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Funcionamento mais eficiente melhorada:

•	 Eficiência melhorada durante o modo de recuperação de calor em 15%

•	 Aquecimento ou água quente gratuitos através da recuperação de calor de espaços que requeiram 
arrefecimento

•	 Conforto ideal para todos através do arrefecimento de determinados espaços e do aquecimento de outros em 
simultâneo

Projeto mais eficiente melhorado:

•	 O controlo de climatização integrado abrange todas as cargas térmicas no edifício

•	 Combinação livre de unidades exteriores, caixas BS simples e multi

•	 Gama única de caixas BS simples e multi

Instalação mais eficiente melhorada:

•	 Caixas BS multi totalmente reformuladas, mais pequenas e até 70% mais leves

•	 Sem limite de número de saídas não utilizadas

•	 Ligue unidades interiores até 28 kW a uma caixa BS simples e multi

VRV IV =
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Graças à revolucionária tecnologia de temperatura variável do fluido frigorigéneo, o VRV IV ajusta 
continuamente a temperatura do fluido frigorigéneo para se adaptar à temperatura e capacidade 
necessárias, proporcionando sempre uma eficiência sazonal ótima.

Modo automático (Pré-definição no VRV IV) Modo básico (corrente VRF padrão)Modo de sensibilidade elevada
Carga

Volume do fluido frigorigéneo (VRV) Volume do fluido frigorigéneo (VRV) Volume do fluido frigorigéneo (VRV)

Temperatura do fluido frigorigéneo (VRT)

Temperatura do fluido frigorigéneo (VRT)
Temperatura do fluido frigorigéneo (VRT)

CargaCarga

Eficiência EficiênciaEficiência

Modo automático (Pré-definição no VRV IV)

O equilíbrio perfeito: Eficiência máxima durante grande parte do ano. 
Velocidade de reação rápida nos dias mais quentes

Reação rápida ao pico de carga, para manter o set-point

Modo básico (corrente VRF padrão)

Eficiência máxima durante todo o ano

Modo de sensibilidade elevada

Eficiência 
superior

Velocidade de 
reação rápida

Eficiência 
superior

Velocidade de 
reação rápida

Eficiência 
superior

Velocidade de 
reação rápida

•	 Eficiência sazonal melhorada em 28%
•	 Dependente das condições climatéricas
•	 O conforto e a eficiência são otimizados para se adaptarem aos requisitos do edifício
•	 O conforto dos clientes é assegurado com o ajuste automático da temperatura do fluido frigorigéneo, 

o que conduz a temperaturas mais elevadas do ar insuflado (evitando correntes de ar frio)

Temperatura variável  
  do fluido frigorigéneo

Personalize o seu VRV para a melhor eficiência sazonal e conforto

Diferentes modos:

Efeito dos modos predefinidos na eficiência e na velocidade de resposta:

O sistema pode ser personalizado de forma simples através dos modos predefinidos. Os modos permitem otimizar o sistema em termos 
do equilíbrio necessário entre conforto e eficiência
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Modo único VRT automático resulta num aumento de 28% na 
eficiência sazonal

No modo automático, o sistema consegue uma eficiência máxima ao longo da maioria do ano e uma velocidade de resposta rápida nos 
dias mais quentes, assegurando sempre o conforto apesar de continuar a conseguir uma eficiência sazonal superior até 28%.

Modo automático (Pré-definição no VRV IV)

O equilíbrio perfeito: Eficiência máxima durante grande parte 
do ano. Velocidade de resposta rápida nos dias mais quentes

Eficiência 
superior

Velocidade de 
reação rápida



Como se consegue este aumento de 28% 
na eficiência sazonal?
No modo automático, o sistema ajusta constantemente a temperatura e o volume do fluido 
frigorigéneo de acordo com a capacidade total necessária e as condições climatéricas.

Por exemplo, na estação intermédia, ou quando a ocupação de um edifício é reduzida, há 
menor necessidade de arrefecimento e o sistema ajusta a temperatura do fluido frigorigéneo a 
uma temperatura mais alta, pelo que é necessária menos energia, o que resulta em poupanças 
significativas em termos de eficiência sazonal.

Somente quando um sistema consegue reconhecer plenamente e reagir com precisão às variações do 
edifício é possível evitar o desperdício de energia, e o sistema VRV IV consegue fazê-lo.
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As bombas de calor são conhecidas pela sua elevada eficiência energética no aquecimento, mas elas acumulam gelo durante o modo 
de aquecimento e este tem de ser periodicamente derretido, com recurso a uma função de descongelação, que inverte o ciclo de 
refrigeração. Isto causa uma queda temporária da temperatura e níveis de conforto reduzido no interior do edifício. 

A descongelação pode demorar mais de 10 minutos (dependendo do tamanho do sistema) e, na maioria das vezes, ocorre entre  
os -7 e +7°C, quando existe mais humidade no ar, que congela a serpentina, e tem um impacto significativo nos níveis de conforto que 
se fazem sentir no interior.

O VRV IV alterou o paradigma do aquecimento ao fornecer aquecimento mesmo durante o modo de descongelação, eliminando assim 
a queda de temperatura no interior e proporcionando sempre conforto.

