
Hőszivattyús, hővisszanyerős, csere és vízhűtéses VRV IV

VRV IV 
360° hatékonyság 



Az új VRV IV hővisszanyerős rendszer az egész éves 

komfort és teljesítmény új mércéjét nyújtja. Egyszerű 

tervezés, gyors telepítés, teljes rugalmasság abszolút 

hatékonysággal és komforttal. Tudjon meg többet a 

forradalmi újításokról a www.daikineurope.com/vrviv 

oldalon
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VRV IV =
3  forradalmian új technológia

› Változó hűtőközeg hőmérséklet
› Folyamatos fűtés leolvasztás közben is
› VRV-konfigurátor

+ VRV IV technológiák

+  Integrált klímaszabályozás

+  VRV IV hővisszanyerési 

technológiák

3 intelligens 
hatékonyságnövelő fejlesztés 

Jobb működési hatékonyság

 ʯ 15%-kal jobb hatékonyság hővisszanyerési módban
 ʯ Ingyenes fűtés vagy melegvíz előállítás a visszanyert 
hő segítségével

 ʯ Optimális komfort biztosítása párhuzamos fűtéssel és 
hűtéssel

Jobb tervezési hatékonyság

 ʯ Integrált klímaszabályozás az épület összes 
hőigényének teljesítésére

 ʯ A kültéri egységek, egyedi és multi BS dobozok 
szabad kombinálása

 ʯ Egyedi és multi BS dobozok egyedülálló választéka

Jobb telepítési hatékonyság

 ʯ Az új BS dobozok kisebbek és akár 70%-kal 
könnyebbek 

 ʯ Korlátlan számú fel nem használt csatlakozási pont
 ʯ Beltéri egységek csatlakoztatása egészen 28kW-ig az 
egyedi és multi BS dobozokhoz
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Számolja ki a változó hűtőközeg 
hőmérséklet által a saját projektjének 
nyújtott előnyöket a szezonális 
hatékonyság kalkulátorral: 

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

VRF alapelv
A teljesítményt az inverter kompresszor 
szabályozásával vezérli

Daikin VRV IV
Változó hűtőközeg hőmérséket szabályozás az 
alacsonyabb energiafogyasztásért részterhelésen.
A teljesítményt az inverter kompresszor szabályozza 
és a legjobb szezonális hatékonyság elérése 
érdekében módosítja a hűtőközeg elpárolgási (Te) és 
kondenzációs (Tc) hőmérsékletét.

Változó hűtőközeg 

hőmérséklet

Sikertörténet
 
Teszt alapján: akár 46 %-kal alacsonyabb 
energiafogyasztás
 
Egy németországi divatáru áruházláncban elvégzett tesztek 
azt mutatták, hogy az innovatív Daikin VRV IV a korábbi 
modellekhez képest jelentősen jobb energiahatékonyságot 
biztosít.

A teszt eredményei szerint az új VRV IV rendszer akár 
60%-kal kevesebb energiát fogyasztott mint a VRV III 
rendszer, különösen hűtési üzemmódban. Az általános 
energiamegtakarítás átlagosan 20% volt.

Mennyire hatékony a VRV IV hőszivattyús 
technológia?

A teszt eredményei szerint a levegőt, mint megújuló 
és ingyenes energiaforrást felhasználó VRV IV rendszer 
mindenre kiterjedő és környezetvédelmi szempontból 
fenntartható megoldást nyújt a kerekeskedelmi fűtési, 
hűtési és szellőztetési alkalmazásokhoz. A teszt alapján az 
is kiderült, hogy a klímaszabályozási rendszerek folyamatos 
és intelligens követésével a vállalkozások azonosíthatják az 
energiaveszteségek forrásait és csökkenthetik a költségeiket. 
Ez a szolgáltatás a Daikin kínálatában is megtalálható.

Szabja személyre VRV 
egységét a legjobb 
szezonális hatékonyság és 
komfort érdekében
 
Forradalmian új változó hűtőközeg hőmérséklet 
technológiájának (VRT) köszönhetően a VRV IV 
folyamatosan szabályozza az inverter kompresszor 
fordulatát és a hűtőközeg hőmérsékletét, ezáltal 
biztosítva a szükséges teljesítményt a legmagasabb 
szezonális hatékonysággal!

 › 28%-kal jobb szezonális hatékonyság
 › Az első időjárásfüggő szabályozás a piacon
 › Magasabb komfortszint magasabb kifúvott levegő 
hőmérséklettel (hideg légáramlatok nélkül)
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Kültéri hőmérséklet

A teljesítményt a hőmérséklet 
szabályozásával a terheléshez 
igazítja (elkerülve a 
túlműködést és a KI/BE 
kapcsolást)
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A magasabb hűtőközeg hőmérséklet magasabb szezonális 
hatékonyságot és komfortszintet eredményez

Minél alacsonyabb a teljesítményigény, annál magasabb lehet a hűtőközeg 

hőmérséklet

Minél hidegebb van, annál alacsonyabb a hőterhelés és kisebb a szükséges teljesítmény

Hogyan működik?
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Különböző üzemmódok 
a hatékonyság és komfort 
maximalizálásához
A maximális energiahatékonyság és ügyfél 
elégedettség érdekében a kültéri egység az alkalmazás 
szempontjából optimális szinten tartja az elpárolgási/ 
kondenzációs hőmérsékletet.

A rendszer fő üzemmódjának  
beállítása

A rendszer változó terhelésre adott 
válaszának beállítása

1. fokozat 2. fokozat

Automatikus*
Nagyteljesítményű

Olyan esetekben, ahol gyors terhelés növekedés várható, például konferenciatermekben. 
A változó terhelésre adott gyors válasz elsőbbséget élvez, ami átmenetileg alacsonyabb 
kifúvási hőmérsékletet eredményez.

Gyors Ugyanaz, mint a fentiek, csak lassabb a reakcióidő, mint nagyteljesítményű üzemmódban.

Közepes *
Ez az üzemmód megfelel a legtöbb irodai alkalmazásnak és ez a gyári alapbeállítás.
A tökéletes egyensúly: Alacsonyabb reakciósebesség a legmagasabb hatékonysággal

Magas érezhető hőmérséklet üzemmód
(Felhasználói beállítás) Nagyteljesítményű

A felhasználó szabályozhatja az elpárolgási hőmérsékletet, ezáltal megakadályozza a 
hideg légáramlatok kialakulását. A változó terhelésre adott gyors válasz elsőbbséget 
élvez, ami átmenetileg alacsonyabb kifúvási hőmérsékletet eredményez.

Gyors Ugyanaz, mint a fentiek, lassabb reakcióidővel.

Közepes
Állandó kifújt levegő hőmérséklet. 
Alacsony mennyezettel rendelkező helyiségekhez.

Gazdaságos
Az elpárolgási hőmérséklete változó terheléssel nem változik. 
Megfelelő megoldás szerverszobákhoz. Alacsony mennyezettel rendelkező 
helyiségekhez.

Alap üzemmód
Aktuális VRV szabvány

Nincs kiegészítő üzemmód
Ez a legtöbb VRV rendszer alapbeállítása és a legtöbb általános alkalmazáshoz 
használható. Megfelelő megoldás szerverszobákhoz. 
Alacsony mennyezettel rendelkező helyiségekhez.

A tökéletes egyensúly: 
Kiváló hatékonyság az év különböző időszakaiban, 

gyors reakció a legmelegebb napokon

Rövid reakcióidő Kiemelkedő 
hatékonyság

Legjobb éves hatékonyság

Rövid reakcióidő Kiemelkedő 
hatékonyság

6 
szabadalom

Hogyan állíthatók be a 
különböző üzemmódok?

