
Mažiausios eksploatavimo išlaidos, 
didžiausias universalumas. 
Greitas montavimas, aukščiausias 
patikimumas, tobulas komfortas.

VRV  
2019 m. įrenginių katalogas, 

skirtas profesionalams

ATITINKA 

„ErP 2021“

Geriausias partneris
PAGALBA DĖL EKOLOGIŠKŲ PASTATŲ

Visit our BIM
application suite on
www.daikin.eu/BIM

Pateikiami NAUJI VRV IV+ asortimentai!



Privalumai
Šiuo interaktyviuoju PDF dokumentu norime užtikrinti, kad 
greitai rastumėte ieškomą informaciją. Tiek ieškodami šiame 
kataloge, tiek per tiesiogines nuorodas mūsų verslo portale.

Galvokite apie savo verslą, o mes jums padėsime.

SUDALYVAUTI INTERNETINĖJE 
APKLAUSOJE »

Mums reikia jūsų nuomonės
Atsakykite į 5 paprastus klausimus, padėsiančius patobulinti 
šį katalogą. Suteikiame šiems klausimams interneto nuorodą, 
todėl nuolat galime lengvai įvertinti visas apklausas.

https://daikin.formstack.com/forms/survey_vrv_pdf


Valdymas

Spustelėkite norėdami grįžti

Šoninės juostos 
nuorodos
Šone nurodomi įvairūs katalogo 
skyriai. Vienu spustelėjimu 
tiesiogiai pateksite į katalogo 
rodyklės puslapį.

Nuorodos į techninę dokumentaciją
Galite spustelėti puslapiuose su techniniais brėžiniais 
viršuje esantį mygtuką norėdami pamatyti visus 
įrenginiui paruoštus techninius brėžinius

ŽIŪRĖTI VISUS TECHNINIUS BRĖŽINIUS 
ADRESU MY.DAIKIN.EU

Galima spustelėti visus puslapių numerius
Spustelėkite bet kokį matomą puslapio numerį ir šį 
puslapį tiesiogiai atversite.

VRV – visiškai komercijai skirtas sprendimas

Drastiškai sumažinamos eksploatacinės išlaidos 26
Aukščiausias patikimumas 
Iki 6 kartų didesnis atsparumas korozijai 
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-
GWP  

šaltnešiai

-
Šaltnešio  

kiekis

+
Sezoninis 

efektyvumas

+
Šaltnešio 

pakartotinis 
naudojimas

www.daikin.eu

Siekiame būti  
gamintoju su mažiausiu CO2 ekvivalentu
Pristatome naujos kartos VRV įrangą
 › Mažesnis CO2 ekvivalentas, nes naudojamas mažesnio GWP rodiklio šaltnešis
 › Proveržio technologijos, sumažinančios šaltnešio kiekį
 › Praktikuojama cirkuliacinė šaltnešio ekonomika, skatinamas pakartotinis naudojimas
 › Siekite tvarumo visą naudojimo laiką, esant rinkoje pirmaujančiam veiksmingumui
 › Pristatymas 2019 m.

VRV įranga, 
paruošta ateičiai

http://www.daikin.eu
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Turinys

VRV IV ir vėl nustato standartus...

VRV IV+ standartai ir technologijos

Privalumai

Lauko įrenginiai

Vidiniai įrenginiai 

Karštas vanduo

„Biddle“ oro užuolaidos

Vėdinimas ir oro apdorojimas

Valdymo sistemos

Parinktys ir priedai

Įrankiai ir platformos
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26

36

97

132

139

142

161

190

202 

UNIKALUS automatiškai išsivalantis filtras į lubas įmontuojamiems įrenginiams

UNIKALU  mini BMS

Nauja  VRV IV+ serija!

VRV 
Sprendimas bet kokiai komercinei patalpai, 
kad ir kokio dydžio ji būtų.

ATITINKA 

„ErP 2021“



4

Efektyvumas 

 › Kintama šaltnešio temperatūra, skirta aukštam sezoniniam efektyvumui
 › Apvaliojo srauto kasetė ir įmontuojami į lubas įrenginiai su automatiškai išsivalančiu filtru
 › Geriausias partneris ekologiškam projektui
• Visoje Europoje prieinama AP komanda, kuri jums pasirengusi padėti
• „Daikin“ yra 1 (-asis) ŠVOK-Š gamintojas, turintis BES6001 sertifikatus,  

už kuriuos suteikiama papildomų BREEAM kreditų

Komfortas 

 › Kintama šaltnešio temperatūra, apsauganti vėsinant nuo šaltų skersvėjų dėl aukštos  
išpūtimo temperatūros

 › Visiškai nepertraukiamas vėsinimas atitirpinant
 › Netriukšmingi vidaus ir lauko įrenginiai
 › Buvimo ir grindų jutikliai nukreipia oro srautą nuo žmonių, taip pat užtikrina tolygų  

 temperatūros pasiskirstymą 
 › Apvaliojo srauto kasetė ir įmontuojami į lubas įrenginiai su automatiškai išsivalančiu filtru,  

 užtikrinantys optimalią oro kokybę

Patikimumas

 › Tikrasis techninis vėsinimas
 › Šaltnešiu vėsinama PCB plokštė
 › Nuodugniausias testavimas prieš naujiems įrenginiams paliekant gamyklą
 › Didžiausias pardavimo pagalbos tinklas ir aptarnavimas po pardavimo
 › Visos atsarginės dalys prieinamos Europoje
 › Prevencinė techninė priežiūra per „i-Net“
 ›  Daugiau patikimumo suteikia apvaliojo srauto kasetė ir įmontuojami į lubas įrenginiai su automatiškai 
išsivalančiu filtru, nes dėl švarių oro filtrų pailgėja sklandus ir rūpesčių nekeliantis darbas 

Dizainas

 › Visiškai plokščia kasetė, visiškai integruojama į lubas
 › Gausiausias kasetės skydelių asortimentas
• Parduodami balti ir juodi
• Plono dizaino skydelių asortimentas

 › „Daikin Emura“ – unikalus ir įspūdingas dizainas

1

2

3

4

NAUJA

9 priežastys, dėl kurių VRV įranga yra unikali rinkoje

BUVIMO JUTIKLIS GRINDŲ JUTIKLIS

KLAUSIMŲ KORTELĖS

VRV IV ir vėl nustato 
standartus...

DAIKIN EMURA

VISIŠKAI PLOKŠČIA KASETĖ

ATITINKA 

„ErP 2021“
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VRV oro kondicionavimo sistema yra pasaulyje pirmaujanti individuali oro kondicionavimo sistema su kintamojo šaltnešio srauto valdymu, kurią „Daikin“ komerciškai pradėjo naudoti 1982 m. VRV yra 

„Dakin Industries Ltd“ prekės ženklas, kuris yra kilęs nuo technologijos, vadinamos „kintamuoju šaltnešio tūriu“. BREEAM yra registruotas BRE („Building Research Establishment Ltd.“ bendruomenės prekės 

ženklas E5778551) prekės ženklas. BREEAM ženklai, logotipai ir simboliai priklauso BRE pagal autorių teises, todėl atkuriami tik esant leidimui

Šilumos siurblys
Šilumos atkūrimas

Keitimas
Vėsinama vandeniu

Valdymas

 › „Intelligent Touch Manager“: nebrangus „mini BMS“ sistemos integravimas į visus „Daikin“ įrenginius 
 › Lengva integruoti į trečiųjų šalių BMS sistemas per „BACnet“, „LonWorks“, „Modbus“ ir KNX
 › Specialiai pritaikytos valdymo priemonės tokioms paskirtims kaip techninis vėsinimas,  

 parduotuvės, viešbučiai...
 ›  „Daikin Cloud Service“ teikia tokias paslaugas kaip valdymas internetu, energijos stebėjimas,  
įvairių įrengimo vietų palyginimas ir nuspėjamoji techninė priežiūra, užtikrinanti ilgą ir  
rūpesčių nekeliantį darbą

Montavimas

 › Automatinis šaltnešio užpildymas ir šaltnešio sandarumo patikra
 › 4 pūtimo krypčių prie lubų montuojama kasetė (FXUQ)
 › Savaiminio diegimo „Daikin“ oro apdorojimo įrenginys
 › Visapusė įranga, įskaitant žemos ir aukštos temperatūros hidrodėžę, „Biddle“ oro užuolaidas
 ›  „VRV Configurator“ programinė įranga, skirta greičiausiam paleidimui, konfigūravimui ir tinkinimui
 ›  Lauko įrenginio ekranas, skirtas sparčiosioms vietos nuostatoms ir išsamiems klaidų rodmenims,  
kurie leidžia labiau klientams padėti

Inventorius

 › VRV sistemų rinkos lyderis nuo 1982 m.
 › Didesnė nei 90 metų patirtis šilumos siurblių technologijos srityje
 › Pritaikyta Europai ir pagaminta Europoje

Asortimentas

 ›  Unikalus lauko įrenginių asortimentas, kurį sudaro serijos, skirtos įvairioms patalpoms ir  
klimato sąlygoms

Technologija

Kintama šaltnešio temperatūra 
 
 › 28 % didesnis sezoninis efektyvumas 
 › Pirmoji rinkoje prie oro prisitaikanti valdymo priemonė 
 ›  Klientams komfortas užtikrinamas dėl aukštesnės išpūtimo temperatūros  
(išvengiama šaltų skersvėjų) 

Nepertraukiamas šildymas 

Tikras nepertraukiamas šildymas, kai šildoma net ir atitirpinant
 › Nuolatinį patalpos komfortą užtikrina šilumą kaupiantis elementas arba alternatyvioji atitirpinimo   

 priemonė 
 › Novatoriškoji alternatyva tradicinėms šildymo sistemoms, leidžianti šilumos siurblius naudoti kaip   

 vienvalenčio šildymo šaltinio sistemas  

„VRV configurator“ programa 

Programinė įranga, skirta supaprastintam paleidimui, konfigūracijai ir tinkinimui 
 › Grafinė sąsaja 
 › Valdykite sistemas, esančias keliose vietose, lygiai tokiu pačiu būdu 
 › Nurodomi pirminiai nustatymai 

5

NAUJA

6

7

8

9

FXUQ

7 segmentų ekranas

Naujas plonas laidinis valdymo pultelis, 
skirtas naudotojui patogiau valdyti
 › Intuityvus valdymas liečiamaisiais mygtukais
 › 3 spalvų versijos (balta, sidabrinė ir juoda)
 › Pažangieji nustatymai ir paleidimas išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu

BRC1H519W(7)
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Iki 23 % didesnis sezoninis efektyvumas!

  Išmatuota su vidiniais įrenginiais, naudojant  
realiomis sąlygomis!

  VISA vidaus įrenginiams naudojama informacija 
prieinama mūsų ekodizaino puslapyje: 
https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html

Jau visiškai atitinka LOT 21, 2 lygį

Žinomi VRV IV standartai

  Kintama šaltnešio temperatūra
  Nepertraukiamas šildymas atitirpinant
  „VRV configurator“ programa
  4 eilių šilumokaitis

Naujas spiralinis kompresorius su didesniu 
efektyvumu dalinėmis apkrovomis

ATITINKA 

„ErP 2021“

Visapusė įranga

  Prijungiama prie vėdinimo, karšto vandens 
įrangos ir „Biddle“ oro užuolaidų

  Sujungia stilingus ir standartinius VRV vidaus 
įrenginius

Jau žinoma VRV IV sistema 
su didesniu sezoniniu 
efektyvumu pagal LOT21

VRV IV+ seriją 
sudaro šilumos 

atkūrimo, šilumos 
siurblio, keitimo ir 
aukštos aplinkos 

temperatūros  
versijos

Kas naujo?

https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html
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Jau visiškai atitinka LOT 21, 2 lygį

ATITINKA 

„ErP 2021“

Žinomi VRV IV standartai

  Kintama šaltnešio temperatūra
  „VRV configurator“ programa

Aukštas patikimumas, esant vos -25 °C WB

  Karštų dujų aplinkinis kanalas neleidžia ledui 
kauptis šilumokaičio apačioje

Aukštas dalinės apkrovos efektyvumas

 Naujas spiralinis kompresorius su garų įpurškimu, optimizuotas mažai dalinei apkrovai
  Kintamos šaltnešio temperatūros sistema pritaiko šaltnešio temperatūrą, kad ji tiktų pagal apkrovą
  Išmatuota su vidiniais įrenginiais, naudojant realiomis sąlygomis!

Visapusė įranga

  Prijungiama prie vėdinimo, karšto vandens 
įrangos ir „Biddle“ oro užuolaidų

  Sujungia stilingus ir standartinius VRV vidaus 
įrenginius

Aukštas šildymo galingumas, esant 
žemai aplinkos temperatūrai

  Stabilus šildymo pajėgumas, 
prieinamas esant vos -15 °C WB!

Nauja VRV IV C+serija, 
pritaikyta net 
šalčiausiems regionams



8

Naujoji apvaliojo srauto kasetė   

 › Didesnės mentės ir nauja jutiklių logika papildomai užtikrina tolygesnį oro 
pasiskirstymą patalpoje

 › Gausiausias skydelių pasirinkimas kasetiniams įrenginiams, kurį sudaro iki 8 skirtingų 
skydelių 

 

 

 

 

 › Išsiskiria jau žinomais privalumais: 360° oro srauto išpūtimas ir 

išmanieji jutikliai

 › Automatiškai nusivalantys skydeliai, kurie būna juodi ir balti

Patogiausiai naudojama kasetė 

dar patobulinta

Juodas dizainerių 
suprojektuotas skydelis

Visiškai baltas  
standartinis skydelis

Baltas dizainerių 
suprojektuotas skydelis

Juodas automatiškai 
nusivalantis skydelis

Buvimo 
jutiklis Grindų 

jutiklis

Galima lengvai pašalinti 
dulkes dulkių siurbliu, 
neatidarius įrenginio 
korpuso.

* Įsigyjama papildomai

Automatiškai 
išsivalantis filtras
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Efektyvumas matuojamas 
realiomis sąlygomis

Kaip efektyvumas išreiškiamas?
 Sistemos sezoninis efektyvumas yra apskaičiuojamas pagal 

EN14825
 Vėsinimo ir šildymo operacijomis išreiškiama „Eta“ vertėmis ir 

%: η,sc ir η,sh 
 Leidžia tiesiogiai palyginti iškastinį kurą naudojančią įrangą su 

elektrine įranga

Ekologinio dizaino direktyva, skirta energiją 
naudojantiems įrenginiams (ErP – ENER LOT21)

Kaip palyginti efektyvumą?
 Galima rasti visus efektyvumo duomenis nemokamos prieigos 

žiniatinklyje, kurį turi paruošti kiekvienas gamintojas 
 EN14825 nenurodomas vidaus įrenginio tipas ir dydis, 

todėl atidžiai patikrinkite, kuris įrenginys yra paminėtas 
gaminio kortelėje

 „Daikin“ nusprendė išbandyti ir pateikti sąraše labiausiai 
perkamus įrenginius, kad iš tiesų atsispindėtų sistemos 
efektyvumas realiomis sąlygomis, vietoj to, kad būtų 
pasirenkami didžiausi įrenginiai, leidžiantys pasiekti 
aukščiausią įmanomą teorinį efektyvumą

 Taikoma komercinio šildymo ir vėsinimo įrenginiams (įskaitant VRV)
 Tikslas yra perteikti sezoninį efektyvumą per visus metus, o ne nurodyti 

nominalųjį efektyvumą, kuris pasireiškia per piko apkrovą
 Faktiniam visų metų našumui nustato minimalų našumo tikslinį 

veiksmingumą (vėsinimas: η,
sc

 = 133 %; šildymas: η,
sh

 = 181 %)

Apsilankykite mūsų nemokamos 
prieigos žiniatinklyje  

https://www.daikin.eu/ 
seasonal-efficiency

Kas ta ENER LOT21?

http://www.daikineurope.com/minisite/sustainability/index.jsp
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Modular L Smart  
Aukščiausios klasės efektyvumo šilumą atkuriantis įrenginys,  
skirtas tiekti gaivų orą

Išskirtinės savybės 
  Išmanioji serija jungiama prie savaiminio diegimo 

„Sky Air“ arba VRV kontrolinio tinklo
  Tiesiogiai tiekiama iš sandėlio
  Gausus oro srauto intervalas nuo 150 m3/h  

iki 3 450 m3/h
  Sprendimas ortakių įrangai  

(didžiausias prieinamas ESP: 600 Pa)
  Aukšto efektyvumo priešpriešinio srauto aliuminio 

šilumokaitis (iki 93 %)
  Iki F7 (ePM1 50 %) + F9 (ePM1 80 %) filtravimo 

lygis

BRC1H519W/S/K(7)
  Plona ir elegantiška konstrukcija
  Intuityvus valdymas liečiamaisiais mygtukais
  3 spalvų versijos
  Galima lengvai išmaniuoju telefonu koreguoti 

išplėstinius nustatymus ir juos stebėti
  Plokščias galas, todėl lengva montuoti prie sienos
  Kompaktiška įranga, tinkanti standartinio dydžio  

 įmontavimo dėžėms

Išsamiau 164 p.

Išsamiau 148 p.

Naudotojui patogus laidinis nuotolinis 
pultelis su aukščiausios klasės dizainu

Baltas Sidabrinis    Juodas

Išplėstiniai naudotojo 
nustatymai

Lauko įrangos 
nustatymai

Išmetimo oras
Gaivus oras

Tiekimo oras

Grįžtamasis oras
ALB-RBS
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Pirmasis pasaulyje ŠVOK-Š įrangos gamintojas,  gavęs  BES sertifikatą 

BIM: pastato informacijos modeliavimas

Ekologiškų pastatų sprendimai

Bendradarbiavimas ir 
nesuderinamumų valdymas 
BIM sistemai naudojamas 3D modelis, todėl 
pateikiama tinkama informacija, tinkamiems 
žmonėms ir tinkamu laiku. Šis procesas per 
projektavimo ir statymo etapus pagerina 
efektyvumą ir leidžia daugiau sutaupyti, nes dar per 
projektavimo etapą randami nesuderinamumai,  
o ne vėliau, kai statoma. 

„Daikin“ ir BIM – galimybė 
pirmauti prieš konkurentus
„Daikin“ yra viena iš pirmųjų gamintojų, kuri pateikia 
visą BIM objektų biblioteką, skirtą VRV įrenginiams.

 Montuotojai įgauna svertų prieš konkurentus, 
kai klientai reikalauja, kad būtų naudojama BIM 
sistema

 Konsultantai turi tiesioginę prieigą prie bazinių 
duomenų, naudodami objektus, leidžiančius 
projektuoti sistemą ir pamatyti, kaip mūsų 
priemonės gali tikti projektui

 Klientai turi lengvą prieigą prie naujausios 
susijusios informacijos, kurios reikia prižiūrint ir 
valdant įrangą.

Kas yra BIM? 
 
BIM yra išmanusis modeliu pagrįstas procesas, kuris 
suteikia įžvalgų, padedančių planuoti, projektuoti, 
konstruoti ir valdyti pastatus ir infrastruktūrą

Šiandienos sunkumai
 Artimiausioje ateityje dauguma naujai 

suprojektuotų pastatų Europoje, kaip tikimasi, bus 
ekologiški

 93 % projektuotojų ir investuotojų mano, kad 
ekologiškumo pažymėjimas yra svarbus

„Daikin“: geriausias partneris 
ekologiškam projektui

BREEAM yra registruotas BRE („Building Research Establishment Ltd.“ bendruomenės prekės ženklas E5778551) prekės ženklas.

 Energijos našumo B sertifikatas
 VRV šilumos atkūrimas užtikrina išlaidas už 

energiją, nesiekiančias 9 eurus / m3, palyginus  
su tipiška 29 eurų / m3 kaina

Išsamiau  
www.daikin.eu/BIM

Apsilankymas įrengimo aikštelėje  
http://www.daikineurope.com/
minisite/sustainability/index.jsp

8,8 €/m²  
energijos sąnaudos, 

 palyginus su 29 €/m² tipiškame CIBSE biure

Atvejis: „Velocity“, JK

 Vardan jūsų esame subūrę akredituotų 
profesionalų (AP) komandą, kurie per visą projektą 
padės jums ir jūsų klientams

 „Daikin“ siūlo sprendimus, kurie leidžia pasiekti 
kuo aukštesnių BREEAM, LEED ir WELL rezultatų, 
naudojant šilumos atkūrimą, kintamą šaltnešio 
temperatūrą ir „i-Net“. 

 „Daikin“ sėkmingai Europoje prisidėjo prie daug 
ekologiškų ir tvarių projektų

http://bimobject.com/en/product/?freetext=daikin
http://bimobject.com/en/product/?freetext=daikin
http://www.daikineurope.com/minisite/sustainability/index.jsp
http://www.daikineurope.com/minisite/sustainability/index.jsp
http://www.daikineurope.com/minisite/sustainability/index.jsp
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Kuri VRV  
sistema gali man pasiūlyti geriausią sprendimą?
Šilumos atkūrimas ar šilumos 
siurblys?

 › Vienalaikis šildymas IR vėsinimas viena sistema
 › „Nemokamas“ šildymas ir karšto vandens gavyba, 
perduodant šilumą iš tų vietų, kurias reikia vėsinti

 › Maksimalus individualus komfortas visose srityse
 › Techninis vėsinimas iki -20 °C
 › VRV IV šilumos atkūrimo sistemos eksploatacinės 
išlaidos gali būti nuo 30 iki 40 % mažesnės, lyginant 
su vandens ventiliatoriaus vijų sistema*

VRV šilumos atkūrimas

VRV šilumos siurblys

Vėsinimas ŠildymasKarštas vanduo

Išskirta šiluma naudojama nemokamam 

karštam vandeniui ir šildymui

+

 › Šildymas ARBA vėsinimas viena sistema

Komponentai

Komponentai

Lauko 
įrenginys

Lauko 
įrenginys

Vidaus 
įrenginys

Vidaus 
įrenginys

3 vamzdžių 
šaltnešio 

vamzdynas

2 vamzdžių 
šaltnešio 

vamzdynas

Vienas ir kelios BS dėžės: 
leidžia atskirai perjungti 

vidaus įrenginius, 
nustatant šildymą ar 

vėsinimą

Šiaurė

Pietūs

Papildomi privalumai dėl ekologiško pastato sertifikato

* Pagal „Franklin + Andrews“ statybų ekonomiką
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Oru vėsinama ar vandeniu vėsinama?

Oru aušinama

Vėsinama vandeniu

 › Greitai ir lengvai sumontuojama; nereikia papildomų 
komponentų

 › Mažos priežiūros išlaidos
 › Darbinis diapazonas nuo - 25 °C ~ 52 °C
 › Galima montuoti ir lauke, ir patalpoje
 › Vienos sistemos galia iki 54 AG

 › Dėl beveik neribotų vandens vamzdyno įrengimo 
galimybių tinka daugiaaukščiams ir dideliems 
pastatams

 › Nepriklauso nuo lauko temperatūros / klimato sąlygų
 › Sumažina CO

2
 emisijas, nes geoterminė energija 

naudojama kaip atsinaujinančios energijos šaltinis
 › Visame pastate galima naudoti šilumos atkūrimą, nes 
energija kaupiama vandens grandinėje

 › Mažesni šaltnešio lygiai, nes tarp lauko ir vidaus 
įrenginių yra ribotas atstumas

Komponentai

Komponentai

Lauko 
įrenginys

Lauko įrenginys

Vidaus 
įrenginys

Vidaus 
įrenginys

Šaltnešio 
vamzdynas

Šaltnešio 
vamzdynas

(Geoterminė) 
vandens atšaka

Geoterminis pritaikymas

Papildomi privalumai dėl ekologiško pastato sertifikato
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Dažniausiai daugumoje pastatų šiais laikais 
naudojamos kelios atskiros sistemos, skirtos 
šildymui, vėsinimui, oro užuolaidų šildymui 
ir karštam vandeniui. Dėl to energija yra 
išeikvojama. Kad būtų galima pasiūlyti daug 
veiksmingesnę alternatyvą, VRV technologija 
sujungta į visapusę įrangą, valdančią iki 70 % 
pastato energijos sąnaudų, todėl suteikiama daug 
galimybių sumažinti išlaidas.

 › Šildymas ir vėsinimas, visus metus užtikrinantis 
komfortą

 › Karštas vanduo, išgaunamas veiksmingai šildant
 › Grindinis šildymas / vėsinimas, skirtas 
veiksmingam patalpos šildymui / vėsinimui

 › Vėdinimas, sukuriantis aukštos kokybės aplinką
 › Oro užuolaidos, leidžiančios optimaliai atskirti orą
 › Valdymo priemonės, užtikrinančios didžiausią 
veiksmingumą

 › Vėsinimas, naudojamas serverių patalpose, 
telekomunikacijos įrangos būdelėse, taikant VRV 
šilumos atkūrimo arba „Sky Air“ įrenginius

 › Šaldymas, naudojant mūsų VRV pagrindu 
veikiančius šaldymo įrenginius

Susiekite iki 70 % pastato sunaudojamos energijos

Kokia paskirtis?

Karštas vanduo

Oro užuolaidos

Šildymas

Vėsinimas

Valdymas

Vėdinimas

Šaldymas

Infrastruktūros 
vėsinimasGrindinis šildymas

Vidutiniškas biuro energijos sunaudojimasVidutiniškas viešbučio energijos sunaudojimas

Apšvietimas

Biuro įranga Integruokite 

trečiosios 

šalies įrangą

Patalpų šildymas 
25 %

Patalpų vėsinimas 9 %

Vėdinimas 5 %

KitaKarštas vanduo 
9 %

Kita

Biuras

Virtuvė

Apšvietimas

Patalpų šildymas 
31 %

Vėdinimas 4 % 

Šaldymas 3 % 

Patalpų vėsinimas 
15 %

Karštas 
vanduo 17 %70 % 48 %

Integruokite 

trečiosios 

šalies įrangą
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Kokia paskirtis?

22

Šildymas ir vėsinimas Išmaniosios valdymo sistemos

 › Sujungia į vieną sistemą VRV vidaus įrenginius su 
kitais stilingais vidaus įrenginiais

 › Nauja apvaliojo srauto kasetė nustato efektyvumo ir 
komforto standartą

 › Gausus modelių ir galios asortimentas, užtikrinantis 
optimalų asortimentą

 › „Mini BMS“ sistema, siejanti „Daikin“ ir trečiųjų šalių 
įrangą

 › Integruokite išmaniuosius valdymo sprendimus kartu 
su energijos valdymo įrankiais, leidžiančiais sumažinti 
eksploatavimo išlaidas

„Biddle“ oro užuolaidosŽemos temperatūros karštas vanduo

 › Itin veiksmingas patalpos šildymas, kai naudojamas 
- Grindinis šildymas 
- Žemos temperatūros radiatoriai 
- AHU vandens šilumokaičiai

 › Karštas vanduo nuo 25 °C iki 45 °C
 › Šaltas vanduo nuo +5 °C iki +20 °C

 › Veiksminga karšto vandens gavyba: 
- Dušams 
- Kriauklėms 
- Vandeniui iš čiaupo, kuris skirtas valyti

 › Karštas vanduo nuo 25 °C iki 80 °C
 › Galima prijungti prie VRV šilumos atkūrimo ir 
vandeniu vėsinamos VRV sistemos

Aukštos temperatūros karštas vanduo Gaivus oras

 › Gausiausias DX vėdintuvų asortimentas – nuo mažos 
šilumą atkuriančios vėdinimo įrangos iki didelių oro 
apdorojimo įrenginių

 › Sukuria gaivią, svaiką ir patogią aplinką

 › Atsiperka greičiau nei per 1,5 m., lyginant su 
elektrinėmis oro užuolaidomis

 › Itin veiksmingas sprendimas, atskiriantis tarpdurio 
klimatą

Viena sistema,  
įvairus pritaikymas viešbučiuose, biuruose, 
mažmeninėje prekyboje, namuose...

NAUJA
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Žiūrėti per

www.youtube.com/
DaikinEurope

VRV įranga,  
skirta biurams ir bankams

VRV įranga,  
skirta viešbučiams

Veiksmingumas darbo vietoje 

Veiksmingas pastato ir patalpų valdymas yra esminis 
darbo išlaidų mažinimo veiksnys

Mūsų sprendimai biurams
 › Akivaizdžiai sumažinamos išlaidos už karštą vandenį 
ir šildymą, pakartotinai naudojant šilumą, atkurtą tose 
vietose, kuriose reikia vėsinimo

 › Unikali kasetė, visiškai lygiai integruojama į 
architektūrines lubas

 › Išmanieji jutikliai
 - Suteikia kuo daugiau veiksmingumo, padidindami  
 patalpų nustatytąjį tašką arba išjungdami įrenginį,  
 jei patalpoje nieko nėra
 - Suteikia kuo daugiau komforto, nukreipdami oro  
 srautą tolyn nuo žmonių, kad būtų išvengta šaltų  
 skersvėjų
 › Išsami „Daikin“ mažoji pastato energijos valdymo 
sistema (BEMS) su „Intelligent Touch Manager“

 › Savaiminio diegimo jungtis su oro apdorojimo 
įrenginiais, kad biuro atmosfera būtų sveikesnė

 › Karšto vandens gavyba, kuris naudojamas 
sanitariniais tikslais (pvz., virtuvėje) ir patalpų šildymui 
(pvz., grindinėms atšakoms)

 › Tikrai patikimas techninis vėsinimas iki -20 °C, 
įskaitant darbo / budėjimo funkciją

Taupus svetingumas

Viešbučio reputacija priklauso nuo to, kiek laukiami 
ir kiek patogiai svečiai jaučiasi gyvenamojoje vietoje. 
Bet tuo pačiu metu viešbučio savininkai privalo 
visiškai kontroliuoti savo darbines išlaidas ir energijos 
sąnaudas.

Mūsų sprendimai viešbučiams
 › Nebrangus šildymas ir karšto vandens gavyba, 
atkuriant šilumą iš tų vietų, kurias reikia vėsinti

 › Puiki asmeninė aplinka svečiams, tuo pačiu metu 
šildant vienas patalpas ir vėsinant kitas

 › Universali įranga: lauko įrenginys gali būti 
montuojamas lauke, kad svečių priėmimui skirta 
erdvė būtų kuo didesnė, arba patalpose, kad būtų 
mažiau užimama išorinė erdvė arba mažiau girdėtųsi 
miesto centro triukšmas

 › Į lubas įmontuojami įrenginiai yra sukurti mažoms, 
gerai izoliuotoms patalpoms, pavyzdžiui, viešbučio 
miegamiesiems, nes susidaro labai mažas garso lygis, 
leidžiantis gerai naktį pailsėti

 › Išmanus energijos valdymas „Intelligent Touch 
Manager“ programa leidžia viešbučio savininkui 
visiškai kontroliuoti energijos sąnaudas

 › Išmanūs ir patogūs viešbučio kambario valdikliai 
automatiškai pakeičia nustatytąjį ribą, lankytojui 
išėjus iš kambario arba pravėrus langą

 › Lengva integruoti į viešbučio užsakymo programinę 
įrangą

 › Vandens, kuris naudojamas voniai, grindiniam 
šildymui ir radiatoriams, šildymas iki 80 °C

Viešbutis

Bankas / mažmeninė 
prekyba

Žiūrėti per

www.youtube.com/
DaikinEurope

http://youtu.be/CdVOvPRZJoI
http:///youtu.be/90R3ZXJB82w
http://www.youtube.com/
http:///youtu.be/90R3ZXJB82w
http://youtu.be/90R3ZXJB82w
https://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/
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VRV įranga,  
skirta mažmeninei prakybai

VRV įranga, naudojama 
gyvenamosiose patalpose

Mažmeninių kainų mažinimas

Mažmenininkai yra verčiami mažinti tiek parduotuvių 
projektavimo išlaidas, tiek eksploatavimo išlaidas. 
Dėl to nebrangūs, energiją taupantys sprendimai yra 
gyvybiškai svarbūs mažinant eksploatacijos išlaidas ir 
užtikrinant, kad būtų laikomasi naujausių reglamentų.

Mūsų mažmeninės prekybos sprendimai
 › Kompaktiška inverterinio šilumos siurblio technologija
 › Universali įranga: lauko įrenginys gali būti 
montuojamas lauke, kad svečių priėmimui skirta 
erdvė būtų kuo didesnė, arba patalpose, kad būtų 
mažiau užimama išorinė erdvė arba mažiau girdėtųsi 
miesto centro triukšmas
 › Unikalios apvaliojo srauto kasetės su automatiškai 
nusivalančiu skydeliu, kurios sutaupo iki 50 % 
energijos, palyginus su standartiniais kasetiniais 
įrenginiais
 › Intuityvi liečiamojo ekrano programa „intelligent 
Tablet Controller“, leidžianti per „Daikin Cloud Service“ 
valdyti kelias vietas
 › Paprastai naudojamas nuotolinio valdymo pultelis su 
mygtukų užrakinimo funkcija, kad nepaspaustumėte 
atsitiktinai
 › Atskiras kiekvieno vidaus įrenginio arba parduotuvių 
srities valdymas
 › Eksploatavimo išlaidų taupymas, naudojant 
režimus iki pardavimo / po pardavimo, apribojant 
energijos sąnaudas, susidarančias dėl šviesų, oro 
kondicionierių...
 › Veiksmingiausias atvirų durų sprendimas su „Biddle“ 
oro užuolaidomis

Nėra nieko geriau kaip namai

Taupi, mažai energijos naudojanti šilumos siurblių 
sistema, skirta namų savininkams, kuri pasižymi 
maksimaliu komfortu

Sprendimai gyvenamosioms patalpoms
 › Mažesnės CO

2
 emisijos, palyginus su įprastomis 

šildymo sistemomis
 › Kompaktiška lauko įrenginio konstrukcija su mažu 
triukšmo lygiu

 › Vidaus įrenginių skleidžiamas triukšmas prilygsta 
šnabždesiui, siekiantis iki 19 dBA

 › „Daikin Emura“, įstabaus dizaino prie sienos 
montuojamas įrenginys

 › Unikalus ant grindų statomas „Nexura“ įrenginys, 
atstojantis radiatorių, o veikiantis šilumos siurblio 
efektyvumu

 › Į sienas arba lubas montuojami įrenginiai, kad jie 
būtų visiškai nepastebėti

 › Naudotojui patogus, intuityvus valdymas lietimais, 
kuris kontroliuoja visą parduotuvę, įskaitant šviesas, 
jutiklius...

 › Valdykite ir kontroliuokite kelias parduotuves iš 
centrinės vietos per „Daikin Cloud Service“ 

 › Prie vieno lauko įrenginio galima prijungti iki 9 vidaus 
įrenginių

Žiūrėti per

www.youtube.com/
DaikinEurope

Gyvenamasis pastatas

Norite daugiau 
sužinoti apie 
komercinius 
sprendimus?

365-days climate comfort for every business

Commercial solutions  
for small to large applications

http://youtu.be/YasoX1XbKAw
http://youtu.be/YasoX1XbKAw
http://www.youtube.com/
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VRV IV+ standartai ir 
technologijos
Naujosios VRV IV sistemos visais metų laikais 
klimato komforto veiksmingumui nustato 
novatoriškus standartus. Visiškai paprasta 
konstrukcija, užtikrinanti greitą sumontavimą, 
nepriekaištingą universalumą ir absoliutų 
veiksmingumą bei komfortą. Viską apie šias 
revoliucines technologijas sužinosite  
www.daikineurope.com/vrviv

http://www.daikineurope.com/vrviv
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VRV IV =
3  revoliuciniai standartai

› Kintama šaltnešio temperatūra 

› Nepertraukiamas šildymas atitirpinant 

› „VRV configurator“ programa 

+ unikalios VRV IV pagrindo 

technologijos

› Naujai sukurtas inverterio kompresorius

› Šaltnešiu vėsinama PCB plokštė

› 4 eilių šilumokaitis

› Nuspėjamasis valdymas

› Išorinio rotoriaus NS ventiliatoriaus variklis



20

VRF standartas
Galingumas reguliuojamas tik keičiant inverterio 
kompresoriaus darbą

Daikin VRV IV+

Kintamosios šaltnešio temperatūros valdymas, 
leidžiantis dalinės apkrovos sąlygomis sutaupyti 
energijos.
Kad būtų užtikrintas aukščiausias sezoninis 
efektyvumas, galingumas valdomas inverterio 
kompresoriumi ir šaltnešio garavimo (Te) bei 
kondensacijos (Tc) temperatūros kitimu.
Garavimo temperatūra gali kisti nuo 3 iki 16°, o tai 
didžiausias diapazonas rinkoje.

Unikalaus kintamo šaltnešio 

temperatūra

Sėkmės istorija 
Bandymas realiomis sąlygomis:  
energijos mažiau sunaudojama iki 46 %

Vokietijos mados tinkalo parduotuvėje atliktas bandymas 
įrengimo vietoje parodė, kad novatoriška „Daikin VRV IV“ 
įranga užtikrina akivaizdžiai geresnį energijos efektyvumą, 
lyginant su ankstesniais modeliais.

Iš tyrimo rezultatų matyti, kad naujoji VRV IV sistema 
sunaudojo iki 60 % mažiau energijos nei VRV III sistema, 
ypač vėsinant. Bendrai sutaupoma energija, kai šildoma, 
vidutiniškai siekė 20 %.

Kiek veiksminga VRV IV+ šilumos siurblio 
technologija?

Iš bandymo matyti, kad naudojant orą – neribotai 
atsinaujinančios ir nemokamos energijos šaltinį – 
VRV IV+ sistema užtikrina visapusišką ir aplinkos 
neteršiantį sprendimą, skirtą komercinių patalpų 
šildymui, vėsinimui ir vėdinimui. Bandymas taip pat 
atskleidė, kad įmonė gali nustatyti ir kontroliuoti 
energijos eikvojimą tik atidžiai ir protingai prižiūrėdama 
klimato kontrolės sistemas. Kreipkitės į „Daikin“ dėl 
išsamesnės informacijos apie stebėjimo sistemas.

Didžiausia pažanga nuo 
inverterio kompresoriaus
(VRT), VRV IV+ dėl savo revoliucinės kintamosios 
šaltnešio temperatūros technologijos nuolat reguliuoja 
tiek inverterio kompresoriaus greitį, tiek šaltnešio 
temperatūrą – vėsinant IR šildant – todėl užtikrinamas 
reikiamas pajėgumas, kad bet kuriuo metu būtų galima 
kuo veiksmingiau įgyvendinti pastato poreikius!

 › 28 % didesnis sezoninis efektyvumas
 › Pirmoji rinkoje prie oro prisitaikanti valdymo 
priemonė

 › Klientams komfortas užtikrinamas dėl aukštesnės 
išpūtimo temperatūros (išvengiama šaltų 
skersvėjų)
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Projektinis taškas

Reguliuokite galią 
„Te“ rodikliu, kad 
ji atitiktų apkrovą 
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Kaip tai veikia?

Apskaičiuokite mūsų sezoninių 
sprendimų skaičiuotuvu kintamos 
šaltnešio temperatūros privalumus, 
suteikiamus jūsų projektui: 

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

UNIKALU

UNIKALU

Efektyvumas, taikant kintamąją 
šaltnešio temperatūrą
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8 skirtingi režimai, skirti kuo 
didesniam veiksmingumui 
ir patogumui
Kad energijos veiksmingumas ir klientų pasitenkinimas 
būtų kuo didesnis, lauko įrenginiui reikia pritaikyti 
garavimo / kondensacijos temperatūrą optimaliam 
vykdymo taškui.

Nustatykite pagrindinį sistemos  
veikimo režimą

Nustatykite, kaip sistema reaguos į 
besikeičiančias apkrovas

1 etapas 2 etapas

Automatiškas*
Galingas

Kai tikimasi greito apkrovos padidėjimo, pavyzdžiui, konferencijų salėse. 
Pirmenybė teikiama greitai pritaikomam greičiui pagal kintančią apkrovą, dėl to 
laikinai išpučiant šaltesnį orą.

Greitas Kaip aukščiau nurodyta, bet reakcija lėtesnė nei galinguoju režimu.

Švelnus *
Šis režimo naudojimas tinka daugeliui biurų, be to, jis yra gamykliškai nustatytas 
režimas.
Tobula pusiausvyra: lėtesnis reakcijos greitis su aukščiausiu veiksmingumu.

Itin nuovokus
Tikslinę temperatūrą galima pasirinkti  

nuo 7 °C iki 11 °C
Galingas

Suteikia klientui galimybę nustatyti vijų temperatūrą, kad išvengtumėte šaltų 
skersvėjų. Pirmenybė teikiama greitai pritaikomam greičiui pagal kintančią 
apkrovą, dėl to laikinai išpučiant šaltesnį orą.

Greitas Kaip aukščiau nurodyta, bet reakcija lėtesnė.

Švelnus Oro išpūtimo temperatūra išlieka gan stabili. 
Tinka patalpoms su žemomis lubomis.

Ekologiškas Vijų temperatūra nesikeis dėl svyruojančios apkrovos. 
Tinka skirtoms laikyti kompiuterius arba žemų lubų patalpoms.

Pagrindinis
Dabartinis VRF standartas

Nėra antrinių režimų Taip veikia daug kitų VRF sistemų, be to, galima naudoti visoms bendrojo tipo 
paskirtims. 

Tobula pusiausvyra 
Visus metus pasiekiamas aukščiausias efektyvumas, 

greitai sureaguoja karščiausiomis dienomis

Greita reakcija Aukščiausias 
efektyvumas

Didžiausias efektyvumas visus metus

Greita reakcija Aukščiausias 
efektyvumas

6 
patentai

Kaip nustatyti skirtingus 
režimus?

* Gamyklinis nustatymas

Žiūrėti per

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

VRV III 20 AG (2 moduliai) VRV IV 18 AG (1 modulis)

Laikotarpis Nuo 2012 m. kovo iki 2013 m. vasario Nuo 2013 m. kovo iki 2014 m. vasario

Vid. (kWh / mėn.) 2 797 1 502

Iš viso (KWh) 33 562 18 023

Iš viso (€) 6 041 3 244

Metinės eksploatavimo 
išlaidos / m² (€/m²)

9,9  5,3 

Sutaupoma 46 % = 2 797 €

Išmatuoti duomenys 
Mados prekių parduotuvė Unterhachinge 
(Vokietija)

 › Grindų plotas: 607 m²
 › Energijos kaina: 0,18 €/kWh
 › Sistema, į kurios sąnaudas atsižvelgiama:

 - VRV IV šilumos siurblys su nuolatinio šildymo funkcija
 - Apvaliojo srauto kasetės (be automatiškai   
   nusivalančio skydelio)
 - VAM įranga vėdinimui (2 x VAM2000)
  - „Biddle“ oro užuolaidos

Garavimo IR kondensacijos temperatūra automatiškai 
parenkama pagal aplinkos temperatūrą

https://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
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Šilumos siurbliai pasižymi aukštu energijos 
veiksmingumu, kai jais šildoma, bet šildant šerkšnas 
kaupiasi ant jų šilumokaičių, kurį reikia nuolat 
atitirpinti, naudojant atitirpinimo funkciją, kuri 
šaldymo ciklą aktyvina atvirkštine tvarka. Dėl to 
temperatūra laikinai nukrenta ir pastato viduje 
sumažėja komforto lygis. 
Atitirpinimas gali užtrukti per 10 minučių (priklauso 
nuo sistemos dydžio), o dažniausiai apšąla 
temperatūrai esant nuo -7 iki + 7 °C, kai oro drėgmė 
yra didelė. Drėgmė kaupiasi ant vijų, todėl pirmiausia 
suprastėja našumas, vėliau sumažėja komforto lygis.
VRV IV+ išsprendė neišsprendžiamą šildymo 
problemą, tiekdama šilumą net atitirpinant, todėl 
temperatūra patalpose mažiau nukrenta ir komfortas 
užtikrinamas bet kuriuo laiku.

VRV IV+

VRF etalonas

Kambario temperatūra

Laikas

ΔT

Vieno įrenginio sistemoms VRV IV+ su šilumos siurbliu 
naudojamas unikalus šilumą kaupiantis elementas. Šis 
elementas, pagrįstas fazių keitimo medžiaga, suteikia 
energijos, leidžiančios atitirpinti lauko įrenginį.

Kaip tai veikia?
Šilumos kaupimo elementas 

Prieinama su Prieinama su

Alternatyvus atitirpinimas

VRV IV+ nenustoja šildyti net ir atitirpinimo 
režimu, pasiūlydama sprendimą bet kokiems 
numanomiems trūkumams, apribojantiems 
šilumos siurblį kaip vienvalentę šildymo sistemą.

 › Nuolatinis komfortas patalpoje, kurį užtikrina 
šilumą kaupiantis elementas ir alternatyvusis 
atitirpinimas

 › Novatoriška tradicinių šildymo sistemų 
alternatyva

Lauko įrenginio vijos 

atitirpinamos... 

…su energija, saugoma šilumos 

kaupimo elemente…

…todėl patalpoje užtikrinama patogi 

temperatūra.
Lauko įrenginio vijos atitirpinamos...

…po vieną vienu metu…

…todėl patalpoje užtikrinama patogi temperatūra

Vienu metu visuose mūsų kelių įrenginių sistemose 
yra atitirpinama tik 1 lauko vija, todėl per visą 
procesą užtikrinamas nuolatinis komfortas.

Faktiškai  
nepertraukiamas  
šildymas atitirpinimo režimu

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

Žiūrėti per

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

UNIKALU

Šilumos siurblys Šilumos siurblys Šilumos atkūrimas Keitimo VRV sistema

RYYQ8-20U RYYQ16-54U REYQ10-54U RXYQQ16-42U

RQCEQ280-848P3

Vandeniu aušinama VRV sistema neturi atitirpinimo ciklų

http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
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VRV Configurator

Konfigūravimo programinė įranga,  
skirta supaprastintam paleidimui 

„VRV configurator“ yra pažangios programinės įrangos 
sprendimas, leidžiantis lengvai konfigūruoti ir paleisti 
sistemą:

 › Praleisite mažiau laiko ant stogo, konfigūruodami 
lauko įrenginį

 › Galima visiškai tuo pačiu būdu valdyti kelias sistemas 
įvairiose vietose, todėl pagrindinėms paskyroms 
užtikrinamas supaprastintas paleidimas

 › Galima lengvai nuskaityti lauko įrenginio pirminius 
nustatymus.

Supaprastintas 

paleidimas

Nurodomi pirminiai 

sistemos nustatymai
Naudotojui patogi sąsaja vietoj 

mygtukų

Lauko įrenginio ekrane greitai parodomi vietos 
nustatymai ir paprastai įvardijamos klaidos, taip 
pat nurodomi aptarnavimo parametrai, leidžiantys 
patikrinti pagrindines funkcijas. 
 › Lengvai perskaitoma klaidų ataskaita
 › Aiškus meniu, greitai ir paprastai parodantis vietos 
nustatymus

 › Pagrindinių aptarnavimo parametrų nurodymas, kad 
būtų galima greitai patikrinti pagrindines funkcijas: 
aukšto slėgio, žemo slėgio, dažnio ir kompresorių 
darbo laiko istorija, išleidimo / įsiurbimo vamzdžio 
temperatūra.

 › Atliekant aptarnavimo darbus, nereikia įrenginiui 
išmontuoti didelio priekinio skydo

3 skaitmenų 7 segmentų ekranas

Programinė įranga, skirta supaprastintam 
paleidimui, konfigūravimui ir tinkinimui

 › Grafinė sąsaja
 › Valdykite sistemas, esančias keliose vietose, 
lygiai tokiu pačiu būdu

 › Nurodomi pirminiai nustatymai

Žiūrėti per

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Prieinama su
Šilumos atkūrimas Šilumos siurblys Keitimo VRV sistema

REYQ-U RYYQ-U RXYQQ-U

RXYQ-U

RXYSCQ-TV1 (tik konfigūratorius, nėra 7 segmentų ekrano)

RXYSQ-T8V/T8Y/TY1 (tik konfigūratorius, nėra 7 segmentų ekrano)

SB.RKXYQ-T (8) (tik konfigūratorius, nėra 7 segmentų ekrano)

7 segmentų ekranas, 
leidžiantis greitai ir tiksliai nustatyti klaidas

http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
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4 šonų, 3 eilių šilumokaitis

 › Šilumokaičio paviršius iki 50 % didesnis (iki 235 m2), 
todėl efektyvumas 30 % didesnis

Šaltnešiu vėsinama  
PCB plokštė
 › Patikimas aušinimas, nes jis nepriklauso nuo 
aplinkos oro temperatūros

 › Mažesnė skirstomoji dėžė užtikrina sklandesnį  
oro srautą per šilumokaitį, todėl šilumos  
mainų efektyvumas padidėja 5 %

Unikalios VRV IV 
pagrindo technologijos
37

patentai

6
patentai

10
patentų

UNIKALU

Atgalinio slėgio valdymo prievadas nukreipia aukšto slėgio šaltnešį 
į spiralės galą, neleisdamas šaltnešiui pratekėti

 

Atgalinio slėgio valdymas

 › Dirbant maža apkrova, slėgio angoje po spirale 
padidinamas slėgis, neleidžiantis šaltnešiui ištekėti 
iš aukšto slėgio dalies į žemą

 › Didesnis dalinės apkrovos efektyvumas

Žiūrėti per

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Spiralinis kompresoriusNAUJA

Šaltnešio nuotėkis, esant mažai apkrovai, su įprastu 
kompresoriumi

UNIKALU

http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
https://youtu.be/FU0TCXvHtUI
https://youtu.be/FU0TCXvHtUI
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NS ventiliatoriaus variklis

Išorinio rotoriaus NS variklis, užtikrinantis 
didesnį efektyvumą

 › Didesnis rotoriaus skersmuo leidžia sukurti 
didesnę to paties magnetinio lauko jėgą, todėl 
efektyvumas pagerėja

 › Geresnis valdymas, todėl ventiliatoriui nustatyta 
daugiau etapų, atitinkančių faktinį pajėgumą

Sinusinės kreivės NS inverteris

Optimizavus sinusinės bangos kreivę, variklio 
apsukos tampa sklandesnės, taip pat pagerėja variklio 
efektyvumas.

NS ventiliatoriaus variklis

Kai naudojamas NS ventiliatoriaus variklis, darbo 
efektyvumas akivaizdžiai pagerėja, lyginant su įprastais 
KS varikliais, ypač per mažo greičio apsukas.

„E-Pass“ šilumokaitis

Optimizavus šilumokaičio trajektorinį išdėstymą, 
neleidžiama šilumos perduoti iš perkaitintų dujų 
skyriaus į antrinio aušinamo skysčiu skyrių, todėl taip 
šilumokaitis naudojamas efektyviau.

Standartinis šilumokaitis

Įleidimas  
85 °C

27 °C

Išleidimas 
45 °C

55 °C

55 °C

50 °C

„e-Pass“ šilumokaitis

43 °C

Įleidimas  
85 °C

27 °C

Išleidimas 
45 °C

60 °C

55 °C

Energijos sunaudojimas

Iš anksto nustatyta riba

Laikas

„I-demand“ funkcija

Apribokite didžiausias energijos sąnaudas. 
Naujai pristatytas srovės jutiklis sumažina faktinio 
energijos sunaudojimo ir iš anksto nustatyto energijos 
sunaudojimo skirtumą.

Nuspėjamoji valdymo 
funkcija (PCF)
 › Greitesnis tikslų įgyvendinimas
 › Tikslai pasiekiami, jų neviršijant, ir niekas neeikvojama, 
todėl padidėja efektyvumas

Jau yra didelis veikiančių „Daikin“ sistemų skaičius, 
kurias stebi mūsų „i-Net“ programinė įranga, todėl 
mums susidaro unikali galimybė, leidžianti analizuoti 
šiuos duomenis ir kurti nuspėjamojo valdymo funkciją.

Tikslas

t

(VRV IV)

VRV IV su PCF 

Bendra VRF sistema su PI valdymu

Tikslinė galia / šaltnešio temperatūra

2t

 (Bendra VRF sistema)

VRV IV: PCF

Kompresorius veikia, valdymui naudodamas 

nuspėjamuosius duomenis 

 › Rezultatas: greitas perėjimas prie tikslinės 

temperatūros ir kompresoriaus perteklinio darbo 

mažinimas

Bendra VRF sistema: Pi valdymas

Kompresorius veikia su grįžtamuoju ryšiu tik valdymo tikslais

 › Rezultatas: švaistomas darbas ir reikia daugiau laiko, kol pasiekiamas 

nustatytasis taškas

Įprastas variklis su vidiniu rotoriumi

Rotorius RotoriusStatorius Statorius

„Daikin“ išorinis rotorius

F
F

 

Pusė laiko, 
lyginant su 

bendrąja VRF 
sistema

Bendra VRF sistema:
Dvigubai daugiau laiko, lyginant su VRV IV

UNIKALU

UNIKALU
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VRV sistemos privalumai
Pažiūrėkite, kaip naudingai galite pritaikyti 
„Daikin“ itin universalių ir efektyvių įrenginių 
asortimentą
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VRV – visiškai komercijai skirtas sprendimas

Akivaizdžiai sumažinamos eksploatacinės išlaidos 28
Aukščiausias patikimumas 
Iki 6 kartų didesnis atsparumas korozijai 

Bet kuriuo metu garantuojamas komfortas 30

Puikus konstrukcijos universalumas 32

Greitas sumontavimas ir paleidimas 34
Lengvas aptarnavimas 

VRV
Naujausia technologija,  

aukščiausias efektyvumas
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IŠJUNGTA
IŠJUNGTA

ĮJUNGTA

ĮJUNGTA

ĮJUNGTA
Tikslus srities valdymas
VRV sistemos išsiskiria žemomis eksploatavimo 
išlaidomis, nes kiekviena sritis gali būti valdoma atskirai. 
Tai reiškia, kad tik tuose kambariuose, kuriuose reikia 
oro kondicionavimo, bus šildoma arba vėsinama, be to, 
sistemą galima visiškai išjungti tuose patalpose, kuriose 
nereikia oro kondicionavimo.

Šilumokaitis

Šilumokaičio su apsauga nuo korozijos pjūvis

Aliuminis

Hidrofilinė plėvelė

Korozijai atspari  
akrilinė derva

Apsaugota nuo korozijos
Speciali šilumokaičio danga nuo korozijos užtikrina 
nuo 5 iki 6 kartų didesnį atsparumą rūgštiniam lietui ir 
korozijai dėl druskos.  
Papildomos apsaugos suteikia nerūdijančiojo plieno 
lakštas, įtaisytas įrenginio apačioje.

Atlikti bandymai:

 › VDA Wechseltest 
 › 1 ciklo sudėtis (7 dienos):
 › 24 valandų druskos purškimo bandymas SS DIN 50021
 › 96 valandų drėgmės ciklo bandymas KFW DIN 50017
 › 48 valandų kambario temperatūros ir kambario 
drėgmės bandymo laikotarpis: 5 ciklai

Kesternicho bandymas (SO2)

 › 1 ciklo (48 val.) sudėtis pagal DIN50018 (0,21)
 › Bandymų laikotarpis: 40 ciklų 

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1 2 3 4 5

Ciklas

Ciklas

Korozijos laipsnis

Korozijos laipsnis

DAIKIN P.E.

Vien aliuminis
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

0  1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70

• Akivaizdžiai sumažinamos eksploatacinės  
 išlaidos
• Aukščiausias patikimumas
• Iki 6 kartų didesnis atsparumas korozijai
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Vien inverteriniai 
kompresoriai
Vien inverteriu valdomi kompresoriai leidžia beveik 
nekeičiant etapų kontroliuoti šaltnešio tūrį. Tokiu atveju 
pajėgumas kiekviename kambaryje tobulai prisitaiko 
prie skirtingų apkrovų, todėl išvengiama energijos 
švaistymo. 

Be to, vien inverteriniai kompresoriai taip pat leidžia 
tiksliai kontroliuoti šaltnešio temperatūrą, automatiškai 
pritaikydami VRV sistemą prie  pastatui ir klimatui keliamų 
reikalavimų, sumažindami eksploatavimo išlaidas 28 %.

Kitas privalumas – jei nėra ĮJUNGIAMŲ / IŠJUNGIAMŲ 
kompresorių, tai reiškia, kad nebus aukštų paleidimo srovių, 
kurias tinklo operatoriai ir energijos tiekėjai vis labiau riboja.

VIEN INVERTERINIAI

Darbinis ciklas pailgina 
eksploatavimo laiką
Sistemų su keliais lauko įrenginiais ciklinio paleidimo 
seka sureguliuoja kompresoriaus ciklą ir taip pailgina 
eksploatavimo laiką. 

Paleidimas iš eilės

Galima prijungti iki 3 lauko įrenginių prie 1 maitinimo 

šaltinio ir juos galima iš eilės įjungti. Dėl to išjungiklių 

skaičius ir jų talpų gali būti mažas, taip pat paprastesnis 

laidų sujungimas (su modeliais iki 10 AG arba mažesnės 

galios).

Tik vienas maitinimo 
šaltinis

Techniniai VRV sistemos privalumai

Aukščiausia kokybė  
Tik sulituotos jungtys
Siekiant užtikrinti geresnį šaltnešio sandarumą, visi 
įrenginio viduje esantys flanšai ir platėjančios jungtys 
buvo pakeistos lituotais sujungimais. Taip pat sulituota 
pagrindinio vamzdžio lauko jungtis.

Platėjanti jungtis arba 
flanšas

Litavimas

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
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Išmanusis valdymas 
suteikia komforto

Daugiau nebus šaltų skersvėjų

Automatinis arba rankinis šaltnešio temperatūros 
reguliavimas padidina išpučiamo srauto temperatūrą, 
dėl kurios išvengiama šalto skersvėjo, sklindančio nuo 
vidaus įrenginio.

Prieinama su visais VRV IV įrenginiais

VRV SERIJA (DAIKIN vidaus įrenginys (su kontroliuojamu PID)

ĮJUNGIMU / IŠJUNGIMU valdomas vidaus įrenginys (2,5 AG)

Laikas

Stabili kambario temperatūra

Vėsinimas
Įle

id
ži

am
o 

or
o 

te
m

pe
ra

tū
ra

.

Pastaba: grafike parodyti duomenys, išmatuoti bandymų patalpoje, 

naudojant faktinę šildymo apkrovą. Termostatas gali išlaikyti stabilią 

kambario temperatūrą su ± 0,5 °C paklaida nuo nustatytojo taško.

16°
Nuolat aukšta oro išleidimo temperatūra

Rezervinė funkcija

Jei kompresoriaus pradės blogai veikti, darbą perims 

kitas kompresorius arba lauko įrenginys, užtikrinantis 

8 valandų tarpinę galią, kad, garantuojant komfortą, 

užtektų laiko techninei priežiūrai arba remontui.

Nuolatinis šildymas
Per atitirpinimą

 › Nenukenčia patalpos komfortas, nes naudojamas 
unikalus šilumą kaupiantis elementas arba kitas 
atitirpinimo šaltinis

 › Geriausia tradicinių šildymo sistemų alternatyva

Prieinama su REYQ-U, RYYQ-U, RXYQ-U ir RXYQQ-U

Vienas lauko įrenginys su keliais 

kompresoriais

Kelių lauko įrenginių sistema

• Bet kuriuo metu garantuojamas komfortas

Stabili kambario temperatūra

Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas, naudojantis PID 
(proporcijos, integralo, vedinių) valdiklį, nuolat 
reguliuoja šaltnešio tūrį, reaguodamas į vidaus 
įrenginių apkrovos pokyčius. Taip VRV sistema išlaiko 
beveik stabilaus lygio patogią patalpos temperatūrą, 
išvengdama temperatūros pokyčių, su kuriais susiduria 
įprastos ĮJUNGIAMOS / IŠJUNGIAMOS valdymo 
sistemos.

VRV IV

VRF etalonas

Kambario 

temperatūra

Laikas

ΔT
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db (A) Suvokiamas garsumas Garsas

0 Klausos riba - 

20 Vos girdimas Šlamantys lapai

40 Labai tylus Tylus kambarys

60 Vidutiniškai garsus Įprastas pokalbis

80 Labai garsus Miesto eismo triukšmas

100 Išskirtinai garsus Simfoninis orkestras

120 Pojūčio riba Kylantis reaktyvinis lėktuvas

Žemas vidaus įrenginio 
veikimo garso lygis
„Daikin“ vidaus įrenginiai pasižymi labai mažu 

darbinio triukšmo lygiu, tesiekiančiu 19 dB(A), 
todėl tobulai tinka tokioms triukšmui jautrioms 

vietoms kaip viešbučių miegamieji ir t. t…

emura
FXZQ-A  

Prijungiama prie VRV IV+, VRV IV C+serijos 
ir VRV IV W+serijos

Prijungiama prie visų VRV šilumos siurblių

19 dB (A) 25,5 dB (A)

„Daikin“ vidaus įrenginiai

Techniniai VRV sistemos privalumai

Tylusis nakties režimas
Tose vietose, kuriose taikomi griežti garso lygių 
apribojimai, galima automatiškai sumažinti lauko 
įrenginio garso lygį, kad atitiktų reikalavimą.

VRV IV šilumos siurblio, gamyklinių nustatymų pavyzdys.

100 %

50 %

8 val. 10 val.

Nakties režimas PRASIDEDA Nakties režimas PASIBAIGIA

Nakties režimas

1 etapas

2 etapas

Galia* %

Apkrova %

Darbinis triukšmas dBA

Lauko temperatūros pikas

<

<

24/7

24/7

00000

Norėdami ranka nustatyti tylaus veikimo 
laiką, galite naudoti išorinį valdymo adapterį 
DTA104A61/62/53.

Išvenkite energijos 
nuostolių dėl per didelio 
vėdinimo su CO

2
 jutikliu

Norint sukurti malonią aplinką, reikia užtektinai gaivaus 
oro, bet jei nuolat vėdinama, energija yra švaistoma. 
Todėl galima sumontuoti pasirenkamą CO

2
 jutiklį, kuris, 

taupydamas energiją, išjungia vėdinimo sistemą, kai 
patalpoje yra užtektinai gaivaus oro. 

Pavyzdys apie CO2 jutiklio naudojimą susirinkimų kambaryje
CO

2
 lygis

Vėdinimo kiekis

Fiksuotasis vėdinimo 
koeficientas

Susirinkimas ryte Pietūs Susirinkimas

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 val.

Sumažinamas oro kiekis ir daugiau 
sutaupoma energijos, lyginant su 

fiksuotu vėdinimo koeficientu

Didesnis oro 
kiekis ir geresnis 

komfortas, 
lyginant 

su fiksuotu 
vėdinimo 

koeficientu

Kai patalpoje yra daug žmonių, įleidžiama 
daugiau gaivaus oro, kad išliktų reikiamas 

CO2 lygis. Kai patalpoje yra mažiau žmonių, 
energija taupoma, įleidžiant mažiau 

gaivaus oro.

09:00 17:0012:00
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Montavimas etapais
VRV sistemą galima montuoti kas aukštą, todėl 
galima labai greitai pradėti naudoti pastato dalis 
arba tai suteikia galimybę paleisti ir naudoti oro 
kondicionavimo sistemą etapais, o ne galutinai 
užbaigus visą projektą.

Montavimas kas 

aukštą

Atliekami statybos darbai

VRV 

sistema

• Puikus konstrukcijos universalumas

1  Dėl išsamesnės informacijos ir apribojimų kreipkitės į vietinį pardavėją

Universali vamzdyno 
konstrukcija
Esant dideliam vamzdynų ilgiui, aukštam lygių 
skirtumui ir mažam šaltnešio vamzdynui, konstrukcijai 
susidaro mažai apribojimų, todėl lieka kuo daugiau 
vietos nuomojamai erdvei.

VRV IV įrangos pavyzdys

Aušinimas oru Aušinimas vandeniu

Visas vamzdžių ilgis 1 000 m 500 m

Didžiausias faktinis ilgis (ekvivalentiškas) 165 m (190 m) 165 m (190 m)

Didžiausias ilgis nuo pirmosios atšakos 90 m1 40 m (90 m1)

Lygių skirtumas tarp vidaus ir lauko įrenginių 90 m1 50 m (40 m²)

Lygių skirtumas tarp vidaus įrenginių 30 m 30 m
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Didelis darbinis diapazonas
Aušinimas oru

Galima montuoti VRV sistemą beveik bet kur. VRV 
oru aušinami lauko įrenginiai gali vėsinti, esant lauko 
temperatūrai nuo -20 °C DB iki +52 °C DB, be to, juos 
galima naudoti kaip vienvalentę šildymo sistemą nuo 
-25 °C iki + 15,5 °C WB.

52 °C DB-20 °C DB 15,5 °C WB-25 °C WB

Kai vėsinama, šilumos atkūrimo sistemos darbinis režimas, esant 

techninio vėsinimo funkcijai, padidėja nuo -5 °C iki -20 °C 1, todėl 

tobulai tinka integruojant į serverių patalpas.

Vėsinimo režimas Šildymo režimas
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Aušinimas vandeniu

Standartiniai vandeniu aušinami lauko įrenginiai, 
veikiantys šildant ir vėsinant nuo 10 °C iki 45 °C. 
Veikimo diapazonas geoterminiu režimu padidėja iki 
-10 °C* šildant, o vėsinant – iki 6 °C. Šiems įrenginiams 
išorinės sąlygos neturi įtakos, todėl jie gerai veikia, 
esant išskirtiniam klimatui. 
 
* Reikia įpilti į vandenį etileno glikolio, kai vandens įleidimo 

temperatūra nesiekia 5 °C

VRV-W

VRV-W

VRV-W

Neribotas vandens vamzdyno ilgis

Vidaus įranga

1 Kreipkitės į vietinį pardavėją arba išsamesnės informacijos ir apribojimų ieškokite techninėje literatūroje

2 Tuo atveju, jei lauko įrenginys po vidiniais įrenginiais

Šildymo režimo vandens temperatūra

Vėsinimo režimo vandens temperatūra

-10 °C

6 °C 45 °C

45 °C
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Keli nuomininkai,  
vienas lauko įrenginys 
Kelių nuomininkų funkcija užtikrina, kad visa VRV 
sistema neišsijungs, kai vidaus įrangai išjungiamas 
pagrindinis maitinimo šaltinis.  
Tai reiškia, kad vidaus įrenginio pagrindinis maitinimo 
šaltinis gali būti išjungtas, kai uždaroma dalis pastato 
arba jis remontuojamas, nepakenkiant likusiai pastato 
daliai.

2 sprendimai pagal poreikius

 › Pasiruošimas aptarnavimui be papildomos techninės 
įrangos: kad būtų galima atlikti darbus per  
24 valandas

 › PCB parinktis: kai nuomininkai išvyksta ilgesniam 
laikui (atostogoms) ir pagrindinis maitinimo šaltinis 
išjungiamas

Nereikia sustiprinti 
konstrukcijos
Kadangi lauko įrenginiai nevibruoja ir jie yra gan 
lengvos konstrukcijos, grindų nereikia sustiprinti, todėl 
sumažėja bendrosios pastato išlaidos, lyginant su 
aušintuvų įrengimu. Maks. 398 kg su 20 AG įrenginiu

Atostogos

Veikia

Veikia

Keli nuomininkai

Techninė priežiūra

Techniniai VRV sistemos privalumai

Vidaus įranga
Aušinimas oru

Standartinis lauko įrenginys,  
sumontuotas patalpoje 
VRV optimizuota ventiliatoriaus menčių forma padidina 
išeigą ir sumažina slėgio nuostolius. Esant aukštam ESP 
nustatymui (iki 78,4 Pa), VRV lauko įrenginiai, naudojant 
ortakius, idealiai tinka montavimui patalpose. 

„VRV IV i“ serijos šilumos siurblys,  
skirtas montuoti patalpoje 
Išskirtinis ir unikalus „Daikin“ sprendimas, naudojantis 
„VRV IV i“ seriją. Šis įrenginys optimizuotas montuoti 
patalpoje ir jis yra universaliausias sprendimas, nes 
įrengiant lauko įrenginį, nereikia didelės techninei 
įrangai skirtos patalpos, be to, jis visiškai nepastebimas! 