VRV IV

Referência para VRF

Temperatura 
ambiente

Tempo
ΔT

O VRV IV continua a proporcionar aquecimento mesmo durante 
o modo de descongelação, o que o torna ideal para especificação 
como um sistema de aquecimento monovalente

Aquecimento contínuo  
    durante a descongelação

•	 O conforto interior não é afetado, quer através do elemento de acumulação de calor único ou da 
descongelação alternada 

•	 A melhor alternativa aos sistemas de aquecimento tradicionais
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Em todas as nossas combinações multi-modelos, apenas 1 serpentina exterior é descongelada de cada vez, o que assegura um conforto 
contínuo durante todo o processo.

Um elemento de acumulação de calor único, com base em materiais de 
mudança de fase, fornece energia para a descongelação da unidade exterior. A 
energia necessária para a descongelação é armazenada no elemento durante 
a operação de aquecimento normal.

Elemento de acumulação de calor

Descongelação alternada

A serpentina da unidade exterior é descongelada … 

… com a energia armazenada no elemento de acumulação de calor …

… enquanto no interior se mantém uma temperatura confortável.

Como funciona?

a serpentina da unidade exterior é descongelada …

… uma de cada vez …

… para que no interior se mantenha 
uma temperatura confortável
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Colocação em 
funcionamento 

simplificada

Recupera 
definições iniciais 

do sistema

Interface intuitiva 
em vez de botões

O configurador do VRV é uma solução de software avançada que permite uma configuração e colocação em funcionamento simples 
do sistema:

•	 é necessário menos tempo nos espaços técnicos para configurar a unidade exterior
•	 é possível gerir vários sistemas em diferentes locais exatamente da mesma forma, permitindo assim uma colocação em funcionamento 

simples para os gestores dos sistemas (key users)
•	 as definições iniciais da unidade exterior podem ser recuperadas com facilidade.

                Software  
   configurador do VRV

Software para colocação em funcionamento, configuração e 
personalização simplificadas

•	 Interface gráfica
•	 Gere sistemas em vários locais exatamente da mesma forma
•	 Recupera definições iniciais

Colocação em funcionamento simplificada

8
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visor de 3 dígitos e  
7 segmentos

                

Manutenção simplificada

Visor na unidade exterior para rápidas definições no local e uma fácil leitura dos erros em conjunto com a indicação de parâmetros de 
serviço para a verificação de funções básicas. 

•	 relatório de erros com leitura fácil
•	 menu simples que indica definições locais de forma rápida e simples
•	 indicação de parâmetros de serviço básicos para funções básicas de verificação rápida: alta pressão, baixa pressão, frequência e 

histórico do tempo de funcionamento de compressores, temperatura de descarga/aspiração. 
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1

2

3

4

Compressor recentemente desenvolvido
Totalmente inverter
•	 Permite a temperatura variável do fluido frigorigéneo e baixas correntes de 

arranque
•	 Controlo de capacidade de variação contínua

Motor CC por relutância sem escovas
•	 Maior eficiência em comparação com motores CC com a utilização simultânea 

de binário normal e de relutância
•	 Potentes ímanes de neodímio criam um elevado binário de forma eficaz
•	 Óleo de alta pressão reduz as perdas de impulso

Motor de 6 polos de tipo J de elevada eficiência
•	 Força magnética 50% mais forte e maior eficiência de rotação
Material de compressor recentemente desenvolvido
•	 O volume de compressão é aumentado em 50% graças a um novo material de 

grande resistência moldado num estado semi fundido (processo thixocasting)

1

2 Permutador de calor de 4 lados
Até 50% mais superfície de permuta de calor (até 235 m2), 
resultando em 30% mais eficiência

novo

novo

      Tecnologias do  
VRV IV

Novo material  
de compressor

Motor de  
6 polos

Motor CC



Motor do ventilador CC4

Motor do ventilador CC
A utilização de um motor do ventilador CC proporciona 
melhorias substanciais na eficiência de funcionamento, 
comparado com os motores de CA convencionais, 
especialmente durante a rotação a baixa velocidade.

5 Permutador de calor e-Pass
A otimização da disposição do circuito do recuperador de calor 
evita a transferência de calor da secção de gás sobreaquecida 
para a secção de líquido super-arrefecida – um uso mais 
eficiente do permutador de calor.

3

Inverter CC sinusoidal
Otimizar a curva da onda sinusoidal resulta numa rotação do 
motor mais suave e uma melhor eficiência deste.

6

PCB de condensação a gás
•	 Arrefecimento fiável uma vez que não é influenciado 

pela temperatura do ar ambiente
•	 Caixa de derivação mais pequena para um fluxo de ar 

mais suave através do permutador de calor

Motor CC de rotor exterior para maior eficiência
•	 O maior diâmetro do rotor resulta numa maior força para o mesmo campo magnético
•	 O melhor controlo resulta em mais níveis do ventilador para corresponder à capacidade real

novo

novo

Eficiência do motor CC  
(comparação com um motor CA convencional)

Velocidade do motor (rpm)
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Função i-demand
O novo sensor de corrente minimiza a diferença entre o actual 
consumo de energia e o consumo de energia predefinido.
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V
V

Motor convencional 
com rotor interior

Rotor exterior Daikin

rotor rotor
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Uma solução total
A solução total Daikin VRV oferece um ponto comum para o design e a manutenção do seu sistema de controlo de climatização 
integrado. A nossa solução pode ser utilizada para controlar até 50% do consumo de energia de um edifício, dando-lhe um enorme 
potencial de poupança de custos. Assim, não trabalhámos apenas para aumentar a eficiência das nossas unidades exteriores e facilitar a 
sua instalação, mas também para aumentarmos a eficiência, o conforto e a simplicidade de instalação de todos os outros componentes, 
centrando os nossos esforços nos seguintes aspetos:

