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fastighetsägare
Ditt mål är minskade energikostnader för en byggnad och samtidigt upprätthålla eller 
förbättra luftkvaliteten. Vi uppnår detta via högeffektiv värmeåtervinnande ventilation 
för att minska belastningen på luftkonditioneringen, kombinerat med fri kyla genom 
intag av frisk utomhusluft. CO2-sensorer som option säkerställer att en överventilation 
inte inträffar medan inomhuskomforten upprätthålls vara hög.

slutanvändare
En luft med hög kvalitet är viktig för att erhålla topprestanda och behagliga 
omgivningsförhållanden. Det innebär att introducera friskluft med rätt fuktighet 
och med nödvändig filtrering för att avlägsna damm och andra partiklar som kan ge 
upphov till andningsproblem eller vara orsak till lukt. Det innebär även att säkerställa 
rätt balans på CO2 och syre, vilket säkerställs genom tillvalet med CO2-sensorer.

kontorsarkitektur och konsulter
Som en del av Daikins "totallösning" levereras samtliga komponenter från Daikin vilket 
säkerställer en problemfri integrering och en maximal flexibilitet. Det stora utbudet av 
enheter, från stora luftbehandlingsenheter till små ventilationsenheter säkerställer att 
det är en perfekt lösning som passar varje enskild kunds behov.

installatörer
Resultatet av den kompakta och modulära konstruktionen är normalt kortare 
installationstider. Och, eftersom alla systemkomponenter levereras från Daikin, kan 
installatörer vara säkra på att alla komponenter fungerar problemfritt tillsammans, 
vilket reducerar den totala tiden för installation och konfiguration.

Fördelar för



Daikin ventilation och luftrening
Frisk luft är viktig för din livskvalitet och välbefinnande. Men när fastigheter blir alltmer lufttäta reduceras friskluftcirkulationen 
väsentligt. Daikin erbjuder många lösningar för ventilation, luftrening och storskalig luftbehandling för att tillhandahålla en frisk, 
hälsosam och behaglig miljö på kontor, hotell och i andra kommersiella miljöer.

Varför vi behöver friskluft i fastigheter
Medan kraven på byggnadsstandarder ökar för energieffektiva fastigheter, förbättras isoleringen vilket minskar behovet för värme 
i kyla i fastigheter. Men instängd luft kan ansamlas och ge upphov till:
•	 Syrebrist 
•	 Större risk för allergier
•	 Lukter ligger kvar under längre tid 
•	 Ökad kondensbildning ger upphov till mögel

VENTILATION
Daikins kommersiella ventilationssystem tillhandahåller friskluft, avlägsnar instängd luft och balanserar luftfuktigheten i en fastighet. 
Allt detta bidrar till att skapa en ren och bekväm miljö som ökar välbefinnandet för personer i byggnaden. Ventilation ger fri kyla med 
frisk utomhusluft. Alternativet med värmeåtervinning från värme i byggnaden finns även tillgänglig för att erhålla de högsta nivåerna 
för energieffektivitet.

Spara energi med värmeåtervinning
Fördelen med Daikins kommersiella ventilationssystem är att de kan använda värme som återvinns från instängd luft som sugs ut 
från fastigheten och som tillförs den rena luften som tas in så att en komfortabel temperatur erhålls. Detta minskar belastningen på 
luftkonditioneringssystemet och ger 40% energibesparing i jämförelse med att suga in ouppvärmd friskluft i fastigheten.

INTEGRERAD VENTILATION
Ventilation kan integreras med Daikins kyl- och värmesystem för en enkel styrning av hela systemet. Genom att inkludera ventilation 
som en del i en komplett klimatkontrollösning är det möjligt att styra upp till 50% av fastighetens energianvändning - vilket ger stora 
besparingar i driftskostnader och i koldioxidutsläppen.

Ventilation och
luftrening 
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VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING

Ordentlig ventilation är en huvudkomponent när det gäller klimatstyrning i byggnader, kontor och affärer. I sin grundläggande 

funktion, garanterar den ett ingående flöde av frisk luft och utgående flöde av gammal instängd luft. Vår HRV-lösning (ventilation med 

värmeåtervinning) kan göra mycket mer. Den kan återvinna värme och optimera balansen mellan temperatur och luftfuktighet 

inomhus och utomhus, och på så sätt minska belastningen på luftkonditioneringssystemet med upp till 40% och öka effektiviteten.

UTOMHUSLUFTSBEHANDLING MED EN ENHET

Vår FXMQ-MF-luftbehandlingslösning använder en värmepumpteknik för att kombinera friskluftsbehandling och 

luftkonditionering i ett enda system och därmed få bort de vanliga designproblemen med balansen mellan luftförsörjningen 

och luftutsläppet. Totala systemkostnader reduceras och designflexibiliteten ökar eftersom luftkonditioneringens fläktkonvektorer 

inomhus och en luftbehandlingsenhet utomhus kan anslutas till samma köldmedieledning.

DAIKINS LUFTBEHANDLINGSENHETER KOMBINERAT MED KONDENSORENHETER

För små, medelstora och stora kommersiella utrymmen har vi ett utbud av R-410A inverterkondensorenheter som enkelt ansluts 

till luftbehandlingsenheter enligt plug&play-principen. Detta tillvägagångssätt kombinerar den höga effektiviteten på våra enheter 

ERQ och VRV med de fullt anpassningsbara Daikin luftbehandlingsenheterna, vilket resulterar i en tillförlitlig konstruktion för optimal 

kontroll av kvaliteten på luften inomhus och med maximal effektivitet.

LUFTRENARE

Daikins luftrenare använder sig av den senaste tekniken för att eliminera potentiellt skadliga ämnen från luften. De erbjuder 

enastående prestanda med tyst drift för att förbättra luftkvaliteten inomhus och skapa en hälsosammare miljö.

Vilket system ger mig
den bästa lösningen?

Daikin erbjuder många lösningar för att skapa en friskluftsventilation på kontor, i hotell, i butiker och i 
andra kommersiella lokaler – vart och ett komplementärt till och så flexibelt som både Sky Air- och VRV-
systemen i sig själva.
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ÖVERSIKT VENTILATION

Luftflöde (m3/h)

Typ namn
Beståndsdelar 

i inomhusluftens kvalitet 0 200 400 600 800 1.000 1.500 2.000 4.000 6.000 8.000 124.000

VENTILATION 
MED 

VÄRMEÅTER-
VINNING

VAM-FA/FB
 › Ventilation

 › Värmeåtervinning

VKM-GB
 › Ventilation
 › Värmeåtervinning
 › Luftbehandling

VKM-GBM
 › Ventilation
 › Värmeåtervinning
 › Luftbehandling
 › Luftfuktning

UTOMHUSLUFTS-
BEHANDLINGS-

ENHET 1
FXMQ-MF

 › Ventilation
 › Luftbehandling

LUFT-
BEHANDLINGS-

ENHETER

DX totalt 
friskluftspaket

 › Ventilation

 › Värmeåtervinning

 › Luftbehandling

 › Luftfuktning

 › Filtrering

LUFTRENARE

MC70L  › Filtrering

MCK75J
 › Filtrering

 › Luftfuktning

1  Inte anslutningsbar till VRVIII-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
2  Luftflödet är bara en beräknad angivelse, baserad på följande värden: värmekapacitet EKEXV-kit * 200 m³/h
3  Daikin AHU ansluten till Daikins vätskekyllösning

Ventilation
 friskluftsförsörjning

Luftfuktning
optimera balansen mellan luftfuktighet 
inom- och utomhus

Värmeåtervinning
återvinner värme och fukt från den 
utgående luften för att maximera komfort 
och effektivitet

Filtrering
Avlägsnar damm, föroreningar och lukt 
från luften

Vilket system ger mig

värmer eller kyler inkommande frisk luft, så 
att komforten maximeras och belastningen 
minimeras på luftkonditioneringen

Luftbehandling
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VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING 
VAM-FB - VKM-GB(M)
•	 Bättre effektivitet med DC-fläktmotor
•	 Valfri CO

2-sensor sparar energi och upprätthåller samtidigt komforten
•	 M6, F7 och F8 dammfilter som tillval (endast för VAM-FB-serien)
•	 Kortare installationstid tack vare enkel justering av nominellt luftflöde

ELVÄRMARE FÖR VAM 
•	 Total lösning för frisk luft med Daikins förråd av både VAM och elvärmare
•	 Ökad komfort vid låg utomhustemperatur tack vare den uppvärmda 

utomhusluften
•	 Koncept med integrerad elvärmare (inga extra tillbehör krävs)
•	 Standarddubbelflöde och temperatursensor
•	 Flexibel inställning med justerbart börvärde
•	 Ökad säkerhet med 2 utskärningar: manuell & automatisk
•	 BMS-integration tack vare:

•	 spänningsfritt relä för felindikering
•	 0-10V DC-ingång för inställning av börvärde

DAIKINS LUFTBEHANDLINGSENHETER 
D-AHU PROFESSIONAL/EASY/ENERGY
•	 Total lösning med Daikins försörjning av R-410A inverterkondensoren-

heter eller kylare
•	 Plug & play-koncept: fabriksmonterad DDC-styrenhet, styrbox, expan-

sionsventil och övriga komponenter konstruerade och konfigurerade för 
anslutning till Daikin ERQ eller VRV kondensorenheter

•	 Högeffektiv värmeåtervinning, AHU återvinner upp till 80% av värmen
•	 Standard G4-filters och tillvalsfilter tillgängliga upp till klass F7
•	 5 fördefinierade AHU-enheter (från 2.000 till 10.000m³/h) gör valet 

snabbt och enkelt

Vad är nytt?
Alla ventilationsenheter uppfyller 
kraven för ekologisk design
Från den 01/01/2013 måste alla ventilationsenheter med fläkt på mellan 
125 W och 500 kW uppfylla kraven enligt LOT 11 Eco design. Som mark-
nadsledare tar Daikin steget att uppfylla kraven på alla ventilationsenheter 
genom att införa DC fläktmotorer i alla ventilationsenheter för att uppfylla 
dessa krav och förbättra deras energieffektivitet ännu mer.
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Skapa en hög kvalitet på inomhusluften
Energisparande ventilation genom återvinning av inomhusenhetens 
värme, kyla och fukt
Daikin HRV (ventilation med värmeåtervinning) återvinner energiförluster orsakade 
av ventilation samt behåller en behaglig och ren inomhusmiljö utan förändring av 
rumstemperaturen. Detta minskar belastningen på luftkonditioneringssystemet och ger 
40% energibesparing i jämförelse med att suga in ouppvärmd friskluft i fastigheten.
Utöver värmeväxlaren i papper inkluderar de aktuella HRV modeller med eller utan DX-spole 
och/eller luftfuktare. DX-spolen bidrar till att förhindra drag på personer under uppvärmning 
eller kylning En befuktning av inkommande luft ger en komfortabel luftfuktighet inomhus, 
även vid uppvärmning. Och med hjälp av CO2-sensorer (tillval) upprätthålls en komfortabel 
luftkvalitet inomhus samtidigt som överventilation förhindras.
Dessutom kan HRV kopplas samman med Daikins luftkonditioneringssystem (t.ex. VRV 
och Sky Air) och växlar automatiskt över till ventilationsläge vid behov vilket leder till ökad 
energibesparing. HRV kan också integreras med luftkonditioneringens fjärrkontroll för total 
kontroll över luftkonditioneringen och ventilationen via en enkel konfiguration.

