Učinkovito ogrevanje vode: od 10 do 50 °C v samo 60 minutah

EKHTS-AC

Dodatna oprema EKHWP 300B 500B
Mere Enota Širina mm 595 790

Globina mm 615 790
Masa Enota Prazna kg 59 93
Bojler Prostornina vode l 300 500

Najvišja temperatura vode °C 85
Izolacija Izgube toplote kWh/24 h 1,3 1,4

Toplotni 
izmenjevalnik

Gospodinjska 
vroča voda

Material cevi Nerjaveče jeklo
Čelno območje m² 5,8 6
Prostornina notranjega toplotnega izmenjevalnika l 27,9 29
Delovni tlak bar 6
Povprečna specifična toplotna moč W/K 2.790 2.900

Polnjenje Material cevi Nerjaveče jeklo
Čelno območje m² 2,7 3,8
Prostornina notranjega toplotnega izmenjevalnika l 13,2 18,5
Delovni tlak bar 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K 1.300 1.800

Dodatno solarno 
ogrevanje

Material cevi Nerjaveče jeklo
Čelno območje m² – 0,5
Prostornina notranjega toplotnega izmenjevalnika l – 2,3
Delovni tlak bar 3
Povprečna specifična toplotna moč W/K – 280

Bojler za gospodinjsko vročo vodo

Bojler za gospodinjsko toplo vodo iz umetne mase z 
možnostjo za solarni sistem

 › Na voljo s prostornino 300 in 500 litrov
 › Velik bojler za vedno dovolj gospodinjske vroče vode
 › Kakovostna izolacija zmanjša izgube toplote na najmanjšo 
možno raven

 › Možna je podpora za ogrevanje prostora (samo bojler za 500 l)

EKHWP-B

EKHWP300B
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Postaja s črpalko

 › Prihranite energijo in zmanjšajte izpuste CO
2
 s solarnim 

sistemom za proizvodnjo gospodinjske vroče vode
 › Postaja s črpalko je primerna za priključitev na breztlačni 
solarni sistem

 › Postaja s črpalko in krmilnik zagotavljata prenos solarne 
toplote v bojler za gospodinjsko vročo vodo

EKSRPS

EKSRPS3

Dodatna oprema EKSRPS 3
Vgradnja Na strani bojlerja
Mere Enota Višina x širina x globina mm 815x230x142
Krmiljenje Tip Digitalni regulator temperaturne razlike z besedilnim prikazovalnikom

Poraba moči W 2
Napajanje Napetost V 230
Tipalo Tipalo temperature solarnega kolektorja Pt1000

Tipalo zalogovnika PTC
Tipalo povratka PTC
Tipalo dovodne temperature in pretoka Napetostni signal (3,5 V=)

EKSV-P

EKSH-P

Dodatna oprema EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Mere Enota Višina x širina x globina mm 2.000x1.006x85 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Masa Enota kg 35 42
Prostornina l 1,3 1,7 2,1
Površina Zunanja m² 2,01 2,6

Odprti del m² 1,79 2,35
Vpojno sredstvo m² 1,8 2,36

Premaz Micro-therm (vpojnost največ 96 %, sevanje približno 5 % ± 2 %)
Vpojno sredstvo Register iz bakrene cevi v obliki harfe z lasersko varjeno aluminijevo ploščo z izredno selektivnim premazom
Steklo Enoplastno varnostno steklo, prepustnost ± 92 %
Dovoljen naklon strehe Od najmanj do največ ° 15~80
Delovni tlak Največ bar 6
Temperatura v mirovanju Največ °C 200

Solarni kolektor

Solarni kolektor za proizvodnjo vroče vode

 › Solarni kolektorji lahko proizvedejo do 70 % energije, potrebne 
za proizvodnjo vroče vode – to je pomemben prihranek

 › Navpični ali vodoravni solarni kolektor za proizvodnjo 
gospodinjske vroče vode

 › Visoko učinkoviti kolektorji pretvorijo vse kratkovalovno solarno 
sevanje v toploto zaradi svojega zelo selektivnega premaza

 › Preprosta vgradnja na strešnike

EKS(H/V)-P
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Zračne zavese Biddle

Zračne zavese Biddle ponujajo visoko 

učinkovite rešitve za prodajalce in svetovalce 

pri iskanju odgovorov na težave z ločevanjem 

klime pri vratih v njihove trgovine ali pisarne. 
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Zračne zavese Biddle, 
povezane s toplotnimi črpalkami Daikin

Trgovanje pri  
»odprtih vratih«

Čeprav lastniki trgovin in prodajalci na drobno dobro 
poznajo prijaznost kupcem, ki jo pomeni trgovanje pri 
odprtih vratih, lahko odprta vrata povzročijo ogromne 
izgube klimatiziranega toplega ali hladnega zraka in 
s tem energije. Zračne zavese Biddle ne le ohranjajo 
notranje temperature in ustvarjajo občutne prihranke, 
ampak predstavljajo tudi povabilo kupcem, naj 
vstopijo v prijetno prodajno in delovno okolje.

Visoka učinkovitost in nizki 
izpusti CO

2

Učinkovito ločevanje zunanje in notranje klime 
omejuje toplotne izgube zaradi odpiranja vrat ter 
s tem zvišuje učinkovitost sistema za klimatizacijo. 
Kombiniranje zračnih zaves Biddle s toplotnimi 
črpalkami Daikin lahko pomeni do 72 % prihranka v 
primerjavi z električnimi zračnimi zavesami, izplača pa 
se v manj kot 1,5 leta. 

Prosto viseči model (F)

Kaseta (C)

Skrito (R)

Zračna zavesa Biddle za priključitev na 
VRV (CYV) ali ERQ (CYQ)

Zračne zavese Biddle so na voljo v 2 različicah, ena za 
priključitev na VRV in ena za priključitev na ERQ. Obe 
sta na voljo za različne širine vrat od 1 do 2,5 metra. 

Serija zračnih zaves Biddle

3,8 m

2,4 m
2,2 m 2,2 m

3,3 m

3,0 m 3,0 m2,8 m

2,5 m 2,5 m

3,5 m

Pogoji vgradnjePriporočljivo
Na primer: pokrit nakupovalni 
center ali vrtljiva vhodna vrata

Običajno
Na primer: malo neposrednega 
vetra, nobenih nasproti ležečih 
odprtih vrat, stavba s samo 
pritličjem

Neugodno
Na primer: lokacija na 
vogalu ali v sredini, več 
nadstropij in/ali odprto 
stopnišče

S M L XL S M L XL M L XL

4

3

2

1

Višina vrat (m)

Pomeni izrazov za zračne zavese Biddle 

Katera zračna zavesa mi 
ponuja najboljšo rešitev?

CA V S 150 DK 80 F S C
Krmilnik (standardno)

Barva. B = bela (RAL6010), S: siva (RAL9006)

Način vgradnje: F = Prosto viseče, C = Kaseta, R = Skrito

Razred moči (kW)

Neposredna ekspanzija Daikin

Širina vrat (cm)

Razpon. S = majhna, M = srednja, L = velika, XL = zelo velika

Možnost povezovanja s sistemom VRV

Zračna zavesa Biddle

Spodaj je preglednica različnih izvedb in razpoložljivih 
višin vrat.

Zračne zavese Biddle
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Zračna zavesa  

Biddle (ca)

VRV

 

Omrežna rešitev

Vključitev v celovito rešitev VRV

CYVS/M/L-DK-F/C/R

 › Možnost priključitve na toplotno črpalko VRV z 
vračanjem toplote

 › VRV je med prvimi sistemi DX, primernimi za 
priključitev na zračne zavese

 › Prosto viseči model (F): preprosta vgradnja na steno
 › Kasetni model (C): vgrajen v spuščeni strop, vidna je 
le okrasna plošča

 › Skriti model (R): lepo se skrije v strop
 › Omogoča praktično brezplačno ogrevanje zračne 
zavese z vračanjem toplote iz notranjih enot v načinu 
hlajenja (v primeru toplotne črpalke VRV z vračanjem 
toplote)

 › Preprosta in hitra vgradnja z zmanjšanimi stroški, 
ker niso potrebni dodatni priključki za vodni sistem, 
bojler in plin

 › PATENTIRANA TEHNOLOGIJA: Največja možna energetska 
učinkovitost skoraj brez vrtinčenja pri toku navzdol, 
z optimalnim pretokom zraka in uporabo napredne 
tehnologije izhodnega usmerjevalnika

 › Približno 85-odstotna učinkovitost ločevanja zraka, 
ki občutno zniža izgube toplote in potrebno moč 
ogrevanja notranje enote

Naložba se povrne v manj kot 1,5 leta 

12.000
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8.000

6.000

4.000

2.3000

0

električna 
zračna zavesa

let

Toplotna črpalka Daikin  
z zračno zaveso Biddle
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* Obdobje povrnitve naložbe in dobiček smo izračunali z naslednjimi predpostavkami: Zračna zavesa deluje 9 ur na dan 156 dni (1.404 h/l). Letna poraba energije za električno zračno 

zaveso: 3.137 EUR (COP = 0,95). Tipični stroški vgradnje: 1.000 EUR; Tipični stroški opreme: 2.793 EUR. Letna poraba energije za CYQS200DK100FBN in ERQ100AV: 748 EUR (COP 4,00). 

Tipični stroški vgradnje: 2.000 EUR; Tipični stroški opreme: 5.150 EUR. Izračun na podlagi cene električne energije: 0,1705 EUR/kWh

Zračna zavesa Biddle 
za VRV
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Zračna zavesa Biddle za VRV

CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

Majhna Srednja

CYVS100DK80 
*BN/*SN

CYVS150DK80 
*BN/*SN

CYVS200DK100 
*BN/*SN

CYVS250DK140 
*BN/*SN

CYVM100DK80 
*BN/*SN

CYVM150DK80 
*BN/*SN

CYVM200DK100 
*BN/*SN

CYVM250DK140 
*BN/*SN

Zmogljivost ogrevanja Hitrost 3 kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Vhodna moč Samo ventilator Nazivno kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Ogrevanje Nazivno kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Razlika temperature Hitrost 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Ohišje Barva BN: RAL9010/SN: RAL9006
Mere Enota Višina F/C/R mm 270/270/270

Širina F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Globina F/C/R mm 590/821/561

Zahtevana votlina v stropu > mm 420
Višina vrat Največ m 2,3 (1)/2,15 (2)/2,0 (3) 2,3 (1)/2,15 (2)/2,0 (3) 2,3 (1)/2,15 (2)/2,0 (3) 2,3 (1)/2,15 (2)/2,0 (3) 2,5 (1)/2,4 (2)/2,3 (3) 2,5 (1)/2,4 (2)/2,3 (3) 2,5 (1)/2,4 (2)/2,3 (3) 2,5 (1)/2,4 (2)/2,3 (3)
Širina vrat Največ m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Masa Enota kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Pretok zraka skozi ventilator Ogrevanje Hitrost 3 m³/h 1.164 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Raven zvočnega tlaka Ogrevanje Hitrost 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina/ZP/Plin/ZP mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Potreben pribor (treba ga je naročiti ločeno) Ožičeni daljinski upravljalnik Daikin (BRC1E52A/B ali BRC1D52)
Napajanje Napetost V 230

Velika

CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN

Zmogljivost ogrevanja Hitrost 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1
Vhodna moč Samo ventilator Nazivno kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Ogrevanje Nazivno kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Razlika temperature Hitrost 3 K 15 14 12
Ohišje Barva BN: RAL9010/SN: RAL9006
Mere Enota Višina F/C/R mm 370/370/370

Širina F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Globina F/C/R mm 774/1.105/745

Zahtevana votlina v stropu > mm 520
Višina vrat Največ m 3,0 (1)/2,75 (2)/2,5 (3) 3,0 (1)/2,75 (2)/2,5 (3) 3,0 (1)/2,75 (2)/2,5 (3) 3,0 (1)/2,75 (2)/2,5 (3)
Širina vrat Največ m 1,0 1,5 2,0 2,5
Masa Enota kg 76 100 126 157
Pretok zraka skozi ventilator Ogrevanje Hitrost 3 m³/h 3.100 4.650 6.200 7.750 
Raven zvočnega tlaka Ogrevanje Hitrost 3 dBA 53 54 56 57 
Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina/ZP/Plin/ZP mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Potreben pribor (treba ga je naročiti ločeno) Ožičeni daljinski upravljalnik Daikin (BRC1E52A/B ali BRC1D52)
Napajanje Napetost V 230

(1) Ugodni pogoji: pokrit nakupovalni center ali vhod z vrtljivimi vrati (2) Običajni pogoji: malo neposrednega vetra, nobenih nasproti ležečih odprtih vrat, zgradba s samo pritličjem (3) Neugodni pogoji: namestitev na vogalu ali trgu, več vrat in/ali odprto 

stopnišče
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Prezračevanje 
in obdelava zraka

Ponudba Daikin na področju prezračevanja DX 

je najširša na trgu.

Na voljo so najrazličnejše rešitve za 

prezračevanje od majhnih prezračevalnih 

sistemov z rekuperacijo do velikih enot za 

obdelavo zraka, s katerimi pomagamo zagotoviti 

sveže, zdravo in udobno okolje v pisarnah, 

hotelih, trgovinah ter drugih poslovnih okoljih.
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Prezračevanje 
in obdelava zraka
Prezračevanje 

Prezračevanje z vračanjem toplote 
VAM-FA/FB 118
VKM-GB(M) 121

Načini uporabe za obdelavo zraka 
Pregled in možnosti krmiljenja 123
VRV 126
ERQ 128
Ekspanzijski ventili in krmilniki 129
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Prezračevanje z vračanjem toplote

Prezračevanje s standardnim vračanjem toplote

 › Energetsko varčno prezračevanje z ogrevanjem, hlajenjem in 
vračanjem vlage

 › Idealna rešitev za trgovine, restavracije ali pisarne, kjer je zahtevano 
maksimalno veliko talnega prostora za pohištvo, okraske in 
napeljavo

 › Možno je brezplačno hlajenje, ko je zunanja temperatura pod 
notranjo (npr. ponoči)

 › Nižja poraba energije zaradi posebej razvitega enosmernega 
motorja ventilatorja

 › Preprečite energijske izgube zaradi čezmernega prezračevanja in 
hkrati ohranite kakovost notranjega zraka z dodatnim tipalom za CO

2
 › Možnost uporabe kot samostoječa enota ali kot del sistema VRV
 › Široka ponudba enot: pretoki zraka od 150 do 2.000 m³/h
 › Visoko učinkoviti filtri z razredi F6, F7, F8
 › Hitrejša vgradnja s preprostim nastavljanjem nazivnega pretoka 
zraka, zato je potrebnih manj dušilnih členov kot pri tradicionalnih 
inštalacijah

 › Posebej razvit element za izmenjavo toplote s HEP  
(visoko učinkovit papir)

 › Izpustne cevi niso potrebne
 › Delovanje je možno pri nad- in podtlaku
 › Celostna rešitev za svež zrak, saj lahko podjetje Daikin dobavi VAM in 
električni grelnik

VAM-FA/FB

Preprečite energijske izgube zaradi čezmernega prezračevanja s tipalom za CO
2

Za prijetno okolje je treba dovolj svežega zraka, stalno prezračevanje pa pomeni zapravljanje energije. Zaradi tega je mogoče vgraditi tipalo 
CO

2
 kot dodatno opremo, ki izklopi sistem za prezračevanje, ko je v prostoru dovolj zraka, kar prihrani energijo. 

Uporaba tipal CO
2
 je najbolj smiselna v zgradbah, kjer se zasedenost skozi dan zelo spreminja, je nepredvidljiva in ima visoke konice. Primer so pisarniške zgradbe, vladna poslopja, 

trgovine in nakupovalni centri, kinodvorane, avditoriji, šole, zabavišča ter nočni klubi. Odziv prezračevalne enote na nihanja koncentracij CO
2
 lahko stranka zlahka nastavi sama.

Primer delovanja tipala CO
2
 v sobi za sestanke:

Raven CO
2

Stopnja prezračevanja
Fiksna stopnja prezračevanja

Jutranji sestanek Kosilo Sestanek

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

Manjši pretok zraka in več prihranka 

energije v primerjavi s fiksno stopnjo 

prezračevanja

Večji pretok 
zraka in več 

udobja v 
primerjavi s 

fiksno stopnjo 
prezračevanja

Ko je v prostoru veliko ljudi, se dovede 
več svežega zraka, da se vzdržujejo 

prijetne vrednosti CO
2
. Ko je v prostoru 

manj ljudi, se dovede manj svežega zraka, 
da se prihrani energija.

17.0012.009.00

Skupna toplota 

izmenjanega 

slabega zraka

Čisti zunanji zrak

Skupna toplota 

izmenjanega 

čistega zraka
Slab notranji zrak

Visoko učinkoviti filtri z razredi F6, F7, F8
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Prezračevanje VAM 150FA 250FA 350FB 500FB 650FB 800FB 1000FB 1500FB 2000FB
Vhodna moč – 50 Hz Način izmenjave toplote Nazivno Izredno visoko kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Način obvoda Nazivno Izredno visoko kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852
Učinkovitost izmenjave 
toplote – 50 Hz

Izredno visoko/visoko/nizko %
74/74/79 72/72/77 75/75/80 74/74/77 74/74/76 75/75/76,5 75/75/78

Učinkovitost izmenjave 
entalpije – 50 Hz

Hlajenje Izredno visoko/visoko/nizko % 58/58/64 58/58/62 61/61/67 58/58/63 60/60/62 61/61/63 61/61/64 61/61/66
Ogrevanje Izredno visoko/visoko/nizko % 64/64/69 64/64/68 65/65/70 62/62/67 63/63/66 65/65/67 66/66/68 66/66/70

Način delovanja Način izmenjave toplote/način obvoda/način osvežitve
Sistem izmenjave toplote Izmenjava toplote z navzkrižnim tokom zrak-zrak (trenutna + latentna toplota)
Element za izmenjavo toplote Posebej obdelan nevnetljiv papir
Mere Enota Višina x širina x globina mm 285x776x525 301x828x816 364x1.004x868 364x1.004x1.156 726x1.512x868 726x1.512x1.156
Masa Enota kg 24 33 52 55 64 131 152
Ohišje Material Pocinkana jeklena pločevina
Pretok zraka skozi 
ventilator – 50 Hz

Način izmenjave toplote Izredno visoko m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Način obvoda Izredno visoko m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

Ventilator – Zunanji 
statični tlak – 50 Hz

Izredno visoko Pa 69 64 98 93 137 157 137
Visoko Pa 39 –
Nizko Pa 20 –

Zračni filter Tip Flis iz večsmernih vlaken
Raven zvočnega tlaka 
– 50 Hz

Način izmenjave toplote Izredno visoko dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33 34,5 36 39,5 40
Način obvoda Izredno visoko dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33,5 34,5 36 40,5 40

Območje delovanja Najmanj °CDB -15
Največ °CDB 50
Relativna vlažnost % 80 % ali manj

Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek -/-
Premer priključnega voda mm 100 150 200 250 350
Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/60/od 220 do 240/220
Tok Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 15 16

RV: Relativna vlažnost DZ: Dovod zraka (v prostor) PZ: Povratek zraka (iz prostora)

Visoko učinkoviti papir

ZUNAJ ZNOTRAJ

PZ
26 °C

50 % RV

32 °C
70 % RV

Vgrajena obloga

Med plastmi se 
izmenjuje toplota 
in vlaga

DZ
Vgrajena 

obloga

PZ

Delovanje visoko 

učinkovitega papirja.