*Gyári beállítás

Tekintse meg a videót:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

VRV III 20 LE (2 modul) VRV IV 18 LE (1 modul)

Időszak 2012. március - 2013. február 2013. március - 2014. február

Átl. (kWh/hónap) 2797 1502

Összesen (KWh) 33562 18023

Összesen (€) 6041 3244

Éves költség (üzemelési 
költség/m² (€/m²)

9,9  5,3 

46% megtakarítás = 2797 €   

Mérési adatok

Unterhaching divatáru üzlet (Németország)

 › Padlóterület: 607m²
 › Energiaköltség: 0,18 €/kWh
 › A fogyasztásnál figyelembe vett rendszer:

 - VRV IV hőszivattyús rendszer folyamatos fűtéssel
 - Körbe kifúvós, kazettás egység  
 (automatikusan tisztuló panel nélkül)
 - VAM szellőztető egységek (2x VAM2000)
 - Biddle légfüggöny.
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Folyamatos fűtés 
leolvasztás közben is

Tökéletes komfort

A hőszivattyúk fűtési hatékonysága elismert, de 
a fűtési üzemmód során jég képződik, amelyet 
időszakosan a leolvasztás funkcióval el kell távolítani. 
Ez időleges hőmérséklet csökkenést és a beltéri 
komfortszint csökkenését okozza.
A leolvasztás legfeljebb 10 percet vesz igénybe  
(a rendszer méretétől függően) és általában -7 és 
+7°C fok között zajlik, magas páratartalom esetén, ami 
jelentősen befolyásolhatja a beltérben érzékelhető 
komfortszintet és az üzemelési költségeket.
A VRV IV egyedülálló rendszere a leolvasztás során 
is folyamatosan biztosítja a fűtést, így elkerülhető a 
beltéri hőmérséklet csökkenése és folyamatos an 
magas komfortszint biztosítható.

VRV IV

Hagyományos VRF

Helyiség hőmérséklete

Idő

ΔT

A VRV IV a leolvasztás ideje alatt is folyamatos 
fűtést biztosít, ezáltal a hőszivattyús fűtési 
rendszerek minden korábbi hátrányát 
megszünteti.

 › Az egyedülálló hőakkumulátor elemmel 
vagy váltakozó leolvasztással a beltéri 
komfort folyamatosan biztosítható

 › A hagyományos fűtési rendszerek 
legjobb alternatívája

Tekintse meg a videót:

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Az egyedi VRV IV hőszivattyús modelleknél 
egyedülálló hőakkumulátor elemet használunk. A 
fázisváltó anyagokon alapuló hőakkumulátor elem 
biztosítja a kültéri egység leolvasztásához szükséges 
energiát. Normál működés során a leolvasztáshoz 
szükséges energiát a hőakkumulátor tárolja.

Hogyan működik?
Hőakkumulátor elem Váltakozó leolvasztás

A kültéri egységek 

leolvasztása... 

... a hőakkumulátor elemben 

tárolt energiával...

... miközben a beltéri hőmérséklet 

állandó marad.
a kültéri egységek leolvasztása...

… egyszerre csak egy egységen történik…

... miközben a beltéri hőmérséklet állandó marad

Az összes multi kombinációban egyszerre 
csak 1 kültéri egységet olvaszt le, ezáltal 
folyamatosan magas komfortot biztosít.

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

 7



Szoftver az egyszerűbb 
üzembe helyezéshez, 
konfiguráláshoz és 
személyre szabáshoz
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VRV  
konfigurátor program

Egyszerűsített szerviz
A kültéri egység felhasználóbarát kijelzőjével 
egyszerűbbé válnak az alapvető szerviz műveletek. 
 ʯ Egyszerűen átlátható hibajelentés
 ʯ Átlátható menü a beállítások gyors és egyszerű 
ellenőrzéséhez

 ʯ Alapvető szerviz paraméterek kijelzése az 
alapfunkciók gyors ellenőrzéséhez: magas nyomás, 
alacsony nyomás, frekvencia és a kompresszorok 
üzemelési időtartama, a gáz/folyadék hőmérséklete.

Egyszerűsített üzembe 
helyezés
A VRV konfigurátor egy speciális szoftver, amely 
lehetővé teszi az egyszerű rendszer konfigurálást és 
üzembe helyezést. 
 ʯ Kevesebb időt kell a tetőn töltenie a kültéri egység 
beüzemelésével

 ʯ A különböző helyszíneken található rendszerek 
egységesen kezelhetők, ezáltal egyszerűbbé válik a 
rendszerek szabályozása

 ʯ A kültéri egység eredeti beállításai egyszerűen 
lekérhetők

3 számjegyű, 7 részre 
osztott kijelző

Felhasználóbarát felület a 
nyomógombok helyett

 ʯ Grafikus felhasználói felület
 ʯ Több rendszer egységesített kezelése
 ʯ Eredeti rendszerbeállítások lekérése
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4-oldalú, 3-soros hőcserélő
 › A hőcserélő felülete akár 50%-kal nagyobb (235m2), 
ami 30%-kal jobb hatékonyságot eredményez

Hűtőközeg-hűtésű PCB
 › A kültéri hőmérséklet által nem befolyásolt, 
megbízható hűtés

 › Kisebb kapcsolódoboz a hőcserélő  
gördülékeny légáramlásáért, 5%-kal  
hatékonyabb hőcseréléssel

Új fejlesztésű  
kompresszor
Teljes inverter

 › Lehetővé teszi a változó hűtőközeg hőmérsékletet 
és az alacsony indítási áramfelvételt

 › Fokozatmentes teljesítmény szabályozás

Szinkronmotoros DC motor

 › megnövelt hatékonyság az AC motorokhoz 
képest a normál és ellenállási nyomaték 
párhuzamos használatával

 › Nagyteljesítményű neodímium 
mágnesek, amelyek hatékonyan 
generálnak magas nyomatékot

 › A magas nyomású olaj csökkenti a 
löketveszteséget

 

Magas hatékonyságú J-típusú 6-pólusú motor

 › 50%-kal erősebb mágneses erő és 
jobb forgási hatékonyság

 

Thixo-öntési eljárás

 › A félig olvasztott állapotban öntött nagy 
szakítószilárdságú anyagnak köszönhetően a 
kompressziós erő 50%-kal nő

Egyedülálló VRV IV 
alaptechnológiák

37 
szabadalom

6  
szabadalom

10  
szabadalom
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Egyenáramú ventilátormotor

Külső egyenáramú motor a magasabb 
hatékonyságért

 › A nagyobb forgórész átmérő ugyanazon 
mágneses mezőben nagyobb erőt eredményez, 
ami jobb hatékonyságot biztosít

 › A többfokozatos kapacitás szabályozással 
pontosabban igazítható teljesítmény

DC inverter szinuszgörbe

A szinuszgörbe optimalizálása gördülékenyebb 
motorforgást és jobb motor hatékonyságot 
eredményez.

Egyenáramú ventilátormotor

Az egyenáramú ventilátormotor használata jelentősen 
javítja a működést a hagyományos AC motorokhoz 
képest, különösen alacsony forgási sebességen.

E-Pass hőcserélő
A hőcserélő útvonal elrendezésének optimalizálása 
megakadályozza a hő átvitelét a túlmelegedett gáz 
részegységről a hűtött folyadék részegységre, ami a 
hőcserélő hatékonyabb használatát biztosítja.

Standard hőcserélő

Bemenő: 85 °C

27 °C

Kilépő: 45 °C

55 °C

55 °C

50 °C

e-Pass hőcserélő

43 °C

Bemenő: 85 °C

27 °C

Kilépő: 45 °C

60 °C

55 °C

Áramfogyasztás

Előre meghatározott limit

Idő

I-Demand funkció
A maximális energiafogyasztás korlátozása. 
Az újonnan bevezetett áramerősség-érzékelő 
csökkenti a valós és a megadott áramfogyasztás 
közötti különbséget.

Prediktív szabályozási 
funkció (PCF)
 › Gyorsabban eléri a cél teljesítményt/hűtőközeg 
hőmérsékletet

 › A cél eléréséhez csak a szükséges teljesítményt 
használja, nincs veszteség, ami növeli a 
hatékonyságot

 › A még pontosabb vezérlés érdekében három 
teljesítménybeállítás választható

Az i-Net szoftver megfigyelése alatt álló nagy számú 
üzembe helyezett Daikin rendszernek köszönhetően 
lehetővé vált az adatok elemzése és a prediktív 
kompresszor szabályozási funkció kifejlesztése.