Integration
Integration av HRV med Daikins Sky Air eller VRV luftkonditionering bildar ett system som 
samarbetar perfekt. Den automatiska styrningen säkerställer att systemet alltid arbetar i det 
mest optimala tillståndet. Till exempel, fri kyla via ventilationen tillämpas där det är möjligt 
och inte via luftkonditioneringen.

HRV
Ventilation med 
värmeåtervinning



Ventilation

Luftfuktning

Luftbehandling
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  ENERGISPARANDE VENTILATION GENOM VÄMEÅTERVINNING AV BÅDE VÄRME OCH  
 LUFTFUKTIGHET
Fastigheter behöver ventilation året runt Men i traditionella ventilationssystem försvinner den konditionerade inomhusluften när den 
blåses ut och ny ouppvärmd luft tas in i byggnaden. Detta resulterar i att stora mängder luft värms upp eller kyls ner, och det medför 
ett stort energislöseri. Daikins lösningar med HRV förhindrar att energi slösas bort genom att återvinna upp till 80% spillvärme från 
den utgående luften och erbjuder därför mycket högre effektivitetsnivåer samtidigt som komfortnivåerna även förbättras.

Speciellt utvecklat värmeväxlingselement
Värmeväxlingselementet använder ett högeffektivitetsfilter (HEP) som har hög fuktabsorption och fuktbevarande egenskaper. 
Värmeväxlingsenheten återvinner snabbt värmen i den latenta värmen (ånga). Elementet är tillverkat av ett material som är 
flamresistent och behandlat med antimögelmedel.

Luftkonditionering vid kyla Luftkonditionering avstängd
Mitt emellan (bypass-ventilation)

Luftkonditionering vid värme

Automatisk 
växling

Automatisk 
växling

Utblåsningsfläkt Spjäll
Värmeväxlarens element 
(värmeåtervinning)

Värmeväxlarens element 
(värmeåtervinning)

DX-spole (kyla)Lufttillförselfläkt DX-spole (värme) Luftfuktning

EA

OA

EA

OA

RA

SA

RA

SA

EA

OA

RA

SA

EA: utblåsluft RA: returluft (från rum) OA: utomhusluft SA: matningsluft (till rum)

RH: Relativ luftfuktighet
SA: Lufttillförsel (till rum)
RA: Returluft (från rum)

UTOMHUS INOMHUS

RA
26°C

50% relativ luftfuktighet

32°C
70 % relativ  
luftfuktighet
Veckformade kanaler

Temperatur och 
luftfuktighet 
utväxlas mellan 
lagren

SA
Veckformade 
kanaler
RA

Användning av 
högeffektivitetsfilter.
 
Korsflöde av luft för att 
utväxla värme och fukt.

Tack vare växlingen av värme och fukt kommer den varma och fuktiga utomhusluften att anpassas 
närmare till förhållandet inomhus vilket ger besparingar i driftskostnader för luftkonditioneringen och 
upprätthåller komforten.

  MINSKAD BELASTNING PÅ LUFTKONDITIONERINGSSYSTEMET MED UPP TILL 31%
Tack vare användning av värmeåtervinnande ventilation minskar belastningen på luftkonditioneringen med ca 31 %.

•	 23 % vid drift med full värmeväxling (jämfört med normala ventilationsfläktar)
•	 ytterligare 6 % med automatisk ventilationslägesväxling
•	 och vidare 2 % genom förhandskylning, förvärmningsstyrning (minskar luftkonditioneringsbelastningen genom att inte köra HRV kort 

efter att luftkonditioneringen har satts på.)

Obs: Värdena som nämns ovan kan variera beroende på vädret och andra omgivningsfaktorer där enheten är installerad

Fördelar med integration av ventilation och luftkonditionering (automatisk växling)

Fördelar för fastighetsägare
Hög effektivitet

SA
27,4°C

63% relativ  
luftfuktighet

30,6°C
62% relativ  
luftfuktighet
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 FRI KYLNING NATTETID
Fri kylning nattetid är en energisparande funktion som körs på 
natten när luftkonditioneringen är avstängd. Rum som innehåller 
kontorsutrustning som ökar rumstemperaturen kan ventileras 
nattetid så att behovet av kyla minskar när luftkonditioneringen 
startas på morgonen. Resultatet blir lägre driftskostnader.

Den nya VAM-FB-serien kan även producera fri kylning vid fristående drift. Den inställda 

temperaturen är en fältinställning vid installation.

Alla ventilationsenheter uppfyller kraven för ekologisk design
Från den 01/01/2013 måste alla ventilationsenheter med fläkt på mellan 125 W och 500 kW uppfylla kraven 
enligt LOT 11 Eco design. Som marknadsledare tar Daikin steget att uppfylla kraven på alla ventilationsenheter 
genom att införa DC fläktmotorer i alla ventilationsenheter för att uppfylla dessa krav och förbättra deras 
energieffektivitet ännu mer.

Idealisk lösning för butiker, restauranger eller kontor som behöver maximal golvyta till möbler och 
inredning.

Vårt utbud av HRV-enheter är inte bara energieffektiva utan de smälter snyggt in i alla miljöer och lämnar maximalt med 
användbart golvutrymme. Enheterna går inte att se och kan installeras i serviceutrymmen vilket underlättar för service medan 
fastigheten är aktiv.

 Förebygger energiförlust p.g.a. överventilation samtidigt som inomhusluftkvaliteten  
 bibehålls med tillvalet CO2-sensor

Det krävs tillräckligt med friskluft för att skapa en njutningsfull miljö, men ventilation leder konstant till energiförluster. Därför finns 
ett tillval med CO

2-sensor som kan installeras och som stänger av ventilationssystemet när det finns tillräckligt med friskluft i rummet, 
och sparar därigenom energi. När nivån på CO

2 ökar kommer ventilationen att slås på och håller därmed luftkvaliteten på högsta nivå 
Som kund har du möjlighet att ställa in kritiska CO

2-nivåer när och hur ventilationen ska reagera (ventilationssystemet startar själv eller 
växlar automatiskt till en högre hastighet för att sänka CO

2-nivåerna).

Användningen av CO2-sensorer har den största energibesparande potentialen i fastigheter där personer oväntat fluktuerar under 24 
timmar och där toppar med höga nivåer kan förekomma. Exempelvis i kontor, regeringsbyggnader, varuhus och köpcenter, biografer 
hörselsalar, skolor, nöjesklubbar och nattklubbar.

40% av designutomhusluft

40% av utsläppsluft

20% av designutomhusluft

20% av utsläppsluft

10% av designutomhusluft

10% av utsläppsluft

100% av designutomhusluft

100% av utsläppsluft

Tillförselluft

60% recirkulerad luft

Tillförselluft

80% recirkulerad luft

Tillförselluft

90% recirkulerad luft

Tillförselluft

0% recirkulerad luft

40% design närvaro

20% design närvaro

0% design närvaro

100% design närvaro

Luftbehandlingsenhet CO2-sensor

Returluftkanal

3

2

1

0
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Fördelar för slutanvändare

Högkvalitativ
inomhusluft
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Värme  
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Luftfuktning  
(VKM-GBM)

Utomhusluft
temperatur på vintern

Utomhustemperatur 
på sommarenEffekt av full värmeväxling

Effekt av kylning

Effekt av 
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SKAPA EN HÖGKVALITATIV MILJÖ
Förutom värmeväxlaren i papper i VAM innehåller VKM-GB-modellerna ytterligare en DX-spole och VKM-GBM både en DX-spole och 
luftfuktare. Resultatet är enheter som kan säkerställa den bästa möjliga inomhusmiljön.

Hur fungerar HRV-enheter?
Vid värme Vid kyla

Vid värme tar vi in kall utomhusluft och vill undvika kalldrag och torr 
luft. Detta utförs på följande sätt:

Vid kyla tar vi in varm utomhusluft och vill undvika ytterligare 
belastning på luftkonditioneringssystemet samt för höga 
inomhustemperaturer. Detta utförs på följande sätt:

1. Kall utomhusluft korsströmmar med varm inomhusluft.  
I exemplet värms inkommande luft upp från 0 till 16°CTT samtidigt 
som samma relativa luftfuktighet upprätthålls. Detta är effekten från 
utbytet av värme och luftfuktighet.

1. Varm utomhusluft korsströmmar med kall inomhusluft.  
I exemplet kyls inkommande luft ner från 34 till 27°CTT samtidigt 
som samma relativa luftfuktighet upprätthålls. Detta är effekten från 
utbytet av värme och luftfuktighet.

2. Efter värmeväxlingen kommer DX-spolen att värma upp luften 
ytterligare för att förhindra kalldrag. I exemplet värms inkommande 
luft ytterligare upp från 16 till 34°CTT

2. Efter värmeväxlingen kommer DX-spolen att kyla ner luften 
ytterligare för att förhindra varma temperaturer inomhus samt 
minska belastningen på luftkonditioneringssystemet. I exemplet 
kyls inkommande luft ytterligare ner från 27 till 18°CTT

3. På grund av uppvärmningen av luften kommer den relativa 
fuktigheten att minska För att motverka de negativa effekterna av 
torr luft kommer luften att passera luftfuktaren som tillsätter fukt vid 
behov. I exemplet ökas luftfuktigheten från 22 till behagliga 42%.

3. Ingen luftfuktning behövs i kyla eftersom luften inte torkat ut

4. Slutresultatet är inkommande friskluft med samma luftfuktighet 
och en något högre temperatur för perfekt komfort.

4. Slutresultatet är inkommande friskluft med en något lägre 
temperatur för perfekt komfort.

12



Utblåsningsfläkt Värmeväxlarelement

Spjällmotor

SpjällEA (Utloppsluft)

OA (Frisk utomhusluft)

Lufttillförselfläkt

Elektronisk enhet (styrenhet)

SA (Tilluft)

RA (returluft från rum)

Flottörströmbrytare Magnetventil

vatten

SA

Kondensvattenskål Kondensvatten

LUFTFLÖDE

Luftfuktarenhet:

Genom att utnyttja principen för 

kapillärkraft tränger sig vatten ut genom 

luftfuktarenheten. Den uppvärmda 

luften från DX-batteriet passerar genom 

luftfuktaren och absorberar fukten.