 

 

Križni tok zraka za 

izmenjavo vročine  

in vlage.

DZ
27,4 °C

63 % RV30,6 °C
62 % RV

Prezračevanje z vračanjem toplote
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Električni grelnik za VAM

ELEKTRIČNI GRELNIK ZA VAM (VH)
Napajalna napetost 220/250V~ 50/60 Hz. ± 10 %
Izhodni tok (največ) 19 A pri 40 °C (okolje)
Temperaturno tipalo 5 kohm pri 25 °C (tabela 502 1T)
Območje regulacije temperature od 0 do 40 °C/(od 0 do 10 V ali od 0 do 100 %)
Krmilna varovalka 20 x 5 mm, 250 mA

Lučke LED Vklop – rumena
Vklop grelnika – rdeča (sveti ali utripa, kar kaže impulzno krmiljenje)

Napaka pretoka zraka – rdeča

Vgradne luknje 98 x 181 mm za središča lukenj ø 5 mm
Največja temperatura okolja priključne omarice 35 °C (med delovanjem)
Samodejni izklop zaradi visoke temperature Prednastavljen na 100 °C
Samodejni izklop zaradi visoke temperature z ročno ponastavitvijo Prednastavljen na 125 °C
Rele za delovanje 1 A, 120 V~ ali 1 A, 24 V=
Vhod za nastavitveno točko BMS 0–10 V=

 VH 1B 2B 3B 4B 4/AB 5B
Moč kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Premer kanala mm 100 150 200 250 250 300

Primerne naprave VAM VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB
– VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

Za izbiro ustrezne moči glejte izbirno programsko opremo VAM.

VH

 › Celostna rešitev za svež zrak, saj lahko podjetje Daikin dobavi 
VAM in električni grelnik

 › Izboljšano udobje pri nizkih temperaturah zunanjosti zaradi 
ogretega zunanjega zraka

 › Koncept vgrajenega električnega grelnika (druga oprema ni 
potrebna)

 › Standardno dvojno tipalo pretoka in temperature
 › Prilagodljiva nastavitev z nastavljivo temperaturo
 › Povečana varnost z 2 izklopoma: ročni in samodejni
 › Integracija BMS z:

 - Breznapetostni rele za javljanje napak
 - Vhod 0–10 V= za upravljanje nastavljene temperature

VH
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Izhodni ventilator
Elementi toplotnega 

izmenjevalnika
Motor dušilnika

DušilnikIZ (izhod zraka na prosto)

ZZ (sveži zrak od zunaj)

Ventilator za dovajanje zraka

Elektronska omarica (krmilna omarica)

DZ (dovod zraka v prostor)

PZ (povratni zrak iz prostora)

Stikalo s plovcem Elektromagnetni 

ventil

voda
DZ

Zbiralna posoda Odvod

PRETOK ZRAKA

Vložek vlažilnika:
Voda po načelu kapilarnega dviga potuje skozi 
vložek vlažilnika. Segreti zrak iz toplotnega 
izmenjevalnika DX potuje skozi vlažilnik in 
vsrkava vlago.

1 Primer VKM-GM

Primer delovanja: vlaženje in predelava zraka (način ogrevanja)1

Toplotni izmenjevalnik DX (toplotni 

izmenjevalnik za direktno ekspanzijo)

Prezračevanje z vračanjem 
toplote in obdelavo zraka

Predhodno ogrevanje ali hlajenje svežega zraka zmanjša 
obremenitev klimatizacije

 › Energetsko varčno prezračevanje z ogrevanjem, hlajenjem in 
vračanjem vlage

 › Zagotavlja visoko kakovost notranjega okolja s predhodno 
obdelavo vstopnega svežega zraka

 › Vlaženje vstopnega zraka omogoča udobno raven vlažnosti v 
prostoru celo med ogrevanjem

 › Idealna rešitev za trgovine, restavracije ali pisarne, kjer je 
zahtevano maksimalno veliko talnega prostora za pohištvo, 
okraske in napeljavo

 › Možno je brezplačno hlajenje, ko je zunanja temperatura pod 
notranjo (npr. ponoči)

 › Nizka poraba energije zaradi enosmernih inverterskih 
ventilatorjev

 › Preprečite energijske izgube zaradi čezmernega prezračevanja in 
hkrati ohranite kakovost notranjega zraka z dodatnim tipalom za CO

2
 › Hitrejša vgradnja s preprostim nastavljanjem nazivnega 
pretoka zraka, zato je potrebnih manj dušilnih členov kot pri 
tradicionalnih inštalacijah

 › Posebej razvit element za izmenjavo toplote s HEP  
(visoko učinkovit papir)

 › Delovanje je možno pri nad- in podtlaku

VKM-GB/VKM-GBM
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Primer VKM-GM

Prezračevanje z vračanjem toplote,  

vlaženje in obdelava zraka

Prezračevanje z vračanjem toplote in obdelavo zraka
Prezračevanje z vračanjem toplote, vlaženjem in 

obdelavo zraka
Prezračevanje VKM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Vhodna moč – 50 Hz Način izmenjave toplote Nazivno Izredno visoko kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410

Način obvoda Nazivno Izredno visoko kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410
Obremenitev pri 
klimatizaciji svežega zraka

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

Učinkovitost izmenjave 
toplote – 50 Hz

Izredno visoko/visoko/nizko %
76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Učinkovitost izmenjave 
entalpije – 50 Hz

Hlajenje Izredno visoko/visoko/nizko % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Ogrevanje Izredno visoko/visoko/nizko % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Način delovanja Način izmenjave toplote/način obvoda/način osvežitve
Sistem izmenjave toplote Izmenjava toplote z navzkrižnim tokom zrak-zrak (trenutna + latentna toplota)
Element za izmenjavo toplote Posebej obdelan nevnetljiv papir
Vlažilnik Sistem – Z naravnim izhlapevanjem
Mere Enota Višina x širina x globina mm 387x1.764x832 387x1.764x1.214 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Masa Enota kg 94 110 112 100 119 123
Ohišje Material Pocinkana jeklena pločevina
Pretok zraka skozi 
ventilator – 50 Hz

Način izmenjave toplote Izredno visoko m³/h 500 750 950 500 750 950
Način obvoda Izredno visoko m³/h 500 750 950 500 750 950

Ventilator – Zunanji 
statični tlak – 50 Hz

Izredno visoko Pa 210 150 200 205 110
Visoko Pa 170 160 100 150 155 70
Nizko Pa 140 110 70 120 105 60

Zračni filter Tip Flis iz večsmernih vlaken
Raven zvočnega tlaka 
– 50 Hz

Način izmenjave toplote Izredno visoko dBA 39 41,5 41 38 40
Način obvoda Izredno visoko dBA 40 41,5 41 39 41

Območje delovanja Okrog enote °CDB od 0 °C do 40 °CDB 80 % RV ali manj
Dovod zraka °CDB od –15 °C do 40 °CDB 80 % RV ali manj
Povratek zraka °CDB od 0 °C do 40 °CDB 80 % RV ali manj
Temperatura na 
toplotnem izmenjevalniku

Hlajenje Največ °CDB -15
Ogrevanje Najmanj °CDB 43

Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Premer priključnega voda mm 200 250 200 250
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35

Plin ZP mm 12,7
Dovod vode mm – 6,4
Odvod Zunanji navoj PT3/4

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/od 220 do 240
Tok Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 15
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Načini uporabe za obdelavo zraka

Široko območje pretokov zraka
Pri načinih uporabe, ki zahtevajo velike količine 
obdelanega svežega zraka (veliki atriji, dvorane za 
sprejeme itd.), predstavljajo enote za obdelavo zraka 
idealno rešitev.
Široka ponudba enot za obdelavo zraka Daikin 
obvladuje pretoke zraka od 500 do 140.000 m³/h.

Enoto za obdelavo zraka lahko prilagodite poljubnemu 
pretoku zraka z merami pretočnega dela, ki je na voljo 
za vgradnjo.

Paket Daikin za svež zrak – priključi-in-
uporabljaj

Seriji D-AHU Professional in Energy zagotavljata 
celotno rešitev s tovarniško vgrajenim in 
konfiguriranim krmiljenjem (krmilniki EKEXV, EKEQ, 
DDC) z našimi kondenzacijskimi enotami ERQ in VRV 
po načelu »priključi-in-uporabljaj«.
Najlažja rešitev, saj prihranite čas in imate samo eno 
kontaktno osebo!

Povračilo naložbe

Enota za obdelavo zraka (Air Handling Unit – AHU) je 
ključnega pomena za učinkovit sistem za klimatizacijo, 
naše napredne zasnove in visoka učinkovitost 
delovanja pa zagotavljajo hitro povračilo naložbe. 
Naša serija AHU Energy je zasnovana za vrhunsko 
zmogljivost, ki zmanjšuje porabo energije in s tem 
tudi stroške za energijo. Skozi pričakovano 15-letno 
življenjsko dobo opreme pomeni to občuten prihranek, 
zlasti če upoštevamo vedno višje cene energije.

Vnaprej določene velikosti

Na voljo je 27 fiksnih velikosti, ki so optimizirane 
za najboljši kompromis med konkurenčnostjo in 
standardizacijo proizvodnje. Kljub temu pa zasnova 
Daikin od razdelka do razdelka omogoča spreminjanje 
velikosti enot s korakom po 1 cm, sestaviti pa jih je 
mogoče na kraju samem in brez varjenja, da se lahko 
prilagodimo prostorskim omejitvam vgradnje.

Visokoučinkoviti sestavni deli

Vse enote za obdelavo zraka Daikin so zasnovane 
za optimalno energetsko učinkovitost. Plošče s 
poliuretansko peno ali mineralno volno zagotavljajo 
izvrstno toplotno izolacijo. Na voljo je tudi najširša 
ponudba filtrov, ki izpolnjuje tudi najstrožje zahteve.
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Professional

750 m3/h
do 144.000 m3/h

Energy

750 m3/h
do 100.000 m3/h

Compact

500 m3/h
do 25.000 m3/h

Professional
 › Vnaprej določene velikosti
 › Prilagojeno vsaki stranki
 › Modularna konstrukcija

Energy
 › Kakovostna rešitev za optimalno 
porabo energije

 › Visokoučinkoviti sestavni deli
 › Hitro povračilo naložbe

Compact
 › Vnaprej določene velikosti
 › Koncept priključi-in-uporabljaj
 › Tehnologija brezkrtačnih 
ventilatorjev

 › Visoko učinkovito toplotno kolo
 › Kompaktna zasnova

NOVO

Načini uporabe za obdelavo zraka



124

Načini uporabe enot za obdelavo zraka

Zakaj je priporočljivo uporabiti kondenzacijske enote ERQ 
in VRV za povezovanje z enotami za obdelavo zraka?

Visoka učinkovitost

Toplotne črpalke Daikin so znane po svoji visoki 
energetski učinkovitosti. Integracija enote za 
obdelavo zraka s sistemom za vračanje toplote je še 
učinkovitejša, saj je lahko pisarniški sistem pogosto 

v načinu hlajenja, ko je zunanji zrak prehladen za 
neposredno dovajanje v prostor. V takem primeru 
se toplota iz pisarn preprosto prenese v segrevanje 
hladnega vhodnega svežega zraka. 

Zunanji zrak = 10 °C

Svež zrak se dovaja s temperaturo 21 °C. 

Razlika temperature glede na zunanji 

zrak se dogreva brezplačno z vračanjem 

toplote preko klimatskega sistema.

Notranja temperatura znaša 

22 °C, potrebno je hlajenje zaradi 

sončnega sevanja. 

Višek toplote se lahko prenese v 

enoto za obdelavo zraka.

Hiter odziv na spreminjanje obremenitve 
zagotavlja visoke ravni udobja

Enote Daikin ERQ in VRV se hitro odzivajo na nihanja 
temperature vhodnega zraka, kar zagotavlja stalno 
temperaturo notranjosti in s tem povezano veliko raven 
udobja za končne uporabnike. Najzmogljivejša je serija 
VRV, ki še izboljša udobje z neprekinjenim ogrevanjem 
tudi med odmrzovanjem.

Preprosto projektiranje  
in vgradnja

Sistem je preprost za projektiranje in vgradnjo, saj niso 
potrebni dodatni priključki za vodo, kot so bojlerji, 
zalogovniki in plinski priključki. 
To hkrati zmanjša skupno naložbo in obratovalne 
stroške sistema.

Kondenzatorska enota 

VRV IV ali ERQ

Elektronski vmesnik

(EKEQ)

Ekspanzijski ventil

(EKEXV)

Tovarniško vgrajen in 

varjen paket za svež zrak

Plin

Tekočina

Komplet za svež zrak Daikin
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Prilagodljive možnosti krmiljenja za enote za obdelavo zraka

Za največjo možno prilagodljivost vgradnje  
so na voljo 4 vrste krmilnih sistemov

Krmiljenje Y (samo EKEQFCB(A)) 
Krmiljenje moči, ki vzdržuje stalno temperaturo uparjanja  
(Te – pri hlajenju)/kondenzacije (Tc – pri ogrevanju). Temperatura za 
vzdrževanje se konfigurira kot servisna nastavitev (ni nastavljiva  
s strani končnega uporabnika) v območju Te = od 5 do 12 °C,  
Tc = od 43 do 49 °C. Zunanji sistem daje ukazni signal za vklop/izklop.

Krmiljenje Z (EKEQDCB/EKEQMCB(A))
Krmiljenje moči temelji na temperaturi prostora ali povratnega zraka 
in nastavitvi, ki jo določimo z daljinskim upravljalnikom. Dejanske 
temperature izpusta zraka ni mogoče krmiliti – to pomeni, da to 
morda ni primerno za načine uporabe s svežim zrakom, če so  
v klimatiziranem prostoru drugi viri ogrevanja/hlajenja.

Krmiljenje X (samo EKEQFCB(A)) 
Krmiljenje moči z zunanjim krmilnikom DDC/PLC preko analognega 
vhodnega signala od 0 do 10 V=. Analogni vhodni signal krmili 
moč s spreminjanjem temperature uparjanja (Te – pri hlajenju)/
kondenzacije (Tc – pri ogrevanju) v območju Te = od –7 do 20 °C,  
Tc = od 30 do 55 °C. To omogoča zelo natančno krmiljenje 
temperature.

Krmiljenje W (samo EKEQFCBA)
Krmiljenje moči z zunanjim krmilnikom DDC/PLC preko analognega 
vhodnega signala od 0 do 10 V=. Analogni vhodni signal linearno 
krmili moč v 5 korakih s spreminjanjem temperature uparjanja  
(Te – pri hlajenju)/kondenzacije (Tc – pri ogrevanju) v območju  
Te = od 6 do 13,5 °C, Tc = od 31 do 46 °C. Krmilna logika omogoča 
uporabo komercialnih večnamenskih krmilnikov DDC brez potrebe 
po dodatnem programiranju.

Vhod Vrednost vhoda Učinek

Daljinski vhod za vklop/
izklop

Sklenjen kontakt Sistem se vklopi

Razklenjen kontakt Sistem se izklopi

Vhod Vrednost vhoda Učinek

Analogni vhod za 
krmiljenje moči

<3 V … Te se poveča/Tc se 
zmanjša vsako minuto

Dovod zraka se segreje 
vsako minuto

5 V … sistem vzdržuje 
trenutno moč

Temperatura dovoda zraka 
ostane enaka

>7 V … Te se zmanjša/Tc se 
poveča vsako minuto

Dovod zraka se ohladi 
vsako minuto

Daljinski vhod za vklop/
izklop

Sklenjen kontakt Sistem se vklopi

Razklenjen kontakt Sistem se izklopi

Vhod Vrednost vhoda Učinek

Analogni vhod za 
krmiljenje moči

od 0 do 1,5 V: IZKLOP

od 1,5 do 3,5 V: Te = 13,5 °C/Tc = 31 °C približno 40 % zmogljivosti

od 3,5 do 6,5 V: Te = 11 °C/Tc = 36 °C približno 60 % zmogljivosti

od 6,5 do 8,5 V: Te = 8,5 °C/Tc = 41 °C približno 80 % zmogljivosti

od 8,5 do 10 V: Te = 6 °C/Tc = 46 °C 100 % zmogljivosti

Daljinski vhod za 
vklop/izklop

Sklenjen kontakt Sistem se vklopi

Razklenjen kontakt Sistem se izklopi

Vhod Vrednost vhoda Učinek

Daljinski vhod za vklop/
izklop

Sklenjen kontakt Sistem se vklopi

Razklenjen kontakt Sistem se izklopi

Prostor Prostor

Prostor Prostor

1~/50 Hz/od 220 do 240 V 1~/50 Hz/od 220 do 240 V

1~/50 Hz/od 220 do 240 V 1~/50 Hz/od 220 do 240 V

R410A R410A

R410A R410A

EKEXV- EKEXV-

EKEXV- EKEXV-

ali

Vhod F1-F2 iz zunanje enote 
ali drugih notranjih enot

Vhod F1-F2 iz zunanje enote 
ali drugih notranjih enot

Vhod F1-F2 iz zunanje enote 
ali drugih notranjih enot

Vhod F1-F2 iz zunanje enote 
ali drugih notranjih enot

Svež zrak Svež zrak

Svež zrak Svež zrak

Povratek Povratek

Povratek Povratek

Dovod Dovod

Dovod Dovod

– –

– –

BRC1- BRC1-

BRC1- BRC1-

EKEQDCB
EKEQMCB(A)

EKEQFCB(A)

EKEQFCB(A)
EKEQFCBA

Zunanji 
vklop/izklop

Zunanji krmilnik 
DDC/PLC

Zunanji krmilnik 
DDC/PLC

Primer: Krmiljenje temperature 

dovodnega zraka.

Uporabite pa lahko tudi 

druge referenčne vrednosti, 

ki vas zanimajo.

Primer: Krmiljenje temperature 

dovodnega zraka.