Cél

t

(VRV IV)

VRV IV PCF funkcióval 

Általános VRF PI szabályozással

Cél teljesítmény/hűtőközeg hőmérséklet

2t

 (általános VRF)

VRV IV: PCF

A kompresszor a vezérléshez prediktív adatokat használ

 › az eredmény: a célhőmérséklet gyors elérése és a  

kompresszor veszteségének csökkenése

Általános VRF: Pi szabályozás

A kompresszor a vezérléshez visszajelzési adatokat használ

 › eredmény: veszteséges működés és hosszabb idő a beállított 

hőmérséklet eléréséig

Hagyományos motor belső forgórésszel

Forgórész ForgórészÁllórész Állórész

Daikin külső forgórész

F
F

 

Veszteséges 
kompresszor 
működés

Fele idő a 
hagyományos 

VRF-hez 
képest

Hagyományos VRF:
Dupla idő a VRV IV-hez képest

EGYEDÜLÁLLÓ

EGYEDÜLÁLLÓ
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Az épületekben általában külön rendszerek 
működnek fűtés, hűtés, melegvíz és különböző 
hűtési feladatok ellátására. Ennek következtében 
energiaveszteség termelődik. Hatékonyabb 
alternatívaként a VRV egy olyan teljes komfort 
megoldást nyújt, amely egy épület teljes 
energiafogyasztásának akár 70%-át is kezelheti, 
jelentős megtakarítást eredményezve.

 › Fűtés és hűtés  
az egész éves komfort biztosításához 

 › Melegvíz  
a melegvíz hatékony előállítása 

 › Padlófűtés/-hűtés  
a hatékony felületfűtéshez/-hűtéshez 

 › Szellőztetés  
a kiváló beltéri levegőminőségért 

 › Légfüggönyök  
az optimális elválasztásért 

 › Szabályozás 
a maximális üzemi hatékonyság biztosításához

Kezelje egyetlen rendszerben az épület energiafogyasztásának akár 70%-át

Teljes komfort 
megoldás

Használati melegvíz

Légfüggönyök

Fűtés

Hűtés

Szabályozás

Szellőztetés
Padlófűtés

Átlagos irodai energiafogyasztásÁtlagos szállodai energiafogyasztás

Világítás

Irodai 
berendezések

Harmadik fél 

berendezéseinek 

integrálása

Felületfűtés 25%

Felülethűtés 9%

Szellőztetés 5%

EgyébHasználati melegvíz 9%

Egyéb

Irodák

Konyha

Világítás

Felületfűtés 31%

Szellőztetés 4% 

Hűtőberendezések 3% 

Felülethűtés 15%

Használati melegvíz 17%70% 48%

Harmadik fél 

berendezéseinek 

integrálása
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Egyetlen rendszer, 
számos alkalmazás: hotelek, irodák, 

üzletek, lakóházak ...

Fűtés és hűtés Intelligens vezérlőrendszerek

 › Kombinálja a VRV beltéri egységeket más stílusos 
beltéri egységekkel egyetlen rendszerben

 › A következő generációs körbe kifúvós 
kazettás egység, a hatékonyság és 
komfort új szintjét teremti meg

 › Mini BMS a Daikin és harmadik fél 
berendezéseinek csatlakoztatására

 › Integrálható intelligens vezérlőrendszerek 
az üzemelési költségeket csökkentő 
energiakezelési beállításokkal

Biddle légfüggönyAlacsony hőmérsékletű hydobox

 › Rendkívül hatékony felületfűtés/-hűtés: 
- Padlófűtés 
- Alacsony hőmérsékletű radiátorok 
- Hőszivattyús konvektor

 › Melegvíz 25-től 45°C-ig

*csak hővisszanyerős VRV-hez csatlakoztatható

 › Hatékony melegvíz előállítás: 
- Zuhanyzókhoz 
- Mosdókhoz 
- Vezetékes víz takarításhoz

 › Melegvíz 25-től 80°C-ig

Magas hőmérsékletű hydrobox Szellőztetés

 › A legszélesebb választék DX szellőztetésben - a 
kis hővisszanyeréses szellőztető egységektől 
egészen a nagyméretű légkezelő egységekig

 › Friss, egészséges és komfortos környezetet biztosít

22

 › Egy elektromos légfüggöny telepítéséhez 
képest a megtérülési idő kevesebb, mint 1 év

 › Rendkívül hatékony megoldás bejárati 
terek hőmérsékletének szabályozására
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Hővisszanyerős 
VRV IV
Maximális hatékonyság és 

komfort

Ingyenes fűtés és 
melegvíz előállítás
 
Egészen mostanáig a legtöbb kereskedelmi épület 
különálló rendszert használt hűtéshez, fűtéshez, 
melegvíz előállításhoz és szellőztetéshez, ami 
jelentős energiaveszteséget eredményezett.
Az integrált hővisszanyerő rendszer az irodákból, 
szerverszobákból származó hőt használja fel más 
területek fűtéséhez és a víz melegítéséhez.

Maximális  
komfort
 
A hővisszanyerő VRV rendszer lehetővé teszi a 
párhuzamos fűtést és hűtést.
 › A szállodatulajdonosok számára ez azt jelenti, 
hogy a vendégek szabadon választhatnak, 
hogy fűteni vagy hűteni szeretnének.

 › Irodaépületek számára pedig tökéletes 
beltéri munkakörnyezetet jelent északi 
és déli fekvésű irodákban egyaránt.

Hűtés

Fűtés

Használati melegvíz

A visszanyert hővel ingyenes 

fűtést és melegvizet biztosít

+

Észak

Dél

14



Gyors tervezés
Egyszerű telepítés
Még több ingyenes fűtés
Maximális komfort

-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

Megnövelt hatékonyság
 
A hővisszanyerésben a VRV IV akár  
15%-kal hatékonyabb. A változó hűtőközeg 
hőmérsékletnek köszönhetően teljes 
terhelésen a szezonális hatékonyság akár 
28%-kal jobb lehet a VRV III-nál.

Hűtés

Fűtés

Környezeti hőmérséklet

Jobb párhuzamos 

üzemmód szabályozás

A hőcserélő optimalizált 
felosztása a legjobb szezonális 
hatékonyság elérése érdekében 
hővisszanyerő üzemmódban
 
Függőlegesen osztott hőcserélő optimalizált 
elosztással vegyes üzemmódban.  
Javítja a hővisszanyerés hatékonyságát, 
csökkentve a hőveszteséget.

30%

70%

A hőcserélő alja fűtési üzemmódban folyamatosan meleg, 

ami megakadályozza a jégképződést

Széles fűtési  
üzemi tartomány
A VRV IV normál fűtési üzemi tartománya egészen 
-20°C hőmérsékletig tart. Szerverszobákhoz akár -20°C 
hőmérsékletig hűtést is biztosít (helyszíni beállítás).

-20°C nedves hőm.

-20°C nedves hőm.

Technológiai hűtés

Fűtés

Hűtés

-5°C nedves hőm. 43°száraz hőm.-25°C

15,5°C

Nedves hőm.: beltéri hőmérséklet

Száraz hőm.: kültéri hőmérséklet
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A 3-csöves technológia 

előnyei

A kisebb nyomásesés jobb 
hatékonyságot eredményez
 ʯ Gördülékenyebb hűtőközeg áramlás a 3 csöves 
rendszerben a 2 kisebb gázcsőnek köszönhetően, ami 
magasabb hatékonyságot eredményez

 ʯ A nagy méretű gázcsővel rendelkező 2 csöves 
rendszerekben áramló hűtőközeg nagyobb 
nyomásesést eredményez

Még több ingyenes fűtés
A Daikin 3 csöves technológiája kevesebb energia 
fogyasztásával nyeri vissza a hőt, ami jelentősen jobb 
hatékonyságot biztosít hővisszanyerő üzemmódban. 
A rendszer alacsony kondenzációs hőmérsékleten 
nyeri vissza a hőt mivel külön gáz, folyadék és forrógáz 
csövekkel rendelkezik.

Egy 2 csöves rendszerben a gáz és a folyadék 
keverékként áramlik, ezért a gáz és a folyékony 
hűtőközeg elválasztásához magasabb kondenzációs 
hőmérséklet szükséges. A magasabb kondenzációs 
hőmérséklet miatt a hővisszanyeréshez több energia 
szükséges, ami csökkenti a hatékonyságot.