Drift vid luftfuktning och luftbehandling i värmeläge (VKM-GBM) 

MEDIUM- OCH FINDAMMSFILTER FINNS SOM TILLVAL
Filtren M6, F7 och F8 finns tillgängliga för modellerna VAM-FB så att din kunds begäran om att uppfylla de lokala kraven kan uppfyllas.

Eftersom man inte har någon kontroll över 
luftkvaliteten i byggnadens omgivningar, kan du 
lita på något av våra dammfilter för att säkerställa 
den bästa möjliga kvaliteten på inomhusluften.

DX-spole
för förvärmning och -kylning 
av inkommande luft

12 13



KAN ARBETA I ÖVER- OCH UNDERTRYCK FÖR ATT FÖRHINDRA OÖNSKADE LUKTER
Användaren kan välja 2 friskluftslägen via fjärrkontrollen för en behagligare luftmiljö.

Med högre lufttillförsel än utloppsluft bibehålls korrekt 
rumstryck så att återflöde från toaletter och kök samt 
fuktinflöde förhindras.

Ett högre flöde på utloppsluften än lufttillförseln minskar 
rumstrycket så att läckage av dåliga lukter eller bakterier in 
i andra rum förhindras.

Lufttillförsel Andel 
utloppsluft

 Luftutströmning

Normal 

ventilationsfläkt

30%

30%

70%

70% 100%
100%

Luftutströmning

Lufttillförsel
HRV HRV

Förhindrar att lukter från toaletten tränger in på kontoret Inga bakterier kan föras från sjukrummet till hallen
t.ex. sjukhust.ex. kontor

Sjukrum

Hall

1. Läge för hög lufttillförsel (övertryck): 2. Utloppsluft friskluft (undertryck): 

LÅG LJUDNIVÅ VID DRIFT
Kontinuerlig forskning hos Daikin i syfte att minska driftsljudet har resulterat i ljudtrycksnivåer nere på 20,5 dBA (VAM150FA)

DBA UPPFATTAD LJUDSTYRKA LJUD

0 Hörseltröskel - 

20 Ytterst svagt Prasslande löv

40 Mycket svagt Tyst rum

60 Måttligt starkt Normal konversation

80 Mycket starkt Stadstrafik

100 Ytterst starkt Symfoniorkester

120 Tröskelvärde för känsel Jetplan startar

Andel friskluft

Daikins inomhusenheter

14



285 mm

VAM250FA

Installation under en bjälke Installation i ett oregelbundet utrymmeInstallation under mattan i en liten byggnad

FLEXIBEL INSTALLATION

Smäcker design
Med HRV-enhetens smäckra design kan den monteras i trånga 
hålrum i taket och i oregelbundet formade utrymmen.

Horisontell eller vertikal installation
Enheterna VAM och VKM kan installeras horisontellt i innertak exempelvis. Men om det inte finns något innertak eller om utrymmet 
är begränsat kan enheten även monteras vertikalt i trånga utrymmen eller bakom en vägg. På det sättet kan konstruktören fokusera 
helt på fastighetens utformning.

TOTALLÖSNINGSKONCEPT - INTEGRERAD VENTILATION
Integreringen av ventilationen i ett klimatsystem för hela byggnaden, t.ex. VRV-systemet ger många fördelar. Daikin erbjuder samtliga 
komponenter i hela systemet vilket förenklar designen och presenterar en idealisk lösning för själva byggnaden och en samlad 
lösning för kunden.
Utöver fördelar med designen förenklar det också uppföljningen av projektet, installationen och efterföljande drifttagning och 
underhåll eftersom bara en part är inblandad.
Slutligen drar slutanvändaren fördelar av sammankoppling av ventilationen med luftkonditioneringen på grund av en mycket 
förenklad styrning av hela systemet.

Notera: mer information angående integrerad styrning finns i kapitlet om styrsystem.

Fördelar för kontorsarkitektur 
och konsulter

25
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α

θ

Högre statiskt tryck och minskat buller

Användning av flera överlappande 
bågformade fläktblad gör det möjligt att 
optimera kordan och bladets utloppsvinkel. 

Roterande strömmar för minskade 
förluster

Användning av en tunnare scroll tillåter 
korrigering av roterande strömmar inom 
scrollen.

Högre statiskt tryck

Tack vare bred 
fläktdiameter och 
optimerad bladbredd

Högre statiskt tryck och minskad tryckförlust

Utöver ökad scrollvinkel och  
ökat statiskt tryck, har  
utloppsvinkeln optimerats.

HÖGT STATISKT TRYCK
Externt statiskt tryck (ESP) upp till 137 Pa gör 
det möjligt att använda flexibla kanaler av 
varierande längd.

16

STORT DRIFTSOMRÅDE
VRV-enheten kan installeras praktiskt taget var som helst.
Standardarbetsområdet (utomhustemperatur) sträcker sig från -15 °C till 
40 °CTT (50 °CTT för VAM-enheter) och kan utvidgas nedåt om en Daikin 
förvärmare installeras.

1  Kontakta din närmaste återförsäljare för mer information och begränsningar

Den elvärmare som Daikin levererar, VH, ger en totallösning för friskluft och 
förvärmning.

•	 Koncept med integrerad elvärmare (inga extra tillbehör krävs)
•	 Standarddubbelflöde och temperatursensor
•	 Flexibel inställning med justerbart börvärde
•	 Ökad säkerhet med 2 utskärningar: manuell & automatisk
•	 BMS-integration tack vare:
 - spänningsfritt relä eller felindikering
 - 0-10V DC-ingång för inställning av börvärde

STORT URVAL AV ENHETER
Det stora urvalet av enheter garanterar korrekt design och dimensionering 
av utrustningen.

VAM VKM

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-20°

-15° 
CTT

-15° 
CTT

Kyla
50°CTT Kyla

40°CTT

m
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til
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Apparatskåp

Installation upp 
och ner

Inspektions-
lucka

Underhållslucka

Horisontell 
installation

ENKEL DESIGN OCH 
KONSTRUKTION
Enheten kan installeras antingen horisontellt eller 
upp och ner för att enkelt nås vid inspektion och 
underhåll.
Med en 450 mm2 inspektionslucka kan underhåll 
och byte av värmeväxlingselement enkelt utföras.

Fördelar för installatörer
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SÄKERSTÄLLER DET MEST EFFEKTIVA VALET MED HJÄLP AV PROGRAMVARAN
Med det urvalsprogram som Daikin levererar kan du göra det mest optimala valet på kortast möjliga tid. Programvaran föreslår den bäst 
lämpade enhet baserad på klimatet, byggnaden och ventilationskanalerna och föreslår alla nödvändiga tillbehör (elvärmare, ...).

ANSLUTNING TILL EN BOOSTERFLÄKT SOM MONTERAS VID INSTALLATIONEN ÖKAR 
FLEXIBILITETEN YTTERLIGARE
Anslutningen av en eftermonterad fläkt tillåter längre kanalisation från och bort från HRV enhet eller tillåter central kanalisation för att 
minska installationstiden och utrymmet.
Vidare ökas flexibiliteten också när olika kombinationer av VAM-enheter och booster-fläktar möjliggör att installationen kan göras på 
önskad plats i befintligt installationsutrymme, med valda filter, komfort eller ljudkrav och energianvändning.

INGEN DRÄNERING BEHÖVS
För modellerna VAM-FA/FB behövs inga kondensvattenrör vilket ökar flexibiliteten ytterligare för installation av enheterna.

Tillförselluft Cirkulationsluft

Booster-fläkt

UtomhusluftUtloppsluft

HRV-ENHET

HRV-ENHET

HRV-ENHET



VAM800FB

Specifikationer

Ventilation med värmeåtervinningVAM-FA/FB

18

VENTILATION VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB
Ineffekt - 50 Hz Värmeväxlingssystem Nom. Ultrahög kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Bypassläge Nom. Ultrahög kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Temperaturväxlings-
effektivitet - 50 Hz

Ultrahög %
74 72 75 74 75

Entalpiväxlingseffektivitet 
- 50 Hz

Kyla Ultrahög % 58 61 58 60 61
Värme Ultrahög % 64 65 62 63 65 66

Driftsläge Värmeväxlingsläge / Förbikopplingsläge / Uppfriskningsläge
Värmeväxlingssystem Luft till luft tvärström total värmeväxling (kännbar + latent)
Värmeväxlarelement Specialbehandlat icke-antändligt papper
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 285 x 776 x 525 301 x 828 x 816 364 x 1.004 x 868 364 x 1.004 x 1 156 726 x 1.512 x 868 726 x 1.512 x 1.156
Vikt Enhet kg 24 33 52 55 64 131 152
Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

Bypassläge Ultrahög m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Fläkt - yttre statiskt 
tryck - 50 Hz

Ultrahög Pa 69 64 98 93 137 157 137

Ljudtrycksnivå 
- 50Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33 34,5 36 39,5 40

Bypassläge Ultrahög dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33,5 34,5 36 40,5 40
Driftsområde Min. °CTT -15

Max. °CTT 50
Relativ luftfuktighet % 80 % eller mindre

Kanalanslutningsdiameter mm 100 150 200 250 350
Strömförsörjning Fas /  Frekvens /  Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Aktuell Max antal ampere i säkring (MFA) A 15 16

Total lösning för frisk luft med Daikins förråd av både VAM och elvärmare
 › Ökad komfort vid låg utomhustemperatur tack vare den uppvärmda utomhusluften
 › Koncept med integrerad elvärmare (inga extra tillbehör krävs)
 › Standarddubbelflöde och temperatursensor
 › Flexibel inställning med justerbart börvärde
 › Ökad säkerhet med 2 utskärningar: manuell & automatisk
 › BMS-integration tack vare: 

• Spänningsfritt relä för felindikering 
• 0-10V DC-ingång för inställning av börvärde

 › Kapaciteter från 1 till 2,5 kW
VH elvärmare 

för VAM



VKM-GB(M)

VKM80-100GB(M)

Specifikationer

Ventilation med värmeåtervinning, 
luftfuktning och luftbehandling
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VENTILATION OCH DX-SPOLE VKM50GB VKM80GB VKM100GB

Ineffekt - 50 Hz Värmeväxlingssystem Nom. Ultrahög kW 0,270 0,330 0,410
Bypassläge Nom. Ultrahög kW 0,270 0,330 0,410