Uporabite pa lahko tudi 

druge referenčne vrednosti, 

ki vas zanimajo.
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Način uporabe za obdelavo zraka

Napredna rešitev za sisteme v paru in z več enotami

 › Invertersko krmiljene enote
 › Vračanje toplote, toplotna črpalka
 › R-410A
 › Krmiljenje temperature prostora s krmilnikom Daikin
 › Na voljo široka ponudba kompletov ekspanzijskih ventilov
 › BRC1E52A/B se uporablja za nastavitev temperature  
(v povezavi z EKEQMCBA)

 › Možnost povezovanja z vsemi sistemi za vračanje  
toplote in toplotnimi črpalkami VRV

Za višje moči (od 8 do 54 KM)
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Način uporabe za obdelavo zraka

Krmiljenje W, X in Y za 
toplotne črpalke VRV IV
R*YQ8-20T

R*YQ12-54T

Napeljava za hladilno sredstvo

F1–F2

druga komunikacija

Krmiljenje Z za vse 
zunanje enote VRV
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Osnovna rešitev za svež zrak za 
sisteme v paru
 › Invertersko krmiljene enote
 › Toplotna črpalka
 › R-410A
 › Na voljo je široka ponudba kompletov ekspanzijskih ventilov

 
 
»Komplet Daikin za svež zrak« zagotavlja celotno rešitev »priključi in uporabljaj« 
s kondenzatorskimi enotami AHU, ERQ ali VRV ter krmiljenje vseh enot (krmilnik 
EKEQ, EKEX, DDC) s tovarniško vgradnjo in konfiguracijo. Najlažja rešitev s samo 
eno kontaktno osebo

F1–F2

Napeljava za hladilno sredstvo

Enota za obdelavo zraka Daikin

Prezračevanje ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Razpon moči KM 4 5 6
Hladilna moč Nazivno kW 11,2 14,0 15,5
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 12,5 16,0 18,0
Vhodna moč Hlajenje Nazivno kW 2,81 3,51 4,53

Ogrevanje Nazivno kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Mere Enota mm 1.345x900x320
Masa Enota kg 120
Pretok zraka 
skozi ventilator

Hlajenje Nazivno m³/min 106
Ogrevanje Nazivno m³/min 102 105

Raven zvočne moči Hlajenje Nazivno dBA 66 67 69
Raven zvočnega 
tlaka

Hlajenje Nazivno dBA 50 51 53
Ogrevanje Nazivno dBA 52 53 55

Območje 
delovanja

Hlajenje Najmanj/največ °CDB -5/46
Ogrevanje Najmanj/največ °CWB -20/15,5
Temperatura na toplotnem 
izmenjevalniku

Ogrevanje Najmanj °CDB 10 (1)
Hlajenje Največ °CDB 35

Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Polnitev kg/TCO

2
Eq 4,0/8,4

Priključki 
napeljave

Tekočina ZP mm 9,52
Plin ZP mm 15,9 19,1
Odvod ZP mm 26x3

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1N~/50/od 220 do 240
Tok Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 32,0

Prezračevanje ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Razpon moči KM 5 8 10
Hladilna moč Nazivno kW 14,0 22,4 28,0
Zmogljivost ogrevanja Nazivno kW 16,0 25,0 31,5
Vhodna moč Hlajenje Nazivno kW 3,52 5,22 7,42

Ogrevanje Nazivno kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Mere Enota mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Masa Enota kg 159 187 240
Pretok zraka skozi 
ventilator

Hlajenje Nazivno m³/min 95 171 185
Ogrevanje Nazivno m³/min 95 171 185

Raven zvočne moči Nazivno dBA 72 78
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 54 57 58
Območje 
delovanja

Hlajenje Najmanj/največ °CDB -5/43
Ogrevanje Najmanj/največ °CWB -20/15
Temperatura na toplotnem 
izmenjevalniku

Ogrevanje Najmanj °CDB 10
Hlajenje Največ °CDB 35

Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Polnitev kg/TCO

2
Eq 6,2/12,9 7,7/16,1 8,4/17,5

Priključki 
napeljave

Tekočina ZP mm 9,52
Plin ZP mm 15,9 19,1 22,2

Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 3N~/50/400
Tok Največji nazivni tok varovalke (MFA) A 16 25
(1) Če je temperatura na toplotnem izmenjevalniku nižja, uporabite predhodno obdelavo zraka (toplotno kolo ...) za povečanje temperature toplotnega izmenjevalnika

ERQ – za manjše zmogljivosti 
(od razreda 100 do 250)

Način uporabe za obdelavo zraka
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Integracija enot ERQ in VRV v sisteme enot za obdelavo zraka drugih ponudnikov
Široka ponudba kompletov ekspanzijskih ventilov in krmilnih omaric

Tabela kombinacij
Krmilna omarica  Komplet ekspanzijskega ventila

EKEQDCBV3 EKEQFCBAV3 EKEQMCBAV3 EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Krmiljenje Z  Krmiljenje W, X, Y  Krmiljenje Z

Sistem A

1-fazno
ERQ100 P P – P P P P – – – – –
ERQ125 P P – P P P P P – – – –
ERQ140 P P – – P P P P – – –  –

3-fazno
ERQ125 P P – P P P P P – – – –
ERQ200 P P – – – P P P P P – –
ERQ250 P P – – – – P P P P – –

Sistem B VRV III n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1
Sistem B VRV IV 1 -> 3 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2
•	 P (uporaba v paru): Kombinacija je odvisna od zmogljivosti enote za obdelavo zraka
•	 n1 (uporaba z več enotami: Kombinacija enot za obdelavo zraka in notranjih enot VRV DX): Za določitev količine glejte podatkovno knjigo za projektiranje
•	 n2 (uporaba z več enotami: Več enot za obdelavo zraka ali kombinacija enot za obdelavo zraka in notranjih enot VRV DX): Za določitev količine glejte podatkovno knjigo za projektiranje 
•	 Krmilno omarico EKEQFA lahko povežete z določenimi tipi zunanjih enot VRV IV (z največ 3 omaricami na enoto). Krmilnih omaric EKEQFA ne kombinirajte z notranjimi enotami VRV DX, notranjimi enotami RA ali hidroomaricami

Pregled ekspanzijskih ventilov in krmilnikov

EKEXV – komplet ekspanzijskega ventila za načine uporabe z obdelavo zraka

Prezračevanje EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Mere Enota mm 401x215x78
Masa Enota kg 2,9
Raven zvočnega tlaka Nazivno dBA 45
Območje delovanja Temperatura na toplotnem 

izmenjevalniku
Ogrevanje Najmanj °CDB 10 (1)
Hlajenje Največ °CDB 35 (2)

Hladilno sredstvo Tip/toplogredni učinek R-410A/2.087,5
Priključki napeljave Tekočina ZP mm 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) Temperaturo zraka, ki vstopa v toplotni izmenjevalnik v načinu ogrevanja, je mogoče znižati na –5 °CDB. Za več informacij se obrnite na svojega prodajalca. (2) 45 % relativne vlažnosti

EKEQ – krmilna omarica za načine uporabe z obdelavo zraka

Prezračevanje EKEQ FCBA DCB MCBA
Način uporabe Glejte opombo Par Več enot
Zunanja enota ERQ/VRV ERQ VRV
Mere Enota mm 132x400x200
Masa Enota kg 3,9 3,6
Napajanje Število faz/frekvenca/napetost Hz/V 1~/50/230

Kombinacija EKEQFCBA in ERQ se uporablja za uporabo v paru. Krmilno omarico EKEQFCBA lahko povežete z določenimi tipi zunanjih enot VRV IV z največ 3 krmilnimi omaricami. Kombinacija z notranjimi 
enotami DX, hidroomaricami, zunanjimi enotami RA itd. ni dovoljena. Za podrobnosti glejte risbo preglednice kombinacij na zunanji enoti.

Tabela zmogljivosti
Hlajenje

Razred EKEXV
Dovoljena moč toplotnega izmenjevalnika (kW)

Najmanj Največ

50 5,0 6,2
63 6,3 7,8
80 7,9 9,9
100 10,0 12,3
125 12,4 15,4
140 15,5 17,6
200 17,7 24,6
250 24,7 30,8
400 35,4 49,5
500 49,6 61,6

Nasičena temperatura uparjanja: 6 °C
Temperatura zraka: 27 °C DB/19 °C WB

Ogrevanje

Razred EKEXV
Dovoljena moč toplotnega izmenjevalnika (kW)

Najmanj Največ

50 5,6 7,0
63 7,1 8,8
80 8,9 11,1
100 11,2 13,8
125 13,9 17,3
140 17,4 19,8
200 19,9 27,7
250 27,8 34,7
400 39,8 55,0
500 55,1 69,3

Nasičena temperatura kondenziranja: 46 °C
Temperatura zraka: 20 °C DB
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Krmilniki

PAMETNO UPRAVLJANJE 
NA DOTIK
DCM601A51

INFRARDEČI DALJINSKI 
UPRAVLJALNIK

OŽIČENI DALJINSKI UPRAVLJALNIK
BRC1E52A
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Podjetje Daikin ponuja različne rešitve za krmiljenje, ki so prilagojene zahtevam tudi 
najzahtevnejših poslovnih načinov uporabe.

 › Osnovne rešitve za krmiljenje za stranke z manjšimi 
zahtevami in omejenim proračunom

 › Integrirane rešitve za krmiljenje za stranke, ki želijo 
enote Daikin integrirati v svoj obstoječi sistem BMS

 › Napredne rešitve za krmiljenje za stranke, ki želijo pri 
podjetju Daikin dobiti sistem mini BMS, ki vključuje 
napredno upravljanje energije

Povzetek rešitev za krmiljenje

Tabele zahtev za načine uporabe

Trgovina Krmiljenje enote Integracijsko krmiljenje Napredno krmiljenje

BRC1E52A/B RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCS601C51 DCM601A51

1 daljinski 
krmilnik za 1 

notranjo enoto 
(skupino)

1 prehod za 1 
notranjo enoto 

(skupino)

1 prehod za 1 
notranjo enoto

1 prehod za 1 
notranjo enoto 

1 prehod za največ 
64 notranjih enot 

(skupin) in 10 
zunanjih enot

1 sistem iTC za 
64 notranjih 

enot (skupin)

1 sistem iTM 
za 64 notranjih 

enot (skupin) (1) 

Samodejno krmiljenje klimatizacije       
Omejene možnosti upravljanja za osebje trgovine       
Ustvarjanje območij v trgovini   
Medsebojna zapora na primer z alarmom in 
tipalom PIR  
Integracija enot Daikin v obstoječi sistem BMS 
preko vodila Modbus  
Integracija enot Daikin v obstoječi sistem BMS 
preko vodila KNX 
Integracija enot Daikin v obstoječi sistem BMS 
preko protokola HTTP 
Nadzor porabe energije 
Napredno upravljanje energije 
Omogoča brezplačno hlajenje  
Integracija navzkrižnih stebrov ponudbe izdelkov 
Daikin v sistem BMS Daikin 
Integracija izdelkov drugih ponudnikov v sistem 
BMS Daikin 
Standardno je na voljo spletno upravljanje preko 
krajevnega osebnega računalnika 
(1): Dodati je mogoče 7 enot iTM z adapterji (DCM601A52) za 512 skupin notranjih enot in 80 zunanjih enot (sistemov)

Hotel Krmiljenje enote Integracijsko krmiljenje Napredno krmiljenje

BRC2/3E52C RTD-HO RTD-Net KLIC-DI DCS601C51 DCM601A51

1 daljinski 
krmilnik za 1 

notranjo enoto 
(skupino)

1 prehod za 1 
notranjo enoto 

(skupino)

1 prehod za 1 
notranjo enoto 

(skupino)

1 prehod za 1 
notranjo enoto

1 sistem iTC za 
64 notranjih 

enot (skupin)

1 sistem iTM 
za 64 notranjih 

enot (skupin) (1) 

Gost hotela lahko upravlja in nadzoruje osnovne funkcije iz svoje sobe      
Omejene možnosti upravljanja za goste hotela      
Medsebojna zapora s kontaktom okna   
Medsebojna zapora s kartico na ključ   
Integracija enot Daikin v obstoječi sistem BMS preko vodila Modbus 
Integracija enot Daikin v obstoječi sistem BMS preko vodila KNX 
Integracija enot Daikin v obstoječi sistem BMS preko protokola HTTP 
Nadzor porabe energije 
Napredno upravljanje energije 
Integracija navzkrižnih stebrov ponudbe izdelkov Daikin v sistem BMS Daikin 
Integracija izdelkov drugih ponudnikov v sistem BMS Daikin 
Standardno je na voljo spletno upravljanje preko krajevnega osebnega računalnika 
(1): Dodati je mogoče 7 enot iTM z adapterji (DCM601A52) za 512 skupin notranjih enot in 80 zunanjih enot (sistemov)
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Tehnično hlajenje Enota Integracijsko krmiljenje Napredno

DTA113B51 RTD-10 DCM601A51

1 tiskano vezje 
za 4 notranje 

enote (skupine)

1 prehod za 
do 8 notranjih 
enot (skupina)

1 sistem iTM 
za 64 notranjih 

enot (skupin) (1) 

Samodejno krmiljenje klimatizacije   
Pomožno delovanje   
Izmenično delovanje   
Omejene možnosti upravljanja za tehnično hladilno sobo  
Če je temperatura prostora nad največjo dovoljeno, prikaže 
opozorilo in zažene pomožno enoto.  
Če pride do napake, se prikaže alarm.  
(1): Dodati je mogoče 7 enot iTM z adapterji (DCM601A52) za 512 skupin notranjih enot in 80 zunanjih enot (sistemov)

Pisarna Krmiljenje enote Integracijsko krmiljenje Napredno krmiljenje

BRC1E52A/B EKMBDXA DMS504B51
DMS502A51/
DAM412B51

DCS302C51/
DST301B51

DCS601C51 DCM601A51

1 daljinski 
krmilnik za 1 

notranjo enoto 
(skupino)

1 prehod za največ 
64 notranjih enot 

(skupin) in 10 
zunanjih enot

1 prehod za 64 
notranjih enot 

(skupin)

1 prehod za največ 
128 notranjih enot 

(skupin) in 20 
zunanjih enot (2)

1 R/C za največ 
64 skupin, 128 

notranjih enot in 
10 zunanjih enot

1 sistem iTC za 
64 notranjih 

enot (skupin)

1 sistem iTM 
za 64 notranjih 

enot (skupin) (1) 

Samodejno krmiljenje klimatizacije       (3)  
Centralizirano krmiljenje za upravljanje      
Krajevno krmiljenje za pisarniške delavce       
Omejene možnosti upravljanja za delavce v pisarnah   
Integracija enot Daikin v obstoječi sistem BMS preko vodila Modbus 
Integracija enot Daikin v obstoječi sistem BMS preko vodila KNX

Integracija enot Daikin v obstoječi sistem BMS preko protokola HTTP 
Integracija enot Daikin v obstoječi sistem BMS preko protokola LonTalk 
Integracija enot Daikin v obstoječi sistem BMS preko protokola BACnet 
Odčitavanje porabe energije 
Nadzor porabe energije 
Napredno upravljanje energije 
Integracija navzkrižnih stebrov ponudbe izdelkov 
Daikin v sistem BMS Daikin 
Integracija izdelkov drugih ponudnikov v sistem BMS Daikin 
Standardno je na voljo spletno upravljanje preko 
krajevnega osebnega računalnika 
(1): Dodati je mogoče 7 enot iTM z adapterji (DCM601A52) za 512 skupin notranjih enot in 80 zunanjih enot (sistemov) 
(2): Potrebna je razširitev za 256 notranjih enot (skupin), 40 zunanjih enot 
(3): Samo vklop/izklop

Povzetek rešitev za krmiljenje
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BRC944B2*/BRC1D52 

Ožičeni daljinski 
upravljalnik
 › Časovnik z urnikom:
Možna je nastavitev petih vsakodnevnih dejanj:
•	Nastavitev: enota se vklopi in vzdržuje se 

običajno delovanje
•	 Izklop: enota se izklopi1

•	Omejitve: enota se vklopi in poteka delovanje 
z mejnimi vrednostmi (za podrobnosti glejte 
delovanje z mejnimi vrednostmi)

 › Odhod od doma (zaščita pred zmrzovanjem): ko vas ni 
doma, se lahko notranja temperatura vzdržuje na določeni 
ravni. Ta funkcija lahko tudi vklopi ali izklopi napravo

 › Uporabniku prijazna funkcija HRV z gumbom za 
način prezračevanja in hitrost ventilatorja

 › Stalen nadzor napak sistema v skupno 80 sestavnih delih
 › Takojšen prikaz mesta in stanja napake
 › Zmanjšanje časa in stroškov vzdrževanja

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Infrardeči daljinski upravljalnik
Gumbi za upravljanje: vklop/izklop, način časovnika 
za začetek/konec, način časovnika za vklop/izklop, čas 
programa, nastavitev temperature, smer zračnega toka (1), 
način delovanja, upravljanje hitrosti ventilatorja, ponastavitev 
znaka za filter (2), znak za pregled (2)/preizkus (2) 

Prikazovalnik: način delovanja, zamenjava baterije, 
nastavitev temperature, smer zračnega toka (1), 
programirani čas, hitrost ventilatorja, pregled/preizkus (2)

1. Ne velja za FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ 

2. Samo za enote FX** 

3.  Informacije o vseh funkcijah daljinskega upravljalnika poiščite v navodilih za uporabo

 › Vmesnik s simboli za intuitivno upravljanje
 › Funkcije so omejene na osnovne potrebe uporabnika
 › Sodobna oblika
 › Varčevanje z energijo s povezavo s kartico na ključ, povezavo s 
kontaktom okna in omejitvijo nastavitvene točke

 › Prilagodljiva funkcija znižanja nastavitve zagotavlja, da temperatura 
prostora ostane v udobnih mejah, kar zagotavlja udobje za goste

 › Ploska zadnja plošča za preprosto vgradnjo

 › Preprost zagon: intuitiven vmesnik za 
napredne nastavitve menija

 › 2 izvedbi:
•	 Toplotna črpalka: temperatura, hitrost 

ventilatorja, vklop/izklop
•	 Vračanje toplote: temperatura, način, 

hitrost ventilatorja, vklop/izklop
 › Zamenja obstoječa upravljalnika BRC2C51 
in BRC3A61

Individualni krmilni sistemi 

BRC2E52A/BRC3E52A

BRC4*/BRC7*ARC466A1

BRC1D52 BRC944B2

Poenostavljen žični daljinski upravljalnik za hotele

Prikazovalnik

 › Način delovanja1

 › Poteka prezračevanje z vračanjem toplote (HRV)
 › Upravljanje preklopa hlajenje/ogrevanje
 › Kazalnik centraliziranega upravljanja
 › Kazalnik skupinskega upravljanja
 › Nastavljena temperatura1

 › Smer zračnega toka1

 › Programirani čas
 › Preizkus/delovanje
 › Hitrost ventilatorja1

 › Filter čistega zraka
 › Odmrzovanje/vroči zagon
 › Napaka

1 Na BRC944B2 so na voljo samo funkcije, označene z »1«
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Grafični prikaz okvirne 

porabe elektrike

(funkcija je na voljo v 

kombinaciji s FCQG in FCGHQ)

Uporabniku prijazen daljinski 
upravljalnik s sodobno obliko
BRC1E52A/B

Niz funkcij za varčevanje z energijo, 
ki jih lahko izberete ločeno

 › Omejitev območja temperature
 › Funkcija znižanja nastavitve
 › Priključek za tipalo za prisotnost in tla (na voljo na 
novi kaseti s krožnim tokom)

 › Prikaz kWh
 › Samodejna ponastavitev nastavljene temperature
 › Časovnik izklopa

Omejitev območja temperature preprečuje 
čezmerno ogrevanje ali hlajenje

Prihranite energijo z omejevanjem najnižje 
temperature pri hlajenju in najvišje temperature pri 
ogrevanju.
Opomba: Na voljo tudi v načinu samodejnega preklopa med 

hlajenjem in ogrevanjem.