3 csöves VRV H/R

2 csöves rendszer

Nyomás 

Csőhossz

Nyomás

Entalpia

Daikin teljesítményfelvétel

2 csöves rendszer teljesítményfelvétel

Kondenzáció 55 °C

Kondenzáció 45 °C

A kültéri egységek 
szabadon kombinálhatók
A kültéri egységek rugalmasan kombinálhatók, ezáltal 
csökkentheti az ökológiai lábnyomot, optimalizálhatja 
a rendszert a folyamatos fűtéshez és biztosíthatja a 
maximális hatékonyságot.

Teljesen újratervezett 

BS dobozok

16



Teljesen újratervezett 

BS dobozok

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

 BS 10, 12 Q14 A  BS 16 Q14 A

Egy port 

 › Egyedülálló a piacon
 › Kompakt és könnyen telepíthető
 › Nincs szükség cseppvíz csővezetékre
 › Ideális távoli helyiségekhez
 › Technológiai hűtés funkció
 › Akár 250 beltéri egységhez is csatlakoztatható (28 kW)
 › Több bérlős alkalmazás is lehetséges

Multi port: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › A korábbi sorozatnál 55%-kal kisebb és 41%-kal 
könnyebb

 › Gyorsabb felszerelés a kevesebb keményforrasztott 
csatlakozásnak és vezetéknek köszönhetően

 › Az összes beltéri egység egy BS dobozhoz 
csatlakoztatható

 › Kevesebb ellenőrzőcsatlakozás szükséges
 › Akár 16 kW teljesítmény portonként
 › 2 port kombinálásával akár 250 egységhez (28kW) 
csatlakoztatható

 › A fel nem használt csatlakozások száma korlátlan, 
lehetővé téve a lépésenkénti beszerelést

Maximális rugalmasság és 
telepítési sebesség
 › Az egyedi és multi BS dobozokkal gyorsan és 
rugalmasan megtervezheti a rendszert.

 › A kompakt és könnyű BS dobozok széles választéka 
jelentősen lecsökkenti a telepítési időt.

 › Az egyedi és multi BS dobozok szabadon 
kombinálhatók.

Maximális komfort minden 
időben
A VRV BS dobozokkal a beltéri egységeknek nem 
kell a fűtés és hűtés között váltaniuk és állandó 
szinten tartják a kívánt hőmérsékletet. Ez annak 
tulajdonítható, hogy a hővisszanyerős rendszernek 
az üzemmódváltás után nem kell a teljes rendszer 
nyomását kiegyenlítenie.

Ki

Gyors beszerelés a nyílt csatlakozásnak köszönhetően

 › Forrasztás előtt nem kell a csövet elvágni 5,6 kW 
(50-es osztály) vagy kisebb teljesítményű beltéri 
egységeknél

 › A cső elvágás és forrasztás után 
csatlakoztatható 7,1 kW (63-as osztály) vagy 
nagyobb teljesítményű beltéri egységeknél
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Milyen előnyöket jelent 
a VRV IV rendszer az Ön 
számára?
 

Tudja meg, hogyan hasznosíthatja 

a Daikin rendkívül rugalmas és 

hatékony termékválasztékát.

Tervezők
A VRV IV technológia maximalizálja a rugalmasságot 
és lehetővé teszi a rendszernek az adott épület 
igényei szerinti személyre szabását, biztosítja a kiváló 
komfortszintet és csökkentve az üzemelési költségeket.

 ʯ A környezettudatos tervezés megfelel, sőt 
túlteljesíti a törvényes előírásokat

 ʯ Ideális megoldás a legmagasabb BREEAM/
EPDB/LEED szintek eléréséhez

 ʯ A változó hűtőközeg hőmérséklet által biztosított 
magasabb, akár 11 °C vagy 16 °C párologtatási 
hőmérséklettel búcsút mondhat a hideg légáramlatoknak

 ʯ Egyedülálló monovalens fűtés a 
folyamatos fűtésnek köszönhetően

 ʯ Maximális rugalmasság az egyéni 
igények teljesítéséhez

 ʯ A speciális programok segítenek 
a rendszer tervezésében

Épülettulajdonosok
A VRV IV tökéletes rendszert biztosít a személyre szabott 
komfort és intelligens szabályozás eléréséhez, a lehető 
legjobb energiahatékonysággal. Akár 28% megtakarítás 
évente (a VRV III-hoz képest).

 ʯ Akár 28% megtakarítás évente (a VRV III-hoz képest)
 ʯ A változó hűtőközeg hőmérséklettel és folyamatos 
fűtéssel nincsenek többé hideg légáramlatok

 ʯ Egyetlen támogatási forrás a klíma rendszer 
tervezéséhez és karbantartásához

 ʯ Integrált rendszer, amely tartalmazza a 
légkondicionálást, melegvíz előállítást, 
szellőztetést, stb. és lehetővé teszi a maximális 
hővisszanyerést, valamint energiahatékonyságot

 ʯ A különböző rendszerek egységesen kezelhetők
 ʯ Az értékesítés utáni szerviz szolgáltatásokkal 
gyors helyszíni támogatást biztosítunk

Kivitelezők
A Daikin VRV által használt legújabb technológiák gyors 
üzembe helyezést és egyszerű szervizelést tesznek 
lehetővé.

 ʯ Egyszerűsített és gyors üzembe 
helyezés a VRV konfigurátorral

 ʯ Távoli hűtőközeg ellenőrzés
 ʯ Az egyedi és multi BS dobozok egyedülálló 
választéka csökkenti a telepítéshez szükséges időt

 ʯ Széles kültéri egység választék (egészen 54LE-ig  
hőszivattyús és hővisszanyerős kivitelben)

 ʯ Egyetlen beszállító = egyetlen támogatási 
forrás a teljes rendszer működtetéséhez

 ʯ Maximális rugalmasság az egyéni 
igények teljesítésében

 ʯ Személyre szabott képzések a szaktudás fejlesztéséhez
18



VRV IV kültéri egységek  

termék áttekintés

Hővisszanyerős VRV IV
 ʯ Teljesen integrált megoldás hővisszanyeréssel a 
maximális hatékonyságért, akár 8-as COP értékkel!

 ʯ Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes 
épület fűtési igényeit: pontos hőmérséklet 
szabályozás, szellőztetés, melegvíz, légkezelő 
egységek és Biddle légfüggönyök

 ʯ Ingyenes fűtés és melegvíz hővisszanyeréssel
 ʯ Tökéletes komfort a vendégek/bérlők számára 
a párhuzamos fűtéssel és hűtéssel

 ʯ Tartalmazza a VRV IV szabványokat és 
technológiákat, mint a változó hűtőközeg 
hőmérséklet és folyamatos fűtés

 ʯ Az egyedi és multi BS dobozok egyedülálló választéka

Hőszivattyús VRV IV
 ʯ Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes 
épület fűtési igényeit: pontos hőmérséklet 
szabályozás, szellőztetés, melegvíz, légkezelő 
egységek és Biddle légfüggönyök

 ʯ Stílusos beltéri egységekkel kombinálható 
(Daikin Emura, Nexura)

 ʯ Tartalmazza a VRV IV szabványokat és 
technológiákat, mint a változó hűtőközeg 
hőmérséklet és folyamatos fűtés

Csere VRV IV
 ʯ Takarékos és gyors csere a meglévő 
csövek újra felhasználásával

 ʯ Akár 40%-kal hatékonyabb az R-22 rendszereknél
 ʯ A rendszert a mindennapi üzletmenet 
megszakítása nélkül lecserélheti

 ʯ A Daikin és más gyártók rendszereinek 
biztonságos cseréje

 ʯ Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, 
mint a változó hűtőközeg hőmérséklet

Vízhűtéses VRV IV
 ʯ A geotermikus energia felhasználásával 
csökkenti a CO₂ kibocsátást 

 ʯ Geotermikus módban nincs szükség 
külső fűtési vagy hűtési forrásra

 ʯ Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes 
épület fűtési igényeit: pontos hőmérséklet 
szabályozás, szellőztetés, melegvíz, légkezelő 
egységek és Biddle légfüggönyök

 ʯ A kompakt és könnyű egységek a maximális 
helytakarékosság érdekében egymásra helyezhetők

 ʯ Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, 
mint a változó hűtőközeg hőmérséklet

 ʯ A változó vízmennyiség szabályozás növeli a 
rugalmasságot és a szabályozhatóságot