•	 criação de condições de climatização ótimas no edifício com a melhor eficiência, utilizando os novos sensores na cassete 
"round flow"

•	 maior redução dos custos de funcionamento com as novas ferramentas de gestão de energia do novo Intelligent Touch Manager, 
integrando também equipamento existente no mercado

•	 aquecimento de espaços altamente eficaz com a nova hydrobox de baixa temperatura

Iluminação

Fonte: EIA; Inquérito sobre o consumo energético 
de edifícios comerciais

Equipamento 
de escritório

Integração de 
equipamento 
existente no 
mercado

Aquecimento ambiente

Arrefecimento ambiente

Ventilação

OutroAquecimento de água

Controle até 50% do consumo 
energético do seu edifício

Um novo controlo de 
climatização integrado
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Um sistema, 
múltiplas 
aplicações

Hydrobox de alta temperatura* para a 
produção eficiente de água quente para  

Hydrobox de baixa temperatura 
para um aquecimento de 
espaços altamente eficaz 
através de 

•	 Chuveiros
•	 Lavatórios
•	 Água sanitária para limpezas
•	 Água quente dos 25 aos 80°C

•	 Aquecimento de pavimento
•	 Radiadores de baixa 

temperatura
•	 Convetor para bomba de calor
•	 Água quente dos 25 aos 45°C

Ventilação

•	 Combine	as	unidades	interiores	do	VRV	com	as	
elegantes unidades interiores da gama doméstica 
no mesmo sistema.

•	 A	nova	cassete	"round	flow"	estabelece	o	padrão	de	
eficiência e conforto.

•	 Mini BMS com a integração de equipamento Daikin 
e de outro equipamento existente no mercado

•	 Integração com soluções de controlo inteligentes 
com ferramentas de gestão de energia para reduzir 
os custos de funcionamento

•	 Solução altamente eficiente para a separação 
climática em entradas

•	 Tratamento de ar novo e sistema de climatização combinados

Aquecimento e arrefecimento Sistemas de controlo 
inteligentes22

Cortina de ar Biddle

*apenas para ligações ao VRV com recuperação de calor



                 Tecnologias de recuperação  
    de calor VRV IV

Aquecimento e produção de água quente gratuitos

Sabia que …

a reutilização de energia através da 
recuperação de calor pode promover 
poupanças até COP de 10, que 
representa 1 unidade de eletricidade? 
Tal traduz-se em grandes poupanças 
nos custos de funcionamento e nas 
emissões de CO

2
.

Até agora a maioria dos edifícios comerciais tem sistemas individuais para arrefecimento, aquecimento, água quente, etc., o que conduz 
a um grande desperdício de energia.
Um sistema de recuperação de calor integrado reutiliza o calor extraído de escritórios, salas de servidor, etc. para aquecer outras áreas 
ou produzir água quente.
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•	 Máximo conforto
•	 Mais calor gratuito
•	 Projeto simplificado
•	 Instalação rápida

água quente e aquecimento gratuito
Aquecimento

22

Arrefecimento

22

Água quente

O calor extraído fornece

10
8
7
6
5
4
3
2
1

0 20 40 60 80 100

COP
Solução ideal para aquecimento 
e arrefecimento

Apenas arrefecimento
50% aquecimento
50% arrefecimento Apenas aquecimento



                •	 Funcionamento mais 
eficiente

•	 Projeto mais eficiente
•	 Instalação mais 

eficiente

Mais eficiente

T
amb

Carga

Controlo de fluido 
frigorigéneo de modo misto 

melhorado

N

S

Máximo conforto

No funcionamento com recuperação de calor, o VRV IV é até 15% mais eficiente. No funcionamento em plena carga, a eficiência 
sazonal é até 28% maior em comparação com o VRV III graças à temperatura variável do fluido frigorigéneo

•	 Um sistema de recuperação de calor VRV permite o arrefecimento e aquecimento 
simultâneos.
 › Para os proprietários de hotéis, representa um ambiente perfeito para os 

hóspedes, uma vez que podem escolher livremente entre arrefecimento e 
aquecimento.

 › Para os escritórios oferece um ambiente de trabalho perfeito para os locatários 
com vista para norte e sul.
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Vantagens da tecnologia de 3 tubos

Mais eficiente devido a uma menor queda de pressão

Mais calor gratuito
A tecnologia de 3 tubos Daikin requer menos energia para recuperar calor, o que se traduz numa eficiência significativamente melhor durante 
o modo de recuperação de calor. O nosso sistema consegue recuperar o calor a uma baixa temperatura de condensação porque tem circuitos  
de gás, líquido e descarga dedicados.

Num sistema de 2 tubos, o gás e o líquido circulam como uma mistura, por isso a temperatura de condensação tem de ser superior para 
separar a mistura de fluido frigorigéneo líquido e gás. A temperatura de condensação superior significa que é utilizada mais energia para 
recuperar o calor, resultando numa menor eficiência.