ESP iki 

78,4 Pa

Aušinimas vandeniu

 › Nepriekaištingai integruojama į supančią 
architektūrą, nes įrenginio nesimato

 › Itin tinka tylos reikalaujančiose vietose, nes nėra 
išorinio veikimo garso

 › Aukščiausios klasės efektyvumas, net esant labiausiai 
išskirtinėms lauko sąlygoms, ypač naudojant 
geoterminiu režimu

Daugiau informacijos 62 p.
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F dujų reglamento 
laikymasis 

Nuotolinis šaltnešio sandarumo patikrinimas

Nuotoliniu būdu patikrinkite šaltnešio sandarumą, 
naudodami „intelligent Touch Manager“.

Prieinama su REYQ-U, RYYQ-U, RXYQ-U 
Be nuotolinės patikros dar galima aktyvinti funkciją įrangos vietoje, paspaudus PCB plokštės mygtuką.

Greičiau sureaguosite į kliento prašymą, prisijungdami prie jo 

įrangos vietos per internetą ar 3G tinklu, taip darbo valandomis 

nesutrikdydami oro kondicionavimo.

Peržiūrėkite ataskaitą, vos atlikę patikrą.Nuotoliniu būdu nustatykite laiką ir pradėkite šaltnešio 

sandarumo patikrą pačiu patogiausiu laiku.

• Greitas sumontavimas ir paleidimas
• Lengvas aptarnavimas

Automatinis užpildymas ir tikrinimas

Prijunkite balioną prie 

VRV įrangos ir aktyvinkite 

automatinio užpildymo funkciją

Apskaičiuokite 

papildomą šaltnešio tūrį

Užpildymas sustabdomas 

automatiškai:  

užsukite sklendes

Prijunkite pirmąjį balioną 

prie VRV įrangos ir 

pradėkite pildyti

Reguliariai tikrinkite 

svorio skalę, kad 

žinotumėte šaltnešio 

svorį

Ranka sustabdykite VRV 

įrangos užpildymą ir 

užsukite sklendes

Rankinis

Automatiškai

1 2 3 4

1 2

Kai užpildoma, paspaudus bandomosios eigos mygtuką, pradedama 

tikrinti laidus, uždarymo sklendes, jutiklius ir šaltnešio tūrį.

Efektyvus laiko panaudojimas

Jei temperatūra nukrenta žemiau 20 °C, reikės ranka užpildyti.

* 10 °C šilumos siurbliui, naudojamam šaltuose regionuose

* Prieinama su REYQ-U, RYYQ-U, RXYQ-U, RQYQ-P, RXYQQ-U, RQCEQ-P3
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infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 
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behouden

Ar žinojote…
Suplanuota įranga  

64 m šaltnešio vamzdynas

Skaičiavimai 
Papildomai reikia 2,2 kg šaltnešio

Faktinė įranga  
76 m šaltnešio vamzdynas

Faktiškai reikia 2,7 kg šaltnešio

0,5 kg

10 % per mažai užpildyta

Galios nuostolis iki 25 %

Sunaudojama 33 % daugiau energijos

Optimalus užpildymas = optimalus efektyvumas

›
›

Įjungus šaltnešio sandarumo patikrinimą, įrenginys persijungia į vėsinimo režimą ir dubliuoja 
tam tikras etalonines sąlygas, pagrįstas atmintyje saugomais duomenimis.  
Iš rezultatų galima spręsti, ar esama šaltnešio nuotėkio.

Visos sistemos šaltnešio tūris apskaičiuojamas pagal šiuos duomenis:
 › Lauko temperatūra
 › Etaloninė sistemos temperatūra
 › Etaloninė slėginė temperatūra
 › Šaltnešio tankis
 › Vidaus įrenginių tipai ir skaičius

PCB plokštės 
mygtukas
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„Daikin“ suvienodintas 
REFNET vamzdynas

Suvienodinta „Daikin“ REFNET vamzdyno sistema yra 
pritaikyta paprastam įrengimui.
„Daikin“ REFNET jungtys, palyginus su įprastomis T 
formos jungtimis, kuriose šaltnešio pasiskirstymas 
net neprilygsta optimaliam, buvo specialiai sukurtos 
optimizuoti jo srautą.

„Daikin Europe N.V.“ rekomenduoja naudoti tik „Daikin“ REFNET 

vamzdyno sistemą.

REFNET 

kolektorius

REFNET jungtis

REFNET jungtis T formos jungtis

Techniniai VRV sistemos privalumai
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Lengvas laidų sujungimas – 
„Super Wiring“ sistema
Supaprastintas laidų sujungimas

Laidus bendrai naudoja vidaus įrenginiai, lauko 
įrenginiai ir centralizuotas nuotolinio valdymo pultas

 › Lengvas centralizuoto nuotolinio valdymo įrenginio 
atnaujinimas

 › Neįmanoma blogai sujungti, nes nėra poliškumo laidų
 › Galima naudoti laidus su apvalkalu
 › Unikalus bendrasis laidų ilgis iki 2 000 m

Laidų iš įvairių šaltinių patikrinimas

Laidų iš įvairių šaltinių patikrinimo funkcija įspėja 
derintojus apie vidinio įrenginio laidų ir vamzdžių 
sujungimo klaidas. 

Automatinė adreso nustatymo funkcija

Sudaro galimybę sujungti laidus tarp vidaus ir lauko 
įrenginių, taip pat sugrupuoti kelių vidaus įrenginių 
valdymo laidus, nesiimant varginančios užduoties, kai 
kiekvieną adresą reikia nustatyti ranka.  
 
* Automatinė adreso nustatymo funkcija nėra numatyta 
centralizuotam darbui

Kompaktiška konstrukcija
Lauko įrenginių konstrukcija yra tokia kompaktiška, 
kad juos galima užkelti į pastato viršų komerciniu liftu, 
todėl nekyla problemų dėl nugabenimo į montavimo 
vietą, ypač tada, kai lauko įrenginius reikia sumontuoti 
kiekviename aukšte.

„VRV Configurator“ 
programinė įranga

Skirta supaprastintam paleidimui, konfigūravimui ir 
tinkinimui

Prieinama su REYQ-U, RYYQ-U, RXYQ-U, 
RXYSCQ-TV1, RXYSQ-TY8V/T8Y/TY1, 
SB.RKXYQ-T(8) ir RXYQQ-U

Naudotojui patogi sąsaja vietoj 

mygtukų

3 skaitmenų 7 segmentų ekranas
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VRV lauko sistemos
Sprendimas kiekvienai paskirčiai
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VRV IV+ 
šilumos 

atkūrimas

VRV IV+ 
šilumos 

siurblys su 
nuolatinio 

šildymo 
funkcija

VRV IV+ 
šilumos 

siurblys be 
nuolatinio 

šildymo 
funkcijos

VRV IV S serija 
(kompaktiška)

„VRV IV i“ 
serija

VRV IV 
C+serija

Keitimo  
VRV III įr. 
šilumos 

atkūrimas

Keitimo  
VRV IV+ įr. 

šilumos 
siurblys

VRV IV 
W+serija

REYQ-U RYYQ-U RXYQ-U

RXYSCQ-TV1
RXYSQ-T8V
RXYSQ-T8Y
RXYSQ-TY1

SB.RKXYQ-T (8) RXYLQ-T RQCEQ-P3 RQYQ-P
RXYQQ-U RWEYQ-T9

Puslapis 42 50 50 56 64 73 79 79 84
Kintama šaltnešio temperatūra         
Nepertraukiamas šildymas  
(šilumos kaupimo elementas)         -

Nepertraukiamas šildymas 
(alternatyvusis atitirpinimas)         -

„VRV configurator“ programa         
7 segmentų ekranas         
Automatinis šaltnešio užpildymas         
Šaltnešio sandarumo patikrinimas         
Tylusis nakties režimas         -

Mažo triukšmo funkcija         -

Prijungiami stilingi vidaus įrenginiai 
(„Daikin Emura“, „Nexura“)    (1)     
Dėl karšto vandens prijungiama prie 
LT hidrodėžės         
Dėl karšto vandens prijungiama prie 
HT hidrodėžės         
Visiškai inverteriniai kompresoriai         
Dujomis vėsinama PCB plokštė     Neprieinama su 

RXYSQ4,5,6,8TY1
    

4 šonų šilumokaitis         -

Magnetinės varžos NS kompresorius 
be šepetėlių         
Sinusinės kreivės NS inverteris         
NS ventiliatoriaus variklis         -

„E-Pass“ šilumokaitis         -

„I-demand“ funkcija         
Rankinė poreikio funkcija /  
galios ribojimas         

Funkcijų  
apžvalga

Didžiausias 
diapazonas

Unikalus 
gaminys

Didesnė 
galia!

Unikalus 
nepertraukiamas 

šildymas

Gausiausias 
BS dėžių 

pasirinkimas

(1) Prijunkite arba VRV, arba stilingus vidaus įrenginius
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 įrenginių apžvalga 
Lauko įrenginiai 

 Vienas įrenginys

 Kelių įrenginių kombinacija

„*“ pažymėti asortimentai neturi „Eurovent“ sertifikato. Kelių įrenginių kombinacijoms netaikoma „Eurovent“ sertifikato programa

Modelis Gaminio pavadinimas 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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Geriausias efektyvumo ir komforto sprendimas
 › Visiškai integruotas sprendimas su šilumos atkūrimo funkcija, užtikrinančia didžiausią 

efektyvumą 
 ›  Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: 

tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, karštas vanduo, oro apdorojimo įrenginiai 
ir „Biddle“ oro užuolaidos

 › Nemokamas šildymas ir karštas vanduo, naudojant atkurtą šilumą
 › Puikus asmeninis komfortas, užtikrinamas svečiams / nuomininkams, tuo pačiu metu 

vėsinant ir šildant
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio 

temperatūra ir nuolatinis šildymas
 › Galima naudoti techninį vėsinimą
 › Gausiausias rinkoje BS dėžių asortimentas

REYQ-U
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„Daikin“ optimalus sprendimas su aukščiausiu komfortu
 › Nepertraukiamas šildymas atitirpinant
 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: 

tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, karštas vanduo, oro apdorojimo įrenginiai 
ir „Biddle“ oro užuolaidos

 › Prijungiami stilingi vidaus įrenginiai („Daikin Emura“, „Nexura“)
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio 

temperatūra ir nuolatinis šildymas

RYYQ-U
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„Daikin“ sprendimas, užtikrinantis komfortą ir mažas energijos sąnaudas
 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: 

tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, karštas vanduo, oro apdorojimo įrenginiai 
ir „Biddle“ oro užuolaidos

 › Prijungiami stilingi vidaus įrenginiai („Daikin Emura“, „Nexura“)
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio 

temperatūra

RXYQ-U       
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Kompaktiškiausia VRV įranga
 › Kompaktiška ir lengva vieno ventiliatoriaus konstrukcija taupo vietą ir yra lengvai sumontuojama
 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: tikslus 

temperatūros valdymas, vėdinimas, oro apdorojimo įrenginiai ir „Biddle“ oro užuolaidos
 › Arba prijunkite stilingus vidaus VRV įrenginius („Daikin Emura“, „Nexura“)
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio temperatūra

RXYSCQ-TV1
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Vietą taupantis sprendimas, netrukdantis efektyvumui
 › Vietą taupanti korpuso konstrukcija, skirta universaliam montavimui
 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: tikslus 

temperatūros valdymas, vėdinimas, oro apdorojimo įrenginiai ir „Biddle“ oro užuolaidos
 › Arba prijunkite stilingus vidaus VRV įrenginius („Daikin Emura“, „Nexura“)
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio temperatūra

RXYSQT8V / 
T8Y / TY1

T8V   
T8Y / 
TY1      
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Nepastebima VRV įranga
 › Unikalus VRV šilumos siurblys, skirtas montuoti patalpose
 › Visiškai prisitaiko prie bet kokios parduotuvės vietos ir pastato tipo, nes lauko 

įrenginys yra nepastebimas ir padalintas į 2 dalis
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio 

temperatūra
 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: 

tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas ir „Biddle“ oro užuolaidos

SB.RKXYQ-T(8)
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Ten, kur šildymui teikiama pirmenybė, nekenkiant efektyvumui
 › Tinka šildymui su vienu šaltiniu
 › Didesnis šildant darbinis diapazonas iki -25 °C
 › Stabilus šildymo galingumas, nepatiriant galingumo nuostolių, iki -15 °C

RXYLQ-T                 

Ke
iti

m
as

Ši
lu

m
os

 
at

kū
rim

as

Greitas ir kokybiškas R-22 ir R-407C sistemų keitimas
 › Nebrangus ir greitas keitimas, pakartotinai naudojant esamus vamzdynus
 › Akivaizdžiai padidinkite komfortą, efektyvumą ir patikimumą
 › Keičiant sistemą, nenutraukiama kasdieninė verslo veikla
 › Saugiai pakeiskite „Daikin“ ir kitų gamintojų sistemas

RQCEQ-P3
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Greitas ir kokybiškas R-22 ir R-407C sistemų keitimas
 › Nebrangus ir greitas keitimas, pakartotinai naudojant esamus vamzdynus
 › Akivaizdžiai padidinkite komfortą, efektyvumą ir patikimumą
 › Keičiant sistemą, nenutraukiama kasdieninė verslo veikla
 › Saugiai pakeiskite „Daikin“ ir kitų gamintojų sistemas
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio 

temperatūra
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Idealiai tinka aukštiems pastatams, naudojantiems vandenį kaip šilumos šaltinį
 › Sumažina CO2 emisijas, nes geoterminė energija naudojama kaip atsinaujinančios energijos šaltinis
 › Naudojant geoterminį režimą, nereikia išorinio šildymo arba aušinimo šaltinio
 › Kad kuo daugiau sutaupytumėte vietos, galima sukrauti kompaktišką ir lengvą konstrukciją vieną ant kitos
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio temperatūra
 › Kintamo vandens srauto valdymo parinktis suteikia daugiau universalumo ir kontrolės
 › Mišrus HT hidrodėžių ir VRV vidaus įrenginių sujungimas
 › Arba prijunkite stilingus vidaus VRV įrenginius („Daikin Emura“, „Nexura“)
 › 2 analoginiai įvesties signalai, leidžiantys valdyti iš išorės

RWEYQ-T9* 
   

             

NAUJA

NAUJA

NAUJA

NAUJA

 Vienas įrenginys

 Kelių įrenginių kombinacija

„*“ pažymėti asortimentai neturi „Eurovent“ sertifikato. Kelių įrenginių kombinacijoms netaikoma „Eurovent“ sertifikato programa

UNIKALU
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� ...galima prijungti prie vidaus įrenginio, bet nebūtinai tuo pačiu metu su kitais leidžiamais vidaus įrenginiais

 ...galima prijungti prie vidaus įrenginio net tuo pačiu metu su kitais patikrintais įrenginiais toje pačioje eilėje

O ...nėra galimybės prijungti vidaus įrenginį prie šios lauko įrenginių sistemos

Lauko įrenginiai 

Modelis Gaminio pavadinimas 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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Geriausias efektyvumo ir komforto sprendimas
 › Visiškai integruotas sprendimas su šilumos atkūrimo funkcija, užtikrinančia didžiausią 

efektyvumą 
 ›  Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: 

tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, karštas vanduo, oro apdorojimo įrenginiai 
ir „Biddle“ oro užuolaidos

 › Nemokamas šildymas ir karštas vanduo, naudojant atkurtą šilumą
 › Puikus asmeninis komfortas, užtikrinamas svečiams / nuomininkams, tuo pačiu metu 

vėsinant ir šildant
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio 

temperatūra ir nuolatinis šildymas
 › Galima naudoti techninį vėsinimą
 › Gausiausias rinkoje BS dėžių asortimentas

REYQ-U
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„Daikin“ optimalus sprendimas su aukščiausiu komfortu
 › Nepertraukiamas šildymas atitirpinant
 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: 

tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, karštas vanduo, oro apdorojimo įrenginiai 
ir „Biddle“ oro užuolaidos

 › Prijungiami stilingi vidaus įrenginiai („Daikin Emura“, „Nexura“)
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio 

temperatūra ir nuolatinis šildymas
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„Daikin“ sprendimas, užtikrinantis komfortą ir mažas energijos sąnaudas
 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: 

tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, karštas vanduo, oro apdorojimo įrenginiai 
ir „Biddle“ oro užuolaidos

 › Prijungiami stilingi vidaus įrenginiai („Daikin Emura“, „Nexura“)
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio 

temperatūra

RXYQ-U       

                   

VR
VI

V-
S 

 
se

rij
a 

 
„C

om
pa

ct
“

Kompaktiškiausia VRV įranga
 › Kompaktiška ir lengva vieno ventiliatoriaus konstrukcija taupo vietą ir yra lengvai sumontuojama
 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: tikslus 

temperatūros valdymas, vėdinimas, oro apdorojimo įrenginiai ir „Biddle“ oro užuolaidos
 › Arba prijunkite stilingus vidaus VRV įrenginius („Daikin Emura“, „Nexura“)
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio temperatūra

RXYSCQ-TV1
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Vietą taupantis sprendimas, netrukdantis efektyvumui
 › Vietą taupanti korpuso konstrukcija, skirta universaliam montavimui
 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: tikslus 

temperatūros valdymas, vėdinimas, oro apdorojimo įrenginiai ir „Biddle“ oro užuolaidos
 › Arba prijunkite stilingus vidaus VRV įrenginius („Daikin Emura“, „Nexura“)
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio temperatūra

RXYSQT8V / 
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T8Y / 
TY1      

VR
V 

IV
 š

ilu
m

os
 

si
ur

bl
ys

, s
ki

rt
as

 
m

on
tu

ot
i 

pa
ta

lp
os

e

Nepastebima VRV įranga
 › Unikalus VRV šilumos siurblys, skirtas montuoti patalpose
 › Visiškai prisitaiko prie bet kokios parduotuvės vietos ir pastato tipo, nes lauko 

įrenginys yra nepastebimas ir padalintas į 2 dalis
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio 

temperatūra
 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai poreikiai: 

tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas ir „Biddle“ oro užuolaidos

SB.RKXYQ-T(8)
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Ten, kur šildymui teikiama pirmenybė, nekenkiant efektyvumui
 › Tinka šildymui su vienu šaltiniu
 › Didesnis šildant darbinis diapazonas iki -25 °C
 › Stabilus šildymo galingumas, nepatiriant galingumo nuostolių, iki -15 °C

RXYLQ-T                 
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Greitas ir kokybiškas R-22 ir R-407C sistemų keitimas
 › Nebrangus ir greitas keitimas, pakartotinai naudojant esamus vamzdynus
 › Akivaizdžiai padidinkite komfortą, efektyvumą ir patikimumą
 › Keičiant sistemą, nenutraukiama kasdieninė verslo veikla
 › Saugiai pakeiskite „Daikin“ ir kitų gamintojų sistemas

RQCEQ-P3
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Greitas ir kokybiškas R-22 ir R-407C sistemų keitimas
 › Nebrangus ir greitas keitimas, pakartotinai naudojant esamus vamzdynus
 › Akivaizdžiai padidinkite komfortą, efektyvumą ir patikimumą
 › Keičiant sistemą, nenutraukiama kasdieninė verslo veikla
 › Saugiai pakeiskite „Daikin“ ir kitų gamintojų sistemas
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio 

temperatūra
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Idealiai tinka aukštiems pastatams, naudojantiems vandenį kaip šilumos šaltinį
 › Sumažina CO2 emisijas, nes geoterminė energija naudojama kaip atsinaujinančios energijos šaltinis
 › Naudojant geoterminį režimą, nereikia išorinio šildymo arba aušinimo šaltinio
 › Kad kuo daugiau sutaupytumėte vietos, galima sukrauti kompaktišką ir lengvą konstrukciją vieną ant kitos
 › Realizuojami tokie VRV IV standartai ir technologijos kaip kintama šaltnešio temperatūra
 › Kintamo vandens srauto valdymo parinktis suteikia daugiau universalumo ir kontrolės
 › Mišrus HT hidrodėžių ir VRV vidaus įrenginių sujungimas
 › Arba prijunkite stilingus vidaus VRV įrenginius („Daikin Emura“, „Nexura“)
 › 2 analoginiai įvesties signalai, leidžiantys valdyti iš išorės

RWEYQ-T9* 
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� ...galima prijungti prie vidaus įrenginio, bet nebūtinai tuo pačiu metu su kitais leidžiamais vidaus įrenginiais 

 ...galima prijungti prie vidaus įrenginio net tuo pačiu metu su kitais patikrintais įrenginiais toje pačioje eilėje

O ...nėra galimybės prijungti vidaus įrenginį prie šios lauko įrenginių sistemos

Galingumas (AG)

Aprašymas / kombinacija
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Pastabos

VRV IV+ šilumos atkūrimo įranga REYQ-T � O � � � � O �  › Standartinė visos sistemos jungčių rodiklio riba: 50 ~ 130 %

Tik su VRV vidaus įrenginiais 
Su LT / HT hidrodėžėmis      › Iki 32 vidaus įrenginių net su 16 AG ir didesnėmis sistemomis

 › Bendras sistemos prijungimo rodiklis su HT hidrodėžėmis iki 200 %

HRV įrenginiai VAM-, VKM-        › Neleistinos specialiosios paskirties (tik su vėdinimo įrenginiais) sistemos – 
visada standartinius VRV vidaus įrenginius reikia naudoti mišriai

AHU jungtis EKEXV + EKEQMCBA    
„Biddle“ oro užuolaidos CYV-DK-      › Bendras sistemos jungčių rodiklis su AHU yra 50 ~ 110 %

VRV IV+ šilumos siurblys RYYQ-T(8) / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  › Standartinė visos sistemos jungčių rodiklio riba: 50 ~ 130 %

Tik su VRV vidaus įrenginiais   › Esant specialioms aplinkybėms, iš viso galimas 200 % sistemos jungčių rodiklis

Su gyvenamųjų patalpų vidaus 
įrenginiais   

 › Tik vieno modulio sistemos (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 › Iki 32 vidaus įrenginių net su 16 AG, 18 AG ir 20 AG sistemomis
 › Jungčių rodiklis: 80 ~ 130 %

Su LT hidrodėžėmis     › Iki 32 vidaus įrenginių net su 16 HP ir didesnėmis sistemomis
 › Kreipkitės į „Daikin“, jei naudojate kelių modulių sistemas (> 20 AG)

HRV įrenginiai VAM-, VKM-      
AHU jungtis EKEXV + EKEQMCBA      › Bendras sistemos jungčių rodiklis su AHU yra 50 ~ 110 %

AHU jungtis EKEXV + EKEQFCBA 
„Biddle“ oro užuolaidos CYV-DK-    

VRV IV-S RXYSQ- / RXYSCQ- � � O O � � O �  › Standartinė visos sistemos jungčių rodiklio riba: 50 ~ 130 %

Tik su VRV vidaus įrenginiais    

Tik su gyvenamųjų patalpų vidaus 
įrenginiais   ›  Su gyvenamųjų patalpų vidaus įranga; jungčių rodiklio riba: 80 ~ 130 %

„VRV IV i“ serija SB.RKXYQ-T(8)  O O O   O   › Standartinė visos sistemos jungčių rodiklio riba: 50 ~ 130 %

„VRV IV-C+“ serija RXYLQ-T � � � O � � � �  › Standartinė visos sistemos jungčių rodiklio riba: 70 ~ 130 %

Tik su VRV vidaus įrenginiais   
Tik su gyvenamųjų patalpų vidaus įrenginiais   ›  Su gyvenamųjų patalpų vidaus įranga; jungčių rodiklio riba: 80 ~ 130 %

Su LT hidrodėžėmis     › Iki 32 vidaus įrenginių, kreipkitės į „Daikin“, jei naudojamos kelių modulių 
sistemos (> 14 AG)

AHU jungtis EKEXV + EKEQMCBA      › Bendras sistemos jungčių rodiklis yra 70 ~ 110 %

AHU jungtis EKEXV + EKEQFCBA    › Tik su AHU jungčių rodiklis yra 90 ~ 110 %

VRV III-Q+ serijos H/R keitimas 
RQCEQ-P3  O O O  O O O  › Standartinė visos sistemos jungčių rodiklio riba: 50 ~ 130 %

VRV IV-Q įrangos H/P keitimas 
RXYQQ-T  O O O   O   › Standartinė visos sistemos jungčių rodiklio riba: 50 ~ 130 %

VRV IV-W+ serijos VRV aušinimas vandeniu
RWEYQ-T9 � � O � � � � �  › Standartinė visos sistemos jungčių rodiklio riba: 50 ~ 130 %

Su VRV vidaus įrenginiais      
Su sudėtiniais vidaus įrenginiais   

 › Tik vieno modulio sistemos (RWEYQ8-14T9) › Iki 32 vidaus įrenginių › Jungčių rodiklis: 80 ~ 130 % › tik su šilumos siurblio versija

Su HT hidrodėže  
AHU jungtis    › Visos sistemos jungčių rodiklis su AHU + X vidaus įrenginiais yra 50 ~ 110 % 

 › Visos sistemos jungčių rodiklis tik su AHU yra 90 ~ 110 %
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VRV lauko įranga

EIFFAGE ENERGIE ET EIFFAGE ENERGIE THERMIE
BIURŲ PASTATAS

VRV IV ŠILUMOS SIURBLYS SU NUOLATINIO ŠILDYMO FUNKCIJA

PARK PHI
PUIKUS BREEAM BIURŲ PASTATAS SU 
VANDENIU AUŠINAMA VRV ĮRANGA

„VRV IV i“ SERIJOS „VRV IV“ ŠILUMOS 
SIURBLYS, PRITAIKYTAS MONTUOTI 
PATALPOJE



41

„VRV IV S“ SERIJA

VRV lauko įranga

BIURŲ PASTATAS „BASTIDE ROUGE“, „VRV IV“ ĮRANGA SU NUOLATINIO ŠILDYMO FUNKCIJA

HOTEL LE PIGONNET, 8 KEIČIAMI VRV ĮRENGINIAI
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Oro užuolaidos

VRV (CYV) įrangai pritaikytos „Biddle“ oro užuolaidos

Karštas vanduo

Žemos temperatūros hidrodėžė  

Žemos temperatūros hidrodėžė

22

Vidiniai įrenginiai

VRV tipo vidaus įrenginiai 

Vėdinimas

Šilumą pakartotinai naudojantis vėdinimas 

(ALB / VAM / VKM)

AHU jungčių rinkinys 

Valdymo sistemos

VRV IV+ šilumos atkūrimas
Geriausias efektyvumo ir komforto sprendimas

VRV IV standartai

Kintama šaltnešio 
temperatūra 
Pritaikykite VRV įrangą geriausiam sezoniniam 
efektyvumui ir komfortui

Nuolatinis šildymas
Naujas šildymo komforto standartas

„VRV configurator“ programa
Programinė įranga, skirta supaprastintam paleidimui, 
konfigūravimui ir tinkinimui

 › 7 segmentų ekranas 

 › Automatinis šaltnešio užpildymas

 › Šaltnešio sandarumo patikrinimas

 › Tylusis nakties režimas

 › Mažo triukšmo funkcija

 › Dėl karšto vandens prijungiama prie LT hidrodėžės

 › Dėl karšto vandens prijungiama prie HT hidrodėžės

 › Visiškai inverteriniai kompresoriai

 › Dujomis vėsinama PCB plokštė

 › 4 šonų šilumokaitis

 › Magnetinės varžos NS kompresorius be šepetėlių

 › Sinusinės kreivės NS inverteris

 › NS ventiliatoriaus variklis

 › „E-Pass“ šilumokaitis

 › „I-demand“ funkcija

 › Rankinė poreikio reguliavimo funkcija

Gausiausias BS dėžių asortimentas, skirtas greičiausiam sumontavimui

Efektyvi  3 vamzdžių sistema
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VRV IV+ šilumos atkūrimas
Geriausias efektyvumo ir komforto sprendimas

-25 -20

-20-25 25 4543-15 -10 -5

-15

-25 -20 -15

0

-20-25 25 4543-15 -10 -5 0

-20-25 4543-15 -10 -5 0

-20 -15 -10 -5 150

-25 -20

-20-25 25 4543-15 -10 -5

-15

-25 -20 -15

0

-20-25 25 4543-15 -10 -5 0

-20-25 4543-15 -10 -5 0

-20 -15 -10 -5 150

„Nemokamas“ šildymas ir 
karšto vandens gavyba
Daugumoje komercinių pastatų iki šiol naudotos 
atskiromis sistemos, skirtos vėsinimui, šildymui, karštam 
vandeniui ir t. t., dėl kurių išeikvojama daug energijos.

Integruotoje šilumos atkūrimo sistemoje pakartotinai 
naudojama šiluma, išgaunama iš biurų ir serveriams 
skirtų patalpų, kad būtų galima apšildyti kitas patalpas 
arba pašildyti vandenį.

Kuo didesnis komfortas
VRV šilumos atkūrimo sistema leidžia vienu metu 
aušinti ir šildyti.

 › Viešbučių savininkams tai reiškia, kad svečiams bus 
sukurta puiki aplinka, nes jie gali nevaržomai rinktis 
vėsinimą arba šildymą.

 › Biurams tai reiškia, kad bus sukurtas tobulas vidaus 
darbo klimatas tiek šiaurinėje, tiek pietinėje pastato 
dalyje.

Vėsinimas

Šildymas

Karštas vanduo

Išgauta šiluma naudojama 

nemokamam karštam 

vandeniui ir šildymui

+

Geresnis efektyvumas
VRV IV įranga, naudojant šilumos atkūrimui, yra 
iki 15 % efektyvesnė nei VRV III. Sistemos sezoninis 
efektyvumas, kai ji veikia vienu režimu, gali būti net 
28 % aukštesnis, palyginus su šiuolaikine VRF sistema, 
nes naudojama kintamo šaltnešio temperatūros 
technologija.

Vėsinimo apkrova

Šildymo apkrova

Aplinkos 

temperatūra

Patobulintas 

mišriojo režimo 

valdymas

Šilumokaičio skirtuvas per 
šilumos atkūrimo režimą 
optimizuotas aukščiausiam 
sezoniniam efektyvumui
Vertikaliai padalintas šilumokaitis su optimizuotu 
mišriojo režimo darbo rodikliu.  
Sumažinant spinduliuotės nuostolius, pagerinamas 
šilumos atkūrimo efektyvumas.

30 %

70 %

Šilumokaičio dugnas šildant išlieka karštas,  

todėl mažiau prišąla ledo ir mažiau reikia atitirpinti.

Didelis šildymo  
darbinis diapazonas
VRV IV šilumos atkūrimas šildant pasižymi standartiniu 
veikimo diapazonu iki -20 °C WB. Taip pat techninėms 
serverių patalpoms užtikrinamas vėsinimas iki 
-20 °C DB, naudojant įrengimo vietos nustatymus ir 
specifinę sistemos konstrukciją.

-20 °C WB

-20 °C DB

Techninis vėsinimas

Šildymas

Vėsinimas

-5 °C DB 43 °C DB-25 °C DB

15,5 °C WB

Šiaurė

Pietūs
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3 vamzdžių 
technologijos privalumai

Mažiau nukrentant slėgiui, 
padidėja efektyvumas
 › Sklandus šaltnešio srautas 3 vamzdžių sistemoje, 
naudojant 2 mažesnius dujų vamzdžius, leidžiantis 
padidinti energijos naudojimo efektyvumą

 › Sutrikdytas šaltnešio srautas nulemia didesnį 
slėgio kritimą dideliame dujų vamzdyje iš  
2 vamzdžių sistemos

Daugiau nemokamos 
šilumos
„Daikin“ 3 vamzdžių technologijai reikia mažiau 
energijos, kad galėtų atkurti šilumą, o tai šilumos 
atkūrimo režimu reiškia akivaizdžiai didesnį 
efektyvumą. Mūsų sistema gali atkurti šilumą mažoje 
kondensacijos temperatūroje, nes joje įtaisyti specialūs 
dujų, skysčių ir išleidimo vamzdžiai.

Dujos ir skystis 2 vamzdžių sistemoje teka kaip mišinys, 
todėl kondensacijos temperatūra turi būti aukštesnė, 
kad būtų galima atskirti sumaišytas dujas ir skystą 
šaltnešį. Aukštesnė kondensacijos temperatūra reiškia, 
kad šilumai atkurti sunaudojama daugiau energijos, 
todėl sumažėja efektyvumas.

3 vamzdžių VRV H/R įranga

2 vamzdžių sistema

Slėgis 

Vamzdžių ilgis

Slėgis

Entalpija

„Daikin“ maitinimo įvestis

2 vamzdžių sistemos maitinimo įvestis

Kondensacija 55 °C

Kondensacija 45 °C

Nevaržomai junkite lauko 
įrenginius
Universaliai sujunkite lauko įrenginius, kad sumažėtų 
susidarančių anglies junginių, optimizuotumėte savo 
sistemą nuolatiniam šildymui ir pasiekite aukščiausią 
efektyvumą.

Visas vamzdžių ilgis 1 000 m

Didžiausias faktinis ilgis (ekvivalentiškas) 165 m (190 m)

Didžiausias ilgis nuo pirmosios atšakos 90 m1

Lygių skirtumas tarp vidaus ir lauko įrenginių 90 m1

Lygių skirtumas tarp vidaus įrenginių 30 m

Universali vamzdyno konstrukcija

1 Lauko įrenginys aukščiausioje padėtyje. Dėl vamzdyno ilgio 
apribojimų kreipkitės į vietinį prekybos atstovą
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Sutaupykite dėl šaltnešio
 › Naudojant mažesnio skersmens vamzdžius ir  
3 vamzdžių sistemą, reikia iki 36 % mažiau šaltnešio 
užpildo, palyginus su 2 vamzdžių sistemomis, todėl 
mažiau išleidžiama šaltnešiui ir mažiau kenkiama 
aplinkai

Efektyviau nuo 5 iki 15 % šilumos atkūrimo režimu, 
palyginus su 2 vamzdžių sistema

Iki 5 %  daugiau vėsinimo galios, kuri prieinama su didesnio 
ilgio vamzdynais, lyginant su 2 vamzdžių  sistema

Visiškai naujai suprojektuotos 

BS dėžės
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Visiškai naujai suprojektuotos 

BS dėžės

BS1AQ 10, 16, 25 A

BS 6, 8 Q14 AV1

 BS 10, 12 Q14 AV1  BS 16 Q14 AV1

Vienas prievadas 

 › Unikali įranga rinkoje
 › Kompaktiška ir lengvai sumontuojama
 › Nereikia išleidimo vamzdyno
 › Idealiai tinka nutolusioms patalpoms
 › Techninio vėsinimo funkcija
 › Prijunkite įrenginį iki 250 klasės (28 kW)
 › Galima naudoti su keliais nuomininkais

Keli prievadai: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › Iki 55 % mažesnė ir 41 % lengvesnė nei ankstesnio 
asortimento įranga

 › Greičiau sumontuojama dėl mažesnio litavimo 
taškų ir laidų skaičiaus

 › Visi vidaus įrenginiai yra prijungiami prie vienos BS dėžės
 › Reikia mažiau patikrinimo prievadų
 › Vienam prievadui prieinama galia iki 16 kW
 › Prijunkite įrenginį iki 250 klasės (28 kW), 
sujungdami 2 prievadus

 › Nenaudojami prievadai neribojami, todėl galima 
montuoti etapais

 › Galima naudoti su keliais nuomininkais

Maksimalus konstrukcijos 
universalumas ir 
sumontavimo greitis
 › Suprojektuokite savo sistemą greitai ir universaliai, 
naudodami unikalų vienos ir kelių BS dėžių 
asortimentą.

 › Montavimo laiką itin sutrumpina gausus kompaktiškų 
ir lengvo svorio kelių BS dėžių asortimentas.

 › Nevaržomas vienos ir kelių BS dėžių derinimas

Maksimalus komfortas bet 
kuriuo metu

Stabilią ir pageidaujamą temperatūrą užtikrina bet 
kuris vidaus įrenginys, neperjungiantis iš šildymo į 
vėsinimą, kai naudojama VRV BS dėžė. Taip yra todėl, 
kad mūsų šilumos atkūrimo sistemai po perjungimo 
nereikia išlyginti visos sistemos slėgio.

Išjungta

Greitesnis montavimas dėl atviros jungties

 › Nereikia pjaustyti vamzdžio prieš lituojant – 5,6 kW 
(50 klasės) vidaus įrenginiams arba mažesniems

 › Supjaustykite ir sulituokite vamzdį – 7,1 kW (63 klasės) 
vidaus įrenginiams arba didesniems

BS dėžė

BS 4 Q14 AV1
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 › Lauko įrenginio ekrane greitai parodomi vietos nustatymai ir 
paprastai įvardijamos klaidas, taip pat nurodomi aptarnavimo 
parametrai, leidžiantys patikrinti pagrindines funkcijas

 › Nevaržomas lauko įrenginių derinimas, leidžiantis įgyvendinti 
montavimo vietai arba efektyvumui keliamus reikalavimus

 › Itin universalus vamzdynas: 30 m patalpų aukščio skirtumas; 
didžiausias vamzdyno ilgis: 190 m; visas vamzdyno ilgis: 1 000 m

 › Galima vėsinant padidinti veikimo diapazoną iki -20 °C tokiose techninio 
vėsinimo patalpose kaip serverių saugyklos

 › Pasižymi visomis standartinėmis VRV funkcijomis

VRV IV+ šilumos atkūrimas

Geriausias efektyvumo ir komforto sprendimas

 › Visiškai integruotas sprendimas su šilumos atkūrimo funkcija, 
užtikrinantis didžiausią COP efektyvumą, siekiantį iki 8!

 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato 
terminiai poreikiai: tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, karštas 
vanduo, oro apdorojimo įrenginiai ir „Biddle“ oro užuolaidos

 › „Nemokamas“ šildymas ir karšto vandens gavyba, perduodant 
šilumą iš tų vietų, kurias reikia vėsinti, į tas vietas, kuriose reikia 
šildymo ir karšto vandens

 › Puikus asmeninis komfortas, užtikrinamas svečiams / 
nuomininkams, tuo pačiu metu vėsinant ir šildant

 › Realizuoja VRV IV standartus ir technologijas: kintama šaltnešio 
temperatūra, nuolatinis šildymas, „VRV configurator“ programa,  
7 segmentų ekranas ir visiškai inverteriniai kompresoriai,  
4 šonų šilumokaitis, šaltnešiu aušinama PCB plokštė, naujas NS 
ventiliatoriaus variklis

Lauko įrenginys REYQ 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U
Galingumo intervalas AG 8 10 12 14 16 18 20
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0
Šildymo galingumas Prated, h kW 13,7 16,0 18,4 20,6 23,2 27,9 31,0 

Maks. 6 °C WB kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
Rekomenduojamas derinys 4xFXFQ50AVEB 4xFXFQ63AVEB 6xFXFQ50AVEB 1xFXFQ50AVEB 4xFXFQ63AVEB 3xFXFQ50AVEB 2xFXFQ50AVEB 

+ 5xFXFQ63AVEB + 1xFXFQ80AVEB + 5xFXFQ63AVEB + 6xFXFQ63AVEB

ηs,c  % 286,1 264,8 257,0 255,8 243,1 250,6 246,7
ηs,h  % 165,1 169,7 183,8 168,3 167,5 172,5 162,7
SEER 7,2 6,7 6,5 6,5 6,2 6,3 6,2
SCOP 4,2 4,3 4,7 4,3 4,3 4,4 4,1
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0
Nom. -
Maks. 260,0 325,0 390,0 455,0 520,0 585,0 650,0

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Svoris Įrenginys kg 230 230 230 314 314 317 317
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 78,0 79,1 83,4 80,9 85,6 83,8 87,9
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA 57,0 57,0 61,0 60,0 63,0 62,0 65,0
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. ~ maks. °C DB -5,0~43,0

Šildymas Min. ~ maks. °C WB -20,0~15,5
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq 9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 9,52 12,7 15,9

Dujos Iš. diam. mm 19,1 22,2 28,6
HP / LP dujos Iš. diam. mm 15,9 19,1 22,2 28,6 
Visas 
vamzdžių ilgis

Sistema Faktinis m 1 000

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 20 25 32 40 50

Lauko įrenginių sistema REYQ 10U 13U 16U 18U 20U 22U 24U 26U 28U 30U 32U
Sistema 1 lauko įrenginių modulis REMQ5U REYQ8U REYQ10U REYQ8U REYQ12U REYQ16U

2 lauko įrenginių modulis REMQ5U REYQ8U REYQ10U REYQ12U REYQ16U REYQ14U REYQ16U REYQ18U REYQ16U
Galingumo intervalas AG 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 
Šildymo galingumas Prated, h kW 16,0 21,7 23,2 27,9 31,0 34,4 36,9 37,1 39,7 44,4 46,4 

Maks. 6 °C WB kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
Rekomenduojamas derinys 4 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB  4 x FXFQ63AVEB 4 x FXFQ50AVEB 10 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ50AVEB 7 x FXFQ50AVEB  6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB  8 x FXFQ63AVEB

 + 3 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB + 4 x FXFQ63AVEB  + 4 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB  
      + 2 x FXFQ80AVEB  + 2 x FXFQ80AVEB   

ηs,c  % 275,1 301,3  288,6 272,9  266,0  260,4 257,7 257,5 251,9 266,8 243,1
ηs,h  % 158,8 160,6 168,2 167,9 175,7 178,5 167,6 175,5 174,8 179,4 169,1
SEER 7,0 7,6 7,3 6,9 6,7 6,6 6,5 6,5 6,4 6,7 6,2
SCOP 4,0 4,1 4,3 4,3 4,5 4,5 4,3 4,5 4,4 4,6 4,3
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 125,0 163,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0
Nom. -
Maks. 325,0 423,0 520,0 585,0 650,0 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1 040,0

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Dujos Iš. diam. mm 22,2 28,6 34,9
HP / LP dujos Iš. diam. mm 19,1 22,2 28,6 
Visas 
vamzdžių ilgis

Sistema Faktinis m 500 1 000

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 40 50 63 80

REYQ-U

Vidaus įrenginių aukščio 
skirtumas iki 30 m

Visą techninę informaciją apie REYQ-U rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Jau visiškai atitinka  
LOT 21, 2 lygį

ATITINKA 

„ErP 2021“

Duomenys spausdinti pagal 
realiomis sąlygomis naudojamus 

vidaus įrenginius

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/REYQ-U.html
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Lauko įrenginių sistema + modulis REYQ 34U 36U 38U 40U 42U 44U 46U 48U 50U 52U 54U
Sistema 1 lauko įrenginių modulis REYQ16U REYQ8U REYQ10U REYQ12U REYQ14U REYQ16U REYQ18U

2 lauko įrenginių modulis REYQ18U REYQ20U REYQ12U REYQ16U REYQ18U
3 lauko įrenginių modulis - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Galingumo intervalas AG 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 95,4 97,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Šildymo galingumas Prated, h kW 51,1 54,2 58,1 58,9 60,9 62,9 67,0 69,6 74,3 79,0 83,7 

Maks. 6 °C WB kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
Rekomenduojamas derinys 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB 12 x FXFQ63AVEB 6 x FXFQ50AVEB  1 x FXFQ50AVEB  12 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB  6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB 

+ 9 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 15 x FXFQ63AVEB 
+ 2 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB    + 4 x FXFQ80AVEB + 4 x FXFQ80AVEB  + 4 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB  

ηs,c  % 259,2 255,3 269,2 259,6 250,2 249,3 246,8 243,1 254,4 265,7 275,2
ηs,h  % 172,0 166,3 176,0 176,1 167,8 171,9 168,8 168,5 170,3 171,7 173,3
SEER 6,6 6,5 6,8 6,6 6,3 6,3 6,2 6,2 6,4 6,7 7,0
SCOP 4,4 4,2 4,5 4,5 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 575,0 600,0 625,0 650,0 675,0
Nom. -
Maks. 1 105,0 1 170,0 1 235,0 1 300,0 1 365,0 1 430,0 1 495,0 1 560,0 1 625,0 1 690,0 1 755,0

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 19,1
Dujos Iš. diam. mm 34,9 41,3
HP / LP dujos Iš. diam. mm 28,6 34,9 
Visas 
vamzdžių ilgis

Sistema Faktinis m 1 000

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 80 100 125

Lauko įrenginių modulis REMQ 5U
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 685x930x765
Svoris Įrenginys kg 230
Ventiliatorius Išorinis statinis 

slėgis
Maks. Pa 78

Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 78,0
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA 57,0
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. ~ maks. °C DB -5,0~43,0

Šildymas Min. ~ maks. °C WB -20,0~15,5
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq 9,7/20,2
Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 20

(1) Faktinis prijungiamų vidaus įrenginių skaičius priklauso nuo vidaus įrenginio tipo ir sistemai keliamo jungčių rodiklio apribojimo (50 % ≤ CR ≤ 120 %)

REYQ10, 13, 16, 18, 20, 22U

VRV šilumos atkūrimas

BS dėžė

BS dėžė Tik šildymui skirta 
VRV hidrodėžė 

Karšto buitinio 
vandens bakas

„Daikin“ saulės 
energijos skydelis

Karštas buitinis vanduo

Žemos temp. radiatorius

Oro apdorojimo įrenginys

Grindinis šildymas

VRV vidaus įrenginiaiSkysčio vamzdis
Dujų vamzdis

Karštas vanduo

Dujų išleidimo vamzdis

25–35 °C

45–75 °C

25–75 °C

45–75 °C
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BS1Q-A

Vidaus įrenginys BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Galios įvestis Vėsinimas Nom. kW 0,005

Šildymas Nom. kW 0,005
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 6 8
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių galingumo rodiklis 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 207x388x326
Svoris Įrenginys kg 12 15
Korpusas Medžiaga Galvanizuota plieno plokštė
Vamzdžių jungtys Lauko įrenginys Skystis Iš. diam. mm 9,5

Dujos Iš. diam. mm 15,9 22,2
Išmetimo dujos Iš. diam. mm 12,7 19,1

Vidaus įrenginys Skystis Iš. diam. mm 9,5
Dujos Iš. diam. mm 15,9 22,2

Garsą sugerianti terminė izoliacija Poliuretano putos, liepsnai atsparus badytasis veltinis
Maitinimo tiekimas Fazė 1~

Dažnis Hz 50
Įtampa V 220-240
Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 15

Atskiras atšakų parinktuvas 
VRV IV šilumos atkūrimo įrangai
 › Unikalus vienos ir kelių BS dėžių asortimentas, skirtas universaliam ir 
greitam projektavimui

 › Kompaktiška ir lengvai sumontuojama
 › Tobulai tinka nutolusioms patalpoms, nes nereikia išleidimo vamzdžio
 › Leidžia integruoti serverių patalpoms šilumą atkuriančią įrangą dėl 
techninio vėsinimo funkcijos

 › Prijunkite įrenginį iki 250 klasės (28 kW)
 › UNIKALU  Greitesnis montavimas dėl atviros prievado jungties 
 › Galima naudoti su keliais nuomininkais
 › Galima jungti prie REYQ-T, RQCEQ-P3 ir RWEYQ-T9 šilumos atkūrimo 
įrenginių

BS1Q-A

Visą techninę informaciją apie BS1Q-A rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BS1Q-A.html
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BS6,8Q14AV1B

Vidaus įrenginys BS 4Q14AV1B 6Q14AV1B 8Q14AV1B 10Q14AV1B 12Q14AV1B 16Q14AV1B
Galios įvestis Vėsinimas Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Šildymas Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 20 30 40 50 60 64
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių vienai atšakai skaičius 5
Atšakų skaičius 4 6 8 10 12 16
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių galingumo rodiklis 400 600 750
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių vienai atšakai galingumo rodiklis 140
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1 060x430
Svoris Įrenginys kg 17 24 26 35 38 50
Korpusas Medžiaga Galvanizuota plieno plokštė
Vamzdžių jungtys Lauko įrenginys Skystis Iš. diam. mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Dujos Iš. diam. mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9
Išmetimo dujos Iš. diam. mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6

Vidaus įrenginys Skystis Iš. diam. mm 9,5 / 6,4
Dujos Iš. diam. mm 15,9 / 12,7

Išleidimas VP20 (vid. diam. 20 / iš. diam. 26)
Garsą sugerianti terminė izoliacija Uretano putos, polietileno putos
Maitinimo tiekimas Fazė 1~

Dažnis Hz 50
Įtampa V 220-440
Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 15

Kelių atšakų parinktuvas  
VRV IV šilumos atkūrimo įrangai
 › Unikalus vienos ir kelių BS dėžių asortimentas, skirtas universaliam ir 
greitam projektavimui

 › Labiausiai montavimo laikas sutrumpėja dėl gausaus asortimento, 
kompaktiško dydžio ir lengvos svorio kelių BS dėžių

 › Iki 70 % mažesnė ir 66 % lengvesnė nei ankstesnės serijos įranga
 › Greičiau sumontuojama dėl mažesnio litavimo taškų ir laidų 
skaičiaus

 › Visi vidaus įrenginiai yra prijungiami prie vienos BS dėžės
 › Reikia mažiau patikros prievadų, lyginant su vienos BS dėžės 
montavimu

 › Vienam prievadui prieinama galia iki 16 kW
 › Prijunkite įrenginį iki 250 klasės (28 kW), sujungdami 2 prievadus
 › Nenaudojami prievadai neribojami, todėl galima montuoti etapais
 › UNIKALU  Greitesnis montavimas dėl atviros prievado jungties 
 › UNIKALU  Šaltnešio filtrai, užtikrinantys aukštą patikimumą
 › Galima naudoti su keliais nuomininkais
 › Galima jungti prie REYQ-T, RQCEQ-P3 ir RWEYQ-T9 šilumos atkūrimo įrenginių

BS-Q14AV1B

Visą techninę informaciją apie BS-Q14AV1B rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BS-Q14AV1B.html
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VRV IV+ šilumos siurblys
„Daikin“ optimalus sprendimas  
su aukščiausiu komfortu

VRV IV standartai

Kintama šaltnešio 
temperatūra
Pritaikykite VRV įrangą geriausiam sezoniniam 
efektyvumui ir komfortui

Nuolatinis šildymas
Naujas šildymo komforto standartas

„VRV configurator“ 
programa
Programinė įranga, skirta supaprastintam paleidimui, 
konfigūravimui ir tinkinimui

 › 7 segmentų ekranas 

 › Automatinis šaltnešio užpildymas

 › Šaltnešio sandarumo patikrinimas

 › Tylusis nakties režimas

 › Mažo triukšmo funkcija 

 › Galima jungti prie stilingų vidaus įrenginių (tik su vienais 
moduliais) 

 › Galima jungti prie LT hidrodėžių (1) 

 › Visiškai inverteriniai kompresoriai

 › Dujomis vėsinama PCB plokštė

 › 4 šonų šilumokaitis

 › Magnetinės varžos NS kompresorius be šepetėlių

 › Sinusinės kreivės NS inverteris

 › NS ventiliatoriaus variklis

 › „E-Pass“ šilumokaitis

 › „I-demand“ funkcija 

 › Rankinė poreikio reguliavimo funkcija

(1) Naudojant specialiojo užsakymo įrenginius, reikia prijungti 

LT hidrodėžes prie kelių lauko įrenginių sistemų  

Išsamaus šio funkcijų paaiškinimo ieškokite VRV IV 

technologijų skirtuke

Oro užuolaidos
VRV (CYV) įrangai pritaikytos „Biddle“ oro užuolaidos

Karštas vanduo
Žemos temperatūros hidrodėžė (1)

Vidiniai įrenginiai
VRV tipo vidaus įrenginiai  

Gyvenamųjų patalpų  
tipo vidaus įrenginiai  

(tokie kaip „Daikin Emura“)

Vėdinimas
Šilumą pakartotinai naudojantis 

vėdinimas (ALB / VAM / VKM)
AHU jungčių rinkinys

Valdymo sistemos

22
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Nevaržomai derinkite VRV vidaus įrenginius su 
kitais stilingais vidaus įrenginiais  
(„Daikin Emura“, „Nexura“ …)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-B
VRV vidaus įrenginys

FXSQ-A
VRV vidaus įrenginys

Gausus vidinių įrenginių asortimentas

FTXJ-MW/MS
Daikin Emura

BPMKS967A2

RA įrenginių  ir  VRV įrenginių derinys

Prieinama tik su 
vieno lauko įrenginio 

sistemomis

Galima jungti stilingus vidaus įrenginius 

15 KLASĖ 20 KLASĖ 25 KLASĖ 35 KLASĖ 42 KLASĖ 50 KLASĖ 60 KLASĖ 71 KLASĖ
„Daikin Emura“ – prie sienos montuojamas įrenginys FTXJ-MW/MS
Sieninis įrenginys CTXM-M
Sieninis įrenginys FTXM-N
„Nexura“ – ant grindų statomas įrenginys FVXG-K
Ant grindų statomas įrenginys FVXM-F
Universalaus tipo įrenginys FLXS-B(9)
 
Naudojant BPMKS dėžę, reikia prijungti RA vidaus įrenginius prie VRV IV (RYYQ / RXYQ) 
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VRV IV  

veiksmingumas 
įrodytas praktiškai:  
40 % efektyvesnis

Rezultatai: energijos mažiau 
sunaudojama iki 60 % 
Bandymo rezultatai parodė, kad naujoji VRV IV sistema 

sunaudoja daug mažiau energijos, ypač vėsinant, 

lyginant su VRV III sistema – kai kuriais atvejais iki 60 % 

mažiau. Kai šildoma, sutaupyta vidutiniškai 20 %.

Bandymas montavimo vietoje, kuris atliktas 
Vokietijos mados prekių mažmeninėje parduotuvėje, 
parodė, kaip novatoriškos VRV IV įrangos savybės 
akivaizdžiai pagerino energijos naudojimo 
efektyvumą, lyginant su senesniais modeliais.

 VRV III energijos sunaudojimas 2012 m. kWh

 VRV VI energijos sunaudojimas 2013 m. kWh

 VRV III energijos sunaudojimo tendencija

 VRV VI energijos sunaudojimo tendencija

Vidutinės dienos  

sąnaudos darbo  

valandomis kWh
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Iš Unterhachingo tyrimo matyti, kaip VRV IV šilumos 

siurblio technologija naudoja atsinaujinančios 

energijos šaltinį – orą – leidžiantį užtikrinti visapusišką 

ir aplinkai nekenkiantį šildymo, vėsinimo ir vėdinimo 

sprendimą komercinėje aplinkoje. Tyrimas taip pat 

rodo, kad įmonės gali nustatyti ir kontroliuoti energijos 

eikvojimą tik kruopščiai ir išmaniai stebėdamos klimato 

kontrolės sistemas, kurias kaip tik siūlo „Daikin“. 

VRV III 20 AG (2 moduliai) VRV IV 18 AG (1 modulis)

Laikotarpis Nuo 2012 m. kovo iki 2013 m. vasario Nuo 2013 m. kovo iki 2014 m. vasario

Vid. (kWh / mėn.) 2 797 1 502

Iš viso (KWh) 33 562 18 023

Iš viso (€) 6 041 3 244

Metinės eksploatavimo 
išlaidos / m² (€/m²)

9,9  5,3 

Sutaupoma 46 % = 2 797  € 

Išmatuoti duomenys 
Mados prekių parduotuvė Unterhachinge 
(Vokietija)

 › Grindų plotas: 607 m²
 › Energijos kaina: 0,18 €/kWh
 › Sistema, į kurios sąnaudas atsižvelgiama:

 - VRV IV šilumos siurblys su nuolatinio šildymo funkcija
 - Apvaliojo srauto kasetės  
   (be automatiškai nusivalančio skydelio)
 - VAM įranga vėdinimui (2 x VAM2000)
 - „Biddle“ oro užuolaidos

Skirtumas darbo valandomis tarp vidutinės dienos temperatūros patalpoje ir lauko temperatūros
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Visas vamzdžių ilgis 1 000 m

Didžiausias faktinis ilgis (ekvivalentiškas) 165 m (190 m)

Didžiausias ilgis nuo pirmosios atšakos 90 m1

Lygių skirtumas tarp vidaus ir lauko įrenginių 90 m1

Lygių skirtumas tarp vidaus įrenginių 30 m

1 Dėl išsamesnės informacijos ir apribojimų kreipkitės į vietinį pardavėją
2 Tuo atveju, jei lauko įrenginys po vidiniais įrenginiais

Nevaržomas lauko 
įrenginių derinimas 
Nevaržomai derinkite lauko įrenginius norėdami 
optimizuoti poveikį aplinkai, nuolatinį šildymą, 
aukščiausią efektyvumą arba bet kokią kitą 
kombinaciją

Universali vamzdyno konstrukcija
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VRV IV+ šilumos siurblys

„Daikin“ optimalus sprendimas su aukščiausiu komfortu

 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato 
terminiai poreikiai: tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, karštas 
vanduo, oro apdorojimo įrenginiai ir „Biddle“ oro užuolaidos

 › Gausus vidinių įrenginių asortimentas: galima jungti VRV su stilingais 
patalpų įrenginiais („Daikin Emura“, „Nexura“...)

 › Realizuoja VRV IV standartus ir technologijas: kintama šaltnešio 
temperatūra, nuolatinis šildymas, „VRV configurator“ programa,  
7 segmentų ekranas ir visiškai inverteriniai kompresoriai,  
4 šonų šilumokaitis, šaltnešiu aušinama PCB plokštė, naujas NS 
ventiliatoriaus variklis

Lauko įrenginys RYYQ/RXYQ 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U
Galingumo intervalas AG 8 10 12 14 16 18 20
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0
Šildymo galingumas Prated, h kW 13,7 16,0 18,4 20,6 23,2 27,9 31,0

Maks. 6 °C WB kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
Rekomenduojamas derinys 4 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ63AVEB 6 x FXFQ50AVEB  1 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB

   + 5 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ63AVEB  
ηs,c  % 302,4 267,6 247,8 250,7 236,5 238,3 233,7
ηs,h  % 167,9 168,2 161,4 155,4 157,8 163,1 156,6
SEER 7,6 6,8 6,3 6,0 5,9
SCOP 4,3 4,1 4,0 4,2 4,0
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64 (1)

Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0
Nom. -
Maks. 260,0 325,0 390,0 455,0 520,0 585,0 650,0

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Svoris Įrenginys kg 252 (RYYQ) / 198 (RXYQ) 319 (RYYQ) / 275 (RXYQ) 378 (RYYQ) / 308 (RXYQ)
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 78,0 79,1 83,4 80,9 85,6 83,8 87,9
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA 57,0 61,0 60,0 63,0 62,0 65,0
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. ~ maks. °C DB -5,0~43,0

Šildymas Min. ~ maks. °C WB -20,0~15,5
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq 5,9/12,3 6,0/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 10,4/21,7 11,7/24,4 11,8/24,6
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 9,52 12,7 15,9

Dujos Iš. diam. mm 19,1 22,2 28,6
Visas vamzdžių ilgis Sistema Faktinis m 1 000

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 20 25 32 40 50

Lauko įrenginių sistema RYYQ/RXYQ 22U 24U 26U 28U 30U 32U 34U 36U 38U
Sistema 1 lauko įrenginių modulis 10 8 12 16 8

2 lauko įrenginių modulis 12 16 14 16 18 16 18 20 10
3 lauko įrenginių modulis - 20

Galingumo intervalas AG 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 97,0 102,4
Šildymo galingumas Prated, h kW 34,4 36,9 39,0 41,6 46,3 46,4 51,1 54,2 60,7

Maks. 6 °C WB kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,5
Rekomenduojamas derinys 6 x FXFQ50AVEB  4 x FXFQ50AVEB 7 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB 8 x FXFQ63AVEB  3 x FXFQ50AVEB  2 x FXFQ50AVEB  6 x FXFQ50AVEB

+ 4 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB  
 + 2 x FXFQ80AVEB  + 2 x FXFQ80AVEB   + 2 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB  

ηs,c  % 274,5 269,9 264,2 257,8 256,8 251,7 253,3 250,8 272,4
ηs,h  % 171,2 167,0 164,6 166,0 169,8 163,1 166,2 162,4 167,5
SEER 6,9 6,8 6,7 6,5 6,4 6,3 6,9
SCOP 4,4 4,3 4,2 4,3 4,2 4,1 4,3
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64 (1)

Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0
Nom. -
Maks. 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1 040,0 1 105,0 1 170,0 1 235,0

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 15,9 19,1
Dujos Iš. diam. mm 28,6 34,9 41,3
Visas vamzdžių ilgis Sistema Faktinis m 1 000

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 63 80 100

RYYQ-U / RXYQ-U

Jau visiškai atitinka  

LOT 21, 2 lygį

ATITINKA 

„ErP 2021“

Duomenys spausdinti 
pagal realiomis sąlygomis 

naudojamus vidaus įrenginius

Visą techninę informaciją apie RYYQ-U rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Visą techninę informaciją apie RXYQ rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

 › Lauko įrenginio ekrane greitai parodomi vietos nustatymai ir 
paprastai įvardijamos klaidos, taip pat nurodomi aptarnavimo 
parametrai, leidžiantys patikrinti pagrindines funkcijas

 › Nevaržomas lauko įrenginių derinimas, leidžiantis įgyvendinti 
montavimo vietai arba efektyvumui keliamus reikalavimus

 › Prieinama tik kaip šildymas, naudojant neatšaukiamą įrengimo 
vietos nustatymą

 › Pasižymi visomis standartinėmis VRV funkcijomis

Vidaus įrenginių aukščio 
skirtumas iki 30 m

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RYYQ-U.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYQ-U.html
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RYYQ8-12U/RXYQ8-12U

Lauko įrenginių sistema RYYQ/RXYQ 40U 42U 44U 46U 48U 50U 52U 54U
Sistema 1 lauko įrenginių modulis 10 12 14 16 18

2 lauko įrenginių modulis 12 16 18
3 lauko įrenginių modulis 18 16 18

Galingumo intervalas AG 40 42 44 46 48 50 52 54
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Šildymo galingumas Prated, h kW 62,3 62,4 64,8 67,0 69,6 74,3 79,0 83,7

Maks. 6 °C WB kW 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
Rekomenduojamas derinys 9 x FXFQ50AVEB 12 x FXFQ63AVEB 6 x FXFQ50AVEB 1 x FXFQ50AVEB 12 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB  9 x FXFQ50AVEB

+ 9 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 15 x FXFQ63AVEB  
  + 4 x FXFQ80AVEB + 4 x FXFQ80AVEB  + 4 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB  

ηs,c  % 263,5 261,2 255,9 254,9 251,7 252,8 253,7 254,1
ηs,h  % 170,0 165,5 164,5 162,0 162,8 165,2 167,2 169,4
SEER 6,7 6,6 6,5 6,4
SCOP 4,3 4,2 4,1 4,2 4,3
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64 (1)

Vidaus jungčių rodiklis Min. 500,0 525,0 550,0 575,0 600,0 625,0 650,0 675,0
Nom. -
Maks. 1 300,0 1 365,0 1 430,0 1 495,0 1 560,0 1 625,0 1 690,0 1 755,0

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 19,1
Dujos Iš. diam. mm 41,3
Visas vamzdžių ilgis Sistema Faktinis m 1 000

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 100 125

Lauko įrenginių modulis, skirtas nepertraukiamo 
šildymo deriniams RYMQ 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Svoris Įrenginys kg 198 275 308
Ventiliatorius Išorinis statinis slėgis Maks. Pa 78
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 78,0 79,1 83,4 80,9 85,6 83,8 87,9
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA 57,0 61,0 60,0 63,0 62,0 65,0
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. ~ maks. °C DB -5,0~43,0

Šildymas Min. ~ maks. °C WB -20,0~15,5
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq 5,9/12,3 6,0/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 11,3/23,6 11,7/24,4 11,8/24,6
Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) Faktinis prijungiamų vidaus įrenginių skaičius priklauso nuo vidaus įrenginio tipo (VRV vidaus įrangos, hidrodėžės, RA vidaus įrangos ir t. t.) ir sistemai keliamo jungčių rodiklio apribojimo (50 % <= CR <= 130 %)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-B
VRV vidaus įrenginys

FXSQ-A
VRV vidaus įrenginys

FTXJ-MW
Daikin Emura

BPMKS967A2

Galima jungti prie stilingų vidaus įrenginių 

15 KLASĖ 20 KLASĖ 25 KLASĖ 35 KLASĖ 42 KLASĖ 50 KLASĖ 60 KLASĖ 71 KLASĖ
„Daikin Emura“ – prie sienos montuojamas įrenginys FTXJ-MW/MS
Sieninis įrenginys CTXM-M
Sieninis įrenginys FTXM-N
„Nexura“ – ant grindų statomas įrenginys FVXG-K
Ant grindų statomas įrenginys FVXM-F
Universalaus tipo įrenginys FLXS-B(9)
 
Naudojant BPMKS dėžę, reikia prijungti RA vidaus įrenginius prie VRV IV (RYYQ / RXYQ) 
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VRV IV S serijos šilumos siurblys
Kompaktiškiausia VRV įranga

Oro užuolaidos
VRV (CYV) įrangai pritaikytos  

„Biddle“ oro užuolaidos

Valdymo 
sistemos

22

Vėdinimas
Šilumą pakartotinai 

naudojantis vėdinimas 
(ALB / VAM / VKM)

AHU jungčių rinkinys 

Kompaktiškiausias įrenginys rinkoje823 mm aukščio  ir 94 kg

 › Šaltnešio sandarumo patikrinimas 

 › Tylusis nakties režimas 

 › Mažo triukšmo funkcija 

 › Prijungiami stilingi vidaus įrenginiai („Daikin Emura“, „Nexura“) 

 › Visiškai inverteriniai kompresoriai 

 › Dujomis vėsinama PCB plokštė (neprieinama su RXYSQ4, 5, 6, 8T8Y / TY1) 

 › Magnetinės varžos NS kompresorius be šepetėlių 

 › Sinusinės kreivės NS inverteris 

 › NS ventiliatoriaus variklis 

 › „E-Pass“ šilumokaitis 

 › „I-demand“ funkcija 

 › Rankinė poreikio reguliavimo funkcija

VRV IV standartai

Kintama šaltnešio 
temperatūra
Pritaikykite VRV įrangą geriausiam sezoniniam 
efektyvumui ir komfortui 

„VRV configurator“ 
programa 
Programinė įranga, skirta supaprastintam paleidimui, 
konfigūravimui ir tinkinimui

Išsamaus šių funkcijų paaiškinimo ieškokite VRV IV technologijų skirtuke

Vidiniai įrenginiai
VRV tipo vidaus įrenginiai  
Gyvenamųjų patalpų tipo 

vidaus įrenginiai (tokie kaip 
„Daikin Emura“)

RXYSQ8, 10, 12TY1RXYSQ4, 5, T8V/T8YRXYSCQ4, 5TV1
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Vietą taupanti konstrukcija
VRV S serijos įranga yra plonesnė ir kompaktiškesnė, 
todėl reikia akivaizdžiai mažiau montavimo vietos.

900 mm 940 mm

1 
68
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m

m

82
3 

m
m

930 mm

76
5 

m
m

320 mm 460 mm

Gausiausias rinkoje iš priekio pučiančių įrenginių asortimentas

Mažiausias rinkoje aukštis

1 
61

5 
m

m

82
3 

m
m

10 / 12 AG 8 AG 4 / 5 / 6 AG 4 / 5 AG

„Compact“ įranga
Lengva dviejų žmonių komandai 
perkelti ir sumontuoti.

Tobulai tinka montuoti balkone po languTobulai tinka montuoti ant stogo

 › Galima nepastebimai sumontuoti „Daikin VRV IV S“ 
serijos modelį „Compact“, nes jis yra kompaktiškų 
matmenų ir gali kondicionuoti orą, nors yra beveik 
nepastebimas.

 › Galima daug kur paslėpti mažo aukščio  
„mini VRV“ įrangą, kur netelpa dvigubo 
ventiliatoriaus įrenginys dėl mažo aukščio.