REYQ-T

RXYQQ-T

RYYQ-T

RXYQ-T(9)

RWEYQ-T
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A legjobb hatékonyság és komfort
 › Teljesen integrált megoldás hővisszanyeréssel a maximális hatékonyságért 
 ›  Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos 

hőmérséklet szabályozás, szellőztetés, melegvíz, légkezelő egységek és Biddle 
légfüggönyök

 › Ingyenes fűtés és melegvíz hővisszanyeréssel
 › Tökéletes személyre szabott komfort a vendégek/bérlők számára a párhuzamos 

fűtéssel és hűtéssel
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet és folyamatos fűtés
 › Lehetővé teszi a technológiai hűtést
 › A piacon kapható legszélesebb BS doboz választék

REYQ-T
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Kültéri egységek 
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A Daikin tökéletes megoldása a kiváló komfort eléréséhez
 › Folyamatos fűtés leolvasztás közben is
 ›  Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos 

hőmérséklet szabályozás, szellőztetés, melegvíz, légkezelő egységek és Biddle 
légfüggönyök

 › Stílusos beltéri egységekkel kombinálható (Daikin Emura, Nexura, ...)
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet és folyamatos fűtés

 RYYQ-T
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A Daikin megoldása a kiváló komfort és alacsony energia fogyasztás eléréséhez
 ›  Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos 

hőmérséklet szabályozás, szellőztetés, melegvíz, légkezelő egységek és Biddle 
légfüggönyök

 › Stílusos beltéri egységekkel kombinálható (Daikin Emura, Nexura, ...)
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet

RXYQ-T(9)
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Helytakarékos megoldás a hatékonyság csökkentése nélkül
 › Otthoni és kisebb kereskedelmi alkalmazásokhoz
 › Helytakarékos kivitel
 › VRV vagy stílusos beltéri egységekkel kombinálható (Daikin Emura, Nexura)
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P8V1/P8Y1   
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Helytakarékos megoldás a hatékonyság csökkentése nélkül
 › Helytakarékos kialakítás a rugalmas telepítéshez
 › Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos hőmérséklet 

szabályozás, szellőztetés, légkezelő egységek és Biddle légfüggönyök
 › VRV vagy stílusos beltéri egységekkel kombinálható (Daikin Emura, Nexura)
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet

Kapható 2015. 
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A legkisebb VRV
 › A kompakt és könnyű ventilátor kialakítású rendszer helytakarékos és könnyen beszerelhető
 › Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos hőmérséklet 

szabályozás, szellőztetés, légkezelő egységek és Biddle légfüggönyök
 › VRV vagy stílusos beltéri egységekkel kombinálható (Daikin Emura, Nexura)
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet

Kapható 2015. 
augusztusától 
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Ahol elsősorban fűtés szükséges, a hatékonyság csökkentése nélkül
 › Egyedülálló fűtésrendszerként használható
 › Kiterjesztett fűtési üzemi tartomány akár -25°C külső hőmérsékletig
 › Folyamatos fűtési kapacitás és hatékonyság alacsony kültéri hőmérsékleten is

RTSYQ-PA    
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ic Klasszikus VRV rendszer

 › Normál hűtési és fűtési igényekhez
 › Csatlakoztatható VRV beltéri egységekhez, szellőztető és szabályozó rendszerhez

RXYCQ-A       
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és Az R22 és R407C rendszerek gyors és minőségi cseréje
 › Takarékos és gyors csere a meglévő csövek újra felhasználásával
 › Akár 40%-kal hatékonyabb az R-22 rendszereknél
 › A rendszert a mindennapi üzletmenet megszakítása nélkül lecserélheti
 › A Daikin és más gyártók rendszereinek biztonságos cseréje

RQCEQ-P*
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Az R22 és R407C rendszerek gyors és minőségi cseréje
 › Takarékos és gyors csere a meglévő csövek újra felhasználásával
 › Akár 80%-kal hatékonyabb az R-22 rendszereknél
 › A rendszert a mindennapi üzletmenet megszakítása nélkül lecserélheti
 › A Daikin és más gyártók rendszereinek biztonságos cseréje
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet

RXYQQ-T*        

             

Ví
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Ideális magas épületekhez, a víz hőforrásként való használatával
 › A megújuló geotermikus energia használatával csökkenti a CO2 kibocsátást
 › Geotermikus üzemmódban nincs szükség külső fűtési vagy hűtési forrásra
 ›  Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos 

hőmérséklet szabályozás, szellőztetés, melegvíz, légkezelő egységek és Biddle 
légfüggönyök

 › A kompakt és könnyű egységek a maximális helytakarékosság érdekében 
egymásra helyezhetők

 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 
hőmérséklet

 › A változó vízáramlás szabályozás növeli a rugalmasságot és a szabályozhatóságot

RWEYQ-T*

 

      

 Különálló egység

 Multi kombináció

ÚJ

ÚJ

* Eurovent tanúsítással nem rendelkezik
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Modell Termék neve 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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A legjobb hatékonyság és komfort
 › Teljesen integrált megoldás hővisszanyeréssel a maximális hatékonyságért 
 ›  Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos 

hőmérséklet szabályozás, szellőztetés, melegvíz, légkezelő egységek és Biddle 
légfüggönyök

 › Ingyenes fűtés és melegvíz hővisszanyeréssel
 › Tökéletes személyre szabott komfort a vendégek/bérlők számára a párhuzamos 

fűtéssel és hűtéssel
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet és folyamatos fűtés
 › Lehetővé teszi a technológiai hűtést
 › A piacon kapható legszélesebb BS doboz választék

REYQ-T
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A Daikin tökéletes megoldása a kiváló komfort eléréséhez
 › Folyamatos fűtés leolvasztás közben is
 ›  Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos 

hőmérséklet szabályozás, szellőztetés, melegvíz, légkezelő egységek és Biddle 
légfüggönyök

 › Stílusos beltéri egységekkel kombinálható (Daikin Emura, Nexura, ...)
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet és folyamatos fűtés

 RYYQ-T
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A Daikin megoldása a kiváló komfort és alacsony energia fogyasztás eléréséhez
 ›  Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos 

hőmérséklet szabályozás, szellőztetés, melegvíz, légkezelő egységek és Biddle 
légfüggönyök

 › Stílusos beltéri egységekkel kombinálható (Daikin Emura, Nexura, ...)
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Helytakarékos megoldás a hatékonyság csökkentése nélkül
 › Otthoni és kisebb kereskedelmi alkalmazásokhoz
 › Helytakarékos kivitel
 › VRV vagy stílusos beltéri egységekkel kombinálható (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

VR
VI

V-
S 

 

so
ro

za
t

Helytakarékos megoldás a hatékonyság csökkentése nélkül
 › Helytakarékos kialakítás a rugalmas telepítéshez
 › Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos hőmérséklet 

szabályozás, szellőztetés, légkezelő egységek és Biddle légfüggönyök
 › VRV vagy stílusos beltéri egységekkel kombinálható (Daikin Emura, Nexura)
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet

Kapható 2015. 
augusztusától

RXYSQ-TV1/TY1      
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A legkisebb VRV
 › A kompakt és könnyű ventilátor kialakítású rendszer helytakarékos és könnyen beszerelhető
 › Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos hőmérséklet 

szabályozás, szellőztetés, légkezelő egységek és Biddle légfüggönyök
 › VRV vagy stílusos beltéri egységekkel kombinálható (Daikin Emura, Nexura)
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet

Kapható 2015. 
augusztusától 

RXYSCQ-TV1
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Ahol elsősorban fűtés szükséges, a hatékonyság csökkentése nélkül
 › Egyedülálló fűtésrendszerként használható
 › Kiterjesztett fűtési üzemi tartomány akár -25°C külső hőmérsékletig
 › Folyamatos fűtési kapacitás és hatékonyság alacsony kültéri hőmérsékleten is

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Klasszikus VRV rendszer

 › Normál hűtési és fűtési igényekhez
 › Csatlakoztatható VRV beltéri egységekhez, szellőztető és szabályozó rendszerhez