Friskluftkonditione
ringsbelastning

Kyla kW 4,71 (1) / 1,91 (2) / 3,5 (3) 7,46 (1) / 2,96 (2) / 5,6 (3) 9,12 (1) / 3,52 (2) / 7,0 (3)
Värme kW 5,58 (1) / 2,38 (2) / 3,5 (3) 8,79 (1) / 3,79 (2) / 5,6 (3) 10,69 (1) / 4,39 (2) / 7,0 (3)

Temperaturväxlings-
effektivitet - 50 Hz Ultrahög % 76 78 74

Entalpiväxlingseffektivitet 
- 50 Hz

Kyla Ultrahög % 64 66 62
Värme Ultrahög % 67 71 65

Driftsläge Värmeväxlingsläge / Förbikopplingsläge / Uppfriskningsläge
Värmeväxlingssystem Luft till luft tvärström total värmeväxling (kännbar + latent)
Värmeväxlarelement Specialbehandlat icke-antändligt papper
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 387 x 1.764 x 832 387 x 1.764 x 1 214
Vikt Enhet kg 94 110 112
Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög m³/h 500 750 950
Bypassläge Ultrahög m³/h 500 750 950

Fläkt - yttre statiskt 
tryck - 50 Hz Ultrahög Pa 210 150

Ljudtrycksnivå 
- 50Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög dBA 39 41,5 41
Bypassläge Ultrahög dBA 40 41,5 41

Driftsområde
Runt enheten °CTT 0°C~40 °CTT 80% relativ luftfuktighet eller lägre
Tillförselluft °CTT -15°C~40 °CTT 80% relativ luftfuktighet eller lägre
Cirkulationsluft °CTT 0°C~40 °CTT 80% relativ luftfuktighet eller lägre

Köldmedium Typ -
Kanalanslutningsdiameter mm 200 250

Röranslutningar
Vätska YD mm 6,35
Gas YD mm 12,7
Dränering PT3/4 yttergänga

Strömförsörjning Fas /  Frekvens /  Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Aktuell Max antal ampere i säkring (MFA) A 15

VENTILATION, DX-SPOLE OCH LUFTFUKTNING VKM50GBM VKM80GBM VKM100GBM

Ineffekt - 50 Hz Värmeväxlingssystem Nom. Ultrahög kW 0,270 0,330 0,410
Bypassläge Nom. Ultrahög kW 0,270 0,330 0,410

Friskluftkonditione
ringsbelastning

Kyla kW 4,71 (1) / 1,91 (2) / 3,5 (3) 7,46 (1) / 2,96 (2) / 5,6 (3) 9,12 (1) / 3,52 (2) / 7,0 (3)
Värme kW 5,58 (1) / 2,38 (2) / 3,5 (3) 8,79 (1) / 3,79 (2) / 5,6 (3) 10,69 (1) / 4,39 (2) / 7,0 (3)

Temperaturväxlings-
effektivitet - 50 Hz Ultrahög % 76 78 74

Entalpiväxlingseffektivitet 
- 50 Hz

Kyla Ultrahög % 64 66 62
Värme Ultrahög % 67 71 65

Driftsläge Värmeväxlingsläge / Förbikopplingsläge / Uppfriskningsläge
Värmeväxlingssystem Luft till luft tvärström total värmeväxling (kännbar + latent)
Värmeväxlarelement Specialbehandlat icke-antändligt papper
Luftfuktare System Naturlig evaporeringstyp
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 387 x 1.764 x 832 387 x 1.764 x 1 214
Vikt Enhet kg 100 119 123
Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög m³/h 500 750 950
Bypassläge Ultrahög m³/h 500 750 950

Fläkt - yttre statiskt 
tryck - 50 Hz Ultrahög Pa 200 205 110

Ljudtrycksnivå 
- 50Hz

Värmeväxlingssystem Ultrahög dBA 38 40
Bypassläge Ultrahög dBA 39 41

Driftsområde
Runt enheten °CTT 0°C~40 °CTT 80% relativ luftfuktighet eller lägre
Tillförselluft °CTT -15°C~40 °CTT 80% relativ luftfuktighet eller lägre
Cirkulationsluft °CTT 0°C~40 °CTT 80% relativ luftfuktighet eller lägre

Köldmedium Typ R-410A
Kanalanslutningsdiameter mm 200 250

Röranslutningar

Vätska YD mm 6,35
Gas YD mm 12,7
Vattentillförsel mm 6,4
Dränering PT3/4 yttergänga

Strömförsörjning Fas /  Frekvens /  Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Aktuell Max antal ampere i säkring (MFA) A 15



Tillbehör

VH ELVÄRMARE FÖR VAM

Matningsspänning 220/250V ac 50/60 Hz. +/-10%
Utström (maximum) 19A vid 40°C (omgivning)
Temperaturgivare 5 kohm vid 25 °C (tabell 502 1T)
Temperaturinstyrområde 0 till 40 °C / (0-10 V 0-100 %)
Drifttidstimer Inställbar från 1 till 2 minuter (fabriksinställd på 1,5 minuter)
Kontrollsäkring 20 X5 mm 250 m  A

Diodlampor Ström PÅ - Gul
Värmare PÅ - Röd (fast sken eller blinkande (indikerar pulsstyrning))

Fel på luftflödet - Röd

Monteringshål 98 mm X 181 mm mitten 5 mm ø hål
Maximal närhet till kopplingsdosa 35 °C (under drift)
Auto hög temp. avstängning 100 °C förinställt
Man. återst. hög temp. avstängning 125 °C förinställt
Driftrelä 1 A 120 V AC eller 1 A 24 V DC
BMS börvärdesingång 0-10 VDC

VH ELVÄRMARE FÖR VAM VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Effekt kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5
Kanaldiameter mm 100 150 200 250 250 350

Anslutningsbar VAM VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

ÖVRIGT VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Kopplingsadapter för elektriska tillbehör (6) KRP2A51 (anm. 3) tbc tbc - - - -

Adapterkort för luftfuktare KRP50-2 (anm. 3) BRP4A50A (anm. 4/5) BRP4A50A (anm. 4/5) - - - -

Adapterkort för tredjepartsvärmare BRP4A50 BRP4A50A (anm. 4/5) BRP4A50A (anm. 4/5) - - - -

Fjärrsensor - - - - KRCS01-1

Anm:

(1) Väljare av kyla/värme krävs för drift

(2) Anslut inte systemet till DIII-net-enheter (Intelligent knappsats, Intelligent styrning, LonWorks-gränssnitt, BACnet-gränssnitt …)

(3) Installationsbox KRP50-2A90 krävs för VAM150-250FA
(4) Monteringsplatta EKMPVAM krävs dessutom för VAM1500-2000FB
(5) Tredjepartsvärmare och tredjepartsluftfuktare kan inte kombineras
(6) För extern styrning och övervakning (PÅ/AC-styrning, driftsignal, felindikering)

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Dammfilter EN779 Medel M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fin F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Dämpare Modellnamn - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - - -

Nominell rördiameter (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - - -

CO2-sensor - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

VH elvärmare för VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

INDIVIDUELLA STYRSYSTEM VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Trådansluten fjärrkontroll BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

Trådansluten VAM-fjärrkontroll BRC301B61 - - - - -

CENTRALISERADE STYRSYSTEM VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Fjärrkontroll för centralstyrning DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - - -

Gemensam On/Off-kontroll DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - - -

Timer för tidsschema DST301B51 DST301B51 DST301B51 - - -

 preliminär information
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ÖVRIGT VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Kopplingsadapter för elektriska tillbehör (6) KRP2A51 (anm. 3) tbc tbc - - - -

Adapterkort för luftfuktare KRP50-2 (anm. 3) BRP4A50A (anm. 4/5) BRP4A50A (anm. 4/5) - - - -

Adapterkort för tredjepartsvärmare BRP4A50 BRP4A50A (anm. 4/5) BRP4A50A (anm. 4/5) - - - -

Fjärrsensor - - - - KRCS01-1

Anm:

(1) Väljare av kyla/värme krävs för drift

(2) Anslut inte systemet till DIII-net-enheter (Intelligent knappsats, Intelligent styrning, LonWorks-gränssnitt, BACnet-gränssnitt …)

(3) Installationsbox KRP50-2A90 krävs för VAM150-250FA
(4) Monteringsplatta EKMPVAM krävs dessutom för VAM1500-2000FB
(5) Tredjepartsvärmare och tredjepartsluftfuktare kan inte kombineras
(6) För extern styrning och övervakning (PÅ/AC-styrning, driftsignal, felindikering)

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Dammfilter EN779 Medel M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fin F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Dämpare Modellnamn - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - - -

Nominell rördiameter (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - - -

CO2-sensor - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

VH elvärmare för VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

INDIVIDUELLA STYRSYSTEM VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Trådansluten fjärrkontroll BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

Trådansluten VAM-fjärrkontroll BRC301B61 - - - - -

CENTRALISERADE STYRSYSTEM VAM-FA/FB VKM-GB(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Fjärrkontroll för centralstyrning DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - - -

Gemensam On/Off-kontroll DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - - -

Timer för tidsschema DST301B51 DST301B51 DST301B51 - - -
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Kombinerad friskluftsbehandling och luftkonditionering via ett enda system

Man kan få både friskluftsbehandling och luftkonditionering i  ett enda system via 
värmepumpteknik. Detta utan de vanliga designproblemen i samband med balansering av 
luftförsörjning och luftutsläpp. Luftkonditioneringens inomhusenheter och en utomhusenhet 
kan anslutas till samma köldmedieledning, vilket resulterar i ökad designflexibilitet och en 
avsevärd minskning av totala systemkostnader.

FXMQ-MF
Utomhus 
luftbehandlingsenhet
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Ventilation och luftbehandling 



100 % FRISKLUFTSINTAG MÖJLIGT
Utomhuslufts behandlingsenheter kan användas exklusivt för att erhålla 100% friskluft till byggnaden. Även om den 
delvis används reducerar systemet lasten på luftkonditioneringen genom att anpassa utomhuslufttemperaturen via en fast 
utloppstemperaturkontroll. 

LÄMNAR MAXIMAL GOLV- OCH VÄGGYTA FÖR MÖBLER, DEKORATIONER OCH INREDNING

STORT DRIFTSOMRÅDE
Utomhuslufts behandlingsenheten kan installeras praktiskt taget var som helst. 
Enheten arbetar med utomhuslufttemperaturer på upp till 43°C i kylläge och ner till 
-5°C i värmeläge.

HÖGT STATISKT TRYCK
Externt statiskt tryck (ESP) upp till 225 Pa gör det möjligt med omfattande rördragningar 
och att använda flexibla kanaler av varierande längd. Idealisk i större utrymmen.