Prikaz kWh sledi vaši porabi

Prikaz kWh kaže okvirno porabo električne energije v 
zadnjem dnevu/mesecu/letu.

Druge funkcije

 › Možno je nastaviti do 3 neodvisne urnike, tako da 
lahko uporabnik sam preprosto spreminja urnik skozi 
leto (npr. poleti, pozimi, v prehodnem času)

 › Možnost individualnega omejevanja menijskih 
funkcij 
Preprosta uporaba: vse funkcije so neposredno 
dostopne

 › Preprosta priprava: jasen grafični uporabniški vmesnik 
za napredne nastavitve menija

 › Ura realnega časa s samodejnim preklopom na 
poletni čas

 › Vgrajeno pomožno napajanje: Če zmanjka elektrike, 
se vse nastavitve ohranijo do 48 ur

 › Podpora za več jezikov 
angleščina, nemščina, nizozemščina, španščina, 
italijanščina, francoščina, grščina, ruščina, turščina, 
poljščina (BRC1E52A)
angleščina, nemščina, češčina, hrvaščina, 
madžarščina, romunščina, slovenščina, bolgarščina, 
slovaščina, srbščina, albanščina (BRC1E52B)
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Centralizirani krmilni sistemi

Centralizirano upravljanje sistema Sky Air in VRV lahko dosežete s 3 uporabniku prijaznimi kompaktnimi upravljalniki. 
Ti sistemi se lahko uporabljajo neodvisno ali v kombinaciji, kjer velja: ena skupina = več (do 16) notranjih enot v 
kombinaciji in 1 območje = več skupin v kombinaciji.
Centralizirani daljinski upravljalnik je idealen za uporabo v najemniških poslovnih zgradbah, ki so različno 
zasedene, kar omogoča, da se notranje enote razdelijo v skupine po najemnikih (razdelitev v območja). 
Časovnik z urnikom programira urnik in pogoje delovanja za vsakega najemnika, upravljanje pa lahko preprosto 
ponastavite skladno z različnimi zahtevami.

DCS302C51

Centralizirani daljinski upravljalnik
Zagotavlja individualno upravljanje 64 skupin (območij) notranjih enot.
 › Omogoča upravljanje največ 64 skupin (128 notranjih enot, 
največ 10 zunanjih enot)

 › Omogoča upravljanje največ 128 skupin (128 notranjih enot, 
največ 10 zunanjih enot) z dvema centraliziranima daljinskima 
upravljalnikoma na ločenih mestih

 › Upravljanje območij
 › Upravljanje skupin
 › Prikaz kode okvare
 › Največja dolžina ožičenja je 1.000 m (skupaj: 2.000 m)
 › Upravljati je mogoče smer in pretok zraka za HRV
 › Razširjena funkcija časovnika

DCS301B51

Poenoteni vklop/izklop
Zagotavlja hkratno in individualno upravljanje 16 skupin 
notranjih enot.

 › Omogoča upravljanje največ 16 skupin (128 notranjih enot)
 › Omogoča uporabo 2 daljinskih upravljalnikov na ločenih mestih
 › Prikaz stanja delovanja (običajno delovanje, alarm)
 › Kazalnik centraliziranega upravljanja
 › Največja dolžina ožičenja je 1.000 m (skupaj: 2.000 m)

DST301B51

Časovnik z urnikom

Omogoča programiranje 64 skupin.

 › Upravljate lahko največ 128 notranjih enot
 › 8 vrst tedenskih programov
 › Pomožno napajanje za največ 48 ur
 › Največja dolžina ožičenja je 1.000 m (skupaj: 2.000 m)
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Centralizirani krmilni sistemi

DTA113B51

Osnovna rešitev za krmiljenje Sky Air in VRV

 › Funkcija vrtenja
 › Funkcija zasilnega delovanja

BRC1D52

DCS601C51

Podroben in preprost nadzor ter upravljanje sistemov VRV (največ 64 skupin notranjih enot).

Javna linija

Sistem omrežnih 

servisnih storitev 

za klimatizacijo

Krmilnik drugega proizvajalca (pametna hiša, BMS itd.)

Ethernet 

DIII-NET

Vhodni kontakt za prisilni izklop

Vgrajen 

modem

Požarni alarm

Notranje enote

DCS601C51

HRV

Jeziki
 › angleščina
 › francoščina
 › nemščina
 › italijanščina
 › španščina
 › nizozemščina
 › portugalščina

Postavitev sistema
 › Možno je upravljanje do 
64 notranjih enot

 › Zaslon na dotik (barvni LCD s 
prikazom ikon)

Upravljanje
 › Izboljšana funkcija zgodovine

Krmiljenje
 › Individualno upravljanje 
(nastavitvena točka, zagon/
zaustavitev, hitrost ventilatorja) 
(največ 64 skupin/notranjih enot)

 › Urnik znižanja
 › Napredne funkcije urnika 
(8 programov, 17 vzorcev)

 › Prilagodljivo združevanje v 
območja

 › Letni program
 › Upravljanje zaustavitve v primeru 
požara

 › Upravljanje z medsebojnimi 
zaporami

 › Izboljšana funkcija nadzora in 
upravljanja za HRV

 › Samodejni preklop hlajenje/
ogrevanje

 › Optimizacija ogrevanja
 › Temperaturna omejitev
 › Zaščita z gesli: 3 ravni (splošna, 
skrbniška in servisna)

 › Hiter izbor in popolno upravljanje
 › Preprosta uporaba menijev

Nadzor
 › Vizualizacija preko grafičnega 
uporabniškega vmesnika 
(GUI)

 › Barvni prikazovalnik z ikonami 
za spremembo funkcij

 › Način delovanja notranjih 
enot

 › Prikaz zamenjave filtra

Cenovno ugodno
 › Funkcija brezplačnega 
hlajenja

 › Manj dela
 › Preprosta namestitev
 › Kompaktna zasnova: omejen 
prostor za namestitev

 › Prihranki skupne porabe 
energije

Odprt vmesnik
 › Komunikacija s krmilniki 
drugih proizvajalcev 
(pametna hiša, BMS itd.) 
je možna preko odprtega 
vmesnika (dodatna oprema 
HTTP)

Možnost povezovanja z:
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Deljene naprave (preko 
vmesniškega adapterja)

Do 4 enote/1 adapter
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Minisistem za upravljanje zgradbe

Sistem mini BMS  
s popolno integracijo 
vseh vrst izdelkov
Pregled sistema

NOVO

•	 Cenovno konkurenčen sistem mini BMS

•	 Navzkrižna integracija izdelkov Daikin

•	 Integracija opreme drugih proizvajalcev 

Neposredna povezava »priključi-in-uporabljaj«! 

Razsvetljava Ventilator

TipaloČrpalka

Požarni alarm

Števec kWh

Linija Di/Pi

Največ 200 m

Notranje enote,  

zračna zavesa, 

hidroomarica,  

enote za obdelavo zraka

Spletni dostop

Ko
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rji

Hla
dil
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i in

 en
ote
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 ob

de
lav

o z
rak
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H
la

je
nj

e

Internet
Ekstranet

LAN
3G

Vmesnik HTTP

Deljena enota

V/
I-e

no
ta

V/
I-e

no
ta

Vmesnik  

WAGO

Protokol  

BACnet

Integracija opreme drugih 
proizvajalcev

Popolno upravljanje ponudbe 
Daikin HVAC-R

DCM601A51

Predmeti z več možnimi stanji

AlarmDvigalo Enota za obdelavo zraka

Prilagodilna linija iTM plus

Največ 7 
prilagodilnikov

DCM601A52

Vhod Di/Pi

DCM601A51

Preverite na:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Koncept priključi-
in-uporabljaj 

Minisistem za upravljanje zgradbe NOVO

Prijaznost za uporabnika

 › Intuitivni uporabniški vmesnik
 › Vizualni pregled postavitve in neposredni dostop do 
glavnih funkcij notranje enote

 › Vse funkcije so neposredno dostopne preko zaslona 
na dotik ali spletnega vmesnika

Pametno upravljanje energije

 › Nadzor skladnosti porabe energije z načrtovano
 › Pomaga odkriti vire zapravljanja energije
 › Zmogljivi urniki jamčijo pravilno delovanje skozi 
vse leto

 › Prihranite energijo z medsebojno zaporo delovanja 
klimatizacije in druge opreme, na primer ogrevanja

Prilagodljivost

 › Integracija različnih vrst izdelkov (ogrevanje, 
klimatizacija, industrijski sistemi, hlajenje, enote za 
obdelavo zraka)

 › Protokol BACnet za integracijo izdelkov drugih 
ponudnikov

 › V/I-naprave za integracijo naprav, kot so luči in 
črpalke na enotah WAGO

 › Modularni koncept za vse velikosti sistemov
 › Z eno enoto ITM je mogoče krmiliti do 512 skupin 
notranjih enot, več enot ITM pa lahko kombinirate 
preko spletnega vmesnika

Preprosto servisiranje in zagon

 › Daljinsko preverjanje količine hladilnega sredstva 
odpravlja potrebo po obisku na kraju samem

 › Poenostavljeno odpravljanje napak
 › Prihranite čas za zagon z orodjem za predhodni zagon
 › Samodejna registracija notranjih enot

Pregled funkcij

Jeziki
 › angleščina

 › francoščina

 › nemščina

 › italijanščina

 › španščina

 › nizozemščina

 › portugalščina

Upravljanje
 › Spletni dostop

 › Proporcionalna porazdelitev 

moči (dodatna oprema)

 › Zgodovina delovanja 

(napake, delovne ure …)

 › Pametno upravljanje energije

-  Nadzor skladnosti porabe 

energije z načrtom

- Odkrijte vire izgub energije

 › Funkcija znižanja nastavitve

 › Drseča temperatura

Postavitev sistema
 › Krmiliti je mogoče do 2.560 

enot (ITM plus Integrator + 

7 iPU (z adapterjem iTM)

 › Ethernet TCPIP

Krmiljenje
 › Individualno krmiljenje 

(2.560 skupin)

 › Nastavitve urnika 

(tedenski urnik, letni urnik, 

sezonski urnik)

 › Kontrola zaklepanja

 › Omejitev nastavitvene točke

 › Temperaturna omejitev

Možnost povezovanja z:
- Deljene enote DX, Sky Air, VRV

- Hladilniki (s krmilnikom POL638.70)

- Enote za obdelavo zraka Daikin

- Konvektorji

- Tip Daikin Altherma Flex

- NT in VT hidroomarice

- Zračne zavese

- V/I, AI in PI WAGO

- Protokol BACnet

Vmesnik WAGO
 › Modularna integracija opreme 

drugih proizvajalcev

 -  Spojnik WAGO (vmesnik med 

WAGO in Modbus)

 - Enota Di

 - Enota Do

 - Enota Ai

 - Termistorska enota

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Prilagodljiva velikost

Od 64 do ∞ skupin

Deljena enota Konvektorji Hladilniki in enote 
za obdelavo zraka

Hlajenje



140

RTD-RA
 › Vmesnik Modbus za nadzor in krmiljenje 
stanovanjskih notranjih enot

RTD-NET
 › Vmesnik Modbus za nadzor in krmiljenje enot Sky Air, 
VRV, VAM in VKM

RTD-10
 › Izpopolnjena integracija v sistem BMS za enote  
Sky Air, VRV, VAM in VKM preko:
•	 Modbus
•	 Napetost (0–10 V)
•	 Upornost

 › Funkcija delovanja/mirovanja za sobe s strežniki

RTD-20
 › Napredno krmiljenje enot Sky Air, VRV in VAM/VKM 
ter zračnih zaves

 › Podvojeno ali neodvisno območno krmiljenje
 › Povečano udobje z integracijo tipala CO

2
 za 

upravljanje količine svežega zraka

RTD

Vmesniki za standardne protokole

Vmesnik Modbus 
Integracija enot RA, Sky Air 
in VRV v BMS ali sisteme za 
avtomatizacijo doma

Glavne funkcije RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Mere V x Š x G mm 80 x 80 x 37,5 100 x100 x 22
Kartica s ključem + kontakt za okno 
Funkcija znižanja  
Prepoved ali omejitev funkcij daljinskega upravljalnika (omejitev nastavitve ...)    ** 
Modbus (RS485)     
Upravljanje skupin (1)    
Krmiljenje 0–10 V  
Krmiljenje z upornostjo  
Aplikacija IT  
Zaklepanje ogrevanja  
Izhodni signal (vklop/odmrzovanje, napaka)  **** 
Uporaba v trgovinah 
Krmiljenje deljenega prostora 
Zračna zavesa *** *** 
(1): S kombiniranjem naprav RTD-RA.

Pregled funkcij

Funkcije krmiljenja RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Vklop/izklop M, C M M, V, R M M*
Nastavitvena točka M M M, V, R M M*
Način M M M, V, R M M*
Ventilator M M M, V, R M M*
Krilce M M M, V, R M M*
Krmiljenje dušilnika HRV M M, V, R M
Prepoved/omejitev funkcij M M M, V, R M M*
Prisilni izklop termonačina M

Funkcije nadzora RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Vklop/izklop M M M M M
Nastavitvena točka M M M M M
Način M M M M M
Ventilator M M M M M
Krilce M M M M M
Temperatura RC M M M M
Način RC M M M M
Enote nbr M M M M
Napaka M M M M M
Koda napake M M M M M
Temperatura povratnega zraka (Povprečje/najmanj/najmanj) M M M M M
Alarm za filter M M M M
Vklop termonačina M M M M M
Odmrzovanje M M M M
Vhodna/izhodna temperatura toplotnega izmenjevalnika M M M M M

M :  Modbus/R: upornost/V: napetost/C: krmiljenje
*  :  samo če so v prostoru ljudje/**:  omejitev nastavitvene točke/(*) če je na voljo
 ***: brez krmiljenja hitrosti ventilatorja na zračni zavesi CYV/****: delovanje in napaka

 › Zmanjšajte obratovalne stroške:
•	 Predhodni/naknadni način in način trgovanja
•	 Omejitev nastavitvene točke
•	 Izklop vsega
•	 Tipalo PIR za prilagajanje mrtvega območja

RTD-HO
 › Vmesnik Modbus za nadzor in krmiljenje enot 
Sky Air, VRV, VAM in VKM

 › Pametni krmilnik za hotelsko sobo
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EKMBDXA7V1

Največje možno število povezanih notranjih enot 64

Največje možno število povezanih zunanjih enot 10
Komunikacija DIII-NET – opomba DIII-NET (F1F2)

Protokol – opomba 2 žici; hitrost komunikacije: 9.600 ali 19.200 b/s

Protokol – tip RS485 (Modbus)
Protokol – največja širina 
ožičenja

m 500

Mere Višina x širina x globina mm 124x379x87
Masa kg 2,1
Temperatura okolja – delovanje  Največ °C 60

Najmanj °C 0
Vgradnja Notranja vgradnja
Napajanje Frekvenca Hz 50

Napetost V 220-240

Vmesniki za standardne protokole

Vmesnik Modbus DIII-net
EKMBDXA

Integrirani krmilni sistem za nemoteno  
povezovanje enot Sky Air in VRV s sistemi BMS

 › Komunikacija po protokolu Modbus RS485
 › Podroben nadzor in krmiljenje celotne rešitve VRV
 › Preprosta in hitra vgradnja s protokolom DIII-net
 › Ker se uporablja protokol Daikin DIII-NET, potrebuje vsaka enota Daikin le en vmesnik Modbus

EKMBDXA

DIII- NET

Zunanja enota VRV

HRV

Možnost priključitve do 256 enot na en vmesnik* Z omarico 
EKEQ.

Omrežje VRV

Razsvetljava

Omrežje Sky Air

Omrežje inverterskih hladilnikov

ČrpalkaPožarni alarm DvigaloVarnost Napajalni objekt

Omrežje za 
upravljanje 

zgradbe



142

KLIC-DD Velikost 45 x 45 x 15 mm KLIC-DI Velikost 90 x 60 x 35 mm
Deljena enota Sky Air VRV

Osnovno krmiljenje
Vklop/izklop • • •
Način Samodejno, ogrevanje, sušenje, ventilator, hlajenje Samodejno, ogrevanje, sušenje, ventilator, hlajenje Samodejno, ogrevanje, sušenje, ventilator, hlajenje
Temperatura • • •
Stopnje hitrosti ventilatorja 3 ali 5 + samodejno 2 ali 3 2 ali 3
Nihanje Ustavitev ali premikanje Ustavitev ali premikanje Nihanje ali fiksni položaji (5)

Napredne funkcije
Upravljanje napak Napake komunikacije, napake na enoti Daikin
Scene • • •
Samodejni izklop • • •
Omejitev temperature • • •
Začetna konfiguracija • • •
Konfiguracija glavne in podrejene enote • •

Vmesnik KNX

Vmesniki za standardne protokole

KLIC-DD
KLIC-DI

Integracija enot Split, Sky Air in VRV v sisteme HA/BMS

Priključitev ločenih notranjih enot na vmesnik 
KNX za sistem za avtomatizacijo doma

Krmiljenje žaluzij

Hiša

Ko
nc

ep
t

Ko
nc

ep
t

Krmilnik  

Domotica

Priključitev notranjih enot Sky Air/VRV na vmesnik 
KNX za integracijo BMS

Ponudba za vmesnik KNX
Vgradnja notranjih enot Daikin preko vmesnika KNX 
omogoča nadzor in upravljanje več naprav, na primer 
luči in žaluzij, z enim osrednjim krmilnikom. Še posebej 
pomembna funkcija je zmožnost programiranja 
»scenarija« (na primer »Odhod od doma«), pri katerem 
končni uporabnik izbere niz ukazov, ki bodo hkrati 

Luč

Luč

Krmiljenje žaluzij

Trgovina

Vmesnik KNX za

Vmesnik med protokolom Daikin in KNX

Vmesnik med protokolom Daikin in KNX

Televizor

Televizor

izvedeni, ko bo izbran ustrezni scenarij. Pri scenariju 
»Odhod od doma« se na primer klimatska naprava 
izklopi, luči ugasnejo, žaluzije zaprejo in vključi se 
alarm.