Dėl mažo aukščio įrenginys yra nepastebimas iš vidaus ir nepastebimas iš išorėsNepastebimai montuojamas prie parapetų
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Gausus vidinių įrenginių asortimentas

* Negalima jungti VRV vidaus įrenginių ir kitų stilingų vidaus įrenginių

* Kad būtų galima prijungti stilingų vidaus įrenginių, reikia BPMKS įrenginio

FCAG-B

FBA-A

BPMKS967A2

FTXJ-MW/MS -  Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

…arba stilingus vidaus 
įrenginius (RA ir „Sky Air“)

Prijunkite VRV įrenginius…

FXAQ-A

FXFQ-B

FXSQ-A

FXZQ-A

Galima jungti stilingus vidaus įrenginius 

Išsamesnės informacijos apie „Daikin“ stilingus vidaus įrenginius ieškokite mūsų vidaus įrenginių kataloge

15 KLASĖ 20 KLASĖ 25 KLASĖ 35 KLASĖ 42 KLASĖ 50 KLASĖ 60 KLASĖ 71 KLASĖ
Apvaliojo srauto kasetė FCAG-B
Visiškai plokščia kasetė FFA-A9
Plonas į lubas įmontuojamas įrenginys FDXM-F9
Įmontuojamas į lubas įrenginys su inverteriu valdomu ventiliatoriumi FBA-A(9)
„Daikin Emura“ – prie sienos montuojamas įrenginys FTXJ-MW/MS
Sieninis įrenginys CTXM-M
Sieninis įrenginys FTXM-N
Prie lubų montuojamas įrenginys FHA-A(9)
„Nexura“ – ant grindų statomas įrenginys FVXG-K
Ant grindų statomas įrenginys FVXM-F
Įmontuojamas ant grindų statomas įrenginys FNA-A9
Universalaus tipo įrenginys FLXS-B(9)



59

Prijungti VRV 
vidaus įrenginiai

Prijungti stilingi 
vidaus įrenginiai

Visas vamzdžių ilgis 300 m 140 m

Didžiausias faktinis ilgis 120 m (4–8 AG) / 
150 m (10–12 AG)

Mažiausias ilgis tarp lauko įrenginio ir pirmosios atšakos - 5 m

Mažiausias vamzdyno ilgis tarp BP ir vidaus įrenginio - 2 m

Didžiausias vamzdyno ilgis tarp BP ir vidaus įrenginio - 15 m

Didžiausias ilgis nuo pirmosios atšakos 40 m 40 m

Lygių skirtumas tarp vidaus ir lauko įrenginių 50 m (40 m1) 30 m

Lygių skirtumas tarp vidaus įrenginių 15 m 15 m

1   Nominalieji vėsinimo galingumai pagrįsti: vidaus temperatūra – 

27 °C DB, 19 °C WB, lauko temperatūra – 35 °C, ekvivalentiškas 

šaltnešio vamzdynas – 5 m, lygių skirtumas – 0 m 
2  Nominalieji šildymo galingumai pagrįsti: vidaus temperatūra – 

20 °C DB, lauko temperatūra – 7 °C DB, 6 °C WB, ekvivalentiškas 

šaltnešio vamzdynas – 5 m, lygių skirtumas – 0 m

 0 1 2 3 4 5

Šildymas

Vėsinimas

Aukštos COP vertės
Pagrindinė VRV IV S serijos savybė yra eksponentinis 
energijos efektyvumas. Sistema tiek vėsinant, tiek 
šildant pasiekia aukštą COP rodiklį, nes naudojami 
ištobulinti komponentai ir funkcijos. 4,00 1

4,52 2

Universali vamzdyno konstrukcija

1 Lauko įrenginys žemiausioje padėtyje 
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VRV IV S serijos 
technologijos

Itin aptakios  
grotelės
Spiralinės formos strypai sulygiuoti 
išpūtimo srauto kryptimi, kad būtų kuo 
mažesnė turbulencija ir triukšmas.

Kompresorius
Švaistiklinio tipo > nėra alyvos skirtuvo
Sparnuotė ir rotorius yra sujungti, todėl:
 › Mažesnis triukšmo lygis
 › Ilgesnis kompresoriaus tarnavimo laikas
 › Aukštesnis efektyvumas, nes tarp 
aukšto ir žemo slėgio dalių nėra vidinio 
šaltnešio nuotėkio

Patobulintos  
ventiliatoriaus mentės

Oro srautai susiduria ir 
dėl atsiranda nuostolių

Oro srautai tampa tolygesni 
aplink V išpjovą, todėl 
sumažėja oro srauto nuostoliai

Šaltnešiu vėsinama 
PCB plokštė
 › Patikimas aušinimas, nes jis 
nepriklauso nuo aplinkos oro 
temperatūros

 › Mažesnė skirstomoji dėžė 
užtikrina sklandesnį oro srautą per 
šilumokaitį, todėl šilumos mainų 
efektyvumas padidėja 5 %

Sparnuotė pritvirtinta 
prie rotoriaus

Rotorius

„E-Pass“ šilumokaitis

Optimizavus šilumokaičio trajektorinį išdėstymą, 
neleidžiama šilumos perduoti iš perkaitintų dujų 
skyriaus į antrinio aušinamo skysčiu skyrių, todėl taip 
šilumokaitis naudojamas efektyviau.

Standartinis šilumokaitis

Įleidimas 85 °C

27 °C

Išleidimas 45 °C

55 °C

55 °C

50 °C

„e-Pass“ šilumokaitis

43 °C

Įleidimas 85 °C

27 °C

Išleidimas 45 °C

60 °C

55 °C

Energijos sunaudojimas

Iš anksto nustatyta riba

Laikas

„I-demand“ funkcija

Apribokite didžiausias energijos sąnaudas. 
Naujai pristatytas srovės jutiklis sumažina faktinio 
energijos sunaudojimo ir iš anksto nustatyto energijos 
sunaudojimo skirtumą.

Senos
Naujos

Susidūrimas
Atskiras
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Rotorius

DĖL 70 M ILGIO VAMZDŽIO ĮRANGĄ 
GALIMA MONTUOTI UŽ NAMO

MONTAVIMAS PRIE PARAPETŲ PRITAIKYMAS DIDELĖJE VILOJE

MONTAVIMAS ANT BIURO STOGO

Mini VRV
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RXYSCQ-TV1

Lauko įrenginys RXYSCQ 4TV1 5TV1
Galingumo intervalas AG 4 5
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 12,1 14,0
Šildymo galingumas Prated, h kW 8,4 9,7 

Maks. 6 °C WB kW 14,2 16,0
Rekomenduojamas derinys 3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 
ηs,c  % 322,8 303,4
ηs,h  % 182,3 185,1
SEER 8,1 7,7
SCOP 4,6 4,7
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 50,0 62,5
Nom. -
Maks. 130,0 162,5

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 823x940x460
Svoris Įrenginys kg 94
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 68,0 69,0
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA 51,0 52,0
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. ~ maks. °C DB -5,0~46,0

Šildymas Min. ~ maks. °C WB -20,0~15,5
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq 3,7/7,7
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 952

Dujos Iš. diam. mm 15,9
Visas 
vamzdžių ilgis

Sistema Faktinis m 300

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/220-240
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 32
(1) Faktinis įrenginių skaičius priklauso nuo vidaus įrenginio tipo (VRV DX vidaus įrangos, RA DX vidaus įrangos ir t. t.) ir sistemai keliamo jungčių rodiklio apribojimo (kai 50 % ≤ CR ≤ 130 %).

VRV IV S serijos kompaktiškas 
šilumos siurblys

Kompaktiškiausia VRV įranga

 › Dėl kompaktiškos ir lengvos vieno ventiliatoriaus konstrukcijos 
įrenginys yra beveik nepastebimas

 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato 
terminiai poreikiai: tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, oro 
apdorojimo įrenginiai ir „Biddle“ oro užuolaidos

 › Gausus vidinių įrenginių asortimentas: galima jungti VRV arba tokius 
stilingus vidaus įrenginius kaip „Daikin Emura“, „Nexura“...

 › Realizuoja VRV IV standartus ir technologijas: kintama šaltnešio 
temperatūra ir vien inverteriniai kompresoriai

 › Galima riboti energijos sunaudojimą per piką nuo 30 iki 80 %, 
pavyzdžiui, tuo laiku, kai yra didelis energijos poreikis

 › Pasižymi visomis standartinėmis VRV funkcijomis

RXYSCQ-TV1

Galima jungti stilingus vidaus įrenginius

15 KLASĖ 20 KLASĖ 25 KLASĖ 35 KLASĖ 42 KLASĖ 50 KLASĖ 60 KLASĖ 71 KLASĖ
Apvaliojo srauto kasetė FCAG-B
Visiškai plokščia kasetė FFA-A9
Plonas į lubas įmontuojamas įrenginys FDXM-F9
Įmontuojamas į lubas įrenginys su inverteriu valdomu ventiliatoriumi FBA-A(9)
„Daikin Emura“ – prie sienos montuojamas įrenginys FTXJ-MW/MS
Sieninis įrenginys CTXM-M
Sieninis įrenginys FTXM-N
Prie lubų montuojamas įrenginys FHA-A(9)
„Nexura“ – ant grindų statomas įrenginys FVXG-K
Ant grindų statomas įrenginys FVXM-F
Įmontuojamas ant grindų statomas įrenginys FNA-A9
Universalaus tipo įrenginys FLXS-B(9)

823 mm

Tik  

823 mm 
aukščio!

Visą techninę informaciją apie RXYSCQ-TV1 rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Jau visiškai atitinka  
LOT 21, 2 lygį

ATITINKA 

„ErP 2021“

Duomenys spausdinti 
pagal realiomis sąlygomis 

naudojamus vidaus įrenginius

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSCQ-TV1.html
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RXYSQ4-6T8V_T8Y

Lauko įrenginys RXYSQ/RXYSQ/RXYSQ 4T8V 5T8V 6T8V 4T8Y 5T8Y 6T8Y 8TY1 10TY1 12TY1
Galingumo intervalas AG 4 5 6 4 5 6 8 10 12
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 12,10 14,00 15,50 12,10 14,00 15,50 22,4 28,0 33,5
Šildymo galingumas Prated, h kW 8,00 9,20 10,20 8,00 9,20 10,20 14,9 19,6 23,5 

Maks. 6 °C WB kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5
Rekomenduojamas derinys 3 x FXSQ25A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 2 x FXSQ32A2VEB 3 x FXSQ25A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 2 x FXSQ32A2VEB 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB

+ 1 x FXSQ32A2VEB  + 2 x FXSQ40A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB  + 2 x FXSQ40A2VEB 
ηs,c  % 278,9 270,1 278,0 269,2 260,5 268,3 247,3 247,4 256,5
ηs,h  % 171,6 182,9 192,8 154,4 164,5 174,1 165,8 162,4 169,6
SEER 7,0 6,8 7,0 6,8 6,6 6,8 6,3 6,5
SCOP 4,4 4,6 4,9 3,9 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 50,0 62,5 70,0 50,0 62,5 70,0 100,0 125,0 150,0
Nom. -
Maks. 130,0 162,5 182,0 130,0 162,5 182,0 260,0 325,0 390,0

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 345x900x320 1 430x940x320 1 615x940x460
Svoris Įrenginys kg 104 144 175 180
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 68,0 69,0 70,0 68,0 69,0 70,0 73,0 74,0 76,0
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA 50,0 51,0 50,0 51,0 55,0 57,0
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. ~ maks. °C DB -5,0~46,0 -5,0~52,0

Šildymas Min. ~ maks. °C WB -20,0~15,5
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq 3,6/7,5 5,5/11,5 7,0/14,6 8,0/16,7
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 952 127

Dujos Iš. diam. mm 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4
Visas 
vamzdžių ilgis

Sistema Faktinis m 300

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 32 16 25 32
(1) Faktinis įrenginių skaičius priklauso nuo vidaus įrenginio tipo (VRV DX vidaus įrangos, RA DX vidaus įrangos ir t. t.) ir sistemai keliamo jungčių rodiklio apribojimo (kai 50 % ≤ CR ≤ 130 %).

VRV IV S serijos šilumos siurblys

Vietą taupantis sprendimas, netrukdantis efektyvumui

 › Vietą taupanti korpuso konstrukcija, skirta universaliam montavimui
 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato 
terminiai poreikiai: tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, oro 
apdorojimo įrenginiai ir „Biddle“ oro užuolaidos

 › Gausus vidinių įrenginių asortimentas: galima jungti VRV arba tokius 
stilingus vidaus įrenginius kaip „Daikin Emura“, „Nexura“...

 › Gausus įrenginių (nuo 4 iki 12 AG), pritaikytų projektams su iki  
200 m² ploto apribojimais, asortimentas

 › Realizuoja VRV IV standartus ir technologijas: kintama šaltnešio 
temperatūra ir vien inverteriniai kompresoriai

 › Galima riboti energijos sunaudojimą per piką nuo 30 iki 80 %, 
pavyzdžiui, tuo laiku, kai yra didelis energijos poreikis

 › Pasižymi visomis standartinėmis VRV funkcijomis

RXYSQ-T8V / T8Y / TY1

Galima jungti stilingus vidaus įrenginius

15 KLASĖ 20 KLASĖ 25 KLASĖ 35 KLASĖ 42 KLASĖ 50 KLASĖ 60 KLASĖ 71 KLASĖ
Apvaliojo srauto kasetė FCAG-B
Visiškai plokščia kasetė FFA-A9
Plonas į lubas įmontuojamas įrenginys FDXM-F9
Įmontuojamas į lubas įrenginys su inverteriu valdomu ventiliatoriumi FBA-A(9)
„Daikin Emura“ – prie sienos montuojamas įrenginys FTXJ-MW/MS
Sieninis įrenginys CTXM-M
Sieninis įrenginys FTXM-N
Prie lubų montuojamas įrenginys FHA-A(9)
„Nexura“ – ant grindų statomas įrenginys FVXG-K
Ant grindų statomas įrenginys FVXM-F
Įmontuojamas ant grindų statomas įrenginys FNA-A9
Universalaus tipo įrenginys FLXS-B(9)

Jau visiškai atitinka  
LOT 21, 2 lygį

ATITINKA 

„ErP 2021“

Duomenys spausdinti 
pagal realiomis sąlygomis 

naudojamus vidaus įrenginius

Visą techninę informaciją apie 
RXYSQ-T8V rasite my.daikin.eu 
arba spustelėkite čia

Visą techninę informaciją apie 
RXYSQ-TY1 rasite my.daikin.eu 
arba spustelėkite čia

Visą techninę informaciją apie 
RXYSQ-T8Y rasite my.daikin.eu 
arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSQ-T8V.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSQ-T8Y.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSQ-TY1.html
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VRV IV i serijos šilumos siurblys, 
skirtas montuoti patalpoje

VRV IV standartai

Kintama šaltnešio 
temperatūra
Pritaikykite VRV įrangą geriausiam sezoniniam 
efektyvumui ir komfortui

„VRV configurator“ 
programa
Programinė įranga, skirta supaprastintam paleidimui, 
konfigūravimui ir tinkinimui

 › Tylusis nakties režimas 

 › Visiškai inverteriniai kompresoriai

 › Mažo triukšmo funkcija

 › Sinusinės kreivės NS inverteris

 › NS ventiliatoriaus variklis

 › „E-Pass“ šilumokaitis

 › „I-demand“ funkcija

 › Rankinė poreikio reguliavimo funkcija

Išsamaus šių funkcijų paaiškinimo ieškokite VRV IV technologijų skirtuke

Oro užuolaidos
VRV (CYV) įrangai pritaikytos „Biddle“ oro užuolaidos

Vidiniai įrenginiai
VRV tipo vidaus įrenginiai  

Vėdinimas
Šilumą pakartotinai naudojantis 

vėdinimas (ALB / VAM / VKM)  
AHU jungčių rinkinys

Valdymo sistemos

22

unikali patentuota idėja
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Nematomas
 › Pasvarstykite apie gausesnį savybių asortimentą, 
nes lauko įranga nėra reikli

 › Pradėkite darbą anksčiau, nes paprasčiau gauti 
statybos leidimus 

Tylus
 › Dėl mažo veikimo garso labai tinka tankiai 
apgyvendintoms vietovėms, pavyzdžiui, miesto 
centre

<

 › Nepriekaištingai integruojama į aplinką, nes 
matosi tik grotelės 

 › Nereikia montuoti ant stogo arba skersgatviuose

 › Papildomai garsą sumažina specialūs režimai, 
kad įranga atitiktų miesto vidinius triukšmo 
reglamentus

Mažai sveriančias 
dalis gali 
sumontuoti du 
žmonės

Šilumokaičio garsas nėra garsesnis 

nei įprastas pokalbis

Kompresoriaus garsas nėra didesnis 

nei šaldytuvo
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Neprilygstamas universalumas, nes lauko 
įrenginys padalintas į dvi dalis

1
2

Šilumokaičio įrenginys

Kompresoriaus įrenginys

Maks. 30 mMaks. 70 m

VRV vidaus įrenginiai

1. Šilumokaitį galima 
sumontuotas kabamųjų 
lubų erdvėje.

2. Kompresorius yra 
kompaktiškas ir lengvai 
paslepiamas, todėl jį 
galima montuoti grindų 
lygyje, administracijos 
skyriuje, sandėlyje, 
techninėje zonoje arba 
virtuvėje.

1

2

Unikalus sudėtinis lauko įrenginys, skirtas montuoti patalpoje

Galima montuoti kompaktišką ir lengvai paslepiamą 
kompresorių grindų lygyje, administracijos skyriuje, 
sandėlyje, techninėje zonoje arba virtuvėje, o 
šilumokaitis gali būti montuojamas kabamųjų 

lubų ertmėje. Tai reiškia, kad oro kondicionavimo 
sistema yra visiškai nepastebima ir neužima brangios 
komercinės paskirties grindų vietos.

Tai reiškia, kad oro kondicionavimo sistema yra visiškai nepastebima ir neužima brangios komercinės paskirties grindų vietos.

Maks. visas vamzdžių ilgis: 140 m (5 AG) / 300 m (8 AG)
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Nepastebimas oro įsiurbimas ir oro išleidimas
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Išsprendžia problemas 
dėl vairių montavimo nesklandumų

Itin universalus

Viskas priešingai: sumontuokite modulius 
ten, kur tinka jūsų klientui, o ne ten, kur 
geriausiai tiktų jūsų lauko įrenginiui

Jei lauko įrenginio montavimui nėra laisvo plokščio 
stogo arba sodo už namo galo, „VRV IV i“ serija bus 
geras sprendimas. 

Įsiurbimo ir išmetimo angas galima įrengti fasade 
arba pastato gale, nes dėl inverterinių ventiliatorių 
galima reguliuoti ESP pagal ortakio ilgį.

Kompresoriaus modulį sandėlyje galima įrengti iki 
30 m atstumu nuo šilumokaičio įrenginio...

1 pavyzdys

Universalus įrengimas, nes naudojami inverteriniai ventiliatoriai
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SHOP

=

€

SHOP

Montavimo išlaidos sumažėja dėl trumpesnių nutiestų 
vamzdžių į vidaus įrenginius, lyginant su įranga ant 
stogo arba skersgatvyje

Montuojant skersgatvyje arba ant stogo,  
reikia labai ilgų vamzdžių
 › Ilgai montuojama
 › Papildomos išlaidos
 › Galingumo nuostoliai

„VRV IV i“ serijos įrangą galima montuoti  
šalia vidaus įrenginių
 › Greitesnis montavimas
 › Mažesnės išlaidos
 › Nėra galingumo nuostolių

Nereikia didelių ir brangių garso 
izoliavimo priemonių

Kad atitiktų pagal miesto reglamentines 
priemones, numatytas standartiniams 
įrenginiams
 › Garsui sumažinti gali prireikti brangių garso 
izoliavimo korpusų (standartinis lauko įrenginio 
garsas = 50~60 dBA)

 › Vidaus įrangai naudojama brangi grindų vieta

Naudodami „VRV IV i“ serijos įrangą, lengvai 
įgyvendinate miesto reglamentus, nesiimdami 
papildomų priemonių
 › Darbinis triukšmas siekia 47 dBA su 5 AG modeliu 
(galima įmontuoti koridoriuje, parduotuvių 
zonoje…) arba mažesnis, naudojant slopintuvą

 › Neužimamas grindų plotas, nes įrenginius galima 
montuoti kabamosiose lubose, prie sienos...

2 pavyzdys

3 pavyzdys

Mažas atstumas

Kita VRF įranga Kita VRF įranga„VRV IV i“ serija „VRV IV i“ serija
techninė 
zona

Inventorius

Inventorius

Garso 
izoliacijos 
korpusas

virtuvė

virtuvė

Daugiau vietos ant 
grindų

Mažiau vietos ant grindų Brangios atsakomosios priemonės Nereikia papildomų priemonių

Didelis atstumas

PARDUOTUVĖPARDUOTUVĖ
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Patentuotas V formos 
šilumokaitis,  
užtikrinantis geriausią paviršiaus  

ir tūrio santykį

Užpatentuota 
perforuota ir 

izoliuota  
atskyrimo plokštė 

Sumažina pralaidumą ir  
apsaugo nuo šaltų skersvėjų

Standartiškai pridedamas filtras 

 › Prie įrangos, saugančios šilumokaitį, kad nepatektų 
nešvarumų

Tik  
400 mm 
aukščio 
 
Lengvai  
įmontuojama  
bet kokiose  
kabamosiose  
lubose

8
patentai

Išskirtinai efektyvūs 
išcentriniai ventiliatoriai  

 › Daugiau nei 50 % didesnis veiksmingumas, 
lyginant su „Sirocco“ ventiliatoriumi

 › Patentuota atgal išlenktų menčių 
technologija

 › Didesnis slėgis

Optimizuotas oro srauto ir 
temperatūros pasiskirstymas 

 › Geriausias našumas atitirpinant (išbandyta, esant 
dideliam drėgnumui, tempratūrai siekiant -20 °C)



71

Kompresoriaus įrenginys su 
rotacine skirstomąja dėže 
Universalus ir lengvai sumontuojamas

Tik  

77 kg  
(5 AG)

Nereikia išleidimo 
jungties
 › Nes natūraliai išgaruoja
 › Sumažintas šaltasis paviršius, todėl  
nerasoja

 › Greitas ir lengvas montavimas

Rotacinė skirstomoji dėžė 

 › Kad būtų lengviau pasiekti visas   
 kompresoriaus dalis

Apatinis korpusas 
neprivirintas
 › Išvengiama korozijos pavojaus

Universali įranga, nes šaltnešio 
jungtį galima prijungti gale ir 
viršuje

Maži matmenys
 › Daugiau atsiranda naudotinos grindų vietos (600 x 554 mm su 5 AG)
 › Galima lengvai sumontuoti sandėlyje, administracijos skyriuje...

Vamzdžių su  
vidiniais vamzdžiais 
peršaldymo  
šilumokaitis 
 › Patentuotas šilumokaitis  

padidina sistemos galingumą, 
užtikrindamas šilumokaičio  
modulyje optimalią šaltnešio  
būseną. Tai savo ruožtu  
padidina bendrąjį efektyvumą.
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SB.RKXYQ5T8

Sistema SB.RKXYQ 5T8 8T
Sistema Šilumokaičio įrenginys RDXYQ5T8 RDXYQ8T

Kompresoriaus įrenginys RKXYQ5T8 RKXYQ8T
Galingumo intervalas AG 5 8
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 14,0 22,4
Šildymo galingumas Prated, h kW 10,4 12,9 

Maks. 6 °C WB kW 16,0 25,0
Rekomenduojamas derinys 4 x FXSQ32A2VEB 4 x FXMQ50P7VEB
ηs,c  % 200,1 191,1
ηs,h  % 149,3 140,9
SEER 5,1 4,9
SCOP 3,8 3,6
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 10 17
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 62,5 100,0
Nom. -
Maks. 162,5 260,0

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm -
Dujos Iš. diam. mm -
Tarp kompresoriaus 
modulio (CM) ir 
šilumokaičio modulio (HM)

Skystis Iš. diam. mm 12,7
Dujos Iš. diam. mm 19,1 22,2

Tarp kompresoriaus 
modulio (CM) ir vidaus 
įrenginių (IU)

Skystis Iš. diam. mm 9,52
Dujos Iš. diam. mm 15,9 19,1

Visas vamzdžių ilgis Sistema Faktinis m 140 300

Šilumokaičio modulis RDXYQ Kompresoriaus RKXYQ
Lauko įrenginių modulis 5T8 8T 5T8 8T
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 397x1 456x1 044 701x600x554 701x760x554
Svoris Įrenginys kg 95 103 79 105
Ventiliatorius Oro srauto greitis Vėsinimas Nom. m³/min 55 100 -
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 77,0 81 60,0 64
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA 47,0 54 47,0 48
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/- R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq -/- 2,00/4,20 4,00/8,35
Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 10 16 20
(1) Faktinis įrenginių skaičius priklauso nuo vidaus įrenginio tipo (VRV DX vidaus įrangos, RA DX vidaus įrangos ir t. t.) ir sistemai keliamo jungčių rodiklio apribojimo (kai 50 % ≤ CR ≤ 130 %).

VRV IV šilumos siurblys,  
skirtas montuoti patalpose

Nepastebima VRV įranga

 › Unikalus VRV šilumos siurblys, skirtas montuoti patalpose

 › Neprilygstamas universalumas, nes įrenginys padalintas į du 
elementus: šilumokaitį ir kompresorių

 ›

Taip pat kompresoriaus įrenginį 
galima uždėti ant šilumokaičio

Šilumokaičio 
įrenginys

VRV vidaus 
įrenginiai

Kompresoriaus įrenginys

Maks. 70 m

Maks. 30 m

Labai tinka tankiai apgyvendintoms vietoms, nes girdisi mažai  
eksploatacinio garso ir nepriekaištingai integruojamas į supančią 
architektūrą, nes matosi tik grotelės

 › Realizuoja VRV IV standartus ir technologijas: kintama šaltnešio 
temperatūra, „VRV configurator“ programa ir vien inverteriniai 
kompresoriai

SB.RKXYQ-T(8)

 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato 
terminiai poreikiai: tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, oro 
apdorojimo įrenginiai ir „Biddle“ oro užuolaidos

 › Mažai sveriančias dalis (maks. 105 kg) gali sumontuoti du žmonės
 › Unikalus V formos šilumokaitis pasižymi kompaktiškais matmenimis 
(h/e įrenginys tik 400 mm aukščio), todėl galima montuoti 
kabamosiose lubose, užtikrinant aukščiausią efektyvumą

 › Itin efektyvūs išcentriniai ventiliatoriai (daugiau nei  
50 % didesnis veiksmingumas, lyginant su „Sirocco“  
ventiliatoriumi)

 › Mažų matmenų kompresoriaus įrenginys  
(760 x 554 mm), paliekantis daugiau naudotinos  
grindų vietos

 › Pasižymi visomis standartinėmis VRV funkcijomis

Jau visiškai atitinka  
LOT 21, 2 lygį

ATITINKA 

„ErP 2021“

Duomenys spausdinti 
pagal realiomis sąlygomis 

naudojamus vidaus įrenginius

Visą techninę informaciją apie SB-RKXYQ-T rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Visą techninę informaciją apie SB-RKXYQ-T(8) rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/SB-RKXYQ-T.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/SB-RKXYQ-T8.html
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VRV IV C+ serija
Ten, kur šildymui teikiama pirmenybė, 
nekenkiant efektyvumui

VRV IV standartai

Kintama šaltnešio 
temperatūra
Pritaikykite VRV įrangą geriausiam sezoniniam 
efektyvumui ir komfortui

„VRV configurator“ 
programa
Programinė įranga, skirta supaprastintam paleidimui, 
konfigūravimui ir tinkinimui

 › 7 segmentų ekranas 

 › Automatinis šaltnešio užpildymas

 › Šaltnešio sandarumo patikrinimas

 › Tylusis nakties režimas

 › Mažo triukšmo funkcija 

 › Galima jungti prie stilingų vidaus įrenginių (tik su vienais 
moduliais) 

 › Visiškai inverteriniai kompresoriai

 › Dujomis vėsinama PCB plokštė

 › 4 šonų šilumokaitis

 › Magnetinės varžos NS kompresorius be šepetėlių

 › Sinusinės kreivės NS inverteris

 › NS ventiliatoriaus variklis

 › „E-Pass“ šilumokaitis

 › „I-demand“ funkcija 

 › Rankinė poreikio reguliavimo funkcija

Oro užuolaidos
VRV (CYV) įrangai pritaikytos „Biddle“ oro užuolaidos

Vidiniai įrenginiai
VRV tipo vidaus įrenginiai  
Gyvenamųjų patalpų tipo 

vidaus įrenginiai (tokie kaip 
„Daikin Emura“)

Vėdinimas
Šilumą pakartotinai naudojantis 

vėdinimas (ALB / VAM / VKM)  
AHU jungčių rinkinys

Valdymo sistemos

22
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KLAUSIMŲ KORTELĖS

Ten, kur šildymui teikiama pirmenybė,  
nekenkiant efektyvumui

Aukštas šildymo galingumas, esant žemai  
aplinkos temperatūrai
 › Stabilus šildymo pajėgumas, prieinamas esant vos -15 °C WB!

Aukštas dalinės apkrovos efektyvumas
 › Naujas spiralinis kompresorius su garų įpurškimu, optimizuotas mažai apkrovai
• UNIKALUS atgalInio slėgio valdymas: dirbant maža apkrova, slėgio angoje po spirale 

padidinamas slėgis, neleidžiantis šaltnešiui ištekėti ir padidinantis efektyvumą
• UNIKALI įpurškimo struktūra su patikros vožtuvu: neleidžia srautui atgal sutekėti 

per mažos apkrovos darbą, nors tai tipiškai įvyksta su standartiniais garų įpurškimo 
kompresoriais

 › Kintamosios šaltnešio temperatūros sistema pritaiko šaltnešio temperatūrą, kad ji tiktų 
pagal apkrovą

Aukštas patikimumas, esant vos -25 °C WB
 › Karštų dujų aplinkinis kanalas neleidžia ledui kauptis  
šilumokaičio apačioje

VRV IV+ šilumos siurblys, 
optimizuotas šalto klimato sąlygomis

RXYLQ-T

SLĖGIO PRIEVADAS
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Aukštas sezoninis efektyvumas

 › Išmatuota su vidiniais įrenginiais, naudojant realiomis sąlygomis!
 › VISA vidaus įrenginiams naudojama informacija prieinama mūsų ekodizaino 
puslapyje: 
Jau visiškai atitinka https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html

Visapusė įranga

Nexura 
Ant grindų statomas įrenginys

Visiškai plokščia kasetė

„Biddle“ oro užuolaidos

Oro apdorojimo įrenginys, skirtas vėdinimui

Daikin Emura  
Prie sienos montuojamas įrenginys

Žemos temperatūros hidrodėžė

Jau visiškai atitinka  
LOT 21, 2 lygį

ATITINKA 

„ErP 2021“

Žinomi VRV IV standartai

  Kintama šaltnešio temperatūra
  VRV konfigūravimo priemonė

https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html
https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html
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VRV šilumos siurblys, 
optimizuotas šildymui

Ten, kur šildymui teikiama pirmenybė, nekenkiant efektyvumui

 › Įranga specialiai sukurta šildymui, esant žemai aplinkos 
temperatūrai, todėl ji tinka kaip vieno šaltinio šildymas

 › Stabilus šildymo galingumas iki -15 °C, nes naudojamas įpurškimo 
kompresoriaus

 › Didesnis šildant darbinis diapazonas iki -25 °C
 › Aukštas patikimumas, esant sudėtingoms sąlygoms, nes 
šilumokaityje naudojama karštų dujų apėjimo grandinė

 › 15 % didesnis šildymo galingumas, esant aukštam santykiniam 
drėgnumui (2 °C DB / 1 °C WB ir RH = 83 %), lyginant su ankstesniu 
modeliu

 › Trumpesnis atitirpinimo ir pašildymo laikas, lyginant su standartiniu 
VRV šilumos siurbliu

 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato 
terminiai poreikiai: tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, oro 
apdorojimo įrenginiai ir „Biddle“ oro užuolaidos

RXYLQ-T

Lauko įrenginys RXYLQ 10T 12T 14T
Galingumo intervalas AG 10 12 14
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 28 33,5 40
Šildymo galingumas Prated, h kW 31,5 37,5 45

Maks. 6 °C WB kW 31,50 37,50 45,00
Rekomenduojamas derinys 4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB 
ηs,c  % 251,4 274,4 270,1
ηs,h  % 144,3 137,6 137,1
SEER 6,36 6,93 6,83
SCOP 3,68 3,51 3,5
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64 (1)
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 175 210 245
Nom. 250 300 350
Maks. 325 390 455

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 685x1 240x765
Svoris Įrenginys kg 302
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 77 81 81
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA 56 59 59
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. ~ maks. °C DB -5,0~43,0

Šildymas Min. ~ maks. °C WB -25,0~16,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq 11,8/24,6
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 9,5 12,7

Dujos Iš. diam. mm 22,2 28,6
Visas 
vamzdžių ilgis

Sistema Faktinis m 500

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 25 32

Lauko įrenginys RXYLQ 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T
Sistema 1 lauko įrenginių modulis RXMLQ8T RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ14T

2 lauko įrenginių modulis RXMLQ8T RXMLQ8T RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ14T RXYLQ14T
Galingumo intervalas AG 16 18 20 22 24 26 28
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 44,8 50,4 56 61,5 67 73,5 80
Šildymo galingumas Prated, h kW -

Maks. 6 °C WB kW 50 56,5 63 69 75 82,5 90
Rekomenduojamas derinys 4 x FXMQ63P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB 2 x FXMQ50P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB 7 x FXMQ50P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB

+ 2 x FXMQ80P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB
+ 2 x FXMQ80P7VEB  + 2 x FXMQ80P7VEB

ηs,c  % -
ηs,h  % -
SEER -
SCOP -
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64 (1)
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 280 315 350 385 420 455 490
Nom. 400 450 500 550 600 650 700
Maks. 520 585 650 715 780 845 910

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9 19,1
Dujos Iš. diam. mm 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9
Visas 
vamzdžių ilgis

Sistema Faktinis m 500

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 40 45 50 60

 › Gausus vidinių įrenginių asortimentas: galima jungti VRV su stilingais 
patalpų įrenginiais („Daikin Emura“, „Nexura“...)

 › Realizuoja VRV IV standartus ir technologijas: kintama šaltnešio 
temperatūra, „VRV configurator“ programa, 7 segmentų ekranas 
ir visiškai inverteriniai kompresoriai, 4 šonų šilumokaitis, šaltnešiu 
aušinama PCB plokštė, naujas NS ventiliatoriaus variklis...

 › Nevaržomas lauko įrenginių derinimas, leidžiantis įgyvendinti 
montavimo vietai arba efektyvumui keliamus reikalavimus

 › Itin universalus vamzdynas: 30 m patalpų aukščio skirtumas; 
didžiausias vamzdyno ilgis: 190 m; visas vamzdyno ilgis: 500 m

 › Trumpesnė sumontavimo trukmė ir mažesni  
matmenys, lyginant su ankstesniu modeliu,  
nes pašalintas funkcinis įrenginys

Jau visiškai atitinka  
LOT 21, 2 lygį

ATITINKA 

„ErP 2021“

Duomenys spausdinti 
pagal realiomis sąlygomis 

naudojamus vidaus įrenginius

Visą techninę informaciją apie RXYLQ-T rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYLQ-T.html
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RXYLQ-T 

FVXG-K
Nexura

FXFQ-B
VRV vidaus įrenginys

FXSQ-A
VRV vidaus įrenginys

FTXJ-MW
Daikin Emura

BPMKS967A2

Lauko įrenginys RXYLQ 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
Sistema 1 lauko įrenginių modulis RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ14T

2 lauko įrenginių modulis RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ14T RXYLQ14T
3 lauko įrenginių modulis RXYLQ12T RXYLQ14T

Galingumo intervalas AG 30 32 34 36 38 40 42
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 84 89,5 95 101 107 114 120
Šildymo galingumas Prated, h kW -

Maks. 6 °C WB kW 94,5 100,5 106,5 112,5 120 127,5 135
Rekomenduojamas derinys 9 x FXMQ50P7VEB 8 x FXMQ63P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB 2 x FXMQ50P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 9 x FXMQ50P7VEB 12 x FXMQ63P7VEB

+ 5 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB 
+ 2 x FXMQ80P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB

ηs,c  % -
ηs,h  % -
SEER -
SCOP -
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64 (1)
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 525 560 595 630 665 700 735
Nom. 750 800 850 900 950 1 000 1 050
Maks. 975 1 040 1 105 1 170 1 235 1 300 1 365

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
Dujos Iš. diam. mm 34,9 34,9 34,9 41,3 41,3
Visas 
vamzdžių ilgis

Sistema Faktinis m 500

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 80 90

Lauko įrenginys RXMLQ 8T
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 685x1 240x765
Svoris Įrenginys kg 302
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 75,0
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA 55,0
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. ~ maks. °C DB -5,0~43,0

Šildymas Min. ~ maks. °C WB -25,0~16,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq 11,8/24,6
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 9,5

Dujos Iš. diam. mm 19,1
Visas 
vamzdžių ilgis

Sistema Faktinis m 500

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 20
(1) Faktinis prijungiamų vidaus įrenginių skaičius priklauso nuo vidaus įrenginio tipo ir sistemai keliamo jungčių rodiklio apribojimo

Galima jungti stilingus vidaus įrenginius 

15 KLASĖ 20 KLASĖ 25 KLASĖ 35 KLASĖ 42 KLASĖ 50 KLASĖ 60 KLASĖ 71 KLASĖ
„Daikin Emura“ – prie sienos montuojamas įrenginys FTXJ-MW/MS
Sieninis įrenginys CTXM-M
Sieninis įrenginys FTXM-N
„Nexura“ – ant grindų statomas įrenginys FVXG-K
Ant grindų statomas įrenginys FVXM-F
Universalaus tipo įrenginys FLXS-B(9)
 
Naudojant BPMKS dėžę, reikia prijungti RA vidaus įrenginius prie VRV IV (RYYQ / RXYQ) 
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Valdymo sistemos

„The Post“, 5 žvaigždučių 

viešbučio, VRV IV įranga
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Keitimo VRV sistema
Greitas ir kokybiškas R-22  
ir R-407C sistemų keitimas

 › Automatinis šaltnešio užpildymas

 › Tylusis nakties režimas

 › Mažo triukšmo funkcija

 › Visiškai inverteriniai kompresoriai

 › Magnetinės varžos NS kompresorius 
be šepetėlių

 › Sinusinės kreivės NS inverteris

 › NS ventiliatoriaus variklis

 › „E-Pass“ šilumokaitis

 › „I-demand“ funkcija 

 › Rankinė poreikio reguliavimo funkcija

Šilumos siurblys ir  
šilumos atkūrimas

Šilumos siurblys 

Q

Daugiau informacijos apie šias funkcijas ieškokite VRV IV technologijų skirtuke

Kintama šaltnešio temperatūra
 Pritaikykite VRV įrangą geriausiam sezoniniam efektyvumui  
ir komfortui

„VRV configurator“ programa
Programinė įranga, skirta supaprastintam paleidimui, konfigūravimui ir 
tinkinimui

VRV IV+

VRV III

Oro užuolaidos
VRV (CYV) įrangai pritaikytos „Biddle“ oro užuolaidos

Vidiniai įrenginiai
VRV tipo vidaus įrenginiai 

Valdymo sistemos

Vėdinimas
Šilumą pakartotinai naudojantis vėdinimas (VAM / VKM)

AHU jungčių rinkinys  
 

22

 › 7 segmentų ekranas

 › Automatinis šaltnešio užpildymas

 › Tylusis nakties režimas

 › Mažo triukšmo funkcija

 › Visiškai inverteriniai kompresoriai

 › Dujomis vėsinama PCB plokštė

 › 4 šonų šilumokaitis

 › Magnetinės varžos NS kompresorius be 
šepetėlių

 › Sinusinės kreivės NS inverteris

 › NS ventiliatoriaus variklis

 › „E-Pass“ šilumokaitis

 › „I-demand“ funkcija

 › Rankinė poreikio reguliavimo funkcija
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2013 
(1-asis)

Keitimo 
technologija
Greitas ir kokybiškas būdas 

atnaujinti R-22 ir R-407C sistemas 

Šie privalumai įtikins jūsų klientą

Akivaizdžiai padidinkite efektyvumą, komfortą ir patikimumą

Palikite šaltnešio vamzdyną

Išvenkite verslo nuostolių

Jei pakeičiama dabar, išvengiama nenumatytų, ilgų oro 
kondicionavimo sistemos prastovų. Taip pat išvengiama verslo 
nuostolių parduotuvėse, svečių skundų viešbučiuose, mažesnio darbo 
efektyvumo ir nuomininkų išsikraustymo iš biurų.

Greitas ir lengvas sumontavimas 

Keičiant sistemą, nenutraukiama kasdieninė verslo veikla,  
nes montuojama laipsniškai ir greitai. 

Maži matmenys, geresnis našumas

„Daikin“ lauko įrenginiai yra mažesnių matmenų,  
todėl taupo vietą.  
Be to, galima prijungti daugiau vidaus įrenginių prie naujojo lauko 
įrenginio, palyginus su senąja sistema, todėl padidėja galingumas.

Variniai vamzdžiai išliks tinkami kelioms kartoms 

 › „Daikin“ išbandyti variniai vamzdžiai, naudojami oro kondicionavimo 
sistemoms, laikys daugiau nei 60 metų nuo įrengimo.

 › Japonijoje / Kinijoje jau prieš 10 metų pakeista į VRV Q seriją!

Umedos centrinis pastatas, Japonija
 › Pirminė oro kondicionavimo sistema: 
naudojama jau 20 metų

 › Keitimas į VRV Q seriją:  
2006–2009

 › Galingumas nuo 1 620 AG iki  
2 322 AG

 › SHASE renovacijos apdovanojimas

Mažesnės ilgalaikės išlaidos

Pagal ES direktyvas draudžiama nuo 2015 m. sausio 1 d. sistemos 
remontui naudoti R-22. Jei keitimas į reikalaujamą R-22 šaltnešį 
atidėliojamas iki neplanuoto sistemos gedimo, „šaukštai gali būti 
po pietų“. Vis tiek ateis keitimui skirta diena. Sumontavus techniškai 
pažangią sistemą, nuo pirmosios dienos sumažėja  
energijos sąnaudos ir priežiūros išlaidos.

„Daikin“ nebrangus 
atnaujinimo sprendimas

!  Pakeiskite vidaus 
įrenginius ir BS dėžes
Kreipkitės į vietinį pardavėją 
norėdami pasitikrinti dėl 
suderinamumo, jei jums reikės 
pasilikti vidaus įrenginius.

!  Pakeiskite lauko 
įrenginius

10 AG sistemų palyginimas:
  Vėsinimo režimas
  Šildymo režimas 

R-410A (RXYQQ-T)R-407C (RSXYP-L7)R-22 (RSXY-KA7)

Iki 48 % 
mažesnės 
sąnaudos
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VRV-Q privalumai, padidinantys pelną

Optimizuokite savo verslą
Trumpesnė montavimo trukmė 

Dėl greitesnio montavimo greičiau įgyvendinkite daugiau 
projektų. Pelningiau nei keisti visą sistemą su naujais 
vamzdžiais.

Sumažinkite montavimo išlaidas 
 
Sumažinę montavimo išlaidas, galite pasiūlyti 
klientams mažiausiai kainuojantį sprendimą ir padidinti 
konkurencingumą.

Ne „Daikin“ sistemų keitimas  
 
Tai rūpesčių nekelianti „Daikin“ sistemų ir kitų gamintojų 
pagamintų sistemų keitimo priemonė.

Lengva kaip viens, du, trys 
 
Paprastas keitimo technologijos sprendimas leidžia įgyvendinti 
daugiau projektų didesniam skaičiui klientų per trumpesnį 
laiką ir pasiūlyti jiems geriausią kainą! Visiems geriau.

Šiuolaikinis sprendimas VRV-Q
1   Išleiskite šaltnešį 1   Išleiskite šaltnešį
2   Pašalinkite įrenginius 2   Pašalinkite įrenginius
3   Pašalinkite šaltnešio vamzdžius Pakartotinai naudokite esamą 

vamzdyną ir laidus4   Sumontuokite naują vamzdyną ir laidus
5   Sumontuokite naujus įrenginius 3   Sumontuokite naujus įrenginius
6   Patikrinkite sandarumą 4   Patikrinkite sandarumą
7   Išdžiovinkite su siurbliu 5   Išdžiovinkite su siurbliu

8   Šaltnešio užpildas 6    Automatinis šaltnešio 
užpildymas, valymas ir 
bandymas

9   Išvalykite teršalus
10 Išbandykite, kaip veikia

â
Iki 45 % trumpesnis 
montavimo laikas

Palyginkite diegimo veiksmus

Patogus valdymas 
vienu lietimu
 › Išmatuokite ir 
užpildykite šaltnešiu

 › Automatinis vamzdžio 
valymas

 › Išbandykite, kaip veikia

Automatinis šaltnešio užpildymas
Unikalus ir automatinis užpildymas šaltnešiu, todėl nereikia 
apskaičiuoti šaltnešio tūrio ir užtikrinama, kad sistema veiks 
puikiai. Daugiau nekils problemų, jei nežinosite tikslaus 
vamzdyno ilgio, esant pakeitimams arba klaidoms, jei ne jūs 
montavote pirminę įrangą arba keičiate konkurentų įrangą.

Automatinis vamzdžio valymas
Nereikia valyti vidinio vamzdyno, nes VRV-Q įrenginys jį 
automatiškai sutvarko. Galiausiai, kad būtų greičiau, bandymas 
atliekamas automatiškai.

!   Planuojate ateityje keisti  
 įrangą?  

Jau dabar stebėkite savo sistemą!

Jūsų pastatų naudojimo būdas, laikui 
bėgant, galėjo pasikeisti. Stebėjimas 
ir „Daikin“ ekspertų patarimai padės 
pasiruošti optimaliam keitimui, kad 
būtų kuo didesnis efektyvumas ir 
komfortas su kuo mažesnėmis naujos 
sistemos investicinėmis išlaidomis.
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Visą techninę informaciją apie RQCEQ-P3 rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Lauko įrenginių sistema RQCEQ 280P3 360P3 460P3 500P3 540P3 636P3 712P3 744P3 816P3 848P3
Sistema 1 lauko įrenginių modulis RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3

2 lauko įrenginių modulis RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3
3 lauko įrenginių modulis - RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3
4 lauko įrenginių modulis - RQEQ212P3

Galingumo intervalas AG 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 28,0 36,0 46,0 50,0 54,0 60,0 70,0 72,0 78,0 80,0 
Šildymo galingumas Prated, h kW 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6 
Rekomenduojamas derinys 4 x FXMQ63P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB  4 x FXMQ63P7VEB  4 x FXSQ32A2VEB 12 x FXSQ40A2VEB 3 x FXSQ40A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 7 x FXSQ40A2VEB 4 x FXSQ40A2VEB

 + 2 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB + 8 x FXSQ40A2VEB  + 9 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ40A2VEB + 6 x FXSQ40A2VEB + 9 x FXSQ50A2VEB + 12 x FXSQ50A2VEB 
+ 3 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ50A2VEB

ηs,c  % 200 185 191 201 198 186 194 204 187
ηs,h  % 159 157 161 150 148 157 153 155 157
SEER -
SCOP -
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 140 180 230 250 270 318 356 372 408 424
Nom. 280 360 500 540 636 712 744 816 848
Maks. 364 468 598 650 702 827 926 967,0 1 061 1 102

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Dujos Iš. diam. mm 22,2 25,4 28,6 34,9
Visas 
vamzdžių ilgis

Sistema Faktinis m 300

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3~/50/400
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 30 40 50 60 70 80 90

Lauko įrenginių modulis RQEQ-P3 140P3 180P3 212P3
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 680x635x765
Svoris Įrenginys kg 175 179
Ventiliatorius Oro srauto greitis Vėsinimas Nom. m³/min 95 110

Tipas Sraigtinis ventiliatorius
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 79 83 87
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA -
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. ~ maks. °C DB -5~43

Šildymas Min. ~ maks. °C WB -20~15,5
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq 10,3/21,5 10,6/22,1 11,2/23,4
Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 15 20 22,5

Keitimo VRV įranga,  
šilumos atkūrimas

Greitas ir kokybiškas R-22 ir R-407C sistemų keitimas

 › Nebrangus ir greitas keitimas, nes reikia pakeisti tik lauko ir vidaus 
įrenginius, o tai reiškia, kad pastato viduje beveik nereikia atlikti jokių 
darbų

 › Galima padidinti efektyvumą daugiau nei 40 % dėl šilumos siurblio 
technologijos patobulinimų ir efektyvesnio R-410A šaltinio

 › Mažiau invazinis ir mažiau laiko reikalaujantis įrengimas, lyginant su 
naujos sistemos montavimu, nes galima palikti šaltnešio vamzdyną

 › Unikalus ir automatinis užpildymas šaltnešiu, todėl nereikia 
apskaičiuoti šaltnešio tūrio ir sudaromos galimybės saugiai pakeisti 
konkurentų įrangą

 › Automatinis šaltnešio vamzdynų valymas, užtikrinantis švarų 
vamzdynų tinklą, net jei kompresoriaus sugenda

 › Galima papildomai prijungti vidaus įrenginių ir padidinti galingumą, 
nekeičiant šaltnešio vamzdyno

 › Galima naudotis įranga per įvairius keitimo etapus dėl modulinės VRV 
sistemos konstrukcijos

 › Tikslus temperatūros valdymas, gaivaus oro tiekimas, oro apdorojimo 
įrenginiai ir „Biddle“ oro užuolaidos – viskas integruota į vieną sistemą, 
dėl kurios reikia kreiptis tik į vieną kontaktinį tašką (tik RXYQQ-T)

 › Realizuoja VRV IV standartus ir technologijas: kintama šaltnešio 
temperatūra ir vien inverteriniai kompresoriai (tik RXYQQ-T)

 › Nevaržomas lauko įrenginių derinimas, leidžiantis įgyvendinti 
montavimo vietai arba efektyvumui keliamus reikalavimus  
(tik RXYQQ-T)

RQCEQ-P3

RQCEQ712-848P3

Jau visiškai atitinka  

LOT 21, 2 lygį

ATITINKA 

„ErP 2021“

Duomenys spausdinti 
pagal realiomis sąlygomis 

naudojamus vidaus įrenginius

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RQCEQ-P3.html
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RXYQQ8-12U

Lauko įrenginys RXYQQ/RQYQ-P 140P 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U
Galingumo intervalas AG 5 8 10 12 14 16 18 20
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0
Šildymo galingumas Prated, h kW 16,0 13,7 16,0 18,4 20,6 23,2 27,9 31,0

Maks. 6 °C WB kW - 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
Rekomenduojamas derinys 4 x FXSQ32A2VEB 4 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ63AVEB 6 x FXFQ50AVEB 1 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB

+ 5 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ63AVEB
ηs,c  % 194 302,4 267,6 247,8 250,7 236,5 238,3 233,7
ηs,h  % 137 167,9 168,2 161,4 155,4 157,8 163,1 156,6
SEER - 7,6 6,8 6,3 6,0 5,9
SCOP - 4,3 4,1 4,0 4,2 4,0
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 10 64 (1)
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 62,5 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0
Nom. 125 -
Maks. 162,5 260,0 325,0 390,0 455,0 520,0 585,0 650,0

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 680x635x765 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Svoris Įrenginys kg 175 198 275 308
Ventiliatorius Oro srauto greitis Vėsinimas Nom. m³/min 95 -
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 79 78,0 79,1 83,4 80,9 85,6 83,8 87,9
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA - 57,0 61,0 60,0 63,0 62,0 65,0
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. ~ maks. °C DB -5~43 -5,0~43,0

Šildymas Min. ~ maks. °C WB -20~15,5 -20,0~15,5
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq 11,1/23,2 5,9/12,3 6,0/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 11,3/23,6 11,7/24,4 11,8/24,6
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 9,52 9,52 12,7 15,9

Dujos Iš. diam. mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Visas vamzdžių ilgis Sistema Faktinis m 300

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3~/50/380-415 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 15 20 25 32 40 50

Lauko įrenginių sistema + modulis RXYQQ 22U 24U 26U 28U 30U 32U 34U 36U 38U 40U 42U
Sistema 1 lauko įrenginių modulis RXYQQ10U RXYQQ8U RXYQQ12U RXYQQ16U RXYQQ8U RXYQQ10U

2 lauko įrenginių modulis RXYQQ12U RXYQQ16U RXYQQ14U RXYQQ16U RXYQQ18U RXYQQ16U RXYQQ18U RXYQQ20U RXYQQ10U RXYQQ12U RXYQQ16U
3 lauko įrenginių modulis - RXYQQ20U RXYQQ18U RXYQQ16U

Galingumo intervalas AG 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 97,0 102,4 111,9 118,0
Šildymo galingumas Prated, h kW 34,4 36,9 39,0 41,6 46,3 46,4 51,1 54,2 60,7 62,3 62,4

Maks. 6 °C WB kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,5 125,5 131,5
Rekomenduojamas derinys 6 x FXFQ50AVEB 4 x FXFQ50AVEB 7 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB 8 x FXFQ63AVEB 3 x FXFQ50AVEB 2 x FXFQ50AVEB 6 x FXFQ50AVEB 9 x FXFQ50AVEB  12 x FXFQ63AVEB

+ 4 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 5 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB  
+ 2 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB + 2 x FXFQ80AVEB

ηs,c  % 274,5 269,9 264,2 257,8 256,8 251,7 253,3 250,8 272,4 263,5 261,2
ηs,h  % 171,2 167,0 164,6 166,0 169,8 163,1 166,2 162,4 167,5 170,0 165,5
SEER 6,9 6,8 6,7 6,5 6,4 6,3 6,9 6,7 6,6
SCOP 4,4 4,3 4,2 4,3 4,2 4,1 4,3 4,2
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0
Nom. -
Maks. 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1 040,0 1 105,0 1 170,0 1 235,0 1 300,0 1 365,0

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 15,9 19,1
Dujos Iš. diam. mm 28,6 34,9 41,3
Visas vamzdžių ilgis Sistema Faktinis m 300

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 63 80 100
Faktinis prijungiamų vidaus įrenginių skaičius priklauso nuo vidaus įrenginio tipo (VRV vidaus įrangos, hidrodėžės, RA vidaus įrangos ir t. t.) ir sistemai keliamo jungčių rodiklio apribojimo (50 % <= CR <= 130 %)

Keitimo VRV įranga,  
šilumos siurblys

RQYQ-P / RXYQQ-U

Visą techninę informaciją apie RQYQ-P rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Visą techninę informaciją apie RXYQQ-U rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RQYQ-P.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYQQ-U.html
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Vandeniu aušinama 
VRV IV W+ serija
Idealiai tinka aukštiems pastatams, 
naudojantiems vandenį kaip šilumos šaltinį

VRV IV standartai
Kintama šaltnešio temperatūra
 Pritaikykite VRV įrangą geriausiam sezoniniam efektyvumui ir 
komfortui

„VRV configurator“ programa
Programinė įranga, skirta supaprastintam paleidimui, konfigūravimui 
ir tinkinimui

Daugiau informacijos apie šias funkcijas ieškokite VRV IV technologijų skirtuke

Oro užuolaidos
VRV (CYV) įrangai pritaikytos „Biddle“ oro užuolaidosVidiniai įrenginiai

VRV tipo vidaus įrenginiai ARBA 
gyvenamųjų patalpų tipo 

vidaus įrenginiai
(kaip „Daikin Emura“...)

Valdymo sistemos

Karštas vanduo
Aukštos temperatūros hidrodėžė
Žemos temperatūros hidrodėžė

Vėdinimas
Šilumą pakartotinai naudojantis 

vėdinimas (ALB / VAM / VKM) 
AHU jungčių rinkinys

22

Suvienodintas šilumos siurblių ir šilumos atkūrimo priemonių bei standartinės ir geoterminės serijos asortimentas

 › 7 segmentų ekranas 

 › Visiškai inverteriniai kompresoriai 

 › Galima jungti prie stilingų vidaus įrenginių 

 › Galima jungti prie LT hidrodėžės 

 › Galima jungti prie HT hidrodėžės 

 › Magnetinės varžos NS kompresorius be šepetėlių 

 › Sinusinės kreivės NS inverteris 

 › Rankinė poreikio reguliavimo funkcija

Gausiausias BS dėžių asortimentas, skirtas greičiausiam sumontavimui
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Vandens-oro šilumos siurblys

Visapusė įranga

 
Nexura  

Ant grindų statomas įrenginys Visiškai plokščia kasetė

Žemos temperatūros hidrodėžė Aukštos temperatūros hidrodėžė „Biddle“ oro užuolaidos Oro apdorojimo įrenginys, skirtas vėdinimui

Prie sienos montuojamas 
įrenginys „Daikin Emura“

Išbandykite naujų funkcijų asortimentą
Daugiau universalumo

 › Mišrus HT hidrodėžių ir VRV vidaus įrenginių sujungimas
 › Jungiami prie tokių stilingų vidaus įrenginių kaip „Daikin Emura“, „Nexura“… 
(Negalima mišriai jungti su kita patalpų įranga)

 › Gausesnis asortimentas: 8, 10, 12, 14 AG, galima jungti su iki 42 AG įranga, 
pasižyminčia kompaktiškiausiu korpusu rinkoje

 › Didesnis vamzdyno ilgis, siekiantis iki 165 m (faktinis)
 › Didesnis vidaus įrenginių aukščio skirtumas, siekiantis iki 30 m

Daugiau galingumo
 › Su kiekvienu modeliu iki 72 % didesnis galingumas (!),  
nes naudojamas naujas kompresorius ir didesnis šilumokaitis

Lengvesnis paleidimas ir pritaikymas
 › 7 segmentų ekranas
 › 2 analoginiai įvesties signalai, leidžiantys išoriškai valdyti

 - ĮJUNGIMĄ / IŠJUNGIMĄ (pvz., kompresorių)
 - Darbinį režimą (vėsinimas / šildymas)
 - Galingumo ribą
 - Klaidos signalą

Kompaktiškiausias korpusas rinkoje!

Nuo 8 iki 14 AG Nuo 16 iki 28 AG Nuo 30 iki 42 AG

KLAUSIMŲ KORTELĖS

Unikalus nulinio šilumos išsklaidymo principas
 › Techninėje patalpoje nereikia 
vėdinimo arba vėsinimo

 › Valdykite šilumos išsisklaidymą, 
kad pasiektumėte kuo didesnio 
efektyvumo: faktinis šilumos 
išsisklaidymas reguliuojamas pagal 
nustatytąją tikslinę techninės patalpos 
temperatūrą ir įrenginį
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Maksimalus konstrukcijos universalumas ir 
sumontavimo greitis

 › Suprojektuokite savo sistemą greitai ir universaliai, 
naudodami unikalų vienos ir kelių BS dėžių 
asortimentą.

 › Montavimo laiką itin sutrumpina gausus kompaktiškų 
ir lengvo svorio kelių BS dėžių asortimentas.

 › Nevaržomas vienos ir kelių BS dėžių derinimas

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

BS 10, 12 Q14 A BS 16 Q14 A

BS1Q 10,16,25A

Keli prievadai: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

Sudedamos įrangos konfigūracija

Vienas prievadas

Dėl vidaus įrengimo įrenginys iš išorės yra 
nepastebimas

 › Nepriekaištingai integruojama į supančią architektūrą, 
nes įrenginio nesimato

 › Itin tinka tylos reikalaujančiose vietose, nes nėra išorinio 
veikimo garso

 › Labai universali vidaus įranga, nes šiluma nėra 
išsklaidoma

 › Aukščiausios klasės efektyvumas, net esant labiausiai 
išskirtinėms lauko sąlygoms, ypač naudojant 
geoterminiu režimu

Kintamojo vandens srauto valdymas

 › Kintamojo vandens srauto valdymo parinktis sumažina 
perteklines energijos sąnaudas cirkuliaciniu siurbliu.

 › Valdant kintamąjį vandens vožtuvą, vandens srautas, 
esant galimybei, sumažinamas, taip taupant energiją.

 › 0~10 V 

Mažesni šaltnešio koncentracijos lygiai

Vandeniu aušinamose VRV sistemose paprastai yra 
mažiau šaltnešio kiekvienoje iš jų, todėl tobulai atitinka 
EN378 teisės aktus, ribojančius šaltnešio kiekį ligoninėse ir 
viešbučiuose.

Šaltnešio lygiai išlieka riboti dėl:
 › Riboto atstumo tarp lauko ir vidaus įrenginių
 › Moduliškumo, nes atskiruose aukštuose galima 
montuoti mažas sistemas, o ne vieną didelę. Šilumos 
atkūrimas įmanomas visama pastate, net naudojant 
vandens grandinę.

2 ETAPAS
Šilumos atkūrimas tarp lauko įrenginių 

(Šilumos atkūrimas ar šilumos siurblys)

Aušinimo bokštas (uždarojo tipo), katilas

Šiluma, nukreipta kontūrui

VRV-W

1 ETAPAS
Šilumos atkūrimas tarp vidaus 

įrenginių

Vidaus įrenginiai daugiausia 

vėsinimui, iš dalies šildymui

2 etapų šilumos atkūrimas

VRV-W

Vidaus įrenginiai daugiausia 

šildymui, iš dalies vėsinimui

Iš kontūro absorbuota šiluma

Su visomis egzistuojančiomis 
standartinėmis funkcijomis

Kintamojo 

vandens srauto 

valdymo vožtuvas

 Srauto vožtuvo 

įvesties signalas

Inverterio 

siurblys

Aušinimo bokštas 
(uždarojo tipo), 

katilas

Suvienodintas  
šilumos siurblių  

ir šilumos atkūrimo 
priemonių bei 
standartinės ir 

geoterminės serijos 
asortimentas

Aukštis iki lubų

Vandens vamzdynas
Šaltnešio vamzdynas

3,3 m 
aukščio

14 AG

14 AG

14 AG
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Krištolinis bokštas
BREEAM konstrukcijos: puikus vertinimas

Puikus ir gerai žinomas „Daikin 
Total Solution“ pavyzdys, kai ŠVOK 
įranga pasižymi aukštu energijos 
naudojimo efektyvumu

 › VRV, „Sky Air“ ir „Applied“ sistemų derinys, kuris užtikrina, kad visi 
biurų ir bendrųjų patalpų oras būtų visiškai kondicionuojamas. 

 › Vandeniu vėsinama VRV įranga yra pagrindinis viso ŠVOK energijos 
efektyvumo veiksnys, nes naudojama dviejų pakopų šilumos 
atkūrimo sistema. 

 › Universalumas: atskiras terminis valdymas ir komfortas kiekviename 
aukšte ir patalpoje, užtikrinamas VRV įranga. 

 › „Daikin“ įrenginiai ir „LonWorks“ BMS sistemos sujungiamos be 
jokių problemų, todėl užtikrinama, kad pastato visas energijos 
sunaudojimas būtų tinkamai stebimas ir kontroliuojamas.

Vieta

48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Bukareštas, Rumunija

Pastato duomenys

Pastato užimamas plotas: 24 728 m²
Visas naudojamas plotas: 20 020 m² 
Aukštai: 4 rūsiai, 15 aukštų, techninės įrangos aukštas
Pastato aukštis: 72 m
Biurų erdvė viename aukšte: maždaug 1 000 m²

Sumontuotos „Daikin“ sistemos

 › 67 x VRV vandeniu vėsinami įrenginiai 
 › 2 x VRV lauko šilumos siurblio įrenginiai
 › 289 VRV vidaus įrenginiai (265 ortakiai, 24 x kasetės)
 › 5 x „Sky Air“ įrenginiai su apvaliojo srauto kasetėmis
 › 4 x oru vėsinami vandens aušintuvai
 › 11 x DMS504B51 („LonWorks“ sietuvas) 

Apdovanojimai
 › „Green Building of the Year 2012“ (2012 m. žaliasis pastatas) 
(ROGBC)

 › „Environmental Social & Sustainability“ (socialinio aplinkos 
saugojimo ir tvarumo) apdovanojimas (ESSA)



88

Horizontalioji arba vertikalioji 
vamzdynų jungtis

Itin padidėjęs efektyvumas 
dėl didesnio šilumokaičio

767 mm

Inovacijos,  
skirtos didžiausiam universalumui ir  

lengvam montavimui 

98
0 

m
m

56
0 m

m

Lengva prieiga prie komponentų
Lengvas priekinės plokštės nuėmimas

 1 etapas 2 etapas

Rotacinė skirstomoji dėžė
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Minimaliai užima  
techninės patalpos vietos.

 › „VRV configurator“ programa

 › 7 segmentų ekranas

Nulinio šilumos išsklaidymo principas
 › Techninėje patalpoje nereikia  

vėdinimo arba vėsinimo

 › Padidinamas įrangos universalumas  

ir patikimumas

Šilumos išsklaidymo vijos atvėsina 
įrenginį, kad techninėje patalpoje 
susidarytų neutrali šilumos 
pusiausvyra

PCB išskiria 
šilumą

Kompresorius 
išskiria šilumą

technologija
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Pritaikymo  
pavyzdys
Uždaras garų aušinimo bokštas, naudojamas vėsinant 
Aušintuvas naudojamas šildant

Uždaras garų aušinimo bokštas

Aušintuvas

Vėsinimo režimas

Šildymo režimas

Šaltnešio srautas

Išsiplėtimo bakas 

Filtras

Cirkuliacinis 
siurblys
 

Šilumokaitis

Srauto vožtuvas 
arba srauto valdymo 
vožtuvas

Srauto jungiklis

Stabdymo 
vožtuvas

Trijų krypčių 
vožtuvas

Šios sąrankos privalumai

 › Aušintuvas naudojamas tik tada, kai neužtenka aušinimo bokšto 
galingumo ir (arba) kai VRV įrangos vėsinimo ir šildymo apkrova 
yra nesubalansuota  labai energiją taupanti įranga

 › Jei veikia aušintuvas, naudojamas atsinaujinantis šilumos šaltinis 
(oras), prisidedantis prie BREEAM įvertinimo.

 › Galima sumažinti aušinimo bokštą, todėl įranga tampa 
kompaktiškesnė

Kada naudoti? 

 › Kai bet kuriuo atveju pastate yra naudojamas aušintuvas kitais 
tikslais

 › Kai erdvė lauko įrangai yra ribota
 › Projektai orientuoti pagal efektyvumo / ekologiškų pastatų 
sertifikavimo schemas
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Sausasis aušintuvas naudojamas vėsinant, katilas naudojamas šildant

Katilas

Vėsinimo režimas

Šildymo režimas

Šaltnešio srautas

Išsiplėtimo bakas

 
Filtras

Cirkuliacinis 
siurblys

 
Šilumokaitis

Srauto vožtuvas 
arba srauto valdymo 
vožtuvas

Srauto jungiklis

Stabdymo 
vožtuvas

 
Trijų krypčių 
vožtuvas

Pritaikymo  
pavyzdys

Uždaras garų aušinimo bokštas

Šios sąrankos privalumai

 › Paprasta, nebrangu. Gera galimybė naudoti VRV technologiją 
aukštuose pastatuose

 › Pastato / projekto / įrengimo vietai nekeliamas joks specialus 
reikalavimas

 › Užtikrina aukštą efektyvumą, nes įrangą naudojant viešbutyje, 
paprastai susidaro vienalaikės aušinimo ir šildymo apkrovos.

 ›  Vandens atkūrimo procesas vandens cikle dažnai sudaro 

galimybes išlaikyti vandens temperatūrą priimtino intervalo, net 
nenaudojant sausojo aušintuvo arba katilo. 

Kada naudoti? 

 › Daugiaaukščiuose pastatuose arba kitose vietose, kuriose dėl 
įrengimo sąlygų teikiama pirmenybė VRV vandeniu aušinamai 
įrangai
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Pritaikymo  
pavyzdys
Geoterminės įrangos darbas

Vėsinimo režimas

Šildymo režimas

Šaltnešio srautas

Išsiplėtimo bakas
 
Skystoji šildymo 
priemonė
 
Filtras

Cirkuliacinis 
siurblys

Buferinis bakas

Šilumokaitis

 
Srauto vožtuvas 
arba srauto valdymo 
vožtuvas

Srauto jungiklis
 
Stabdymo 
vožtuvas
 
Trijų krypčių 
vožtuvas

Gruntinis kontūras su 

vertikaliaisiais gręžiniais

Karšto vandens bakas

Šios sąrankos privalumai

 › Labai taupo energiją
 › Geoterminis kontūras gali tarnauti labai ilgą laiką, todėl ateityje 
bus lengva įrangą atnaujinti / pakeisti

 › Vertikalieji gręžiniai užtikrina stabilesnę vandens temperatūrą  
(= aukštą nuolatinį efektyvumą) ir neužima daug vietos ant 
žemės.