INBYGGD KONDENSVATTENPUMP
En kondensvattenpump ökar tillförlitligheten hos kondensvattensystemet 1

1 Kondensvattenpump finns tillgänglig som tillbehör

VRV III-serien Utomhusenheter

20HP

Utomhus 
luftbehandlingsenhet 

5HP

Utomhus luftbehandlingsenhet

Inomhusenhet Inomhusenhet
3x 5HP 

Inomhusenhet

Luftkonditionering Utomhusluftförsörjning

FXMQ-MF

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-5°C

43°C

Fördelar

Anslutningsvillkor
 › Den totala anslutna kapaciteten på standard inomhusenheter och friskluftbehandlingsenheter måste vara mellan 50 % och 100 % 

av den kapacitet som luftkonditioneringens utomhusenhet har. Den anslutna kapaciteten på friskluftbehandlingsenheter får inte 
överstiga 30 % av den kapacitet som luftkonditioneringens utomhusenhet har.

 › En friskluftbehandlingsenhet kan även användas exklusivt. Den anslutna kapaciteten på friskluftbehandlingsenheten måste ligga 
mellan 50 % och 100 % av den kapacitet som luftkonditioneringens utomhusenhet har.

 › Anslutningsbara utomhusenheter: - VRVIII värmepump, optimerad för värme (RTSYQ)
  - VRVIII Värmepump - hög COP-kombination (RXYHQ)
  - VRVIII Värmepump - liten monteringsyta (utom 5HP) (RXYQ)
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SPECIFIKATIONERFXMQ-MF
125, 200, 250

FXMQ200-250MF

Utomhuslufts behandlingsenhet, 
ventilation och luftbehandling

ÖVRIGT FXMQ-MF

Kopplingsadapter för elektriska tillbehör  
(styrning och övervakning F1 F2) KRP2A61

Kopplingsadapter för elektriska tillbehör  
(styrning och övervakning P1 P2) KRP4A51

INDIVIDUELLA STYRSYSTEM FXMQ-MF

Trådansluten fjärrkontroll BRC1E52A / BRC1D52

CENTRALISERADE STYRSYSTEM FXMQ-MF

Fjärrkontroll för centralstyrning DCS302C51

Gemensam On/Off-kontroll DCS301B51

Timer för tidsschema DST301B51

ÖVRIGT FXMQ125MF FXMQ200-250MF

Högeffektivt filter -65% KAFJ372L140
-90% KAFJ373L140

Byte av långtidsfilter KAFJ371L140 KAFJ371L280
Filterkammare 1 KDJ370SL140 KDJ370SL280
Kondensvattenpumpsats KDU30LL250VE
Kopplingsadapter KRP1B61

(1) Filterkammaren har en fläns av sugtyp. (Huvudenheten har inte det.) 
Vissa alternativ går kanske inte att använda p.g.a. utrustningens installationsvillkor. Bekräfta före beställning.
Vissa alternativ kan kanske inte användas i kombination.
Ljudet vid drift kan öka något, beroende på vilka alternativ som valts.

Specifikationer

Tillbehör

VENTILATION OCH LUFTBEHANDLING FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF
Kylkapacitet Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Värmekapacitet Nom. kW 8,9 13,9 17,4
Ineffekt (50 Hz) Kyla Nominell kW 0,359 0,548 0,638

Värme Nominell kW 0,359 0,548 0,638
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 470x744x1 100 470x1 380x1 100
Vikt Enhet kg 86 123
Luftflöde Kyla m3/min 18 28 35

Värme m3/min -
Yttre statiskt tryck Standard Pa 185 225 205
Köldmedium Typ R-410A
Ljudeffekt Kyla Nominell dBA -
Ljudtryck Kyla Nominell (220 V) dBA 42 47
Driftsområde Vid 

konvektortemperatur
Kyla max. °CTT 43
Värme min. °CTT -5

Röranslutningar Vätska YD mm 9,52
Gas YD mm 15,9 19,1 22,2
Dränering PS1B

Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240
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Användarvänligt

styrsystem
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"SUPERKABELDRAGNINGSSYSTEM"
Ett "superkabeldragningssystem" används för att göra det möjligt att dela användningen av ledningar mellan inomhusenheter, 
utomhusenheter och den centrala fjärrkontrollen.
Det här systemet gör det enkelt för användaren att i efterhand förse det befintliga systemet med centralstyrd fjärrkontroll genom 
att ansluta den till utomhusenheterna.
Tack vare ett ledningssystem utan polaritet omöjliggörs felaktiga anslutningar, och installationstiden reduceras.

UtomhusenhetTrådansluten fjärrkontroll

Inomhusenhet

VKM

INTERLOCK AV DRIFTEN MELLAN VENTILATION OCH LUFTKONDITIONERING
Interlock av driften mellan ventilation och luftkonditionering ger en mycket förenklad styrning av hela systemet. Samma fjärrkontroll 
styr luftkonditionering och ventilation. Genom att använda en centraliserad fjärrkontroll kan användaren välja mellan en stor mängd 
styrsystem som integrerar luftkonditionering och ventilation. Genom att bygga in många centraliserade kontrollutrustningar kan 
användaren bygga ett stort och till hög grad centraliserat styrsystem.
1Länkad kontroll av FXMQ-MF och HRV stöds inte

VRV inomhusenhet  › PÅ/AV-signal
 › Signal för kyl/värme-läge
 › Signal för inställd temperatur
 › Signal för ventilation
 › Signal för befuktare PÅ/AV

 › Signal för driftläge
 › Signal för rengör luftfilter
 › Signal för felavkänning HRV
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INDIVIDUELLA STYRSYSTEM
5 individuella styrsystem ger användaren kontroll över VRV-systemet och den kombinerade ventilationen.
 › BRC1D52 och BRC1E52A/B är trådanslutna fjärrkontroller, vilket ger tillgång till rumstemperaturinställningar, tidsschema, ... Utöver 

detta har de även användarvänliga HRV-funktioner.
 › BRC301B61 är en trådansluten fjärrkontroll som är framtagen för VAM-enheter.
 › BRC2C51 och BRC3A61 är kompakta och lättanvända fjärrkontroller, perfekta för hotellrum.

VAM fjärrkontroll 
BRC301B61

Trådansluten 
fjärrkontroll

BRC1D52

Trådansluten 
fjärrkontroll
BRC1E52A/B

Centraliserad 
fjärrkontroll
DCS302C51

Gemensam ON/OFF 
-kontroll

DCS301B51

Timer för tidsschema
DST301B51

Översikt över

styrsystem

CENTRALISERADE STYRSYSTEM
Genom att kombinera (tillval) de centraliserade kontrollutrustningarna i listan nedan kan användaren få ett stort utbud av omfattande 
centraliserade styrsystem för luftkonditionering och ventilation.
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Standardlösningen för styrning (Sky Air och VRV)

För mer information, se Daikins broschyr för styrsystem eller kontakta din närmsta återförsäljare

NÄTVERKSLÖSNINGAR
HRV och utomhusenheten kan anslutas till alla aktuella Daikin-nätverkslösningar:

DTA113B51

Möjliggör detaljerad och lättöverskådlig övervakning och drift av VRV-system  
(max. 2 x 64 styrgrupper)

Den perfekta lösningen för styrning och reglering av maximalt 1024 VRV-inomhusenheter

Öppen nätverksintegration av VRV-övervakning och kontrollfunktioner i LonWorks-nätverk

Integrerat styrsystem för skarvfri anslutning mellan VRV- och BMS-system

DCS601C51

DCM601A51

DMS504B51

LonWorks gränssnitt

DMS502A51

BACnet-gränssnitt
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 › Styr upp till 16 inomhusenheter eller 8 HRV-enheter (1grupp)
 › Lätt att använda: alla huvudfunktioner direkt åtkomliga
 › Lätt att ställa in: förbättrat grafiskt användargränssnitt för avancerade menyinställningar
 › Simultan PÅ/AV på HRV och luftkonditionering (BRC1D52/BRC1E52A/B)
 › Luftflödesväxling (standardinställning)
 › Växling av ventilationsläge (standardinställning)
 › Självdiagnostiska funktioner
 › Visning och återställning av filterrengöringsmarkering
 › Timerinställningar, simultan styrning med luftkonditionering (BRC1D52/BRC1E52A/B)
 › PÅ/AV för VAM (BRC301B61)
 › Självständig drift av HRV 
 › Timerinställningar (BRC301B61)
 › Växling av friskluftsväxling (endast HRV) (Valbar: läge för hög lufttillförsel, läge för hög luftutströmning; standardinställning) 

Anmärkningar:
Fjärrkontrollen ansluten till FXMQ-MF kan inte ställas in som huvudfjärrkontroll. I annat fall, vid autoinställning, kommer driftläget att växla i enlighet med luftförhållandena utomhus, 
oavsett inomhustemperaturen.

Individuella
styrsystem

BRC1D52 BRC301B61BRC1E52A/B

30



*1: Betraktar VKM-enhet som två inomhusenheter för luftkonditionering. För mer information, se nedan.

* BRC301B61 endast tillgänglig för VAM-FA/FB

BRC1D52 eller 
BRC1E52A/B 
BRC301B61 *

BRC1D52 
eller 
BRC1E52A/B

BRC1D52 
eller 
BRC1E52A/B

 › Självständig drift av HRV är möjlig
 › Drift med 2 fjärrkontroller är möjlig
 › Flera HRV-enheter kan styras 

samtidigt. (Upp till 8 HRV-enheter 
kan anslutas)

 › Luftkonditioneringens fjärrkontroll 
kan användas
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 › Kan styra sammankopplad drift av 
flera grupper med VRV- eller Sky 
Air-inomhusenheter

 › När en av flera grupper är i drift, 
sammankopplas HRV-enheterna 
och arbetar samtidigt
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BRC1D52 
BRC1E52A/B 
BRC301B61*

BRC1D52 
BRC1E52A/B 
BRC301B61 *

HRV HRV

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

Inomhusenhet HRV

BRC1D52 
BRC1E52A/B

Inomhusenhet

Grupp 1

Grupp 1 Grupp 2

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

Inomhusenhet

Grupp 2

BRC1D52 
BRC1E52A/B

Inomhusenhet

Grupp 2

BRC1D52 
BRC1E52A/B

Inomhusenhet

Grupp 1

HRV HRV

 › Med luftkonditioneringens 
fjärrkontroll kan flera VRV-
inomhusenheter eller HRV-enheter 
anslutas och styras tillsammans 
med sammankopplad drift av HRV 
och luftkonditioneringar. 

 › HRV-enheten kan också styras 
självständigt med fjärrkontrollen 
för inomhusdelen även om 
inomhusdelen inte är i drift.

Vid gruppstyrning har VKM-enheten en kapacitet motsvarande 
2 standardinomhusenheter. Upp till 16 standardinomhusenheter kan 
anslutas samtidigt.