Pr
es

sã
o

Entalpia

Potência absorvida - Daikin

Potência absorvida - Sistema de 2 tubos

Condensação 55°C

Condensação 45°C

Caudal de fluido frigorigéneo 
perturbado num tubo de gás grande 
no sistema de 2 tubos, o que resulta 
numa maior queda de pressão

110%

105%

100%

95%

90%

85%

80%

0 50 100 m

Caudal de fluido frigorigéneo suave 
num sistema de 3 tubos graças a 
2 tubos de gás mais pequenos, o 
que promove uma maior eficiência 
energética

R/C VRV de 3 tubos

Sistema de 2 tubos



                Caixas BS totalmente  
     reformuladas

Máxima flexibilidade de design e velocidade de instalação

•	 Única no mercado
•	 Compacta e leve
•	 Sem necessidade de tubagem de drenagem
•	 Ideal para divisões remotas
•	 Função de arrefecimento técnico
•	 Ligue uma unidade até à classe 250 (28 kW)
•	 Permite aplicações multi locatários

Sem necessidade de cortar o tubo antes da soldadura 
(para unidades interiores mais pequenas ou iguais a 5,6 kW  
(classe 50))

•	 Até 70% mais pequena do que a gama anterior
•	 Até 66% mais leve do que a gama anterior
•	 Instalação mais rápida graças a um número reduzido de pontos de 

soldadura e cablagem
•	  Todas as unidades interiores podem ser ligadas a uma caixa BS
•	 Requer menos portas de inspeção
•	 Até 16 kW de capacidade disponíveis por porta
•	 Ligue uma unidade até à classe 250 (28 kW) combinando 2 portas
•	 Sem limite de portas não utilizadas, permitindo uma instalação faseada

Porta simples Porta multi: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

BS1Q10,16,25A BS4Q14A BS6,8Q14A BS10,12Q14A BS16Q14A

Instalação mais rápida graças à ligação aberta

Cortar e soldar o tubo (para unidades interiores maiores ou 
iguais a 7,1 kW (classe 63))

Rápido!

O máximo conforto, sempre

Graças à caixa BS do VRV, todas as unidades interiores que não mudam 
de arrefecimento para aquecimento ou vice-versa continuam a fornecer 
aquecimento ou arrefecimento. Isto porque o nosso sistema de recuperação 
de calor não precisa de equalizar a pressão em todo o sistema após uma 
comutação.
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•	 Gama única de caixas BS simples e multi para um design flexível e rápido
•	 Grande redução do tempo de instalação graças à ampla gama, ao tamanho compacto e às caixas multi BS 

leves
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 O que significa para si a  
 instalação do VRV IV?
Na qualidade de consultor
A tecnologia VRV IV da Daikin maximiza a flexibilidade e é líder em 
personalização para satisfazer os requisitos de cada edifício em 
termos de conforto e energia, reduzindo os custos de funcionamento

•	 Design ecológico que satisfaz e supera os requisitos legais 
•	 Ideal para alcançar níveis BREEAM/EPDB superiores
•	 Sem correntes de ar com temperaturas de evaporação superiores, 

até 11 ou 16°
•	 Especificações únicas para aquecimento monovalente
•	 A máxima flexibilidade para satisfazer os requisitos do cliente

•	 Ferramentas de software avançadas para assistência no layout do 
sistema

Na qualidade de instalador
O Daikin VRV IV define o padrão com a tecnologia mais recente e rápida colocação em funcionamento e manutenção

•	 Colocação em funcionamento simples e rápida com o configurador VRV
•	 Verificação remota de falta de fluido frigorigéneo
•	 Gama única de caixas BS simples e multi, reduzindo o tempo de instalação
•	 Vasta gama de unidades exteriores (até 54 CV para bomba de calor e recuperação de calor)
•	 Um fornecedor = um ponto de contacto
•	 A máxima flexibilidade para satisfazer os requisitos do cliente
•	 Formações personalizadas para maximizar as competências

Na qualidade de proprietário do edifício
O VRV IV proporciona o maior conforto e um controlo inteligente personalizado 
para as suas necessidades individuais e para maximizar a eficiência energética

•	 Até 28% de poupança no custo anual (em comparação com o VRV III)
•	 Sem correntes de ar graças à temperatura variável do fluido 

frigorigéneo
•	 Um único ponto de contacto para o design e manutenção do seu 

sistema de climatização
•	 O sistema integrado, que combina ar condicionado, água quente, 

ventilação, etc., permite a máxima recuperação de calor e eficiência 
energética

•	 É possível gerir vários sistemas da mesma forma nos principais clientes
•	 Serviço pós-venda dedicado para garantir uma rápida assistência no local
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Descrição geral dos produtos 
de unidade exterior VRV IV

19

Recuperação de calor VRV IV
•	 Padrões VRV IV: temperatura variável do fluido frigorigéneo, aquecimento contínuo, configurador 

do VRV e visor de 7 segmentos
•	 Tecnologias do VRV IV
•	 Cobre todas as necessidades térmicas de um edifício: água quente (Hydrobox LT e HT), 

ventilação, unidade de tratamento de ar, cortinas de ar biddle
•	 Aquecimento e água quente gratuitos através da recuperação de calor de áreas que requeiram 

arrefecimento
•	 Conforto pessoal perfeito para utilizadores/propriatários através do aquecimento e 

arrefecimento simultâneos
•	 Gama única de caixas BS simples e multi

Bomba de calor VRV IV
•	 Padrões VRV IV: temperatura variável do fluido frigorigéneo, aquecimento contínuo, configurador 

do VRV e visor de 7 segmentos
•	 Tecnologias do VRV IV
•	 Cobre todas as necessidades térmicas de um edifício: água quente (Hydrobox LT), ventilação, 

unidade de tratamento de ar e cortinas de ar biddle
•	 Passível de ligação a unidades interiores elegantes (Daikin Emura, Nexura)