Kada naudoti? 

 › Kai dirvožemis yra tinkamas geoterminiam kontūrui ir vietinės 
įmonės užsiima geoterminiais įrengimais

 › Skirta projektams su aukštais energijos efektyvumo 
reikalavimais, kai tikimasi gauti ekologiško pastato sertifikatą
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Geoterminis ciklas

Sąlygos
 › Vanduo 20 m gylyje visus metus išlieka pastovios 
10 °C temperatūros

 › Paviršinis vanduo atvėsta žiemą iki 5 °C

Vertikaliosios sistemos sąlygos
 › Tipiškas gylis: 30–140 m. Žemės temperatūra 
didesniame nei 15 m gylyje yra pastovi, maždaug 
10 °C

Pavyzdžiai

 Horizontaliojo kontūro sistema
 › Tipiškas tranšėjos gylis: 1–2 m. Žemės temperatūra 
kinta, bet visada yra aukštesnė nei 5 °C  
(išimtis: šalti regionai)

 › Kompaktiškasis kontūras: plastikinis geoterminio 
kontūro vamzdis yra susuktas persidengiančiais 
apskritimais ir išlygintas (montuojamas ten, 
kur neužtenka vietos uždaram horizontaliajam 
kontūrui)

 Gali būti ekonomiškiausio tipo geoterminė 
sistema

 Pastovi gruntinio vandens temperatūra turi 
teigiamo poveikio šilumos siurblio efektyvumui

O Pavojus sugadinti sistemos komponentus dėl 
vandens kokybės  gali reikėti antrinio ciklo, 
kad būtų galima apsaugoti šilumokaitį

O Reikia tikrinti vandenį dėl rūgštingumo, 
mineralinių medžiagų sudėties, organinių 
medžiagų sudėties ir korozinių savybių

O Daugelyje vietų atvirosios sistemos yra 
draudžiamos dėl aplinkosaugos priežasčių

  Reikia mažiau paviršiaus ploto

 Labai pastovi žemės temperatūra

O Brangi sistema dėl gręžimo išlaidų

 Įrengimas yra paprastesnis ir mažiau kainuoja 
nei uždaros vertikaliosios kilpos.

O Daugiausia mažoms patalpoms, nes reikia 
turėti daug žemės

O Negalėsite toje vietoje, kurioje yra kontūras, 
sodinti medžių arba statyti pastatų.

O Reikia glikolio, kad vanduo neužšaltų.

Uždaroji sistema 

Naudojami vandens vamzdžiai, kurie yra užkasti žemėje ir 
apsikeičia šiluma su žeme

Atviroji sistema

Naudoja vandenį iš šulinio arba paviršinį vandenį (upės, ežero). Vanduo 
pumpuojamas atgal į antrąjį šulinį arba paviršinio vandens telkinį

Mažesnėms patalpoms taip pat galima naudoti horizontalųjį kontūrą
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 › Kintamo vandens srauto valdymo parinktis suteikia daugiau 
universalumo ir kontrolės

 › 2 analoginiai įvesties signalai, leidžiantys išoriškai valdyti  
ĮJUNGIMĄ / IŠJUNGIMĄ, darbinį režimą, klaidų signalą...

 › Pasižymi visomis standartinėmis VRV funkcijomis

VRV IV+ vandeniu aušinamos 
įrangos serija

Idealiai tinka aukštiems pastatams, naudojantiems vandenį 
kaip šilumos šaltinį

 › Aplinką tausojantis sprendimas: mažesnės CO2 emisijos, nes geoterminė 
energija naudojama kaip atsinaujinančios energijos šaltinis, o dėl tipiškai 
žemesnių šaltnešio kiekių, įranga idealiai atitinka EN378 reikalavimus

 › Kreipiantis į vieną kontaktinį tašką, išsprendžiami visi pastato terminiai 
poreikiai: tikslus temperatūros valdymas, vėdinimas, oro apdorojimo 
įrenginiai, „Biddle“ oro užuolaidos ir karštas vandens tiekimas

 › Dėl unikalaus nulinės šilumos išsklaidymo principo nebereikia 
techninėse patalpose vėdinimo arba aušinimo, todėl maksimaliai 
padidindamas įrangos universalumas

 › Gausus vidinių įrenginių asortimentas: galima jungti VRV su stilingais 
patalpų įrenginiais („Daikin Emura“, „Nexura“...)

 › Realizuoja VRV IV standartus ir technologijas: kintama šaltnešio 
temperatūra, „VRV configurator“ programa, 7 segmentų ekranas ir vien 
inverteriniai kompresoriai

 › Sukurta taip, kad būtų lengva sumontuoti ir aptarnauti: galima rinktis 
iš viršutinės arba priekinės šaltnešio vamzdyno jungties ir rotacinės 
skirstomosios dėžės, kad remontuojamas dalis būtų galima lengvai pasiekti

 › Kad kuo daugiau sutaupytumėte vietos, galima sukrauti kompaktišką 
ir lengvą konstrukciją vieną ant kitos: 42 AG įrangą galima sumontuoti 
mažesniame nei 0,5 m² grindų plote

 › 2 etapų šilumos atkūrimas: pirmasis etapas tarp vidaus įrenginių, antrasis 
etapas tarp lauko įrenginių, nes energija saugoma vandens kontūre

 › Suvienodintas šilumos siurblio ir šilumos atkūrimo įrangos versijos 
modelis, taip pat geoterminio ir standartinio naudojimo įranga

Lauko įrenginys RWEYQ 8T9 10T9 12T9 14T9
Galingumo intervalas AG 8 10 12 14
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 22,4 28,0 33,5 40,0
Šildymo galingumas Prated, h kW 25,0 31,5 37,5 45,0 

Maks. 6 °C WB kW 25,0 31,5 37,5 45,0
Rekomenduojamas derinys 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB
ηs,c  % 326,8 307,8 359,0 330,7
ηs,h  % 524,3 465,9 436,0 397,1
SEER 8,4 7,9 9,2 8,5
SCOP 13,3 11,8 11,1 10,1
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64 (1)
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 100,0 125,0 150,0 175,0
Nom. -
Maks. 300,0 375,0 450,0 525,0

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 980x767x560
Svoris Įrenginys kg 195 197
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 65,0 71,0 72,0 74,0
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA 48,0 50,0 56,0 58,0
Darbinis diapazonas Įleidžiamo vandens 

temperatūra
Vėsinimas Min. ~ maks. °C DB 10~45
Šildymas Min. ~ maks. °C WB 10~45

Temperatūra aplink 
korpusą

Maks. °C DB 40

Drėgmė aplink korpusą Vėsinimas ~ šildymas Maks.  % 80~80
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5

Užpildas kg/TCO2Eq 7,9/16,5 9,6/20,0
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 952 127

Dujos Iš. diam. mm 19,1 (2) 22,2 (2) 28,6 (2)
HP / LP dujos Iš. diam. mm 15,9 (3) / 19,1 (4) 19,1 (3) / 22,2 (4) 19,1 (3) / 28,6 (4) 22,2 (3) / 28,6 (4)
Išleidimas Dydis 14 mm iš. diam. / 10 mm vid. diam.
Vanduo Įeiga / išeiga Dydis ISO 228-G1 1/4 B/ISO 228-G1 1/4 B
Visas vamzdžių ilgis Sistema Faktinis m 500

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 20 25

RWEYQ-T9

VRV-W

VRV-W

Vandens vamzdynas
Šaltnešio vamzdynas

Lygių skirtumas tarp vidaus įrenginių: 30 m

Lygio skirtumas tarp VRV-W ir vidaus įrenginių:
50 m, jei VRV-W įranga yra viršuje
40 m, jei VRV-W įranga yra apačioje

Neribotas vandens vamzdyno ilgis
Vidaus įranga

NAUJA

Jau visiškai atitinka  
LOT 21, 2 lygį

ATITINKA 

„ErP 2021“

Duomenys spausdinti 
pagal realiomis sąlygomis 

naudojamus vidaus įrenginiusGalima jungti stilingus vidaus įrenginius 

15 KLASĖ 20 KLASĖ 25 KLASĖ 35 KLASĖ 42 KLASĖ 50 KLASĖ 60 KLASĖ 71 KLASĖ
„Daikin Emura“ – prie sienos montuojamas įrenginys FTXJ-MW/MS
Sieninis įrenginys CTXM-M
Sieninis įrenginys FTXM-N
„Nexura“ – ant grindų statomas įrenginys FVXG-K
Ant grindų statomas įrenginys FVXM-F
Universalaus tipo įrenginys FLXS-B(9)
 
Naudojant BPMKS dėžę, reikia prijungti RA vidaus įrenginius prie VRV IV (RYYQ / RXYQ) 

Visą techninę informaciją apie RWEYQ-T9 rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RWEYQ-T9.html
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RWEYQ-T9

Lauko įrenginių sistema RWEYQ 16T9 18T9 20T9 22T9 24T9 26T9 28T9
Sistema 1 lauko įrenginių modulis RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

2 lauko įrenginių modulis RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T
Galingumo intervalas AG 16 18 20 22 24 26 28
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 44,8 50,4 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0
Šildymo galingumas Prated, h kW 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 90,0 

Maks. 6 °C WB kW 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 90,0
ηs,c  % 307,6 308,7 298,1 311,3 342,6 322,5 306,1
ηs,h  % 459,2 491,1 466,8 447,9 434,5 406,9 387,9
SEER 7,9 7,7 8,0 8,8 8,3 7,9
SCOP 11,7 12,5 11,9 11,4 11,1 10,4 9,9
Rekomenduojamas derinys 4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ50P7VEB 8 x FXMQ63P7VEB 12 x FXMQ50P7VEB 7 x FXMQ50P7VEB  2 x FXMQ50P7VEB

+ 2 x FXMQ80P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB  
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64 (1)
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0
Nom. -
Maks. 600,0 675,0 750,0 825,0 900,0 975,0 1 050,0

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 127 159 191
Dujos Iš. diam. mm 28,6 (2) 34,9 (2)
HP / LP dujos Iš. diam. mm 22,2 (3) / 28,6 (4) 28,6 (3) / 28,6 (4) 28,6 (3) / 28,6 (4) 28,6 (3) / 34,9 (4)
Visas vamzdžių ilgis Sistema Faktinis m 500

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 32 35 40 50

Lauko įrenginių sistema RWEYQ 30T9 32T9 34T9 36T9 38T9 40T9 42T9
Sistema 1 lauko įrenginių modulis RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

2 lauko įrenginių modulis RWEYQ10T   RWEYQ12T RWEYQ14T
3 lauko įrenginių modulis RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Galingumo intervalas AG 30 32 34 36 38 40 42
Vėsinimo galingumas Prated, c kW 84,0 89,5 95,0 100,5 107,0 113,5 120,0
Šildymo galingumas Prated, h kW 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0 

Maks. 6 °C WB kW 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0
Rekomenduojamas derinys 12 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 12 x FXMQ50P7VEB 18 x FXMQ50P7VEB  13 x FXMQ50P7VEB 8 x FXMQ50P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB

+ 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB 15 x FXMQ63P7VEB
ηs,c  % 308,3 318,2 342,5 352,3 338,8 341,4 332,9
ηs,h  % 467,2 456,1 447,0 438,5 419,4 404,4 391,2
SEER 7,9 8,2 8,8 9,0 8,7 8,5
SCOP 11,9 11,6 11,4 11,2 10,7 10,3 10,0
Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64 (1)
Vidaus jungčių 
rodiklis

Min. 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0
Nom. -
Maks. 1 125,0 1 200,0 1 275,0 1 350,0 1 425,0 1 500,0 1 575,0

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 19,1 (2)
Dujos Iš. diam. mm 34,9 41,3
HP / LP dujos Iš. diam. mm 28,6 (3) / 34,9 (4) 41,3 (3) / 34,9 (4)
Visas vamzdžių ilgis Sistema Faktinis m 500

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/380-415
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 50 63 80
(1) Faktinis prijungiamų vidaus įrenginių skaičius priklauso nuo vidaus įrenginio tipo (VRV vidaus įrangos, hidrodėžės, RA vidaus įrangos ir t. t.) ir sistemai keliamo jungčių rodiklio apribojimo (50 % <= CR <= 130 %) | (2) Jei naudojama šiluminio siurblio sistema, 
dujų vamzdis nenaudojamas (3) Jei naudojama šilumos atkūrimo sistema (4) Jei naudojama šilumos siurblio sistema

+

2 etapo šilum
os 

atkūrim
as tarp  

 lauko įrenginių

Karštas buitinis 
vanduo

Žemos temp. 
radiatorius

Žemos temp. 
radiatorius

Oro apdorojimo 
įrenginys

Grindinis 
šildymas

Grindinis 
šildymas

Išgauta šilum
a naudojam

a 
nem

okam
am

  karštam
 

vandeniui ir šildym
ui

Vėsinim
as

Karštas vanduo

Šildym
as

25–35 °C

25–35 °C

45–75 °C

25–45 °C

25–75 °C

45–75 °C

Karšto 
buitinio 
vandens 
bakas

„Daikin“ saulės 
energijos 
skydelis

VRV vidaus įrenginiai

Tik šildymui skirta 
VRV hidrodėžė 

arba

Grįžtamoji žemos 
temperatūros 

hidrodėžė

BS dėžė

BS dėžė

Aušinimo bokštas (uždarojo tipo), katilas

Šiluma, nukreipta kontūrui

Iš kontūro absorbuota šiluma

Šiluma, nukreipta kontūrui

Iš kontūro absorbuota šiluma

* Aukščiau pateikta sistemos konfigūracija yra tik iliustraciniais tikslais.

Skysčio vamzdis
Dujų vamzdis

Karštas vanduo
Dujų išleidimo vamzdis

1 etapo šilumos atkūrimas tarp 
vidaus įrenginių
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VRV vidaus įrenginiai  
Vienas iš gausiausių asortimentų rinkoje, kurį 
šiuo metu sudaro ne mažiau kaip 26 skirtingo 
stiliaus ir elegantiški modeliai, esantys 
116 skirtingų variantų. Viskas suprojektuota taip, 
kad būtų kuo daugiau komforto, kuo mažiau 
darbinio triukšmo ir paprastesnis montavimas 
bei aptarnavimas.
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VRV vidaus įrenginiai

VRV vidaus įrenginiai 

Prie lubų tvirtinami kasetiniai įrenginiai 
FXFQ-B 107
FXZQ-A 108
FXCQ-A 112
FXKQ-MA 113

Įmontuojami į lubas įrenginiai 
Automatiškai išsivalantis filtras į lubas  
įmontuojamiems įrenginiams 114
Kelių zonų rinkinys    115
FXDQ-A3 116
FXSQ-A     117
FXMQ-P7 / FXMQ-MB    118

Sieninis įrenginys 
FXAQ-A 119

Prie lubų montuojami įrenginiai 
FXHQ-A 120
FXUQ-A 121

Ant grindų statomi įrenginiai 
FXNQ-A 122
FXLQ-P 123

Stilingi vidaus įrenginiai

BPMKS       
Priedas, skirtas prijungti stilingus vidaus įrenginius    124 

Montuojami prie sienos 
FTXJ-MW/MS 126
CTXM-M / FTXM-N 127

Ant grindų statomi  
FVXG-K 129
FVXM-F 130

Universalaus tipo įrenginys  
FLXS-B(9)     131

UNIKALU

UNIKALU

UNIKALU

UNIKALU

PLONIAUSIAS  
KLASĖJE

PLONIAUSIAS  
KLASĖJE

UNIKALAUS DIZAINO 
ĮRENGINYS

UNIKALUS SPINDULINI 
SKYDELIS

NAUJI 
SKYDELIAI

UNIKALU
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(1) Nominalieji vėsinimo galingumai pagrįsti: vidaus temperatūra – 27 °C DB, 19 °C WB, lauko temperatūra – 35 °C DB, ekvivalentiškas šaltnešio vamzdynas – 5 m, lygių skirtumas – 0 m

(2) Nominalieji šildymo galingumai pagrįsti: vidaus temperatūra – 20 °C DB, lauko temperatūra – 7 °C DB, 6 °C WB, ekvivalentiškas šaltnešio vamzdynas – 5 m, lygių skirtumas – 0 m

Tipas  Modelis  Gaminio pavadinimas 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Pr
ie

 lu
bų

 tv
irt

in
am

a 
ka

se
tė

UNIKALU

Apvaliojo 
srauto kasetė

360° oro išpūtimas, pasižymintis optimaliu efektyvumu ir komfortu
 › Automatinio išsivalymo funkcija užtikrina aukštą efektyvumą
 › Išmanieji jutikliai taupo energiją ir sukuria kuo didesnį komfortą
 › Dėl universalumo galima pritaikyti bet kokiam patalpos išplanavimui
 › Mažiausias įrangos aukštis rinkoje!
 › Dekoratyvinių skydelių konstrukcijos ir spalvų pasirinkimas 

gausesnis nei bet kada

FXFQ-B         

UNIKALU

Visiškai 
plokščia 
kasetė

Unikali konstrukcija, kuri visiškai lygiai integruojama į lubas
 › Nepriekaištingai integruojama į standartinės architektūros lubų plyteles
 › Įstabaus dizaino ir inžinerinio meistriškumo derinys
 › Išmanieji jutikliai taupo energiją ir sukuria kuo didesnį komfortą
 › Mažo galingumo įrenginys, sukurtas mažoms arba gerai izoliuotoms patalpoms
 › Dėl universalumo galima pritaikyti bet kokiam patalpos išplanavimui

FXZQ-A      

2 pūtimo 
krypčių 
prie lubų 
montuojama 
kasetė

Plona, lengva konstrukcija, kurią lengva sumontuoti siaurose lubų ertmėse
 › Visų įrenginių ilgis siekia 620 mm, todėl tobulai tinka siauroms lubų erdvėms
 › Dėl universalumo galima pritaikyti bet kokiam patalpos išplanavimui
 › Mažiau sunaudojama energijos dėl NS ventiliatoriaus variklio
 › Kai įrenginiu nesinaudojama, mentės visiškai užsidaro
 › Optimalus komfortas su automatiniu oro srauto pritaikymu pagal reikiamą apkrovą

FXCQ-A        

Prie lubų 
tvirtinama 
kampinė 
kasetė

1 išpūtimo krypties kampinė įranga 
 › Dėl kompaktiškų matmenų galima montuoti siaurose lubų ertmėse
 › Universali įranga dėl įvairių oro išpūtimo parinkčių

FXKQ-MA    

Įm
on

tu
oj

am
as

 į 
lu

ba
s

Plonas į lubas 
įmontuojamas 
įrenginys

Plona universalaus montavimo konstrukcija
 › Dėl kompaktiškų matmenų galima montuoti siaurose lubų ertmėse
 › Vidutinis išorinis statinis slėgis iki 44 Pa
 › Matosi tik grotelės
 › Mažo galingumo įrenginys, sukurtas mažoms arba gerai izoliuotoms patalpoms
 › Mažiau sunaudojama energijos dėl NS ventiliatoriaus variklio

FXDQ-A3       

Įmontuojamas 
į lubas 
įrenginys su 
vidutiniu ESP

Nors ir ploniausias, bet galingiausias rinkoje vidutinio statinio slėgio įrenginys!
 ›  Ploniausias įrenginys klasėje, tik 245 mm
 › Žemas darbinio triukšmo lygis
 › Vidutinis išorinis statinis slėgis iki 150 Pa, todėl įrenginį galima naudoti su 

lanksčiais skirtingų ilgių ortakiais
 › Automatinio oro srauto reguliavimo funkcija matuoja oro tūrį ir statinį slėgį, 

kuriuos pritaiko pagal nominalųjį oro srautą, garantuojantį komfortą

FXSQ-A           

Įmontuojamas 
į lubas 
įrenginys su 
aukštu ESP

ESP iki 200, todėl tobulai tinka didelio dydžio patalpoms
 ›  Garantuojamas optimalus komfortas, kad ir kokio tipo būtų ortakiai arba 

grotelės, nes naudojamas automatinis oro srauto koregavimas
 › Mažiau sunaudojama energijos dėl NS ventiliatoriaus variklio
 › Universali įranga, nes galima keisti oro įsiurbimo kryptį nuo galinio įsiurbimo į 

apatinį

FXMQ-P7     

Įmontuojamas 
į lubas 
įrenginys su 
aukštu ESP

ESP iki 270, todėl tobulai tinka labai didelio dydžio patalpoms
 › Matosi tik grotelės
 › Didelio galingumo įrenginys: iki 31,5 kW šildymo galios

FXMQ-MB  

M
on

tu
oj

am
i 

pr
ie

 s
ie

no
s 

Sieninis 
įrenginys

Patalpoms be kabamųjų lubų ir kuriose nėra laisvos vietos ant grindų
 › Plokščią, stilingą priekinį skydelį yra lengviau nuvalyti
 › Mažo galingumo įrenginys, sukurtas mažoms arba gerai izoliuotoms patalpoms
 › Mažiau sunaudojama energijos dėl NS ventiliatoriaus variklio
 › Oras patogiai paskirstomas aukštyn ir žemyn, naudojant 5 skirtingus išpūtimo 

kampus

FXAQ-A       

Ka
bi

na
m

i p
rie

 lu
bų

Prie lubų 
montuojamas 
įrenginys

Plačioms patalpoms be kabamųjų lubų ir kuriose nėra laisvos vietos ant grindų
 › Dėl Kvanda efekto tobulai tinka patogiam oro srautui plačiose patalpose
 › Galima labai lengvai įšildyti arba atvėsinti patalpas, kuriose aukštis iki lubų siekia 3,8 m!
 › Galima lengvai įrengti tiek naujuose, tiek ir atnaujintuose pastatuose
 › Galima be jokių sunkumų montuoti net kampuose arba siaurose erdvėse
 › Mažiau sunaudojama energijos dėl NS ventiliatoriaus variklio

FXHQ-A   

UNIKALU
4 pūtimo 
krypčių prie lubų 
montuojamas 
įrenginys

Unikalus „Daikin“ įrenginys, skirtas aukštoms patalpoms be kabamųjų lubų ir kuriose nėra laisvos vietos ant grindų
 › Galima labai lengvai įšildyti arba atvėsinti patalpas, kuriose aukštis iki lubų siekia 3,5 m!
 › Galima lengvai įrengti tiek naujuose, tiek ir atnaujintuose pastatuose
 › Dėl universalumo galima pritaikyti bet kokiam patalpos išplanavimui
 › Mažiau sunaudojama energijos dėl NS ventiliatoriaus variklio

FXUQ-A  

A
nt

 g
rin

dų
 s

ta
to

m
i 

Ant grindų 
statomas 
įrenginys

Perimetriniam zonos oro kondicionavimui
 › Gali būti montuojama stiklinės sienos priekyje arba laisvai pastatomas, užbaigus 

priekinę ir galinę dalį
 › Tobulai tinka tinka montuoti po langu
 › Reikia labai mažai montavimo vietos
 › Kai montuojama prie sienos, lengviau išvalyti po įrenginiu 

FXLQ-P      

Mažai 
pastebimas 
ant grindų 
statomas 
įrenginys

Tobulai tinka montuoti biuruose, viešbučiuose ir gyvenamosiose patalpose
 › Nepastebimai įmontuojama į sieną – matomos tik įsiurbimo ir išpūtimo grotelės
 › Galima montuoti po langu
 › Reikia labai mažai montavimo vietos, nes ilgis siekia tik 200 mm
 › Dėl aukšto ESP įrengimas yra universalus

FXNQ-A      

Vėsinimo galingumas (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

Šildymo galingumas (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

NA
UJ

A

 įrenginių apžvalga
Vidiniai įrenginiai 

Galingumo klasė (kW)

Automatiškai 
išsivalančio 

filtro parinktis

Kelių zonų 
parinktis

NAUJA
Juodi ir 

dizainerių 
sukurti 

skydeliai

Kelių zonų 
parinktis
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Prijungiamas lauko įrenginys

RY
YQ

-T

RX
YQ

-T
(9

)

RX
YS

CQ
-T

V1
3

RX
YS

Q
-T

V1
3

RX
YS

Q
-T

Y1
3

RW
EY

Q
-T

94

RX
YL

Q
-T

Tipas Modelis Gaminio pavadinimas 15 20 25 35 42 50 60 71

Prie lubų 
tvirtinama 
kasetė

Apvaliojo srauto kasetė  
(įsk. automatinio  

nusivalymo funkciją1)

FCAG-B    

Visiškai plokščia  
kasetė

FFA-A9     

Įmontuojamas 
į lubas

Plonas į lubas įmontuojamas 
įrenginys

FDXM-F9     

Įmontuojamas į lubas įrenginys su 
inverteriu valdomu ventiliatoriumi

FBA-A9     

Montuojami 
prie sienos

Prie sienos  
montuojamas įrenginys 
 „Daikin Emura“

FTXJ-MW/MS         

Sieninis įrenginys
CTXM-M 
FTXM-N             

Kabinamas  
prie lubų

Prie lubų montuojamas įrenginys FHA-A9     

Ant grindų 
statomi 

„Nexura“ ant grindų statomas 
įrenginys

FVXG-K        

Ant grindų statomas įrenginys FVXM-F        

Universalaus tipo įrenginys FLXS-B(9)         

Mažai pastebimas ant grindų 
statomas įrenginys

FNA-A9     

Stilingų vidaus įrenginių apžvalga

1  Reikia dekoratyvinio skydelio BYCQ140DG9 arba BYCQ140DGF9 + BRC1E53A/B/C 
2  Reikia BPMKS įrenginio, kad būtų galima prijungti stilingų vidaus įrenginių 
3 Neleidžiama maišyti RA vidaus įrenginius ir VRV vidaus įrenginius
4 Tik naudojant šilumos siurblį

Galingumo klasė (kW)

Atsižvelgiant į pritaikymo būdą, galima prijungti „Split“ ir 
„Sky Air“ vidaus įrenginius prie VRV IV ir VRV IV S serijos 
lauko įrenginių. Žiūrėkite lauko įrenginių portfelį, kur 
nurodomi kombinacijos apribojimai.

Automatiškai 
išsivalančio 

filtro parinktis
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VRV vidaus įranga

Apvaliojo srauto kasetė

Įmontuojamas į lubas įrenginys  
su aukštu ESP

Plonas į lubas įmontuojamas 
įrenginys
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VRV vidaus įranga

Visiškai plokščia kasetė

Mažai pastebimas ant grindų 
statomas įrenginys

Karšto vandens gavyba
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 įrangos privalumų apžvalga
Vidiniai įrenginiai 

Prie lubų tvirtinami kasetiniai įrenginiai Įmontuojami į lubas įrenginiai Sieninis 
įrenginys

Prie lubų montuojami 
įrenginiai

Ant grindų statomi 
įrenginiai

FXFQ-B FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MB FXAQ-A FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Galima naudoti, nesant namie Galima išlaikyti patalpų komforto lygius, kai nieko nėra             
Tik ventiliatorius Oro kondicionierius gali būti naudojamas kaip ventiliatorius, pučiantis orą, bet nevėsinantis ir nešildantis             
Automatiškai išsivalantis filtras Filtras automatiškai pats išsivalo. Priežiūros paprastumas reiškia optimalų energijos veiksmingumą ir didžiausią 

komfortą, kuriam nereikia brangios arba daug laiko užimančios techninės priežiūros   
Grindų ir buvimo jutiklis Buvimo jutiklis nukreipia orą nuo bet kurio asmens, kuris aptinkamas patalpoje. Grindų jutiklis išmatuoja vidutinę 

grindų temperatūrą ir užtikrina tolygų temperatūros paskirstymą tarp lubų ir grindų  

Apsauga nuo skersvėjų Kai pradedama šildyti arba kai termostatas išjungtas, oro išpūtimo kryptis yra nustatyta horizontaliai, o ventiliatorius – mažam 
greičiui, kad būtų išvengta skersvėjų.  Kai įšyla, oro išpūtimo ir ventiliatoriaus greitis yra nustatomi pagal pageidavimą    

Šnabždesio tylumo veikimo režimas „Daikin“ vidaus įrenginių triukšmas prilygsta šnabždesiui. Taip pat garantuojame, kad lauko įrenginiai nedrums 
kaimynų ramybės      

Automatinis aušinimo ir šildymo 
perjungimas Automatiškai parenka vėsinimo arba šildymo režimą, kad pasiektų nustatytą temperatūrą             

Oro filtras Pašalina ore esančias dulkių daleles, kad būtų užtikrintas stabilus švaraus oro tiekimas
G1
F8 

(pasirinktinai)
G1  G1 

G1
F8 

(pasirinktinai)


G1
F8 

(pasirinktinai)
 G1 G1 G1 G1

Sausinimo programa Leidžia sumažinti drėgnumo lygį, nekeičiant kambario temperatūros             

Apsaugų nuo lubų išsitepimo Vidaus įrenginio oro išpūtimas yra specialiai taip suprojektuotas, kad oras nebūtų pučiamas į lubas ir neatsirastų dėmių    
Vertikalus automatinis srauto 
reguliavimas

Galimybė pasirinkti, kai siekiama suvienodinti oro srautą ir temperatūros pasiskirstymą, automatiškai vertikaliai 
judančias oro išleidimo groteles      

Ventiliatoriaus greičio reguliavimo 
žingsniai Galima rinktis iš kelių ventiliatoriaus greičių siekiant optimizuoti komforto lygius 3 + 

automatinis
3 + 

automatinis
3 + 

automatinis 2 3 3 + 
automatinis 3 2 2 3 3 + 

automatinis 2 2

Atskiras menčių valdymas Atskiras menčių valdymas laidiniu nuotoliniu pulteliu, leidžiantis paprastai nustatyti kiekvienos mentės padėtį, kad 
tiktų bet kokiai naujosios patalpos konfigūracijai. Taip pat parduodami pasirenkami korpusų rinkiniai   

Savaitinis laikmatis Galima nustatyti laikmatį, kad kasdien arba kas savaitę įrenginys pradėtų veikti norimu metu ir sustotų             
Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais 
spinduliais Galite nuotoliniu būdu valdyti patalpų įrenginį nuotoliniu infraraudonųjų spindulių pulteliu su LCD ekranu             
Laidinis nuotolinio valdymo pultelis Galite nuotoliniu būdu valdyti patalpų įrenginį laidiniu nuotoliniu pulteliu             
Centralizuotas valdiklis Centralizuotu pulteliu galima iš vieno atskiro taško valdyti kelis vidaus įrenginius             
Kelios zonos Su vienu vidaus įrenginiu galima naudoti iki 6 atskirų klimato zonų  

Automatinis pakartotinis paleidimas Dingus maitinimui, įrenginys automatiškai pakartotinai pasileidžia su pirminiais nustatymais             
Savitoji diagnozė Supaprastina priežiūrą, nes nurodo sistemos gedimus arba veikimo sutrikimus             
Išleidimo siurblio rinkinys Palengvina kondensato išleidimą iš vidaus įrenginio Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Pasirinktinai Pasirinktinai Pasirinktinai Standartiškai

Keli nuomininkai Galima išjungti vidaus įrenginio pagrindinį maitinimo šaltinį, kai išvykstama iš pastato arba aptarnavimo tikslais   () ()    ()  () ()  
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Prie lubų tvirtinami kasetiniai įrenginiai Įmontuojami į lubas įrenginiai Sieninis 
įrenginys

Prie lubų montuojami 
įrenginiai

Ant grindų statomi 
įrenginiai

FXFQ-B FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MB FXAQ-A FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Galima naudoti, nesant namie Galima išlaikyti patalpų komforto lygius, kai nieko nėra             
Tik ventiliatorius Oro kondicionierius gali būti naudojamas kaip ventiliatorius, pučiantis orą, bet nevėsinantis ir nešildantis             
Automatiškai išsivalantis filtras Filtras automatiškai pats išsivalo. Priežiūros paprastumas reiškia optimalų energijos veiksmingumą ir didžiausią 

komfortą, kuriam nereikia brangios arba daug laiko užimančios techninės priežiūros   
Grindų ir buvimo jutiklis Buvimo jutiklis nukreipia orą nuo bet kurio asmens, kuris aptinkamas patalpoje. Grindų jutiklis išmatuoja vidutinę 

grindų temperatūrą ir užtikrina tolygų temperatūros paskirstymą tarp lubų ir grindų  

Apsauga nuo skersvėjų Kai pradedama šildyti arba kai termostatas išjungtas, oro išpūtimo kryptis yra nustatyta horizontaliai, o ventiliatorius – mažam 
greičiui, kad būtų išvengta skersvėjų.  Kai įšyla, oro išpūtimo ir ventiliatoriaus greitis yra nustatomi pagal pageidavimą    

Šnabždesio tylumo veikimo režimas „Daikin“ vidaus įrenginių triukšmas prilygsta šnabždesiui. Taip pat garantuojame, kad lauko įrenginiai nedrums 
kaimynų ramybės      

Automatinis aušinimo ir šildymo 
perjungimas Automatiškai parenka vėsinimo arba šildymo režimą, kad pasiektų nustatytą temperatūrą             

Oro filtras Pašalina ore esančias dulkių daleles, kad būtų užtikrintas stabilus švaraus oro tiekimas
G1
F8 

(pasirinktinai)
G1  G1 

G1
F8 

(pasirinktinai)


G1
F8 

(pasirinktinai)
 G1 G1 G1 G1

Sausinimo programa Leidžia sumažinti drėgnumo lygį, nekeičiant kambario temperatūros             

Apsaugų nuo lubų išsitepimo Vidaus įrenginio oro išpūtimas yra specialiai taip suprojektuotas, kad oras nebūtų pučiamas į lubas ir neatsirastų dėmių    
Vertikalus automatinis srauto 
reguliavimas

Galimybė pasirinkti, kai siekiama suvienodinti oro srautą ir temperatūros pasiskirstymą, automatiškai vertikaliai 
judančias oro išleidimo groteles      

Ventiliatoriaus greičio reguliavimo 
žingsniai Galima rinktis iš kelių ventiliatoriaus greičių siekiant optimizuoti komforto lygius 3 + 

automatinis
3 + 

automatinis
3 + 

automatinis 2 3 3 + 
automatinis 3 2 2 3 3 + 

automatinis 2 2

Atskiras menčių valdymas Atskiras menčių valdymas laidiniu nuotoliniu pulteliu, leidžiantis paprastai nustatyti kiekvienos mentės padėtį, kad 
tiktų bet kokiai naujosios patalpos konfigūracijai. Taip pat parduodami pasirenkami korpusų rinkiniai   

Savaitinis laikmatis Galima nustatyti laikmatį, kad kasdien arba kas savaitę įrenginys pradėtų veikti norimu metu ir sustotų             
Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais 
spinduliais Galite nuotoliniu būdu valdyti patalpų įrenginį nuotoliniu infraraudonųjų spindulių pulteliu su LCD ekranu             
Laidinis nuotolinio valdymo pultelis Galite nuotoliniu būdu valdyti patalpų įrenginį laidiniu nuotoliniu pulteliu             
Centralizuotas valdiklis Centralizuotu pulteliu galima iš vieno atskiro taško valdyti kelis vidaus įrenginius             
Kelios zonos Su vienu vidaus įrenginiu galima naudoti iki 6 atskirų klimato zonų  

Automatinis pakartotinis paleidimas Dingus maitinimui, įrenginys automatiškai pakartotinai pasileidžia su pirminiais nustatymais             
Savitoji diagnozė Supaprastina priežiūrą, nes nurodo sistemos gedimus arba veikimo sutrikimus             
Išleidimo siurblio rinkinys Palengvina kondensato išleidimą iš vidaus įrenginio Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Pasirinktinai Pasirinktinai Pasirinktinai Standartiškai

Keli nuomininkai Galima išjungti vidaus įrenginio pagrindinį maitinimo šaltinį, kai išvykstama iš pastato arba aptarnavimo tikslais   () ()    ()  () ()  
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KLAUSIMŲ KORTELĖS

Apvaliojo 
srauto kasetė

Galima lengvai pašalinti 
dulkes dulkių siurbliu, 
neatidarius įrenginio 
korpuso.

* Įsigyjama papildomai

Daugiau energijos efektyvumo ir labiau 
pritaikyta naudotojui nei bet kokia kita kasetė
 › Eksploatavimo išlaidas galima sumažinti iki 50 %, 
palyginus su standartinėmis priemonėmis 

 › Automatinis filtro valymas.
 › Reikia mažiau laiko filtro techniniai priežiūrai: galima 
lengvai pašalinti dulkes dulkių siurbliu, neatidarius 
įrenginio korpuso.

360° oro išleidimas, pagerinantis komfortą
 › Pramonei skirtas ir patvirtintas dizainas.
 › Platesnės mentės, papildomai pagerinančios 
tolygesnį temperatūros pasiskirstymą 

Automatiškai išsivalantis filtras

Išmanieji jutikliai dar labiau padidina 
efektyvumą ir komfortą
 › Buvimo jutiklis sureguliuoja 
nustatomąją ribą, 
jei patalpoje nieko 
neaptinkama, todėl 
sutaupoma iki 27 %. Jis taip 
pat automatiškai nukreipia 
oro srautą nuo bet kokio asmens, kad būtų išvengta 
skersvėjo.

 › Infraraudonųjų spindulių grindų jutiklis išmatuoja 
vidutinę grindų temperatūrą ir užtikrina tolygų 
temperatūros paskirstymą tarp lubų ir grindų, todėl 
pėdos nešąla.

Universalus įrengimas
 › Galima atskirai valdyti mentes arba jas užlenkti 
laidiniu nuotoliniu pulteliu, pritaikant prie patalpos 
konfigūracijos. Taip pat parduodami pasirenkami 
korpuso rinkiniai.

Buvimo 
jutiklis

Grindų 
jutiklis

NAUJA
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BYCQ140EB
Juodas standartinis skydelis

Pats gausiausias dekoratyvinių 
skydelių asortimentas, tinkantis ir 
interjerui, ir pritaikymo būdui
Balti ir juodi standartiniai skydeliai 
 
 › Unikali „Daikin“ apvaliojo srauto kasetė su 360° oro srautu, plačiomis mentėmis ir 
pasirenkamais išmaniaisiais jutikliais

Balti ir juodi automatiškai nusivalantys skydeliai

 › Unikali „Daikin“ automatiškai išsivalanti kasetė su plačiomis mentėmis ir 
pasirenkamais išmaniaisiais jutikliais

 › Smulkesnio tinklelio skydelis dulkėms imlioms aplinkoms  
(pvz., drabužių parduotuvėms ir knygynams)

Baltos ir juodos spalvos dizainerių skydelis

 › Naujosios dizaino linijos skydeliuose oro įsiurbimo grotelės yra paslepiamos, kad 
įranga atrodytų stilingiau

 › Su 360° oro srautu, plačiomis mentėmis ir papildomais išmaniaisiais jutikliais

BYCQ140EGFB  
Juodas automatiškai išsivalantis 
skydelis su smulkiu dulkių filtru

BYCQ140EG 
Baltas automatiškai išsivalantis 

skydelis

BYCQ140EG(F) 
Baltas automatiškai nusivalantis 

skydelis su smulkiuoju dulkių 
filtru

Baltas BYCQ140EP 
Baltas dizainerių suprojektuotas 

skydelis

BYCQ140EPB 
Juodas dizainerių suprojektuotas 

skydelis

NAUJA

BYCQ140EW 
Visiškai baltas standartinis 

skydelis

BYCQ140E 
Baltas standartinis skydelis
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APVALIOJO SRAUTO KASETĖS  
AUTOMATIŠKAI NUSIVALANTIS SKYDELIS  

SU SMULKAUS TINKLELIO FILTRU

APVALIOJO SRAUTO KASETĖ,  
JUODAS DIZAINERIŲ SUKURTAS SKYDELIS
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Vidaus įrenginys FXFQ 20B 25B 32B 40B 50B 63B 80B 100B 125B
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00
Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,04 0,05 0,06 0,09 0,12 0,19
Šildymas Nom. kW 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 0,18

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 204x840x840 246x840x840 288x840x840
Svoris Įrenginys kg 19 20 21 24 26
Korpusas Medžiaga Galvanizuota plieno plokštė
Dekoratyvinis skydelis Modelis Standartiniai skydeliai: BYCQ140E – baltas su pilkomis grotelėmis / BYCQ140EW – visiškai baltas / BYCQ140EB – juodas

Automatiškai nusivalantys skydeliai BYCQ140EGF – balti / BYCQ140EGFB – juodi
Dizainerių sukurti skydeliai: BYCQ140EP – baltas / BYCQ140EPB – juodas

Matmenys Aukštis x plotis x ilgis mm Standartiniai skydeliai: 50 x 950 x 950 / juodi automatiškai nusivalantys skydeliai: 130 x 950 x 950 / dizainerių sukurti skydeliai: 50 x 950 x 950
Svoris kg Standartiniai skydeliai: 5,4 / automatiškai nusivalantys skydeliai: 10,3 / dizainerių sukurti skydeliai: 5,4

Ventiliatorius Oro srauto greitis 
– 50 Hz

Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 8,8/12,5 9,5/13,6 10,5/15,0 10,5/16,5 12,4/22,8 12,4/26,5 19,9/33,0
Šildymas Mažas / didelis m³/min 8,8/12,5 9,5/13,6 10,5/15,0 10,5/16,5 12,4/22,8 12,4/26,5 19,9/33,0

Oro filtras Tipas Dervos tinklelis
Garso galios lygis Vėsinimas Aukštis dBA 49 51 53 55 60 61
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / nom. / didelis dBA 28,0/29,0/31,0 29,0/31,0/33,0 30,0/33,0/35,0 30,0/34,0/38,0 30,0/37,0/43,0 36,0/41,0/45,0

Šildymas Mažas / nom. / didelis dBA 28,0/29,0/31,0 29,0/31,0/33,0 30,0/33,0/35,0 30,0/34,0/38,0 30,0/37,0/43,0 36,0/41,0/45,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35 9,52

Dujos Iš. diam. mm 12,70 15,90
Išleidimas VP25 (iš. diam. 32 / vid. diam. 25)

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 16
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC7FA532F

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

(1) MFA parametras naudojamas pasirenkant grandinės pertraukiklį ir įžeminimo sutrikimo grandinės jungiklį (nutekėjimo į žemę grandinės pertraukiklį). Jei reikia išsamesnės informacijos apie kiekvieną derinį, žiūrėkite elektros duomenų brėžinyje.

Apvaliojo srauto kasetė

360° oro išpūtimas, pasižymintis optimaliu efektyvumu ir 
komfortu

 › Geresnis efektyvumas ir komfortas dėl automatiškai išsivalančio 
filtro, taip pat mažesnės techninės priežiūros išlaidos.  
Prieinami 2 filtrai: standartinis filtras ir smulkesnio tinklelio filtras 
(patalpoms su smulkiomis dulkėmis, pvz., drabužių parduotuvėms)

 › Du pasirenkami išmanieji jutikliai pagerina energijos efektyvumą ir 
komfortą

 › Dekoratyvinių skydelių pasirinkimas gausesnis nei bet kada: 
dizainerių suprojektuoti, standartiniai ir automatiškai išsivalantys 
balti (RAL9010) ir juodi (RAL9005) skydeliai

 › Didesnės mentės tolygiau paskirsto orą
 › Atskiras menčių valdymas: dėl universalumo galima pritaikyti bet 
kokiam patalpos išplanavimui, nekeičiant įrenginio vietos!

 › Mažiausias įrangos aukštis rinkoje: 214 mm su 20–63 klase
 › Pasirenkamas gaivaus oro įsiurbimas
 › Dėl atšakos ortakio išpūtimo galima optimizuoti oro paskirstymą 
netaisyklingos formos patalpose arba tiekti orą mažoms 
gretutinėms patalpoms

 ›

Atšakos išpūtimas Pagrindinis išpūtimas

Pagrindinis įrenginys

Standartinis išleidimo siurblys, pakeliamas 675 mm, suteikia daugiau 
universalumo, be to, galima greičiau sumontuoti

NAUJA

NAUJA

675 mm

FXFQ-B

BRC7FA532FBRC1H51W

Juodo dizaino skydelisBalto dizaino skydelis Juodas skydelis

FXFQ-B

Baltas skydelis

Visą techninę informaciją apie FXFQ-B rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXFQ-B.html
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Visiškai plokščia kasetė
 Dizainas ir genialumas viename

Kodėl pasirinkti visiškai plokščią kasetę

• Unikali rinkoje konstrukcija, kuri visiškai lygiai 

integruojama į lubas

• Susiejama pažangi technologija ir aukščiausias 

efektyvumas

• Tyliausia rinkoje prieinama kasetė

KLAUSIMŲ KORTELĖS

Montuotojui suteikiami 
privalumai
 › Unikalus gaminys rinkoje!
 › Tyliausias įrenginys (25 dBA)
 › Naudotojui patogus nuotolinis pultelis, išverstas į 
kelias kalbas, leidžia lengvai nustatyti jutiklio įrangą ir 
atskirų menčių padėties valdymą
 › Europietiškojo dizaino pageidavimų įgyvendinimas.

Konsultantui suteikiami 
privalumai
 › Unikalus gaminys rinkoje!
 › Nepriekaištingai prisiderina prie bet kokio šiuolaikiško 
biuro interjero dizaino
 › Tobulas įrenginys, pagerinantis BREEAM rodiklį / EPBD 
kartu su „Sky Air“ (FFA-A) arba VRV IV šilumos siurblio 
įrenginiais (FXZQ-A).

Galutiniam naudotojui 
suteikiami privalumai
 › Nepriekaištinga inžinerija ir unikalus dizainas viename 
 › Tyliausias įrenginys (25 dBA)
 › Tobulos darbo sąlygos: daugiau nebus šaltų skersvėjų
 › Sumažinkite sąskaitas už energiją iki 27 %, naudodami 
pasirenkamus jutiklius
 › Lanksčiai naudojama vieta, be to, tinka bet kokiai 
patalpos konfigūracijai, naudojant atskirą menčių 
pultelį
 › Naudotojui patogus nuotolinis pultelis, išverstas į 
kelias kalbas.

FXZQ-A

Rinkitės iš pilko arba balto skydelio
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Unikalus dizainas 

 › Suprojektuota europietiškame dizaino biure, todėl 
visiškai atitinka europiečių pageidavimus.

 › Visiškai lygiai įsistato į lubas, paliekant tik 8 mm.

Rinkodaros įrankiai
 › https://www.daikin.eu/en_us/product-group/fully-flat-cassette.html
 › www.youtube.com/DaikinEurope

 › Visiškai integruojama į vieną lubų plokštę, 
todėl šviesas, garsiakalbius ir purkštukus galima 
sumontuoti gretimose lubų plokštėse.

 › Dekoratyvinis skydelis gaminamas 2 spalvų  
(baltos ir baltos-sidabrinės). 

Išsiskirianti technologija 

Pasirenkamas buvimo jutiklis
 › Kai patalpa yra tuščia, galima reguliuoti nustatytąją 
temperatūrą arba išjungti įrenginį, taupant 
energiją.

 › Kai žmonės aptinkami, oro srauto kryptis yra 
pritaikoma, kad būtų išvengta šaltų skersvėjų, 
nukreiptų į gyventojus.

Aukščiausias efektyvumas 

 › Kai patalpa yra tuščia, jutiklio įranga gali 
pakoreguoti nustatytąją temperatūrą arba išjungti 
įrenginį, sutaupant energijos iki 27 %.

Kiti privalumai 

 › Atskiras menčių valdymas: kai patalpa 
pertvarkoma, lengva laidiniu nuotoliniu pulteliu 
(BRC1E / BRC1H) valdyti vieną arba daugiau 
menčių. Kai mentės visiškai uždaromos arba 
užblokuojamos, reikės „oro išleidimo angos 
sandarinimo priemonės“ parinkties. 

 › Tyliausia kasetė rinkoje (25 dBA), o tai svarbu 
naudojant biure.

Pasirenkamas grindų jutiklis
 › Aptinka temperatūros skirtumus ir pakartotinai 
nukreipia oro srautą, kad būtų užtikrintas tolygus 
temperatūros pasiskirstymas. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&amp;feature=youtu.be&amp;list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R
https://www.daikin.eu/en_us/product-group/fully-flat-cassette.html
https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&feature=youtu.be&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R
https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&amp;t=174s&amp;list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&amp;index=27
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BRC1H519W, BRC7F530W-S

FXZQ-A

Vidaus įrenginys FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Šildymas Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 260x575x575
Svoris Įrenginys kg 15,5 16,5 18,5
Korpusas Medžiaga Galvanizuota plieno plokštė
Dekoratyvinis skydelis Modelis BYFQ60C2W1W

Spalva Baltas (N9 5)
Matmenys Aukštis x plotis x ilgis mm 46x620x620
Svoris kg 2,8

2 dekoratyvinis 
skydelis

Modelis BYFQ60C2W1S
Spalva SIDABRINIS
Matmenys Aukštis x plotis x ilgis mm 46x620x620
Svoris kg 2,8

3 dekoratyvinis 
skydelis

Modelis BYFQ60B2W1
Spalva Baltas (RAL9010)
Matmenys Aukštis x plotis x ilgis mm 55x700x700
Svoris kg 2,7

4 dekoratyvinis 
skydelis

Modelis BYFQ60B3W1
Spalva BALTAS (RAL9010)
Matmenys Aukštis x plotis x ilgis mm 55x700x700
Svoris kg 2,7

Ventiliatorius Oro srauto greitis 
– 50 Hz

Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/10,0 8,0/11,5 10,0/14,5
Šildymas Mažas / didelis m³/min 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/10,0 8,0/11,5 10,0/14,5

Oro filtras Tipas Dervos tinklelis
Garso galios lygis Vėsinimas Aukštis dBA 49 50 51 54 60
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / nom. / didelis dBA 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0

Šildymas Mažas / nom. / didelis dBA 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35

Dujos Iš. diam. mm 12,7
Išleidimas VP20 (vid. diam. 20 / iš. diam. 26)

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 16
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC7EB530W (standartinis skydelis) / BRC7F530W (baltas skydelis) / BRC7F530S (pilkas skydelis)

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52
Į matmenis neįtraukta valdymo dėžė

Visiškai plokščia kasetė

Unikali rinkoje konstrukcija, kuri visiškai lygiai integruojama 
į lubas

 › Visiškai lygiai integruojama standartinės architektūros lubų 
plokštėse, paliekant tik 8 mm

 › Nepaprastas įstabaus dizaino ir nepriekaištingos inžinerijos derinys 
su elegantiška balta arba sidabrinės ir baltos spalvos derinio apdaila

 › Du pasirenkami išmanieji jutikliai pagerina energijos efektyvumą ir 
komfortą

 › 15 klasės įrenginys yra specialiai sukurtas tokioms mažoms arba 
gerai izoliuotoms patalpoms kaip viešbučio miegamieji, maži biurai 
ir t. t.

 › Atskiras menčių valdymas: dėl universalumo galima pritaikyti bet 
kokiam patalpos išplanavimui, nekeičiant įrenginio vietos!

 › Pasirenkamas gaivaus oro įsiurbimas
 › Standartinis išleidimo siurblys, pakeliamas 630 mm, suteikia daugiau 
universalumo, be to, galima greičiau sumontuoti

500 mm

FXZQ-A

Visą techninę informaciją apie FXZQ-A rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXZQ-A.html
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FXCQ20-40A

Vidaus įrenginys FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,031 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149
Šildymas Nom. kW 0,028 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 305x775x620 305x990x620 305x1 445x620
Svoris Įrenginys kg 19 22 25 33 38
Korpusas Medžiaga Galvanizuota plieno plokštė
Dekoratyvinis skydelis Modelis BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Spalva Naujai balta (6 5Y 9 5 / 0 5)
Matmenys Aukštis x plotis x ilgis mm 55x1 070x700 55x1 285x700 55x1 740x700
Svoris kg 10 11 13

Ventiliatorius Oro srauto greitis – 50 Hz Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 7,5/10,5 8/11,5 8,5/12 10,5/15 11,5/16 18,5/26 22,5/32
Oro filtras Tipas Pelėsiui atsparus dervos tinklelis
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. / didelis dBA 46/48 47/50 48/50 49/52 51/53 53/55 54/58 58/62
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / nom. / didelis dBA 28,0/30,0/32,0 29,0/31,0/34,0 30,0/32,0/34,0 31,0/33,0/36,0 31,0/35,0/37,0 32,0/37,0/39,0 33,0/38,0/42,0 38,0/42,0/46,0

Šildymas Mažas / nom. / didelis dBA 28,0/30,0/32,0 29,0/31,0/34,0 30,0/32,0/34,0 31,0/33,0/36,0 31,0/35,0/37,0 32,0/37,0/39,0 33,0/38,0/42,0 38,0/42,0/46,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35 9,52

Dujos Iš. diam. mm 12,7 15,9
Išleidimas VP25 (iš. diam. 32 / vid. diam. 25)

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/220-240
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 16
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC7C52

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

2 pūtimo krypčių prie lubų 
montuojama kasetė

Plona, lengva konstrukcija, kurią lengva sumontuoti 
siauruose koridoriuose

 › Visų įrenginių ilgis siekia 620 mm, todėl tobulai tinka siauroms 
erdvėms

 › Atskiras menčių valdymas: dėl universalumo galima pritaikyti bet 
kokiam patalpos išplanavimui, nekeičiant įrenginio vietos!

 › Stilingas įrenginys lengvai prisitaiko prie interjero. Mentės visiškai 
užsidaro, kai įrenginys nenaudojamas, todėl nesimato oro įsiurbimo 
grotelių

 › Gaivaus oro įsiurbimas integruotas į tą pačią sistemą, todėl sumažėja 
įrengimo išlaidos, nes nereikia papildomo vėdinimo įrenginio

 ›

Gaivaus oro įsiurbimo anga korpuse

*  Į patalpą pristato iki 10 % gaivaus oro

Garantuojamas optimalus komfortas su automatiniu oro srauto 
pritaikymu pagal reikiamą apkrovą

 › Galima atlikti techninės priežiūros darbus, nuėmus priekinį skydelį

FXCQ-A

Visą techninę informaciją apie FXCQ-A rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

 › Dėl atšakos ortakio išpūtimo galima optimizuoti oro paskirstymą 
netaisyklingos formos patalpose arba tiekti orą mažoms 
gretutinėms patalpoms

 ʯ

Atšakos išpūtimas Pagrindinis išpūtimas

Pagrindinis įrenginys

Standartinis išleidimo siurblys, pakeliamas 580 mm, suteikia daugiau 
universalumo, be to, galima greičiau sumontuoti

580 mm

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXCQ-A.html
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FXKQ-MA

Vidaus įrenginys FXKQ 25MA 32MA 40MA 63MA
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 2,8 3,6 4,5 7,10
Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 3,2 4,0 5,0 8,00
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,066 0,076 0,105
Šildymas Nom. kW 0,046 0,056 0,085

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 215x1 110x710 215x1 310x710
Svoris Įrenginys kg 31 34
Korpusas Medžiaga Galvanizuota plieno plokštė
Dekoratyvinis skydelis Modelis BYK45FJW1 BYK71FJW1

Spalva Baltas
Matmenys Aukštis x plotis x ilgis mm 70x1 240x800 70x1 440x800
Svoris kg 8,5 9,5

Ventiliatorius Oro srauto greitis – 50 Hz Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 9/11 10/13 15/18
Oro filtras Tipas Pelėsiui atsparus dervos tinklelis
Garso galios lygis Vėsinimas Aukštis dBA 54 56 58
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / didelis dBA 33,0/38,0 34,0/40,0 37,0/42,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35 9,52

Dujos Iš. diam. mm 12,7 15,9
Išleidimas VP25 (iš. diam. 32 / vid. diam. 25)

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 15
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC4C61

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Prie lubų tvirtinama kampinė 
kasetė

1 išpūtimo krypties kampinė įranga

 › Kompaktiški matmenys, todėl galima lengvai sumontuoti siauroje 
lubų ertmėje (reikia tik 220 mm lubų vietos, 195 su skydelio tarpikliu, 
įsigyjamu kaip priedas)

 › Optimalias oro srauto sąlygas sukuria arba oro išpūtimas žemyn, 
arba oro išpūtimas į priekį (per pasirenkamas groteles), arba 
derinant abu

 ›

Išpūtimas žemyn

Išpūtimas į priekį

Uždaras dekoratyvinis skydelis

Kombinacija

Galima atlikti techninės priežiūros darbus per įrenginio priekį
 › Standartinis išleidimo siurblys, pakeliamas 330 mm, suteikia daugiau 
universalumo, be to, galima greičiau sumontuoti

330 mm

FXKQ-MA

Visą techninę informaciją apie FXKQ-MA rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXKQ-MA.html
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www.youtube.com/DaikinEurope

KLAUSIMŲ KORTELĖS

Kombinacijų lentelė

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Aukštis (mm) 210

Plotis (mm) 830 1 030 1 230

Gylis (mm) 188

Specifikacijos

Split / Sky Air VRV

FDXM-F9 FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

Unikalus automatiškai išsivalantis filtras užtikrina aukštesnį efektyvumą 
ir komfortą, esant mažesnėms techninės priežiūros išlaidoms 

Sumažinkite eksploatavimo išlaidas
 › Automatinis filtro valymas užtikrina mažas techninės priežiūros 
išlaidas, nes filtras visada yra švarus

 
 
 

 

Filtro valymui reikia minimaliai laiko 
 › Kad greitai ir lengvai išvalytumėte, dulkių dėžę galima išsiurbti dulkių 
siurbliu

 › Daugiau nebus nešvarių lubų 

Geresnė vidaus oro kokybė
 › Optimalus oro srautas panaikina skersvėjus ir izoliuoja garsą  

Puikus patikimumas  

 › Neleidžia filtrams užsikišti, kad darbas būtų nepriekaištingas 

Unikali technologija 

 › Unikali ir novatoriška filtrų technologija, kuri veikia 
„Daikin“ automatiškai išsivalančios kasetės principu 

Automatiškai išsivalantis filtras į 
lubas įmontuojamiems įrenginiams 

UNIKALUS, 
laukiama  
patento 

patvirtinimo

Oro srauto 
kryptis

Ortakio vidaus įrenginio efektyvumo profilio keitimas, nenutraukus darbo

Pradžia 6 mėnesių 12 mėnesių

Laipsniškas 
efektyvumo 
sumažėjimas 
dėl nešvaraus 
filtro

100 %

0 %

Dėl automatinio 
filtro valymo 
sutaupoma 
energijos iki 20 %

Kaip tai veikia?

1  Suplanuotas automatinis filtro 
valymas

2  Dulkės surenkamos į dulkių dėžę, 
kuri integruota į įrenginį

3  Dulkes galima lengvai pašalinti 
dulkių siurbliu

https://www.youtube.com/watch?v=9L9hXffH4P8&amp;t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9L9hXffH4P8&amp;t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9L9hXffH4P8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=9L9hXffH4P8&amp;t=2s
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Kelių zonų rinkinys, skirtas 
įmontuojamiems į lubas įrenginiams

Kelių zonų sistemą sudaro atskirų patalpų valdymo įranga. Įtaisyti motorizuoti slopintuvai, kurie nedelsiant 
prisitaiko, naudojant „Daikin“ ortakių priemones. Ši sistema leidžia valdyti iki 8 zonų centralizuotu termostatu, 
kuris įrengtas pagrindinėje patalpoje, ir atskirais kiekvienai zonai skirtais termostatais.

Savaiminio diegimo kamera Įmontuojamas į lubas įrenginys

Motorizuoti slopintuvai Elektroninis valdymo skydelis

Zonų paskirstymo 
dėžė – visiškai iš anksto 
sumontuota kamera su 

slopintuvais

Daugiau komforto 

 › Padidina komforto lygį, nes leidžia valdyti zoną individualiau
 - Galima prižiūrėti iki 8 atskirų zonų, naudojant atskirus 
moduliacinius slopintuvus

 - Atskiras termostatas, skirtas atskirų patalpų arba atskirų zonų 
valdymui 

Lengva sumontuoti 

 › Automatinis oro srauto reguliavimas pagal poreikį
 › Lengva sumontuoti, integruojama į „Daikin“ vidaus įrenginius ir 
sistemos valdiklius

 › Taupomas laikas, nes kameros yra su iš anksto sumontuotais 
slopintuvais ir valdymo plokštėmis

 › Mažesnis šaltnešio kiekis, kurio reikia įrangai

Kaip tai veikia? Privalumai 

19 °C

21 °C

20 °C

Atskiri zonų termostatai

„Blueface“ – „Airzone“ 
pagrindinis termostatas
 › Spalvotos grafikos sąsaja, 

skirta zonų valdymui 
 › Laidinė komunikacija

„Airzone“ zonų 
termostatas
 › Grafinė sąsaja su mažai 

energijos naudojančiu 
elektroninio rašalo 
ekranu, skirtu valdyti 
zonas 

 › Radijo komunikacija

„Airzone“ zonų 
termostatas
 › Termostatas su 

temperatūrai valdyti 
skirtais mygtukais 

 › Radijo komunikacija

AZCE6BLUEFACECB AZCE6THINKRB AZCE6LITERB

Suderinamumas 
FDXM-F9 FBA-A9 ADEA-A FXDQ-A3 FXSQ-A

Motorizuotų slopintuvų 
skaičius Nuoroda Matmenys  

A x P x I (mm) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

Standartinė lubų 
ertmė 

2
AZEZ6DAIST07XS2

300 x 930 x 454
• • • •

AZEZ6DAIST07S2 • • • •
3

AZEZ6DAIST07XS3
300 x 930 x 454

• • • •
AZEZ6DAIST07S3 • • • •

4
AZEZ6DAIST07S4 300 x 930 x 454 • • • •
AZEZ6DAIST07M4 300 x 1 140 x 454 • • • • •

5
AZEZ6DAIST07M5

 300 x 1 425 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIST07L5 • • • • • • •
6

 AZEZ6DAIST07M6
300 x 1 638 x 454

• • • • •
 AZEZ6DAIST07L6 • • • • • • •

7
AZEZ6DAIST07L7

515 x 1 425 x 454
• • • • • • •

AZEZ6DAIST07XL7 •
8

AZEZ6DAIST07L8
515 x 1 425 x 454

• • • • • • •
AZEZ6DAIST07XL8 •

Kompaktiška 
lubų ertmė  

2 AZEZ6DAISL01S2 210 x 720 x 444 • • • • • •
3 AZEZ6DAISL01S3 210 x 720 x 444 • • • • • •
4 AZEZ6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZEZ6DAISL01L5 210 x 1 140 x 444 • • •
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FXDQ15-32A3

Vidaus įrenginys FXDQ 15A3 20A3 25A3 32A3 40A3 50A3 63A3
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110
Šildymas Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Būtina lubų ertmė > mm 240
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 200x750x620 200x950x620 200x1 150x620
Svoris Įrenginys kg 22,0 26,0 29,0
Korpusas Medžiaga Galvanizuotas plienas
Ventiliatorius Oro srauto greitis – 50 Hz Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 6,4/7,5 6,4/8,0 8,5/10,5 10,0/12,5 13,0/16,5

Išorinis statinis 
slėgis – 50 Hz

Nom. / didelis Pa 10/30,0 15/44,0

Oro filtras Tipas Išimamas / išplaunamas
Garso galios lygis Vėsinimas Aukštis dBA 50 51 52 53 54
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / nom. / didelis dBA 27,0/31,0/32,0 27,0/31,0/33,0 28,0/32,0/34,0 29,0/33,0/35,0 30,0/34,0/36,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35 9,52

Dujos Iš. diam. mm 12,7 15,9
Išleidimas VP20 (vid. diam. 20 / iš. diam. 26)

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 16
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC4C65 / BRC4C66

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C/ BRC1D52

Plonas į lubas įmontuojamas 
įrenginys

Plona universalaus montavimo konstrukcija

 › Kompaktiški matmenys, galima lengvai sumontuoti vos 240 mm 
lubų ertmėje

 ›

200 mm

700 mm
50 mm

A SERIJA (15, 20, 25, 32)

Vidutinis išorinis statinis slėgis iki 44 Pa, todėl įrenginį galima 
naudoti su lanksčiais skirtingų ilgių ortakiais

 › Nepastebimai įmontuojama į sieną – matomos tik įsiurbimo ir 
išpūtimo grotelės

 › 15 klasės įrenginys yra specialiai sukurtas tokioms mažoms arba 
gerai izoliuotoms patalpoms kaip viešbučio miegamieji, maži biurai 
ir t. t.

 › Automatinio išsivalymo filtro parinktis, kai filtras reguliariai valomas, 
užtikrina didžiausią efektyvumą, komfortą ir patikimumą

 › Kelių zonų rinkinys leidžia vienu vidaus įrenginiu prižiūrėti kelias 
atskirai valdomas klimato zonas

 › Universali įranga, nes galima keisti oro įsiurbimo kryptį nuo galinio 
įsiurbimo į apatinį

 › Standartinis išleidimo siurblys, pakeliamas 750 mm, suteikia daugiau 
universalumo, be to, galima greičiau sumontuoti

750 mm

FXDQ-A3

Išpūtimas

Įsiurbimas 
gale

Įsiurbimas 
apačioje

Automatiškai išsivalančio filtro parinktis

Visą techninę informaciją apie FXDQ-A3 rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Visą techninę informaciją apie BAE20A rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXDQ-A3.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BAE20A.html
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FXSQ-A

Vidaus įrenginys FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00
Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,0 12,5 16,0 18,0
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,090 0,096 0,151 0,154 0,188 0,213 0,290 0,331 0,386
Šildymas Nom. kW 0,086 0,092 0,147 0,150 0,183 0,209 0,285 0,326 0,382

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 245x550x800 245x700x800 245x1 000x800 245x1 400x800 245x1 550x800
Svoris Įrenginys kg 23,5 24,0 28,5 29,0 35,5 36,5 46,0 47,0 51,0
Korpusas Medžiaga Galvanizuota plieno plokštė
Ventiliatorius Oro srauto greitis 

– 50 Hz
Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/9,5 11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0 28,0/39,0
Šildymas Mažas / didelis m³/min 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/9,5 11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0 28,0/39,0

Išorinis statinis 
slėgis – 50 Hz

Nom. / didelis Pa 30/150 40/150 50/150

Oro filtras Tipas Dervos tinklelis
Garso galios lygis Vėsinimas Aukštis dBA 54 55 60 59 61 64
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / nom. / didelis dBA 25,0/28,0/29,5 25,0/28,0/30,0 26,0/29,0/31,0 29,0/32,0/35,0 27,0/30,0/33,0 29,0/32,0/35,0 31,0/34,0/36,0 33,0/36,0/39,0 34,0/38,0/41,5

Šildymas Mažas / nom. / didelis dBA 26,0/29,0/31,5 26,0/29,0/32,0 27,0/30,0/33,0 29,0/34,0/37,0 28,0/32,0/35,0 30,0/34,0/37,0 31,0/34,0/37,0 33,0/37,0/40,0 34,0/38,5/42,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35 9,52

Dujos Iš. diam. mm 12,7 15,9
Išleidimas VP20 (vid. diam. 20 / iš. diam. 26), išleidimo aukštis 625 mm

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 16
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC4C65

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Įmontuojamas į lubas įrenginys 
su vidutiniu ESP

Nors ir ploniausias, bet galingiausias rinkoje vidutinio 
statinio slėgio įrenginys

 › Ploniausias įrenginys klasėje, tik 245 mm (300 mm aukštis 
įmontavus), todėl siauros lubų ertmės daugiau nekelia sunkumų

 ›

245 mm

Tylus darbas: garso slėgio lygis tesiekia 25 dBA
 › Vidutinis išorinis statinis slėgis iki 150 Pa, todėl įrenginį galima 
naudoti su lanksčiais skirtingų ilgių ortakiais

 › Galimybė keisti ESP nuotolinio valdymo pulteliu leidžia optimizuoti 
tiekiamo oro tūrį

 › Nepastebimai įmontuojama į sieną – matomos tik įsiurbimo ir 
išpūtimo grotelės

 › 15 klasės įrenginys yra specialiai sukurtas tokioms mažoms arba gerai 
izoliuotoms patalpoms kaip viešbučio miegamieji, maži biurai ir t. t.