Anslutningsbara inomhusenheter:
VKM 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Max antal VRV 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Anm: VKM använder 2 fjärrkontrolladresser per enhet.
Antalet enheter som kan styras i grupp visas ovan.

Systemegenskaper
Nödvändiga 
tillbehörSystemkonstruktion (endast HRV)

Flera olika enheter kan styras genom att bara använda BRC1D52 eller BRC1E51A (endast HRV)

 › Gruppkontroll
Luftkonditioneringens fjärrkontroll styr samtidigt upp till 16 luftkonditioneringar och HRV-enheter.

 › Styrning med 2 fjärrkontroller
Tillåter styrning av luftkonditionering och HRV-enheter från två platser genom att ansluta två fjärrkontroller för luftkonditioneringar. 
(gruppstyrning är möjlig)

 › Fjärrstyrning över stora avstånd
Fjärrstyrning från exempelvis ett avlägset rum är möjlig tack vare kabeldragning på upp till 500 m.
(2 fjärrkontroller kan användas)
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Upp till 500 m

Upp till 500 m

BRC1E52A/B nr1

Inomhusenheter

HRV

BRC1E52A/B nr2

Fjärrstyrning  
över stora avstånd

Styrning  
med 2 fjärrkontroller

Gruppstyrning



Genom att kombinera (tillval) de centraliserade kontrollutrustningarna i listan nedan kan användaren få ett stort utbud av 
omfattande centraliserade styrsystem för luftkonditionering och ventilation.

Fjärrkontroll för centralstyrning - DCS302C51

 › Max. 64 grupper (128 inomhusenheter, max. 10 utomhusenheter) kan styras
 › Max. 128 grupper (128 inomhusenheter, max. 10 utomhusenheter) 

kan styras via två centrala fjärrkontroller på olika plats.
 › Gruppstyrning (knappar för upp och ned har lagts till för att välja grupp) 
 › Zonkontroll
 › Display för felfunktionskoder
 › Max. ledningslängd 1.000 m (totalt : 2.000 m)
 › Kombination med enhetlig PÅ/AV-styrning, schemastyrd timer och BMS-system.
 › Luftflödesvolymen och -riktningen kan styras individuellt 

för inomhusenheter i varje grupp.
 › Ventilationsvolymen och -läget kan styras för ventilation med värmeåtervinning (VKM).
 › Upp till 4 "drift/stopp"-par kan ställas in per dag genom att ansluta en timer.

Gemensam på/av-kontroll - DCS301B51

Gör det möjligt att samtidigt och individuellt styra 16 grupper av inomhusenheter
 › Maximalt 16 grupper (128 inomhusenheter för luftkonditionering och HRV-enheter) kan 

styras
 › 2 fjärrkontroller, på olika platser, kan användas
 › Indikering av centralstyrning
 › Maximal ledningslängd 1.000 m (totalt: 2.000 m)

Timer - DST301B51

Gör det möjligt att programmera 64 grupper 
 › Maximalt 128 inomhusenheter för luftkonditionering och HRV-enheter kan styras
 › 8 olika typer av veckoscheman
 › Maximalt 48 timmars reservström
 › Maximal ledningslängd 1.000 m (totalt: 2.000 m)

DST301B51

DCS301B51

DCS302C51

Antal HRV-enheter som kan anslutas per system
Fjärrkontroll för centralstyrning 2 enheter

Gemensam TILL-/FRÅN-kontroll 8 enheter

Timer för tidsschema 1 enhet

 › Gruppstyrning är inte möjlig mellan FXMQ-MF och inomhusenheter av standardtyp. Anslut fjärrkontroller till varje enhet.
 › Alla FXMQ-MF-funktioner är inte tillgängliga vid centraliserad styrning. Kontakta din lokala installatör för mer information.
 › Fjärrkontrollen ansluten till FXMQ-MF kan inte ställas in som huvudfjärrkontroll. I annat fall, vid autoinställning, kommer driftläget att växla i enlighet med 

luftförhållandena utomhus, oavsett inomhustemperaturen.
 › Temperaturinställning och PPD är inte möjliga, inte ens när intelligent knappsats eller intelligent styrning har installerats.

Centraliserade
styrsystem

Anm:
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Fjärrkontroll för centralstyrning 
- DCS302C51

 › Fjärrkontrollen för centralstyrning 
har inställnings- och 
övervakningsfunktioner, och kan 
styra upp till 128 VRV- och HRV-
enheter. En speciell adapter krävs 
för att ansluta Sky Air till den 
centraliserade ledningen.

 › Styrning är möjlig i 3 olika mönster: 
individuell, batch eller zon

 › Flera grupper kan styras inom 
samma zon

 › Flera HRV-enheter kan arbeta 
självständigt

 › System utan luftkonditionering eller 
HRV-fjärrkontroller kan konstrueras

 › Styrsystem kan utvidgas beroende 
på krav genom att kombinera flera 
centraliserade styrsystem
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 › Simultan drift av HRV och 
luftkonditioneringar är möjlig via 
BRC1D52/ BRC1E52A/B

 › Användning av HRV-fjärrkontroll gör 
det möjligt att ändra inställningarna 
eller sköta HRV på egen hand

Gemensam PÅ/AV-kontroll - 
DCS301B51

 › En kontroll kan styra på/
av-funktionen av 16 grupper med 
enheter, kollektivt eller individuellt

 › Upp till 8 kontroller kan 
installeras i en centraliserad 
överföringsledning (i ett system), 
som möjliggör styrning av upp till 
128 grupper. (16 grupper x 8 =  
128 grupper)

Timer - DST301B51

 › En timer kan styra veckoschemat 
med upp till 128 enheter

 › Men HRV-fjärrkontroll kan man ställa 
in den individuella driften av varje 
HRV-enhet

 › Styrsystem kan utvidgas beroende 
på ändamålen genom att 
kombinera flera centraliserade 
styrutrustningar
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BRC1D52 
BRC1E52A/B 

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

BRC1D52 
BRC1E52A/B

DCS301B51
DST301B51

Inomhusenhet

Inomhusenhet

HRV

HRV

BRC1D52 
BRC1E52A/B

Anslutningsledning kan 
utvidgas upp till 50 m

Spänningsfri a-kontaktsignal

HRV

Luftkonditionering

Adapter

Inomhusenhet

Inomhusenhet

BRC1D52 
BRC1E52A/B 

BRC1D52 
BRC1E52A/B

Zo
n 

2
Zo

n 
1

BRC1D52 
BRC1E52A/B

HRV

HRV

DCS302C51

Anslutnings-
adapter 
(spänningsfri 
a-kontaktsignal)

DCS302C51, 
BRC1D52 eller 
BRC1E52A/B
Vid behov: 
DSC301B51 eller 
DST301B51

DCS301B51 eller 
DST301B51, 
BRC1D52 eller 
BRC1E52A/B
Vid behov: 
DCS302C51

SYSTEMEGENSKAPER NÖDVÄNDIGA 
TILLBEHÖR

SYSTEMKONSTRUKTION (endast HRV)

32 33



Daikins luft- 
behanlings-

enheter
För små till stora kommersiella utrymmen har Daikin ett utbud av R-410A-inverterkondensorenheter 
för användning i  kombination med luftbehandlingsenheter. I  situationer där Daikins kommersiella 
utbud av ventilationsenheter inte lever upp till ventilationskraven på grund av byggnadens 
utformning (stora bankettsalar m.m.), är luftbehandlingsenheter den ideala lösningen.
Luftbehandlingsenheter ger stora friskluftsvolymer (> 1.000 m/h) och högt ESP möjliggör 
användning av omfattande rördragningar.
En lufthanterare eller luftbehandlingsenhet utgör en skräddarsydd lösning för att optimera 
luftförhållandena genom flera utrymmen. En lufthanterare kan anpassas efter din byggnad, utan 
installationsregler eller designbegränsningar, eftersom lufthanterarenheter bygger på en helt unik 
modulär design och alltså kan storleksanpassas (med steg på 1 cm) exakt efter dina krav.

ASTRA är den kraftfulla programvaran som Daikin har tagit fram för att ge snabb och omfattande 
service, så att kunden kan göra det tekniska valet och den ekonomiska värderingen för varje AHU. 
Det är ett fullständigt verktyg som kan konfigurera alla typer av produkter och reagerar exakt på de 
strängaste designbehov. Resultatet blir en omfattande ekonomisk offert som innefattar alla tekniska 
data och ritningar, det psykrometriska diagrammet med den relativa luftbehandlingen och fläktarnas 
prestandakurvor. 

ASTRA-programvaran innehåller en särskild DX-värmepumpspolsektion, som kan beräkna kyl- och 
värmeprestanda med det automatiska valet av lämplig Daikin-expansionsventil.



STORT URVAL AV LUFTFLÖDEN
Daikins stora utbud av luftbehandlingssystem hanterar luftflöden från 500 m³/h upp till 140 000 m³/h. Luftbehandlingsenheten kan 
anpassas för att leverera önskat flöde, via de specifika flödesdimensioner som finns vid installationen.

0 15 30 45 60 75 90 105 120 135
Luftflöde (m3 /tim * 1.000)
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D-AHU Professional

1 100 m3/h upp till 140.000 m3/h

D-AHU Easy

500 m3/h upp till 30.000 m3/h

D-AHU Energy

1.500 m3/h upp till 70.000 m3/h

Den mest flexibla lösningen

Perfekt för att täcka dina grundläggande 
AHU-behov

Bästa årstidsrelaterade prestanda och 
avkastning

AVKASTNING PÅ INVESTERING
Luftbehandlingsenheten (AHU) är kritisk för ett effektivt klimatstyrsystem, och även om den första investeringen kan verka hög, så 
leder vår avancerade design och drifteffektivitet till besparingar som garanterar en snabb avkastning på den gjorda investeringen. Vår 
AHU Energy-serie har designats för att ge utmärkt prestanda och därmed driva ner den förbrukade energin och minska elräkningarna. 
Med den förväntade 15-åriga livslängden för utrustningen leder detta till en avsevärd besparing, särskilt nu i en tid då energipriserna 
ständigt stiger.

FÖRDEFINIERADE STORLEKAR
27 fasta storlekar finns tillgängliga, optimerade för att erhålla den bästa kompromissen mellan konkurrenskraftighet och 
tillverkningsstandardisering. Daikins design med sektion för sektion innebär dock att enheterna kan storleksanpassas i steg på 1 cm 
och monteras på plats, utan svetsning, så att det passar utrymmesbegränsningarna vid installationen.

KOMPONENTER FÖR HÖG VERKNINGSGRAD
Alla Daikins lufthanterare har designats för optimal energieffektivitet/verkningsgrad. Paneler med polyuretan eller mineralull 
säkerställer förträffliga värmeisoleringsresultat. Filter finns med ett stort urval av effektivitetsfiltreringsklasser.
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Varför använda ERQ- och VRV-
kondensorenheter för anslutning till 
luftbehandlingsenheter?