VRV IV Replacement
•	 Padrões VRV IV: temperatura variável do fluido frigorigéneo, configurador do VRV e visor de 

7 segmentos
•	 Tecnologias do VRV IV
•	 Passível de ligação a ventilação, unidades de tratamento de ar, cortinas de ar biddle
•	 Atualização simplificada e económica para sistemas R-22, que a partir de 01/01/2015 não 

podem mais ser sujeitos a assistência e manutenção
•	 Substituição rápida
•	 Até 81% mais eficiente do que um sistema R-22

VRV IV de condensação a água
•	 Padrões VRV IV: temperatura variável do fluido frigorigéneo, configurador do VRV e visor de 

7 segmentos 
•	 Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício: água quente (Hydrobox LT), ventilação, 

unidade de tratamento de ar e cortinas de ar biddle
•	 A gama unificada para as séries standard e geotérmica simplifica o stock
•	 O controlo do caudal variável de água da bomba circuladora  aumenta a flexibilidade e o controlo
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REYQ-T 8 10 12 13 14 16 18 20
Sistema Módulo da unidade exterior 1 REYQ8T REYQ10T REMQ5T REYQ12T REYQ8T REYQ14T REYQ16T REYQ8T REYQ18T REYQ8T REYQ20T REYQ8T

Módulo da unidade exterior 2 REMQ5T REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T
Gama de capacidades BC 8 10 10 12 13 14 16 16 18 18 20 20
Aquecimento contínuo v v v v v
Potência de arrefecimento Nom kW 22,4 28,0 28,0 33,5 36,4 40,0 45,0 44,8 50,0 50,4 56,0 55,9
Potência de aquecimento Nom kW 22,4 28,0 28,0 33,5 36,4 40,0 45,0 44,8 50,0 50,4 56,0 55,9
Potência de aquecimento Máx. kW 25,0 31,5 32,0 37,5 41,0 45,0 50,0 50,0 56,0 56,5 63,0 62,5
Potência absorvida 
- 50 Hz

Arrefecimento Nom. kW - - - - - - - -
Aquecimento Nom. kW - - - - - - - -

EER - - - - - - - -
ESEER - - - - - - - -
COP - - - - - - - -
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64 (1)
Indexação 
das unidades 
interiores

Mín 100 125 125 150 162,5 175 200 200 225 225 250 250
Nom 200 250 250 300 325 350 400 400 450 450 500 500
Máx 260 325 325 390 422,5 455 520 520 585 585 650 650

Dimensões Unidade axlxp mm 1.685x930x765 - 1.685x930x765 - 1.685x1.240x765 - 1.685x1.240x765 - 1.685x1.240x765 -
Peso Unidade kg 198 205 - 205 - 319 319 - 329 - 329 -
Ventilador Fuga de ar Arrefecimento Nom m3/min 162 175 - 185 - 223 260 - 251 - 261 -
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom dBA 78 79 81 81 81 81 86 81 86 82 88 83
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom dBA 58 58 61 61 61 61 64 61 65 61 66 63
Intervalo de funcionamento Arrefecimento Mín~máx °CBs -20(2) / -5~43

Aquecimento Mín~máx °CBh -20~15,5
Produção de 
água

Arrefecimento ambiente Mín~máx °CBs 8~43
Aquecimento ambiente Mín~máx °CBh -20~20 / 24 (2)
Água quente sanitária
Mín~máx

°CBh -20~43

Fluido frigorigéneo Tipo R-410A
Ligação da 
tubagem

Líquido DE mm 9,5 9,5 9,5 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9
Gás DE mm 19,1 22,2 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6
Gás de descarga DE mm 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 28,6 28,6
Comprimento total da tubagem Sistema m 1.000

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 20 25 40 32 40 32 40 40 40 50 50 50

Módulo de unidade exterior REMQ5T
Dimensões Unidade axlxp mm 1.685x930x765
Peso Unidade kg 198
Ventilador Fuga de ar m3/min 162
Nível de potência sonora Arrefecimento dBA 78
Nível de pressão sonora Arrefecimento dBA 58
Intervalo de funcionamento Arrefecimento °CBs -20(2) / -5~43

Aquecimento °CBh -20~15,5
Produção de água Arrefecimento ambiente 8~43

Aquecimento ambiente -20~20 / 24 (2)
Água quente sanitária -20~43

Fluido frigorigéneo Tipo R-410A
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 20

REYQ-T 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Sistema Módulo da unidade exterior 1 8 12 12 12 16 16 16 8 10 10 12 14 16 16 16 18

Módulo da unidade exterior 2 16 14 16 18 16 18 20 10 12 16 16 16 16 16 18 18
Módulo da unidade exterior 3 20 18 16 16 16 16 18 18 18

Gama de capacidades BC 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Aquecimento contínuo V V V V V V V V V V V V V V V V V
Potência de arrefecimento Nom kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0 123,5 130,0 135 140,0 145,0 150
Potência de aquecimento Nom kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0 123,5 130,0 135 140,0 145,0 150
Potência de aquecimento Máx. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100 106,0 113,0 119,5 125,0 131,5 137,5 145,0 150 156,0 162,0 168
Potência absorvida 
- 50 Hz