 › Kelių zonų rinkinys leidžia vienu vidaus įrenginiu prižiūrėti kelias 
atskirai valdomas klimato zonas

 › Pasirenkamas gaivaus oro įsiurbimas
 › Universalus įrengimas: galima pakeisti oro įsiurbimo kryptį iš galinio 
įsiurbimo į apatinį, taip pat galima pasirinkti iš laisvai naudojamo 
arba prijungiamo prie pasirenkamų įsiurbimo grotelių 

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

Nevaržomam naudojimui 
kabamosiose lubose

Jungimui tik  
prie įsiurbimo drobės  
(„Daikin“ neprideda)

Tiesioginiam jungimui 
prie „Daikin“ skydelio  
(per EKBYBSD rinkinį)

FXSQ-A

Išpūtimas

Įsiurbimas 
apačioje

Įsiurbimas  
gale

 › Standartinis įmontuojamas išleidimo siurblys, pakeliamas 625 mm, 
suteikia daugiau universalumo, be to, galima greičiau sumontuoti

625 mm

Automatinio oro srauto reguliavimo funkcija
Automatiškai parenka tinkamiausią ventiliatoriaus kreivę, leidžiančią pasiekti įrenginio nominalųjį oro srautą per ±10 %

Kodėl?
Kai sumontuojama, faktinis srautas dažnai skiriasi nuo iš pradžių apskaičiuoto oro srauto pasipriešinimo  faktinis oro srautas gali būti daug mažesnis arba 
didesnis nei nominalus, todėl gali trūkti galingumo arba oro temperatūra gali būti nemaloni.
Automatinio oro srauto reguliavimo funkcija automatiškai pritaikys įrenginio ventiliatoriaus greitį prie bet kokio ortakio (kiekvienam modeliui prieinama 10 arba 
daugiau ventiliatoriaus kreivių), todėl sumontuojama daug greičiau.

Visą techninę informaciją apie FXSQ-A rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

 

 

 

Išorinis statinis slėgis (Pa)

Oro srauto greitis (nominalusis)

Oro srauto greitis (faktinis)

Ortakių atsparumo 
kreivės

Oro srautas  
(su automatiniu 
reguliavimu)

±10 %
Oro srautas (m3/min)

Ventiliatoriaus 
charakteristikos 
kreivės

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXSQ-A.html
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BRC1H519W, BRC4C65

FXMQ50-80P7

Vidaus įrenginys FXMQ 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200MB 250MB
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0

Nom. kW -
Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5

Nom. kW -
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 0,895 1,185
Šildymas Nom. kW 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 0,895 1,185

Būtina lubų ertmė > mm 350 -
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 300x1 000x700 300x1 400x700 470x1 380x1 100
Svoris Įrenginys kg 35 46 132
Korpusas Medžiaga Galvanizuota plieno plokštė
Dekoratyvinis skydelis Modelis BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 -

Spalva Baltas (10Y9/0 5) -
Matmenys Aukštis x plotis x ilgis mm 55x1 100x500 55x1 500x500 -x-x-
Svoris kg 4,5 6,5 -

Ventiliatorius Oro srauto greitis 
– 50 Hz

Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 15,0/18,0 16,0/19,5 20,0/25,0 23,0/32,0 28,0/39,0 50/58 62/72
Šildymas Mažas / didelis m³/min 15,0/18,0 16,0/19,5 20,0/25,0 23,0/32,0 28,0/39,0 -/-

Išorinis statinis 
slėgis – 50 Hz

Nom. / didelis Pa 100/200 160/270 170/270

Oro filtras Tipas Dervos tinklelis -
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. / didelis dBA -/61 -/64 -/67 -/65 -/70 75/76
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / didelis dBA 37/41 38/42 39/43 40/44 45/48

Šildymas Mažas / didelis dBA 37/41 38/42 39/43 40/44 -/-
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/- R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35 9,52

Dujos Iš. diam. mm 12,7 15,9 19,1 22,2
Išleidimas VP25 (vid. diam. 25 / iš. diam. 32) PS1B

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/60/220-240/220 1~/50/220-240
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 16
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC4C65

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Įmontuojamas į lubas įrenginys 
su aukštu ESP

Tobulai tinka didelio dydžio erdvėms
FXMQ-P7: ESP iki 200 Pa

 › Galimybė keisti ESP nuotolinio valdymo pulteliu leidžia optimizuoti 
tiekiamo oro tūrį

 › Aukštas išorinis statinis slėgis, siekiantis 200 Pa, paskirstomas 
plačiame ortakių ir grotelių tinkle

 › Nepastebimai įmontuojama į sieną – matomos tik įsiurbimo ir 
išpūtimo grotelės

 › Gaivaus oro įsiurbimas integruotas į tą pačią sistemą, todėl sumažėja 
įrengimo išlaidos, nes nereikia papildomo vėdinimo įrenginio

 ›

Gaivaus oro įsiurbimo padėtis

Gaivaus oro įsiurbimo anga korpuse

*  Į patalpą pristato iki 10 % gaivaus oro

Universali įranga, nes galima keisti oro įsiurbimo kryptį nuo galinio 
įsiurbimo į apatinį 

FXMQ-P7 / FXMQ-MB

Įsiurbimas 
apačioje

Įsiurbimas  
gale

Išpūtimas

 › Standartinis įmontuojamas išleidimo siurblys, pakeliamas 625 mm, 
suteikia daugiau universalumo, be to, galima greičiau sumontuoti

625 mm

FXMQ-MB: ESP iki 270 Pa

 › Aukštas išorinis statinis slėgis, siekiantis 270 Pa, paskirstomas 
plačiame ortakių ir grotelių tinkle

 › Nepastebimai įmontuojama į sieną – matomos tik įsiurbimo ir 
išpūtimo grotelės

 › Didelio galingumo įrenginys: iki 31,5 kW šildymo galios

Automatinio oro srauto reguliavimo funkcija
Automatiškai parenka tinkamiausią ventiliatoriaus kreivę, leidžiančią pasiekti įrenginio nominalųjį oro srautą per ±10 %

Kodėl?
Kai sumontuojama, faktinis srautas dažnai skiriasi nuo iš pradžių apskaičiuoto oro srauto pasipriešinimo  faktinis oro srautas gali būti daug mažesnis arba 
didesnis nei nominalus, todėl gali trūkti galingumo arba oro temperatūra gali būti nemaloni.
Automatinio oro srauto reguliavimo funkcija automatiškai pritaikys įrenginio ventiliatoriaus greitį prie bet kokio ortakio (kiekvienam modeliui prieinama 10 arba 
daugiau ventiliatoriaus kreivių), todėl sumontuojama daug greičiau.

Visą techninę informaciją apie FXMQ-P7 rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Visą techninę informaciją apie FXMQ-MB rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

 

 

 

Išorinis statinis slėgis (Pa)

Oro srauto greitis (nominalusis)

Oro srauto greaitis (faktinis)

Ortakių atsparumo 
kreivės

Oro srautas  
(su automatiniu 
reguliavimu)

±10 %
Oro srautas (m3/min)

Ventiliatoriaus 
charakteristikos 
kreivės

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXMQ-P7.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXMQ-MB.html
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BRC1H519W, BRC7EA628

FXAQ-A

Vidaus įrenginys FXAQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05
Šildymas Nom. kW 0,03 0,04 0,02 0,04 0,06

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 290x795x266 290x1 050x269
Svoris Įrenginys kg 12 15
Ventiliatorius Oro srauto greitis 

– 50 Hz
Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 7,0/8,4 7,0/9,1 7,0/9,4 7,0/9,8 9,7/12,2 11,5/14,4 13,5/18,3

Oro filtras Tipas Išplaunamas dervos tinklelis
Garso galios lygis Vėsinimas Aukštis dBA 51,0 52,0 53,0 55,0 58,0 63,0
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / didelis dBA 28,5/32,0 28,5/33,0 28,5/35,0 28,5/37,5 33,5/37,0 35,5/41,0 38,5/46,5

Šildymas Mažas / didelis dBA 28,5/33,0 28,5/34,0 28,5/36,0 28,5/38,5 33,5/38,0 35,5/42,0 38,5/47,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35 9,52

Dujos Iš. diam. mm 12,7 15,9
Išleidimas VP13 (vid. diam. 15 / iš. diam. 18)

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/220-240
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 16
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC7EA628 / BRC7EA629

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Sieninis įrenginys

Patalpoms be kabamųjų lubų ir kuriose nėra laisvos vietos 
ant grindų

 › Plokščias ir stilingas priekinis skydelis lengvai prisitaiko prie bet kokio 
interjero dekoro ir yra lengviau nuvalomas

 › Galima lengvai įrengti tiek naujuose, tiek ir atnaujintuose pastatuose
 › Oras patogiai paskirstomas aukštyn ir žemyn, naudojant 5 skirtingus 
išpūtimo kampus, kuriuos galima užprogramuoti nuotoliniu pulteliu

 › Galima lengvai atlikti techninės priežiūros darbus per įrenginio 
priekį

FXAQ-A

Visą techninę informaciją apie FXAQ-A rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXAQ-A.html
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BRC1H519W, BRC7G53

FXHQ63A

Vidaus įrenginys FXHQ 32A 63A 100A
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 3,6 7,1 11,2
Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 4,0 8,0 12,5
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,107 0,111 0,237
Šildymas Nom. kW 0,107 0,111 0,237

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 235x960x690 235x1 270x690 235x1 590x690
Svoris Įrenginys kg 24 33 39
Korpusas Medžiaga Derva
Ventiliatorius Oro srauto greitis 

– 50 Hz
Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 10,0/14,0 14,0/20,0 19,0/29,5
Šildymas Mažas / didelis m³/min 10,0/14,0 14,0/20,0 19,0/29,5

Oro filtras Tipas Pelėsiui atsparus dervos tinklelis
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. / didelis dBA 52/54 53/55 55/62
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / nom. / didelis dBA 31,0/34,0/36,0 34,0/35,0/37,0 34,0/37,0/44,0

Šildymas Mažas / nom. / didelis dBA 31,0/34,0/36,0 34,0/35,0/37,0 34,0/37,0/44,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35 9,52

Dujos Iš. diam. mm 12,7 15,9
Išleidimas VP20 (vid. diam. 20 / iš. diam. 26)

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/220-240
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 16
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC7G53

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Prie lubų montuojamas 
įrenginys

Plačioms patalpoms be kabamųjų lubų ir kuriose nėra 
laisvos vietos ant grindų

 › Dėl Kvanda efekto tobulai tinka patogiam oro srautui plačiose 
patalpose: išpūtimo kampas iki 100°

 › Galima labai lengvai, nepatiriant galios nuostolių, įšildyti arba 
atvėsinti net ir patalpas, kuriose aukštis iki lubų siekia 3,8 m

 › Galima lengvai įrengti tiek naujuose, tiek ir atnaujintuose pastatuose
 › Galima lengvai sumontuoti kampuose ir siaurose erdvėse, nes 
įrangos techninei priežiūrai tereikia iš šono tik 30 mm vietos

 ›

//////////////////////
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Oro išeiga

Oro įeiga

Kliūtis

≥30030 arba daugiau
(Techninės 

priežiūros vieta) 30 arba daugiau
(Techninės priežiūros vieta)

Gaivaus oro įsiurbimas integruotas į tą pačią sistemą, todėl sumažėja 
įrengimo išlaidos, nes nereikia papildomo vėdinimo įrenginio

 ›

Gaivaus oro įsiurbimo anga korpuse

*  Į patalpą pristato iki 10 % gaivaus oro

Mažiau sunaudojama energijos dėl specialiai sukurto NS 
ventiliatoriaus variklio ir išleidimo siurblio

 › Stilingas įrenginys lengvai prisitaiko prie interjero. Mentės visiškai 
užsidaro, kai įrenginys nenaudojamas, todėl nesimato oro įsiurbimo 
grotelių

FXHQ-A

Visą techninę informaciją apie FXHQ-A rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXHQ-A.html
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BRC1H519W, BRC7C58

FXUQ-A

Vidaus įrenginys FXUQ 71A 100A
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 8,0 11,2
Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 9,0 12,5
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,090 0,200
Šildymas Nom. kW 0,073 0,179

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 198x950x950
Svoris Įrenginys kg 26 27
Korpusas Medžiaga Derva
Ventiliatorius Oro srauto greitis 

– 50 Hz
Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 16,0/22,5 21,0/31,0
Šildymas Mažas / didelis m³/min 16,0/22,5 21,0/31,0

Oro filtras Tipas Pelėsiui atsparus dervos tinklelis
Garso galios lygis Vėsinimas Nom. / didelis dBA 56/58 62/65
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / nom. / didelis dBA 36,0/38,0/40,0 40,0/44,0/47,0

Šildymas Mažas / nom. / didelis dBA 36,0/38,0/40,0 40,0/44,0/47,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 9,52

Dujos Iš. diam. mm 15,9
Išleidimas Vid. diam. 20 / iš. diam. 26

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/60/220-240/220-230
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 16
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC7C58

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

4 pūtimo krypčių prie lubų 
montuojamas įrenginys

Unikalus „Daikin“ įrenginys, skirtas aukštoms patalpoms be 
kabamųjų lubų ir kuriose nėra laisvos vietos ant grindų

 › Galima labai lengvai, nepatiriant galios nuostolių, įšildyti arba 
atvėsinti net ir patalpas, kuriose aukštis iki lubų siekia 3,5 m

 › Galima lengvai įrengti tiek naujuose, tiek ir atnaujintuose pastatuose
 › Atskiras menčių valdymas: dėl universalumo galima pritaikyti bet 
kokiam patalpos išplanavimui, nekeičiant įrenginio vietos!

 › Stilingas įrenginys lengvai prisitaiko prie interjero. Mentės visiškai 
užsidaro, kai įrenginys nenaudojamas, todėl nesimato oro įsiurbimo 
grotelių

 › Garantuojamas optimalus komfortas su automatiniu oro srauto 
pritaikymu pagal reikiamą apkrovą

 › Nuotoliniu pulteliu galima užprogramuoti 5 skirtingus išpūtimo 
kampus nuo 0 iki 60°

 › Standartinis išleidimo siurblys, pakeliamas 500 mm, suteikia daugiau 
universalumo, be to, galima greičiau sumontuoti

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

≤500

VP20

FXUQ-A

UNIKALU

Visą techninę informaciją apie FXUQ-A rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXUQ-A.html
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BRC1H519W, BRC4C65

FXNQ-A

Vidaus įrenginys FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110
Šildymas Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 620 / 720x790x200 620 / 720x990x200 620 / 720x1 190x200
Svoris Įrenginys kg 23,5 27,5 32,0
Korpusas Medžiaga Galvanizuota plieno plokštė
Ventiliatorius Oro srauto greitis 

– 50 Hz
Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 6,4/8,0 8,5/10,5 10,0/12,5 13,0/16,5
Šildymas Mažas / didelis m³/min 6,4/8,0 8,5/10,5 10,0/12,5 13,0/16,5

Išorinis statinis 
slėgis – 50 Hz

Nom. / didelis Pa 10/41,0 10/42,0 15/52,0 15/59,0 15/55,0

Oro filtras Tipas Dervos tinklelis
Garso galios lygis Vėsinimas Aukštis dBA 51 52 53 54
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / nom. / didelis dBA 27,0/28,5/30,0 28,0/30,0/32,0 29,0/31,0/33,0 32,0/33,0/35,0

Šildymas Mažas / nom. / didelis dBA 27,0/28,5/30,0 28,0/30,0/32,0 29,0/31,0/33,0 32,0/33,0/35,0
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35 9,52

Dujos Iš. diam. mm 12,7 15,9
Išleidimas VP20 (vid. diam. 20 / iš. diam. 26)

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 16
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC4C65

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1D52 / BRC1E53A/B/C / BRC1H519W/S/K

Mažai pastebimas ant grindų 
statomas įrenginys

Pritaikyta įmontuoti į sienas

 › Nepastebimai įmontuojama į sieną – matomos tik įsiurbimo ir 
išpūtimo grotelės

 › Reikia labai mažai montavimo vietos, nes ilgis siekia tik 200 mm

 › Dėl žemo aukščio (620 mm) įrenginį galima tobulai sumontuoti po 
langu

 › Dėl aukšto ESP įrengimas yra universalus

FXNQ-A

Visą techninę informaciją apie FXNQ-A rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXNQ-A.html
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BRC1H519W, BRC4C65

FXLQ20,25P

Vidaus įrenginys FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Vėsinimo galingumas Visas galingumas Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Šildymo galingumas Visas galingumas Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Vėsinimas Nom. kW 0,05 0,09 0,11
Šildymas Nom. kW 0,05 0,09 0,11

Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 600x1 000x232 600x1 140x232 600x1 420x232
Svoris Įrenginys kg 27 32 38
Ventiliatorius Oro srauto 

greitis – 50 Hz
Vėsinimas Mažas / didelis m³/min 6,0/7 6,0/8 8,5/11 11,0/14 12,0/16

Oro filtras Tipas Dervos tinklelis
Garso galios lygis Vėsinimas Aukštis dBA 54 57 58 59
Garso slėgio lygis Vėsinimas Mažas / didelis dBA 32/35 33/38 34/39 35/40

Šildymas Mažas / didelis dBA 32/35 33/38 34/39 35/40
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A/2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35 9,52

Dujos Iš. diam. mm 12,7 15,9
Išleidimas Iš. diam. 21 (vinilchloridas)

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Srovė – 50 Hz Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 15
Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais BRC4C65

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Ant grindų statomas įrenginys

Perimetriniam zonos oro kondicionavimui

 › Galima sumontuoti įrenginį kaip laisvai pastatomą modelį, 
naudojant pasirenkamą galinę plokštę

 › Dėl žemo aukščio įrenginį galima tobulai sumontuoti po langu
 › Stilingas modernus korpusas lengvai prisitaiko prie interjero su 
visiškai balta (RAL9010) ir ketaus pilkumo (RAL7011) apdaila

 › Reikia labai mažai montavimo vietos

 ›

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

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

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

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

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

Grindinis Montuojami prie sienos

Kai montuojama prie sienos, lengviau išvalyti po įrenginiu, kur 
dulkės labiau kaupiasi

 › Galima lengvai į įrenginį integruoti laidinį nuotolinio valdymo pultelį

FXLQ-P

Visą techninę informaciją apie FXLQ-P rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXLQ-P.html
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Sujungia VRV vidaus įrenginius su 
stilingais vidaus įrenginiais 

ir VRV IV šilumos  
siurbliu

Junkite tik stilingus vidaus įrenginius prie VRV IV S 
serijos arba VRV IV W serijos lauko įrenginių

FVXG-K

Nexura

FXFQ-B 

VRV vidaus įrenginys

FXSQ-A

VRV vidaus įrenginys

FTXJ-MW/MS 

Daikin Emura

BPMKS967A2 VRV IV šilumos siurblys

RYYQ-U

RXYQ-U

RXYLQ-T

RWEYQ-T9

FCAG-B BPMKS967A2

FTXJ-MW/MS  -  
Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

FBA-A

RXYSCQ-TV1

RXYSQ-T8V 

RXYSQ-T8Y/TY1

VRV šilumos siurblys, sujungtas su  
stilingais vidaus įrenginiais

Reguliuojamo galingumo skirstytuvas

Kad būtų galima prijungti „Split“ ir „Sky Air“ vidaus įrenginius  
prie VRV lauko įrenginių

BPMKS967A

BPMKS967A2

Reguliuojamo galingumo skirstytuvas BPMKS967A2 BPMKS967A2
Prijungiami vidaus įrenginiai 1~2 1~3

Maks. prijungiamo vidaus įrenginio galingumas 14,2 20,8
Maks. prijungiama kombinacija 71+71 60+71+71
Matmenys Aukštis x plotis x ilgis mm 180x294x350
Svoris kg 7 8

 › * Specialiojo užsakymo įrenginys, todėl dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinį prekybos atstovą
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KLAUSIMŲ KORTELĖS

Daikin Emura
Pavidalas. Funkcija. Naujas dizainas.

Privalumai
 › Nepaprastas įstabaus dizaino ir inžinerinio 
meistriškumo derinys

 › Stilinga matinio krištolo ir sidabro spalvos 
konstrukcija

 › Šnabždesio tylumo veikimo režimas, triukšmo 
lygiui tesiekiant iki 19 dBA 

 › Automatinis siūbavimas horizontaliai ir vertikaliai
 › Energiją taupo 2 sričių pažangi stebėjimo sistema, 
sumažindama nustatytąją ribą, jei nieko nėra, taip 
pat ji nukreipia oro srautą nuo žmonių, kad būtų 
išvengta šaltų skersvėjų

 › Savaitinis laikmatis
 › Internetinis valdiklis  
Visada galėsite valdyti, kad ir kur bebūtumėte 

Kodėl rinktis „Daikin Emura“?

• Unikalus dizainas. Europoje sukurta Europai.

• Aukštas sezoninis efektyvumas, kurį 

papildomai pagerina tokios energiją taupančios 

technologijos kaip savaitinis laikmatis ir išmanioji 

stebėjimo sistema.

• Optimalus komfortas dėl pažangių technologijų, 

pvz., 2 sričių išmanioji stebėjimo sistema, 

šnabždesio tylumo veikimo režimas ir internetinis 

valdiklis.

emura
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ARC499A9

Sieninis įrenginys

Geriausias dizainas, išsiskiriantis aukščiausiu efektyvumu ir 
komfortu

 › Nepaprastas įstabaus dizaino ir nepriekaištingos inžinerijos 
derinys su elegantiška sidabro ir antracito arba matinio krištolo 
baltumo apdaila

 › „Daikin Emura“ įrangai suteiktas „Reddot design award 2014“ 
apdovanojimas, kurį skyrė tarptautinė žiuri už jos puikų dizainą

 › Taip suprojektuota, kad tobulai suderintų technologinę lyderystę  
ir aerodinamikos grožį

 › Internetinis valdiklis (pasirinktinai): valdykite vidaus įrangą 
programėle, vietiniu tinklu arba internetu iš bet kurios vietos

 › Veikimo triukšmas prilygsta šnabždesiui: sunku išgirsti veikiantį 
įrenginį. Garso slėgio lygis tesiekia 19 dBA!

FTXJ-MW/MS

FTXJ-MS

FTXJ-MW

Vidaus įrenginys FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 303x998x212
Svoris Įrenginys kg 12,0
Oro filtras Tipas Išimamas / išplaunamas
Ventiliatorius Oro srauto 

greitis
Vėsinimas Tylus darbas / mažas / 

vidutinis / didelis
m³/min 2,6/4,4/6,6 /8,9 2,9/4,8/7,8 /10,9 3,6/6,8/8,9 /10,9

Šildymas Tylus darbas / mažas / 
vidutinis / didelis

m³/min 3,8/6,3/8,4 /10,2 3,8/6,3/8,6 /11,0 4,1/6,9/9,6 /12,4 5,0/8,1/10,5 /12,6

Garso galios lygis Vėsinimas dBA 54 59 60 
Šildymas dBA 56 59 60 

Garso slėgio lygis Vėsinimas Tylus darbas / mažas / didelis dBA 19/25/38 20/26/45 32/35/46
Šildymas Tylus darbas / mažas / didelis dBA 19/28/40 19/28/41 20/29/45 32/35/47

Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais ARC466A9
Laidinis nuotolinio valdymo pultelis -

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/220-240
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Sieninis įrenginys

Patraukli prie sienos montuojama konstrukcija su tobula 
vidaus oro kokybe

 › Praktiškai negirdimas: įrenginys veikia taip tyliai, kad beveik 
užmiršite, jog jis čia yra

 › Gaivesnis, švaresnis oras dėl Daikin "Flash Streamer“ 
technologijos: galite giliai įkvėpti ir nesijaudinti dėl nešvaraus 
oro

 › 2 sričių judesio aptikimo jutiklis: oro srautas nukreipiamas į 
sritį, kurioje tuo metu nėra žmonių; jei žmonių neaptinkama, 
įrenginys automatiškai persijungs į energiją taupantį režimą

 › Internetinis valdiklis: valdykite vidaus įrangą programėle, vietiniu 
tinklu arba internetu iš bet kurios vietos, turėdami galimybę 
matyti energijos sąnaudas

 › Plonas, mažai pastebimas oro kondicionavimo įrenginys, kuris 
atitinka europietiškąjį požiūrį dėl interjero dizaino

 › 3-D oro srautas susideda iš automatiškai paskirstomo vertikalaus 
ir horizontalaus srauto, nukreipiančio šilto arba vėsaus oro srautą 
tiesiogiai net į didžiausių patalpų kampus

CTXM-M/FTXM-N

ARC466A33

FTXM20-42N

Vidaus įrenginys FTXM CTXM15N 20N 25N 35N 42N 50N 60N 71N
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm -
Svoris Įrenginys kg -
Oro filtras Tipas -
Ventiliatorius Oro srauto 

greitis
Vėsinimas Tylus darbas / mažas / didelis m³/min -
Šildymas Tylus darbas / mažas / didelis m³/min -

Garso galios lygis Vėsinimas dBA 57 60 59 60 60 
Šildymas dBA 54 60 58 59 61 

Garso slėgio lygis Vėsinimas Tylus darbas / mažas / nom. / didelis dBA 19/41 19/45 21/45 44/27 30/46 32/47
Šildymas Tylus darbas / mažas / nom. / didelis dBA 20/39 21/45 31/43 33/45 34/46

Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais ARC466A33
Laidinis nuotolinio valdymo pultelis BRC944B2 / BRC073A1 BRC944B2 / BRC073

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/220-240

*Pastaba: mėlynuose langeliuose nurodomi preliminarūs duomenys
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Logo grijs

Svarbiausia patogumas
Su „Nexura“ jūsų pasaulis taps patogus.  
Vasaros vėjelio vėsumas arba papildomo šilumos 
šaltinio jaukumas suteikia jūsų gyvenimo erdvei 
gerovės jausmą ištisus metus. Nors nepastebima, 
bet stilinga konstrukcija su priekiniu skydeliu, kuris 
papildomai skleidžia šilumą, pasižymi žemu triukšmo 
lygiu ir mažesniu oro srautu, todėl savo kambaryje 
pasijusite lyg rojuje.

Spindulinio šildymo skydelis
Kad šaltomis dienomis būtų dar patogiau, „Nexura“ 
įrenginio priekinis aliuminio skydelis gali įšilti kaip 
tradicinis radiatorius. Koks rezultatas? Malonus jus 
supančios šilto oro jausmas. O kad galėtumėte 
aktyvinti šią unikalią funkciją, tereikia nuotoliniame 
pultelyje paspausti „šilumos skleidimo“ mygtuką.

Kodėl rinktis „Nexura“?

• Unikalus spindulinis šildymo skydelis, kuris įkaista kaip tradicinis radiatorius

• Veikia šnabždesio tylumu, triukšmui tesiekiant iki 19 dBA

• Nors nepastebima, bet stilinga konstrukcija

• Mažesnis oro srautas, sukuriantis patalpoje tolygų oro pasiskirstymą

KLAUSIMŲ KORTELĖS

Sujungti du skirtingų sričių dalykai

Tikras patogumas  
ir dizainas

Internetinis valdiklis
Visada galėsite valdyti, kad ir kur bebūtumėte.
Valdykite vidaus įrangą programėle, vietiniu tinklu arba 
internetu iš bet kurios vietos

Spindulinis 
šildymas

Privalumai
 › Vertikalus automatinis siūbavimas
 › Savaitinis laikmatis
 › Garantuojamas darbas iki -25 °C  
(su RXLG-M)
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ARC466A2

FVXG-K

Ant grindų statomas įrenginys 
su spindulinio šildymo skydeliu

Stilingas grindinis įrenginys su spinduline šilumos panele, 
kuri skleidžia malonią šilumą ir labai mažą garsą

 › Gali įšilti „Nexura“ vidaus įrenginio priekinio skydelio aliuminio 
dalis kaip tradicinis radiatorius, todėl šaltomis dienomis tai 
suteikia dar daugiau komforto

 › Tyli ir nepastebima „Nexura“ įranga pasižymi geriausiomis 
šildymo ir vėsinimo, komforto ir dizaino savybėmis

 › Vidaus įrenginys paskirsto orą, tekeldamas tik šnabždesiui 
prilygstantį triukšmą. Sukeliamas triukšmas vėsinant siekia vos 
22 dB(A), o spinduliniu šildymo režimu – 19 dB(A). Kad būtų 
galima palyginti, aplinkos garsas tyliame kambaryje vidutiniškai 
siekia 40 dB(A)

 › Dėl komfortiško vertikalaus automatinio menčių siūbavimo 
veikiant nesusidaro skersvėjų ir apsisaugoma nuo lubose 
besikaupiančių nešvarumų

 › Internetinis valdiklis (pasirinktinai): valdykite vidaus įrangą 
programėle, vietiniu tinklu arba internetu iš bet kurios vietos

 › Galima montuoti prie sienos arba nišoje
 › Dėl žemo aukščio įrenginį galima tobulai sumontuoti po langu

FVXG-K 

Vidaus įrenginys FVXG 25K 35K 50K
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 600x950x215
Svoris Įrenginys kg 22
Oro filtras Tipas Nuimamas / išimamas / išplaunamas / atsparus pelėsiui
Ventiliatorius – oro 
srauto greitis

Vėsinimas Didelis / mažas / tylus darbas m³/min 8,9/5,3/4,5 9,1/5,3/4,5 10,6/7,3/6,0
Šildymas Didelis / mažas / tylus darbas m³/min 9,9/5,7/4,7 10,2/5,8/5,0 12,2/7,8/6,8

Garso galios lygis Vėsinimas dBA 52 58
Šildymas dBA 53 60

Garso slėgio lygis Vėsinimas Didelis / mažas / tylus darbas dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32
Šildymas Didelis / mažas / tylus 

darbas / spindulinis šildymas
dBA 39/26/22/19 40/27/23/19 46/34/30/26

Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais ARC466A2
Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~ / 50 / 220-240
 

(3) Darbinis diapazonas kartu su „Nexura“, FVXG-K, vėsinimas: min. 10 °C DB, maks. 46 °C DB; šildymas: min. -15 °C WB, maks. 18 °C WB
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ARC452A1

FVXM-F

Ant grindų statomas įrenginys

Grindinis įrenginys, pritaikytas optimaliam šildymo 
komfortui, nes naudojamas dvigubas oro srautas

 › Dėl žemo aukščio įrenginį galima tobulai sumontuoti po langu
 › Galima montuoti prie sienos arba nišoje
 › Dėl vertikalaus automatinio siūbavimo išpūtimo mentės 
judinamos aukštyn ir žemyn, kad visoje patalpoje būtų efektyviai 
paskirstomas oras ir temperatūra

 › Internetinis valdiklis (pasirinktinai): valdykite vidaus įrangą 
programėle, vietiniu tinklu arba internetu iš bet kurios vietos

FVXM-F

Vidaus įrenginys FVXM 25F 35F 50F
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 600x700x210
Svoris Įrenginys kg 14
Oro filtras Tipas Išimamas / išplaunamas
Ventiliatorius Oro srauto 

greitis
Vėsinimas Tylus darbas / mažas / 

vidutinis / didelis
m³/min 4,1/4,8/6,5 /8,2 4,5/4,9/6,7 /8,5 6,6/7,8/8,9 /10,1

Šildymas Tylus darbas / mažas / 
vidutinis / didelis

m³/min 4,4/5,0/6,9 /8,8 4,7/5,2/7,3 /9,4 7,1/8,5/10,1 /11,8

Garso galios lygis Vėsinimas dBA 52 57 
Šildymas dBA 52 58 

Garso slėgio lygis Vėsinimas Tylus darbas / mažas / didelis dBA 23/26/38 24/27/39 32/36/44
Šildymas Tylus darbas / mažas / didelis dBA 23/26/38 24/27/39 32/36/45

Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais ARC452A1
Laidinis nuotolinio valdymo pultelis -

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/220-230-240
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ARC433B67

FLXS-B(9)

Universalaus tipo įrenginys

Universalus įrenginys tobulai tinka patalpoms be lubų, tinka 
prie bet kokių lubų arba sienos

 › Tinka prie bet kokių lubų arba apatinės sienos dalies; dėl mažo 
aukščio įrenginys telpa po langu

 › Dėl vertikalaus automatinio siūbavimo išpūtimo mentės 
judinamos aukštyn ir žemyn, kad visoje patalpoje būtų efektyviai 
paskirstomas oras ir temperatūra

 › Tuščių namų režimas išlaiko vidaus temperatūrą, kai nieko nėra, 
nurodytame komforto lygyje, todėl taupoma energija

 › Internetinis valdiklis (pasirinktinai): valdykite vidaus įrangą 
programėle, vietiniu tinklu arba internetu iš bet kurios vietos

FLXS-B(9)

Vidaus įrenginys FLXS 25B 35B9 50B 60B
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 490x1 050x200
Svoris Įrenginys kg 16 17
Oro filtras Tipas Nuimamas / išimamas / išplaunamas / atsparus pelėsiui
Ventiliatorius – oro 
srauto greitis

Vėsinimas Didelis / mažas / tylus darbas m³/min 7,6/6,0/5,2 8,6/6,6/5,6 11,4/8,5/7,5 12,0/9,3/8,3
Šildymas Didelis / mažas / tylus darbas m³/min 9,2/7,4/6,6 12,8/8,0/7,2 12,1/7,5/6,8 12,8/8,4/7,5

Garso galios lygis Vėsinimas dBA 51 53 60
Šildymas dBA 51 59 - 59

Garso slėgio lygis Vėsinimas Didelis / mažas / tylus darbas dBA 37/31/28 38/32/29 47/39/36 48/41/39
Šildymas Didelis / mažas / tylus darbas dBA 37/31/29 46/33/30 46/35/33 47/37/34

Valdymo sistemos Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais ARC433B67
Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 230
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Karštas vanduo

Efektyvi karšto vandens, naudojamo grindiniam 

šildymui, radiatoriams ir įrenginiams, gavyba 

arba karšto vandens tiekimas kriauklėms, 

vonioms ir dušams. Integravus šilumos 

atkūrimą į VRV sistemą, karšto vandens gavyba 

iš esmės tampa nemokama.
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Karštas vanduo

Žemos temperatūros hidrodėžė 
HXY-A8 134 

Aukštos temperatūros hidrodėžė 
HXHD-A8 135
Priedai karštam vandeniui 136

Hidrodėžių asortimentas

Tipas Gaminio pavadinimas Modelis 80 125 200

Ištekančio 
vandens 

temperatūros 
intervalas

Žemos 
temperatūros 
hidrodėžė

HXY-A8

Aukšto efektyvumo patalpų šildymui ir vėsinimui 
 › Tobulai tinka grindinio šildymo, oro apdorojimo įrenginių, žemos temperatūros radiatorių karšto 

ir šalto vandens gavybai...
 › Karštas / šaltas vanduo nuo 5 °C iki 45 °C
 › Didelis darbinis diapazonas (nuo -20 °C iki 43 °C)
 › Projektuojant sistemą, laikas sutaupomas dėl visiškai integruotų vandens dalies komponentų
 › Erdvę taupanti šiuolaikinė prie sienos kabinama konstrukcija

  5–45 °C

Aukštos 
temperatūros 
hidrodėžė

HXHD-A8

Veiksmingai karšto vandens gavybai ir patalpų šildymui
 › Tobulai tinka karšto vandens gavybai vonioms, kriauklėms ir grindiniam šildymui, radiatoriams, oro 

apdorojimo įrenginiams...
 › Karštas vanduo nuo 25 °C iki 80 °C 
 › „Nemokamas“ šildymas ir karštas vanduo, naudojant atkuriamą šilumą
 › Naudoja šilumos siurblio technologiją, skirtą efektyviai išgauti karštą vandenį, sutaupant iki 17 %, 

palyginus su dujų katilu
 › Galima prijungti terminius saulės kolektorius

  25–80 °C

Galingumo klasė (kW)
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HXY-A8

Vidaus įrenginys HXY 080A8 125A8
Vėsinimo galingumas Nom. kW 8,0 (1) 12,5 (1)
Šildymo galingumas Nom. kW 9,00 (2) 14,00 (2)
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 890x480x344
Svoris Įrenginys kg 44
Korpusas Spalva Baltas

Medžiaga Padengtas metalo lakštas
Garso slėgio lygis Nom. dBA -
Darbinis diapazonas Šildymas Aplinkos Min. ~ maks. °C -20~24

Vandens įrangos dalis Min. ~ maks. °C 25~45
Karštas buitinis 
vanduo

Aplinkos Min. ~ maks. °C DB -~-
Vandens įrangos dalis Min. ~ maks. °C -~-

Šaltnešis Tipas R-410A
GWP 2 087,5

Šaltnešio kontūras Dujų įrangos šono skersmuo mm 15,9
Skysčio įrangos šono skersmuo mm 9,5

Vandens kontūras Vamzdyno jungčių skersmuo colis G 1 col. 1/4 (užmaunamas)
Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/220-240
Srovė Rekomenduojami saugikliai A 6~16
(1) T (apl.) 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) (2) DB / WB 7 °C / 6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (3) Srauto jungiklio nustatymas

Žemos temperatūros VRV 
hidrodėžė

Aukšto efektyvumo patalpų šildymui ir vėsinimui

 › Oro-vandens jungtis su VRV įranga, skirta grindiniam šildymui, oro 
apdorojimo įrenginiams, žemos temperatūros radiatoriams…

 › Ištekančio vandens temperatūros intervalas be elektrinio šildytuvo 
nuo 5 °C iki 45 °C

 › Itin didelis karšto / šalto vandens gavybos darbinis diapazonas, kai 
lauko aplinkos temperatūra yra nuo -20 iki + 43 °C

 › Sutaupo laiko projektuojant sistemą, nes visi vandens dalies 
komponentai yra visiškai integruoti, leidžiantys tiesiogiai valdyti 
ištekančio vandens temperatūrą

 › Erdvę taupanti šiuolaikinė prie sienos kabinama konstrukcija
 › Nereikia dujų jungties arba alyvos bako
 › Galima jungti prie VRV IV šilumos siurblio arba šilumos atkūrimo 
įrangos

HXY-A8

Skysčio vamzdis

F1, F2 komunikacija
Dujų vamzdis

Karštas / šaltas vanduo

VRV IV šilumos siurblys 
VRV IV šilumos atkūrimas

Žemos temp. 
radiatorius

Oro apdorojimo 
įrenginys

Grindinis šildymas

VRV vidaus įrenginiai

Visą techninę informaciją apie HXY-A8 rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/HXY-A8.html
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Vidaus įrenginys HXHD 125A 200A
Šildymo galingumas Nom. kW 14,0 22,4
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 705 x 600 x 695
Svoris Įrenginys kg 92,0 147
Korpusas Spalva Metalo pilkumo

Medžiaga Padengtas metalo lakštas
Garso galios lygis Nom. dBA 55,0 (2) 60,0 (2)
Garso slėgio lygis Nom. dBA 42,0 (2) / 43,0 (3) 46,0 (2) / 46,0

Tylusis nakties 
režimas

1 lygis dBA 38 (2) 45 (2)

Darbinis diapazonas Šildymas Aplinkos Min. ~ maks. °C -20,0 ~ 20 / 24 (1)
Vandens įrangos dalis Min. ~ maks. °C 25 ~ 80,0

Karštas buitinis 
vanduo

Aplinkos Min. ~ maks. °C DB -20,0 ~ 43,0
Vandens įrangos dalis Min. ~ maks. °C 45 ~ 75

Šaltnešis Tipas R-134a
GWP 1 430
Užpildas kg 2,00 2,60

Vandens kontūras Vamzdyno jungčių skersmuo colis G 1 col. (užmaunamas)
Šildymo vandens 
sistema

Vandens tūris Maks. ~ min. l 200 ~ 20 400 ~ 20

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3~ / 50 / 380-415
Srovė Rekomenduojami saugikliai A 20 16
(1) Įrengimo vietos nustatymas | (2) Triukšmo lygiai matuojami: EW 55 °C; LW 65 °C | (3) Triukšmo lygiai matuojami: EW 70 °C; LW 80 °C

Aukštos temperatūros VRV 
hidrodėžė

Veiksmingai karšto vandens gavybai ir patalpų šildymui

 › Oro-vandens jungtis prie VRV įrangos, skirta vonioms, kriauklėms ir 
grindiniam šildymui, radiatoriams, oro apdorojimo įrenginiams

 › Ištekančio vandens temperatūros intervalas be elektrinio šildytuvo 
nuo 25 °C iki 80 °C

 › „Nemokamas“ šildymas ir karšto vandens gavyba, perduodant 
šilumą iš tų vietų, kurias reikia vėsinti, į tas vietas, kuriose reikia 
šildymo ir karšto vandens

 › Naudoja šilumos siurblio technologiją, skirtą efektyviai išgauti karštą 
vandenį, sutaupant iki 17 %, palyginus su dujų katilu

 › Galima prijungti terminius saulės kolektorius prie karšto buitinio 
vandens bako

 › Itin didelis karšto vandens gavybos darbinis diapazonas, kai lauko 
aplinkos temperatūra yra nuo -20 iki + 43 °C

 › Sutaupo laiko projektuojant sistemą, nes visi vandens dalies 
komponentai yra visiškai integruoti, leidžiantys tiesiogiai valdyti 
ištekančio vandens temperatūrą

 › Įvairios valdymo galimybės su nuo oro sąlygų priklausančia 
nustatomąja riba arba termostato kontrole

 › Galima ant viršaus uždėti vidaus įrenginį ir buitinio karšto vandens 
baką, kad būtų galima sutaupyti vietos arba sumontuoti vieną šalia 
kito, jei prieinamas tik ribotas aukštis

 › Nereikia dujų jungties arba alyvos bako
 › Galima jungti prie VRV IV šilumos atkūrimo įrangos

HXHD-A8

EKHWP-B

HXHD-A8

EKHWP-B

Skysčio vamzdis

F1, F2 komunikacija

Dujų vamzdis

Karštas vanduo

Dujų išleidimo vamzdis

VRV šilumos atkūrimas 

BS dėžė

BS dėžė Tik šildymui skirta 
VRV hidrodėžė 

Karšto buitinio 
vandens bakas

„Daikin“ saulės 
energijos skydelis

Karštas buitinis vanduo

Žemos temp. radiatorius

Oro apdorojimo  
įrenginys

Grindinis šildymas

VRV vidaus įrenginiai

25–35 °C

45–75 °C

25–75 °C

45–75 °C

Visą techninę informaciją apie HXHD-A8 rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/HXHD-A8.html
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EKHWP300B EKHWP500B

Priedas EKHWP 300B 500B
Korpusas Spalva Eismo juostų baltumo (RAL9016) / tamsiai pilka (RAL7011)

Medžiaga Smūgiams atsparus polipropilenas
Matmenys Įrenginys Plotis mm 595 790

Ilgis mm 615 790
Svoris Įrenginys Tuščia kg 58 82
Bakas 
 

Vandens tūris l 294 477
Medžiaga Polipropilenas
Didžiausia vandens temperatūra °C 85
Izoliacija Šilumos nuostolis kWh / 24 val. 1,5 1,7 
Energijos naudojimo efektyvumo klasė B
Standartinis šilumos nuostolis W 64 72
Talpyklos tūris l 294 477

Šilumokaitis Karštas 
buitinis 
vanduo

Kiekis 1
Vamzdžio medžiaga Nerūdijantysis plienas (DIN 1.4404)
Priešakinė sritis m² 5,600 5,800
Vidinių vijų tūris l 27,1 28,1
Darbinis slėgis bar. 6
Vidutinė specifinė terminė išeiga W / K 2 790 2 825

Užpildymas Kiekis 1
Vamzdžio medžiaga Nerūdijantysis plienas (DIN 1.4404)
Priešakinė sritis m² 3 4
Vidinių vijų tūris l 13 18
Darbinis slėgis bar. 3
Vidutinė specifinė terminė išeiga W / K 1 300 1 800

Papildomas 
šildymas 
saulės 
energija

Vamzdžio medžiaga - Nerūdijantysis plienas (DIN 1.4404)
Priešakinė sritis m² - 1
Vidinių vijų tūris l - 4
Darbinis slėgis bar. - 3
Vidutinė specifinė terminė išeiga W / K - 280

Karšto buitinio vandens bakas

Plastikinis karšto buitinio vandens bakas su saulės kolektoriumi

 › Bakas yra pritaikytas jungti prie atgalinio išleidimo terminės saulės 
sistemos

 › Gaminama 300 ir 500 litrų
 › Didelis karšto vandens laikymo bakas, skirtas tiekti karštą buitinį 
vandenį bet kuriuo metu

 › Dėl aukštos kokybės izoliacijos šilumos nuostoliai sumažinami iki 
minimumo

 › Galima naudoti patalpų šildymui (tik 500 l talpą)

EKHWP-B

Priedas EKHWP 300PB 500PB
Korpusas Spalva Eismo juostų baltumo (RAL9016) / tamsiai pilka (RAL7011)

Medžiaga Smūgiams atsparus polipropilenas
Matmenys Įrenginys Plotis mm 595 790

Ilgis mm 615 790
Svoris Įrenginys Tuščia kg 58 89
Bakas 
 

Vandens tūris l 294 477
Medžiaga Polipropilenas
Didžiausia vandens temperatūra °C 85
Izoliacija Šilumos nuostolis kWh / 24 val. 1,5 1,7 
Energijos naudojimo efektyvumo klasė B
Standartinis šilumos nuostolis W 64 72
Talpyklos tūris l 294 477

Šilumokaitis Karštas 
buitinis 
vanduo

Kiekis 1
Vamzdžio medžiaga Nerūdijantysis plienas (DIN 1.4404)
Priešakinė sritis m² 5,600 5,900
Vidinių vijų tūris l 27,1 28,1
Darbinis slėgis bar. 6
Vidutinė specifinė terminė išeiga W / K 2 790 2 825

Užpildymas Kiekis 1
Vamzdžio medžiaga Nerūdijantysis plienas (DIN 1.4404)
Priešakinė sritis m² 3 4
Vidinių vijų tūris l 13 18
Darbinis slėgis bar. 3
Vidutinė specifinė terminė išeiga W / K 1 300 1 800

Slėginė saulės energijos Vidutinė specifinė terminė išeiga W / K 390,00 840,00
Papildomas 
šildymas 
saulės 
energija

Vamzdžio medžiaga - Nerūdijantysis plienas (DIN 1.4404)
Priešakinė sritis m² - 1
Vidinių vijų tūris l - 4
Darbinis slėgis bar. - 3
Vidutinė specifinė terminė išeiga W / K - 280

Karšto buitinio vandens bakas
Beslėgis karšto buitinio vandens bakas su saulės kolektoriumi

 › Bakas yra pritaikytas jungti prie slėginės terminės saulės sistemos
 › Gaminama 300 ir 500 litrų
 › Didelis karšto vandens laikymo bakas, skirtas tiekti karštą buitinį 
vandenį bet kuriuo metu

 › Dėl aukštos kokybės izoliacijos šilumos nuostoliai sumažinami iki 
minimumo

 › Galima naudoti patalpų šildymui (tik 500 l talpą)

EKHWP-PB

EKHWP300PB EKHWP500PB
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Priedas EKSRPS4A/EKSRDS2A EKSRPS4A EKSRDS2A
Montavimas Bako pusėje Prie sienos
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 815x142x230 410x314x154
Svoris Įrenginys kg 6
Darbinis diapazonas Aplinkos temperatūra Min. ~ maks. °C 5~40 0~40
Darbinis slėgis Maks. bar. - 6
Ramybės būsenos temperatūra Maks. °C 85 120
Terminis našumas 
 

Kolektoriaus efektyvumas (ηcol)  % -
Nulinių nuostolių kolektoriaus efektyvumas 
η0

 %
-

Valdymas Tipas Skaitmeninis temperatūros skirtumų valdiklis su atvirojo teksto ekranu
Energijos sunaudojimas W 2 5

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/230 /50/230
Jutiklis Saulės skydelio temperatūros jutiklis Pt1000

Laikymo bako jutiklis PTC -
Grįžtamojo srauto jutiklis PTC -
Padavimo temperatūra ir srauto jutiklis Įtampos signalas (3,5 V NS) -

Maitinimo tiekimao įvestis Vidaus įrenginys
Papildomai Saul. en. siurblys W 30 23

Saul. kol. bud. režimas W 2,00 5,00
Metinės papildomos elektros sąnaudos Qaux kWh 78 89

EKSV26PEKSH26P

EKSV21P

Priedas EKSV/EKSH 21P 26P
Montavimas Vertikalusis Horizontalusis
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 006x85x2 000 2 000x85x1 300
Svoris Įrenginys kg 33 42
Tūris l 1,3 1,7 2,1
Paviršius Išorinis m² 2,01 2,60

Anga m² 1,800 2,360
Sugeriamojo medžiaga m² 1,79 2,35

Danga „Micro-therm“ (sugeriamumas maks. 96 %, emisija maždaug 5 % +/-2 %)
Sugeriamojo medžiaga Arfos formos varinės vamzdžio grotelės su lazeriu privirinta atidžiai atrinktos dangos aliuminio plokšte
Įstiklinimas Apsauginis stiklas su vienu langu, perdavimas +/- 92 %
Leistinas stogo kampas Min. ~ maks. ° 15~80
Darbinis slėgis Maks. bar. 6
Ramybės būsenos temperatūra Maks. °C 192
Terminis našumas 
 

Kolektoriaus efektyvumas (ηcol)  % 61
Nulinių nuostolių kolektoriaus efektyvumas η0  % 0,781 0,784
Šilumos nuostolio koeficientas a1 W/m².K 4,240 4,250
Temperatūros priklausomybė nuo šilumos nuostolio koeficiento a2 W/m².K² 0,006 0,007
Terminis galingumas kJ/K 4,9 6,5

Papildomai Saul. en. siurblys W -
Saul. kol. bud. režimas W -
Metinės papildomos elektros sąnaudos Qaux kWh -

Saulės energijos kolektorius

Terminis saulės kolektorius, skirtas karšto vandens gavybai

 › Saulės kolektoriai gali išgauti iki 70 % energijos, kurios reikia karšto 
vandens gavybai – pagrindinis sąnaudų mažinimo veiksnys

 › Horizontalieji ir vertikalieji saulės energijos kolektoriai, skirti karšto 
buitinio vandens gavybai

 › Didelio efektyvumo kolektoriai paverčia visą trumpųjų bangų saulės 
spinduliuotę į šilumą, nes naudojama itin išskirtinė danga

 › Lengva sumontuoti ant stogo plokščių

EKS(V/H)-P

Siurblio stotis

 › Sutaupykite energijos ir sumažinkite CO
2
 emisijas, naudodami saulės 

energijos sistemą, skirtą karšto vandens gavybai
 › Siurblio stotis, jungiama prie beslėgės saulės energijos sistemos
 › Siurblio stotis ir valdymas užtikrina saulės energijos šilumos 
perdavimą karšto buitinio vandens bakui

EKSRDS2A/EKSRPS4A

EKSRPS4A
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„Biddle“ oro užuolaidos

„Biddle“ oro užuolaidos yra itin veiksmingas 

sprendimus mažmenininkams ir 

konsultantams, leidžiantis išspręsti klimato 

atskyrimo problemą, iškylančią komercinėse 

patalpose arba biurų tarpduryje. 



139

„Biddle“ oro užuolaidos, 
prijungtos prie „Daikin“ šilumos siurblių
Atvirųjų durų prekyba

Nors mažmeninės prekybos ir komercinių patalpų 
valdytojai labai palankiai vertina klientams patogios 
atvirųjų durų prekybos aspektus, atviros durys taip 
pat gali atnešti milžiniškų nuostolių dėl šilto ir šalto 
kondicionuojamo oro, reikalaujančio energijos. 
Visgi „Biddle“ oro užuolaidos ne tik išlaiko patalpų 
temperatūrą ir leidžia akivaizdžiai sutaupyti, bet taip 
pat suveikia kaip kvietimas klientams užeiti į malonią 
prekybos ir darbo aplinką.

Aukštas CO
2
 emisijų 

mažinimo efektyvumas

Efektyviai atskiriant lauko / vidaus klimatą, apribojami 
šilumos nuostoliai dėl atidaromų durų ir pagerinamas 
oro kondicionavimo sistemos efektyvumas. Sujungus 
„Biddle“ oro užuolaidas su „Daikin“ šilumos siurbliais, 
galima sutaupyti iki 72 %, lyginant su elektrinėmis oro 
užuolaidomis, o atsiperka greičiau nei per 1,5 metų! 

Patogių „Biddle“ oro užuolaidų žymėjimas 

Portfelis

CY V S 150 DK 80 F S C
Valdiklis (standartinis)

Spalva. B = balta (RAL6010), S: pilka (RAL9006)

Įrangos tipas: F = laisvai kabantis, C = kasetė, R = nišinis

Galingumo klasė (kW)

„Daikin“ tiesioginio išsiplėtimo

Durų plotas (cm)

Intervalas. S = mažas, M = vidutinis, L = didelis, XL = labai didelis

Galima jungti prie VRV

Patogios „Biddle“ oro užuolaidos

„Biddle“ oro užuolaidos

Oro užuolaidų dydžio parinkimo priemonė

Tipas Gaminio pavadinimas

Laisvai kabančios „Biddle“ oro užuolaidos CYV S/M/L-DK-F

Kasetinės „Biddle“ oro užuolaidos CYV S/M/L-DK-C

Nišinės „Biddle“ oro užuolaidos CYV S/M/L-DK-R

Durų aukštis (m)

Palanki vieta  

Uždaras prekybos 

centras arba įėjimas su 

besisukančiomis durimis

Įprasta vieta  

Nėra atvirų priešpriešinių 

durų, silpnas tiesioginis vėjas, 

pastatas tik su vienu aukštu

Nepalanki vieta  

Vieta kampe arba aikštėje, 

daug aukštų ir (arba) atvira 

laiptinė

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

 › Atsiperka greičiau nei per 1,5 m., lyginant su 
elektrinėmis oro užuolaidomis

 › Greitas ir lengvas montavimas
 › Maksimalus energijos naudojimo efektyvumas, nes 
naudojama lygintuvo technologija

 › 85 % oro atskyrimo efektyvumas
 › Kasetinis modelis (C): įmontavus į kabančiąsias lubas, 
suteikiama daugiau estetiškumo

 › Laisvai kabantis modelis (F): lengvai prie sienos 
montuojama įranga

 › Nišinis modelis (R): dailiai įmontuojamas į lubas
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Patogios „Biddle“ oro 

užuolaidos (CY)

VRV

Tinklo sprendimas

Integravimas į visapusę VRV įrangą

CYVS/M/L-DK-F/C/R

 › Galima prijungti prie VRV šilumos atkūrimo įrangos ir 
šilumos siurblio

 › VRV yra viena iš pirmųjų DX sistemų, tinkančių jungti 
prie oro užuolaidų

 › Laisvai kabantis modelis (F): lengvai prie sienos 
montuojama įranga

 › Kasetės modelis (C): įmontuojamas į kabamąsias 
lubas, kad matytųsi tik dekoratyvinis skydelis

 › Nišinis modelis (R): dailiai įmontuojamas į lubas
 › Užtikrina iš esmės nemokamą oro užuolaidų šildymą, 
atkuriant vėsinimo režimu šilumą iš vidaus įrenginių 
(VRV šilumos atkūrimo atveju)

 › Lengvai ir greitai sumontuojama mažesnėmis 
sąnaudomis, nes nereikia papildomų vandens 
sistemų, katilų ir dujų jungčių

 › PATENTUOTA TECHNOLOGIJA: didžiausias energijos 
naudojimo efektyvumas, susidarantis dėl beveik 
nulinės pūtimo turbulencijos, optimizuoto oro srauto 
ir dėl pritaikytos pažangios išpūtimo srauto lygintuvo 
technologijos

 › Maždaug 85 % oro atskyrimo efektyvumas, 
akivaizdžiai sumažinantis tiek šilumos nuostolius, tiek 
reikiamą vidaus įrenginių šildymo pajėgumą

Atsiperka greičiau nei per 1,5 metų 

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Elektrinės oro 
užuolaidos

metai

„Daikin“ šilumos siurblys su 
„Biddle“ oro užuolaidomis*

Be
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s 

iš
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ga

 ir
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iš
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os
) €

21

* Atsipirkimo laikotarpis ir pelnas yra apskaičiuotas pagal: oro užuolaidos veikia 9 val. per dieną ir 156 dienas per metus (1 404 val. per metus). Elektrinių oro užuolaidų metinės 

energijos sąnaudos: 3 137 EUR (COP = 0,95). Tipiškos įrengimo išlaidos: 1 000 EUR; tipiška įrangos kaina: 2 793 EUR. Metinės CYQS200DK100FBN ir ERQ100AV energijos sąnaudos:  

748 EUR (COP 4,00). Tipiškos įrengimo išlaidos: 2 000 EUR; tipiška įrangos kaina: 5 150 EUR. Skaičiavimai pagrįsti elektros energijos kaina: 0,1705 EUR / kWh

VRV įrangai skirtos 
„Biddle“ oro užuolaidos



141

VRV įrangai skirtos „Biddle“ oro užuolaidos

CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

Mažas Vidutinis

CYVS100DK80 
*BC/*SC

CYVS150DK80 
*BC/*SC

CYVS200DK100 
*BC/*SC

CYVS250DK140 
*BC/*SC

CYVM100DK80 
*BC/*SC

CYVM150DK80 
*BC/*SC

CYVM200DK100 
*BC/*SC

CYVM250DK140 
*BC/*SC

Šildymo galingumas 3 greitis kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Galios įvestis Tik ventiliatorius Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Šildymas Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Delta T 3 greitis K 19 15 16 17 14 13 15
Korpusas Spalva BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Matmenys Įrenginys Aukštis F / C / R mm 270/270/270

Plotis 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
Ilgis F / C / R mm 590/821/561

Būtina lubų ertmė > mm 420
Durų aukštis Maks. 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)
Durų plotas Maks. m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Svoris Įrenginys kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Ventiliatoriaus oro srauto greitis Šildymas 3 greitis m³/h 1 164 1 746 2 328 2 910 1 605 2 408 3 210 4 013 
Garso slėgio lygis Šildymas 3 greitis dBA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A / 2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis / iš. diam. / dujos / iš. diam. mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Būtini priedai (reikia užsisakyti atskirai) „Daikin“ laidinis nuotolinio valdymo pultelis (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
Maitinimo tiekimas Įtampa V 230

Didelis
CYVL100DK125*BC/*SC CYVL150DK200*BC/*SC CYVL200DK250*BC/*SC CYVL250DK250*BC/*SC

Šildymo galingumas 3 greitis kW 15,6 23,3 29,4 31,1
Galios įvestis Tik ventiliatorius Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Šildymas Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T 3 greitis K 15 14 12
Korpusas Spalva BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Matmenys Įrenginys Aukštis F / C / R mm 370/370/370

Plotis 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
Ilgis F / C / R mm 774/1 105/745

Būtina lubų ertmė > mm 520
Durų aukštis Maks. 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)
Durų plotas Maks. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Svoris Įrenginys kg 76 100 126 157
Ventiliatoriaus oro srauto greitis Šildymas 3 greitis m³/h 3 100 4 650 6 200 7 750 
Garso slėgio lygis Šildymas 3 greitis dBA 53 54 56 57 
Šaltnešis Tipas / GWP R-410A / 2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis / iš. diam. / dujos / iš. diam. mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Būtini priedai (reikia užsisakyti atskirai) „Daikin“ laidinis nuotolinio valdymo pultelis (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
Maitinimo tiekimas Įtampa V 230

(1) Palankios sąlygos: uždaras prekybos centras arba įėjimas su besisukančiomis durimis. (2) Įprastos sąlygos: silpnas tiesioginis vėjas, nėra atvirų priešpriešinių durų, pastatas tik su vienu aukštu  

(3) Nepalankios sąlygos: vieta kampe arba aikštėje, daug aukštų ir (arba) atvira laiptinė

Visą techninę informaciją apie „Biddle“ oro užuolaidos rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder.html#?f.facet_page-type=product&amp;q=cyv&amp;s=relevance&amp;offset=0&amp;includeArchived=false&amp;language=en
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„Daikin“ siūlo gausiausią DX vėdinimo įrangos 

asortimentą rinkoje.

Padedame kurti gaivią, sveiką ir patogią aplinką 

biuruose, viešbučiuose, parduotuvėse ir kitose 

komercinėse patalpose, teikdami įvairius 

vėdinimo sprendimus – nuo mažos šilumos 

atkūrimo ventiliacinės įrangos iki didelio masto 

oro apdorojimo įrenginių.
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Vėdinimas ir  
oro apdorojimas

Naujausių duomenų ieškokite my.daikin.eu 

ATITINKA

„ErP 2018“

Kodėl rinktis „Daikin“ vėdinimo įrangą 144

ERV / HRV – šilumą pakartotinai naudojantys vėdinimo 

įrenginiai 148
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VAM-FC / J 150
VH-B elektrinis šildytuvas 151
VKM-GB(M) 152

„Daikin“ oro apdorojimo įrenginiai su DX jungtimi 153
Privalumai 153
VRV ir ERQ DX įrenginių apžvalga 154
Valdymo galimybės 155

Integravimas į trečiųjų šalių AHU 158
Išsiplėtimo vožtuvai ir valdymo dėžės 158
Pasirinkimo procedūra 159

NAUJA
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KLAUSIMŲ KORTELĖS

5 priežastys, dėl kurių „Daikin“ 
vėdinimo asortimentas yra 
unikalus rinkoje

1   Rinkoje pirmaujančios valdymo 
priemonės ir ryšys

 › Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos sujungimas
 •   Valdykite ERV / HRV ir oro kondicionavimą tuo pačiu valdikliu
 •   Suderina sistemų darbinį režimą, kad būtų taupoma energija
 › Lengvas integravimas į visapusę įrangą

 •   Valdymas ir stebėjimas internetu, naudojant „Daikin Cloud 
Service“

 •   Viso portfelio integravimas į „intelligent Touch Manager“, 
„Daikin“ taupioji „mini BMS“ įranga

 › Naudotojui patogus pultelis su aukščiausios klasės dizainu
 • Intuityvus valdymas liečiamaisiais mygtukais

2   Unikalūs sumontavimo 
privalumai

 › Nepriekaištingai integruojama į visapusę „Daikin“ įrangą,  
todėl užtenka vieno kontaktinio taško

 › Visapusis gaivaus oro sprendimas, „Daikin“ tiekiant tiek  
VAM / „Modular L Smart“, tiek elektrinį šildytuvą

 › Galima pritaikyti „Daikin“ AHU ir kondensacinio įrenginio savaiminio 
diegimo jungtį dėl to paties vamzdžių skersmens, gamykloje sumontuotų 
valdiklių, išsiplėtimo vožtuvų ir t. t.

21 °C
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3  Aukštas energijos naudojimo efektyvumas
 › Iki 92 % atgaunama energija, sumažinanti eksploatavimo išlaidas
 › Nemokamas vėsinimas naktį, naudojant gaivų lauko orą
 › Inverteriu varomi išcentriniai ventiliatoriai
 › Suderinama su „ErP“

4  Geriausias komfortas
 › Gausus įrenginių, skirtų valdyti gaivų orą ir drėgmę, asortimentas
 › Gausus pasirenkamų įrenginių, pritaikytų paskirčiai, asortimentas, prieinamų iki 
ePM

1
 80 % (F9)

 › Specialus popierinis šilumokaitis atkuria šilumą ir drėgmę iš išleidžiamo oro, kad 
sušildytų ir sudrėkintų įleidžiamą orą iki patogaus lygio (VAM, VKM)

5  Aukščiausias patikimumas
 › Nuodugniausias testavimas prieš naujiems įrenginiams paliekant gamyklą
 › Didžiausias pagalbos tinklas ir aptarnavimas po pardavimo
 › Visos atsarginės dalys prieinamos Europoje

Kognityvinėms funkcijoms daug reikšmės turi CO
2
 

lygiai ir vėdinimo rodikliai

KOGNITYVINIŲ FUNKCIJŲ REZULTATAI…

EKOLOGIŠKO PASTATO  
SĄLYGOMIS

PATOBULINTOMIS  
EKOLOGIŠKO PASTATO SĄLYGOMIS

+ 61 % + 101 %

Ar žinojote?

Iki  

92 % 
atkuriama 

šiluma

ATITINKA

„ErP“
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„Daikin“ siūlo įvairius sprendimus – nuo mažos šilumos atkūrimo 
ventiliacinės įrangos iki didelio masto oro apdorojimo įrenginių, skirtų 
vėdinti gaiviu oru namus arba komercines patalpas.

Vėdinimo sprendimai
„Daikin“ siūlo moderniausius vėdinimo sprendimus, kuriuos galima lengvai 
integruoti į bet kokį projektą
 › Unikalus DX gamintojų portfelis 
 › Aukštos kokybės sprendimai, atitinkantys aukščiausius „Daikin“ kokybės 
standartus

 › Nepriekaištingas visų įrenginių integravimas, sukuriantis geriausią vidaus 
klimatą

 › Visi „Daikin“ įrenginiai jungiami prie vieno valdiklio, leidžiančio visiškai valdyti 
ŠVOK sistemą.

Šilumą pakartotinai naudojantis vėdinimas – standartinis vėdinimas 
su šilumos atkūrimu
Mūsų šilumos atkūrimo įrenginiai atkuria jaučiamąją šilumą („Modular L“ / 
„Modular L Smart“) ir latentinę šilumą (VAM / VKM), todėl akivaizdžiai sumažinama 
oro kondicionavimo sistemos apkrova iki 40 %.

Vėdinimas su DX jungtimi – gaivaus oro temperatūros valdymas
„Daikin“ siūlo inverterinių kondensacijos įrenginių asortimentą, kurie naudojami su 
„Daikin“ AHU, kad būtų galima be jokių ribų kontroliuoti gaivų orą. Yra 4 valdymo 
galimybės, kai susiejami AHU ir „Daikin“ lauko įrenginiai, todėl bet kokiai 
įrangai suteikiamas visas reikiamas universalumas. Galima jungti vidaus įrenginius 
su tuo pačiu lauko įrenginiu, kad sumažėtų montavimo išlaidos. Kai montuojama 
kabamosiose lubose, kuriose vieta yra ribota, gali tobulai tikti VKM įranga, skirta 
tiekti gaivų patogios temperatūros orą, taip pat ji yra su pasirenkamu drėkinimo 
elementu. 