Utomhusluft = 10 °C

Friskluft tillförs vid 21 °C. 
Utomhusluften värms upp 
gratis med värmeåtervinning 
via luftkonditioneringssystemet

Inomhustemperaturen 22 °C 
måste sänkas pga. solstrålning.
Överskottsvärmen kan 
överföras till AHU

Daikin ERQ- och VRV-enheter reagerar snabbt på fluktuationer i utomhusluftens temperatur, vilket resulterar i en stabil inomhustemperatur. 
Tillsammans med avfuktningen leder det till en hög komfortnivå för slutanvändaren. Det ultimata är VRV-serien, som förbättrar komforten 
ännu mer genom att ge kontinuerlig värme, även under upptining.

ENKEL DESIGN OCH KONSTRUKTION
Systemet är enkelt att designa och installera eftersom inga extra vattensystem som pannor, tankar och gasanslutningar krävs. Detta 
minskar också den totala systemkostnaden.

HÖG VERKNINGSGRAD
Daikin värmepumpar är kända för sin höga energieffektivitet med värmefaktorer på upp till 4,56 vid uppvärmning1. I VRV-utbudet 
finns både värmepumpar och värmeåtervinningsenheter med dellastprestanda så hög som 9,02. Att integrera din AHU med ett 
värmeåtervinningssystem är mycket effektivt eftersom ett kontorssystem ofta kan vara i kylläge medan utomhusluften är för kall för 
att tas in i ett okonditionerat tillstånd. I det här fallet överförs helt enkelt värme från kontoren för att värma upp den kalla inkommande 
utomhusluften. Om det inte finns någon AHU är gratis uppvämning av den inkommande luften inte möjlig.

1 ERQ100AV1 värmepump
2 REYQ8P8 50 % kyla - 50 % värme. Förhållanden: utomhustemperatur 11°CTT, inomhustemperatur 18°CVT, 22°CTT

HÖGA KOMFORTNIVÅER
Daikin ERQ- och VRV-enheter svarar snabbt på fluktuationer i utomhusluftens temperatur vilket resulterar i en stabil inomhustemperatur 
och hög komfortnivå för slutanvändaren.
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MÖJLIGHET X (TD/TR-STYRNING): 
Lufttemperaturstyrning via DDC-styrenhet

Rumstemperaturen styrs som en funktion av luftbehandlingsenhetens 
insugsluft eller utloppsluft (kundens val). DDC-styrenheten översätter 
temperaturskillnaden mellan börvärdestemperaturen och temperaturen 
för frånluften (eller för tilluften eller rumstemperaturen) till en 
referensspänning (0-10 V) som överförs till Daikin-styrenheten (EKEQFCBA). 
Denna referensspänning används som det viktigaste ingångsvärdet för 
kompressorns frekvensstyrning.

MÖJLIGHET Y (TE/TC-STYRNING): 
Med fast förångningstemperatur

En fixerad förångningstemperatur mellan 3 °C och 8 °C kan lätt ställas 
in av kunden. I detta fallet styrs rumstemperaturen endast indirekt. 
Kylbelastningen bestäms från den faktiska förångningstemperaturen 
(dvs. belastningen på värmeväxlaren) En trådansluten Daikin-fjärrkontroll 
(BRC1D52 eller BRC1E52A/B – tillval) kan anslutas för felindikering.

MÖJLIGHET Z (TS/TR-STYRNING): 
Använda trådansluten Daikin-fjärrkontroll  
(BRC1D52 eller BRC1E52A/B – tillval)

Börvärdet kan fixeras via en vanlig Daikin trådansluten fjärrkontroll. Fjärrstyrd 
PÅ/AV kan utföras med tillvalsadaptern KRP4A51.

Ingen extern DDC-styrenhet bör anslutas. Kylbelastningen bestäms från 
temperaturen för frånluften och börvärdet på Daikin-styrenheten.

DDC

Ts

TR

Te

AHU

Rums

Td

Ts

TR

Te
AHU

Rums

Td

Daikinstyrenhet: 
EKEQFCB

Daikinstyrenhet:
EKEQFCB

BRC1D52
BRC1E52A/B

BRC1D52
BRC1E52A/B

Ts

TR

Te

AHU

Rums

Td

Daikinstyrenhet:
EKEQDCB 
EKEQMCB

KRP4A51

PÅ/AV

Ts = Frånluftstemperatur
Td = Tilluftstemperatur
Tr = Rumstemperatur
Te = Förångningstemperatur
AHY = Luftbehandlingsenhet
DDC = Styrdon med digital display

* EKEQMCB (för multiapplikation)

För att kunna maximera installationsflexibiliteten finns det 3 typer av styrsystem:

TILLVALSDEL EGENSKAPER

Möjlighet x
EKEQFCB

DDC-styrning krävs
Temperaturkontroll som använder temperaturen för frånluften eller för tilluften

Möjlighet y Använda fixerad förångningstemperatur, inget börvärde kan ställas in med fjärrkontrollen

möjlighet z EKEQDCB 
EKFQMCB*

Använda Daikins trådanslutna fjärrkontroll BRC1D52 eller BRC1E52A/B
Temperaturreglering med hjälp av temperaturen för frånluften

Flexibla styrningsalternativ

FÖR ATT KUNNA MAXIMERA INSTALLATIONSFLEXIBILITETEN FINNS DET 3 TYPER AV STYRSYSTEM.
Styrning x: Kontroll av lufttemperatur  
 (utloppstemperatur, insugstemperatur, rumstemperatur) via extern enhet (DDC-styrenhet)
Styrning y: Kontroll av avdunstningstemperatur via Daikin-styrning (ingen DDC-styrenhet behövs)

Styrning z: Kontroll av lufttemperatur (temperaturen för insugsluften, rumstemperatur) via Daikin-styrning (ingen DDC-styrenhet  
 behövs)
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En serie R-410A inverterkondensorenheter för multi-användning med luftbehandlingsenheter.

 › Inverterkontrollerade enheter
 › Stort kapacitetsområde (från 8 till 54 HP)
 › Värmeåtervinning, värmepump
 › R-410A
 › Styrning av rumstemperaturen via Daikin-styrning
 › Stort utbud av expansionsventilsatser finns
 › BRC1E52A/B används för att ställa in börvärdestemperaturen (ansluten till EKEQMCB).
 › Anslutningsbar till alla VRV-värmeåtervinnings- och värmepumpssystem

VRV IV värmepump VRV III 
värmeåtervinning VRV III-S VRV III-C VRV-WIII

R*YQ8-10T R*YQ12-30T R*YQ32-50T R*YQ52-54T
REYHQ-P8/P9 
REYHQ-P 
REYAQ-P

RXYSQ-PAV 
RXYSQ-PAY RTSYQ-PA RWEYQ-P 

RWEYQ-PR

Kontrollmöjligheter

X P P1 P2 - - - - -

Y P P1 P2 - - - - -

Z M M M M M M M M

OLIKA KONTROLLMÖJLIGHETER

P = par
M = multi
1 Användning av delad spole (sammanflätad)
2 Separat spole per utomhusenhet

VRV 
Luftbehandlingsapplikation (par och multi)
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Rörledning för köldmedium
F1 - F2
annan kommunikation

Z STYRNING FÖR ALLA VRV-UTOMHUSENHETER

X, Y STYRENHET FÖR VRV IV

R*YQ8-10T R*YQ32-50T

R*YQ12-30T
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En serie R-410A inverterkondensorenheter för paranvändning med 
luftbehandlingsenheter.

 › Inverterkontrollerade enheter
 › Stort kapacitetsområde (från klass 100 till 250) 
 › Värmepump
 › R-410A
 › Brett utbud av expansionsventilsatser finns
 › Upp till 5 ERQ-enheter kan anslutas till en 

sammanflätad spole i en luftbehandlingsenhet

”Daikins friskluftspaket” ger en fullständig Plug & Play-lösning innefattande 
AHU-, ERQ- eller VRV-kondensorenhet och styrning av alla enheter  
(EKEQ-, EKEX-, DDC-styrenhet) fabriksmonterat och konfigurerat. Den 
enklaste lösningen med endast en kontaktpunkt.

F1 - F2
Rörledning för köldmedium

Daikins 
luftbehandlingsenhet

VENTILATION ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1
Kapacitetsområde HP 4 5 6
Kylkapacitet Nom. kW 11,2 14,0 15,5
Värmekapacitet Nom. kW 12,5 16,0 18,0
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 2,81 3,51 4,53

Värme Nom. kW 2,74 3,86 4,57
EER köldfaktor 3,99 3,42
COP värmefaktor 4,56 4,15 3,94
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1.345x900x320
Vikt Enhet kg 120
Fläkt-/
luftflödeshastighet

Kyla Nom. m³/min 106
Värme Nom. m³/min 102 105

Ljudeffektsnivå Kyla Nom. dBA 66 67 69
Ljudtrycksnivå Kyla Nom. dBA 50 51 53

Värme Nom. dBA 52 53 55
Driftsområde Kyla Min./Max. °CTT -5/46

Värme Min./Max. °CVT -20/15,5
Vid 
konvektortemperatur

Värme Min. °CTT 10
Kyla Max. °CTT 35

Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska YD mm 9,52

Gas YD mm 15,9 19,1
Dränering YD mm 26x3

Strömförsörjning Fas /  Frekvens /  Spänning Hz/V 1N~/50/220-240
Aktuell Max antal ampere i säkring (MFA) A 32,0

VENTILATION ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
Kapacitetsområde HP 5 8 10
Kylkapacitet Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Värmekapacitet Nom. kW 16,0 25,0 31,5
Effektförbrukning Kyla Nom. kW 3,52 5,22 7,42

Värme Nom. kW 4,00 5,56 7,70
EER köldfaktor 3,98 4,29 3,77
COP värmefaktor 4,00 4,50 4,09
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Vikt Enhet kg 159 187 240
Fläkt-/
luftflödeshastighet

Kyla Nom. m³/min 95 171 185
Värme Nom. m³/min 95 171 185

Ljudeffektsnivå Nom. dBA 72 78
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 54 57 58
Driftsområde Kyla Min./Max. °CTT -5/43

Värme Min./Max. °CVT -20/15
Vid 
konvektortemperatur

Värme Min. °CTT 10
Kyla Max. °CTT 35

Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska YD mm 9,52

Gas YD mm 15,9 19,1 22,2
Strömförsörjning Fas /  Frekvens /  Spänning Hz/V 3N~/50/400
Aktuell Max antal ampere i säkring (MFA) A 16 25

ERQ 
Luftbehandlingsapplikation (par)
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Daikin erbjuder också ett sortiment av expansionsventilsatser 
och styrenheter för att ansluta ERQ- och VRV-kondensoren-
heter till luftbehandlingsenheter från tredje part.