Krmilnik  

Domotica
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Vmesniki za standardne protokole

Integrirani krmilni sistem za nemoteno povezovanje industrijskih 
sistemov VRV, enot za obdelavo zraka in sistemov BMS 

Omrežje industrijskih sistemov

 › Vmesnik za sistem BMS
 › Komunikacija preko protokola BACnet 
(povezava preko vmesnika Ethernet)

 › Neomejena velikost objekta
 › Preprosta in hitra vgradnja
 › Podatki PPD so na voljo na 
sistemu BMS (samo za VRV)

BA
C

N
ET

/E
TH

ER
N

ET

Požarni alarm Varnost

Krajevno krmiljenje

DIII- NET

Zunanja enota VRV

Daljinsko upravljanje

Napajalni objekt

Črpalka Razsvetljava Dvigalo

HRV

DMS502A51

Možnost priključitve do 256 enot na en vmesnik

Omrežje za 

upravljanje 

zgradbe

BMS

EKACBACMSTP

Zaporedna plošča za 

zaporedno upravljanje

EKDSSP-S

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Omrežje enote za obdelavo zraka

Omrežje VRV

Zaporedna 

kartica BACnet 

MSTP

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

Vmesnik BACnet
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Omrežje VRV

Odprta omrežna integracija enot VRV in industrijskih sistemov za 
nadzor ter upravljanje v omrežjih LonWorks

 › Vmesnik za povezavo Lon za 
omrežja LonWorks

 › Komunikacija preko protokola Lon 
(zvita parica)

 › Neomejena velikost objekta
 › Hitra in preprosta vgradnja

LON BMS

DMS504B51

Možnost priključitve do 64 enot na en vmesnik

Krajevno krmiljenje

DIII- NET

Zunanja 
enota VRV

HRV

Daljinsko upravljanje

Omrežje za 

upravljanje 

zgradbe

ET
H

ER
N

ET
 (T

C
P/

IP
)

Adapter
LonTalk

LonTalk

Sistem požarnega 

alarma

Varnost

LonPoint LonPoint

Adapter

Adapter
LonTalk

Omrežje industrijskih sistemov

EKACLONP

Zaporedna plošča 
za zaporedno 

upravljanje
EKDSSP-S

Zaporedna 
kartica LON 

FFT 10

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

Vmesnik LonWorks

Vmesniki za standardne protokole
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Programska oprema za konfiguracijo Daikin

Programska oprema za konfiguracijo Daikin

Poenostavljen  

zagon

Priklic začetnih 

nastavitev sistema

Poenostavljeni zagon: 
Grafični vmesnik za konfiguracijo, 
vzpostavitev in prenos sistemskih nastavitev

Poenostavljen zagon
Programska oprema Daikin za konfiguracijo sistemov 
Altherma in VRV je napredna programska oprema, ki 
omogoča preprosto konfiguracijo in zagon sistema:

 › Potrebnega je manj časa za konfiguriranje zunanje 
enote na strehi

 › Več sistemov na različnih lokacijah je mogoče 
upravljati na popolnoma enak način, kar pomeni 
poenostavljen zagon pri velikih strankah

 › Začetne nastavitve na zunanji enoti je mogoče 
preprosto priklicati

EKPCCAB3
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Kaj vam ponuja storitev I-Net
Varovanje optimalnega delovanja vašega sistema za 
klimatizacijo skozi celotno življenjsko dobo pomeni, 
da se opremite tako, da lahko sistem upravljate na 
energetsko učinkovit način, ob tem pa zmanjšate 
nepričakovane izpade in stroške na absolutno 
najmanjšo mero. Tukaj vam storitev I-Net pomaga 
izboljšati učinkovitost upravljanja svoje zgradbe.

Storitev I-Net pomeni, da ste povezani s podjetjem 
Daikin, saj je vzpostavljena internetna povezava med 
vami, vašim sistemom za klimatizacijo in središčem za 
daljinski nadzor Daikin. S tem lahko nadzorujete svojo 
porabo energije, strokovnjaki za servisiranje Daikin 
pa stalno in skozi vse leto nadzorujejo stanje vašega 
celotnega sistema. Z napovedovanjem odpovedi in 
tehničnimi nasveti, ki izhajajo iz analize podatkov, 
dosežete najboljšo možno razpoložljivost opreme, 
hkrati pa tudi omejujete stroške brez žrtvovanja 
udobja. Storitev I-Net s tem preprečuje težave in 
podaljša življenjsko dobo sistema, ob tem pa zmanjša 
stroške za energijo.

Kaj je I-Net?
To je storitev, ki temelji na naši tehnologiji 
svetovnega nadzora, s katero vzdržujemo nemoteno 
in optimalno učinkovito delovanje vašega sistema.

Storitve I-Net
Storitev I-Net sestavljata 2 glavni storitvi: oblak VRV in 
nadzor ter analiza zmogljivosti I-Net.

Oblak VRV

Oblak VRV vam omogoča popolno upravljanje vaše 
energije. Preprosto uporabna orodja za ugotavljanje 
trendov in analiziranje podatkov o energiji vam dajo 
popoln nadzor ter pokažejo priložnosti za zmanjšanje 
ogljičnega odtisa in porabe energije za do 15 %.

Varčevanje se začne z merjenjem. Izboljšajte trajnostno 
naravnanost svojega podjetja!

Nadzor in analiza zmogljivosti s storitvijo I-Net

Posvetite se svojemu poslovanju, sisteme HVAC pa 
prepustite podjetju Daikin. Storitev Daikin I-Net vaš 
sistem neprekinjeno povezuje s podjetjem Daikin. 
Z alarmi in zgodnjimi opozorili o odstopanjih sistema 
pomaga zagotoviti največjo možno razpoložljivost 
sistema ter udobje ljudi v zgradbi. Serviserji imajo 
spletni dostop do podatkov o delovanju, tako da so 
ob prispetju na objekt v celoti pripravljeni. Specialisti 
izvajajo analize trendov.
Vse to poveča zanesljivost vašega sistema, tako da 
zagotavlja optimalno učinkovitost delovanja.

24/7

OBLAK

I-Net 
Nadzor in analiza  

zmogljivosti
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Oblak Daikin VRV
Pomaga vam upravljati vašo energijo s tehnologijo 
Daikin.
 › Orodja za pametno vizualizacijo energije, ki vam 
pomaga pri upravljanju energije

 › Spletni nadzor 24/7 s strani stranke od koder koli
 › Uporabniku prijazna vizualizacija upravljanja energije 
VRV (kWh)

 › Analitična podpora za odvečno delovanje
 › Nadzor za več objektov

Nadzor zmogljivosti
Edinstvena storitev Daikin I-Net ima za cilj 
preprečevanje nepričakovanih zaustavitev opreme 
ali potrebe po nujnih popravilih.

Hitrejši odziv, boljša pripravljenost

 › Če že pride do alarma, dobi serviser takoj opozorilo in 
prejme vse potrebne informacije.

 › Zgodnji znaki odpovedi (napovedovanje): Podatki o 
delovanju se neprekinjeno preverjajo z algoritmi za 
napovedovanje v storitvi I-Net, da lahko ukrepate čim 
prej in se tako izognete nenačrtovanim izpadom.

 › Nadzor zmogljivosti s strani strokovnjakov Daikin 
izboljša načrt vzdrževanja.

24/7

Informiranje:

 › Stranke

 › Servisno podjetje

Nadzor upravljanja 

energije. 

Nadzor in analiza 

zmogljivosti

Podatkovni strežnik

Internet

Analiza z napovedovanjem

Beleženje trendov podatkov

Povezava s storitvijo I-Net 

preko ITM, PCASO ...

OBLAK

 › Namen te storitve je izboljšanje kakovosti servisiranja, 
zagotavljanje hitrega in natančnega odziva, 
varčevanje pri stroških nepredvidenih popravil ter 
zagotavljanje brezskrbne uporabe. Ponavljajoči 
se posegi in motnje najemnikov zgradbe ter 
vzdrževalnih ekip so omejene na najmanjšo možno 
mero. 

Sistemi z dolgo življenjsko dobo 

 › Storitev I-Net podaljša življenjsko dobo inštalacije, saj 
zagotavlja delovanje opreme v optimalnih pogojih in 
preprečuje nepotrebne obremenitve sestavnih delov.

Analiza
S povezavo s strokovnjaki podjetja Daikin dobite 
jasen pregled nad možnostmi in rabo sistema za 
klimatizacijo.
 › Podjetje Daikin stalno nadzoruje podatke o energiji, 
delovanju in udobju. Z rednim analiziranjem 
podatkov vam lahko podjetje Daikin predlaga načine 
za izboljšanje zmogljivosti.

 › Če pride to težave, bodo strokovnjaki podjetja Daikin 
analizirali zgodovino podatkov o uporabi in vam 
zagotovili podporo na daljavo.

Krmilnik
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Tipala v prostorih

Brezžično tipalo temperature prostora

Diagram povezave za tiskano vezje notranje enote Daikin (primer za FXSQ-P)

Prilagodljiva in preprosta vgradnja

 › Natančno merjenje temperature s prilagodljivo 
postavitvijo tipala

 › Ni potrebe po žični napeljavi
 › Ni potrebe po vrtanju lukenj
 › Idealna rešitev za obnovo

Tipalo zraka – X16A, X19

Napajanje – X35, X13

RF-oddajnik
RF-

sprejemnik

 › Podatek o temperaturi prostora se v notranjo enoto pošlje vsakih 90 sekund ali če je temperaturna razlika najmanj 0,2 °C.

Komplet brezžičnega tipala temperature prostora (K.RSS)
Brezžični sprejemnik temperature prostora Brezžično tipalo temperature prostora

Mere mm 50 x 50 ø 75
Masa g 40 60
Napajanje 16 V=, največ 20 mA –
Življenjska doba baterije – ± 3 leta
Vrsta baterije – 3-voltna litijeva baterija
Največji doseg m 10
Območje delovanja °C 0~50

Komunikacija
Tip RF
Frekvenca MHz 868,3

Tehnični podatki

Ožičeno tipalo temperature prostora

 › Natančno merjenje temperature s prilagodljivo 
postavitvijo tipala

Mere (V x Š) mm 60 x 50
Masa g 300
Dolžina veje ožičenja m 12

Tehnični podatki

KRCS01-1B
KRCS01-4B

K.RSS
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Druge integracijske naprave

Prilagodilna tiskana vezja Daikin zagotavljajo 
preproste rešitve za edinstvene zahteve. Predstavljajo 
nizkocenovno možnost izpolnitve preprostih zahtev 
za krmiljenje in jih je možno uporabljati na eni ali več 
enotah.

(E)KRP1B*
Adapter za ožičenje

• Olajša integracijo pomožnih grelnih naprav, vlažilnikov, ventilatorjev, blažilnikov
• Napajanje iz in vgradnja na notranjo enoto

KRP2A*/KRP4A*
Adapter za ožičenje 
električnih dodatnih 

naprav

• Daljinski zagon in ustavitev do 16 notranjih enot (1 skupina) (KRP4A* preko P1 P2)
• Daljinski zagon in ustavitev do 128 notranjih enot (64 skupin) (KRP2A* preko F1 F2)
• Prikaz alarma/požarni izklop
• Daljinska nastavitev temperature

DTA104A*
Zunanji krmilni adapter 

notranje enote

• Individualno ali hkratno krmiljenje načina sistema VRV
• Krmiljenje posameznih ali več sistemov glede na zahteve
• Možnost nizke hrupnosti za individualne ali več sistemov

KRP928*
Vmesniški adapter za 

DIII-net
• Omogoča integracijo deljenih enot v centralne krmilne sisteme Daikin

KRP413*
Adapter za ožičenje s 

kontaktom NO/impulznim 
kontaktom NO

• Izklop samodejnega vnovičnega zagona po izpadu napajanja
• Prikaz načina delovanja/napake
• Daljinski zagon/ustavitev
• Daljinsko spreminjanje načina delovanja
• Daljinsko spreminjanje hitrosti ventilatorja

KRP980*
Adapter za deljene enote 

brez priključka S21

• Priključitev ožičenega daljinskega upravljalnika
• Priključitev na centralne krmilne sisteme Daikin
• Zunanji kontakt za dovoljeno delovanje

Koncept in prednosti

 › Stroškovna ugodna možnost za izpolnitev enostavnih 
zahtev po krmiljenju

 › Izvedba na eni ali več enotah

PRILAGODILNA TISKANA VEZJA

Preproste rešitve za edinstvene zahteve
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Dodatna oprema in pribor

SAMOČISTILNA PLOŠČA

PAMETNA TIPALA

FILTRI
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Dodatna oprema 
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Krmilni sistem    163
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Dodatna oprema in pribor – zunanje enote   

VRV IV z neprekinjenim ogrevanjem VRV IV brez neprekinjenega ogrevanja
VRV III-S 
Mini VRV

VRV III-C VRV za hladna območja VRV Classic Vračanje toplote VRV IV

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 
enotami

RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-
20T

Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 
enotami

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14–16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8–12 REYQ 14–20 REMQ5
Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 
enotami

Komplet za povezovanje več enot (obvezen) – Več enot poveže v en sistem s hladilnim 
sredstvom

– – – – BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 – – BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 – – – BHFQ22P1007 – – – – – – BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Komplet za večjo višinsko razliko – Omogoča, da je zunanja enota več kot 50 m nad 
notranjimi

– – – – – – – – – – – – – – – – – Enota po naročilu

Komplet s centralno zbiralno posodo – Vgradi se na spodnjo stran zunanje enote in zbere odteklo 
vodo iz vseh odvodov na talni plošči na enem izhodu. V hladnih krajih mora biti poskrbljeno za ogrevanje 
s pomočjo zunanjega grelnika za preprečevanje zmrzovanja odtočne vode v odtočnem zbiralniku.

– – – – – – – – – – – KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 – – – – –

Komplet z grelnim trakom – Dodatni električni grelnik za zagotavljanje nemotenega 
delovanja v izredno hladnih in vlažnih podnebjih (potreben je en na zunanjo enoto)

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
– –

EKBPH012T  

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  

+ KBPHPCBT
– – – BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L – – –

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
– –

Zunanji krmilni adapter za zunanjo enoto – Omogoča vklop tihega delovanja in treh ravni 
omejevanja porabe z zunanjimi suhimi kontakti. Priključi se na komunikacijsko linijo F1/F2 in 
potrebuje napajanje iz notranje enote*, omarice BSVQ ali zunanje enote VRV-WIII.

Za vgradnjo v notranjo enoto: Pravi tip adapterja je odvisen od tipa notranje enote. 

Glejte Dodatna oprema in pribor za notranje enote

Za vgradnjo v notranjo enoto: Pravi tip adapterja je odvisen od tipa notranje enote. 

Glejte Dodatna oprema in pribor za notranje enote

BHGP26A1 – Komplet z digitalnim merilnikom tlaka – Prikaže trenutne tlake utekočinjanja 
in uparjanja v sistemu v standardnem načinu ter položaje ekspanzijskega ventila in podatke 
temperaturnega tipala v posebnem servisnem načinu. Priključi se na tiskano vezje zunanje 
enote, za vgradnjo v zunanjo enoto.

• • • •
1 komplet na 

sistem

1 komplet na 

sistem • •
1 komplet na 

sistem

1 komplet na 

sistem
– • • • • • • • • •

1 komplet na 

sistem

1 komplet na 

sistem

KRC19-26A – Mehanski izbirnik hlajenja/ogrevanja – Omogoča preklop celotnega sistema 
toplotne črpalke ali ene omarice BS pri sistemu z vračanjem toplote med hlajenjem, 
ogrevanjem ali samo ventilatorjem. Priključi se na priključke A-B-C na zunanji enoti/omarici BS.

• • • • • • • • • • • – – – • • • – – – – –

BRP2A81 – Tiskano vezje izbirnika za hlajenje/ogrevanje (potrebno za VRV IV) • • • • • • • • • • – – – – – – – – – – – –

KKSA26A560* – Vgradna plošča tiskanega vezja izbirnika hlajenja/ogrevanja (potrebna je samo 
pri kombinaciji tiskanega vezja izbirnika hlajenja/ogrevanja in kompleta za ogrevalni trak) • • • • • • • • • • – – – – – – – – – – – –

KJB111A – Vgradna omarica za daljinski izbirnik hlajenja/ogrevanja KRC19-26A • • • • • • • • • • • – – – • • • – – – – –

EKPCCAB3 – Programska oprema za konfiguracijo VRV • • • • • • • • • • – – – – – – – • • • • •
BPMKS967A2/A3 – Odcep (za priključitev 2/3 notranjih enot RA) • • – – – – • • – – • – – – – – – – – – – –

KKPJ5F180 – Osrednji čep izpusta vode – – – – – – – – – – • – – – – – – – – – – –

DTA104A61/62* – Tiskano vezje za zahtevo, ki omogoča omejevanje porabe moči z zunanjim vhodom • • • • • • • • • • – – – – – – – – – – – –

KKSB2B61* – Vgradna plošča za tiskano vezje za zahtevo. Potrebna je za vgradnjo tiskanega vezja za zahtevo v nekatere zunanje enote. – • – • – – – • – – – – – – – – – – – – – –

DTA109A51 – Razširitveni adapter za DIII-net • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q Nadomestna enota VRV s toplotno črpalko
VRV III-Q Nadomestna enota VRV z vračanjem toplote

VRV-W IV Vodno hlajena enota VRV

Uporaba toplotne črpalke Uporaba vračanja toplote

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T Sistemi s 2 enotama
Sistemi s 3 

enotami
RQEQ 140–212

Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 enotami Sistemi s 4 enotami RWEYQ8-10T
Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 enotami
Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 enotami

Komplet za povezovanje več enot (obvezen) – Več enot poveže v en sistem s hladilnim 
sredstvom

– – – BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 – BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C – BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Komplet s centralno zbiralno posodo – Vgradi se na spodnjo stran zunanje enote in zbere odteklo 
vodo iz vseh odvodov na talni plošči na enem izhodu. V hladnih krajih mora biti poskrbljeno za ogrevanje 
s pomočjo zunanjega grelnika za preprečevanje zmrzovanja odtočne vode v odtočnem zbiralniku.