Gausiausias rinkoje DX integruotos 
vėdinimo įrangos asortimentas



147

Penki vidaus oro kokybės komponentai
 › Vėdinimas: užtikrina gaivaus oro tiekimą
 › Energijos atkūrimas: leidžia sutaupyti energijos, nes iš vieno oro srauto 
perduoda šilumą ir drėgmę kitam

 › Oro apdorojimas: užtikrina tinkamą tiekimo temperatūrą, kad sumažėtų 
vidaus įrenginio apkrova

 › Drėkinimas: užtikrina, kad būtų laikomasi santykinių oro drėgmės lygių
 › Filtravimas: atskiria žiedadulkes, dulkes ir teršalų kvapus, kurie kelia 
pavojų žmonių sveikatai

150 500 1 000 2 5002 000 3 000 3 500 15 000 25 000 [m3/h]

VAM-FC / VAM-J

D-AHU MODULAR P

D-AHU MODULAR R

 › Aukšto efektyvumo aliuminio plokštės šilumokaitis 
 › Iš anksto sukonfigūruoti dydžiai
 › Savaiminio diegimo iš anksto sukonfigūruoti valdikliai
 › Su DX arba vandens vijų parinktimi

 › Rotacinis šilumokaitis (sugeriamoji arba juntamoji technologija) 
 › Iš anksto sukonfigūruoti dydžiai
 › Savaiminio diegimo iš anksto sukonfigūruoti valdikliai
 › Su DX arba vandens vijų parinktimi

VKM-GB(M)

D-AHU Professional

Vėdinimas

Energijos 
atkūrimas Drėkinimas

Oro  
apdorojimas Filtravimas

D-AHU MODULAR L (SMART)

Gaivaus oro įrangos portfelis

 › Kompaktiškas dydis 
 › Aukšto energijos efektyvumo įrenginys, atkuriantis juntamąją ir latentinę šilumą 
 › EC ventiliatoriaus variklis
 › Filtro užsikišimo įspėjimas, suveikiantis nuo slėgio

 › Su DX vijomis, skirtomis temperatūros valdymui
 › Daugiau komforto
 › Drėkintuvo parinktis
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 › Aukšto efektyvumo priešpriešinio srauto šilumokaitis
 › Nemokamas naudojimas
 › EC išcentrinis ventiliatorius
 › Gausus parinkčių asortimentas
 › Savaiminio diegimo išmaniosios versijos jungtys su 
 „Sky Air“ / VRV sistemomis

140 000

 › Visiškai pritaikoma 
 › Savaiminio diegimo
 › 4 valdymo tipai
 › Su DX arba vandens vijų parinktimi

NAUJA
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ALB-LBS/RBS

Modular L Smart

Aukščiausios klasės efektyvumo šilumos atkūrimo įrenginys
Išmetimo oras

Gaivus oras

Tiekimo oras

Grįžtamasis oras
ALB-RBS

Išskirtinės savybės

 › Savaiminio diegimo jungimas prie „Sky Air“ ir VRV valdymo tinklo
 › Greitas sumontavimas ir paleidimas 
 › Vidinis išankstinio filtravimo etapas (iki ePM

1
 50 % (F7) +  

ePM
1
 80 % (F9)), leidžiantis įrenginiui įgyvendinti aukščiausius 

vidaus oro kokybės reikalavimus
 › Didelis oro srauto intervalas nuo 150 m3/h iki 3 450 m3/h
 › Viršija ERP 2018 reikalavimus 
 › Geriausias pasirinkimas, kai reikia kompaktiškumo  

(tik 280 mm aukščio, iki 550 m3/h)
 › 50 mm dvigubos dangos skydelis (120 kg/m3),  

skirtas maksimaliam garso ir šilumos izoliavimui

EC išcentrinis ventiliatorius

 › Didžiausia ESP galia 600 Pa (priklauso nuo modelio dydžio ir oro 
srauto)

 › Inverteriu varomas variklis su IE4 aukščiausios klasės efektyvumu
 › Itin efektyvus menčių profilis
 › Mažesnės energijos sąnaudos 
 › Optimizuota SFP (specifinė ventiliatoriaus galia), užtikrinanti 

efektyvų įrenginio darbą

Techninė informacija

Šilumokaitis

 › Aukščiausios kokybės priešpriešinio srauto plokštelinis šilumokaitis
 › Atkuriama iki 93 % terminės energijos
 › Aukštos klasės aliuminis, užtikrinantis optimalią apsaugą nuo 

korozijos

Skaitykite AHU skyriuje apie „Modular L“, kaip integruoti į 

„Applied“ sistemas

D-AHU Modular L Smart ALB-RBS/LBS 02 03 04 05 06 07

Oro srautas m3/h 300 600 1 200 1 500 2 300 3 000

Šilumokaičio terminis efektyvumas1  % 90 91 90 90 92 91

Išorinis statinis slėgis Nom. Pa 100 100 100 100 100 100

Temperatūra po šilumokaičio1 Nom. °C 19,4 19,5 19,4 19,2 19,8 19,5

Maks. ESP, kai nom. oro srautas Pa 400 450 260 270 250 210

Srovė Nom. A 0,52 1,17 1,91 2,48 3,76 5,39

Galios įvestis Nom. kW 0,12 0,27 0,44 0,57 0,87 1,24

SFPv2 kW / m3 / s 1,24 1,49 1,28 1,32 1,32 1,46

Suderinama su ERP Suderinama su „ErP 2018“ 

Elektros maitinimo šaltinis Fazė f. 1 1 1 1 1 1

Dažnis Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Įtampa V 220 / 240 V KS 220 / 240 V KS 220 / 240 V KS 220 / 240 V KS 220 / 240 V KS 220 / 240 V KS

Pagrindinio įrenginio matmenys Plotis mm 920 1 100 1 600 1 600 2 000 2 000

Aukštis mm 280 350 415 415 500 500

Ilgis mm 1 660 1 800 2 000 2 000 2 000 2 000

Stačiakampio ortakio jungė Plotis mm 250 400 500 500 700 700

Aukštis mm 150 200 300 300 400 400

Įrenginio garso galios lygis (Lwa) dB 48 54 57 53 60 57

Įrenginio garso slėgio lygis3 dBA 34 39 41 37 44 41

Įrenginio svoris kg 125 180 270 280 355 360

1. Žiemos konstrukcijos sąlygos:  Lauko: -5 °C, 90 % Vidaus: 22 °C, 50 %

2. SFPv yra parametras, kuris atspindi ventiliatoriaus efektyvumą (kuo jis mažesnis, tuo geriau). Sumažėja, jei mažėja oro srautas

3. Pagal EN3744. Aplinkinis, kryptingumas (Q) = 2, kai 1,5 m atstumas

Visą techninę informaciją apie ALB-RBS rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Visą techninę informaciją apie ALB-LBS rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-RBS.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-LBS.html
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„Modular L Smart“ elektrinis šildytuvas (ALD) 02HEFB 03HEFB 05HEFB 07HEFB
Galingumas kW 1,5 3 7,5 15
Prijungiama prie „Modular L Smart“ dydžio įrenginio 02 03 04, 05 06, 07
Tiekiama įtampa 230 V, 1 f. 400 V, 3 f.
Išvesties srovė (didžiausia) (A) 6,6 13,1 10,9 21,7

Temperatūros jutiklis
15 k ohm, kai -20 °C                                                                    
10 k ohm, kai +10 °C

16 k ohm, kai -20 
°C                10 k ohm, 

kai +10 °C

17 k ohm, kai -20 °C  
10 k ohm, kai +10 °C

18 k ohm, kai -20 °C 
10 k ohm, kai +10 °C

Temperatūros valdymo intervalas Nuo -20 °C iki 10 °C 

Kontrolinis saugiklis Mažasis grandinės išjungiklis 6 A

LED indikatoriai
Geltona = oro srauto sutrikimas

Raudona = šiluma ĮJUNGTA

Montavimo ertmės Priklauso nuo ortakio dydžio
Didžiausia aplinkos temperatūra šalia gnybtų dėžės 30 °C (veikiant)
Aut. aukštos temp. atjungimas 75 °C, iš anksto nustatyta
Rankinis aukštos temp. atjungimo nustatymas iš naujo 120 °C, iš anksto nustatyta
Plotis (mm) 470 620 720 920
Gylis (mm) 370 370 370 370
Aukštis (mm) 193 243 343 443

ALD-HEFB

„Modular L Smart“  
elektrinis šildytuvas

 › Visapusis gaivaus oro sprendimas, „Daikin“ tiekiant tiek  
„Modular L Smart“, tiek elektrinius šildytuvus

 › Suteikite daugiau komforto, esant žemai lauko temperatūrai, 
pašildydami lauko orą

 › Integruoto elektrinio šildytuvo koncepcija  
(nereikia jokių papildomų priedų)

 › Standartinis dvigubo srauto ir temperatūros jutiklis
 › Šildytuvas energijos sunaudoja tik tiek, kiek reikia iš anksto pašildyti 
iki pageidaujamos mažiausios gaivaus oro temperatūros; taip 
taupoma energija
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Energiją pakartotinai 
naudojantis vėdinimas

Standartinis vėdinimas su šilumos atkūrimu

 › NAUJA  Ploniausias rinkoje didelio efektyvumo entalpijos šilumokaitis 
(J serija)

 › Energiją taupantis vėdinimas, naudojant patalpų šildymą, vėsinimą 
ir drėgmės atkūrimą

 › Galimas nemokamas vėsinimas, kai lauko temperatūra nukrenta 
žemiau patalpos temperatūros (pvz., naktį)

 › Apsisaugokite nuo energijos nuostolių dėl per didelio vėdinimo, 
gerindami patalpų oro kokybę pasirenkamu CO

2
 jutikliu

 › NAUJA  Galimybė keisti ESP nuotolinio valdymo pulteliu leidžia 
optimizuoti tiekiamo oro tūrį (J serija)

 › Galima naudoti kaip autonominę arba integruotą į „Sky Air“ ar VRV 
sistemą

 › Gausus įrenginių asortimentas: oro srautas nuo 150 iki 2 000 m³/h
 › Trumpesnis montavimo laikas, nes lengvai sureguliuojamas 
nominaliojo oro srauto greitis, todėl mažiau reikia slopintuvų, 
lyginant su tradicine įranga

 › Nereikia išleidimo vamzdyno
 › Gali veikti, esant per dideliam arba per mažam slėgiui
 › Visapusis gaivaus oro sprendimas, „Daikin“ tiekiant tiek VAM / VKM, 
tiek elektrinius šildytuvus

VAM-FC/VAM-J

Grįžtamasis oras

Tiekimo oras

Išmetimo 
oras

Gaivus oras

Prieinami aukšto efektyvumo filtrai  

ePM
10

 70 % (M6), ePM
1
 55 % (F7) ir ePM

1
 70 % (F8)

Naujas 
deimanto 

formos 
šilumokaitis!

Vėdinimas VAM/VAM 150FC 250FC 350J 500J 650J 800J 1000J 1500J 2000J
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Šilumos 
mainų 
režimas

Nom. Itin didelis / didelis / 
mažas

kW 0,132/0,111/ 
0,058

0,161/0,079/ 
0,064

0,097 /0,070 /
0,039 

0,164 /0,113 /
0,054 

0,247 /0,173 /
0,081 

0,303 /0,212 /
0,103 

0,416 /0,307 /
0,137 

0,548 /0,384 /
0,191 

0,833 /0,614 /
0,273 

Apėjimo 
režimas

Nom. Itin didelis / didelis / 
mažas

kW 0,132/0,111/
0,058

0,161/0,079/
0,064

0,085 /0,061 /
0,031 

0,148 /0,100 /
0,045 

0,195 /0,131 /
0,059 

0,289 /0,194 /
0,086 

0,417 /0,300 /
0,119 

0,525 /0,350 /
0,156 

0,835 /0,600 /
0,239 

Temperatūros mainų 
efektyvumas – 50 Hz

Itin didelis / didelis / mažas  % 77,0 (1) / 72,0 (2)/ 
78,3 (1) / 72,3 (2)/ 
82,8 (1) / 73,2 (2)

74,9 (1) / 69,5 (2)/ 
76,0 (1) / 70,0 (2)/ 
80,1 (1) / 72,0 (2)

85,1 /86,7 / 
90,1 

80,0 /82,5 / 
87,6 

84,3 /86,4 / 
90,5 

82,5 /84,2 / 
87,7 

79,6 /81,8 / 
86,1 

83,2 /84,8 / 
88,1 

79,6 /81,8 / 
86,1 

Entalpijos mainų 
efektyvumas – 50 Hz

Vėsinimas Itin didelis / didelis / mažas  % 60,3 (1)/61,9 (1)/ 
67,3 (1)

60,3 (1)/61,2 (1)/ 
64,5 (1)

65,2 /67,9/ 
74,6 

59,2 /61,8 / 
69,5 

59,2 /63,8 / 
73,1 

67,7 /70,7 / 
76,8 

62,6 /66,4 / 
74,0 

68,9 /71,8 / 
77,5 

62,6 /66,4 / 
74,0 

Šildymas Itin didelis / didelis / mažas  % 66,6 (1)/67,9 (1)/ 
72,4 (1)

66,6 (1)/67,4 (1)/ 
70,7 (1)

75,5 /77,6 / 
82,0 

69,0 /72,2 / 
78,7 

73,1 /76,3 / 
82,7 

72,8 /75,3 / 
80,2 

68,6 /71,7 / 
77,9 

73,8 /76,1 / 
80,8 

68,6 /71,7 / 
77,9 

Darbinis režimas Šilumos mainų režimas, apėjimo režimas, atnaujinimo režimas
Šilumos mainų sistema Iš oro į oro kryžminio srauto bendrosios šilumos (juntamosios ir latentinės šilumos) mainus
Šilumos mainų elementas Specialiai apdorotas nedegus popierius
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 285x776x525 301x1 113x886 368x1 354x920 368x1 354x1 172 731x1 354x1 172
Svoris Įrenginys kg 24,0 46,5 61,5 79,0 157
Korpusas Medžiaga Galvanizuota plieno plokštė
Ventiliatorius Oro srauto 

greitis – 50 
Hz

Šilumos mainų 
režimas

Itin didelis / didelis / 
mažas

m³/h
150 /140 /105 250 /230 /155 

350 (1)/ 
300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/ 
425 (1)/ 
275 (1)

650 (1)/ 
550 (1)/ 
350 (1)

800 (1)/ 
680 (1)/ 
440 (1)

1 000 (1)/ 
850 (1)/ 
550 (1)

1 500 (1)/ 
1 275 (1)/ 

825 (1)

2 000 (1)/ 
1 700 (1)/ 
1 100 (1)

Apėjimo 
režimas

Itin didelis / didelis / 
mažas

m³/h
150 /140 /105 250 /230 /155 

350 (1)/ 
300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/
425 (1)/
275 (1)

650 (1)/
550 (1)/
350 (1)

800 (1)/
680 (1)/
440 (1)

1 000 (1)/
850 (1)/
550 (1)

1 500 (1)/
1 275 (1)/

825 (1)

2 000 (1)/
1 700 (1)/
1 100 (1)

Išorinis statinis 
slėgis – 50 Hz

Itin didelis / didelis / mažas Pa 90 /87/40 70 /63/25 90 (1)/70,0 /50,0 (1)

Oro filtras Tipas Daugiakryptis vilnos pluošto Daugiakryptis vilnos pluošto (G3)
Garso slėgio lygis – 
50 Hz

Šilumos 
mainų 
režimas

Itin didelis / didelis / mažas dBA 27,0 /26,0 
/20,5 

28,0 /26,0 
/21,0 

34,5 (1)/ 
32,0 (1)/ 
29,0 (1)

37,5 (1)/ 
35,0 (1)/ 
30,5 (1)

39,0 (1)/ 
36,0 (1)/ 
31,0 (1)

39,0 (1)/ 
36,0 (1)/ 
30,5 (1)

42,0 (1)/ 
38,5 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/ 
39,0 (1)/ 
33,5 (1)

45,0 (1)/ 
41,5 (1)/ 
36,0 (1)

Apėjimo 
režimas

Itin didelis / didelis / mažas dBA 27,0 /26,5 
/20,5 

28,0 /27,0 
/21,0 

34,5 (1)/ 
32,0 (1)/ 
28,0 (1)

38,0 (1)/ 
35,0 (1)/ 
29,5 (1)

38,0 (1)/ 
34,5 (1)/ 
30,5 (1)

40,0 (1)/ 
36,5 (1)/ 
30,5 (1)

42,5 (1)/ 
40,0 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/ 
39,0 (1)/ 
32,5 (1)

45,0 (1)/ 
41,0 (1)/ 
35,0 (1)

Darbinis diapazonas Aplink įrenginį °C DB - 0 °C ~ 40 °C DB, 80 % sant. dr. arba mažesnė
Jungiamojo ortakio skersmuo mm 100 150 200 250 2x250
Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Srovė Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 15,0 16,0
Specifinės energijos 
sąnaudos (SEC)

Šaltas klimatas kWh / (m².a) -56,0 (5) -60,5 (5) -
Vidutinis klimatas kWh / (m².a) -22,1 (5) -27,0 (5) -
Šiltas klimatas kWh / (m².a) -0,100 (5) -5,30 (5) -

SEC klasė D / žr. 5 pastabą B / žr. 5 pastabą -
Didžiausias srauto 
greitis, kai 100 Pa ESP

Srauto greitis m³/h 130 207 -
Elektros maitinimo įvestis W 129 160 -

Garso galios lygis (Lwa) dB 40 43 51 54 58 61 62 65
Elektros sunaudojimas per metus kWh/a 18,9 (5) 13,6 (5) -
Sutaupyta šilumos per 
metus

Šaltas klimatas kWh/a 41,0 (5) 40,6 (5) -
Vidutinis klimatas kWh/a 80,2 (5) 79,4 (5) -
Šiltas klimatas kWh/a 18,5 (5) 18,4 (5) -

 

(1) Išmatuota pagal JIS B 8628 | (2) Išmatuota pagal standartinį srauto greitį, kaip nurodyta EN13141-7 | Išmatuota pagal EN308: 1997 | Pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1254/2014 | Pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1253/2014 | Pagal standartinį srauto greitį, 

kaip nurodyta Komisijos reglamente (ES) Nr. 1254/2014 | Išvalykite filtrą, kai filtro piktograma pasirodo valdiklio ekrane. Tiekiamo oro kokybei ir įrenginio energijos naudojimo efektyvumui yra svarbus nuolatinis filtrų valymas.

ATITINKA

„ErP“

Visą techninę informaciją apie VAM-FC rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Visą techninę informaciją apie VAM-J rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J.html
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„Modular L Smart“ elektrinis šildytuvas (ALD) 02HEFB 03HEFB 05HEFB 07HEFB
Galingumas kW 1,5 3 7,5 15
Prijungiama prie „Modular L Smart“ dydžio įrenginio 02 03 04, 05 06, 07
Tiekiama įtampa 230 V, 1 f. 400 V, 3 f.
Išvesties srovė (didžiausia) (A) 6,6 13,1 10,9 21,7

Temperatūros jutiklis
15 k ohm, kai -20 °C                                                                    
10 k ohm, kai +10 °C

16 k ohm, kai -20 
°C                10 k ohm, 

kai +10 °C

17 k ohm, kai -20 °C  
10 k ohm, kai +10 °C

18 k ohm, kai -20 °C 
10 k ohm, kai +10 °C

Temperatūros valdymo intervalas Nuo -20 °C iki 10 °C 

Kontrolinis saugiklis Mažasis grandinės išjungiklis 6 A

LED indikatoriai
Geltona = oro srauto sutrikimas

Raudona = šiluma ĮJUNGTA

Montavimo ertmės Priklauso nuo ortakio dydžio
Didžiausia aplinkos temperatūra šalia gnybtų dėžės 30 °C (veikiant)
Aut. aukštos temp. atjungimas 75 °C, iš anksto nustatyta
Rankinis aukštos temp. atjungimo nustatymas iš naujo 120 °C, iš anksto nustatyta
Plotis (mm) 470 620 720 920
Gylis (mm) 370 370 370 370
Aukštis (mm) 193 243 343 443

VH

VAM elektrinis šildytuvas

 › Visapusis gaivaus oro sprendimas, „Daikin“ tiekiant tiek VAM, tiek 
elektrinius šildytuvus

 › Daugiau komforto, esant žemai lauko temperatūrai, pašildžius lauko 
orą

 › Integruoto elektrinio šildytuvo koncepcija (nereikia jokių papildomų 
priedų)

 › Standartinis dvigubo srauto ir temperatūros jutiklis
 › Lanksti nuostata su reguliuojama nustatomąją riba
 › Didesnis saugumas su 2 išjungimo metodais: rankiniu ir automatiniu
 › Galima integruoti BMS dėl:

 -  Įtampos neturinčios relės, naudojamos klaidų indikacijai
 -  0–10 V NS įvesties, skirtos nustatytosios ribos valdymui
 › Šildytuvas energijos sunaudoja tik tiek, kiek reikia iš anksto pašildyti 
iki pageidaujamos mažiausios gaivaus oro temperatūros; taip 
taupoma energija
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VKM80-100GB(M)

Energiją pakartotinai 
naudojantis vėdinimas, 
drėkinimas ir oro apdorojimas

Gaivus oras iš anksto pašildomas arba atvėsinamas, kad oro 
kondicionavimo sistemai būtų mažesnė apkrova

 › Energiją taupantis vėdinimas, naudojant patalpų šildymą, vėsinimą 
ir drėgmės atkūrimą

 › Sukuriama aukštos kokybės patalpų aplinka, iš anksto 
kondicionuojant įeinantį gaivų orą

 › Įleidžiamo oro drėkinimas net šildant užtikrina patogų patalpų 
drėgmės lygį

 › Galimas nemokamas vėsinimas, kai lauko temperatūra nukrenta 
žemiau patalpos temperatūros (pvz., naktį)

 › Mažiau sunaudojama energijos dėl NS ventiliatoriaus variklio
 › Apsisaugokite nuo energijos nuostolių dėl per didelio vėdinimo, 
gerindami patalpų oro kokybę pasirenkamu CO2 jutikliu

 › Trumpesnis montavimo laikas, nes lengvai sureguliuojamas 
nominaliojo oro srauto greitis, todėl mažiau reikia slopintuvų, 
lyginant su tradicine įranga

 › Specialiai sukurtas šilumos mainų elementas su aukšto efektyvumo 
popieriumi (HEP)

 › Gali veikti, esant per dideliam arba per mažam slėgiui

VKM-GB / VKM-GBM

Vėdinimas VKM-GB/VKM-GBM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Maitinimo įvestis – 
50 Hz

Šilumos mainų 
režimas

Nom. Itin didelis / 
didelis / mažas

kW 0,270/0,230/ 
0,170

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

0,270/0,230/ 
0,170

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

Apėjimo režimas Nom. Itin didelis / 
didelis / mažas

kW 0,270/0,230/ 
0,140

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

0,270/0,230/ 
0,170

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

Gaivaus oro 
kondicionavimo apkrova

Vėsinimas 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
Šildymas 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

Temperatūros mainų 
efektyvumas – 50 Hz

Itin didelis / didelis / mažas  %
76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Entalpijos mainų 
efektyvumas – 50 Hz

Vėsinimas Itin didelis / didelis / mažas  % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Šildymas Itin didelis / didelis / mažas  % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Darbinis režimas Šilumos mainų režimas / apėjimo režimas / atnaujinimo režimas
Šilumos mainų sistema Iš oro į oro kryžminio srauto bendrosios šilumos (juntamosios ir latentinės šilumos) mainus
Šilumos mainų elementas Specialiai apdorotas nedegus popierius
Drėkintuvas Sistema - Natūraliojo garavimo tipas
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 387x1 764x832 387x1 764x1 214 387x1 764x832 387x1 764x1 214
Svoris Įrenginys kg 94 110 112 100 119 123
Korpusas Medžiaga Galvanizuota plieno plokštė
Ventiliatoriaus oro 
srauto greitis – 50 Hz

Šilumos mainų režimas Itin didelis / didelis / mažas m³/h 500/500/440 750/750/640 950/950/820 500/500/440 750/750/640 950/950/820
Apėjimo režimas Itin didelis / didelis / mažas m³/h 500/500/440 750/750/640 950/950/820 500/500/440 750/750/640 950/950/820

Ventiliatoriaus išorinis 
statinis slėgis – 50 Hz

Itin didelis / didelis / mažas Pa
210/170/140 210/160/110 150/100/70 200/150/120 205/155/105 110/70/60

Oro filtras Tipas Daugiakryptis vilnos pluošto
Garso slėgio lygis 
– 50 Hz

Šilumos mainų režimas Itin didelis / didelis / mažas dBA 39/37/35 41,5/39/37 41/39/36,5 38/36/34 40/37,5/35,5 40/38/35,5
Apėjimo režimas Itin didelis / didelis / mažas dBA 40/38/35,5 41,5/39/37 41/39/36,5 39/36/34,5 41/38/36 41/39/35,5

Darbinis diapazonas Aplink įrenginį °C DB 0 °C ~ 40 °C DB, 80 % sant. dr. arba mažesnė
Tiekimo oras °C DB -15°C ~ 40 °C DB, 80 % sant. dr. arba mažesnė
Grįžtamasis oras °C DB 0 °C ~ 40 °C DB, 80 % sant. dr. arba mažesnė
Vijų temperatūra Vėsinimas / maks. / šildymas / min. °C DB -15/43 -15/43

Šaltnešis Valdymas Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas
Tipas R-410A
GWP 2 087,5

Jungiamojo ortakio skersmuo mm 200 250 200 250
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35

Dujos Iš. diam. mm 12,7
Vandens tiekimas mm - 6,4
Išleidimas PT3/4 išorinis sriegis

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/220-240
Srovė Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 15

Visą techninę informaciją apie VKM-GB rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Visą techninę informaciją apie VKM-GBM rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VKM-GB.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VKM-GBM.html
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„Daikin“  
oro apdorojimo sprendimai

Verslo supaprastinimas
Unikalus „Daikin“ visapusio sprendimo metodas 
padeda įmonėms pasiūlyti geresnius tarpsisteminius 
sprendimus, padidinančius sėkmės galimybes, nes 
galutiniams naudotojams suteikiami neprilygstami 
įrenginių deriniai ir palengvinamas montuotojų darbas, 
tiekiant aukštos kokybės įrenginius, kuriuos pagamino 
tas pats gamintojas. „Daikin“, priešingai nei kiti 
gamintojai, nenaudoja savo gamykloje OEM gaminių, 
siūlydama AHU su DX. Dauguma konkurentų siūlo arba 
OEM DX lauko įrenginius, arba OEM AHU, kurie sukelia 
papildomų problemų, kai kreipiatės dėl garantijos arba 
gedimų. „Daikin“ yra tinkamas pasirinkimas, nes 
jūsų įmonei gali pasiūlyti vieną sąsaja.

Parduotuvė, kurioje rasite visko
„Daikin“ yra vienintelis pasaulinis gamintojas rinkoje, 
galintis pasiūlyti tikrą savaiminio diegimo sprendimą, 
nes „Daikin“ AHU įrangą gamina „Daikin Applied Europe“, 
o sertifikatus išduoda „Eurovent“, todėl standartinė įranga 
suderinama su „Daikin“ unikaliu VRV lauko įrenginių 
asortimentu, pasižyminčiu geriausiu našumu rinkoje.  
Ši unikali tarpsisteminių įrenginių integracija po vienu 
stogu leidžia klientui lengviau atsikvėpti, be to, sukuriama 
pridėtinė vertė, skatinant pasinaudoti visapusio 
sprendimo metodu. 

Privalumai
 › Unikalus gamintojas, siūlantis visą asortimentą
 › Savaiminio diegimo sprendimas
 › Tiesioginis „iTM“ suderinamumas 

Rasite sau tinkamą

Kodėl rinktis „Daikin“ oro apdorojimo įrenginius su DX jungtimi?

Gausi galimybių įvairovė
Teikiami labiausiai išbaigti pasiūlymai rinkoje, 
todėl „Daikin“ turi sprendimą visų tipų komercinėms 
patalpoms, kurioms reikia gaivaus oro. „Daikin“ gali 
pasiūlyti AHU pagrindo vėdinimo įrangą, kurios 
pajėgumas nuo 2 500 m3/h iki 140 000 m3/h, tiek 
naudojant natūraliosios šilumos atkūrimą, tiek 
pažangesnius vėdinimo sprendimus, kai dėl išskirtinio 
klimato valdymo galima prijungti VRV lauko įrenginį 
prie „Daikin“ AHU. VRV lauko įrenginio ir AHU įrangos 
valdymas yra suderintas, todėl sistemą prijungus prie 
„iTM“, ji pasižymi neįtikėtinu 24 val. / 7 d. valdymu.
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„Daikin“ gaivaus oro paketas – apžvalga

Kodėl naudoti VRV ir ERQ kondensacijos įrenginius,  
skirtus jungti prie oro apdorojimo įrenginių?

Aukštas efektyvumas
„Daikin“ šilumos siurbliai garsėja dideliu energijos 
naudojimo efektyvumu. AHU integravimas į šilumos 
atkūrimo sistemą yra dar veiksmingesnis, nes biuro 
sistema dažnai gali veikti vėsinimo režimu, kol 
lauko oras yra per šaltas, kad jo būtų galima įleisti 

nekondicionuotos būsenos. Šiuo atveju šiluma 
iš biurų yra paprasčiausiai perduodama tam, kad 
įšildytų įleidžiamą gaivų orą.

Oras lauke = 10 °C

Gaivus oras tiekiamas 21 °C 

temperatūros.  

Lauko oro temperatūros skirtumas yra 

nemokamai sumažinamas, naudojant 

A/C sistemoje šilumos atkūrimą

Vidaus temperatūra 22 °C, todėl 

reikia vėsinti dėl saulės spindulių. 

Perteklinę šilumą galima perduoti 

AHU įrangai.

Greitas atsakas į besikeičiančias apkrovas, 
užtikrinant aukšto komforto lygį
„Daikin“ ERQ ir VRV įrenginiai greitai sureaguoja 
į tiekiamo oro temperatūros svyravimus, todėl 
užtikrinama pastovi vidaus temperatūra, garantuojanti 
galutiniam naudotojui aukštą komforto lygį. Galiausiai 
sudaromas VRV asortimentas, kuris dar labiau pagerina 
komfortą, nes gali pasiūlyti nepertraukiamą šildymą, 
net kai atitirpinama.

Lengvas projektavimas ir montavimas
Sistemą lengva suprojektuoti ir sumontuoti, nes 
nereikia prijungti tokių papildomų vandens sistemų 
kaip katilai, bakai, dujų jungtys ir t. t. 
Tai taip pat sumažina tiek bendras investicijas į sistemą, 
tiek eksploatacines išlaidas.

VRV IV arba ERQ 

kondensacijos 

įrenginys

Valdymo dėžė  

(EKEQ)

Elektroninis 

išsiplėtimo vožtuvas 

(EKEXV)

Gamykloje sumontuotas ir 

suvirintas gaivaus oro komplektas

„Daikin“ gaivaus oro paketas
 › Savaiminio diegimo ryšys tarp VRV / ERQ ir viso D-AHU modulinio asortimento.
 › Gamykloje sumontuotos ir suvirintos valdymo priemonės bei išplėtimo vožtuvų rinkiniai.
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„Daikin“ gaivaus oro paketas – valdymas

Kad įrengimas būtų kuo universalesnis,  
siūlomos 4 tipų valdymo sistemos

W valdymo priemonė: oro temperatūros valdymas (išpūtimo 
temperatūros, įsiurbimo temperatūros, patalpos temperatūros) bet 
kuriuo standartiniu DDC valdikliu, kurį lengva nustatyti
X valdymo priemonė: tikslus oro temperatūros valdymas (išpūtimo 
temperatūros, įsiurbimo temperatūros, patalpos temperatūros), 
kuriam reikalingas iš anksto užprogramuotas DDC valdiklis 
(specialiems tikslams)

Z valdymo priemonė: oro temperatūros valdymas (įsiurbimo 
temperatūros, patalpos temperatūros) „Daikin“ valdikliu (nereikia 
DDC valdiklio)
Y valdymo priemonė: Šaltnešio temperatūros (Te / Tc) valdymas 
„Daikin“ valdikliu (nereikia DDC valdiklio)

2. X valdymo priemonė (TS / TR / TROOM valdymas): 
tikslus oro temperatūros valdymas DDC valdikliu
Patalpos temperatūra valdoma kaip oro apdorojimo įrenginio 
įsiurbiamo arba išpučiamo oro funkcija (klientui pasirinkus). DDC 
valdiklis konvertuoja temperatūros skirtumą tarp nustatytosios ribos 
ir oro įsiurbimo temperatūros (arba oro išleidimo temperatūros ar 
patalpos temperatūros) į atskaitos įtampą (0–10 V), kuri perduodama 
į „Daikin“ valdymo dėžę (EKEQFCBA). Ši atskaitos įtampa bus 
naudojama kaip pagrindinė kompresoriaus dažnio valdymo įvesties 
vertė.

1. W valdymo priemonė (TS / TR / TROOM valdymas): 
oro temperatūros valdymas DDC valdikliu
Patalpos temperatūra valdoma kaip oro apdorojimo įrenginio 
įsiurbiamo arba išpučiamo oro funkcija (klientui pasirinkus). DDC 
valdiklis konvertuoja temperatūros skirtumą tarp nustatytosios ribos 
ir oro įsiurbimo temperatūros (arba oro išleidimo temperatūros 
ar patalpos temperatūros) į proporcingą (0–10 V) signalą, kuris 
perduodama į „Daikin“ valdymo dėžę (EKEQFCBA). Ši įtampa 
moduliuoja lauko įrenginiui keliamus galingumo reikalavimus. 

3. Y valdymo priemonė (TE/TC valdymas): 
pagal fiksuotą garavimo / kondensacijos temperatūrą
Klientas gali nustatyti fiksuotą tikslinę garavimo arba kondensacijos 
temperatūrą. Kambario temperatūra tokiu atveju yra tik netiesiogiai 
kontroliuojama. Reikia prijungti „Daikin“ laidinį nuotolinio valdymo 
pultelį (BRC1* – pasirinktinai) pirminei sąrankai, bet to nereikia 
naudojant. 

4. Z valdymo priemonė (TS/TROOM valdymas): 
valdykite AHU įrangą paprasčiausiai kaip VRV vidaus įrenginį su 
100 % gaiviu oru 
Suteikia galimybę valdyti AHU paprasčiausiai kaip VRV vidaus įrenginį. 
Tai reiškia, kad temperatūros valdymas bus pagrįstas grįžtamojo oro 
iš patalpos į AHU temperatūra. Kad veiktų, reikia BRC1*. Šiuo metu tai 
vienintelė valdymo priemonė, leidžianti derinti kitus vidaus įrenginius 
su AHU. 

* EKEQMCB (įvairialypei paskirčiai)

Pasirenkamas rinkinys Savybės
W galimybė

EKEQFCBA
Standartinis DDC valdiklis, kuriam nereikia išankstinės konfigūracijos

X galimybė Reikia iš anksto sukonfigūruoto DDC valdiklio
Y galimybė Naudojant fiksuotą garavimo temperatūrą, negalima nuotolinio valdymo pulteliu nustatyti nustatomosios ribos

Z galimybė
EKEQDCB 

EKFQMCBA*
„Daikin“ infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultelis BRC1 *

Temperatūros valdymas, naudojant oro įsiurbimo temperatūrą arba patalpos temperatūrą (per nuotolinį jutiklį)
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Pažangus sprendimas naudojimui porose ir po kelis
 › Inverteriu valdomi įrenginiai
 › Šilumos atkūrimas, šilumos siurblys
 › R-410A
 › Patalpos temperatūros valdymas „Daikin“ valdikliu
 › Didelis parduodamų išsiplėtimo vožtuvų rinkinių asortimentas
 › Nustatomosios ribos temperatūrai nustatyti naudojama BRC1H519W/S/K sistema  
(prijungta prie EKEQMCBA)

 › Galima prijungti prie visų VRV šilumos atkūrimo ir šilumos siurblio sistemų

Didesnės galios  įranga (nuo 8 iki 54 AG)

„Daikin“ gaivaus oro paketas – VRV jungtys

V, X, Y valdymo priemonės, skirtos VRV IV 
šilumos siurbliui

Šaltnešio vamzdynas

F1-F2

P1-P2

Z valdymo priemonė, skirta visiems VRV 
lauko įrenginiams
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ERQ-AW1

Bazinis gaivaus oro sprendimas, skirtas naudoti poromis
 › Inverteriu valdomi įrenginiai
 › Šilumos siurblys
 › R-410A
 › Gausus parduodamų išsiplėtimo vožtuvų rinkinių asortimentas
 › Tobulai tinka „Daikin Modular“ oro apdorojimo įrenginiui

 
„Daikin Fresh Air Package“ sudaro visapusį savaiminio diegimo sprendimą, įskaitant 
AHU, ERQ arba VRV kondensacinį įrenginį ir visas įrenginio valdymo priemones (EKEQ, 
EKEX, DDC valdiklius), kurios gamykloje sumontuotos ir sukonfigūruotos. Lengviausias 
sprendimas, kuriam tereikia tik vieno kontaktinio taško.

Vėdinimas ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Galingumo intervalas AG 4 5 6
Vėsinimo galingumas Nom. kW 11,2 14,0 15,5
Šildymo galingumas Nom. kW 12,5 16,0 18,0
Galios įvestis Vėsinimas Nom. kW 2,81 3,51 4,53

Šildymas Nom. kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 345x900x320
Svoris Įrenginys kg 120
Korpusas Medžiaga Nudažyta galvanizuota plieno plokštė
Ventiliatoriaus oro 
srauto greitis

Vėsinimas Nom. m³/min 106
Šildymas Nom. m³/min 102 105

Garso galios lygis Vėsinimas Nom. dBA 66 67 69
Garso slėgio lygis Vėsinimas Nom. dBA 50 51 53

Šildymas Nom. dBA 52 53 55
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. / maks. °C DB -5/46

Šildymas Min. / maks. °C WB -20/15,5
Vijų temperatūra Šildymas / min. / vėsinimas / maks. °C DB 10/35

Šaltnešis Tipas R-410A
Užpildas kg 4,0

TCO₂eq 8,4
GWP 2 087,5
Valdymas Išsiplėtimo vožtuvas (elektroninio tipo)

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 9,52
Dujos Iš. diam. mm 15,9 19,1
Išleidimas Iš. diam. mm 26x3

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1N~/50/220-240
Srovė Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 32,0

Vėdinimas ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Galingumo intervalas AG 5 8 10
Vėsinimo galingumas Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Šildymo galingumas Nom. kW 16,0 25,0 31,5
Galios įvestis Vėsinimas Nom. kW 3,52 5,22 7,42

Šildymas Nom. kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x ilgis mm 1 680x635x765 1 680x930x765
Svoris Įrenginys kg 159 187 240
Korpusas Medžiaga Nudažyta galvanizuota plieno plokštė
Ventiliatoriaus oro 
srauto greitis

Vėsinimas Nom. m³/min 95 171 185
Šildymas Nom. m³/min 95 171 185

Garso galios lygis Nom. dBA 72 78
Garso slėgio lygis Nom. dBA 54 57 58
Darbinis diapazonas Vėsinimas Min. / maks. °C DB -5/43

Šildymas Min. / maks. °C WB -20/15
Vijų temperatūra Šildymas / min. / vėsinimas / maks. °C DB 10/35

Šaltnešis Tipas R-410A
Užpildas kg 6,2 7,7 8,4

TCO₂eq 12,9 16,1 17,5
GWP 2 087,5
Valdymas Elektroninis išsiplėtimo vožtuvas

Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 9,52
Dujos Iš. diam. mm 15,9 19,1 22,2

Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 3N~/50/400
Srovė Didžiausia saugiklių srovė amperais (MFA) A 16 25

Mažesnės galios ERQ įranga  
(nuo 100 iki 250 klasės)

„Daikin“ gaivaus oro paketas – ERQ jungtys

Visą techninę informaciją apie ERQ-AV1 rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

Visą techninę informaciją apie ERQ-AW1 rasite 
my.daikin.eu arba spustelėkite čia

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERQ-AV1.html
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERQ-AW1.html
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ERQ ir VRV įrangos integravimas į trečiosios šalies oro apdorojimo 
įrenginius
Gausus išsiplėtimo vožtuvų rinkinių ir valdymo dėžių asortimentas

Integravimas į trečiosios šalies oro apdorojimo įrenginius

EKEXV – išsiplėtimo vožtuvų rinkinys, naudojamas oro apdorojimo tikslais

Vėdinimas EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Matmenys Įrenginys mm 401x215x78
Svoris Įrenginys kg 2,9
Garso slėgio lygis Nom. dBA 45
Darbinis 
diapazonas

Vijų 
temperatūra

Šildymas Min. °C DB 10 (1)
Vėsinimas Maks. °C DB 35 (2)

Šaltnešis Tipas / GWP R-410A / 2 087,5
Vamzdžių jungtys Skystis Iš. diam. mm 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) Galima sumažinti oro, patenkančio į vijas šildymo režimu, temperatūrą iki -5° C DB. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinį pardavėją. (2) 45 % santykinė drėgmė.

EKEQ – valdymo dėžė, naudojama oro apdorojimo tikslais

Galingumo lentelė
Vėsinimas

EKEXV klasė
Leidžiamas šilumokaičio 

galingumas (kW)
Leidžiamas šilumokaičio 

tūris (dm3)
Mažiausias Standartinis Didžiausias Mažiausias Didžiausias

50 5,0 5,6 6,2 1,33 1,65
63 6,3 7,1 7,8 1,66 2,08
80 7,9 9,0 9,9 2,09 2,64
100 10,0 11,2 12,3 2,65 3,30
125 12,4 14,0 15,4 3,31 4,12
140 15,5 16,0 17,6 4,13 4,62
200 17,7 22,4 24,6 4,63 6,60
250 24,7 28,0 30,8 6,61 8,25
400 35,4 45,0 49,5 9,26 13,2
500 49,6 56,0 61,6 13,2 16,5

Prisotintojo garavimo temperatūra: 6 °C
Oro temperatūra: 27 °C DB / 19 °C WB

Šildymas

EKEXV klasė
Leidžiamas šilumokaičio  

galingumas (kW)
Leidžiamas šilumokaičio 

tūris (dm3)
Mažiausias Standartinis Didžiausias Mažiausias Didžiausias

50 5,6 6,3 7,0 1,33 1,65
63 7,1 8,0 8,8 1,66 2,08
80 8,9 10,0 11,1 2,09 2,64
100 11,2 12,5 13,8 2,65 3,30
125 13,9 16,0 17,3 3,31 4,12
140 17,4 18,0 19,8 4,13 4,62
200 19,9 25,0 27,7 4,63 6,60
250 27,8 31,5 34,7 6,61 8,25
400 39,8 50,0 55,0 9,26 13,2
500 55,1 63,0 69,3 13,2 16,5

Prisotintosios kondensacijos temperatūra: 46 °C
Oro temperatūra: 20 °C DB

Kombinacijų lentelė
Valdymo dėžė  Išsiplėtimo vožtuvų rinkinys

Mišrios jungtys su  
VRV vidaus įrenginiais

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Z valdymo priemonė  W,X,Y valdymo priemonė  Z valdymo priemonė - - - - - - - - - -

1 fazė
ERQ100 P P - - P P P P - - - - -

Nėra galimybės

ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ140 P P - - - P P P P - - -  -

3 fazės
ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ200 P P - - - - P P P P P - -
ERQ250 P P - - - - - P P P P - -

VRV III - - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Privaloma
VRV IV H/P /  

VRV IV W serija
VRV IV S serija

- P (1 -> 3) n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 Galima 
(neprivaloma)

VRV IV H/R
„VRV IV i“ serija - n1 - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Privaloma

• P (naudojimas poromis) – kombinacija priklauso nuo oro apdorojimo įrenginio galingumo
• n1 (daugialypis naudojimas) – AHU ir VRV DX vidaus įrangos (privaloma) kombinacija. Kad galėtumėte nustatyti tikslų kiekį, žiūrėkite inžinerinių duomenų knygoje.
• n2 (daugialypis naudojimas) – AHU ir VRV DX vidaus įrangos (neprivaloma) kombinacija. Kad galėtumėte nustatyti tikslų kiekį, žiūrėkite inžinerinių duomenų knygoje.
• Valdymo dėžė EKEQFA gali būti prijungta prie kai kurio tipo VRV IV lauko įrenginių (ne daugiau kaip 3 dėžių su vienu įrenginiu). Negalima jungti EKEQFA valdymo dėžių su VRV DX vidaus įrenginiais, RA vidaus įrenginiais arba hidrodėžėmis

Vėdinimas EKEQ FCBA DCB MCBA
Paskirtis Žr. pastabą Poromis Po kelis
Lauko įrenginys ERQ / VRV ERQ VRV
Matmenys Įrenginys mm 132x400x200
Svoris Įrenginys kg 3,9 3,6
Maitinimo tiekimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/230

EKEQFCBA ir ERQ kombinacija naudojama poromis. Galima prijungti EKEQFCBA prie kai kurio tipo VRV IV lauko įrenginių su ne daugiau kaip 3 valdymo dėžėmis. Kombinacija su DX vidaus įrenginiais, hidrodėžėmis, 
RA lauko įrenginiais... yra neleistina. Išsamesnės informacijos ieškokite lauko įrenginio kombinacijų lentelės brėžinyje.
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Pasirinkimas

Pasirinkimas naudojimui poromis
 › Lauko įrenginys yra prijungtas prie VIENŲ VIJŲ (su viena 
grandine arba ne daugiau kaip 3 susietomis grandinėmis), 
naudojant iki 3 valdymo dėžių

 › Vidaus įrenginių kombinacija neleistina
 › Veikia tik su X, W, Y valdymo priemone

1 etapas: reikiamas AHU galingumas

Europoje reikėtų įrengti dvigubo srauto, šilumos atkūrimo ir 100 % 
gaivaus oro AHU įrangą, kur lauko matavimo temperatūra siekia  
35 °C DB, o tikslinė tiekimo oro temperatūra gaiviam orui lygi  
25 °C DB. Apkrovos apskaičiavimo riba – iki reikiamo 45 kW galingumo. 
Peržiūrėjus vėsinimo funkcijai skirtą EKEXV galingumo lentelę, 40 kW 
naudojamas 400 klasės vožtuvas. Kadangi 40 kW nėra nominalusis 
galingumas, reikia sureguliuoti pagal klasę. 40 / 45 = 0,89  
ir 0,89 x 400 = 356. Taigi, išsiplėtimo vožtuvo galingumo klasė yra 356.  

2 etapas: lauko įrenginio pasirinkimas 
 
Šiai AHU įrangai bus naudojamas VRV IV šilumos siurblio modelis su 
nepertraukiamu šildymu (RYYQ-T serija). 40 kW galingumui, esant  
35 °C DB, pasirenkamas 14 AG (RYYQ14T) lauko įrenginys. 14 AG lauko 
įrenginio galingumo klasė yra 350. 
Bendrasis sistemos jungčių rodiklis yra 356 / 350 = 102 %, todėl jo 
intervalas atitinka 90–110 %. 
 

3 etapas: valdymo dėžės pasirinkimas

Valdymo sistema šiuo konkrečiu atveju tiksliai kontroliuos oro 
temperatūrą. Tai užtikrina tik W arba X valdymo priemonė. Kadangi 
konsultantas rekomenduoja naudoti standartinį DDC modulį, 
EKEQFCBA dėžė su W valdymo priemone leis lengvai sukonfigūruoti, 
nes taikomos iš anksto nustatytos gamyklinės reikšmės.

Pasirinkimas naudojimui po kelis
 › Galima jungti lauko įrenginį prie KELIŲ VIJŲ (ir jų valdymo 
dėžių) 

 › Taip pat galima prijungti vidaus įrenginių, bet neprivaloma
 › Veikia tik su Z valdymo priemone

1 etapas: reikiamas AHU galingumas

Europoje reikėtų įrengti dvigubo srauto, šilumos atkūrimo ir 100 % 
gaivaus oro AHU įrangą, kur lauko matavimo temperatūra siekia  
35 °C DB, o tikslinė tiekimo oro temperatūra gaiviam orui lygi  
25 °C DB. Be to, šiam pastatui taip pat bus prijungti prie šio OU  
5 apvaliojo srauto kasetiniai įrenginiai FXFQ50A.
Apkrovos apskaičiavimo riba iki reikiamo 20 kW galingumo su AHU ir 
iki 22,5 kW su vidaus įrenginiais. 
Peržiūrėjus vėsinimo funkcijai skirtą EKEXV galingumo lentelę, 20 kW 
naudojamas 200 klasės vožtuvas. Kadangi 22,4 kW yra nominalusis 
galingumas, reikia sureguliuoti pagal klasę. 20 / 22,4 = 0,89  
ir 0,89 x 200 = 178. Taigi, išsiplėtimo vožtuvo galingumo klasė yra 178. 
Bendra vidaus įrenginių sistemos galingumo klasė yra  
178 + 250 = 428 

2 etapas: lauko įrenginio pasirinkimas 
 
Šiai sistemai, kuriai AHU įranga yra prijungta prie vidaus įrenginių, 
privaloma naudoti šilumos atkūrimo įrenginį. Peržiūrėjus REYQ-T 
inžinerinių duomenų knygą, matyti, kad būtinam bendrajam 42,5 kW 
galingumui reikia 16 AG modelio REYQ16T. Galingumas sieks 45 kW, 
projektinei temperatūrai esant 35 °C DB. Įrenginio galingumo klasė 
siekia 400. Bendrasis sistemos jungčių rodiklis yra 428 / 400 = 107 %, 
todėl jo intervalas atitinka 50–110 %.

3 etapas: valdymo dėžės pasirinkimas

Vienintelė galima kontrolė šiuo konkrečiu atveju yra Z valdymo 
priemonė, o AHU ir VRV DX vidaus įrenginių kombinacijai reikia 
EKEQMCBA valdymo dėžės. 
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Labas, „Madoka“.
Paprastumo grožis

garantuoja komfortą pačiu intuityviausiu 
būdu, kokį tik galima įsivaizduoti

„Madoka“, parduodama trijų patrauklių spalvų, bet kokio interjero erdvei garantuoja stilių ir aukštą klasę.
„Madoka“ matmenys tik 85 x 85 mm, todėl įranga yra itin kompaktiška ir tampa bet kokio foninio vaizdo dalimi.

„Madoka“ susieja rafinuotumą ir paprastumą.
Ekranas padidinamas intuityviu liečiamųjų mygtukų valdikliu, todėl „Madoka“ įranga yra paprasta ir ja malonu naudotis.

Tokius išplėstinius nustatymus kaip tvarkaraštis arba nustatomojo taško riba supaprastina programėlė „Madoka Assistant“. 
Lengvai prijungsite išmanųjį telefoną prie „Madoka“ per „Bluetooth®“

Baltas 
RAL 9003 (blizgi)

Sidabrinis
RAL 9006 (metalo)

Juodas
RAL 9005 (matinė)

www.daikin.eu/madoka

http://www.daikin.eu/madoka
http://www.daikin.eu/madoka
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Valdymo sistemos

Paskirties apžvalga 162

Individualios valdymo sistemos 
Internetinis valdiklis 164
Laidinis / infraraudonųjų spindulių nuotolinis pultelis 166

Centralizuotos valdymo sistemos 
Centralizuotas nuotolinio valdymo pultelis /  
bendrasis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO valdiklis / tvarkaraščio 
laikmatis 170

 171
Tablet  su „Daikin Cloud Service“ 172

 174

Standartinės protokolo sąsajos 
„Modbus“ sąsaja 178
KNX sąsaja 181
PMS sąsaja viešbučiams 182
„BACnet“ sąsaja 183
„LonWorks“ sąsaja 184

„VRV Configurator“ programinė įranga 
EKPCCAB3 185

„Daikin Cloud“ paslauga, skirta komercinėms DX sistemoms  

Kiti prietaisai  
Belaidis patalpos temperatūros jutiklis 188
Laidinis patalpos temperatūros jutiklis 188
Kiti integravimo prietaisai 189

Naujausių duomenų ieškokite my.daikin.eu 

Naujas  
„Sky Air“ 

pritaikytas 
internetinis 

valdiklis

Naujas laidinis 
nuotolinio 

valdymo pultelis su 
aukščiausios kalsės 

dizainu
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„Daikin“ siūlo įvairius valdymo sprendimus, pritaikytus net patiems reikliausiems komercinių sričių reikalavimams.

 › Baziniai valdymo sprendimai tiems klientams, kurie kelia nedaug 
reikalavimų ir turi ribotą biudžetą

 › Integruojami valdymo sprendimai tiems klientams, kurie norėtų 
integruoti „Daikin“ įrenginius į savo turimą BMS sistemą

 › Pažangūs valdymo sprendimai tiems klientams, kurie tikisi, kad 
„Daikin“ pasiūlys „mini BMS“ sprendimą, įskaitant pažangų energijos 
valdymą

Parduotuvė Įrenginio valdymas Integruojamas valdymas Pažangusis valdymas

BRP069* 
internetinis  

valdiklis

BRC519W/
S/K(7) RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCC601A51 DCM601A51

Išmaniuoju 
telefonu galima 

valdyti iki  
50 vidaus įrenginių

1 nuotolinio 
valdymo pultas  

1 vidaus 
įrenginiui (grupei)

1 tinklų sietuvas 
1 vidaus 

įrenginiui 
(grupei)

1 tinklų sietuvas 
1 vidaus 

įrenginiui
(grupei)

1 tinklų 
sietuvas 
1 vidaus 

įrenginiui 

1 tinklų sietuvas maks. 
64 vidaus įrenginiams 
(grupėms) ir 10 lauko 

įrenginių

1 įrenginys 
32 vidaus 

įrenginiams 
(5)

1 „iTM“ 
64 vidaus 

įrenginiams 
(grupėms) (1) 

Automatinis A/C valdymas        
Apribokite valdymo galimybes parduotuvės darbuotojams       
Kurkite parduotuvėje zonas   
Prijungiama prie, pvz., įspėjimo sistemos, PIR jutiklio   (Ribotas) 
Integruokite „Daikin“ įrenginius į esamas BMS sistemas per „Modbus“  
Integruokite „Daikin“ įrenginius į esamas BMS sistemas per KNX 
Integruokite „Daikin“ įrenginius į esamas BMS sistemas per HTTP 
Stebėkite energijos sunaudojimą  (4)  (2) 
Pažangusis energijos valdymas  (2) 
Galima nemokamai vėsinti  
Integruokite „Daikin“ įrenginių tarpsisteminius 
elementus į „Daikin“ BMS 
Integruokite trečiosios šalies įrenginius į „Daikin“ BMS  
Valdymas internetu   (2)  (3)

Valdykite kelias vietas  (2)  (3)

(1) Galima pridėti 7 „iTM Plus“ adapterius (DCM601A52), kad susidarytų 512 vidinių grupių ir 80 lauko įrenginių (sistemų) (2) Per „Daikin Cloud“ paslaugą (3) Per nuosavą IT sąranką (ne „Daikin Cloud“ serveryje) (4) Nėra prieinama su visais vidaus įrenginiais
(5) Naudojant „Daikin Cloud“ paslaugą, galima sujungti iki 10 DCC601A51 kaip vieną įrengimo vietą

Viešbutis Įrenginio valdymas Integruojamas valdymas Pažangusis valdymas

PMS sąsaja

BRC519W/S/K(7) RTD-HO KLIC-DI DCM010A51 DCM601A51

1 nuotolinio valdymo 
pultas 1 vidaus 

įrenginiui (grupei)

1 tinklų sietuvas  
1 vidaus įrenginiui 

(grupei)

1 tinklų sietuvas  
1 vidaus įrenginiui

1 sąsaja, skirta 
iki 2 500 vidaus 

įrenginių

1 „iTM“ 64 vidaus 
įrenginiams 

(grupėms) (1) 

Viešbučio svečiai gali valdyti ir stebėti pagrindines funkcijas iš savo kambario    (3) 
Apribokite valdymo galimybes viešbučio svečiams     
Sujungiama su lango kontaktais  (2)  
Sujungiama su rakto kortele  (2)  
Integruokite „Daikin“ įrenginius į esamas BMS sistemas per „Modbus“ 
Integruokite „Daikin“ įrenginius į esamas BMS sistemas per KNX 
Integruokite „Daikin“ įrenginius į esamas BMS sistemas per HTTP 
Integruokite „Daikin“ įrenginio valdymą į viešbučio užsakymų 
programinę įrangą

 
Oracle Opera PMS

Stebėkite energijos sunaudojimą 
Pažangusis energijos valdymas 
Integruokite „Daikin“ įrenginių tarpsisteminius elementus į „Daikin“ BMS 
Integruokite trečiosios šalies įrenginius į „Daikin“ BMS 
Valdymas internetu 
(1) Galima pridėti 7 „iTM Plus“ adapterius (DCM601A52), kad susidarytų 512 vidinių grupių ir 80 lauko įrenginių (sistemų) (2) Per BRP7A51 adapterį (3) Reikia su KNX suderinamo valdiklio

Valdymo priemonių santrauka

Tablet
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Infrastruktūros vėsinimas Įrenginys Integravimas Pažangusis

BRC519W/S/K(7) RTD-10 DTA113B51 DCM601A51

1 nuotolinio valdymo 
pultas 1 vidaus 

įrenginiui (grupei) (2)

1 tinklų sietuvas 1 vidaus 
įrenginiui (grupei)

Galima kartu sujungti iki  
8 tinklų sietuvų

1 adapteris iki  
4 įrenginiams

1 „iTM“ 64 vidaus 
įrenginiams (grupėms) 

(1) 

Automatinis A/C valdymas    
Rezervinis darbas    
Ciklo rotacija    
Apriboti valdymo galimybes techninio vėsinimo patalpoje   
Jei kambario temperatūra viršija didžiausią, tada rodyti įspėjimo ir paleisties budėjimo įrenginį  
Jei įvyksta klaida, bus rodomas įspėjimas   
Jei įvyksta klaida, aktyvinkite įspėjimo sistemos išeigą KRP2/4A parinktimi (3)  Per WAGO I/O

(1) Galima pridėti 7 „iTM Plus“ adapterius (DCM601A52), kad susidarytų 512 vidinių grupių ir 80 lauko įrenginių (sistemų) (2) Infrastruktūros vėsinimo funkcijos suderinamos tik su vidaus įrenginiais, prijungtais prie 
„Seasonal Smart“ lauko įrenginių. (3) Žiūrėkite parinkčių sąrašą apie vidaus įrenginius

Biuras Įrenginio valdymas Integruojamas valdymas Pažangusis valdymas

BRC519W/S/K(7) EKMBDXA DMS504B51 DMS502A51 / 
DAM412B51 DCC601A51 DCM601A51

1 nuotolinio 
valdymo pultas  

1 vidaus įrenginiui 
(grupei)

1 tinklų sietuvas maks. 
64 vidaus įrenginiams 
(grupėms) ir 10 lauko 

įrenginių

1 tinklų sietuvas  
64 vidaus 

įrenginiams 
(grupėms)

1 tinklų sietuvas  
128 vidaus įrenginiams 

(grupėms), 20 lauko 
įrenginių (2)

1 įrenginys  
32 vidaus 

įrenginiams 
(grupėms) (5)

1 „iTM“ 64 vidaus 
įrenginiams 

(grupėms) (1) 

Automatinis A/C valdymas      
Centralizuota valdymo priemonė, skirta vadovybei     
Vietinė valdymo priemonė, skirta biuro darbuotojams      
Apribokite valdymo galimybes biuro darbuotojams   
Integruokite „Daikin“ įrenginius į esamas BMS sistemas per „Modbus“ 
Integruokite „Daikin“ įrenginius į esamas BMS sistemas per HTTP  
Integruokite „Daikin“ įrenginius į esamas BMS sistemas per „LonTalk“ 
Integruokite „Daikin“ įrenginius į esamas BMS sistemas per „BACnet“ 
Energijos sąnaudų nuskaitymas 
Stebėkite energijos sunaudojimą  (4) 
Pažangusis energijos valdymas  (4) 
Integruokite „Daikin“ tarpsisteminius įrenginius į 
„Daikin“ BMS 
Integruokite trečiosios šalies įrenginius į „Daikin“ BMS  
Valdymas internetu  (4) 
Valdykite kelias vietas  (4)  (5)

(1) Galima pridėti 7 „iTM Plus“ adapterius (DCM601A52), kad susidarytų 512 vidinių grupių ir 80 lauko įrenginių (sistemų) (2) Reikia išplėtimo įrangos, kad būtų galima naudoti 256 vidaus įrenginius (grupes), 40 lauko 
įrenginių (3) Tik ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS (4) Per „Daikin Cloud“ paslaugą (5) Per nuosavą IT sąranką (ne „Daikin Cloud“ serveryje)
(6) Naudojant „Daikin Cloud“ paslaugą, galima sujungti iki 10 DCC601A51 kaip vieną įrengimo vietą

Tablet
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Paprastumo 
grožis.

„Madoka“ susieja rafinuotumą ir paprastumą

 › Plona ir elegantiška konstrukcija

 › Intuityvus valdymas liečiamaisiais mygtukais

 › Dvi atvaizdavimo parinktys: standartinė ir išsamioji

 › Trys bet kokiam interjerui tinkančios spalvos

 › Kompaktiškas, tik 85 x 85 mm dydžio

 › Pažangieji nustatymai ir paleidimas išmaniuoju telefonu

Naudotojui patogus laidinis nuotolinis 
pultelis su aukščiausios klasės dizainu

Sidabrinis 
RAL 9006 (metalinis) 

BRC1H519S(7)

Juodas  
RAL 9005 (matinis) 

BRC1H519K(7)

Baltas  
RAL9003 (blizgus)  

BRC1H519W(7)

KLAUSIMŲ KORTELĖS
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Lengvas tvarkaraščių 
nustatymas

Išplėstiniai naudotojo 
nustatymai

Montuotojo nustatymai Lauko įrangos nustatymai

Supaprastina tokius išplėstinius nustatymus kaip tvarkaraštis arba 
nustatomoji riba

Madoka Assistant 

 Vaizdinė sąsaja supaprastina tokius išplėstinius nustatymus kaip tvarkaraščio 

nustatymas, energijos taupymo veikla, nustatymų apribojimai ir t. t.

 Lengvas ir greitas paleidimas, todėl montuotojai sutaupo laiko ir sąnaudų

 Naudojama „Bluetooth®“ energiją taupanti technologija

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant
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Individualios valdymo sistemos

BRC1H519W(7) / BRC1H519S(7) / BRC1H519K(7) 
„Madoka“ laidinis nuotolinis pultelis, skirtas „Sky Air“ ir VRV

Nebrangus sprendimas, skirtas infrastruktūros vėsinimo tikslams
> Tik kartu su RZAG* / RZQG*
> Ciklo rotacija
Po tam tikro laiko veikiančiam įrenginiui įsijungs budėjimo režimas, o budėjimo įrenginys perims darbą, pailgindamas sistemos veikimo 
laiką. Rotacinį intervalą galima nustatyti 6, 12, 24, 72 arba 96 valandoms, taip pat kas savaitę.

> Rezervinis darbas: jei vienas iš įrenginių sugenda, kitas įrenginys automatiškai pradės veikti

BRC1H519W(7)

BRC1H519K(7)

BRC1H519S(7)

Visiškai naujai suprojektuotas pultelis, skirtas patogesnėms 
naudotojo operacijoms
 › Plona ir elegantiška konstrukcija
 › Intuityvus valdymas liečiamaisiais mygtukais
 › Dvi atvaizdavimo parinktys: standartinė ir išsamioji
 › Tiesioginė prieiga prie pagrindinių funkcijų (įjungimo / išjungimo, nustatomosios ribos, režimo, tikslinių 
reikšmių, ventiliatoriaus greičio, grotelių, filtro piktogramos ir atstatymo (4), klaidos ir kodo)

 › Trys bet kokiam interjerui tinkančios spalvos
 › Kompaktiškas, tik 85 x 85 mm dydžio
 › Realaus laiko laikrodis su automatiniu atnaujinimu į vasaros laiką
 › Įmontuotas zirzeklis

Naudojimo viešbutyje funkcijos
 › Energija taupoma, naudojant rakto kortelę, integravus langų kontaktus ir nustačius ribinį apribojimą (BRP7A*)
 › Universali atidėjimo funkcija užtikrina, kad patalpos temperatūra neviršytų patogumo ribų ir dėl to svečiai 
jaustųsi patogiai

„Madoka Assistant“: galima lengvai išmaniuoju telefonu 
koreguoti išplėstinius nustatymus

(1) Taip pat galima naudoti automatinio vėsinimo / šildymo perjungimo režimu

(2) Tik „Sky Air“ FBA, FCAG ir FCAHG naudojimui porinėmis kombinacijomis

(3) Prieinama tik su RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

(4) Funkcija bus prieinama, kai ateityje nuo 2018 m. antrojo pusmečio bus 
atnaujinta programėlė.

P1 P2
Adapteris  

(BRP7A*)
Rakto kortelė (perduodama 

montavimo vietoje)

Langų kontaktas 

(pristatomi montavimo 

vietoje)

Rakto kortelės ir 
lango kontaktų 
integravimas

BRC1H51(9)W

Įvairios energiją taupančios funkcijos, kurias 
galima atskirai pasirinkti

• Temperatūros intervalo apribojimas
 › Atidėjimo funkcija
 › Reguliuojamas buvimo detektorius ir grindų jutiklis 
(prieinamas su apvaliojo srauto ir visiškai plokščiomis 
kasetėmis)

 › Automatinis temperatūros atstatymas (4)
 › Automatinio išjungimo laikmatis 

Temperatūros intervalo apribojimas reiškia, 
kad nebus perteklinės šilumos / vėsinimo 
Sutaupykite energijos, nustatydami vėsinimo režimu 
žemos temperatūros ribą, o šildymo režimu – aukštos 
temperatūros ribą. (1)

Sąnaudų stebėjimas kilovatvalandėmis (2) 
Indikatorius „kWh“ nurodo indikacines energijos 
sąnaudas per pastarąją dieną / mėnesį / metus. (4)

Kitos funkcijos
 › Galima užprogramuoti iki trijų nepriklausomų 
tvarkaraščių, leidžiančių metų eigoje lengvai 
perjungti iš vieno į kitą (pvz., vasaros / žiemos / 
tarpinio metų laiko)

 › Galima atskirai užrakinti meniu nustatymus arba 
apriboti

 › Galima nustatyti lauko įrenginiui (3) tylųjį režimą
 › Realaus laiko laikrodis, kuris automatiškai nustato 
vasaros laiką
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www.daikin.eu/madoka

www.daikin.eu/madoka
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 › Tvarkaraščio laikmatis: galima nustatyti veiksmus 
penkioms dienoms 

 › Tušti namai (apsauga nuo apledėjimo): kai namie 
nieko nėra, vidaus temperatūra gali būti tam tikro 
lygio. Ši funkcija taip pat gali įrenginį ĮJUNGTI / 
IŠJUNGTI

 › Naudotojui patogi HRV funkcija, nes įtaisytas 
vėdinimo režimo ir ventiliatoriaus greičio mygtukas

 › Iš karto parodoma gedimo vieta ir būsena
 › Mažiau užtrunka techninė priežiūra ir mažesnės 
išlaidos

BRC1D52 

Laidinis nuotolinio valdymo pultelis 

BRC1D52

 › Simboliais pagrįsta sąsaja, pritaikyta intuityviam 
valdymui

 › Funkcijos apribotos iki pagrindinių klientų poreikių
 › Energija taupoma, naudojant rakto kortelę, 
integravus langų kontaktus ir nustačius ribinį 
apribojimą (BRP7A*)

 › Universali atidėjimo funkcija užtikrina, kad 
patalpos temperatūra neviršytų patogumo ribų ir 
dėl to svečiai jaustųsi patogiai

BRC2E52C / BRC3E52C

Supaprastintas laidinis nuotolinis pultelis, skirtas naudoti viešbučiuose
 › Plokščias galinis skydelis, todėl lengva sumontuoti
 › Lengvas paleidimas: intuityvi sąsaja, skirta 
išplėstiniams meniu nustatymams

 › Prieinamos 2 versijos
• BRC3E52C: temperatūra, ventiliatoriaus greitis, 

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
• BRC2E52C: temperatūra, režimas, ventiliatoriaus 

greitis, ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMASBRC2E52C

Su darbo režimo parinkikliu

Grafinis indikacinio elektros 

sunaudojimo atvaizdavimas 

(funkciją galima naudoti kartu su 

FBA-A, FCAG ir FCAHG)

BRC1E53A/B/C

Naudotojui patogus nuotolinis pultelis, skirtas „Sky Air“ ir VRV

Energiją taupančių funkcijų įvairovė, kurias 
galima atskirai pasirinkti

 › Poreikio valdymas (1)
 › Temperatūros intervalo riba
 › Atidėjimo funkcija
 › Buvimo ir grindų jutiklio jungtis (prieinama su 
apvaliojo srauto ir visiškai plokščia kasete)

 › kWh indikacija (2)
 › Nustatytosios temperatūros automatinis atstatymas
 › Išjungimo laikmatis

Kitos funkcijos 

 › Iki 3 nepriklausomų tvarkaraščių
 › Galimybė atskirai apriboti meniu funkcijas
 › Galima rinktis atvaizdavimą simboliais arba tekstu
 › Realaus laiko laikrodis su automatiniu atnaujinimu į 
vasaros laiką

 › Integruotas rezervinis maitinimo šaltinis
 › Išversta į įvairias kalbas 
BRC1E53A: anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, ispanų, 
italų, portugalų 
BRC1E53B: anglų, čekų, kroatų, vengrų, rumunų, 
slovėnų, bulgarų 
BRC1E53C: anglų, graikų, rusų, turkų, lenkų, slovakų, 
albanų

Nebrangus sprendimas, skirtas 
infrastruktūros vėsinimo tikslams
> Tik kartu su „Sky Air A“ serija arba „Seasonal 

Smart“ lauko įrenginiu

(1) Prieinama tik su RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

(2) Tik „Sky Air“ FBA, FCAG ir FCAHG naudojimui porinėmis kombinacijomis

Individualios valdymo sistemos
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Individualios valdymo sistemos

„Blueface“ – pagrindinis termostatas

 ›  Intuityvus grafinis, spalvotas, liečiamasis ekranas,  
skirtas valdyti kelias zonas

 ›  Laidinė komunikacija
 › Pasirenkamas magistralinis kabelis  
(2 x 0,5 mm² + 2 x 0,22 mm²) (10 m ilgio kabelis)

„Think“ – zonų valdymo termostatas

 › Grafinis liečiamasis mygtukas su mažai energijos 
naudojančiu elektroninio rašalo ekranu, skirtu valdyti 
pavienes zonas

 › Mažai energijos naudojantis radijo ryšys su patentuotu 
protokolu (868 MHz)

„Lite“ – zonų valdymo termostatas

 › Supaprastintas termostatas su liečiamaisiais 
temperatūros reguliavimo mygtukais

 › Mažai energijos naudojantis radijo ryšys su patentuotu 
protokolu (868 MHz)

* Reikia „Daikin“ BRC1E / BRC1H laidinio nuotolinio pultelio, kad būtų galima kontroliuoti darbą ir techninę priežiūrą. 