Arrefecimento Nom. kW - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aquecimento Nom. kW - - - - - - - - - - - - - - - - -

EER - - - - - - - - - - - - - - - - -
ESEER - - - - - - - - - - - - - - - - -
COP - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64 (1)
Indexação 
das unidades 
interiores

Mín 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
Máx 715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Ligação da 
tubagem

Líquido DE mm 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
Gás DE mm 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
Gás de descarga DE mm 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
Comprimento total da tubagem Sistema m 1.000

Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 63 63 63 63 80 80 80 80 100 100 100 100 100 125 125 125 125

REYQ-T   Recuperação de calor VRV IV

1 O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (interior VRV, hydrobox, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% <= CR <= 130%)
2 Definição no local
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Unidade exterior 8 10 12 14 16 18 20

Gama de capacidades BC 8 10 12 14 16 18 20
Potência de arrefecimento Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0
Potência de aquecimento Nom. / Máx. kW 22,4 / 25,0 28,0 / 31,5 33,5 / 37,5 40,0 / 45,0 45,0 / 50,0 50,0 / 56,0 56,0 / 63,0
Potência absorvida 
- 50 Hz

Arrefecimento Nom. kW 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5
Aquecimento Nom. kW 5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03
ESEER 6,37 (2) / 7,53 (3) 5,67 (2) / 7,20 (3) 5,50 (2) / 6,96 (3) 5,31 (2) / 6,83 (3) 5,05 (2) / 6,50 (3) 4,97 (2) / 6,38 (3) 4,42 (2) / 5,67 (3)
COP 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64 (1)

Indexação das 
unidades interiores

Mín. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Máx. 260 325 390 455 520 585 650

Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Peso Unidade RYYQ/RXYQ/RXYQQ kg 261 / 187 / 187 268 / 194 / 194 364 / 305 / 305 398 / 314 / 314
Ventilador Fuga de ar Arrefecimento Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA 78 79 81 86 88
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 58 61 64 65 66

Intervalo de funcionamento
Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs -5~43
Aquecimento Mín.~Máx. °CBh -20~15,5

Fluido frigorigéneo Tipo R-410A

Ligações das 
tubagens

Líquido DE mm 9,52 12,7 15,9
Gás DE mm 19,1 22,2 28,6
Comprimento total da tubagem Sistema Real m 1.000

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 20 25 32 40 50

Sistema exterior 22 24 26 28 30 32 34 36

Sistema
Módulo da unidade exterior 1 10 8 12 16
Módulo da unidade exterior 2 12 16 14 16 18 16 18 20
Módulo da unidade exterior 3 -

Gama de capacidades BC 22 24 26 28 30 32 34 36
Potência de arrefecimento Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0
Potência de aquecimento Nom. / Máx. kW 61,5 / 69,0 67,4 / 75,0 73,5 / 82,5 78,5 / 87,5 83,5 / 93,5 90,0 / 100,0 95,0 / 106,0 101,0 / 113,0
Potência absorvida 
- 50 Hz

Arrefecimento Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5
Aquecimento Nom. kW 16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21
ESEER 5,58 (2) / 7,07 (3) 5,42 (2) / 6,81 (3) 5,39 (2) / 6,89 (3) 5,23 (2) / 6,69 (3) 5,17 (2) / 6,60 (3) 5,05 (2) / 6,50 (3) 5,01 (2) / 6,44 (3) 4,68 (2) / 6,02 (3)
COP 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64 (1)

Indexação das 
unidades interiores

Mín. 275 300 325 350 375 400 425 450
Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900
Máx. 715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170

Ligações das 
tubagens

Líquido DE mm 15,9 19,1
Gás DE mm 28,6 34,9 41,3
Comprimento total da tubagem Sistema Real m 1.000

Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 63 80

Sistema exterior 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Sistema
Módulo da unidade exterior 1 8 10
Módulo da unidade exterior 2 10 12 16 18
Módulo da unidade exterior 3 20 18 16 18

Gama de capacidades BC 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Potência de arrefecimento Nom. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0
Potência de aquecimento Nom. / Máx. kW 106,0 / 120,0 112,0 / 125,0 118,0 / 132,0 124,0 / 138,0 130,0 / 145,0 135,0 / 150,0 140,0 / 156,0 145,0 / 162,0 150,0 / 168,0 
Potência absorvida 
- 50 Hz

Arrefecimento Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1
Aquecimento Nom. kW 29,9 30,9 33,0 34,7 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2

EER 3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40
ESEER 5,03 (2) / 6,36 (3) 5,29 (2) / 6,74 (3) 5,19 (2) / 6,65 (3) 5,17 (2) / 6,62 (3) 5,13 (2) / 6,60 (3) 5,05 (2) / 6,50 (3) 5,02 (2) / 6,46 (3) 4,99 (2) / 6,42 (3) 4,97 (2) / 6,38 (3)
COP 4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64 (1)

Indexação das 
unidades interiores

Mín. 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
Máx. 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Ligações das 
tubagens

Líquido DE mm 19,1
Gás DE mm 41,3
Comprimento total da tubagem Sistema Real m 1.000

Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 100 125

Módulo de unidade exterior para combinações RYYQ-T RYMQ8T RYMQ10T RYMQ12T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ20T

Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Peso Unidade kg 188 195 309 319
Ventilador Fuga de ar Arrefecimento Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA 78 79 81 86 88
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 58 61 64 65 66

Intervalo de funcionamento
Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs -5~43
Aquecimento Mín.~Máx. °CBh -20~15,5

Fluido frigorigéneo Tipo
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (VRV interior, Hydrobox, RA interior, etc.) e da restrição do índice de ligação para o sistema (50% <= CR <= 130%) (2) O valor STANDARD ESEER corresponde ao 
funcionamento normal da bomba de calor VRV4, não tendo em conta a funcionalidade de funcionamento de poupança energética avançada (3) O valor AUTOMATIC SEER corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV4, tendo em conta a 
funcionalidade de funcionamento de poupança energética avançada (funcionamento de controlo de temperatura variável do fluido frigorigéneo) (4) As combinações multi RYYQ-T utilizam módulos RYMQ-T, as combinações multi RXYQ-T utilizam módulos 
RXYQ-T, as combinações multi RXYQQ-T utilizam módulos RXYQQ-T

RYYQ8-54T Bomba de calor VRV IV com aquecimento contínuo

RXYQ8-54T Bomba de calor VRV IV sem aquecimento contínuo

RXYQQ8-42T Bomba de calor VRV IV Replacement
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Unidade exterior
Gama de capacidades BC
Potência de 
arrefecimento

Capacidade kW
EER
PI kW

Potência de 
aquecimento

Capacidade kW
EER
PI kW

Potência absorvida 
- 50 Hz

Arrefecimento Nom. kW
Aquecimento Nom. kW

EER
COP
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar
Indexação 
das unidades 
interiores

Mín.
Nom.
Máx.

Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm
Peso Unidade kg
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA
Intervalo de funcionamento Temperatura da 

água de entrada
Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs
Aquecimento Mín.~Máx. °CBh

Fluido frigorigéneo Tipo R-410A
Ligações das 
tubagens

Líquido DE mm
Gás DE mm
Gás de descarga DE mm
Água Entrada/saída Cabo interno PT1 1/4B/Cabo interno PT1 1/4B
Comprimento da tubagem UE - UI Máx. m
Comprimento total da tubagem Sistema Real m
Desnível UE - UI m 50 (unidade exterior na posição mais alta) / 40 (unidade interior na posição mais alta)

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V
Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A

 (1) No caso de sistema de bomba de calor, não se utiliza tubo de gás (2) No caso de sistema de recuperação de calor (3) No caso de sistema de bomba de calor

Sistema exterior
Sistema Módulo da unidade exterior 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Módulo da unidade exterior 2 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T
Módulo da unidade exterior 3 RWEYQ8T RWEYQ10T

Gama de capacidades BC
Potência de 
arrefecimento

Capacidade kW
EER
PI kW

Potência de 
aquecimento

Capacidade kW
EER
PI kW

Potência absorvida 
- 50 Hz

Arrefecimento Nom. kW
Aquecimento Nom. kW

EER
COP
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA
Ligações das 
tubagens

Líquido DE mm
Gás DE mm
Gás de descarga DE mm
Comprimento da tubagem UE - UI Máx. m
Comprimento total da tubagem Sistema Real m
Desnível UE - UI m 50 (unidade exterior na posição mais alta) / 40 (unidade interior na posição mais alta)

Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A

 (1) No caso de sistema de bomba de calor, não se utiliza tubo de gás (2) No caso de sistema de recuperação de calor (3) No caso de sistema de bomba de calor

RWEYQ8T RWEYQ10T
8 10

22,4 28,0
5,07 4,56
4,42 6,14
25,0 31,5
5,94 5,25
4,21 6,00
4,42 6,14
4,21 6,00
5,07 4,56
5,94 5,25

36
100 125
200 250
260 325

1.000x780x550
137 137

-
50 51

10~45
10~45

9,52
19,1 (1) 22,2 (1)

15,9 (2) / 19,1 (3) 19,1 (2) / 22,2 (3)

120
300

3N~/50/380-415
20

RWEYQ16T RWEYQ18T RWEYQ20T RWEYQ24T RWEYQ26T RWEYQ28T RWEYQ30T

-
16 18 20 24 26 28 30

44,8 50,4 56,0 672 72,8 78,4 84,0
5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56
8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4

50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5
5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25
8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0

9,10 10,6 12,1 13,7 15,1 16,6 18,1
8,48 10,3 12,1 12,7 14,5 16,3 18,2
4,92 4,63 4,41 4,91 4,74 4,57 4,43
5,87 5,48 5,21 5,91 5,62 5,40 5,19

36
53 54 55 56

12,7 15,9 19,1
28,6 (1) 34,9 (1)

22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3)
120
300

32 50

Funcionamento geotérmico

RWEYQ-T VRV IV de condensação a água

Funcionamento standard
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Unidade interior BS4Q14A BS6Q14A BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Potência absorvida
Arrefecimento Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Aquecimento Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 20 30 40 50 60 64
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar por distribuição 5
Número de distribuições 4 6 8 10 12 16
Índice de capacidade máxima de unidades interiores possíveis de ligar 400 ou menos 600 ou menos 750 ou menos
Índice de capacidade máxima de unidades interiores possíveis de ligar por distribuição 140 ou menos
Envolvente Material Placa em aço galvanizado
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 298x370x430 298x580x430 298x580x430 298x820x430 298x820x430 298x1.060x430
Peso Unidade kg 17 24 26 35 38 50