KWC26B160 – – – – KWC26B160 1 komplet na enoto 1 komplet na enoto 1 komplet na enoto – – – – –

Komplet z grelnim trakom – Dodatni električni grelnik za zagotavljanje nemotenega 
delovanja v izredno hladnih in vlažnih podnebjih (potreben je en na zunanjo enoto)

–
EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
– – – – – – – – – – –

Zunanji krmilni adapter za zunanjo enoto – Omogoča vklop tihega delovanja in treh ravni 
omejevanja porabe z zunanjimi suhimi kontakti. Priključi se na komunikacijsko linijo F1/F2 in 
potrebuje napajanje iz notranje enote*, omarice BSVQ ali zunanje enote VRV-WIII.

DTA104A53/61/62

Za vgradnjo v notranjo enoto: Pravi tip adapterja je odvisen od tipa notranje enote. 

Glejte Dodatna oprema in pribor za notranje enote

DTA104A53/61/62

Za vgradnjo v notranjo enoto: Pravi tip adapterja je odvisen od tipa notranje enote. 

Glejte Dodatna oprema in pribor za notranje enote

DTA104A62

Možna namestitev v RWEYQ zunanjo enoto. Za namestitev v notranje enote uporabite pravilen tip (DTA104A53/61/62) za 

določeno notranjo enoto. Glejte Dodatna oprema in pribor za notranje enote

BHGP26A1 – Komplet z digitalnim merilnikom tlaka – Prikaže trenutne tlake utekočinjanja 
in uparjanja v sistemu v standardnem načinu ter položaje ekspanzijskega ventila in podatke 
temperaturnega tipala v posebnem servisnem načinu. Priključi se na tiskano vezje zunanje 
enote, za vgradnjo v zunanjo enoto.

• • • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – – – – –

KRC19-26A – Mehanski izbirnik hlajenja/ogrevanja – Omogoča preklop celotnega sistema 
toplotne črpalke ali ene omarice BS pri sistemu z vračanjem toplote med hlajenjem, 
ogrevanjem ali samo ventilatorjem. Priključi se na priključke A-B-C na zunanji enoti/omarici BS.

• • • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – – – – • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – –

BRP2A81 – Tiskano vezje izbirnika za hlajenje/ogrevanje (potrebno za VRV IV) – • • • • – – – – • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – –

KKSA26A560* – Vgradna plošča tiskanega vezja izbirnika hlajenja/ogrevanja (potrebna je samo 
pri kombinaciji tiskanega vezja izbirnika hlajenja/ogrevanja in kompleta za ogrevalni trak)

– – • • • – – – – – – – – –

KJB111A – Vgradna omarica za daljinski izbirnik hlajenja/ogrevanja KRC19-26A • • • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – – – – • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – –

EKPCCAB3 – Programska oprema za konfiguracijo VRV – • • • • – – – – • • • • •
DTA104A61/62* – Tiskano vezje za zahtevo, ki omogoča omejevanje porabe moči z zunanjim vhodom – • • • • – – – – – – – – –

KKSB2B61* – Vgradna plošča za tiskano vezje za zahtevo. Potrebna je za vgradnjo tiskanega 
vezja za zahtevo v nekatere zunanje enote.

– – • – – – – – – – – – – –

DTA109A51 – Razširitveni adapter za DIII-net • • • • • • • • • • • • • •

Spoji Refnet     Glave Refnet Omarice za izbiranje odcepov za vračanje toplote (omarice BS)

Indeks moči Indeks moči Indeks moči Indeks moči Indeks moči Indeks moči Indeks moči Z 1 priključkom Z 1 priključkom S 4 priključki S 4 priključki S 6 priključki S 6 priključki Z 8 priključki Z 10 priključki Z 12 priključki S 16 priključki

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 – – – – – – – – – –

Si
st

em
i z

 v
ra

ča
nj

em
 to

p
lo

te
 

(3
-c

ev
ni

)

Metrični priključki KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H – – – – – – – – –
Palčni priključki KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Komplet za znižanje hrupnosti (zvočna izolacija) – – – – – – – EKBSVQLNP EKBSVQLNP – – – –

Mehanski izbirnik ogrevanja/hlajenja – Omogoča preklop celotnega sistema toplotne 
črpalke ali ene omarice BS sistema za vračanje toplote med nastavitvami za hlajenje, 
ogrevanje in samo ventilator. Priključi se na priključke A-B-C na zunanji enoti/omarici BS.

– – – – – – – – KRC19-26 –

KRC19-26

Potreben je 1 

komplet na vrata

–

KRC19-26

Potreben je 1 

komplet na vrata

Vgradna omarica za daljinski izbirnik hlajenja/ogrevanja KRC19-26 – – – – – – – – KJB111A – KJB111A – KJB111A

Komplet z zaprto cevjo KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Komplet s spojem KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Komplet za tiho delovanje KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16

Si
st

em
i t

op
lo

tn
e 

čr
pa

lk
e 

(2
-c

ev
ni

)

Metrični priključki KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H – – – – –

Palčni priključki KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H – – – – –



153

Dodatna oprema in pribor – zunanje enote  

* Opomba: modre celice vsebujejo začasne podatke.

VRV IV z neprekinjenim ogrevanjem VRV IV brez neprekinjenega ogrevanja
VRV III-S 
Mini VRV

VRV III-C VRV za hladna območja VRV Classic Vračanje toplote VRV IV

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 
enotami

RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-
20T

Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 
enotami

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14–16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8–12 REYQ 14–20 REMQ5
Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 
enotami

Komplet za povezovanje več enot (obvezen) – Več enot poveže v en sistem s hladilnim 
sredstvom

– – – – BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 – – BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 – – – BHFQ22P1007 – – – – – – BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Komplet za večjo višinsko razliko – Omogoča, da je zunanja enota več kot 50 m nad 
notranjimi

– – – – – – – – – – – – – – – – – Enota po naročilu

Komplet s centralno zbiralno posodo – Vgradi se na spodnjo stran zunanje enote in zbere odteklo 
vodo iz vseh odvodov na talni plošči na enem izhodu. V hladnih krajih mora biti poskrbljeno za ogrevanje 
s pomočjo zunanjega grelnika za preprečevanje zmrzovanja odtočne vode v odtočnem zbiralniku.

– – – – – – – – – – – KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 – – – – –

Komplet z grelnim trakom – Dodatni električni grelnik za zagotavljanje nemotenega 
delovanja v izredno hladnih in vlažnih podnebjih (potreben je en na zunanjo enoto)

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
– –

EKBPH012T  

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  

+ KBPHPCBT
– – – BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L – – –

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
– –

Zunanji krmilni adapter za zunanjo enoto – Omogoča vklop tihega delovanja in treh ravni 
omejevanja porabe z zunanjimi suhimi kontakti. Priključi se na komunikacijsko linijo F1/F2 in 
potrebuje napajanje iz notranje enote*, omarice BSVQ ali zunanje enote VRV-WIII.

Za vgradnjo v notranjo enoto: Pravi tip adapterja je odvisen od tipa notranje enote. 

Glejte Dodatna oprema in pribor za notranje enote

Za vgradnjo v notranjo enoto: Pravi tip adapterja je odvisen od tipa notranje enote. 

Glejte Dodatna oprema in pribor za notranje enote

BHGP26A1 – Komplet z digitalnim merilnikom tlaka – Prikaže trenutne tlake utekočinjanja 
in uparjanja v sistemu v standardnem načinu ter položaje ekspanzijskega ventila in podatke 
temperaturnega tipala v posebnem servisnem načinu. Priključi se na tiskano vezje zunanje 
enote, za vgradnjo v zunanjo enoto.

• • • •
1 komplet na 

sistem

1 komplet na 

sistem • •
1 komplet na 

sistem

1 komplet na 

sistem
– • • • • • • • • •

1 komplet na 

sistem

1 komplet na 

sistem

KRC19-26A – Mehanski izbirnik hlajenja/ogrevanja – Omogoča preklop celotnega sistema 
toplotne črpalke ali ene omarice BS pri sistemu z vračanjem toplote med hlajenjem, 
ogrevanjem ali samo ventilatorjem. Priključi se na priključke A-B-C na zunanji enoti/omarici BS.

• • • • • • • • • • • – – – • • • – – – – –

BRP2A81 – Tiskano vezje izbirnika za hlajenje/ogrevanje (potrebno za VRV IV) • • • • • • • • • • – – – – – – – – – – – –

KKSA26A560* – Vgradna plošča tiskanega vezja izbirnika hlajenja/ogrevanja (potrebna je samo 
pri kombinaciji tiskanega vezja izbirnika hlajenja/ogrevanja in kompleta za ogrevalni trak) • • • • • • • • • • – – – – – – – – – – – –

KJB111A – Vgradna omarica za daljinski izbirnik hlajenja/ogrevanja KRC19-26A • • • • • • • • • • • – – – • • • – – – – –

EKPCCAB3 – Programska oprema za konfiguracijo VRV • • • • • • • • • • – – – – – – – • • • • •
BPMKS967A2/A3 – Odcep (za priključitev 2/3 notranjih enot RA) • • – – – – • • – – • – – – – – – – – – – –

KKPJ5F180 – Osrednji čep izpusta vode – – – – – – – – – – • – – – – – – – – – – –

DTA104A61/62* – Tiskano vezje za zahtevo, ki omogoča omejevanje porabe moči z zunanjim vhodom • • • • • • • • • • – – – – – – – – – – – –

KKSB2B61* – Vgradna plošča za tiskano vezje za zahtevo. Potrebna je za vgradnjo tiskanega vezja za zahtevo v nekatere zunanje enote. – • – • – – – • – – – – – – – – – – – – – –

DTA109A51 – Razširitveni adapter za DIII-net • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q Nadomestna enota VRV s toplotno črpalko
VRV III-Q Nadomestna enota VRV z vračanjem toplote

VRV-W IV Vodno hlajena enota VRV

Uporaba toplotne črpalke Uporaba vračanja toplote

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T Sistemi s 2 enotama
Sistemi s 3 

enotami
RQEQ 140–212

Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 enotami Sistemi s 4 enotami RWEYQ8-10T
Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 enotami
Sistemi s 2 
enotama

Sistemi s 3 enotami

Komplet za povezovanje več enot (obvezen) – Več enot poveže v en sistem s hladilnim 
sredstvom

– – – BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 – BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C – BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Komplet s centralno zbiralno posodo – Vgradi se na spodnjo stran zunanje enote in zbere odteklo 
vodo iz vseh odvodov na talni plošči na enem izhodu. V hladnih krajih mora biti poskrbljeno za ogrevanje 
s pomočjo zunanjega grelnika za preprečevanje zmrzovanja odtočne vode v odtočnem zbiralniku.

KWC26B160 – – – – KWC26B160 1 komplet na enoto 1 komplet na enoto 1 komplet na enoto – – – – –

Komplet z grelnim trakom – Dodatni električni grelnik za zagotavljanje nemotenega 
delovanja v izredno hladnih in vlažnih podnebjih (potreben je en na zunanjo enoto)

–
EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
– – – – – – – – – – –

Zunanji krmilni adapter za zunanjo enoto – Omogoča vklop tihega delovanja in treh ravni 
omejevanja porabe z zunanjimi suhimi kontakti. Priključi se na komunikacijsko linijo F1/F2 in 
potrebuje napajanje iz notranje enote*, omarice BSVQ ali zunanje enote VRV-WIII.

DTA104A53/61/62

Za vgradnjo v notranjo enoto: Pravi tip adapterja je odvisen od tipa notranje enote. 

Glejte Dodatna oprema in pribor za notranje enote

DTA104A53/61/62

Za vgradnjo v notranjo enoto: Pravi tip adapterja je odvisen od tipa notranje enote. 

Glejte Dodatna oprema in pribor za notranje enote

DTA104A62

Možna namestitev v RWEYQ zunanjo enoto. Za namestitev v notranje enote uporabite pravilen tip (DTA104A53/61/62) za 

določeno notranjo enoto. Glejte Dodatna oprema in pribor za notranje enote

BHGP26A1 – Komplet z digitalnim merilnikom tlaka – Prikaže trenutne tlake utekočinjanja 
in uparjanja v sistemu v standardnem načinu ter položaje ekspanzijskega ventila in podatke 
temperaturnega tipala v posebnem servisnem načinu. Priključi se na tiskano vezje zunanje 
enote, za vgradnjo v zunanjo enoto.

• • • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – – – – –

KRC19-26A – Mehanski izbirnik hlajenja/ogrevanja – Omogoča preklop celotnega sistema 
toplotne črpalke ali ene omarice BS pri sistemu z vračanjem toplote med hlajenjem, 
ogrevanjem ali samo ventilatorjem. Priključi se na priključke A-B-C na zunanji enoti/omarici BS.

• • • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – – – – • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – –

BRP2A81 – Tiskano vezje izbirnika za hlajenje/ogrevanje (potrebno za VRV IV) – • • • • – – – – • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – –

KKSA26A560* – Vgradna plošča tiskanega vezja izbirnika hlajenja/ogrevanja (potrebna je samo 
pri kombinaciji tiskanega vezja izbirnika hlajenja/ogrevanja in kompleta za ogrevalni trak)

– – • • • – – – – – – – – –

KJB111A – Vgradna omarica za daljinski izbirnik hlajenja/ogrevanja KRC19-26A • • • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – – – – • 1 komplet na sistem 1 komplet na sistem – –

EKPCCAB3 – Programska oprema za konfiguracijo VRV – • • • • – – – – • • • • •
DTA104A61/62* – Tiskano vezje za zahtevo, ki omogoča omejevanje porabe moči z zunanjim vhodom – • • • • – – – – – – – – –

KKSB2B61* – Vgradna plošča za tiskano vezje za zahtevo. Potrebna je za vgradnjo tiskanega 
vezja za zahtevo v nekatere zunanje enote.

– – • – – – – – – – – – – –

DTA109A51 – Razširitveni adapter za DIII-net • • • • • • • • • • • • • •

Spoji Refnet     Glave Refnet Omarice za izbiranje odcepov za vračanje toplote (omarice BS)

Indeks moči Indeks moči Indeks moči Indeks moči Indeks moči Indeks moči Indeks moči Z 1 priključkom Z 1 priključkom S 4 priključki S 4 priključki S 6 priključki S 6 priključki Z 8 priključki Z 10 priključki Z 12 priključki S 16 priključki

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 – – – – – – – – – –
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Metrični priključki KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H – – – – – – – – –
Palčni priključki KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Komplet za znižanje hrupnosti (zvočna izolacija) – – – – – – – EKBSVQLNP EKBSVQLNP – – – –

Mehanski izbirnik ogrevanja/hlajenja – Omogoča preklop celotnega sistema toplotne 
črpalke ali ene omarice BS sistema za vračanje toplote med nastavitvami za hlajenje, 
ogrevanje in samo ventilator. Priključi se na priključke A-B-C na zunanji enoti/omarici BS.

– – – – – – – – KRC19-26 –

KRC19-26

Potreben je 1 

komplet na vrata

–

KRC19-26

Potreben je 1 

komplet na vrata

Vgradna omarica za daljinski izbirnik hlajenja/ogrevanja KRC19-26 – – – – – – – – KJB111A – KJB111A – KJB111A

Komplet z zaprto cevjo KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Komplet s spojem KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Komplet za tiho delovanje KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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Metrični priključki KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H – – – – –

Palčni priključki KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H – – – – –
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Dodatna oprema in pribor – notranje enote   
D

ru
go

Dekorativna plošča  

(obvezna za kasetne enote, dodatna oprema za druge, zadnja plošča za FXLQ)

BYCQ140D7GW1 

(samočistilna) *5/*6

BYCQ140D7W1W 

(bela) *3

BYCQ140D7W1 

(standardno)

BYFQ60CW (bela 

plošča)

BYFQ60CS (siva plošča)

BYFQ60B3 (standardna 

plošča)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F – – – – – – –

Komplet za vgradnjo dekorativne plošče neposredno na enoto – – – – – – – – – – – – – –

Distančnik za zmanjšanje zahtevane vgradne višine –
KDBQ44B60 

(standardna plošča)
– – – – – – – – – – – –

Tesnilni komplet za 3-smerni ali 2-smerni izpust zraka KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (bela in siva 

plošča)
– – – – – – – – – – – –

Komplet za dovod svežega zraka
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 – – – – – – – – – – – –

Adapter za odvod zraka za okrogel kanal – – – – – – – – – KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A –

Filtrirna komora za sesanje s spodnje strani – – KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 – – – – – – – – –

Nadomestni filter z dolgo življenjsko dobo KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 – – – – – – – – –

Komplet s črpalko za praznjenje Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno KDAJ25K56 Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Komplet s tipalom BRYQ140A

BRYQ60AW (bela 

plošča)

BRYQ60AS (siva 

plošča)

– – – – – – – – – – – –

Filter za motnje (samo za elektromagnetni vmesnik) – – KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A – – – KEK26-1A – – – – –

*2 Za te adapterje je potrebna vgradna omarica 
*3 BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo 
 Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vidnejše, zato ni priporočljivo vgraditi dekorativne plošče BYCQ140D7W1W v okolja, kjer je izpostavljena večji količini umazanije 
*4 Ni priporočeno zaradi omejenih funkcij 
*5 Za krmiljenje BYCQ140D7GW1 potrebujete krmilnik BRC1E 
*6 Enota BYCQ140DGW1 ni združljiva z zunanjimi enotami Mini VRV in večdelnimi ter deljenimi neinverterskimi zunanjimi enotami 
*7 Dodatne opreme ni na voljo v kombinaciji z BYCQ140D7GW1 
*8 Za vsako enoto sta potrebna oba dela dovoda svežega zraka 
*9 Funkcije zaznavanja ni na voljo 
*10 Neodvisnega krmiljenja lopatic ni na voljo

Stropne kasetne enote Skrite stropne enote (enote s kanalom)

Krožni tok  
(800 x 800)

4-smerne  
(600 x 600)

2-smerno pihanje Vogalne (1-smerno pihanje) Majhna Tanke Standardno

FXFQ 20–125A FXZQ 15–50A FXCQ 20–40A FXCQ 50–63A
FXCQ 

80–125A
FXKQ 25–40 FXKQ 63 FXDQ 20–25 M9 FXDQ 15–63A FXSQ 15–32 FXSQ 40–50 FXSQ 63–80 FXSQ 100–125 FXSQ 140
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BRC1E52A/B
Vrhunski ožičeni daljinski upravljalnik z besedilnim vmesnikom in osvetlitvijo • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Standardni ožičeni daljinski upravljalnik s tedenskim časovnikom •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Infrardeči daljinski upravljalnik s sprejemnikom BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(bela plošča)

BRC7F530S *9*10 

(siva plošča)