RXYCQ-A       
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és Az R22 és R407C rendszerek gyors és minőségi cseréje
 › Takarékos és gyors csere a meglévő csövek újra felhasználásával
 › Akár 40%-kal hatékonyabb az R-22 rendszereknél
 › A rendszert a mindennapi üzletmenet megszakítása nélkül lecserélheti
 › A Daikin és más gyártók rendszereinek biztonságos cseréje

RQCEQ-P*
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Az R22 és R407C rendszerek gyors és minőségi cseréje
 › Takarékos és gyors csere a meglévő csövek újra felhasználásával
 › Akár 80%-kal hatékonyabb az R-22 rendszereknél
 › A rendszert a mindennapi üzletmenet megszakítása nélkül lecserélheti
 › A Daikin és más gyártók rendszereinek biztonságos cseréje
 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 

hőmérséklet

RXYQQ-T*        
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Ideális magas épületekhez, a víz hőforrásként való használatával
 › A megújuló geotermikus energia használatával csökkenti a CO2 kibocsátást
 › Geotermikus üzemmódban nincs szükség külső fűtési vagy hűtési forrásra
 ›  Egyetlen rendszerben biztosítja a teljes épület fűtési igényeit: pontos 

hőmérséklet szabályozás, szellőztetés, melegvíz, légkezelő egységek és Biddle 
légfüggönyök

 › A kompakt és könnyű egységek a maximális helytakarékosság érdekében 
egymásra helyezhetők

 › Tartalmazza a VRV IV szabványokat és technológiákat, mint a változó hűtőközeg 
hőmérséklet

 › A változó vízáramlás szabályozás növeli a rugalmasságot és a szabályozhatóságot

RWEYQ-T*
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Megjegyzések

VRV IV hővisszanyerés REYQ-T � O � � � � O �  ʯ A teljes rendszer normál kiterhelési aránya:: 50 ~ 130%

csak VRV beltéri egységek 

LT/HT Hydrobox egységek      ʯ Maximum 32 beltéri egység, 16LE és nagyobb rendszereknél is
 ʯ A teljes rendszer akár 200%-os kiterhelési aránya is lehetséges

HRV egységek VAM-, VKM-      
 ʯ Dedikált rendszer (csak szellőztető egységekkel) nem 
lehetséges - standard VRV beltéri egységek kombinálása 
szükséges

AHU csatlakozás EKEXV + EKEQMCB    

Biddle légfüggöny CYV-DK-    

VRV IV hőszivattyú RYYQ-T / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  ʯ A teljes rendszer normál kiterhelési aránya: 50 ~ 130%

csak VRV beltéri egységek   ʯ Speciális esetekben a teljes rendszer akár 200%-os kiterhelési 
aránya is lehetséges

lakossági beltéri egységekkel     ʯ Csak egymodulos rendszerek (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 ʯ Maximum 32 beltéri egység, 16, 18 és 20LE rendszereknél is

LT Hydrobox egységekkel     ʯ Maximum 32 beltéri egység, 16LE és nagyobb rendszereknél is
 ʯ Többmodulos rendszerek (>20LE) összeállításához lépjen kapcsolatba a Daikin-nal

HRV egységek VAM-, VKM-      

AHU csatlakozás EKEXV + EKEQMCB    

AHU csatlakozás EKEXV + EKEQFCB 

Biddle légfüggöny CYV-DK-    

VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8 � � O O � � O �  ʯ A teljes rendszer normál kiterhelési aránya: 50 ~ 130%

VRV beltéri egységekkel    
Split beltéri egységekkel   ʯ A teljes rendszer kiterhelési aránya: 56 ~ 145%

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  ʯ A teljes rendszer normál kiterhelési aránya: 50 ~ 130%

VRV beltéri egységekkel    

Split beltéri egységekkel   ʯ A teljes rendszer kiterhelési aránya: 56 ~ 145%

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  ʯ A teljes rendszer normál kiterhelési aránya: 50 ~ 130%

VRV beltéri egységekkel    

Split beltéri egységekkel   ʯ A teljes rendszer kiterhelési aránya: 56 ~ 145%

VRV III Cold Region RTSYQ-PA  O O O   O   ʯ A teljes rendszer normál kiterhelési aránya: 50 ~ 130%

VRV Classic RXYCQ-A  O O O  O O O
 ʯ A teljes rendszer normál kiterhelési aránya: 50 ~ 120%
 ʯ Ha a 8 LE vagy 10 LE modelleken legalább egy FXFQ20~25 
beltéri egységet használ, a maximáli csatlakoztatási arány 100%.

VRV III-Q csere H/R 
RQCEQ-P  O O O  O O O  ʯ A teljes rendszer normál kiterhelési aránya: 50 ~ 130%

VRV IV-Q csere H/P 
RXYQQ-T  O O O   O   ʯ A teljes rendszer normál kiterhelési aránya: 50 ~ 130%

VRV IV-W vízhűtéses VRV 
RWEYQ-T  O O O   O   ʯ A teljes rendszer normál kiterhelési aránya: 50 ~ 130%

� ... beltéri egység csatlakoztatása lehetséges, de nem minden esetben más csatlakoztatható beltéri egységekkel együtt

 ... beltéri egység csatlakoztatása akkor is lehetséges, ha ugyanazon sorban más csatlakoztatható egységet is használ

O ... ezen a kültéri rendszeren beltéri egység csatlakoztatása nem lehetséges



EGYEDÜLÁLLÓ

EGYEDÜLÁLLÓ

ÚJ

ÚJ

(1) A névleges hűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet: 27°C száraz hőm., 19°C nedves hőm., külső hőmérséklet: 35°C száraz hőm., hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m ; szintkülönbség: 0 m

(2) A névleges fűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet: 20°C száraz hőm., külső hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m ; szintkülönbség: 0 m

Típus Modell  Termék neve 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250
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Körbe kifúvós, 

kazettás 

álmennyezeti egység

360°-os levegő kifúvás az optimális hatékonyság és komfort érdekében
 › Az automatikus tisztítási funkció magas hatékonyságot biztosít
 › Az intelligens érzékelők energiát takarítanak meg és növelik a 

komfortszintet
 › Rugalmasan alakítható bármely helyiség elrendezéshez
 › A piacon a legalacsonyabb beszerelési magasság!

FXFQ-A         

 

Teljesen sík, 

raszter méretű 

kazettás egység

Egyedülálló kialakítás, teljesen a mennyezetbe süllyeszthető
 › Tökéletesen illik a raszteres mennyezeti elemekbe
 › A legendás dizájn és mérnöki kiválóság egysége
 › Az intelligens érzékelők energiát takarítanak meg és növelik a komfortszintet
 › Kis teljesítményű egység a kis méretű vagy jól szigetelt helyiségekhez
 › Rugalmasan alakítható bármely helyiség elrendezéshez

FXZQ-A      

2 irányú 

kazettás 

álmennyezeti 

egység

Vékony, könnyű kialakítás, amely keskeny mennyezeti nyílásba is könnyen beszerelhető
 › Az egységek mélysége mindössze 620 mm
 › Rugalmasan alakítható bármely helyiség elrendezéshez
 › Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken az áramfogyasztás
 › Működésen kívül a lamellák teljesen bezárulnak
 › Optimális komfortszint a szükséges terhelésnek megfelelő, automatikus légáramlás-szabályozással

FXCQ-A        

Sarokkazettás, 

álmennyezeti 

egység

Sarokba telepíthető, 1 kifúvási irányú egység 
 › A kompakt méretek lehetővé teszik a keskeny helyekre történő telepítést
 › Rugalmas beszerelés a különböző légkifúvási opcióknak köszönhetően

FXKQ-MA    
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Kisméretű 

légcsatornázható 

álmennyezeti 

egység

Hotelszobák számára kialakítva 
 › A kompakt méretek lehetővé teszik a keskeny helyekre történő telepítést
 › Diszkréten illeszkedik a mennyezetbe: csak a rács látható
 › Rugalmasan telepíthető, mert a légbeszívás iránya változtatható, a készülék mögül 

vagy alulról

FXDQ-M9  

Keskeny, 

légcsatornázható 

álmennyezeti 

egység

Keskeny kialakítás a rugalmas telepítés érdekében
 › A kompakt méretek lehetővé teszik a keskeny helyekre történő telepítést
 › Közepes külső statikus nyomás egészen 44Pa értékig
 › Csak a rács látható
 › Kis teljesítményű egység a kis méretű vagy jól szigetelt helyiségekhez
 › Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken az áramfogyasztás