Ligações das 
tubagens

Unidade exterior
Líquido Tipo/DE mm 9,5 12,7 12,7 15,9 15,9 19,1
Gás Tipo/DE mm 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9
Gás de descarga Tipo/DE mm 19,1 19,1 19,1 28,6 28,6 28,6

Unidade interior
Líquido Tipo/DE mm 9,5
Gás Tipo/DE mm 15,9

Tamanho do tubo de drenagem DI 20 / DE 26 (VP20)
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/220-240/50
Circuito total Disjuntor máximo admissível (MFA) A 15

Unidade interior BS1Q10A BS1Q16A BS1Q25A
Potência absorvida Arrefecimento Nom. kW 0,005

Aquecimento Nom. kW 0,005
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 6 8
Índice de capacidade máxima de unidades interiores possíveis de ligar 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Envolvente Material Placa em aço galvanizado Aço galvanizado
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 207x388x326
Peso Unidade kg 12 15
Ligações das 
tubagens

Unidade exterior Líquido Tipo/DE mm Ligação de soldar/9,5
Gás Tipo/DE mm Ligação de soldar/15,9 Ligação de soldar/22,2
Gás de descarga Tipo/DE mm Ligação de soldar/12,7 Ligação de soldar/19,1

Unidade interior Líquido Tipo/DE mm Ligação de soldar/9,5
Gás Tipo/DE mm Ligação de soldar/15,9 Ligação de soldar/22,2

Isolamento térmico com absorção do som Espuma de poliuretano, estrutura de feltro resistente em agulha
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/220-240
Circuito total Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 15

Potência absorvida Arrefecimento Nom. kW
Aquecimento Nom. kW

Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar
Índice de capacidade máxima de unidades interiores possíveis de ligar
Envolvente Material Placa em aço galvanizado Aço galvanizado
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm
Peso Unidade kg
Ligações das 
tubagens

Unidade exterior Líquido Tipo/DE mm Ligação de soldar/9,5
Gás Tipo/DE mm Ligação de soldar/15,9 Ligação de soldar/22,2
Gás de descarga Tipo/DE mm Ligação de soldar/12,7 Ligação de soldar/19,1

Unidade interior Líquido Tipo/DE mm Ligação de soldar/9,5
Gás Tipo/DE mm Ligação de soldar/15,9 Ligação de soldar/22,2

Isolamento térmico com absorção do som Espuma de poliuretano, estrutura de feltro resistente em agulha
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V
Circuito total Disjuntor máximo admissível (MFA) A

Unidade interior
Potência absorvida Arrefecimento Nom. kW

Aquecimento Nom. kW
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar por distribuição
Número de distribuições
Índice de capacidade máxima de unidades interiores possíveis de ligar
Índice de capacidade máxima de unidades interiores possíveis de ligar por distribuição
Envolvente Material Placa em aço galvanizado
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm
Peso Unidade kg
Ligações das 
tubagens

Unidade exterior Líquido Tipo/DE mm Ligação de soldar/12,7 Ligação de soldar/15,9
Gás Tipo/DE mm Ligação de soldar/28,6
Gás de descarga Tipo/DE mm Ligação de soldar/19,1 Ligação de soldar/28,6

Unidade interior Líquido Tipo/DE mm Ligação de soldar/9,5
Gás Tipo/DE mm Ligação de soldar/15,9

Isolamento térmico com absorção do som Espuma de poliuretano, estrutura de feltro resistente em agulha
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V
Circuito total Disjuntor máximo admissível (MFA) A

BSVQ100P9B BSVQ160P9B BSVQ250P9B
0,005
0,005

6 8
15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250

207x388x326
12 15

1~/50/220-240
15

BSV4Q100PV BSV6Q100PV
0,020 0,030
0,020 0,030

24 36
6

4 6
400 600

100

209x1.053x635 209x1.577x635
60 89

1~/50/220-240
15

BS1Q-A Seletor de ligação individual para recuperação de calor VRV IV

BS-Q14A Seletor de ligação múltipla para recuperação de calor VRV IV

BSVQ-P9B Seletor de ligação individual para recuperação de calor VRV IV de condensação a água e recuperação de calor VRV III

BSV4Q-PV, BSV6Q-PV Seletor de ligação múltipla para recuperação de calor VRV IV de 
condensação a água e recuperação de calor VRV III



Os produtos Daikin são distribuídos por:

ECPPT14-206

A posição única da Daikin enquanto fabricante de equipamento de ar 
condicionado, compressores e frigorigéneos levou ao seu envolvimento de perto 
em questões ambientais. Há vários anos que a Daikin tenciona tornar-se líder no 
fornecimento de produtos com impacto limitado no ambiente. Este desafio exige 
o design ecológico e o desenvolvimento de uma ampla gama de produtos e de 
um sistema de gestão de energia, resultando em conservação de energia e numa 
redução dos resíduos. 

O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta 
contratual com a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo 
deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada 
qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, 
fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos 
produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alteração 
sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos 
diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com 
a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todo o conteúdo está ao abrigo de 
copyright pela Daikin Europe N.V.

Os produtos VRV não são abrangidos pelo programa de certificação Eurovent.
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VRV IV: recuperação de calor.