BRC7EB530 *9*10 

(standardna plošča)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Poenostavljen ožičeni daljinski upravljalnik za sistem z vračanjem toplote

– – – – – – – • • • • • • •
BRC3E52A
Poenostavljen ožičeni daljinski upravljalnik za sistem s toplotno črpalko

– – – – – – – • • • • • • •
DCS302C51
Centralni daljinski upravljalnik • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Poenoteni vklop/izklop • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Časovnik z urnikom • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Pametno upravljanje na dotik • • • • • • • • • • • • • •
Zunanje ožičeno tipalo temperature KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

Zunanje brezžično tipalo temperature K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Adapter za ožičenje (zapora za ventilator za dovod svežega zraka) – – – – – – – – – – – – – –

Adapter ožičenja za zunanji nadzor/krmiljenje preko suhih kontaktov in krmiljenje nastavitvene točke preko 0–140 Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Adapter ožičenja za zunanji centralni nadzor/krmiljenje  
(krmili 1 celotni sistem)

– KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Adapter za ožičenje s 4 izhodnimi signali  
(kompresor/napaka, ventilator, pomožni grelnik, vlažilnik)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Adapter za ožičenje z 2 izhodnima signaloma  
(kompresor/napaka, ventilator)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 – – – – – – – – – – – –

Adapter za načine uporabe z več najemniki  
(napajalni vmesnik za tiskano vezje za 24 V~)

DTA114A61 DTA114A61 – – – – – EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Zunanji krmilni adapter za zunanjo enoto – – DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Vgradna omarica/plošča za tiskana vezja adapterjev (za enote, kjer ni prostora v stikalni omarici) KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 – – – KRP1B101
KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

Priključek za kontakt za prisilni izklop Standardno – Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno – Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Priključitev na centralizirano krmiljenje Standardno – – – – Standardno Standardno Standardno – Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (2 bloki) KJB212A – KJB212A KJB212A KJB212A – – – KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (3 bloki) KJB311A – KJB311A KJB311A KJB311A – – – KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom – – – – – – – – – KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Digitalni vhodni adapter – – – – – – – – – BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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D
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Dekorativna plošča  

(obvezna za kasetne enote, dodatna oprema za druge, zadnja plošča za FXLQ)

BYCQ140D7GW1 

(samočistilna) *5/*6

BYCQ140D7W1W 

(bela) *3

BYCQ140D7W1 

(standardno)

BYFQ60CW (bela 

plošča)

BYFQ60CS (siva plošča)

BYFQ60B3 (standardna 

plošča)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F – – – – – – –

Komplet za vgradnjo dekorativne plošče neposredno na enoto – – – – – – – – – – – – – –

Distančnik za zmanjšanje zahtevane vgradne višine –
KDBQ44B60 

(standardna plošča)
– – – – – – – – – – – –

Tesnilni komplet za 3-smerni ali 2-smerni izpust zraka KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (bela in siva 

plošča)
– – – – – – – – – – – –

Komplet za dovod svežega zraka
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 – – – – – – – – – – – –

Adapter za odvod zraka za okrogel kanal – – – – – – – – – KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A –

Filtrirna komora za sesanje s spodnje strani – – KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 – – – – – – – – –

Nadomestni filter z dolgo življenjsko dobo KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 – – – – – – – – –

Komplet s črpalko za praznjenje Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno KDAJ25K56 Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Komplet s tipalom BRYQ140A

BRYQ60AW (bela 

plošča)

BRYQ60AS (siva 

plošča)

– – – – – – – – – – – –

Filter za motnje (samo za elektromagnetni vmesnik) – – KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A – – – KEK26-1A – – – – –

Dodatna oprema in pribor – notranje enote  

Stropne kasetne enote Skrite stropne enote (enote s kanalom)

Krožni tok  
(800 x 800)

4-smerne  
(600 x 600)

2-smerno pihanje Vogalne (1-smerno pihanje) Majhna Tanke Standardno

FXFQ 20–125A FXZQ 15–50A FXCQ 20–40A FXCQ 50–63A
FXCQ 

80–125A
FXKQ 25–40 FXKQ 63 FXDQ 20–25 M9 FXDQ 15–63A FXSQ 15–32 FXSQ 40–50 FXSQ 63–80 FXSQ 100–125 FXSQ 140
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BRC1E52A/B
Vrhunski ožičeni daljinski upravljalnik z besedilnim vmesnikom in osvetlitvijo • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Standardni ožičeni daljinski upravljalnik s tedenskim časovnikom •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Infrardeči daljinski upravljalnik s sprejemnikom BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(bela plošča)

BRC7F530S *9*10 

(siva plošča)

BRC7EB530 *9*10 

(standardna plošča)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Poenostavljen ožičeni daljinski upravljalnik za sistem z vračanjem toplote

– – – – – – – • • • • • • •
BRC3E52A
Poenostavljen ožičeni daljinski upravljalnik za sistem s toplotno črpalko

– – – – – – – • • • • • • •
DCS302C51
Centralni daljinski upravljalnik • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Poenoteni vklop/izklop • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Časovnik z urnikom • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Pametno upravljanje na dotik • • • • • • • • • • • • • •
Zunanje ožičeno tipalo temperature KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

Zunanje brezžično tipalo temperature K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Adapter za ožičenje (zapora za ventilator za dovod svežega zraka) – – – – – – – – – – – – – –

Adapter ožičenja za zunanji nadzor/krmiljenje preko suhih kontaktov in krmiljenje nastavitvene točke preko 0–140 Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Adapter ožičenja za zunanji centralni nadzor/krmiljenje  
(krmili 1 celotni sistem)

– KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Adapter za ožičenje s 4 izhodnimi signali  
(kompresor/napaka, ventilator, pomožni grelnik, vlažilnik)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Adapter za ožičenje z 2 izhodnima signaloma  
(kompresor/napaka, ventilator)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 – – – – – – – – – – – –

Adapter za načine uporabe z več najemniki  
(napajalni vmesnik za tiskano vezje za 24 V~)

DTA114A61 DTA114A61 – – – – – EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Zunanji krmilni adapter za zunanjo enoto – – DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Vgradna omarica/plošča za tiskana vezja adapterjev (za enote, kjer ni prostora v stikalni omarici) KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 – – – KRP1B101
KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

Priključek za kontakt za prisilni izklop Standardno – Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno – Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Priključitev na centralizirano krmiljenje Standardno – – – – Standardno Standardno Standardno – Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (2 bloki) KJB212A – KJB212A KJB212A KJB212A – – – KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (3 bloki) KJB311A – KJB311A KJB311A KJB311A – – – KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom – – – – – – – – – KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Digitalni vhodni adapter – – – – – – – – – BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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Dodatna oprema in pribor – notranje enote  

Skrite stropne enote (enote s kanalom) Spuščene stropne enote Stenske enote Samostoječe enote

Majhna Srednja Velika 1-smerno pihanje 4-smerno pihanje Skrita Samostoječa

FXMQ 50–80 FXMQ 100–125 FXMQ 200–250 FXTQ 50–63 FXTQ 80–100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 100 A FXUQ 71–100A FXAQ 15–63 FXNQ 20–63 FXLQ 20–25 FXLQ 32–40 FXLQ 50–63

A
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BRC1E52A/B

Vrhunski ožičeni daljinski upravljalnik z besedilnim vmesnikom in osvetlitvijo • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 

Standardni ožičeni daljinski upravljalnik s tedenskim časovnikom •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Infrardeči daljinski upravljalnik s sprejemnikom BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A

Poenostavljen ožičeni daljinski upravljalnik za sistem z vračanjem toplote • • • • • – – – – – • • • •
BRC3E52A

Poenostavljen ožičeni daljinski upravljalnik za sistem s toplotno črpalko • • • • • – – – – – • • • •
DCS302C51

Centralni daljinski upravljalnik • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Poenoteni vklop/izklop • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Časovnik z urnikom • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Pametni krmilnik na dotik • • • • • • • • • • • • • •
Zunanje ožičeno tipalo temperature KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Zunanje brezžično tipalo temperature K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Adapter ožičenja za zunanji nadzor/krmiljenje preko suhih kontaktov in 

krmiljenje nastavitvene točke preko 0–140 Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Adapter ožičenja za zunanji centralni nadzor/krmiljenje  

(krmili 1 celotni sistem)
KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 – KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Adapter za ožičenje s 4 izhodnimi signali  

(kompresor/napaka, ventilator, pomožni grelnik, vlažilnik)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 – – – – – KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Adapter za ožičenje z 2 izhodnima signaloma  

(kompresor/napaka, ventilator)
– – – – – KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 – – – – – –

Adapter za načine uporabe z več najemniki  

(napajalni vmesnik za tiskano vezje za 24 V~)
DTA114A61 DTA114A61 – DTA114A61 – – – – – DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Zunanji krmilni adapter za zunanjo enoto DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 – DTA104A61 – – – –

Vgradna omarica/plošča za prilagodilno tiskano vezje

(za enote, kjer ni prostora v stikalni omarici)
KRP4A96 KRP4A96 – KRP1BA101/KRP1B100 – KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 – – – –

Priključek za kontakt za prisilni izklop Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Priključitev na centralizirano krmiljenje Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno – – – – Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (2 bloki) – – – KJB212A – KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A – – – – –

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (3 bloki) – – – KJB311A – KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A – – – – –

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom – – – KJB411A – – – – – – – – – –

Digitalni vhodni adapter – – – BRP7A51 – – – – – – – – – –

D
ru

go

Dekorativna plošča (obvezna za kasetne enote, dodatna oprema za druge, 

zadnja plošča za FXLQ)
BYBS71D BYBS125D – – – – – – – – – EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Komplet za vgradnjo dekorativne plošče neposredno na enoto EKBYBSD EKBYBSD – – – – – – – – – – – –

Distančnik za zmanjšanje zahtevane vgradne višine – – – – – – – – – – – – – –

Tesnilni komplet za 3-smerni ali 2-smerni izpust zraka – – – – – – – – KDBHP49B140 – – – – –

Dekorativna plošča za izhod zraka – – – – – – – – KDBTP49B140 – – – – –

Komplet za dovod svežega zraka – – – – – KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 – – – – – –

Adapter za odvod zraka za okrogel kanal KDAJ25K71 KDAJ25K140 – KDAP25A140A – – – – – – – – – –

Nadomestni filter z dolgo življenjsko dobo – – – – – KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 – – – – –

Komplet s črpalko za praznjenje Standardno Standardno – Standardno – KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 – K-KDU572EVE – – – –

Komplet s tipalom – – – – – – – – – – – – – –

Filter za motnje (samo za elektromagnetni vmesnik) – – KEK26-1 – KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 – – – – – –

Komplet cevi tipa L (za smer navzgor) – – – – – KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 – – – – – –

*2 Za te adapterje je potrebna vgradna omarica

*3 BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo

Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vidnejše, zato ni priporočljivo vgraditi dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  
v okolja, kjer je izpostavljena večji količini umazanije

*4 Ni priporočeno zaradi omejenih funkcij

*5 Za krmiljenje BYCQ140D7GW1 potrebujete krmilnik BRC1E

*6 Enota BYCQ140DGW1 ni združljiva z zunanjimi enotami Mini VRV in večdelnimi ter deljenimi neinverterskimi zunanjimi enotami

*7 Dodatne opreme ni na voljo v kombinaciji z BYCQ140D7GW1

*8 Za vsako enoto sta potrebna oba dela dovoda svežega zraka

*9 Funkcije zaznavanja ni na voljo

*10 Neodvisnega upravljanja lopatic ni na voljo



157

Skrite stropne enote (enote s kanalom) Spuščene stropne enote Stenske enote Samostoječe enote

Majhna Srednja Velika 1-smerno pihanje 4-smerno pihanje Skrita Samostoječa

FXMQ 50–80 FXMQ 100–125 FXMQ 200–250 FXTQ 50–63 FXTQ 80–100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 100 A FXUQ 71–100A FXAQ 15–63 FXNQ 20–63 FXLQ 20–25 FXLQ 32–40 FXLQ 50–63
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BRC1E52A/B

Vrhunski ožičeni daljinski upravljalnik z besedilnim vmesnikom in osvetlitvijo • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 

Standardni ožičeni daljinski upravljalnik s tedenskim časovnikom •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Infrardeči daljinski upravljalnik s sprejemnikom BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A

Poenostavljen ožičeni daljinski upravljalnik za sistem z vračanjem toplote • • • • • – – – – – • • • •
BRC3E52A

Poenostavljen ožičeni daljinski upravljalnik za sistem s toplotno črpalko • • • • • – – – – – • • • •
DCS302C51

Centralni daljinski upravljalnik • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Poenoteni vklop/izklop • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Časovnik z urnikom • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Pametni krmilnik na dotik • • • • • • • • • • • • • •
Zunanje ožičeno tipalo temperature KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Zunanje brezžično tipalo temperature K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Adapter ožičenja za zunanji nadzor/krmiljenje preko suhih kontaktov in 

krmiljenje nastavitvene točke preko 0–140 Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Adapter ožičenja za zunanji centralni nadzor/krmiljenje  

(krmili 1 celotni sistem)
KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 – KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Adapter za ožičenje s 4 izhodnimi signali  

(kompresor/napaka, ventilator, pomožni grelnik, vlažilnik)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 – – – – – KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Adapter za ožičenje z 2 izhodnima signaloma  

(kompresor/napaka, ventilator)
– – – – – KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 – – – – – –

Adapter za načine uporabe z več najemniki  

(napajalni vmesnik za tiskano vezje za 24 V~)
DTA114A61 DTA114A61 – DTA114A61 – – – – – DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Zunanji krmilni adapter za zunanjo enoto DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 – DTA104A61 – – – –

Vgradna omarica/plošča za prilagodilno tiskano vezje

(za enote, kjer ni prostora v stikalni omarici)
KRP4A96 KRP4A96 – KRP1BA101/KRP1B100 – KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 – – – –

Priključek za kontakt za prisilni izklop Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Priključitev na centralizirano krmiljenje Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno – – – – Standardno Standardno Standardno Standardno Standardno

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (2 bloki) – – – KJB212A – KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A – – – – –

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (3 bloki) – – – KJB311A – KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A – – – – –

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom – – – KJB411A – – – – – – – – – –

Digitalni vhodni adapter – – – BRP7A51 – – – – – – – – – –

D
ru

go

Dekorativna plošča (obvezna za kasetne enote, dodatna oprema za druge, 

zadnja plošča za FXLQ)
BYBS71D BYBS125D – – – – – – – – – EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Komplet za vgradnjo dekorativne plošče neposredno na enoto EKBYBSD EKBYBSD – – – – – – – – – – – –

Distančnik za zmanjšanje zahtevane vgradne višine – – – – – – – – – – – – – –

Tesnilni komplet za 3-smerni ali 2-smerni izpust zraka – – – – – – – – KDBHP49B140 – – – – –

Dekorativna plošča za izhod zraka – – – – – – – – KDBTP49B140 – – – – –

Komplet za dovod svežega zraka – – – – – KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 – – – – – –

Adapter za odvod zraka za okrogel kanal KDAJ25K71 KDAJ25K140 – KDAP25A140A – – – – – – – – – –

Nadomestni filter z dolgo življenjsko dobo – – – – – KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 – – – – –

Komplet s črpalko za praznjenje Standardno Standardno – Standardno – KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 – K-KDU572EVE – – – –

Komplet s tipalom – – – – – – – – – – – – – –

Filter za motnje (samo za elektromagnetni vmesnik) – – KEK26-1 – KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 – – – – – –

Komplet cevi tipa L (za smer navzgor) – – – – – KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 – – – – – –

*2 Za te adapterje je potrebna vgradna omarica

*3 BYCQ140D7W1W ima belo izolacijo

Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vidnejše, zato ni priporočljivo vgraditi dekorativne plošče BYCQ140D7W1W  
v okolja, kjer je izpostavljena večji količini umazanije

*4 Ni priporočeno zaradi omejenih funkcij

*5 Za krmiljenje BYCQ140D7GW1 potrebujete krmilnik BRC1E

*6 Enota BYCQ140DGW1 ni združljiva z zunanjimi enotami Mini VRV in večdelnimi ter deljenimi neinverterskimi zunanjimi enotami

*7 Dodatne opreme ni na voljo v kombinaciji z BYCQ140D7GW1

*8 Za vsako enoto sta potrebna oba dela dovoda svežega zraka

*9 Funkcije zaznavanja ni na voljo

*10 Neodvisnega upravljanja lopatic ni na voljo

* Opomba: modre celice vsebujejo začasne podatke.

Dodatna oprema in pribor – notranje enote sistema  

* Opomba: modre celice vsebujejo začasne podatke.
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NOTRANJE ENOTE

FTXG-LW/S
CTXS15-35K
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FLXS-B(9)
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Ožičeni daljinski upravljalnik BRC944 (3) BRC944 (3) (5) BRC944 (3) BRC944 (3) BRC944 (3)  –

BRC1D52

BRC1E52A

BRC1E52B (4)

 –

Brezžični daljinski upravljalnik  –  –  –  –  –  – BRC4C65  –

Poenostavljeni daljinski upravljalnik  –  –  –  –  –  – BRC2C51  –

Daljinski upravljalnik za hotele  –  –  –  –  –  – BRC3A61  –

Kabel za ožičeni daljinski upravljalnik – 3 m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  –  –  –

Kabel za ožičeni daljinski upravljalnik – 8 m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  –  –  –

Adapter za ožičenje s kontaktom NO/

impulznim kontaktom NO
KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  – KRP413A1S (1)

Plošča za centralizirano krmiljenje – do 5 prostorov KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  – KRC72 (2)

Zaščita daljinskega upravljalnika pred krajo KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4  –  – KKF917AA4

Vmesniški adapter za ožičeni daljinski upravljalnik  – KRP980A1  –  –  –  –  –  –

Adapter za ožičenje električnih dodatnih naprav  –  –  –  –  –  – KRP4A54  –

Oddaljeno tipalo  –  –  –  –  –  – KRCS01-4  –

Vgradna omarica za tiskano vezje adapterja  –  –  –  –  –  – KRP1BA101  –

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (3 bloki)  –  –  –  –  –  – KJB311A  –

Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (2 bloki)  –  –  –  –  –  – KJB212A

Vmesniški adapter za DIII-net KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  – KRP928A2S

Spletni krmilnik BRP069A41 BRP06942 (5) BRP06942 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42  – BRP069A42

Prehod Modbus RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET  –

Prehod KNX KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD

D
ru

go

Fotokatalitični filter za čiščenje zraka s 

titanovim apatitom brez okvirja
 –  –  –  –  –  –  –  –

Fotokatalitični filter za odstranjevanje vonjev 

z okvirjem
 –  –  –  –  –  –  – KAZ917B41

Fotokatalitični filter za odstranjevanje vonjev brez okvirja  –  –  –  –  –  –  – KAZ917B42

Filter za čiščenje zraka z okvirjem  –  –  –  –  –  –  – KAF925B41

Vgradna noga  –  –  –  – BKS028  –  –  –

(1) Adapter za ožičenje dobavi podjetje Daikin. Uro in druge naprave je treba kupiti lokalno. (2) Adapter za ožičenje je potreben tudi za vsako notranjo enoto. (3) Potreben je kabel za ožičeni daljinski upravljalnik 
BRCW901A03 ali BRCW901A08. (4) Standardno tej notranji enoti ni priložen daljinski upravljalnik. Žični ali brezžični upravljalnik je treba naročiti ločeno. (5) Potreben je vmesniški adapter KRP980A1.