FXDQ-A       

Álmennyezeti 

egység 

közepes ESP 

értékkel

A legvékonyabb, mégis  a legnagyobb teljesítményt nyújtó közepes statikus nyomású egység a piacon.
 ›  Osztályában a legvékonyabb, mindössze 245mm
 › Alacsony üzemi zajszint
 › Az akár 150Pa közepes külső statikus nyomás elősegíti a különböző hosszúságú 

légcsatorna-rendszerekhez történő csatlakozást
 › Az automatikus légáramlás szabályozási funkció méri a levegő mennyiségét 

és a statikus nyomást és azt a komfort biztosításához szükséges névleges légáramlás 
értékhez igazítja

FXSQ-A           

Álmennyezeti 

egység magas 

ESP értékkel

Akár 200 ESP érték, ideális nagy méretű helyiségekhez
 ›  Az automatikus légáramlás szabályozásnak köszönhetően optimális komfortot biztosít 

a vezetékek hosszától és a kifúvórácsok típusától függetlenül
 › Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken az áramfogyasztás
 › Rugalmasan telepíthető, mert a légbeszívás iránya változtatható, a készülék mögül 

vagy alulról

FXMQ-P7     

Álmennyezeti 

egység magas 

ESP értékkel

Akár 270 ESP érték, ideális extra nagy méretű helyiségekhez
 › Csak a rács látható
 › Nagyteljesítményű egység: akár 31,5 kW fűtési teljesítmény

FXMQ-MA9  

Álmennyezeti 

egység magas 

hatékonysággal

A legjobb energiahatékonyság eléréséhez
 › Az automatikus légáramlás szabályozás biztosítja a komfortszintet
 › Egyszerűen beszerelhető a keskeny mennyezeti nyílásokba (magassága 245mm)
 › Az akár 270Pa magas külső statikus nyomás elősegíti a különböző hosszúságú 

légcsatorna-rendszerekhez történő csatlakozást
 › Csak az elszívó és befúvó rácsok láthatók

FXTQ-A    

O
ld
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Oldalfali 

egység

Az álmennyezet és szabad padlófelület nélküli helyiségekbe
 › Lapos, stílusos elülső panel, amely könnyen tisztítható
 › Kis teljesítményű egység a kis méretű vagy jól szigetelt helyiségekhez
 › Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken az áramfogyasztás
 › Az 5 különböző kinyomási szögnek köszönhetően a levegőt felfele és lefele is 

áramoltatja

FXAQ-P       
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Mennyezet 

alatti 

burkolatos 

egység

Az álmennyezet és szabad padlófelület nélküli, széles helyiségekbe
 › A Coanda hatásnak köszönhetően ideális megoldás széles helyiségekbe
 › Az akár 3,8m belmagasságú helyiségeket is könnyedén kifűti vagy lehűti!
 › Új és régi épületekbe egyaránt telepíthető
 › Sarokba és keskeny helyekre is gond nélkül telepíthető
 › Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken az áramfogyasztás

FXHQ-A   

4 irányú 
mennyezet 
alatti egység 

Egyedülálló Daikin egység az álmennyezet és szabad padlófelület nélküli, széles helyiségekbe
 › Az akár 3,5m belmagasságú helyiségeket is könnyedén kifűti vagy lehűti!
 › Új és régi épületekbe egyaránt telepíthető
 › Rugalmasan alakítható bármely helyiség elrendezéshez
 › Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken az áramfogyasztás

FXUQ-A  

Pa
dl

ón
 á

lló

Padlón álló 

egység

Elválasztó zónák légkondicionálásához
 › Üvegfalak elé vagy szabadonálló egységként is használható, az eleje és hátulja is 

burkolattal van ellátva
 › Ideális ablak alá történő telepítéshez
 › Nagyon kis helyet igényel a telepítéshez
 › A falra szerelhető megoldás lehetővé teszi az egység alatti hely egyszerű takarítását 

FXLQ-P      

Padlón álló, 
burkolat 
nélküli egység

Ideális megoldás irodákba, szállodákba vagy lakóházakba
 › Diszkréten illeszkedik a falba, csak a beszívó és kifúvó rácsok láthatók
 › Ablak alá is telepíthető
 › Nagyon kis szerelési helyet igényel, mélysége mindössze 200mm
 › A magas ESP érték rugalmas telepítést tesz lehetővé

FXNQ-A      

Hűtési teljesítmény (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

Fűtési teljesítmény (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

    termékáttekintés
Beltéri egységek 

Teljesítményosztály (kW)

EGYEDÜLÁLLÓ
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Csatlakoztatható kültéri egység

R
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Típus Modell Termék neve 15 20 25 35 42 50 60 71

Mennyezeti 
kazettás

Körbe kifúvós, kazettás  
álmennyezeti egység
(automatikus tisztítási funkcióval1)

FCQG-F     

Teljesen sík, raszter  
méretű kazettás egység

FFQ-C      

Légcsatornázható

Kisméretű légcsatornázható 
álmennyezeti egység

FDBQ-B   

Keskeny, légcsatornázható 
álmennyezeti egység

FDXS-F(9)      

Légcsatornázható, álmennyezeti 
egység inverteres ventilátorral

FBQ-D     

Oldalfali

Daikin Emura  
oldalfali egység

FTXG-LW/LS        

Oldalfali egység
CTXS-K 
FTXS-K          

Oldalfali egység FTXS-G      

Mennyezet 
alatti

Mennyezet alatti burkolatos 
egység

FHQ-C     

Padlón álló

Nexura padlón álló egység FVXG-K       

Padlón álló egység FVXS-F       

Flexi típusú egység FLXS-B(9)        

Stílusos beltéri egységek 

áttekintés

1  BYCQ140CG + BRC1E52A/B dekorációs panel szükséges 
2  A stílusos egységek csatlakoztatásához BPMKS egység szükséges 
3 Az RXYSQ egységekhez az RA és a VRV beltéri egységek kombinációja nem lehetséges.

Teljesítményosztály (kW)

Az alkalmazástól függően a Split és Sky Air beltéri 
egységek VRV IV és VRV III-S kültéri egységekhez 
csatlakoztathatók. A kombináció korlátozásokat lásd a 
kültéri egység termékortfólióban.

 23



A beltéri levegő 
minőségének öt összetevője
 › Szellőztetés: biztosítja a friss levegő ellátást 

 › Hővisszanyerés: a maximális komfort és 
energiahatékonyság biztosításához visszanyeri a hőt 
és nedvességet  

 › Levegő kezelés: melegíti vagy hűti a belépő levegőt 
a komfort maximalizálása és a légkondicionálás 
terhelésének csökkentése érdekében 

 › Párásítás: a beltéri és a kültéri páratartalom közötti 
egyensúly megteremtése 

 › Légtisztítás: eltávolítja a port, szennyeződéseket és 
szagokat a levegőből

Szellőztetés

Hővisszanyerés Párásítás

Légkezelés Légtisztítás

Típus Termék neve Modell A beltéri levegő 

minőségének összetevői

H
őv

is
sz

an
ye

rő
s 

sz
el

lő
zt

et
ő 

b
er

en
de

zé
se

k VAM-FA/FB

Szellőztetés hővisszanyeréssel 
 › Energiatakarékos szellőztetés
 › Maximális szabad hely marad a bútoroknak, 

dekorációknak és szerelvényeknek
 › Szabad hűtés
 › Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően 

csökken az áramfogyasztás
 › Az opcionális CO

2
 érzékelő energiát takarít meg 

miközben javítja a beltéri levegő minőségét

› Szellőztetés
› Hővisszanyerés

VKM-GB

A friss levegő előmelegítése vagy hűtése a légkondicionáló 
rendszer terhelésének csökkentése érdekében 
 › Energiatakarékos szellőztetés
 › Kiváló minőségű beltéri környezetet teremt
 › Maximális szabad hely marad a bútoroknak, 

dekorációknak és szerelvényeknek
 › Szabad hűtés
 › Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően 

csökken az áramfogyasztás

› Szellőztetés
› Hővisszanyerés 

› Levegő kezelés

VKM-GBM

Előmelegítés, hűtés és párásítás az optimális komfort 
biztosítása érdekében 
 › Energiatakarékos szellőztetés
 › Kiváló minőségű beltéri környezetet teremt
 › Kiegyensúlyozott beltéri levegő páratartalom
 › Maximális szabad hely marad a bútoroknak, 

dekorációknak és szerelvényeknek
 › Szabad hűtés

› Szellőztetés
› Hővisszanyerés 

› Levegő kezelés 

› Párásítás

Lé
gk

ez
el

ő 
eg

ys
ég

DX teljes 
friss levegő 
csomag

Személyre szabott megoldás szellőztetéshez és 
levegő kezeléshez 
 › Inverteres technológia
 › Hőszivattyú és hővisszanyerés
 › Gyakorlatilag ingyenes fűtést biztosít
 › Szobahőmérséklet vezérlése Daikin szabályzóval
 › Az adagoló szelepkészletek széles választéka