AZCE6BLUEFACECB

AZCE6THINKRB

AZCE6LITERB

AZCE6BLUEFACECB / AZCE6THINKRB / AZCE6LITERB

Kelių zonų priežiūros rinkinių valdymo priemonės
Galima rinktis iš 3 valdymo pultelio versijų: spalvotas, liečiamasis arba supaprastintas

Valdymo mygtukai: ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS, laikmačio 
režimo paleistis / sustabdymas, laikmačio režimo 
įjungimas / išjungimas, programos laikas, temperatūros 
nustatymas, oro srauto kryptis (1), veikimo režimas, 
ventiliatoriaus greičio valdymas, filtro ženklo atstatymas 
(2), apžiūra (2) / bandymo rodmenys (2) 
 
Ekranas: veikimo režimas, akumuliatoriaus keitimas, 
nustatytoji temperatūra, oro srauto kryptis (1), 
užprogramuotas laikas, ventiliatoriaus greitis, apžiūra / 
bandomasis naudojimas (2)

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Nuotolinis valdymas infraraudonaisiais spinduliais
1.  Netaikoma su FXDQ, FXSQ, FXNQ, 

FBDQ, FDXM, FBA

2. Tik FX** įrenginiams 

3.  Visų nuotolinio valdymo pultelio 

funkcijų ieškokite naudojimo 

vadove

BRC4*/BRC7*ARC466A1
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Centralizuotos valdymo sistemos

Galima sudaryti centralizuotą „Sky Air“ ir VRV sistemos valdymą, naudojant 3 patogius ir kompaktiškus nuotolinius 
valdymo pultelius. Šias valdymo priemones galima naudoti atskirai arba kartu su: 
1 grupė = kombinaciją sudaro keli (iki 16) vidaus įrenginiai. 
1 zona = kombinaciją sudaro kelios grupės.
Centralizuotas nuotolinio valdymo pultelis tobulai tinka naudojimui nuomojamuose komerciniuose pastatuose, 
kuriuose užimtumas yra atsitiktinis, nes patalpų įrenginius galima skirstyti pagal nuomininką (zonas) į grupes. 
Kiekvienam nuomininkui tvarkaraštis ir eksploatavimo sąlygos užprogramuojamos tvarkaraščio laikmačiu, o 
valdymą galima lengvai atstatyti pagal įvairius reikalavimus.

DCS302C51

Centralizuotas nuotolinio valdymo pultelis
Užtikrinamas vidaus įrenginiams priklausančių 64 grupių (zonų) 
individualus valdymas. 
 › Gali būti valdomos ne daugiau kaip 64 grupės (128 vidaus įrenginiai, 
maks. 10 lauko įrenginių)

 › Gali būti valdomos ne daugiau kaip 128 grupės (128 vidaus įrenginiai, 
maks. 10 lauko įrenginių), naudojant 2 centralizuotus nuotolinio 
valdymo pultelius atskirose vietose

 › Srities valdymas
 › Grupės valdymas
 › Gedimo kodo parodymas
 › Didžiausias laidų ilgis iki 1 000 m (iš viso: 2 000 m)
 › Galima valdyti HRV oro srauto kryptį ir oro srauto greitį
 › Išplėstinė laikmačio funkcija

DCS301B51

Bendrasis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO valdiklis
Užtikrinamas vidaus įrenginiams priklausančių 16 grupių vienalaikis ir 
individualus valdymas.

 › Galima valdyti daugiausiai iki 16 grupių (128 vidaus įrenginių)
 › Galima naudoti 2 nuotolinio valdymo pultelius atskirose vietose 
 › Darbinio režimo nurodymas (įprastas veikimas, signalizacija)
 › Centralizuoto valdymo indikacija
 › Didžiausias laidų ilgis iki 1 000 m (iš viso: 2 000 m)

DST301B51

Tvarkaraščio laikmatis
Galima užprogramuoti 64 grupes.

 › Galima valdyti daugiausiai iki 128 vidaus įrenginių
 › 8 tipų savaitinis tvarkaraštis 
 › Iki 48 valandų rezervinis energijos šaltinis
 › Didžiausias laidų ilgis iki 1 000 m (iš viso: 2 000 m)
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DIII-NET

Centralizuotos valdymo sistemos

DCS601C51

Išsamus ir paprastas VRV sistemų stebėjimas ir naudojimas (maks. 64 vidaus įrenginių grupės).

Trečiosios šalies valdymo priemonė (namų automatizavimo, BMS ir t. t.) per HTTP sąsają

Ethernet 

Priverstinė IŠJUNGIMO kontakto įvestis

Priešgaisrinė signalizacija

Vidiniai įrenginiai

DCS601C51

HRV

Kalbos
 › Anglų
 › Prancūzų
 › Vokiečių
 › Italų
 › Ispanų
 › Olandų
 › Portugalų

Sistemos išdėstymas
 › Galima valdyti iki 64 vidaus 
įrenginių

 › Liečiamasis skydelis (visų 
spalvų LCD ekranas, 
atvaizduojantis piktogramas)

Valdymas
 › Atskiras valdymas (nustatytoji 
riba, paleidimas / sustabdymas, 
ventiliatoriaus greitis)  
(maks. 64 grupės / vidaus 
įrenginiai)

 › Atidėjimo tvarkaraštis
 › Patobulinta tvarkaraščių 
sudarymo funkcija  
(8 tvarkaraščiai, 17 šablonų)

 › Universalus grupavimas zonose
 › Metinis tvarkaraštis
 › Priešgaisrinio avarinio 
sustabdymo valdymas

 › Fiksavimo valdymas
 › Sustiprinto HRV stebėjimo ir 
valdymo funkcija

 › Automatinis vėsinimo / 
šildymo perjungimas

 › Šildymo optimizavimas
 › Temperatūros riba
 › Slaptažodžio saugumas: 3 lygiai 
(bendrasis, administracijos ir 
aptarnavimo)

 › Greitas pasirinkimas ir visiška 
kontrolė

 › Paprastas valdymas

Stebėjimas
 › Vizualizavimas grafine 
naudotojo sąsaja (GUI)

 › Rodomų piktogramų spalvų 
keitimo funkcija

 › Vidaus įrenginių veikimo 
režimas

 › Filtro keitimo indikacija

Sąnaudų mažinimas
 › Nemokamo vėsinimo funkcija
 › Taupo darbą
 › Lengvas montavimas
 › Kompaktiška konstrukcija: 
mažai reikia montavimo vietos

 › Bendrasis energijos taupymas

Atviroji sąsaja
 › Galimas ryšys su bet 
kokia trečiosios šalies 
valdymo priemone (namų 
automatizavimo, BMS ir t. t.), 
naudojant atvirąją sąsają  
(HTTP parinktį DCS007A51)

Galima jungti prie
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › „Split“ (per sąsajos adapterį)
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Tablet

Tablet

…

Pažangus 

centralizuotas 
valdymo pultas  
su „Cloud“ jungtimi
2 sprendimai
Vietinis sprendimas
 › Centralizuotas valdymas be interneto 
 › Stilingas pasirenkamas ekranas 

Sistemos išdėstymas

„Cloud“ sprendimas
 › Unibersalus valdymas internetu iš bet kokio įrenginio 
(nešiojamojo kompiuterio, planšetinio kompiuterio...)

 › Stebėkite arba vakdykite vieną ar kelias įrengimo vietas
 › Įvairių įrangų (1) energijos sunaudojimo palyginimas su 
etalonais

 › Tolesnės energijos sunaudojimo priemonės, leidžiančios 
įgyvendinti vietinius reglamentus

„Split“, , ,  
VAM, vėdinimas, oro 
užuolaidos

• Intuityvi ir naudotojui patogi sąsaja

• Universali koncepcija, skirta 

autonominiam ir kelių įrengimo vietų 

pritaikymui

• Visapusiškas sprendimas, nes 

integruojama 3 (-iosios) šalies įranga

• Stebėkite ir valdykite mažą komercinį 

pastatą, kad ir kur bebūtumėte

Procesoriaus 
modulis

WAGO maitinimo 
tiekimas

Valdymas internetu iš bet kurio įrenginio

I/O modulis

Vietinis sprendimas

DCC601A51

Signalizacija

Langų 
kontaktas

Impulsinė įvestis 

arba  

skaitmeninė įvestisZ380M AL-CCD07-VESA-1

DCC601A51

(1) VRV ir „Sky Air“ R-32 asortimentams

Montavimo lauke 

pristatomas maršruto 

parinktuvas

Centralizuotos valdymo sistemos
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Visapusė įranga

 › Visapusis sprendimas, nes integruojama daug 
„Daikin“ įrenginių ir 3 (-iosios) šalies įrangos

 › Galima prijungti gausų įrenginių asortimentą 
(„Split“, „Sky Air“, VRV, vėdinimo įrenginius, „Biddle“ 
oro užuolaidas)

 › Paprasčiausiai valdykite visą pastatą centralizuotai
 › Geresni klientų įspūdžiai apie parduotuvę, nes 
geriau valdomas jūsų parduotuvės komforto lygis 

„Daikin Cloud“ paslaugos

 › Valdykite savo pastatą, kad ir kur bebūtumėte
 › Stebėkite ir valdykite kelias įrengimo vietas
 › Montuotojas arba techninis vadovas pirmajam 
trikčių šalinimui gali nuotoliniu būdu prisijungti 
prie debesies

 › Įvairių įrangų (1) energijos sunaudojimo 
palyginimas su etalonais

 › Valdykite ir sekite energijos sunaudojimą 

Naudotojui patogus valdymas lietimais 

 › Pridedamas pasirinktinis stilingas „Daikin“ ekranas, 
skirtas vietiniam valdymui, tinka bet kokiam 
interjerui

 › Intuityvi ir naudotojui patogi sąsaja
 › Visapusiškas sprendimas su paprastu valdymu
 › Lengvas paleidimas 

Universali įranga 

 › Įvestys iš skaitmeninių ir impulsininių signalų, 
skirtos tokiai 3 (-iosios) šalies įrangai kaip KWh 
matuokliai, avarinė įvestis, lango kontaktai…

 › Modulinė koncepcija leidžia jūsų debesiui augti 
kartu su jūsų verslu

 › Valdykite iki 32 vėdinimo įrenginių su vienu 
valdymo pultu ir 320 įrenginių vienoje įrengimo 
vietoje

Nuo vienos vietos iki ∞

Klientas Montuotojas /  
techninis vadovas

Funkcijų apžvalga

Vietinis sprendimas „Cloud“ sprendimas
Kalbos Priklauso nuo vietinio 

prietaiso
EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, 

RU, TR, DA, SV, NO, FI, CS, 
HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK

Sistemos 
išdėstymas

Prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 32 32
Kelių įrengimo vietų valdymas

Stebėjimas ir 
valdymas

Pagrindinės valdymo funkcijos (ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS, režimas, filtro ženklas, 
nustatytoji riba, ventiliatoriaus greitis, vėdinimo režimas, patalpos temperatūra…)
Nuotolinio valdymo draudimas

Visi įrenginiai ĮJUNGTI / IŠJUNGTI

Srities valdymas

Grupės valdymas

Savaitės tvarkaraštis

Metinis tvarkaraštis

Fiksavimo valdymas

Nustatomojo taško ribojimas

Energijos naudojimo vizualizavimas pagal naudojimo režimą

Galima jungti prie DX sudėtinės įrangos, „Sky Air“, VRV

VAM, VKM vėdinimas

Oro užuolaidos

Vidaus įrenginys

Impulsinė įvestis

Skaitmeninė įvestis

VIETINĖ 
VALDYMO 
PRIEMONĖ

Intuityvus valdymas per debesį

Lengvai pritaikomos tolesnės energijos naudojimo priemonės

Prieinamų „Daikin Cloud Service“ parinkčių ieškokite parinkčių sąraše

(1) Galima kartu tik su tam tikrais vidaus įrenginiais

Centralizuotos valdymo sistemos



174

Centralizuotos valdymo sistemos

„Mini BMS“,  
visiškai integruojama į visas 
įrangos sistemas

• Konkurencingos kainos „mini BMS“ sistema

• Tarpsisteminis „Daikin“ įrenginių integravimas

• Trečiosios šalies įrangos integravimas 

DCM601A51

Žiūrėti per

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

NAUJA
Atsisiųskite WAGO  
pasirinkimo įrankį iš  
my.daikin.eu

 › Lengva pasirinkti WAGO medžiagas
 › Medžiagų sąrašo sudarymas
 › Laiko taupymas
- Pridedamos laidų sujungimo schemos
- Įtraukti „iTM“ paleidimo / iš anksto nustatyti 

duomenys

https://www.youtube.com/ DaikinEurope
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Centralizuotos valdymo sistemos

Sudėtinė 
įranga

DCM601A52

Di / Pi prievadas

DCM601A51

Sistemos apžvalga

Tiesioginė savaiminio diegimo jungtis! 

Apšvietimas Ventiliatorius

JutiklisSiurblys

Priešgaisrinė 
signalizacija

kWh matuoklis

Di / Pi linija

Maks. 200 m

Vidaus įrenginiai, 

oro užuolaidos, 

hidrodėžė, oro 

apdorojimo 

įrenginiai

Prieiga internetu

Ve
nt

ili
at

or
in

ia
i į

re
ng

in
ia

i

A
uš

in
tu

va
i i

r A
H

U

„C
on

ve
ni

-p
ac

k“
 v

id
au

s 
įre

ng
in

ia
i

Internetas 
Ekstranetas 

LAN
3G

HTTP sąsaja

I/O
 m

od
ul

is

„BACnet“ / IP 

protokolas

Trečiosios šalies įrangos integravimas Viso „Daikin“ ŠVOK-Š portfelio 
valdymas

Kelių būsenų objektai

SignalizacijaLiftas Oro  
apdorojimo 

įrenginys

„ITM plus“ adaptorių 
linija

Maks. 7 adapteriai

WAGO 
sąsaja

I/O
 m

od
ul

is

Analoginiai / skaitmeniniai / impulsiniai 
objektai

Apšvietimas

Jutiklis

DALI 
protokolas

NAUJA
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Centralizuotos valdymo sistemos

Patogu naudotojui 
 
 › Intuityvi naudotojo sąsaja
 › Vizualus išdėstymo vaizdas ir tiesioginė prieiga 
prie vidaus įrenginio pagrindinių funkcijų

 › Visos funkcijos tiesiogiai prieinamos per liečiamąjį 
ekraną arba per interneto sąsają

Išmanusis energijos valdymas

 › Stebėjimas, ar energijos naudojimas atitinka planą
 › Padeda aptikti energijos eikvojimo šaltinius
 › Galingi tvarkaraščiai garantuoja tinkamą darbą 
ištisus metus

 › Taupykite energiją susiedami A/C darbą su kita 
tokia įranga kaip šildytuvai

Universalumas

 › Tarpsisteminis integravimas (šildymas, oro 
kondicionavimas, taikomosios sistemos, šaldymas, 
oro apdorojimo įrenginiai)

 › „BACnet“ protokolas, integruojant trečiųjų šalių 
įrangą

 › I/O tokios įrangos integravimui kaip šviesos, 
siurbliai... į WAGO modulius

 › Modulinė koncepcija mažoms ir didelėms 
patalpoms

 › Valdykite iki 512 vidinių įrenginių grupių vienu „iTM“ 
ir sujunkite kelias „iTM“ sistemas per interneto 
sąsają

Greitas aptarnavimas ir paleidimas

 › Nuotolinis šaltnešio sandarumo patikrinimas, dėl 
ko mažiau reikia lankytis įrengimo vietoje

 › Supaprastintas trikčių šalinimas
 › Mažiau sugaiškite laiko paleisdami, naudodami 
išankstinio paleidimo įrankį

 › Automatinis vidaus įrenginių registravimas

Universalus dydis

Nuo 64 iki 512 grupių

Savaiminio diegimo 

Sudėtinė įranga

Ventiliatoriaus vijos

Aušintuvai ir AHU

„Conveni-pack“ vidaus įrenginiai

Siurblys

Siurblys

Apšvietimas

Apšvietimas

WAGO I/O

Jutiklis

Signalizacija

Keltuvas

Oro apdorojimo 
įrenginys

„BACnet“ / IP 
protokolas

Apšvietimas

Jutiklis

DALI  
protokolas

Ventiliatorius

Ventiliatorius

Jutiklis

HRV vėdinimas
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Centralizuotos valdymo sistemos

Funkcijų apžvalga

Kalbos
 › Anglų

 › Prancūzų

 › Vokiečių

 › Italų

 › Ispanų

 › Olandų

 › Portugalų

Valdymas
 › Prieiga internetu

 › Proporcingas energijos 

paskirstymas (pasirinktinai)

 › Naudojimo istorija (gedimai…)

 › Išmanusis energijos valdymas

- Stebėkite, ar energija 

naudojama pagal planą

- Nustatykite energijos 

eikvojimo šaltinius

 › Atidėjimo funkcija

 › Svyruojanti temperatūra

Sistemos išdėstymas
 › Gali būti valdoma iki 512 

įrenginių grupių  

(„iTM“ + 7 „iTM Plus“ adapteriai)

Valdymas
 › Atskiras valdymas (512 grupių)

 › Tvarkaraščio nustatymas 

(savaitės tvarkaraštis, metinis 

kalendorius, sezoninis 

tvarkaraštis)

 › Fiksavimo valdymas

 › Nustatomojo taško ribojimas

 › Temperatūros riba

Atviroji HTTP sąsaja
 › Galimas ryšys su bet 

kokia trečiosios šalies 

valdymo priemone (namų 

automatizavimo, BMS ir t. t.), 

naudojant atvirąją HTTP sąsają 

(HTTP parinktį DCM007A51)

Galima jungti prie
„DX Split“, „Sky Air“, VRV

- HRV

- Aušintuvų (per  

MT3-EKCMBACIP valdymo 

priemonę)

- „Daikin“ AHU (per  

MT3-EKCMBACIP valdymo 

priemonę)

- Ventiliatoriaus vijos

- „Daikin Altherma Flex“ tipo 

įrangos

- LT ir HT hidrodėžių

- „Biddle“ oro užuolaidos

- WAGO I/O

- „BACnet“ / IP protokolo

- „Daikin“ PMS sąsajos 

(DCM010A51 parinktis)

WAGO sąsaja
 › Modulinis integravimas į 3 

(-iosios) šalies įrangą

 - WAGO jungtis (sąsaja tarp 

WAGO ir „iTM“)

 - „Di“ modulis

 - „Do“ modulis

 - „Ai“ modulis

 - „Ao“ modulis

 - Termistoriaus modulis

 - „Pi“ modulis

DALI integravimas 
 › Valdykite ir stebėkite šviesas

 › Lengvesnis įrenginių valdymas: 

gaukite klaidos signalą, kai 

šviesos arba šviesų valdiklis 

sugenda

 › Gebėjimas prisitaikyti ir 

mažiau reikia laidų, lyginant su 

klasikinio apšvietimo schema

 › Lengviau sudaryti grupes ir 

valdyti vietas

 › Ryšys tarp „intelligent Touch 

Manager“ ir DALI per WAGO 

„BACnet“ IP sąsają
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Standartinės protokolo sąsajos

RTD-RA  
 › „Modbus“ sąsaja, skirta stebėti ir valdyti gyvenamųjų 
patalpų vidaus įrenginius

RTD-NET  
 › „Modbus“ sąsaja, skirta stebėti ir valdyti „Sky Air“, VRV, 
VAM ir VKM

RTD-10  
 › Pažangus integravimas į „Sky Air“, VRV, VAM ir VKM per: 

 - „Modbus“
 - Įtampa (0–10 V)
 - Atsparumas
 › Serverių patalpų darbinio ciklo / budėjimo funkcija

RTD-20  
 › Pažangus „Sky Air“, VRV, VAM / VKM ir oro užuolaidų 
valdymas

 › Identiškas arba nepriklausomas zonų valdymas
 › Daugiau komforto, integravus CO

2
 jutiklį, skirtą 

gaivaus oro tūrio valdymui
 › Sumažinkite eksploatacines išlaidas, naudodami

 - Išankstinį / poprocesinį ir prekybos režimą
 - Nustatomojo taško ribojimą
 - Bendrąjį išjungimą
 - PIR jutiklį, skirtą neutraliajai adaptacinei zonai

RTD-HO  
 › „Modbus“ sąsaja, skirta stebėti ir valdyti „Sky Air“, VRV, 
VAM ir VKM

 › Išmanusis viešbučio kambarių valdiklis

RTD-W  
 › „Modbus“ sąsaja, skirta stebėti ir valdyti 
„Daikin Altherma Flex Type“, „VRV HT hidrodėžę ir 
mažą inverterinį aušintuvą

RTD

„Modbus“ sąsaja 
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Funkcijų apžvalga

Pagrindinės funkcijos RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Matmenys A x P x I mm 80 x 80 x 37,5 100 x100 x 22
Rakto kortelės ir lango kontaktai 
Atidėjimo funkcija  
Uždrauskite arba apribokite nuotolinio valdymo funkcijas (nustatomojo taško ribojimą...)    ** 
„Modbus“ (RS485)     
Grupės valdymas (1)    
0–10 V valdymo signalas  
Pasipriešinimo valdymas  
IT pritaikymas  
Šildymo užfiksavimas  
Išvesties signalas (įjungta / atitirpinimas, klaida)  **** 
Mažmeninės prekybos patalpos 
Patalpos su pertvaromis valdymas 
Oro užuolaidos *** *** 

(1): sujungiant RTD-RA prietaisus 
Valdymo funkcijos RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

Įjungti / išjungti M,C M M,V,R M M*
Nustatomoji riba M M M,V,R M M*
Režimas M M M,V,R M M*
Ventiliatorius M M M,V,R M M*
Grotelės M M M,V,R M M*
HRV slopintuvo valdymas M M,V,R M
Draudimo / ribojimo funkcijos M M M,V,R M M*
Priverstinis termostato išjungimas M

Stebėjimo funkcijos RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Įjungti / išjungti M M M M M
Nustatomoji riba M M M M M
Režimas M M M M M
Ventiliatorius M M M M M
Grotelės M M M M M
RC temperatūra M M M M
RC režimas M M M M
Įrenginių skaičius M M M M
Gedimas M M M M M
Gedimo kodas M M M M M
Grįžtamojo oro temperatūra (vidutinė / min. / maks.) M M M M M
Filtro įspėjimas M M M M
Termostatas įjungtas M M M M M
Atitirpinimas M M M M
Vijų įvesties / išvesties temperatūra M M M M M

Pagrindinės funkcijos RTD-W
Matmenys A x P x I mm 100x100x22
Įjungti / išjungti draudimą 
„Modbus“ RS485 
Kontaktų valdymas be įtampos 
Išvesties signalas (veikimo klaida) 
Patalpų šildymo / vėsinimo operacija 
Karšto buitinio vandens valdymas 
Išmaniojo tinklo valdymas

Valdymo funkcijos
Įjungti / išjungti patalpų šildymą / vėsinimą M,C
Išleidžiamo vandens temperatūros nustatomoji riba (šildymas / vėsinimas) M,V
Kambario temperatūros nustatomoji riba M
Darbinis režimas M
Karštas buitinis vanduo ĮJUNGTAS
Karšto buitinio vandens pakartotinis šildymas M,C
Karšto buitinio vandens pakartotinio šildymo nustatomoji riba
Karšto buitinio vandens talpykla M
Karšto buitinio vandens atsarginio šildytuvo nustatomoji riba
Tylusis režimas M,C
Įjungti nuo oro priklausančią nustatomąją ribą M
Nuo oro priklausančios kreivės keitimas M
Gedimų / siurblio informacinės relės pasirinkimas
Valdymo šaltinio draudimas M

Išmaniojo tinklo režimo valdymas
Drausti patalpų šildymą / vėsinimą
Drausti DHW
Drausti elektrinius šildytuvus
Drausti visą operaciją
Laikymui galima naudoti PV
Galingas atsarginis šildytuvas

Stebėjimo funkcijos
Įjungti / išjungti patalpų šildymą / vėsinimą M,C
Išleidžiamo vandens temperatūros nustatomoji riba (H / C) M
Kambario temperatūros nustatomoji riba M
Darbinis režimas M
Karšto buitinio vandens pakartotinis šildymas M
Karšto buitinio vandens talpykla M
Grupės įrenginių skaičius M
Vidutinė išleidžiamo vandens temperatūra M
Nuotoliniu pulteliu valdoma kambario temperatūra M
Gedimas M,C
Gedimo kodas M
Cirkuliacijos siurblio naudojimas M
Srauto greitis
Saulės energijos siurblio naudojimas
Kompresoriaus būsena M
Dezinfekavimo operacija M
Atidėjimo operacija M
Atitirpinimas / paleistis M
Paleidimas su ribota temperatūra
Atsarginio šildytuvo naudojimas
3 krypčių vožtuvo būsena
Susidariusios siurblio veikimo valandos M
Susidariusios kompresoriaus veikimo valandos
Faktinė išleidžiamo vandens temperatūra M
Faktinė grįžtamojo vandens temperatūra M
Faktinė DHW bako temperatūra (*) M
Faktinė šaltnešio temperatūra 
Faktinė lauko temperatūra M

M :  „Modbus“  / R :  pasipriešinimas / V  :  įtampa / C: valdymas
*    :  tik, kai patalpoje esama žmonių / **  :  nustatomojo taško ribojimas / (*) jei prieinama
***  : ventiliatoriaus greitis nėra valdomas su CYV oro užuolaidomis / ****  : veikimas ir gedimas
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Standartinės protokolo sąsajos

EKMBDXA7V1

Didžiausias prijungiamų vidaus įrenginių skaičius 64
Didžiausias prijungiamų lauko įrenginių skaičius 10
Komunikacija „DIII-NET“ – pastaba DIII-NET (F1F2)

Protokolas – pastaba 2 laidų; komunikacijos greitis: 9 600 b/s arba 19 200 b/s
Protokolas – tipas RS485 („Modbus“)

Protokolas – maks. laidų ilgis m 500

Matmenys Aukštis x plotis x ilgis mm 124x379x87
Svoris kg 2,1
Aplinkos temperatūra – naudojimas  Maks. °C 60

Min. °C 0
Įranga Vidaus įranga
Maitinimo tiekimas Dažnis Hz 50

Įtampa V 220-240

„DIII-net Modbus“ sąsaja
EKMBDXA

Integruota valdymo sistema, skirta nepriekaištingai jungčiai tarp  
„Split“, „Sky Air“, VRV ir mažų inverterinių aušintuvų bei BMS sistemų
 › Ryšys „Modbus“ RS485 protokolu
 › Išsamus visapusės VRV įrangos stebėjimas ir valdymas
 › Lengvas ir greitas montavimas, naudojant „DIII-net“ protokolą
 › Kadangi naudojamas „Daikin“ protokolas „DIII-net“, reikia tik vienos „Modbus“ sąsajos su „Daikin“ sistemų grupe  
(sistemas sudarant iki 10 lauko įrenginių)

VRV tinklas

„Sky Air“ tinklas*

„Split“ tinklas*

Mažas inverterinių aušintuvų tinklas

EKMBDXA VRV lauko įrenginys

HRV

 KRP928BB2S

Su viena sąsaja galima prijungti iki 64 įrenginių

*Per EKEQ dėžę

* Gali reikėti papildomo centralizuoto valdiklio. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinį prekybininką.

DIII- NET

„Biddle“ oro užuolaidos

Apšvietimas SiurblysPriešgaisrinė signalizacija LiftasApsauga Maitinimo tiekimo įranga

Valdymo 
tinklo 

sudarymas
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Standartinės protokolo sąsajos

KLIC-DD  Dydis 45 x 45 x 15 mm KLIC-DI  Dydis 90 x 60 x 35 mm
Split Sky Air VRV

Pagrindinis valdymas
Įjungti / išjungti • • •
Režimas Automatinis, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius, vėsinimas Automatinis, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius, vėsinimas Automatinis, šildymas, džiovinimas, ventiliatorius, vėsinimas
Temperatūra • • •
Ventiliatoriaus greičio lygiai 3 arba 5 + automatinis 2 arba 3 2 arba 3
Siūbavimas Stabdymas arba judesys Stabdymas arba judesys Siūbavimo arba fiksuotos padėtys (5)

Išplėstinės funkcijos
Klaidų valdymas Komunikacinės klaidos, „Daikin“ įrenginio klaidos
Situacijos • • •
Automatinis išjungimas • • •
Temperatūros apribojimas • • •
Pirminė konfigūracija • • •
Valdančioji ir valdomoji konfigūracija • •

KNX sąsaja
KLIC-DD
KLIC-DI

„Split“, „Sky Air“ ir VRV įrangos integravimas į HA / BMS sistemas

Prijunkite sudėtinius vidaus įrenginius prie KNX sąsajos, 
skirtos namų automatizavimo sistemai

Langinių valdymas

Namas

Ko
nc

ep
ci

ja
Ko

nc
ep

ci
ja

Namų 

automatizavimo 

valdymo priemonė

Prijunkite „Sky Air“ / VRV vidaus įrenginius prie KNX sąsajos, 
kad galėtumėte integruoti BMS

KNX sąsajos sudėtis
Integravus „Daikin“ vidaus įrenginius per KNX sąsają, 
galima stebėti ir valdyti kelis prietaisus, pavyzdžiui, 
šviesas ir langines, naudojant vieną centrinę valdymo 
priemonę. Viena išskirtinai svarbi savybė yra gebėjimas 
programuoti „situaciją“, pavyzdžiui, „Tušti namai“, per 
kurią galutinis naudotojas nurodo įvairias komandas, 

Šviesa

Šviesa

Langinių valdymas

Parduotuvė

KNX sąsaja, skirta

„Daikin“ protokolo sąsaja / KNX

„Daikin“ protokolo sąsaja / KNX

kurios bus vienu metu vykdomos, kai tas scenarijus 
yra pasirinktas. Pavyzdžiui per situaciją „Tušti namai“ 
oro kondicionierius bus išjungtas, šviesos išjungtos, 
langinės uždarytos, o signalizacija įjungta.

Namų 

automatizavimo 

valdymo priemonė
Televizorius

Televizorius
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Supaprastinta „Daikin“ PMS sąsajos konfigūracija

Savybės 

 › Naudotojui patogi sąsaja, skirta registratūros 
pagalbos skyriui viešbučiuose, konferencijų 
centruose…

 › Suderinama su „Oracle Opera PMS“ (ankstesnis 
pavadinimas – „Micros Fidelio“)

 › Automatizuotas vidaus įrenginio nustatymų 
perdavimas, naudojant „Opera PMS“ registracijos ir 
išregistravimo komandas

 › Energijos taupymas dėl galimybės apriboti 
temperatūros nustatomąją ribą

 › Iki 5 pritaikomų veikimo profilių, remiantis oro 
sąlygomis

 › Išversta į 23 kalbas
 › Galima valdyti iki 2 500 įrenginių / patalpų

sąsajos 
kompiuteryje

LAN

VRV lauko įrenginys

VRV vidiniai įrenginiai su atskiru valdymu

DCM601A51 su 
žiniatinklio sąsaja 

(DCM007A51)

IFC8 
jungtis

„Oracle“ serveryje

P1 P2

PMS sąsaja

Viešbučio sąsaja, jungianti  

„Daikin“ ŠVOK 
įrangą su „Oracle“ 
turto valdymo sistemomis

DCM010A51

Viešbučio atvejo pavyzdys
 › Kai įsiregistruojama, kambario ŠVOK įranga 

automatiškai įjungiama.
 › Kai išsiregistruojama, kambario ŠVOK įranga 

automatiškai išjungiama.
 › Viešbučio klientai bus labiau patenkinti, 

iš anksto įšildžius / atvėsinus užsakytus 
kambarius

Kambario peržiūroje 
rodoma kambario 
būseną: įsiregistravimas, 
išsiregistravimas, 
išankstinio šildymo / 
vėsinimo būsena, 
kambario temperatūra ir 
A/C būsena

Registratūra gali lengvai 
stebėti ir keisti ŠVOK 
nustatymus

Galima kiekvienam tipui 
nustatyti kelių kambarių 
tipus (miegamąjį, 
susirinkimo salę…), 
naudojant pritaikytus A/C 
nustatymus

Viešbučio 
registratūra

Išvyksta Atvyksta

Įsiregistravimas 
Išsiregistravimas

Išsiregistruoja 305 
kambarys

Įsiregistruoja 712 
kambarys

712 kambarys

ĮJUNGTA

305 kambarys

IŠJUNGTA

„Daikin“ ŠVOK tinklas

F1 F2

„Split“ arba „Sky Air“ 

lauko įrenginys

„Split“ arba „Sky Air“ vidiniai įrenginiai su atskiru valdymu

Viešbučio registratūra

PMS sąsaja
Standartinės protokolo sąsajos
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HRV

EKCM200J EKCM200J

EKCMBACIP
MicroTech III

iCM  

Išmanusis aušintuvų tvarkytuvas

DMS502A51 / EKACBACMSTP / EKCMBACIP / EKCMBACMSTP

Integruota valdymo sistema, skirta nepriekaištingam ryšiui tarp VRV,  
taikomųjų sistemų, oro apdorojimo įrenginių ir BMS sistemų 

Taikomųjų sistemų tinklas

 › BMS sistemos sąsaja
 › Komunikacija „BACnet“ protokolu  
(ryšys per „Ethernet“)

 › Neribotas įrengimo vietos dydis
 › Lengvas ir greitas sumontavimas
 › PPD duomenys prieinami BMS sistemoje 
(tik su VRV)

„B
A

C
N

ET
“ /

 „E
TH

ER
N

ET
“

Priešgaisrinė 
signalizacija

Apsauga

Centrinis valdymas

VRV lauko įrenginys

Nuotolinis 

valdymas

Maitinimo tiekimo įranga

Siurblys Apšvietimas Liftas

DMS502A51

Su viena sąsaja galima prijungti iki 256 įrenginių

BMS

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Oro apdorojimo įrenginių tinklas

VRV tinklas

EKCM200J

„BACnet“ sąsaja

Valdymo  

tinklo 

sudarymas

DIII- NET

Standartinės protokolo sąsajos
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DMS504B51

VRV tinklas

DMS504B51

VRV stebėjimo ir valdymo funkcijų atvirojo tinklo integravimas į „LonWorks“ tinklus

 › „Lon“ ryšio su „LonWorks“ tinklais sąsaja
 › Komunikacija „Lon“ protokolu  
(supinta laidų pora)

 › Neribotas įrengimo vietos dydis
 › Greitas ir lengvas sumontavimas

LON BMS

Su viena sąsaja galima prijungti iki 64 įrenginių

Centrinis 

valdymas
VRV  

lauko 
įrenginys

HRV

Nuotolinis valdymas

Valdymo  

tinklo 

sudarymas

ET
H

ER
N

ET
 (T

C
P 

/ 
IP

)

Adapteris

LonTalk

LonTalk

Priešgaisrinės 

signalizacijos sistema

Apsauga

LonPoint LonPoint

Adapteris

„LonWorks“ sąsaja

DIII-NET

Standartinės protokolo sąsajos
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„VRV Configurator“ programinė įranga

Supaprastintas  

paleidimas

Nurodomi pirminiai 

sistemos nustatymai

Supaprastintas paleidimas:  
grafinė sąsaja, skirta konfigūruoti, paleisti  
ir įkelti sistemos nustatymus

Supaprastintas paleidimas
„Daikin“ konfigūravimo priemonė „Daikin Altherma“ 
ir VRV įrangai yra pažangios programinės įrangos 
sprendimas, leidžiantis lengvai konfigūruoti ir paleisti 
sistemą

 › Praleisite mažiau laiko ant stogo, konfigūruodami 
lauko įrenginį

 › Galima visiškai tuo pačiu būdu valdyti kelias sistemas 
įvairiose vietose, todėl pagrindinėms paskyroms 
užtikrinamas supaprastintas paleidimas

 › Galima lengvai nuskaityti lauko įrenginio pirminius 
nustatymus

EKPCCAB3

„VRV Configurator“ programinė įranga
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„Daikin Cloud Service“, 
skirta siekti optimalaus darbo

„Daikin Cloud Service“ yra debesies principu veikiantis nuotolinio valdymo ir stebėjimo sprendimas, skirtas DX sistemoms. 
„Daikin Cloud Service“, naudodamasi patobulinta valdymo, stebėjimo ir spėjimo logika, teikia realaus laiko duomenis ir „Daikin“ 
specialistų pagalbą, leidžiančią nustatyti nebrangias galimybes, pailginti įrangos tarnavimo laiką ir sumažinti netikėtų sutrikimų riziką.

Stebėkite ir valdykite* savo sistemą kartu su „Daikin“ 
specialistais, kad ir kur bebūtumėte

Nuotolinis valdymas ir energijos 
vizualizavimas

Nuotolinė pagalba ir diagnostika

Patarimai ir optimizavimas

Leidžia pasijusti kaip energijos valdymo sistemos vadovui

 Valdykite ir stebėkite savo patalpas, kad ir kur bebūtumėte
 Visų patalpų centralizuotas valdymas ir stebėjimas
 Patikrinkite klaidas nuotoliniu būdu, neatvykdami į įrengimo vietą
 Vaizdinis energijos naudojimo atvaizdavimas ir mažesnis energijos 

eikvojimas, lyginant skirtingas patalpas

„Daikin“ specialistų priežiūra, leidžianti jums rūpintis tik savo verslu

 Ankstyvasis įspėjimas apie sistemos nuokrypius, kuo labiau pailginantis naudojimo laikotarpį ir leidžiantis išvengti avarinio remonto**
 Paslaugų teikėjai turi prieigą prie operacinių duomenų, todėl į įrengimo vietą atvyksta pasiruošę
 Nuotolinė specialistų pagalba, pasitaikius klaidoms

Kuo geriau pritaikykite sistemą, vadovaudamiesi ekspertų patarimais

 Periodinė ekspertų analizė ir optimizavimo ataskaita
 Suasmeninti veiksmai, skirti kuo labiau padidinti energijos efektyvumą ir komfortą
 Ilgesnis sistemos tarnavimo laikas, nes sistema veikia taip, kaip priklauso

Kelių įrengimo vietų stebėjimas

Nuo vienos iki ∞ įrengimo vietų

Montuotojas / 
techninis vadovas

VIETINĖ 
VALDYMO 
PRIEMONĖ

Savininkas

24/7

Reikia užsiprenumeruoti „Daikin Cloud Service“. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinį pardavimo atstovą.

* Galima naudoti nuotolinio valdymo funkciją per „Daikin Cloud Service“ tik įrengimo vietose su „Intelligent Tablet Controller“

** Prieinama tik su VRV sistemomis

Daikin Cloud Service
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Universalus sprendimas 
Valdykite patalpas pagal savo poreikius, naudodamiesi vietinio valdymo priemone arba nuotoliniu būdu per „Daikin Cloud Service“, arba abiem 
būdais.

Valdykite*, kad ir kur bebūtumėte
„Daikin Cloud Service“ suteikia galimybę kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu arba išmaniuoju telefonu nevaržomai valdyti vieną arba kelias 
patalpas.
 
Nuspėjančioji VRV logika, leidžianti išvengti gedimų 
„Daikin“ algoritmai nuolat analizuoja naudojimo duomenis, leidžiančius nuspėti galimus gedimus ir išvengti netikėtų išlaidų.

Suderinama su:
 › „Intelligent Tablet Controller“ (DCC601A51)
 › „Intelligent Touch Manager“ (DCM601A51) ir IoT tinklų sietuvu
 › LC8 ir IoT tinklų sietuvu

Komplektai priklauso nuo vietinio prieinamumo
„Daikin Cloud Service“ atitinka „VRV Cloud“ ir „i-Net“ paslaugas.

„Daikin Cloud Service“ paketai

Nuotolinis valdymas, tvarkaraščių sudarymas ir užfiksavimas  
(Tik DCC601A51)

 
(Tik DCC601A51)

 
(Tik DCC601A51)

Energijos stebėjimas   

Kelių įrengimo vietų etalonų nustatymas     

Signalizacijos istorija ir pranešimai elektroniniu paštu**
    

Spėjmai ir pranešimai elektroniniu paštu**
 ✗   

Darbinių duomenų prieiga  ✗   

Vidaus įrangos naudojimo analizė  ✗   

Lauko įrangos naudojimo analizė  ✗   

Nuotolinė diagnostika ir „Daikin“ pagalba  ✗   

Periodinė analizė ir „Daikin“ optimizavimo patarimai  ✗  ✗ 

Galima susieti su techninės priežiūros programomis: 
- Techninė apžiūra 
- Prevencinės priežiūros planas 
- Išsamus techninės priežiūros planas

✗ ✗ 

Valdymas ir 
stebėjimas

Nuotolinė 
pagalba ir 

diagnostika

Patarimai ir 
optimizavimas 

* Galima naudoti nuotolinio valdymo funkciją per „Daikin Cloud Service“ tik įrengimo vietose su „Intelligent Tablet Controller“

** Prieinama tik su VRV sistemomis

1. Stebėkite ir valdykite savo sistemą

4. Išsamios tolesnės energijos sunaudojimo priemonės

2. Palyginkite energijos naudojimą su tiksliniu naudojimu

5. Tolesnių priemonių pranešimas ir gedimo spėjimas

3. Palyginkite kelių įrengimo vietų energijos sunaudojimą

Daikin Cloud Service
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Belaidis patalpos temperatūros jutiklis

„Daikin“ vidaus įrenginio PCB jungimo schema (FXSQ pavyzdys)

Adaptuojamas ir paprastas įrengimas

 › Tikslus temperatūros matavimas dėl galimybės 
pritaikyti jutiklio vietą

 › Nereikia laidų 
 › Nereikia gręžti skylių
 › Tobulai tinka renovuojant

Oro jutiklis – X16A, X19

Maitinimo tiekimas – X35, X13

RF siųstuvasRF imtuvas

 › Kambario temperatūra yra perduodama į vidaus įrenginį kas 90 sekundžių arba jei temperatūros skirtumas siekia 0,2 °C ar daugiau.

Belaidžių patalpos temperatūros jutiklių rinkinys (K.RSS)
Belaidis patalpos temperatūros imtuvas Belaidis patalpos temperatūros jutiklis

Matmenys mm 50 x 50 ø 75
Svoris g 40 60
Maitinimo tiekimas 16 V NS, maks. 20 mA Netaikoma
Akumuliatoriaus naudojimo laikas Netaikoma +/- 3 metai
Akumuliatoriaus tipas Netaikoma 3 voltų ličio jonų akumuliatorius
Didžiausias intervalas m 10
Darbinis diapazonas °C 0~50

Komunikacija
Tipas RF
Dažnis MHz 868,3

Specifikacijos

Laidinis patalpos temperatūros jutiklis

 › Tikslus temperatūros matavimas dėl galimybės 
pritaikyti jutiklio vietą

Matmenys (A x P) mm 60 x 50
Svoris g 300
Atšakos laidų ilgis m 12

Specifikacijos

KRCS01-1B
KRCS01-4B

K.RSS

Patalpų jutikliai
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Kiti integravimo prietaisai

Galima prijungti prie:

Split Sky Air VRV

(E)KRP1B*
laidų adapteris

• Palengvina pagalbinių šildymo aparatų, drėkintuvų, ventiliatorių, slopintuvų integravimą
• Energiją tiekia vidaus įrenginys ir jame sumontuojama  

KRP2A*/KRP4A*
Elektros priedams 

skirtas laidų adapteris

• Nuotoliniu būdu paleiskite ir sustabdykite iki 16 vidaus įrenginių (1 grupė) (KRP2A* per P1 P2)
• Nuotoliniu būdu paleiskite ir sustabdykite iki 128 vidaus įrenginių (64 grupės) (KRP4A* per F1 F2) 
• Signalizacijos indikacija / priešgaisrinis išjungimas
• Nuotolinis temperatūros nustatomosios ribos koregavimas
• Negalima naudoti kartu su centriniu valdikliu

 

KRP58M3 •  Netriukšminga ir nereikli RZQ200/250C valdymo įranga 

SB.KRP58M51
• Netriukšminga ir nereikli RZQG ir RZQSG vienos fazės valdymo įranga
• Priklauso montavimo plokštė EKMKSA1 

KRP58M51 •  Netriukšminga ir nereikli RZQG1 ir RZQSG 3 fazių valdymo įranga 

DTA104A*
Lauko įrenginio išorinio 

valdymo adapteris

• Atskiras arba vienalaikis VRV sistemos veikimo režimo valdymas
• Atskirų ar kelių sistemų poreikio valdymas
• Netriukšminga įranga atskiroms arba kelioms sistemoms



DCS302A52
Suvienodintas 

adapteris, skirtas 
kompiuterizuotam 

valdymui

• Aktyvina BMS sistemos bendrą rodinį (veikimo / gedimo) ir suvienodintą valdymą 
(ĮJUNGIMĄ / IŠJUNGIMĄ)

• Turi būti naudojama kartu su „intelligent Touch Controller“ arba „intelligent Touch Manager“
• Negalima jungti su KRP2/4*
• Galima naudoti su visais VRV vidaus modeliais



KRP928*
„DIII-net“ sąsajos 

adapteris
• Suteikia galimybę integruoti sudėtinius įrenginius į „Daikin“ centrinius valdiklius 

KRP413*
Laidų adapterio įprastai 

atviras kontaktas / 
įprastai atviras impulsinis 

kontaktas

• Automatinio paleidimo iš naujo po maitinimo šaltinio sutrikimo išjungimas
• Veikimo režimo / klaidos nurodymas
• Nuotolinis paleidimas / sustabdymas
• Nuotolinis veikimo režimo keitimas
• Nuotolinis ventiliatoriaus greičio keitimas



KRP980*
Sudėtiniams įrenginiams skirtas 

adapteris be S21 prievado

• Prijunkite laidinį nuotolinio valdymo pultelį
• Prisijunkite prie „Daikin“ centrinių valdymo priemonių
• Leidžiamas išorinis kontaktas


 
Kai kuriems adapteriams reikia montavimo dėžės, daugiau informacijos ieškokite parinkčių sąrašuose

EKRORO
• Išorinis ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS arba priverstinis išjungimas
• Pavyzdys: durų arba lango kontaktas

EKRORO 3
• Išorinis ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS arba priverstinis išjungimas
• F1 / F2 kontaktas
• Pavyzdys: durų arba lango kontaktas

KRC19-26A  
• Mechaninis vėsinimo / šildymo parinkiklis
• Leidžia perjungti tik visai sistemai aušinimą / šildymą / ventiliatorių
• Prijungiama prie įrenginio A / B / C gnybtų

BRP2A81
 • Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė

• Būtina prijungti KRC19-26A prie VRV IV lauko įrenginio

ADAPTERIO PCB PLOKŠTĖS

Paprasti sprendimai unikaliems reikalavimams
Koncepcija ir privalumai   
 
 › Nebrangi įranga, tenkinanti paprastus valdymo poreikius
 › Įrengiama su vienu arba keliais įrenginiais

Priedai
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Parinktys ir priedai

AUTOMATIŠKAI 
NUSIVALANTIS SKYDELIS

IŠMANIEJI JUTIKLIAI

FILTRAI
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Parinktys ir  
priedai
VRV lauko įranga     192
VRV vidaus įranga     196
Stilinga vidaus įranga    200
Vėdinimas ir karštas vanduo   202
Valdymo sistemos     203
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Parinktys ir priedai –  lauko įranga
VRV IV šilumos atkūrimas VRV IV su nuolatiniu šildymu VRV IV be nuolatinio šildymo VRV IV C+ serija

REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5 2 modulių sistemos 3 modulių sistemos RYYQ8-12 RYYQ14-20 RYMQ8-12 RYMQ14-20 2 modulių 
sistemos

3 modulių 
sistemos RXYQ8-12 RXYQ14-20 2 modulių 

sistemos
3 modulių 
sistemos RXYLQ RXMLQ 2 modulių 

sistemos
3 modulių 
sistemos

Ri
nk

in
ia

i

Daugiamodulinio ryšio rinkinys (privaloma) - prijungiami keli moduliai prie vienos šaldymo 
sistemos BHFQ23P907 BHFQ23P1357 BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

Papildytas lygių skirtumo rinkinys - suteikia galimybę lauko įrenginį įtaisyti aukščiau nei  
50 m virš vidaus įrenginių Specialiojo užsakymo įrenginys

Centrinio išleidimo indo rinkinys - sumontuojamas po lauko įrenginio apačia ir surenka 
išleidžiamą vandenį iš visų apatinės plokštės išleidimo angų į vieną angą. Šaltose vietose 
reikia šildyti į įrengimo vietą atvežtu šildytuvu, kad išleidimo vanduo neužšaltų išleidimo inde.

Šildytuvo juostos rinkinys - pasirenkamas elektroninis šildytuvas, garantuojantis darbą be 
rūpesčių itin šaltame ir drėgname klimate (reikia po vieną kiekvienam įrenginiui) EKBPH012T7A EKBPH020T7A EKBPH012T7A EKBPH012T7A EKBPH020T7A EKBPH012T7A EKBPH020T7A EKBPH012T7A EKBPH020T7A

BHGP26A1
Skaitmeninių slėgio matuoklių rinkinys – specialiojo aptarnavimo režimu standartiškai rodo esamus 
kondensacijos ir garavimo slėgius sistemoje arba išsiplėtimo vožtuvo padėtis ir temperatūros jutiklio 
duomenis. Kad sumontuotumėte lauko įrenginyje, prijunkite prie lauko įrenginio PCB plokštės.

• • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai • • • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai

Ad
ap

te
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i

Išorinio valdymo adapteris lauko įrenginiui - leidžia aktyvinti tylųjį veikimą ir tris poreikio 
valdymo lygius, ribojančius energijos sunaudojimą per išorinius kontaktus be įtampos. Galima 
prijungti prie F1 / F2 komunikacijos linijos, be to, reikia maitinimo tiekimo iš vidaus įrenginio*, 
BSVQ dėžės arba VRV-WIII lauko įrenginio.

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus įrenginį: tikslus adapterio tipas priklauso nuo vidaus įrenginio tipo.  

Reikia poreikiui skirtos PCB montavimo plokštės su 14–20 AG. Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus įrenginį: tikslus adapterio tipas priklauso nuo vidaus įrenginio tipo.  

Reikia poreikiui skirtos PCB montavimo plokštės su 14–20 AG. Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

KRC19-26A
Mechaninis vėsinimo / šildymo parinkiklis – leidžia perjungti visai šiluminio siurblio sistemai 
arba vienai šilumos atkūrimo sistemos BS dėžei vėsinimą, šildymą arba tik ventiliatorių. 
Prijungiama prie lauko įrenginio / BS dėžės A-B-C gnybtų

• • • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai

EBRP2B - Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė 
BRP2A81 
Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė (reikia prijungti KRC19-26A prie VRV IV lauko įrangos) • • • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai
KKSA26A560*
Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB montavimo plokštė (reikia tik tada, kai sujungiama 
vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė ir šildytuvo juostos rinkinys)

• • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai

Ki
ti

KJB111A
Montavimo dėžė, skirta nuotolinio valdymo vėsinimo / šildymo parinkikliui KRC19-26A • • • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai
EKCHSC - vėsinimo / šildymo parinkiklio kabelis
EKPCCAB4
„VRV configurator“ programa • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KKSB26B1*
Poreikiui skirta PCB montavimo plokštė. Reikia sumontuoti vienam lauko įrenginiui arba daugiau poreikiui skirtą PCB plokštę. • • •

DTA109A51
„DIII-net“ išplėtimo adapteris • • • • • • • • • • • • • • •

BPMKS967A2/A3
Atšaka (skirta prijungti 2 / 3 RA vidaus įrenginius) • • • • • •

EKDK04
Išleidimo kaiščių rinkinys

VRV IV S serija „VRV IV i“ serija 
SB.RKXYQ

RXYSCQ-T RXYSQ4-6T8V RXYSQ4-6T8Y RXYSQ8-12TY1 RDXYQ5 RDXYQ8 RKXYQ5 RKXYQ8

Ri
nk

in
ia

i

Daugiamodulinio ryšio rinkinys (privaloma) - prijungiami keli moduliai prie vienos šaldymo 
sistemos

Papildytas lygių skirtumo rinkinys - suteikia galimybę lauko įrenginį įtaisyti aukščiau nei 50 
m virš vidaus įrenginių

Centrinio išleidimo indo rinkinys - sumontuojamas po lauko įrenginio apačia ir surenka 
išleidžiamą vandenį iš visų apatinės plokštės išleidimo angų į vieną angą. Šaltose vietose reikia 
šildyti į įrengimo vietą atvežtu šildytuvu, kad išleidimo vanduo neužšaltų išleidimo inde.

Šildytuvo juostos rinkinys - pasirenkamas elektroninis šildytuvas, garantuojantis darbą be 
rūpesčių itin šaltame ir drėgname klimate (reikia po vieną kiekvienam įrenginiui) EKDPH1RDX EKDPH1RDX

BHGP26A1
Skaitmeninių slėgio matuoklių rinkinys – specialiojo aptarnavimo režimu standartiškai rodo esamus 
kondensacijos ir garavimo slėgius sistemoje arba išsiplėtimo vožtuvo padėtis ir temperatūros jutiklio 
duomenis. Kad sumontuotumėte lauko įrenginyje, prijunkite prie lauko įrenginio PCB plokštės.

Ad
ap

te
ria

i

Išorinio valdymo adapteris lauko įrenginiui - leidžia aktyvinti tylųjį veikimą ir tris poreikio 
valdymo lygius, ribojančius energijos sunaudojimą per išorinius kontaktus be įtampos. Galima 
prijungti prie F1 / F2 komunikacijos linijos, be to, reikia maitinimo tiekimo iš vidaus įrenginio*, 
BSVQ dėžės arba VRV-WIII lauko įrenginio.

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus įrenginį: tikslus adapterio tipas priklauso nuo vidaus įrenginio tipo.  

Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus įrenginį: tikslus adapterio tipas priklauso nuo vidaus įrenginio tipo.  

Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

KRC19-26A
Mechaninis vėsinimo / šildymo parinkiklis – leidžia perjungti visai šiluminio siurblio sistemai 
arba vienai šilumos atkūrimo sistemos BS dėžei vėsinimą, šildymą arba tik ventiliatorių. 
Prijungiama prie lauko įrenginio / BS dėžės A-B-C gnybtų

• • • •

EBRP2B - Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė (reikia prijungti KRC19-26A) •
BRP2A81 
Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė (reikia prijungti KRC19-26A prie VRV IV lauko įrangos) •

KKSA26A560*
Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB montavimo plokštė (reikia tik tada, kai sujungiama 
vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė ir šildytuvo juostos rinkinys)

Ki
ti

KJB111A
Montavimo dėžė, skirta nuotolinio valdymo vėsinimo / šildymo parinkikliui KRC19-26A • • • •

EKCHSC - vėsinimo / šildymo parinkiklio kabelis (reikia prijungti KRC19-26A) • •
EKPCCAB4
„VRV configurator“ programa • • • • • •

KKSB26B1*
Poreikiui skirta PCB montavimo plokštė. Reikia sumontuoti vienam lauko įrenginiui arba daugiau poreikiui skirtą PCB plokštę.
DTA109A51
„DIII-net“ išplėtimo adapteris
BPMKS967A2/A3
Atšaka (skirta prijungti 2 / 3 RA vidaus įrenginius) • • • •

EKDK04
Išleidimo kaiščių rinkinys • •
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VRV IV šilumos atkūrimas VRV IV su nuolatiniu šildymu VRV IV be nuolatinio šildymo VRV IV C+ serija

REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5 2 modulių sistemos 3 modulių sistemos RYYQ8-12 RYYQ14-20 RYMQ8-12 RYMQ14-20 2 modulių 
sistemos

3 modulių 
sistemos RXYQ8-12 RXYQ14-20 2 modulių 

sistemos
3 modulių 
sistemos RXYLQ RXMLQ 2 modulių 

sistemos
3 modulių 
sistemos

Ri
nk

in
ia

i

Daugiamodulinio ryšio rinkinys (privaloma) - prijungiami keli moduliai prie vienos šaldymo 
sistemos BHFQ23P907 BHFQ23P1357 BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

Papildytas lygių skirtumo rinkinys - suteikia galimybę lauko įrenginį įtaisyti aukščiau nei  
50 m virš vidaus įrenginių Specialiojo užsakymo įrenginys

Centrinio išleidimo indo rinkinys - sumontuojamas po lauko įrenginio apačia ir surenka 
išleidžiamą vandenį iš visų apatinės plokštės išleidimo angų į vieną angą. Šaltose vietose 
reikia šildyti į įrengimo vietą atvežtu šildytuvu, kad išleidimo vanduo neužšaltų išleidimo inde.

Šildytuvo juostos rinkinys - pasirenkamas elektroninis šildytuvas, garantuojantis darbą be 
rūpesčių itin šaltame ir drėgname klimate (reikia po vieną kiekvienam įrenginiui) EKBPH012T7A EKBPH020T7A EKBPH012T7A EKBPH012T7A EKBPH020T7A EKBPH012T7A EKBPH020T7A EKBPH012T7A EKBPH020T7A

BHGP26A1
Skaitmeninių slėgio matuoklių rinkinys – specialiojo aptarnavimo režimu standartiškai rodo esamus 
kondensacijos ir garavimo slėgius sistemoje arba išsiplėtimo vožtuvo padėtis ir temperatūros jutiklio 
duomenis. Kad sumontuotumėte lauko įrenginyje, prijunkite prie lauko įrenginio PCB plokštės.

• • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai • • • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai

Ad
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Išorinio valdymo adapteris lauko įrenginiui - leidžia aktyvinti tylųjį veikimą ir tris poreikio 
valdymo lygius, ribojančius energijos sunaudojimą per išorinius kontaktus be įtampos. Galima 
prijungti prie F1 / F2 komunikacijos linijos, be to, reikia maitinimo tiekimo iš vidaus įrenginio*, 
BSVQ dėžės arba VRV-WIII lauko įrenginio.

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus įrenginį: tikslus adapterio tipas priklauso nuo vidaus įrenginio tipo.  

Reikia poreikiui skirtos PCB montavimo plokštės su 14–20 AG. Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus įrenginį: tikslus adapterio tipas priklauso nuo vidaus įrenginio tipo.  

Reikia poreikiui skirtos PCB montavimo plokštės su 14–20 AG. Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

KRC19-26A
Mechaninis vėsinimo / šildymo parinkiklis – leidžia perjungti visai šiluminio siurblio sistemai 
arba vienai šilumos atkūrimo sistemos BS dėžei vėsinimą, šildymą arba tik ventiliatorių. 
Prijungiama prie lauko įrenginio / BS dėžės A-B-C gnybtų

• • • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai

EBRP2B - Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė 
BRP2A81 
Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė (reikia prijungti KRC19-26A prie VRV IV lauko įrangos) • • • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai
KKSA26A560*
Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB montavimo plokštė (reikia tik tada, kai sujungiama 
vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė ir šildytuvo juostos rinkinys)

• • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai

Ki
ti

KJB111A
Montavimo dėžė, skirta nuotolinio valdymo vėsinimo / šildymo parinkikliui KRC19-26A • • • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai • • 1 rinkinys vienai 
sistemai

1 rinkinys vienai 
sistemai • • 1 rinkinys vienai 

sistemai
1 rinkinys vienai 

sistemai
EKCHSC - vėsinimo / šildymo parinkiklio kabelis
EKPCCAB4
„VRV configurator“ programa • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KKSB26B1*
Poreikiui skirta PCB montavimo plokštė. Reikia sumontuoti vienam lauko įrenginiui arba daugiau poreikiui skirtą PCB plokštę. • • •

DTA109A51
„DIII-net“ išplėtimo adapteris • • • • • • • • • • • • • • •

BPMKS967A2/A3
Atšaka (skirta prijungti 2 / 3 RA vidaus įrenginius) • • • • • •

EKDK04
Išleidimo kaiščių rinkinys

VRV IV S serija „VRV IV i“ serija 
SB.RKXYQ

RXYSCQ-T RXYSQ4-6T8V RXYSQ4-6T8Y RXYSQ8-12TY1 RDXYQ5 RDXYQ8 RKXYQ5 RKXYQ8

Ri
nk
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i

Daugiamodulinio ryšio rinkinys (privaloma) - prijungiami keli moduliai prie vienos šaldymo 
sistemos

Papildytas lygių skirtumo rinkinys - suteikia galimybę lauko įrenginį įtaisyti aukščiau nei 50 
m virš vidaus įrenginių

Centrinio išleidimo indo rinkinys - sumontuojamas po lauko įrenginio apačia ir surenka 
išleidžiamą vandenį iš visų apatinės plokštės išleidimo angų į vieną angą. Šaltose vietose reikia 
šildyti į įrengimo vietą atvežtu šildytuvu, kad išleidimo vanduo neužšaltų išleidimo inde.

Šildytuvo juostos rinkinys - pasirenkamas elektroninis šildytuvas, garantuojantis darbą be 
rūpesčių itin šaltame ir drėgname klimate (reikia po vieną kiekvienam įrenginiui) EKDPH1RDX EKDPH1RDX

BHGP26A1
Skaitmeninių slėgio matuoklių rinkinys – specialiojo aptarnavimo režimu standartiškai rodo esamus 
kondensacijos ir garavimo slėgius sistemoje arba išsiplėtimo vožtuvo padėtis ir temperatūros jutiklio 
duomenis. Kad sumontuotumėte lauko įrenginyje, prijunkite prie lauko įrenginio PCB plokštės.

Ad
ap

te
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i

Išorinio valdymo adapteris lauko įrenginiui - leidžia aktyvinti tylųjį veikimą ir tris poreikio 
valdymo lygius, ribojančius energijos sunaudojimą per išorinius kontaktus be įtampos. Galima 
prijungti prie F1 / F2 komunikacijos linijos, be to, reikia maitinimo tiekimo iš vidaus įrenginio*, 
BSVQ dėžės arba VRV-WIII lauko įrenginio.

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus įrenginį: tikslus adapterio tipas priklauso nuo vidaus įrenginio tipo.  

Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus įrenginį: tikslus adapterio tipas priklauso nuo vidaus įrenginio tipo.  

Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

KRC19-26A
Mechaninis vėsinimo / šildymo parinkiklis – leidžia perjungti visai šiluminio siurblio sistemai 
arba vienai šilumos atkūrimo sistemos BS dėžei vėsinimą, šildymą arba tik ventiliatorių. 
Prijungiama prie lauko įrenginio / BS dėžės A-B-C gnybtų

• • • •

EBRP2B - Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė (reikia prijungti KRC19-26A) •
BRP2A81 
Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė (reikia prijungti KRC19-26A prie VRV IV lauko įrangos) •

KKSA26A560*
Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB montavimo plokštė (reikia tik tada, kai sujungiama 
vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė ir šildytuvo juostos rinkinys)

Ki
ti

KJB111A
Montavimo dėžė, skirta nuotolinio valdymo vėsinimo / šildymo parinkikliui KRC19-26A • • • •

EKCHSC - vėsinimo / šildymo parinkiklio kabelis (reikia prijungti KRC19-26A) • •
EKPCCAB4
„VRV configurator“ programa • • • • • •

KKSB26B1*
Poreikiui skirta PCB montavimo plokštė. Reikia sumontuoti vienam lauko įrenginiui arba daugiau poreikiui skirtą PCB plokštę.
DTA109A51
„DIII-net“ išplėtimo adapteris
BPMKS967A2/A3
Atšaka (skirta prijungti 2 / 3 RA vidaus įrenginius) • • • •

EKDK04
Išleidimo kaiščių rinkinys • •
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Parinktys ir priedai –  lauko įranga

VRV IV-Q šilumos siurblio keitimo VRV įranga VRV III-Q šilumos atkūrimo sistemos keitimo VRV įranga VRV-W IV vandeniu vėsinama VRV įranga
Šilumos siurblio naudojimas Šilumos atkūrimo taikymas

RQYQ 140P RXYQQ8-12 RXYQQ14-20 2 modulių sistemos 3 modulių sistemos RQEQ 140~212 2 modulių sistemos 3 modulių sistemos 4 modulių sistemos RWEYQ8-14 2 modulių sistemos 3 modulių sistemos 2 modulių sistemos 3 modulių sistemos

Ri
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Daugiamodulinio ryšio rinkinys (privalomas) 
Prijungiama daug modulių prie vienos šaltnešio sistemos BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C BHFQ22P1007 / 

BHFQ22P1517 (1) BHFQ22P1517 (1) BHFQ23P907 / 
BHFQ23P1357 (1)  BHFQ23P1357 (1)

Centrinio išleidimo indo rinkinys - sumontuojamas po lauko įrenginio apačia ir 
surenka išleidžiamą vandenį iš visų apatinės plokštės išleidimo angų į vieną angą. 
Šaltose vietose reikia šildyti į įrengimo vietą atvežtu šildytuvu, kad išleidimo vanduo 
neužšaltų išleidimo inde.

KWC26B160     

Šildytuvo juostos rinkinys - pasirenkamas elektroninis šildytuvas, garantuojantis darbą 
be rūpesčių itin šaltame ir drėgname klimate (reikia po vieną kiekvienam įrenginiui) EKBPH012T7A EKBPH020T7A

BHGP26A1
Skaitmeninių slėgio matuoklių rinkinys – specialiojo aptarnavimo režimu 
standartiškai rodo esamus kondensacijos ir garavimo slėgius sistemoje 
arba išsiplėtimo vožtuvo padėtis ir temperatūros jutiklio duomenis. Kad 
sumontuotumėte lauko įrenginyje, prijunkite prie lauko įrenginio PCB plokštės.

• • • 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai • 1 rinkinys vienai  
sistemai

1 rinkinys vienai  
sistemai

1 rinkinys vienai  
sistemai

Ad
ap
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Išorinio valdymo adapteris lauko įrenginiui - leidžia aktyvinti tylųjį veikimą 
ir tris poreikio valdymo lygius, ribojančius energijos sunaudojimą per išorinius 
kontaktus be įtampos. Galima prijungti prie F1 / F2 komunikacijos linijos, be to, reikia 
maitinimo tiekimo iš vidaus įrenginio*, BSVQ dėžės arba VRV-WIII lauko įrenginio.

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus 

įrenginį: tikslus adapterio 
tipas priklauso nuo 

vidaus įrenginio tipo.  
Reikia poreikiui skirtos 

PCB montavimo plokštės 
su 14–20 AG. Žiūrėkite 

vidaus įrenginių parinktis 
ir priedus

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus įrenginį: tikslus adapterio tipas priklauso nuo vidaus įrenginio tipo.  

Reikia poreikiui skirtos PCB montavimo plokštės su 14–20 AG.  
Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

DTA104A53/61/62
Galima sumontuoti RWEYQ lauko įrenginyje.  Kai montuosite vidaus įrenginiuose, naudokite tinkamo tipo (DTA104A53/61/62) konkrečiam vidaus įrenginiui.  

Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

KRC19-26A 
Mechaninis vėsinimo / šildymo parinkiklis – leidžia perjungti visai šiluminio siurblio 
sistemai arba vienai šilumos atkūrimo sistemos BS dėžei vėsinimą, šildymą arba tik 
ventiliatorių. Prijungiama prie lauko įrenginio / BS dėžės A-B-C gnybtų

• • • 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai • 
(tik H/P) 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai

BRP2A81
Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė (reikia prijungti KRC19-26A prie VRV IV lauko įrangos) • • 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai • 

(tik H/P) 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai

KKSA26A560* - vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB montavimo plokštė (reikia tik tada, kai 
sujungiama vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė ir šildytuvo juostos rinkinys) • 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai

Ki
ti

KJB111A
Montavimo dėžė, skirta nuotolinio valdymo vėsinimo / šildymo parinkikliui KRC19-26A • • • 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai • 

(tik H/P) 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai

EKPCCAB4
„VRV configurator“ programa • • • • • • • • • • • • •

KKSB2B61*
Poreikiui skirta PCB montavimo plokštė. Reikia sumontuoti vienam lauko įrenginiui arba daugiau poreikiui skirtą PCB plokštę. •

DTA109A51
„DIII-net“ išplėtimo adapteris • • • • • • • • • • • • • •

Šaltnešio tinklo jungtis Šaltnešio tinklo kolektoriai Šilumos atkūrimo atšakos parinkiklio dėžės (BS dėžės)

Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis 1 prievado 4 prievadų 6 prievadų 8 prievadų 10 prievadų 12 prievadų 16 prievadų
< 200 200 ≤ x < 290 290 ≤ x < 640 > 640 < 290 290 ≤ x < 640 > 640 BS1Q-A BS4Q14AV1B BS6Q14AV1B BS8Q14AV1B BS10Q14AV1B BS12Q14AV1B BS16Q14AV1B
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Šilumos siurblio sistemų metrinio dydžio jungtys (2 vamzdžių) KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H

Šilumos atkūrimo siurblio imperinių vienetų dydžio jungtys (2 vamzdžių) KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H

Šilumos atkūrimo sistemų metrinio dydžio jungtys (3 vamzdžių) KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H

Šilumos atkūrimo sistemų imperinių vienetų dydžio jungtys (3 vamzdžių) KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H
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Garso sumažinimo rinkinys (garso izoliacija)
•

KHFP26A100C 
Uždarojo vamzdžio rinkinys

• • • • • •

KHRP26A1250C
Jungčių rinkinys

• • • • • •

Tyliosios įrangos rinkinys KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16

Šaltnešio tinklų ir atšakų parinkiklio dėžės

(1) Galima pakeisti įrangai su specialiaisiais reikalavimais dėl priešgaisrinių reglamentų izoliacinę medžiagą, naudojant rinkinius EKHBFQ1 ir EKHBFQ2.  
Rinkinius sudaro izoliacinė medžiaga, kuri atitinka EN13501-1:B-S3,dO ir BS476-7 (1 klasę)
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VRV IV-Q šilumos siurblio keitimo VRV įranga VRV III-Q šilumos atkūrimo sistemos keitimo VRV įranga VRV-W IV vandeniu vėsinama VRV įranga
Šilumos siurblio naudojimas Šilumos atkūrimo taikymas

RQYQ 140P RXYQQ8-12 RXYQQ14-20 2 modulių sistemos 3 modulių sistemos RQEQ 140~212 2 modulių sistemos 3 modulių sistemos 4 modulių sistemos RWEYQ8-14 2 modulių sistemos 3 modulių sistemos 2 modulių sistemos 3 modulių sistemos

Ri
nk

in
ia

i

Daugiamodulinio ryšio rinkinys (privalomas) 
Prijungiama daug modulių prie vienos šaltnešio sistemos BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C BHFQ22P1007 / 

BHFQ22P1517 (1) BHFQ22P1517 (1) BHFQ23P907 / 
BHFQ23P1357 (1)  BHFQ23P1357 (1)

Centrinio išleidimo indo rinkinys - sumontuojamas po lauko įrenginio apačia ir 
surenka išleidžiamą vandenį iš visų apatinės plokštės išleidimo angų į vieną angą. 
Šaltose vietose reikia šildyti į įrengimo vietą atvežtu šildytuvu, kad išleidimo vanduo 
neužšaltų išleidimo inde.

KWC26B160     

Šildytuvo juostos rinkinys - pasirenkamas elektroninis šildytuvas, garantuojantis darbą 
be rūpesčių itin šaltame ir drėgname klimate (reikia po vieną kiekvienam įrenginiui) EKBPH012T7A EKBPH020T7A

BHGP26A1
Skaitmeninių slėgio matuoklių rinkinys – specialiojo aptarnavimo režimu 
standartiškai rodo esamus kondensacijos ir garavimo slėgius sistemoje 
arba išsiplėtimo vožtuvo padėtis ir temperatūros jutiklio duomenis. Kad 
sumontuotumėte lauko įrenginyje, prijunkite prie lauko įrenginio PCB plokštės.

• • • 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai • 1 rinkinys vienai  
sistemai

1 rinkinys vienai  
sistemai

1 rinkinys vienai  
sistemai

Ad
ap
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i

Išorinio valdymo adapteris lauko įrenginiui - leidžia aktyvinti tylųjį veikimą 
ir tris poreikio valdymo lygius, ribojančius energijos sunaudojimą per išorinius 
kontaktus be įtampos. Galima prijungti prie F1 / F2 komunikacijos linijos, be to, reikia 
maitinimo tiekimo iš vidaus įrenginio*, BSVQ dėžės arba VRV-WIII lauko įrenginio.

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus 

įrenginį: tikslus adapterio 
tipas priklauso nuo 

vidaus įrenginio tipo.  
Reikia poreikiui skirtos 

PCB montavimo plokštės 
su 14–20 AG. Žiūrėkite 

vidaus įrenginių parinktis 
ir priedus

DTA104A53/61/62
Skirta montuoti į vidaus įrenginį: tikslus adapterio tipas priklauso nuo vidaus įrenginio tipo.  

Reikia poreikiui skirtos PCB montavimo plokštės su 14–20 AG.  
Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

DTA104A53/61/62
Galima sumontuoti RWEYQ lauko įrenginyje.  Kai montuosite vidaus įrenginiuose, naudokite tinkamo tipo (DTA104A53/61/62) konkrečiam vidaus įrenginiui.  

Žiūrėkite vidaus įrenginių parinktis ir priedus

KRC19-26A 
Mechaninis vėsinimo / šildymo parinkiklis – leidžia perjungti visai šiluminio siurblio 
sistemai arba vienai šilumos atkūrimo sistemos BS dėžei vėsinimą, šildymą arba tik 
ventiliatorių. Prijungiama prie lauko įrenginio / BS dėžės A-B-C gnybtų

• • • 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai • 
(tik H/P) 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai

BRP2A81
Vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė (reikia prijungti KRC19-26A prie VRV IV lauko įrangos) • • 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai • 

(tik H/P) 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai

KKSA26A560* - vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB montavimo plokštė (reikia tik tada, kai 
sujungiama vėsinimo / šildymo parinkiklio PCB plokštė ir šildytuvo juostos rinkinys) • 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai

Ki
ti

KJB111A
Montavimo dėžė, skirta nuotolinio valdymo vėsinimo / šildymo parinkikliui KRC19-26A • • • 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai • 

(tik H/P) 1 rinkinys vienai sistemai 1 rinkinys vienai sistemai

EKPCCAB4
„VRV configurator“ programa • • • • • • • • • • • • •

KKSB2B61*
Poreikiui skirta PCB montavimo plokštė. Reikia sumontuoti vienam lauko įrenginiui arba daugiau poreikiui skirtą PCB plokštę. •

DTA109A51
„DIII-net“ išplėtimo adapteris • • • • • • • • • • • • • •

Šaltnešio tinklo jungtis Šaltnešio tinklo kolektoriai Šilumos atkūrimo atšakos parinkiklio dėžės (BS dėžės)

Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis Galingumo rodiklis 1 prievado 4 prievadų 6 prievadų 8 prievadų 10 prievadų 12 prievadų 16 prievadų
< 200 200 ≤ x < 290 290 ≤ x < 640 > 640 < 290 290 ≤ x < 640 > 640 BS1Q-A BS4Q14AV1B BS6Q14AV1B BS8Q14AV1B BS10Q14AV1B BS12Q14AV1B BS16Q14AV1B
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Šilumos siurblio sistemų metrinio dydžio jungtys (2 vamzdžių) KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H

Šilumos atkūrimo siurblio imperinių vienetų dydžio jungtys (2 vamzdžių) KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H

Šilumos atkūrimo sistemų metrinio dydžio jungtys (3 vamzdžių) KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H

Šilumos atkūrimo sistemų imperinių vienetų dydžio jungtys (3 vamzdžių) KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H
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Garso sumažinimo rinkinys (garso izoliacija)
•

KHFP26A100C 
Uždarojo vamzdžio rinkinys

• • • • • •

KHRP26A1250C
Jungčių rinkinys

• • • • • •

Tyliosios įrangos rinkinys KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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Parinktys ir priedai –  vidaus įranga Prie lubų tvirtinami kasetiniai įrenginiai Įmontuojami į lubas įrenginiai (ortakių įrenginiai)
Apvaliojo srauto (800 x 800) 4 krypčių (600 x 600) 2 krypčių pūtimas Kampinis (1 krypties pūtimas) Plonas Standartinis

FXFQ 20~125B FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40MA FXKQ 63MA FXDQ 15~63A FXSQ 15~32A FXSQ 40~50A FXSQ 63~80A FXSQ 100~125A FXSQ 140A
Sk

yd
el

ia
i

Dekoratyvinis skydelis  
(privalomas kasetiniams įrenginiams, neprivalomas kitiems, galinis FXLQ skydelis)

Standartiniai skydeliai:
BYCQ140E (baltas) / BYCQ140EW (visiškai 

baltas) (1) / BYCQ140EB (juodas)
Automatiškai nusivalantys (5)(6): 

BYCQ140EGF (baltas) / BYCQ140EGFB (juodas)
Dizainerių sukurti skydeliai: BYCQ140EP 

(baltas) / BYCQ140EPB (juodas)

BYFQ60CW (baltas skydelis)
BYFQ60CS (pilkas skydelis)

BYFQ60B3 (standartinis skydelis)
BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F

Skydelio tarpiklis, skirtas sumažinti reikiamą montavimo aukštį
KDBQ44B60 

(standartinis skydelis)

Sandarinimo rinkinys, skirtas 3 arba 2 krypčių oro išpūtimui KDBHQ56B140 (7) BDBHQ44C60 (baltas ir pilkas skydelis)

Jutiklių rinkinys

BRYQ140B (balti skydeliai)
BRYQ140BB (juodi skydeliai) BRYQ140C (baltas 

dizainerių suprojektuotas skydelis)
BRYQ140CB (juodas dizainerių suprojektuotas skydelis)

BRYQ60AW (baltas skydelis)
BRYQ60AS (pilkas skydelis)
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Infraraudonųjų spindulių nuotolinis pultelis, įskaitant imtuvą

BRC7FA532F (balti skydeliai)
BRC7FA532FB (juodi skydeliai)

BRC7FB532F (baltas dizainerių suprojektuotas skydelis)
BRC7FB532FB (juodas dizainerių suprojektuotas 

skydelis)

BRC7F530W (9) (10) 
(baltas skydelis)

BRC7F530S (9) (10) 
(pilkas skydelis)

BRC7EB530 (9) (10) 
(standartinis skydelis)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

Madoka
BRC1H519W(7) (baltas) / BRC1H519S(7) (sidabrinis) / BRC1H519K(7) (juodas)
Naudotojui patogus laidinis nuotolinis pultelis su aukščiausios klasės dizainu

• • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Laidinis nuotolinis pultelis su visiškai tekstine sąsaja ir foniniu apšvietimu • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 (4)
Standartinis laidinis nuotolinio valdymo pultelis su savaitiniu laikmačiu (15) • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
Intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51 (12)
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51 (12)
Centrinis nuotolinio valdymo pultelis • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51 (12) (13)
Bendrasis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO valdiklis • • • • • • • • • • • • •
DST301B51 (12)
Tvarkaraščio laikmatis • • • • • • • • • • • • •

Pa
st

at
o 

va
ld

ym
o 

si
st

em
a 

ir 
st

an
da

rt
in

ė 
pr

ot
ok

ol
in

ė 
są

sa
ja DCM601A51

Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
„DIII-net Modbus“ sąsaja • • • • • • • • • • • • •
KLIC-DI 
KNX sąsaja • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
„BACnet“ sąsaja • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
„LonWorks“ sąsaja • • • • • • • • • • • • •

Fi
ltr

ai

Atsarginis ilgai tarnaujantis filtras, neaustinio tipo KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160

Automatiškai išsivalantis filtras Žiūrėkite dekoratyvinį skydelį
15-32: BAE20A62
40-50: BAE20A82
63: BAE20A102

Ad
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Laido adapteris, skirtas išoriniam stebėjimui / valdymui, naudojant kontaktus 
be įtampos ir nustatomosios ribos valdymo metodą, esant 0–140 Ω KRP4A53 (2)(7) KRP4A53 (2) KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2)

Laido adapteris su 2 išvesties signalais  
(kompresoriaus / klaidos, ventiliatoriaus išvesties) KRP1BA58 (2)(7) KRP1B57

Laido adapteris su 4 išvesties signalais  
(kompresoriaus / klaidos, ventiliatoriaus, pap. šildytuvo, drėkintuvo išvesties) EKRP1C12 (2)(7) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2)

Adapteris, skirtas laidui (gaivaus oro įsiurbimo ventiliatoriaus sujungimas)

Laido adapteris, skirtas išorinei centrinei stebėjimo / valdymo sistemai 
(valdo 1 visą sistemą) KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2)

Išorinis valdymo adapteris, skirtas lauko įrenginiui (montavimas patalpų įrenginyje) DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Kelių nuomininkų patalpoms skirtas adapteris  
(24 V KS PCB maitinimo šaltinio sąsaja) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Skaitmeninės įvesties adapteris (2)/11 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A54 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

Montavimo dėžė / adapterio PCB montavimo plokštė  
(įrenginiams, kuriuose nėra vietos skirstomojoje dėžėje) KRP1H98 (7) KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 KRP1B101

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

Išorinis laidinis temperatūros jutiklis KRCS01-7B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS
Išorinis belaidis temperatūros jutiklis • • • • • • • • • • • • •
Jungtis priverstinio išjungimo kontaktui Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai

Ki
ti

Kelių zonų valdymo rinkinys

Išleidimo siurblio rinkinys Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai

Gaivaus oro įsiurbimo rinkinys
KDDP55C160-1 + 

 KDDP55D160-2 (7)(8)
KDDQ44XA60

Oro išleidimo adapteris, skirtas apvaliajam ortakiui KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A

Apatinio įsiurbimo filtro kamera KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160

(1) Šiai parinkčiai reikalinga siurblio įranga
(2) Šiems adapteriams reikia įrengimo dėžės
(3) BYCQ140EW yra su balta izoliacija. Įspėjame, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau 
matomi, dėl to nerekomenduojama montuoti BYCQ140EW dekoratyvinio skydelio tose aplinkose, kuriose esama 
nešvarumų
(4) Nerekomenduojama dėl funkcijų apribojimo
(5) Kad būtų galima valdyti BYCQ140DG(F)(B), reikia valdiklio BRC1E arba BRC1H*
(6) BYCQ140DG (F) (B) yra nesuderinamas su daugialypiais ir sudėtiniais neinverteriniais lauko įrenginiais
(7) Negalima naudoti šios parinkties kartu su BYCQ140DG(F)(B)
(8) Abi gaivaus oro įsiurbimo dalys yra reikalingos kiekvienam įrenginiui

(9) Jutiklio funkcija yra neprieinama
(10) Nepriklausomai valdomų sklendžių funkcija yra neprieinama 
(11) Galima tik kartu su BRC1H* / BRC1E*
(12) Kai reikia tvirtinimo dėžės, naudokite KJB212A, KJB311A arba KJB411A, atsižvelgdami į valdiklio dydį
(13) Reikia įrangos KEK26-1A (triukšmo filtro), kai montuojate DCS301B51
(14) Reikia laidų pynės EKEWTSC
(15) Aktyvi oro srauto cirkuliacijos funkcija yra neprieinama šiam valdikliui
(16) Vienoje montavimo dėžėje galima sumontuoti iki 2 adapterių PCB plokščių
(17) Su vienu vidaus įrenginiu galima sumontuoti tik vieną montavimo dėžę.
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Prie lubų tvirtinami kasetiniai įrenginiai Įmontuojami į lubas įrenginiai (ortakių įrenginiai)
Apvaliojo srauto (800 x 800) 4 krypčių (600 x 600) 2 krypčių pūtimas Kampinis (1 krypties pūtimas) Plonas Standartinis

FXFQ 20~125B FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40MA FXKQ 63MA FXDQ 15~63A FXSQ 15~32A FXSQ 40~50A FXSQ 63~80A FXSQ 100~125A FXSQ 140A

Sk
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Dekoratyvinis skydelis  
(privalomas kasetiniams įrenginiams, neprivalomas kitiems, galinis FXLQ skydelis)

Standartiniai skydeliai:
BYCQ140E (baltas) / BYCQ140EW (visiškai 

baltas) (1) / BYCQ140EB (juodas)
Automatiškai nusivalantys (5)(6): 

BYCQ140EGF (baltas) / BYCQ140EGFB (juodas)
Dizainerių sukurti skydeliai: BYCQ140EP 

(baltas) / BYCQ140EPB (juodas)

BYFQ60CW (baltas skydelis)
BYFQ60CS (pilkas skydelis)

BYFQ60B3 (standartinis skydelis)
BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F

Skydelio tarpiklis, skirtas sumažinti reikiamą montavimo aukštį
KDBQ44B60 

(standartinis skydelis)

Sandarinimo rinkinys, skirtas 3 arba 2 krypčių oro išpūtimui KDBHQ56B140 (7) BDBHQ44C60 (baltas ir pilkas skydelis)

Jutiklių rinkinys

BRYQ140B (balti skydeliai)
BRYQ140BB (juodi skydeliai) BRYQ140C (baltas 

dizainerių suprojektuotas skydelis)
BRYQ140CB (juodas dizainerių suprojektuotas skydelis)

BRYQ60AW (baltas skydelis)
BRYQ60AS (pilkas skydelis)
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Infraraudonųjų spindulių nuotolinis pultelis, įskaitant imtuvą

BRC7FA532F (balti skydeliai)
BRC7FA532FB (juodi skydeliai)

BRC7FB532F (baltas dizainerių suprojektuotas skydelis)
BRC7FB532FB (juodas dizainerių suprojektuotas 

skydelis)

BRC7F530W (9) (10) 
(baltas skydelis)

BRC7F530S (9) (10) 
(pilkas skydelis)

BRC7EB530 (9) (10) 
(standartinis skydelis)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

Madoka
BRC1H519W(7) (baltas) / BRC1H519S(7) (sidabrinis) / BRC1H519K(7) (juodas)
Naudotojui patogus laidinis nuotolinis pultelis su aukščiausios klasės dizainu

• • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Laidinis nuotolinis pultelis su visiškai tekstine sąsaja ir foniniu apšvietimu • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 (4)
Standartinis laidinis nuotolinio valdymo pultelis su savaitiniu laikmačiu (15) • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
Intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51 (12)
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51 (12)
Centrinis nuotolinio valdymo pultelis • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51 (12) (13)
Bendrasis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO valdiklis • • • • • • • • • • • • •
DST301B51 (12)
Tvarkaraščio laikmatis • • • • • • • • • • • • •
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Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
„DIII-net Modbus“ sąsaja • • • • • • • • • • • • •
KLIC-DI 
KNX sąsaja • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
„BACnet“ sąsaja • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
„LonWorks“ sąsaja • • • • • • • • • • • • •

Fi
ltr
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Atsarginis ilgai tarnaujantis filtras, neaustinio tipo KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160

Automatiškai išsivalantis filtras Žiūrėkite dekoratyvinį skydelį
15-32: BAE20A62
40-50: BAE20A82
63: BAE20A102

Ad
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Laido adapteris, skirtas išoriniam stebėjimui / valdymui, naudojant kontaktus 
be įtampos ir nustatomosios ribos valdymo metodą, esant 0–140 Ω KRP4A53 (2)(7) KRP4A53 (2) KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2)

Laido adapteris su 2 išvesties signalais  
(kompresoriaus / klaidos, ventiliatoriaus išvesties) KRP1BA58 (2)(7) KRP1B57

Laido adapteris su 4 išvesties signalais  
(kompresoriaus / klaidos, ventiliatoriaus, pap. šildytuvo, drėkintuvo išvesties) EKRP1C12 (2)(7) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2)

Adapteris, skirtas laidui (gaivaus oro įsiurbimo ventiliatoriaus sujungimas)

Laido adapteris, skirtas išorinei centrinei stebėjimo / valdymo sistemai 
(valdo 1 visą sistemą) KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2)

Išorinis valdymo adapteris, skirtas lauko įrenginiui (montavimas patalpų įrenginyje) DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Kelių nuomininkų patalpoms skirtas adapteris  
(24 V KS PCB maitinimo šaltinio sąsaja) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Skaitmeninės įvesties adapteris (2)/11 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A54 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

Montavimo dėžė / adapterio PCB montavimo plokštė  
(įrenginiams, kuriuose nėra vietos skirstomojoje dėžėje) KRP1H98 (7) KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 KRP1B101

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

Išorinis laidinis temperatūros jutiklis KRCS01-7B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS
Išorinis belaidis temperatūros jutiklis • • • • • • • • • • • • •
Jungtis priverstinio išjungimo kontaktui Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai

Ki
ti

Kelių zonų valdymo rinkinys

Išleidimo siurblio rinkinys Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai Standartiškai

Gaivaus oro įsiurbimo rinkinys
KDDP55C160-1 + 

 KDDP55D160-2 (7)(8)
KDDQ44XA60

Oro išleidimo adapteris, skirtas apvaliajam ortakiui KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A

Apatinio įsiurbimo filtro kamera KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160
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Parinktys ir priedai –  vidaus įranga ir karštas vanduo

(1) Šiai parinkčiai reikalinga siurblio įranga
(2) Šiems adapteriams reikia įrengimo dėžės
(3) BYCQ140EW yra su balta izoliacija. Įspėjame, kad ant baltos izoliacijos susikaupę nešvarumai yra labiau 
matomi, dėl to nerekomenduojama montuoti BYCQ140E dekoratyvinio skydelio tose aplinkose, kuriose 
esama nešvarumų
(4) Nerekomenduojama dėl funkcijų apribojimo
(5) Kad būtų galima valdyti įrangą BYCQ140DG(F)(B), reikia valdiklio BRC1E
(6) BYCQ140DG (F) (B) yra nesuderinamas su daugialypiais ir sudėtiniais neinverteriniais lauko įrenginiais
(7) Negalima naudoti šios parinkties kartu su BYCQ140DG(F)(B)
(8) Abi gaivaus oro įsiurbimo dalys yra reikalingos kiekvienam įrenginiui
(9) Jutiklio funkcija yra neprieinama
(10) Nepriklausomai valdomų sklendžių funkcija yra neprieinama 
(11) Galima tik kartu su BRC1H* / BRC1E*
(12) Kai reikia tvirtinimo dėžės, naudokite KJB212A, KJB311A arba KJB411A, atsižvelgdami į valdiklio dydį
(13) Reikia įrangos KEK26-1A (triukšmo filtro), kai montuojate DCS301B51
(14) Reikia laidų pynės EKEWTSC
(15) Aktyvi oro srauto cirkuliacijos funkcija yra neprieinama šiam valdikliui
(16) Vienoje montavimo dėžėje galima sumontuoti iki 2 adapterių PCB plokščių
(17) Su vienu vidaus įrenginiu galima sumontuoti tik vieną montavimo dėžę.

Įmontuojami į lubas įrenginiai (ortakių įrenginiai) Prie lubų montuojami įrenginiai Sieniniai įrenginiai Ant grindų statomi įrenginiai
Aukštas efektyvumas Didelis 1 krypties pūtimas 4 krypčių pūtimas Įmontuota Laisvai pastatomas

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

Sk
yd
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ia

i

Dekoratyvinis skydelis  
(privalomas kasetiniams įrenginiams, neprivalomas kitiems, galinis FXLQ skydelis)

EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Skydelio tarpiklis, skirtas sumažinti reikiamą montavimo aukštį

Sandarinimo rinkinys, skirtas 3 arba 2 krypčių oro išpūtimui KDBHP49B140 + KDBTP49B140 

Jutiklių rinkinys
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Infraraudonųjų spindulių nuotolinis pultelis, įskaitant imtuvą BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EA628 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

Madoka
BRC1H519W(7) (baltas) / BRC1H519S(7) (sidabrinis) / BRC1H519K(7) (juodas)
Naudotojui patogus laidinis nuotolinis pultelis su aukščiausios klasės dizainu

• • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Laidinis nuotolinis pultelis su visiškai tekstine sąsaja ir foniniu apšvietimu • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 (4)
Standartinis laidinis nuotolinio valdymo pultelis su savaitiniu laikmačiu • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
Intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • •
DCS601C51 (12)
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • •
DCS302C51 (12)
Centrinis nuotolinio valdymo pultelis • • • • • • • • • • • •
DCS301B51 (12) (13)
Bendrasis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO valdiklis • • • • • • • • • • • •
DST301B51 (12)
Tvarkaraščio laikmatis • • • • • • • • • • • •
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Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
„DIII-net Modbus“ sąsaja • • • • • • • • • • • •
KLIC-DI 
KNX sąsaja • • • • • • • • • • •
DMS502A51
„BACnet“ sąsaja • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
„LonWorks“ sąsaja • • • • • • • • • • • •

Fi
ltr

ai Atsarginis ilgai tarnaujantis filtras, neaustinio tipo KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160

Automatiškai išsivalantis filtras

Ad
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i

Laido adapteris, skirtas išoriniam stebėjimui / valdymui, naudojant kontaktus 
be įtampos ir nustatomosios ribos valdymo metodą, esant 0–140 Ω KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4AA51(2) KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Laido adapteris su 2 išvesties signalais  
(kompresoriaus / klaidos, ventiliatoriaus išvesties) KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54

Laido adapteris su 4 išvesties signalais  
(kompresoriaus / klaidos, ventiliatoriaus, pap. šildytuvo, drėkintuvo išvesties) EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B56 KRP1B56 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Adapteris, skirtas laidui (gaivaus oro įsiurbimo ventiliatoriaus sujungimas)

Laido adapteris, skirtas išorinei centrinei stebėjimo / valdymo sistemai 
(valdo 1 visą sistemą) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A51 / KRP2A61(2) KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Išorinis valdymo adapteris, skirtas lauko įrenginiui (montavimas patalpų įrenginyje) DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A51 / DTA104A61

Kelių nuomininkų patalpoms skirtas adapteris  
(24 V KS PCB maitinimo šaltinio sąsaja) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Skaitmeninės įvesties adapteris (2) / (11) BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A52 BRP7A52 BRP7A52 BRP7A53 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

Montavimo dėžė / adapterio PCB montavimo plokštė  
(įrenginiams, kuriuose nėra vietos skirstomojoje dėžėje) KRP4A96 KRP4A96 KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4AA93(15)(16)

Išorinis laidinis temperatūros jutiklis KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1B KRSC01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

K.RSS
Išorinis belaidis temperatūros jutiklis • • • • • • • • (14) • • • •
Jungtis priverstinio išjungimo kontaktui Standartinis Standartinis Standartinis EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standartinis Standartinis Standartinis Standartinis Standartinis

Ki
ti

Kelių zonų valdymo rinkinys

Išleidimo siurblio rinkinys Standartinis Standartinis KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140

Gaivaus oro įsiurbimo rinkinys KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 K-KDU572EVE

Oro išleidimo adapteris, skirtas apvaliajam kanalui KDAJ25K71 KDAJ25K140

L tipo vamzdžių rinkinys (krypčiai į viršų) KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160
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Įmontuojami į lubas įrenginiai (ortakių įrenginiai) Prie lubų montuojami įrenginiai Sieniniai įrenginiai Ant grindų statomi įrenginiai
Aukštas efektyvumas Didelis 1 krypties pūtimas 4 krypčių pūtimas Įmontuota Laisvai pastatomas

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

Sk
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Dekoratyvinis skydelis  
(privalomas kasetiniams įrenginiams, neprivalomas kitiems, galinis FXLQ skydelis)

EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Skydelio tarpiklis, skirtas sumažinti reikiamą montavimo aukštį

Sandarinimo rinkinys, skirtas 3 arba 2 krypčių oro išpūtimui KDBHP49B140 + KDBTP49B140 

Jutiklių rinkinys
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Infraraudonųjų spindulių nuotolinis pultelis, įskaitant imtuvą BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EA628 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

Madoka
BRC1H519W(7) (baltas) / BRC1H519S(7) (sidabrinis) / BRC1H519K(7) (juodas)
Naudotojui patogus laidinis nuotolinis pultelis su aukščiausios klasės dizainu

• • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Laidinis nuotolinis pultelis su visiškai tekstine sąsaja ir foniniu apšvietimu • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 (4)
Standartinis laidinis nuotolinio valdymo pultelis su savaitiniu laikmačiu • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
Intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • •
DCS601C51 (12)
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • •
DCS302C51 (12)
Centrinis nuotolinio valdymo pultelis • • • • • • • • • • • •
DCS301B51 (12) (13)
Bendrasis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO valdiklis • • • • • • • • • • • •
DST301B51 (12)
Tvarkaraščio laikmatis • • • • • • • • • • • •
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Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
„DIII-net Modbus“ sąsaja • • • • • • • • • • • •
KLIC-DI 
KNX sąsaja • • • • • • • • • • •
DMS502A51
„BACnet“ sąsaja • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
„LonWorks“ sąsaja • • • • • • • • • • • •

Fi
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ai Atsarginis ilgai tarnaujantis filtras, neaustinio tipo KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160

Automatiškai išsivalantis filtras
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Laido adapteris, skirtas išoriniam stebėjimui / valdymui, naudojant kontaktus 
be įtampos ir nustatomosios ribos valdymo metodą, esant 0–140 Ω KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4AA51(2) KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Laido adapteris su 2 išvesties signalais  
(kompresoriaus / klaidos, ventiliatoriaus išvesties) KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54

Laido adapteris su 4 išvesties signalais  
(kompresoriaus / klaidos, ventiliatoriaus, pap. šildytuvo, drėkintuvo išvesties) EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B56 KRP1B56 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Adapteris, skirtas laidui (gaivaus oro įsiurbimo ventiliatoriaus sujungimas)

Laido adapteris, skirtas išorinei centrinei stebėjimo / valdymo sistemai 
(valdo 1 visą sistemą) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A51 / KRP2A61(2) KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Išorinis valdymo adapteris, skirtas lauko įrenginiui (montavimas patalpų įrenginyje) DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A51 / DTA104A61

Kelių nuomininkų patalpoms skirtas adapteris  
(24 V KS PCB maitinimo šaltinio sąsaja) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Skaitmeninės įvesties adapteris (2) / (11) BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A52 BRP7A52 BRP7A52 BRP7A53 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

Montavimo dėžė / adapterio PCB montavimo plokštė  
(įrenginiams, kuriuose nėra vietos skirstomojoje dėžėje) KRP4A96 KRP4A96 KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4AA93(15)(16)

Išorinis laidinis temperatūros jutiklis KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1B KRSC01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

K.RSS
Išorinis belaidis temperatūros jutiklis • • • • • • • • (14) • • • •
Jungtis priverstinio išjungimo kontaktui Standartinis Standartinis Standartinis EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standartinis Standartinis Standartinis Standartinis Standartinis

Ki
ti

Kelių zonų valdymo rinkinys

Išleidimo siurblio rinkinys Standartinis Standartinis KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140

Gaivaus oro įsiurbimo rinkinys KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 K-KDU572EVE

Oro išleidimo adapteris, skirtas apvaliajam kanalui KDAJ25K71 KDAJ25K140

L tipo vamzdžių rinkinys (krypčiai į viršų) KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160

HXY080-125A8 HXHD125-200A8
Išleidimo indas EKHBDPCA2 -
Skaitmeninės I/O PCB plokštė EKRP1HBAA -
Poreikio PCB plokštė – reikia prijungti patalpos termostatą EKRP1AHTA -
Nuotolinė naudotojo sąsaja („Remocon“) – toks pat valdiklis, kuris pateikiamas su 
kaskadiniu įrenginiu, gali būti montuojamas lygiagrečiai arba kitoje vietoje. Jei 
įdiegti 2 valdikliai, montuotojas turi pasirinkti 1 valdantįjį ir 1 valdomąjį

EKRUAHTB -

Rezervinis šildytuvas EKBUHAA6(W1/V3) -
Laidinis patalpų termostatas – reikia poreikiui skirtos PCB plokštės EKRP1AHTA EKRTWA -
Belaidis patalpų termostatas – reikia poreikiui skirtos PCB plokštės EKRP1AHTA EKRTR1 -
Nuotolinis termostato jutiklis – reikia poreikiui skirtos PCB plokštės EKRP1AHTA EKRTETS -

Karšto buitinio vandens bakas – standartinis  
(uždedamas ant hidrodėžės viršaus)

- EKHTS200AC
EKHTS260AC

Karšto buitinio vandens bakas – galima prijungti saulės energijos skydelį - EKHWP500B
Saulės energijos kolektorius *1 - EKSV26P (vertikalus) EKSH26P (horizontalus)
Siurblio stotis - EKSRPS
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Šilumą atkuriantis vėdinimas – 
„Modular L“ („Smart“) Energiją pakartotinai naudojantis vėdinimas Energiją pakartotinai 

naudojantis vėdinimas – VKM
Oro apdorojimo 

įrenginio pritaikymas

ALB 
02LBS/ 

RBS

ALB 
03LBS/

RBS

ALB 
04,05LBS/

RBS

ALB 
06,07LBS/

RBS

VAM 
150FC

VAM 
250FC

VAM 
350J

VAM 
500J

VAM 
650J

VAM 
800J

VAM 
1000J

VAM 
1500J

VAM
2000J

VKM 
50GB 

(M)

VKM 
80GB 

(M)

VKM 
100GB 

(M)

EKEQ 
FCBA 

(1)

EKEQ 
DCB 

(1)

EKEQ 
MCBA 

(1)

In
di

vi
du

al
io

s 
va

ld
ym

o 
si

st
em

os

BRC301B61
VAM laidinis nuotolinio valdymo pultelis • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H519W(7) (blizgiai baltas) / 
BRC1H519S(7) (sidabrinio metalo) / 
BRC1H519K(7) (matinis juodas) 
Naudotojui patogus laidinis nuotolinis 
pultelis su aukščiausios klasės dizainu

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BRC1E53A/B/C
Laidinis nuotolinis pultelis su visiškai 
tekstine sąsaja ir foniniu apšvietimu

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Standartinis laidinis nuotolinio valdymo 
pultelis su savaitiniu laikmačiu

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ce
nt

ra
liz

uo
to

s 
va

ld
ym

o 
si

st
em

os

DCC601A51
intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Centrinis nuotolinio valdymo pultelis • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Bendrasis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO valdiklis • • • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Tvarkaraščio laikmatis • • • • • • • • • • • • • • • •

Pa
st

at
o 

va
ld

ym
o 

si
st

em
a 

ir
 s

ta
nd

ar
ti

nė
 

pr
ot

ok
ol

in
ė 

są
sa

ja

DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
„Modbus“ sąsaja • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
„BACnet“ sąsaja • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
„LonWorks“ sąsaja • • • • • • • • • • • • • • • •

Fi
lt

ra
i

Rupus 55 % (G4) ALF 
02G4A

ALF 
03G4A

ALF 
05G4A

ALF 
07G4A

ePM10 75 % (M5)
ALF 

02M5A

ALF 

03M5A

ALF 

05M5A

ALF 

07M5A

ePM10 70 % (M6) EKAFVJ 
50F6

EKAFVJ 
50F6

EKAFVJ 
65F6

EKAFVJ 
100F6

EKAFVJ 
100F6

EKAFVJ 
100F6 x2

EKAFVJ 
100F6 x2

ePM1 50 % (F7) ALF 
02F7A

ALF 
03F7A

ALF 
05F7A

ALF 
07F7A

ePM1 55 % (F7) EKAFVJ 
50F7

EKAFVJ 
50F7

EKAFVJ 
65F7

EKAFVJ 
100F7

EKAFVJ 
100F7

EKAFVJ 
100F7 x2

EKAFVJ 
100F7 x2

ePM1 70 % (F8) EKAFVJ 
50F8

EKAFVJ 
50F8

EKAFVJ 
65F8

EKAFVJ 
100F8

EKAFVJ 
100F8

EKAFVJ 
100F8 x2

EKAFVJ 
100F8 x2

ePM1 80 % (F9) ALF 
02F9A

ALF 
03F9A

ALF 
05F9A

ALF 
07F9A

Aukšto efektyvumo filtras KAF 
242H80M

KAF 
242H100M

KAF 
242H100M

Atsarginis oro filtras KAF 
241H80M

KAF 
241H100M

KAF 
241H100M

M
ec

ha
ni

ni
ai

 
pr

ie
da

i Skersinis ALA 
02RLA

ALA 
03RLA

ALA 
05RLA

ALA 
07RLA

Stačiakampio ir apvaliojo ortakio jungtis ALA
02RCA

ALA 
03RC

ALA
05RCA

ALA
07RCA

Atskira kamera EKPLEN
200 (6)

EKPLEN 
200 (6)

CO2 jutiklis BRYMA200
(preliminarus)

BRYMA200
(preliminarus)

BRYMA200
(preliminarus)

BRYMA200
(preliminarus)

BRYMA 
65

BRYMA 
65

BRYMA 
65

BRYMA 
100

BRYMA 
100

BRYMA 
200

BRYMA 
200

BRYMA 
65

BRYMA 
100

BRYMA 
200

Elektrinis šildytuvas ALD
02HEFB

ALD
03HEFB

ALD
05HEFB

ALD
07HEFB VH1B VH2B VH3B VH3B VH4B / 

VH4/AB
VH4B / 
VH4/AB

VH4B / 
VH4/AB VH5B(7) VH5B(7)

Slopintuvas (900 mm ilgio) ALS
0290A

ALS
0390A

ALS
0590A

ALS
0790A

El
ek

tr
in

ia
i p

ri
ed

ai

Laido adapteris, skirtas išorinei stebėjimo / 
valdymo sistemai (valdo 1 visą sistemą)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 
(2)

KRP2A51 
(2)

KRP2A51 
(2)

KRP2A51 
(2)

KRP2A51 
(2)

KRP2A51 
(2)

KRP2A51 
(2)

BRP 
4A50A (4)

BRP 
4A50A (4)

BRP 
4A50A (4)

Adapterio PCB plokštė, skirta drėkintuvui KRP50-2 KRP50-2 KRP1C4 
(5)

KRP1C4 
(5)

KRP1C4 
(3/5)

KRP1C4 
(5)

KRP1C4 
(5)

KRP1C4 
(3/5)

KRP1C4 
(3/5)

BRP 
4A50A (4)

BRP 
4A50A (4)

BRP 
4A50A (4)

Adapterio PCB plokštė, skirta trečiųjų šalių šildytuvui BRP4A50 BRP4A50
BRP

4A50A
(4)

BRP
4A50A

(4)

BRP
4A50A 
(3/4)

BRP 
4A50A

(4)

BRP
4A50A

(4)

BRP
4A50A 
(3/4)

BRP
4A50A 
(3/4)

BRP 
4A50A (4)

BRP 
4A50A (4)

BRP 
4A50A (4)

Išorinis laidinis temperatūros jutiklis KRCS01-1

Adapterio PCB montavimo plokštė EKMP
65VAM EKMPVAM

Pastabos

(1) Nejunkite sistemos prie „DIII-net“ prietaisų, „LONWorks“ sąsajos, „BACnet“ sąsajos… (leidžiama naudoti „intelligent Touch Manager“, EKMBDXA)

(2) Reikia montavimo dėžės KRP1BA101

(3) Reikia adapterio PCB montavimo plokštės, kurios taikytiną modelį galite rasti aukščiau esančioje lentelėje

(4) Negalima sujungti 3 (-osios) šalies šildytuvo ir 3 (-osios) šalies drėkintuvo

(5) Reikia montavimo dėžės KRP50-2A90

(6) Yra su 1 kamera ir galima naudoti su įrenginio puse (su 1 įrenginiu galima naudoti iki 4 kamerų).

(7) Prieinama tik su pasirenkama kamera
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Atskiros ir centralizuotos valdymo priemonės
BRC1D* BRC1E* BRC1H* DCS301B51 DST301B51 DCS302C51 DCS601C51

Išplėstinių nustatymų programėlė „Madoka Assistant“ •
Elektros įrangos dėžė KJB111A • • •

Elektros įrangos dėžė KJB212A(A) (1) • • • •
Elektros įrangos dėžė KJB311A(A) •
Elektros įrangos dėžė KJB411AA •

(1) Rekomenduojamas kaip platesnis (stabilesnis montažas)

„Intelligent Tablet Controller“ – DCC601A51
Tablet

Vietinio valdymo priemonės „Cloud“ parinktys Programinė įranga

Vietiniam valdymui skirtas laidinis ekranas  AL-CCD07-VESA-1 • - -
Vietiniam valdymui skirtas „Zenpad“ 8 col. planšetinis kompiuteris Z380M • - -
Valdymo ir stebėjimo komplektas - • -
Nuotolinės pagalbos ir diagnostikos komplektas - • -
Rekomendacijų ir optimizavimo komplektas - • -
Programėlė, skirta planšetiniam kompiuteriui – galima atsisiųsti tik „Android“ (iš „Play Store“)  
(jei AL-CCD07-VESA-1 programėlė yra iš anksto įdiegta) - - •

Paleidimo įrankis - - •
Programinės įrangos atnaujinimo įrankis - - •

Reikia užsiprenumeruoti „Daikin Cloud Service“. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinį pardavimo atstovą

„Intelligent Touch Manager“ – DCM601A51
„Cloud“ parinktys

 „iTM Plus“ adapteris – leidžia papildomai prijungti 64 vidaus 
įrenginius / grupes. Galima prijungti iki 7 adapterių

DCM601A52 •
„iTM“ PPD programinė įranga – leidžia paskirstyti sunaudotą 
energiją kWh pagal vidaus įrenginius, prijungtus prie „iTM“

DCM002A51 •
„iTM“ HTTP sąsaja – leidžia perduoti informaciją bet kokiam 
trečiosios šalies valdikliui per HTTP sąsają

DCM007A51 •

„iTM Energy Navigator“ – energijos valdymo priemonė DCM008A51 •
„iTM BACnet Client“ priemonė – leidžia integruoti trečiųjų 
šalių prietaisus į „iTM“ per „BACnet“ / IP protokolą.  
(Tai nėra tinklų sietuvas ir negali atstoti DMS502A51)

DCM009A51 •

Turto valdymo sistemos (PMS) sąsajos parinktis – leidžia 
prijungti prie trečiųjų šalių PMS sistemų

DCM010A51 • 
 „Oracle Opera“ PMS

Valdymo ir stebėjimo komplektas •
Nuotolinės pagalbos ir diagnostikos komplektas •
Rekomendacijų ir optimizavimo komplektas •

Standartinės protokolo sąsajos – DMS502A51
„BACnet“ sąsaja

„DIII-net“ išplėtimo plokštė (2 prievadai), prie kurios galima 
prijungti iki 128 papildomų vidaus įrenginių

DAM411B51 •

Skaitmeninių impulsų įvestys (12), skirtos PPD funkcijoms DAM412B51 •

Parinktys – valdymo sistemos
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Mes jums pasiruošę padėti!
Internetu ir be interneto

Verslo portalas, pasiekiamas 
mobiliuoju įrenginiu arba 

nešiojamuoju kompiuteriu

 Prieinama visa BIM objektų biblioteka

bim.daikin.eu

VRV parinkimo programinė 
įranga, veikianti internetu ir 

be interneto

my.daikin.eu

http://bim.daikin.eu
http://bim.daikin.eu
http://my.daikin.eu
http://my.daikin.eu


203

Įrankiai ir 
platformos

Literatūros apžvalga    204 
Pagalbiniai įrankiai, programinė įranga ir programėlės  206
30 m. istorijos     210
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Commercial & Industrial applications

Reference
catalogue

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

Replacement 
technology
for installers 

Modbus 
Interface 
RTD

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

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

Split, Sky Air, VRV, Chillers, 

Refrigeration, Daikin Altherma

Integration of Daikin portfolio in BMS system via Modbus

Sky A
ir Product catalogue 2018 for professionals

The future is in 
your hands
Defi ne the future of A/C

Introducing the new Sky Air A-series with ultra-effi  cient 
Bluevolution R32 technology, available in three 

models: the world-class Alpha, Advance and Active. 

The new Sky Air with R32 delivers future-proofed, best-in-class 
climate control for your business and customers. 

Design fl exibility. More compact. Quieter. With an extended operating range 
in all climate conditions. 

Help is at hand. Quicker and easier installation and usability, even for replacement systems. 

Daikin at the heart of the system. Exceptionally low running costs. Even lower 
environmental impact. All thanks to Daikin’s tried, tested and trusted technology. 

Geared for comfort. Optimal remote control, geared to your customers’ individual needs.

R32 is an industry revolution. Be part of it.

Get ahead of the competition. Talk to Daikin about Sky Air today.
www.daikin.eu/skyairbluevolution 

The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No 

express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its 

content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. 

Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from 

or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V. 

The present publication supersedes ECPEN18-100. Printed on non-chlorinated paper. 

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat  ·  Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE    · RPR Oostende (Responsible Editor)

Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certified 

Performance programme for Liquid Chilling Packages and 

Hydronic Heat Pumps, Fan Coil Units and Variable Refrigerant 

Flow systems. Check ongoing validity of certificate: 

www.eurovent-certification.com
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Sky Air
Product catalogue 2018 
for professionals

WINNER

 winner

ECPEN18-100A_cover_spine15mm.indd   1 25/01/18   08:32

VRV Product catalogue 2018 for professionals

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

VRV 
Product catalogue 2018  

for professionals

VISIT OUR BIM 

APPLICATION  

SUITE ON  

WWW.DAIKIN.EU/BIM

THE BEST 

PARTNER

FOR GREEN 

BUILDING 

SUPPORT

ErP
compliant

2021

 Reduced runningcosts
 Improved room air quality
 Minimal time required for filter cleaning 
 Unique technology

UNIQUE
Patents 

pending

A unique  
success story repeated

Flexibility 
to meet your needs

airflow 
direction

Auto cleaning filter  
for concealed ceiling units 

Modular L 
Premium efficiency heat recovery unit

The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No 

express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its 

content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. 

Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from 

or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V. 

The present publication supersedes ECPEN17-200. Printed on non-chlorinated paper.

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

Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certified 

Performance programme for Liquid Chilling Packages and 

Hydronic Heat Pumps, Fan Coil Units and Variable Refrigerant 

Flow systems. Check ongoing validity of certificate:  

www.eurovent-certification.com
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  6 Predefined sizes 
  Compliant with VDI 6022 
  Exceeding ERP 2018 requirement 
  Plug & Play Controls

Exhaust Air
Fresh Air

Supply Air

Return Air
ALB

i

VRV IV heat pumps for indoor installation

Keep looking  
you’ll never find me

207

„VRV IV i“ serija
Pagrindiniai VRV IV i 
serijos įrenginių 
asortimento privalumai, 
pritaikymo pavyzdžiai ir 
specifikacijos

Keep looking  
you’ll never find me

Compact VRV IV heat pumps  
for residential and light commercial applications

208

VRV IV S serija
Pagrindiniai VRV IV S 
serijos įrenginių 
asortimento 
privalumai, pritaikymo 
pavyzdžiai ir 
specifikacijos

213

100 200 203

306 308

214 140

Informacinės knygos

Įrenginių 
profiliai

Svarbios 
temos

Lankstinukai 
apie 
įrenginius

Įrenginių 
katalogai

Profesionaliam tinklui

Infrastruktūros 
vėsinimas
Montuotojui suteikiami 
aiškūs privalumai, dėl 
kurių „Daikin“ verta rinktis 
infrastruktūros vėsinimui

RTD „Modbus“ sąsaja
Išsami informacija apie 
RTD valdymo priemones 
ir pritaikymą

„Sky Air“ 
katalogas
„Sky Air“ išsami 
techninė 
informacija ir 
privalumai

VRV katalogas
Išsami visapusės 
VRV įrangos 
techninė 
informacija ir 
privalumai

Vėdinimo įrangos 
katalogas
Išsami informacija apie 
vėdinimo įrenginius

Madoka
Išsami 
informacija 
apie BRC1H* 
nuotolinį 
valdymą

Keitimo 
technologija  
Montuotojui 
suteikiami aiškūs 
VRV keitimo 
technologijos 
privalumai

Informacinis katalogas
„Daikin“ komerciniai ir 
pramoniniai leidiniai

Water-to-air 
heat pump
using water as a heat source

Scale up your expectations

209

Vandens-oro šilumos 
siurblys
Išsami informacija apie 
VRV IV W seriją, pritaikymo 
pavyzdžiai, techninės 
sistemos projektavimo 
sąlygos
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Sustainable design 
with Daikin HVAC-R systems

Green building  
solutions

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

Hotel solutions 
for hotel owners

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

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

Act now! 

SPLIT, SKY AIR, VRV, CHILLERS

New F-gas 
Regulation
Ready for the 2030 A/C market

No HFC ban but a phase down, why?
To reduce the environmental impact of refrigerants, the EU wants to reduce the consumption and 
consequently reduce the use in air conditioners and other applications. 
However, HFCs remain necessary in many applications because of their energy effi  ciency, safety 
and economic benefi ts. There is no ban nor a phase out of HFCs, but a gradual phase down to 
a level that remains necessary for a sustainable growth of the air conditioning, heat pump and 
refrigeration industry.

1. Minimising the impact of new equipment, by reducing the use of 
high GWP F-gases

 ›  Changing to lower GWP HFCs and non-HFC gases for specific sectors 
(e.g. use of R-32 for residential sector, etc.)

 ›  Reducing refrigerant charges
2. Reducing the use of refrigerants for servicing HVAC-R equipment
 ›  Reducing leakages
 ›  Servicing ban on HFC with GWP > 2,500 for refrigeration equipment above  

  40 TCO
2
eq charge, (e.g. R-404A)

3.  Increasing recovery and reuse of HFCs 
(only new HFC gases are part of the HFC phase down scheme)

There are 3 main areas with specific actions to achieve the phase down:
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EU phase down targets towards 

Baseline = the average HFC consumption between 2009 and 2012

ECPEN17-605_F-gas Regulation_07.indd   1 28/06/17   14:28

Concealed 
floor standing 
unit
FNQ-A, FXNQ-A

Powerful mode

Multi tenant  

(FXNQ-A)

Home leave  

operation  › Ideal for installation in offices, hotels and residential 
applications

 › Its low height enables the unit to fit perfectly beneath 
a window 

 › Discretely concealed in the wall, leaving only the 
suction and discharge grilles visible

 › Requires very little installation space as the depth is 
only 200mm

 › High ESP allows flexible installation

Designed to be concealed in walls

Powerful mode

Multi tenant (FXSQ)

Home leave  

operation

 › Top efficiency in the market 
 › Automatic air flow adjustment function measures the 
air volume and static pressure and adjusts it towards 
the nominal air flow, whatever the length of duct, 
making installation easier and guaranteeing comfort. 
Moreover, the ESP can be changed via the wired 
remote control to optimize the supply air volume 

 › Slimmest unit in class, only 245mm 
 › Discretely concealed in the ceiling: only the suction 
and discharge grilles are visible 

 › Low sound level 

 › Medium external static pressure up to 150Pa facilitates 
using flexible ducts of varying lengths 

 › Reduced energy consumption thanks to specially 
developed DC fan motor 

 › Flexible installation, as the air suction direction can be 
altered from rear to bottom suction 

 › Standard built-in drain pump increases flexibility and 
installation speed 

 › No optional adapter needed for DIII-connection, link 
your unit into the wider building management system 

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

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

Techninė dokumentacija
Atsisiųskite tiesiogiai iš mūsų įmonės portalo visą techninę 
dokumentaciją kaip inžinerinės duomenų knygos, parinkimo 
programinė įranga, montavimo ir naudojimo vadovai bei aptarnavimo 
vadovai: my.daikin.eu

15-215 605
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100

216

Jūsų klientams

Atsarginės įrangos 
technologija
Pastato savininkui / 
investuotojui suteikiami 
aiškūs keitimo 
technologijos privalumai

F dujų reglamentas
Išsami informacija 
apie F dujų 
reglamentą ir 
kaip „Daikin“ yra 
pasirengusi būsimai 
ŠVOK-Š rinkai

Lankstinukai apie 
„Sky Air“ įrenginius
Vieno puslapio 
lankstinukas su 
pagrindiniais kiekvieno 
atskiro „Sky Air“ 
įrenginio privalumais 
ir techninėmis 
specifikacijomis. 
Tobulai tinka kvotoms.

Lankstinukai apie VRV 
įrenginius
Vieno puslapio lankstinukas su 
pagrindiniais kiekvieno atskiro 
VRV įrenginio privalumais ir 
techninėmis specifikacijomis. 
Tobulai tinka kvotoms.

Control systems 

Intelligent Touch 
Manager 

Mini Building Management System

302

Intelligent 
Touch Manager
Išsami 
informacija 
apie „Intelligent 
Touch Manager“ 
privalumus

Advanced centralised controller with cloud connection

Tablet

intelligent 
Tablet Controller

303

Intelligent Tablet 
Controller
Išsami informacija 
apie „Intelligent Tablet 
Controller“ privalumus

An intelligent approach 
to air conditioning management

Daikin
Cloud Service
Remote monitoring and control 
for commercial DX systems

ECPEN19-542_V04.indd   1 18/09/2018   10:39

542

Daikin Cloud 
Serivce
Išsami informacija 
apie „Daikin Cloud“ 
ryšį

Komercinė įranga
„Daikin“ siūlo 
komercinės paskirties 
įrangą

Viešbučio įranga
Pastato savininkui / 
investuotojui suteikiami 
aiškūs privalumai, dėl 
kurių verta rinktis „Daikin“ 
viešbučių įrangą

Ekologiškų pastatų sprendimai
Pastato savininkui / investuotojui 
suteikiami aiškūs privalumai, 
dėl kurių verta rinktis „Daikin“ 
ekologišką pastatą, ypatingą 
dėmesį skiriant BREEAM

Informacinės knygos

Įrenginių 
profiliai

Svarbios 
temos

Lankstinukai 
apie 
įrenginius

http://my.daikin.eu
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads
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www.daikineurope.com/ 
support-and-manuals/ 
software-downloads

Pagalbiniai 
įrankiai, programinė 
įranga ir programėlės
Nauja interneto pagrindu veikianti „Xpress“ parinkimo programinė įranga
Lengva rinktis bet kada ir bet kur 

 › Veikia interneto ir debesies pagrindu, todėl 
pasiekite savo projektus bet kur ir bet kada

 › Nepriklauso nuo platformos („Windows“, „Mac“…) 
ir aparatinės įrangos (nešiojamojo kompiuterio, 
stalinio kompiuterio, planšetinio kompiuterio)

Pagrindinės funkcijos

 › Naujai suprojektuota GUI sistema, kad būtų kuo 
lengviau naudotis

 › Nereikia įdiegti į vietinį įrenginį
 › Nereikia įrankių atnaujinti (visada prieinama 
naujausia versija)

 › Galimybė kopijuoti / dalintis projektais

Lengvas pasirinkimas bet kada ir bet kur

Lengva redaguoti vamzdyną Intuityvi sąsaja

Aiški laidyno apžvalga, lengva sudaryti valdymo  grupes Aiški valdymo grupių ir centrinio valdymo priemonių apžvalga

Darbinė sritis

Išsamios savybės

Importuoti / eksportuoti / 
pašalinti vidaus įrenginius

Instrumentinių 
priemonių 
komplektas

http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/software-downloads
http://www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ software-downloads
http://www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ software-downloads
http://www.daikineurope.com/ support-and-manuals/ software-downloads
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Kita parinkimo programinė įranga

„VRV Pro“ įranga 
 
Leidžia tiksliai ir ekonomiškai suprojektuoti VRV oro 
kondicionavimo sistemas, atsižvelgiant į sudėtingas 
taisyklės dėl vamzdyno. Be to, užtikrina optimalius 
darbinius ciklus ir didžiausią energijos efektyvumą.
 › Tikslus šildymo apkrovos apskaičiavimas
 › Tikslus parinkimas pagal piko apkrovas
 › Energijos sąnaudų nurodymas

„Ventilation Xpress“ įranga 
 
Vėdinimo prietaisų parinkimo įrankis (VAM, VKM). 
Parenkama pagal nurodytus tiekimo / išgavimo oro 
srautus, įskaitant atnaujinimą ir tiekimo / išgavimo ortakių 
nurodytą ESP:
 › Nustato elektrinių šildytuvų dydį
 › Psichrometrinės diagramos atvaizdavimas
 › Pasirinktos konfigūracijos atvaizdavimas
 › Privalomi įrangos lauko nustatymai, paminėti ataskaitoje

Interneto principu veikiantis ASTRA oro 
apdorojimo įrenginių pasirinkimas 

Galingas įrankis, skirtas pagal savo poreikius pasirinkti 
tinkamus oro apdorojimo įrenginius.
 › 3D sąsaja
 › Greito parinkimo procedūros
 › Naujos atspausdinimo galimybės ir nauji ataskaitų 
tipai

WAGO parinkimo įrankis

WAGO parinkimo įrankis yra specialiai pritaikytas pagal 
jūsų poreikius parinkti optimalią WAGO I/O sistemą.

 › Lengva pasirinkti WAGO medžiagas
 › Medžiagų sąrašo sudarymas
 › Laiko taupymas
• Pridedamos laidų sujungimo schemos
• Įtraukti „Intelligent Manager“ paleidimo / iš anksto 

nustatyti duomenys

NAUJA NAUJA
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Įskiepiai ir trečiosios šalies programinės įrangos įrankiai

VRV CAD 2D

www.daikin.eu/
bim

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

index.jsp

Pastato informacijos modeliavimas (BIM) 
pagalba 

 › BIM pagerina projektavimo ir statybų etapo 
efektyvumą 

 › „Daikin“ yra viena iš pirmųjų įmonių, kuri pateikia 
visą BIM objektų biblioteką, skirtą VRV įrenginiams

 › VRV vamzdžių konstrukcija atvaizduojama 
„Autocad“ 2D patalpų plane 

 › Geresnis projektų valdymas 
 › Tiksliai apskaičiuoja vamzdžių matmenis ir 
šaltnešio tinklus 

 › Nustato lauko įrenginio dydį 
 › Atsižvelgiama į VRV vamzdžių taisykles 
 › Pateikiama ataskaita dėl papildomo šaltnešio 
užpildo, įskaitant didžiausios patalpos 
koncentracijos patikrą

Energijos modeliavimo ir projektavimo pagalbiniai įrankiai

Seasonal simulator 

 › „Seasonal Simulator“ yra novatoriškas programinės 
įrangos įrankis, kuris apskaičiuoja ir palygina 
galimus sezoninio efektyvumo vertinimus. 

 › Šiuo naudotojui patogiu įrankiu palyginamos 
įvairios „Daikin“ sistemos, metinės energijos 
sąnaudos, CO

2
 emisijos ir dar daugiau, todėl per 

kelias minutes pateikiami tikslūs ROI skaičiavimai.

Psichrometrinė diagrama 

 › Programoje „Psychrometrics Diagram Viewer“ 
nurodomos besikeičiančios drėgno oro savybės. 

 › Naudotojai, naudodamiesi šiuo įrankiu, gali 
pasirinkti du taškus su konkrečiomis sąlygomis, 
pažymėti juos diagramoje ir pasirinkti veiksmus, 
leidžiančius pakeisti sąlygas, t. y. šildymą, vėsinimą 
ir mišrų orą.

NAUJA

http://bimobject.com/en/product/?freetext=daikin
http://www.daikin.eu/bim
http://www.daikin.eu/bim
http://www.daikineurope.com/autocad/index.jsp
http://www.daikineurope.com/autocad/index.jsp
http://www.daikineurope.com/autocad/index.jsp
http://www.daikineurope.com/autocad/index.jsp
http://www.daikineurope.com/autocad/index.jsp
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Klaidų kodo programėlė

Greitai sužinokite bet kurios įrenginių grupės klaidų 
kodų reikšmę ir galimą priežastį

NAUJA  Verslo portalas
 › Išbandykite mūsų naująjį ekstranetą, kuris galvoja 

kartu su jumis, adresu my.daikin.eu 
 › Raskite informacijos per kelias sekundes, 

naudodamiesi galinga paieška 
 › Pritaikykite parinktis, kad matytumėte tik tą 

informaciją, kuri jums svarbi 
 › Prieiga per mobilųjį įrenginį arba stacionarųjį 

kompiuterį

my.daikin.eu

BIURE

PAS  
KLIENTUS

PAKELIUI

Pagalba internetu

Aptarnavimo įrankiai

D-Checker

„D-checker“ yra programinė įranga, kuri naudojama 
įrašyti ir stebėti „Daikin Applied“, „Split“, „Multi-Split“, 
„Sky-Air“ įrenginių, „Daikin Altherma LT“, geoterminio 
siurblio, „Hybrid“, ZEAS, „Conveni-pack“ ir R410A 
atsarginio šildytuvo darbinius duomenis

„Bluetooth“ adapteris 

„Split“, „Sky Air“ ir VRV įrangos duomenų stebėjimas 
„Bluetooth“ įrenginiu
 › Nereikia prieigos prie lauko įrenginio
• Galima prijungti prie „D-Checker“ programinės 

įrangos (nešiojamųjų kompiuterių)
• Galima prijungti prie stebėjimo programėlės 

(skirtos planšetiniams kompiuteriams arba 
išmaniesiems telefonams)

VRV Service-Checker  

 › Galima prijungti per F1 / F2 magistralę ir tuo pačiu 
metu tikrinti kelias sistemas

 › Galima prijungti išorinius slėgio jutiklius

NAUJA

Internetas

Raskite sprendimą įvairioms patalpoms 

Prekybos centras

Sportas ir 
laisvalaikis

PramonėSandėlis ir 
parduotuvė

Restoranas

Viešbutis

Biuras

Techninės 
patalpos

Namai

Bankas

 › Daugiau komercinės informacijos apie mūsų 
išskirtinius įrenginius rasite mūsų specialiai 
pritaikytose minisvetainėse

 › Žiūrėkite mūsų pagalbinę medžiagą

VIEŠBUTIS „PORTA FIRA“

 

www.daikineurope.com/references

Galima atlikti diagnostiką „Bluetooth“ sistema

Kompiuteris su „Bluetooth“

my.daikin.eu
http://my.daikin.eu
http://www.daikineurope.com/references
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Daugiau nei 30 m.  

VRV įrangos istorijos

2003 
Pristatoma VRVII – pirmoji R-410A 
VRF sistema
Galima naudoti kaip vėsinimo, 

šilumos siurblio ir šilumos atkūrimo 

priemonę

 › Galima prijungti 40 įrenginių prie 

vienos šaltnešio grandinės

2005
VRVII inverterių 
asortimentas 
papildomas vandeniu 
aušinama VRV-WIII 
įranga
 › Galima naudoti kaip 

šilumos siurblio ir 

šilumos atkūrimo 

priemonę

1987  
1982 m. pristatoma Europoje 
pirmoji VRV oro kondicionavimo 
sistema, kurią išrado „Daikin“
 › Prie 1 lauko įrenginio prijungiama 

iki 6 vidaus įrenginių

1991 
Pristatoma VRV šilumos 
atkūrimo įranga
 › Vienalaikis vėsinimas ir 

šildymas 

2004  
Su VRVII-S plečiamasi link lengvojo 
komercinio sektoriaus
 › Galingumas siekia 4, 5, 6 AG

 › 1 sistemą galima montuoti (iki) 9 kambariuose

1998  
Pristatome inverterinė serija 
su R-407C
 › Prie 1 lauko įrenginio 

prijungiama iki 16 vidaus 

įrenginių

2006–2007 
Pristatoma visiškai naujai 
suprojektuota VRVIII įranga
 › Galima naudoti kaip vėsinimo, 

šilumos siurblio ir šilumos 

atkūrimo priemonę

 › Automatinis užpildymas ir 

tikrinimas

 › Prie 1 sistemos prijungiama iki 

64 įrenginių

 1987 1991 1998 2003 2004 2005 2006-2007 2008 2009 2010 2011 2012            2015          2018 

2008
Pristatomas šilumos 
siurblys, optimizuotas 
šildymui (VRV III-C)
 › Darbinis intervalas 

padidinamas iki -25 °C

 › 2 pakopų kompresorinės 

sistemos
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2010 
Keitimo VRV (VRVIII-Q) įrangos 
pristatymas
 › Atnaujinta įranga, skirta pakeisti senesnius 

VRV įrenginius, naudojančius R-22 šaltnešį 

2012–2014 
Pristačius VRV IV įrangą, nustatyti 
nauji standartai
 › 28 % geresnis sezoninis efektyvumas

 › Nuolatinis šilumos siurblių šildymas

 › Galima naudoti kaip šilumos 

siurblio, šilumos atkūrimo, vandeniu 

vėsinamos ir keitimo serijos įrangą

2011
Visapusiško sprendimo 
koncepcijos pristatymas
 › Į VRV sistemą integruojama karšto 

vandens gavyba ir „Biddle“ oro 

užuolaidas

 › Galima prijungti prie „Daikin 

Emura“ ir „Nexura“

 › Parduota 400 000 lauko įrenginių

 › Parduota 2,2 mln. vidaus įrenginių

2015
Pristatyta VRV IV S serija
 › Kompaktiškiausias įrenginys 

rinkoje

 › Gausiausias asortimentas rinkoje

2015
„VRV IV i“ serijos pristatymas
 › Nepastebima VRV įranga

 › Unikali įrenginių koncepcija

2009
VRVIII asortimentas 
papildomas vandeniu 
aušinama VRV-WIII įranga
 › Galima įsigyti geoterminę 

versiją

 › Šildymo režimu veikia, esant 

iki -10 °C

 1987 1991 1998 2003 2004 2005 2006-2007 2008 2009 2010 2011 2012            2015          2018 

2018
VRV IV C+ serijos pristatymas
 › Optimizuota šildyti šaltuose 

regionuose

 › Su nauju unikaliu garų 

įpurškimo kompresoriumi, 

leidžiančiu valdyti 

pasipriešinimo srautą
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Pastabos
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Naujoji apvaliojo srauto kasetė 

 › Didesnės mentės ir nauja jutiklių logika papildomai patalpoje užtikrina tolygesnį oro pasiskirstymą

 › Gausiausias skydelių pasirinkimas kasetiniams įrenginiams, kurį sudaro iki 8 skirtingų skydelių

 › Išsiskiria jau žinomais privalumais: 360° oro srauto išpūtimas ir išmanieji jutikliai

 › Automatiškai nusivalantys skydeliai, kurie būna juodi ir balti

Patogiausiai naudojama kasetė 

dar patobulinta

Juodas dizainerių 
suprojektuotas skydelis

Visiškai baltas  
standartinis skydelis

Baltas dizainerių  
suprojektuotas skydelis

Juodas automatiškai 
nusivalantis skydelis

Dabartinis leidinys sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl jis nesudaro prekybinio pasiūlymo, įpareigojančio 
„Daikin Europe N.V.“. „Daikin Europe N.V.“ sudarė šio leidinio turinį remdamasi savo tiksliausiomis žiniomis. 
Nesuteikiama jokia speciali arba numanoma garantija dėl turinio ir gaminių, ir aprašomų paslaugų išbaigtumo, 
tikslumo, patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be jokio išankstinio 
perspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ išskirtinai atmeta bet kokią atsakomybę dėl bet kokios tiesioginės ar netiesioginės 
žalos plačiąja prasme, kuri atsiranda arba yra susijusi su šio leidinio naudojimu ir / arba interpretavimu. Viso turinio 
autorinės teisės priklauso „Daikin Europe N.V.“.

Atspausdinta ant popieriaus, kuriame nėra chloro. 

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (leidėjas)

Daikin Europe N.V. dalyvauja „Eurovent Certified Performance“ 
programoje, skirtoje skysčiu aušinamiems paketams ir 
vandeniniams šilumos siurbliams, konvekciniams įrenginiams 
ir kintančio šaltnešio srauto sistemoms. Patikrinkite esančio 
sertifikato galiojimą: www.eurovent-certification.com

ECPLT19 - 200 05/19
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