Översikt 
över expansionsventiler och styrenheter

EKEQ - STYRENHET FÖR LUFTBEHANDLINGSAPPLIKATIONER

VENTILATION EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB
Tillämpning Par Multi
Utomhusenhet ERQ VRV
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 132x400x200
Vikt Enhet kg 3,9 3,6
Strömförsörjning Fas /  Frekvens /  Spänning Hz/V 1~/50/230

EKEXV - EXPANSIONSVENTILSATS FÖR LUFTBEHANDLINGSAPPLIKATIONER

VENTILATION EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250
Dimensioner Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 401x215x78
Vikt Enhet kg 2,9
Ljudtrycksnivå Nom. dBA 45
Driftsområde Vid 

konvektortemperatur
Värme Min. °CTT 10 (1)
Kyla Max. °CTT 35 (2)

Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska YD mm 6,35 9,52

Gas YD mm 6,35 9,52

(1) Temperaturen på luften som kommer in i konvektorn i värmeläge kan minskas till -5° CTT. Kontakta din återförsäljare för mer information. (2) 45% Relativ fuktighet.

ERQ-KOMBINATIONSTABELL

UTOMHUSENHET
EXPANSIONSVENTILSSATS

KLASS 63 KLASS 80 KLASS 100 KLASS 125 KLASS 140 KLASS 200 KLASS 250
EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

1~
ERQ100AV1 P P P P - - -
ERQ125AV1 P P P P P - -
ERQ140AV1 - P P P P - -

3~
ERQ125AW1 P P P P P - -
ERQ200AW1 - - P P P P P
ERQ250AW1 - - - P P P P

P: Par: kombination beroende på volymen i luftbehandlingsenhetens spolar.

VRV-KOMBINATIONSTABELL

EKEXV KLASS
TILLÅTEN VÄRMEVÄXLARKAPACITET (kW)

KYLA (FÖRÅNGNINGSTEMPERATUR 6 °C) VÄRME (KONDENSORTEMPERATUR 46 °C)
MIN STANDARD MAX MIN STANDARD MAX

50 5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0
63 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8
80 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 10,0 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8
125 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3
140 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8
200 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7
250 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7
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- Anslut inte systemet till DIII-net-enheter (Intelligent knappsats, Intelligent styrning, LonWorks-gränssnitt, BACnet-gränssnitt …). 
Det kan leda till skada eller avbrott på hela systemet.

- Använd bara ERQ, EKEQ, EKEXV i kombination med en extern luftbehandlingsenhet. Anslut inte det här systemet till andra 
inomhusenheter.

Försiktighet rörande tillval

ERQ ERQ100-125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200-250AW1

Central kondensvattenskål KWC26B160 KWC26B280

Central kondensvattenplugg KKPJ5F180 KKPJ5F180 -

Väljare för kyla/värme KRC19-26A6

Fästlåda KJB111A

EKEQ EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB 

Trådansluten fjärrkontroll BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A / BRC1D52 1 BRC1E52A / BRC1D52 1

Kopplingsadapter för elektriska tillbehör (styrning och övervakning F1 F2) KRP2A61 - KRP4A51

Fjärrsensor - - KRCS01-1

Anm:
(1) Filterkammaren har en fläns av sugtyp. (Huvudenheten har inte det.)
Vissa alternativ går kanske inte att använda p.g.a. utrustningens installationsvillkor. Bekräfta före beställning.
Vissa alternativ kan kanske inte användas i kombination.
Ljudet vid drift kan öka något, beroende på vilka alternativ som valts.

Anm:
(1) Väljare av kyla/värme krävs för drift
(2) Anslut inte systemet till DIII-net-enheter (Intelligent knappsats, Intelligent styrning, LonWorks-gränssnitt, BACnet-gränssnitt …).

Tillbehör
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Värmeväxlarens kapacitet definieras under följande villkor:
Mättad temperaturen för insugsluften (SST) = 6 °C, Överhettning (SH) = 5K
Underkyld kondensor (SC) = 3K
Lufttemperatur = 27 °CTT / 19 °CVT

UTOMHUSENHET

STYRENHET EXPANSIONSVENTILSSATS
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1~

ERQ100AV1 P P P P P P - - -

ERQ125AV1 P P P P P P P - -

ERQ140AV1 P P - P P P P - -

3~

ERQ125AW1 P P P P P P P - -

ERQ200AW1 P P - - P P P P P

ERQ250AW1 P P - - - P P P P

P: Par, kombination beroende på AHU-spolens volym och kapacitet

Tillåten volym på värmeväxlaren (dm3) Tillåten värmeväxlarkapacitet vid kyla (kW) Tillåten värmeväxlarkapacitet vid värme (kW)

EKEXV klass Min Max Min Standard Max Min Standard Max

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

PARINSTALLATION

Steg 1: Välj önskad effekt för AHU
Välj expansionsventil baserat på önskad AHU-effekt

Steg 2: Välj utomhusenhet
Parkombinationer med ERQ-utomhusenheter är möjliga, grundat på samma princip som standard-DX-enheter. AHU-enhetens 
kapacitet visas av expansionsventilens kapacitet, och kan anslutas enligt tabellen nedan.

Steg 3: Val av styrenhet
Gör valet på styrenheten utifrån dina önskemål. Alla möjligheter till styrning finns på sidan 28.
Mer information om valet finns i servicehandboken.

T.ex.: Om du behöver 14 kW vid kyla, måste du ha en expansionsventil klass 125 (EKEXV125).

Värmeväxlarens kapacitet är viktigare volymen och är därför den avgörande faktorn vid val av expansionsventil. Mer information om 
volymen finns i data- och servicehandböckerna.

T.ex.: Baserat på ovan valda expansionsventil har EKEXV125 kapacitetsklass 125. Därför kan vi välja att ansluta den i par med alla 
utomhusenheter som markerats med P i tabellen ovan.

Steg 1

Steg 2

Val av luftbehandlingsenheter
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EKEXV klass
Tillåten volym på värmeväxlaren (dm3) Tillåten värmeväxlarkapacitet vid kyla (kW) Tillåten värmeväxlarkapacitet vid värme (kW)

Min Max Min Standard Max Min Standard Max

50 0,76 1,65 5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

Steg 2: Välj utomhusenhet
Flera AHU-enheter kan anslutas till ett VRV-system och anslutningsprincipen liknar den för ERQ. Anslutning av hela systemet kan vara 
upp till 110 % inklusive minst 1 Daikin inomhusenhet (kassett, kanal, …). Kapacitetsindexet för AHU måste beräknas baserat på den 
angivna kapaciteten för den valda expansionsventilen och aktuell kapacitet.
Kapacitetsindexet för AHU = kapacitetsklass (expansionsventil) * förhållandet (aktuell kapacitet för AHU / standardkapaciteten för 
expansionsventilen)

T.ex.: AHU kräver 6,9 kW och den valda expansionsventilen är EKEXV63 med en standardkapacitet på 7,1 kW. Så AHU-kapaciteten =  
63 * (6,9 kW / 7,1 kW) = klass 61
Om 2 FXSQ50 klass är anslutna i systemet är den totala kapaciteten 61 + 2*50 = klass 161 Baserat på klass 161 krävs en 10 HP som 
utomhusenhet.
1 För mer information om VRV-utomhusenheter, se VRV-katalogen eller databöcker

MULTIINSTALLATION

Steg 1: Välj önskad effekt för AHU
Välj expansionsventil baserat på önskad AHU-effekt

6,9

T.ex.: Om den önskade effekten för AHU-enheten vid kyla är 6,9 kW, som ligger mellan 6,3 och 7,8, kan EKEXV63 väljas.

Värmeväxlarens kapacitet är viktigare volymen och är därför den avgörande faktorn vid val av expansionsventil. Mer information om 
volymen finns i data- och servicehandböckerna. 

Steg 3: Val av styrenhet
EKEQMCB är styrenheten som krävs för att styra kommunikationen mellan AHU och VRV-systemet förutom standardkommunikationen 
av Daikin DX-inomhusenheter (kassett, kanal, vägg…).
Mer information om valet finns i servicehandboken.
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Daikin luftrenare
Ren luft

Luftrening - MC70L
Luftrenaren med Streamer-teknik är en blandning av ny teknik, förbättrad prestanda och mycket 
tyst drift. Den är utformad för att ta hand om dig genom att diskret tillhandahålla renad luft som 
åstadkommer en frisk miljö. Renad luft förbättrar upplevelsen av komfort, och för dem som lider av 
astma eller allergier spelar också luftrenaren med Streamer-teknik en väsentlig roll, genom att den tar 
bort och förstör föroreningar och odörer.

Luftrening och luftfuktning - MCK75J
Det finns många ämnen i luften du andas in, såsom allergener, bakterier, virus och tobaksrök, som är 
skadliga för din hälsa. Framför allt är torr luft ett stort problem under vintern. Daikin Ururu Luftrenare 
fuktar luften och motverkar effekterna av torr luft. Fyll bara 4  literstanken då och då så fuktar den 
rummet med en maximal volym på 600 ml/tim.

•	 Luftrening
•	 Flyttbar
•	 Ingen installation behövs
•	 Supertyst drift
•	 Oöverträffad komfort
•	 Lätt att skötaMC70L

MCK75J

•	 Luftfuktning
•	 Luftrening
•	 Flyttbar
•	 Ingen installation behövs
•	 Supertyst drift
•	 Oöverträffad komfort
•	 Lätt att sköta



Daikin luftrenare
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Damm och pollen absorberas av det 
elektriskt laddade filtret

Odörer och virus hålls under kontroll 
av fotokatalysator*3

Dammet fångas upp.
Bakterier och allergener avlägsnas *2

Damm och pollen får en elektrisk 
laddning och slussas till filtret

Elektrostatiskt dammuppsamlingsfilter (framsidan 
på veckat dammuppsamlingsfilter)

Titanapatitfilter (baksidan på veckat 
dammuppsamlingsfilter)

4 52

3

Höghastighetselektroner som möjliggör 
nedbrytning och avlägsnande släpps ut*11

KRAFTIGT SYSTEM I SEX LAGER FÖR NEDBRYTNING OCH AVLÄGSNANDE

Förfilter

Plasmajonisator

Formaldehyd *4 och 
odörer bryts ner

Luktavlägsnande katalysatorfilter

6

Ren luftSmutsig luft

Streamer Discharge-enhet
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Daikins produkter distribueras av:

Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och 
utgör inget bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. 
Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter 
bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas 
för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för 
speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna 
som presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras 
utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. 
frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt 
eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår 
från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen 
av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av 
Daikin Europe N.V.