Dodatna oprema in pribor – sodobno oblikovane notranje enote
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Dodatna oprema in pribor – sodobno oblikovane notranje enote

NOTRANJE ENOTE

Opis FCQG-F FFQ-C FDBQ-B FBQ-D FHQ-C

Ožičeni daljinski upravljalnik
BRC1D52 

BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D528 
BRC1E52A (3) 

BRC1E52B(4)(9)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

Pametni krmilnik na dotik DCS601C51 DCS601C51 – DCS601C51 (2) –

Infrardeči daljinski upravljalnik (toplotna črpalka) BRC7FA532F (5) 
BRC7EB530W 
BRC7F530W 

BRC7F530S (8-9)
– BRC4C65 BRC7G53

Poenostavljen daljinski upravljalnik (z gumbom za 
izbiro načina delovanja)

– BRC2E52C (12) – BRC2E52C (12) –

Poenostavljen daljinski upravljalnik (brez gumba za 
izbiro načina delovanja)

– BRC3E52C (12) – – –

Centralni daljinski upravljalnik za stanovanja – – – – –
Daljinski upravljalnik za hotele BRC3A61 – – BRC3E52C –
Centralizirani daljinski upravljalnik DCS302C51 DCS302B51 – DCS302C51 DCS302C51
Poenoteni vklop/izklop DCS301B51 DCS301B51 – DCS301B51 DCS301B51
Časovnik z urnikom DST301B51 DST301B51 – DST301B51 DST301B51 
Adapter za ožičenje (zapora za ventilator za dovod svežega zraka) – – – KRP1BA59 –
Adapter za zunanji vklop/izklop in nadzor/za 
električne dodatke

KRP1B57 
KRP4A53 (1)(5)

KRP1B57 
KRP4A53(6)

–
KRP4A52 (1) 
KRP2A51 (1)

KRP1B54 
KRP4A52(1)

Vmesniški adapter za Sky Air – – – DTA112B51 –

Vgradna omarica za tiskano vezje adapterja KRP1H98 (5)
KRP1B101 

KRP1BA101
– KRP1B(A)101 KRP1D93A

Oddaljeno tipalo KRCS01-4 KRCS01-4 – KRCS01-4B KRCS01-4B
Daljinski vklop/izklop, prisilni izklop – – – – EKRORO4
Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (3 bloki) KJB311A – – – KJB311A
Električna omarica z ozemljitvenim priključkom (2 bloki) KJB212A – – – KJB212A
Električna omarica z ozemljitvenim priključkom – – – KJB411A –
Adapter za ožičenje (števec ur) EKRP1C11 (1) (5) EKRP1B2 EKRP1B2 – –
Digitalni vhodni adapter – BRP7A51 (1) (13) – BRP7A51 –
Tiskano vezje za dodatno opremo za zunanji 
električni grelnik, vlažilnik in/ali števec ur

– – – EKRP1B2A (7) –

Tiskano vezje dodatne opreme za skupinsko krmiljenje (NIM03) – – – – –
Vgradna plošča za tiskano vezje adapterja – – – – –

Opombe: (1) Potrebna je vgradna omarica za prilagodilno tiskano vezje. (2) Potreben je adapter vmesnika za serijo Sky Air (DTA112B51). (3) Vključuje naslednje jezike: angleščina, nemščina, nizozemščina, španščina, italijanščina, francoščina, grščina, ruščina, 

turščina, portugalščina, poljščina. (4) Vključuje naslednje jezike: angleščina, nemščina, češčina, hrvaščina, madžarščina, romunščina, slovenščina, bolgarščina, slovaščina, srbščina, albanščina. (5) Dodatne opreme ni na voljo v kombinaciji z BYCQ140*G. 

(6) Potrebna je vgradna omarica za prilagodilno tiskano vezje (KRP1B101). (7) Električni grelnik, vlažilnik in števec delovnih ur se dobavijo na kraju samem. Teh delov ne vgrajujte v opremo. (8) Funkcije zaznavanja ni na voljo. (9) Neodvisnega upravljanja lopatic 

ni na voljo. (10) Z infrardečim daljinskim upravljalnikom ne morete upravljati posameznih lopatic in samodejnega krmiljenja pretoka zraka. (11) Vključuje dekorativno ploščo. (12) Vključuje naslednje jezike: angleščina, nemščina, francoščina, nizozemščina, 

španščina, italijanščina, portugalščina. (13) Na voljo samo v kombinaciji s poenostavljenim daljinskim upravljalnikom BRC2/3E52C. (14) Samo za stanovanja. Uporaba z drugo opremo za centralizirano krmiljenje ni mogoča. 
Opombe: (1) BYCQ140DW ima belo izolacijo. Upoštevajte, da je nalaganje umazanije na beli izolaciji vidnejše, zato v določenih okoljih ni priporočljivo namestiti dekorativne plošče BYCQ140DW.

* Opomba: modre celice vsebujejo začasne podatke.
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Dodatna oprema in pribor – prezračevanje in vroča voda

Električni grelnik VH za VAM
Napajalna napetost 220/250V~ 50/60 Hz. ± 10 %

Izhodni tok (največ) 19 A pri 40 °C (okolje)

Temperaturno tipalo 5 kohm pri 25 °C (tabela 502 1T)

Območje regulacije temperature od 0 do 40 °C/(od 0 do 10 V ali od 0 do 100 %)

Delovanje s časovnikom Nastavljivo od 1 do 2 minut (tovarniška nastavitev 1,5 minute)

Krmilna varovalka 20 x 5 mm, 250 mA

Lučke LED Vklop – rumena

Vklop grelnika – rdeča (sveti ali utripa, kar kaže impulzno krmiljenje)

Napaka pretoka zraka – rdeča

Vgradne luknje 98 x 181 mm za središča lukenj ø 5 mm

Največja temperatura okolja priključne omarice 35 °C (med delovanjem)

Samodejni izklop zaradi visoke temperature Prednastavljen na 100 °C

Samodejni izklop zaradi visoke temperature z ročno ponastavitvijo Prednastavljen na 125 °C

Rele za delovanje 1 A, 120 V~ ali 1 A, 24 V=

Vhod za nastavitveno točko BMS 0–10 V=

Električni grelnik VH za VAM VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Moč kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Premer kanala mm 100 150 200 250 250 350

Primerne naprave VAM VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

– VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

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

Adapter za ožičenje električnih dodatnih naprav (opomba 6) KRP2A51 KRP2A51 (opomba 3) BRP4A50A (opombi 4/5) – – –

Tiskano vezje adapterja za vlažilnik KRP50-2 BRP4A50A (opombi 4/5) BRP4A50A (opombi 4/5) – – –

Tiskano vezje adapterja za grelnik drugega ponudnika BRP4A50 BRP4A50A (opombi 4/5) BRP4A50A (opomba 4/5) – – –

Oddaljeno tipalo – – – KRCS01-1

Opombe

(1) Za delovanje je potreben izbirnik hlajenja/ogrevanja

(2) Sistema ne priključujte na naprave DIII-net (pametni krmilnik, pametni upravitelj, vmesnik LonWorks, vmesnik BACnet …).

(3) Potrebna je vgradna omarica KRP1BA101.

(4) Pritrdilna plošča EKMPVAM je dodatno potrebna za VAM1500-2000FB.
(5) Grelnika in vlažilnika drugega ponudnika ni mogoče kombinirati
(6) za zunanje upravljanje in nadzor (vklop/izklop, signal delovanja, prikaz napake)

Individualni krmilni sistemi VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1E52A/B/BRC1D52 BRC1E52A/B/BRC1D52 BRC1E52A/B/BRC1D52 BRC1E52A/B/BRC1D52 1 BRC1E52A/B/BRC1D52 1

Ožičeni daljinski upravljalnik VAM BRC301B61 – – – –

Centralizirani krmilni sistemi VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Centralizirani daljinski upravljalnik DCS302C51 DCS302C51 – – –

Poenoteno krmiljenje vklopa/izklopa DCS301B51 DCS301B51 – – –

Časovnik z urnikom DST301B51 DST301B51 – – –

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)
Filtri za prah EN779 srednji M6 – – EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 – – –

EN779 fini F7 – – EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 – – –

EN779 fini F8 – – EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 – – –

Glušnik Ime modela – – – KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 – KDDM24B100 KDDM24B100

Nazivni premer cevi (mm) – – – 200 200 250 250 250 250 – 250 250

Tipalo CO
2

– – BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Električni grelnik VH za VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B/VH4/AB VH4B/VH4/AB VH5B VH5B – – –
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Drugo VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Adapter za ožičenje električnih dodatnih naprav (opomba 6) KRP2A51 KRP2A51 (opomba 3) BRP4A50A (opombi 4/5) – – –

Tiskano vezje adapterja za vlažilnik KRP50-2 BRP4A50A (opombi 4/5) BRP4A50A (opombi 4/5) – – –

Tiskano vezje adapterja za grelnik drugega ponudnika BRP4A50 BRP4A50A (opombi 4/5) BRP4A50A (opomba 4/5) – – –

Oddaljeno tipalo – – – KRCS01-1

Opombe

(1) Za delovanje je potreben izbirnik hlajenja/ogrevanja

(2) Sistema ne priključujte na naprave DIII-net (pametni krmilnik, pametni upravitelj, vmesnik LonWorks, vmesnik BACnet …).

(3) Potrebna je vgradna omarica KRP1BA101.

(4) Pritrdilna plošča EKMPVAM je dodatno potrebna za VAM1500-2000FB.
(5) Grelnika in vlažilnika drugega ponudnika ni mogoče kombinirati
(6) za zunanje upravljanje in nadzor (vklop/izklop, signal delovanja, prikaz napake)

Individualni krmilni sistemi VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Ožičeni daljinski upravljalnik BRC1E52A/B/BRC1D52 BRC1E52A/B/BRC1D52 BRC1E52A/B/BRC1D52 BRC1E52A/B/BRC1D52 1 BRC1E52A/B/BRC1D52 1

Ožičeni daljinski upravljalnik VAM BRC301B61 – – – –

Centralizirani krmilni sistemi VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Centralizirani daljinski upravljalnik DCS302C51 DCS302C51 – – –

Poenoteno krmiljenje vklopa/izklopa DCS301B51 DCS301B51 – – –

Časovnik z urnikom DST301B51 DST301B51 – – –

Dodatna oprema in pribor – prezračevanje in vroča voda

HXY080-125A HXHD125A
Zbiralna posoda EKHBDPCA2 –

Tiskano vezje z digitalnimi V/I-priključki EKRP1HBAA –

Tiskano vezje za zahtevano moč – potrebno je za priključitev sobnega termostata EKRP1AHTA –
Daljinski uporabniški vmesnik (daljinsko upravljanje) – enak krmilnik, kot je 

dobavljen s kaskadno enoto, je mogoče vgraditi vzporedno ali na drugo mesto. Če 

sta vgrajena 2 krmilnika, mora monter izbrati 1 nadrejenega in 1 podrejenega

EKRUAHTB –

Pomožni grelnik EKBUHAA6(W1/V3) –

Ožičeni termostat prostora – zahteva tiskano vezje za zahtevano moč EKRP1AHTA EKRTWA –

Brezžični termostat prostora – zahteva tiskano vezje za zahtevano moč EKRP1AHTA EKRTR1 –

Daljinsko tipalo za termostat prostora – zahteva tiskano vezje za zahtevano moč EKRP1AHTA EKRTETS –
Bojler za gospodinjsko vročo vodo – standardni

(na vrhu hidroomarice)
–

EKHTS200AC

EKHTS260AC
Bojler za gospodinjsko vročo vodo – z možnostjo priključitve solarnih kolektorjev – EKHWP500B

Solarni kolektor *1 –
EKSV26P (navpično)

EKSH26P (vodoravno)
Postaja s črpalko – EKSRPS

*1 Za to dodatno opremo je potrebna črpalna postaja

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)
Filtri za prah EN779 srednji M6 – – EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 – – –

EN779 fini F7 – – EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 – – –

EN779 fini F8 – – EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 – – –

Glušnik Ime modela – – – KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 – KDDM24B100 KDDM24B100

Nazivni premer cevi (mm) – – – 200 200 250 250 250 250 – 250 250

Tipalo CO
2

– – BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Električni grelnik VH za VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B/VH4/AB VH4B/VH4/AB VH5B VH5B – – –
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Dodatna oprema in pribor – prezračevanje (enote za obdelavo zraka)

D-AHU Professional

Vrsta konstrukcije SP 65 SP 45 FP 50 FP 25

Profil

Aluminij Standardno Standardno Standardno Standardno

Eloksirani aluminij Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Aluminij z izolacijskim vložkom Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Eloksirani aluminij z izolacijskim vložkom Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Vogal Najlon, armiran s steklenimi vlakni Standardno Standardno Standardno Standardno

Izolacija plošče

Poliuretanska pena: gostota 45 kg/m3, toplotna 
prevodnost 0,020 W/m*K, požarni razred 1

Standardno Standardno Standardno Standardno

Kamena volna: gostota 90 kg/m3, toplotna 
prevodnost 0,037 W/m*K (pri 20 °C), požarni razred 0

Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Zunanja pločevina

Pocinkano jeklo s sivim izolacijskim premazom iz plastisola Standardno Standardno Standardno Standardno

Vnaprej premazano pocinkano jeklo Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Pocinkano jeklo Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Aluminij Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Nerjaveče jeklo AISI 304 Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Notranja pločevina

Pocinkano jeklo Standardno Standardno Standardno Standardno

Vnaprej premazano pocinkano jeklo Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Pocinkano jeklo s sivim izolacijskim premazom iz plastisola Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Aluminij Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Nerjaveče jeklo AISI 304 Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

Osnovni okvir
Aluminij

Standardno 
(od velikosti 1 do 17)

Standardno 
(od velikosti 1 do 17)

Standardno 
(od velikosti 1 do 17)

Standardno 
(od velikosti 1 do 17)

Pocinkano jeklo
Standardno 

(od velikosti 18 do 27)
Standardno 

(od velikosti 18 do 27)
Standardno 

(od velikosti 18 do 27)
Standardno 

(od velikosti 18 do 27)
Ročaj Najlon, armiran s steklenimi vlakni Standardno Standardno Standardno Standardno

Tip

Stisnjeni tip Standardno Standardno Standardno Standardno

Tip s funkcijo tečaja (možnost odstranjevanja vrat) Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema Dodatna oprema

D-AHU Easy

Vrsta konstrukcije DS 50 DS 25

Profil Aluminij Standardno Standardno

Vogal Najlon, armiran s steklenimi vlakni Standardno Standardno

Izolacija plošče Poliuretanska pena: toplotna prevodnost 0,024 W/m*K Standardno (gostota 45 kg/m3) Standardno (gostota 47 kg/m3)

Zunanja pločevina Vnaprej premazano pocinkano jeklo (RAL 9002) Standardno Standardno

Notranja pločevina Pocinkano jeklo Standardno Standardno

Osnovni okvir Aluminij Standardno Standardno

Ročaj Najlon, armiran s steklenimi vlakni Standardno Standardno

Tip Stisnjeni tip Standardno Standardno
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DCM601A51 DMS504B51 DMS502A51

Vmesnik LonWorks Vmesnik BACnet

Adapter iTM plus DCM601A52
Programska oprema iTM ppd DCM002A51
Programska oprema iTM energy navigator DCM008A51
Dodatna oprema za iTM BACnet DCM009A51
WAGO I/O Komunikacijska enota Modbus WGDCMCPLR

Napajalnik 24 V=: 787-712
Napajalnik 24 V=: 750-613
Priključek: 750-960
Zaključna enota: 750-600
Enota Di: 750-400, 750-432
Enota Do: 750-513/000-001
Enota Ai: 750-454, 750-479
Termistorska enota: 750-461/020-000

Vmesniški adapter za priključitev na enote RA KRP928A2S KRP928A2S
Vmesniški adapter za priključitev na enote R-407C/R-22 Sky Air DTA102A52 DTA102A52
Vmesniški adapter za priključitev na enote R-410A Sky Air DTA112B51 DTA112B51
Plošča DIII DAM411B51
Digitalni vhod/izhod DAM412B51

Dodatna oprema – krmilni sistemi



Naši novi sistemi za vračanje toplote VRV IV postavljajo 
doslej nedosegljiva merila za vsestransko učinkovitost 
pri zagotavljanju udobja s klimatizacijo.

Popolna preprostost zasnove, hitra vgradnja in popolna prilagodljivost 
z absolutno učinkovitostjo ter udobjem. Vse revolucionarne 
spremembe najdete na strani www.daikineurope.com/vrviv

+ + + NAJVEČJE 
udobje

VEČ 
brezplačne 

toplote

HITRA 
vgradnja

HITRO 
projektiranje

360° 
učinkovitosti

učinkovitost 
vgradnje

učinkovitost 
zasnove

učinkovitost 
delovanja

Vračanje toplote 

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge, Avstrija · Tel.: +43/2236/32557 · Faks: +43/2236/32557-910 · E-pošta: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Ta publikacija je namenjena samo informiranju in ne predstavlja zavezujoče ponudbe s strani podjetja Daikin 

Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH. Podjetje Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH je 

sestavilo vsebino te publikacije po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, zanesljivost ali primernost za 

določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Tehnični podatki 

se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. /Daikin Central Europe HandelsGmbH 

v najširšem smislu izrecno zavrača vsakršno odgovornost za posredno ali neposredno škodo, ki bi lahko nastala ali bila 

povezana z rabo in/ali interpretacijo te publikacije. Vsa vsebina je avtorsko delo podjetja Daikin Europe N.V.

Podjetje Daikin Europe N.V. sodeluje v programu odobritev Eurovent 

za tekoče hladilne pakete (LCP), enote za obdelavo zraka (AHU), 

konvektorje (FCU) in sisteme s spremenljivim pretokom hladilnega 

sredstva (VRF). Trenutne veljavnosti certifikatov preverite na spletnih 

mestih www.eurovent-certification.com ali www.certiflash.com

Katalog izdelkov DACE VRV 2015–2016 – ECPSL15-200A

Izdelke Daikin distribuira:
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