› Szellőztetés
› Hővisszanyerés 

› Levegő kezelés 

› Párásítás

› Légtisztítás

0 200 400 600 800 1000 2000 4000 6000 8000 140000

Légszállítás (m3/h)*

* A szállított levegő mennyisége csak közelítő érték, a következő adatokon alapul: fűtési kapacitás EKEXV-kit * 200m³/óra

** Daikin légkezelő és hűtőberendezés integrálási megoldás

**

Szellőztető egységek
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Biddle légfüggöny sorozat

Légfüggöny méretének kiválasztása

Típus ITC ITM DMS-IF BACNET

Kijelző
Kijelző
Érintőképernyő

Integrálás
Mini BMS fűtéshez, légkondicionáláshoz, ipari rendszerekhez és hűtőegységekhez (BACnet és WAGO)
3-ik fél berendezéseinek integrálása (BACnet és WAGO)

Vezérlés

Alapvető funkciók: be/ki, hőmérséklet beállítás, légáramlás beállítás
Hűtőközeg-szivárgás ellenőrzés

Hőmérséklet korlátozás

Csökkentett üzemmód

Automatikus funkcióváltás

Heti ütemezés és speciális napi ütem

Időkapcsoló
Erőltetett kikapcsolás

Felügyelet

Alapvető vezérlő funkciók: BE/KI állapot, üzemmód, beállított hőmérséklet
Szűrő állapota

Hibakód

Előzmények (üzemmódok, hibák...) 
Megjelenítés

Választható kiegészítők
PPD

Webes hozzáférés és vezérlés Std
Http opció

Egyéb

Összekapcsolás 
Előhűtés / előfűtés

Környezeti hőmérséklettől függő hőmérséklet-szabályozás

Szabad hűtés

Csatlakozás az ACNSS szerviz rendszerhez
Beltéri egység csoportok maximum 64 2560 64 4x64

Hálózati megoldások

Hydrobox egységek
Típus Termék neve Modell 80 125

A kilépő víz hőmérséklet 
tartománya

Alacsony 
hőmérsékletű 
hydrobox

HXY-A

Magas hatékonyságú felületfűtéshez és hűtéshez 
 › Ideális meleg vagy hideg vizes padlófűtés rendszerekhez, légkezelő egységekhez, 

alacsony hőmérsékletű radiátorokhoz...
 › Meleg/hideg víz 5-től 45°C-ig
 › Széles üzemi tartomány (-20°C-tól egészen 43°C-ig)
 › A teljesen integrált vízoldali elemek csökkentik a rendszer tervezési idejét
 › Modern, falra függesztett, helytakarékos kialakítás

  5 °C - 45 °C

Magas 
hőmérsékletű 
hydrobox

HXHD-A

Hatékony melegvíz előállítás és felületfűtés
 › Ideális melegvíz előállításához fürdőszobákba, mosdókba és padlófűtéshez, 

radiátorokhoz, légkezelő egységekhez,...
 › Melegvíz 25-től 80°C-ig 
 › Ingyenes fűtés és melegvíz hővisszanyeréssel
 › Hőszivattyús technológia alkalmazása a gazdaságos melegvíz-előállításért - akár 

17%-os megtakarítás egy gázbojlerhez képest
 › Napkollektorra is csatlakoztatható

 25 °C - 80 °C

Típus Termék neve

Biddle légfüggöny, szabadonfüggő CYV S/M/L-DK-F

Biddle légfüggöny, kazettás CYV S/M/L-DK-C

Biddle légfüggöny, süllyesztett CYV S/M/L-DK-R

Teljesítményosztály (kW)

Ajtómagasság (m)

Ajánlott 

Zárt bevásárlóközpont vagy 

forgó bejárati ajtó

Normál  

Nincs szemközti nyitott ajtó, 

kevés közvetlen légmozgás, 

egyszintes épület

Nem ajánlott  

Sarkon vagy téren való 

elhelyezés, több szint és/vagy 

nyitott lépcsőház

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

Kiegészítő opciók
 › Az elektromos légfüggönyökhöz képest a 
megtérülési idő kevesebb, mint 1,5 év

 › Egyszerű és gyors telepítés
 › A kiegyenlítési technológiának köszönhető 
maximális energiahatékonyság

 › 85% levegő elválasztási hatékonyság
 › Kazettás modell (C): álmennyezetre szerelhető, 
csak a dekorációs panel látható

 › Szabadonfüggő modell (F): 
egyszerűen falra szerelhető

 › Süllyesztett modell (R): a mennyezetbe rejthető
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 ʯ Változó hűtőközeg hőmérséklet
 ʯ Akár 9 beltéri egység csatlakoztatása: VRV vagy stílusos 
beltéri egységek (Daikin Emura, Nexura, ...)

 ʯ Az összes beltéri egység egyénileg szabályozható
 ʯ Az összes VRV szabályozó, szellőztető, légkezelő egységhez 
és Biddle légfüggönyhöz csatlakoztatható

 ʯ Helytakarékos kivitel
 ʯ A sorozat kibővített választéka tovább növeli a rugalmasságot

VRV IV S-sorozat

2015-ben a sikeres Mini VRV sorozaton teljes 
frissítést végzünk, ezáltal még tökéletesebb 
megoldást nyújt a kiskereskedelmi 
alkalmazásokhoz, ahol korlátozott hely áll 
rendelkezésre és magas az elvárt teljesítmény.

VRV IV S-sorozat
Helytakarékos megoldás a 

hatékonyság csökkentése nélkül

 ʯ A legkisebb VRV
 ʯ Kis súly és diszkrét megjelenés
 ʯ Kis súlyának köszönhetően 
minimálisra csökken a 
beszereléshez szükséges idő és 
munkaerő

 ʯ Egyfázisú változatban kapható

 ʯ Egyfázisú és háromfázisú 
változatban

 ʯ Kibővített választék a 8, 10 és 
12 LE egységekkel nagyobb 
méretű alkalmazásokra, ahol 
korlátozott hely áll rendelkezésre 
(várhatóan 2015 végén)

4-5 LE

4-5-6-8-10-12 LE
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REYQ-T

VRV IV hővisszanyerés
Kültéri rendszer REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Teljesítmény tartomány LE 8 10 12 14 16 18 20
Hűtési teljesítmény Névl. kW 22,4 (1) (2) 28,0 (1) (2) 33,5 (1) (2) 40,0 (1) (2) 45,0 (1) (2) 50,4 56,0
Fűtési teljesítmény Névl. kW 22,4 (3) (4) 28,0 (3) (4) 33,5 (3) (4) 40,0 (3) (4) 45,0 (3) (4) 50,4 56,0

Max. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
Felvett teljesítmény 
- 50Hz

Hűtés Névl. kW 5,31 (1) / 4,56 (2) 7,15 (1) / 6,19 (2) 9,23 (1) / 8,31 (2) 10,7 (1) / 9,61 (2) 12,8 (1) / 11,9 (2) 15,2 18,6
Fűtés Névl. kW 4,75 (3) / 4,47 (3) 6,29 (3) / 5,47 (3) 8,05 (3) / 6,83 (3) 9,60 (3) / 9,37 (3) 11,2 (3) / 9,88 (3) 12,3 14,9

Max. kW 5,51 7,38 9,43 11,3 12,9 14,3 17,5
EER 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
COP - Max. 4,54 4,27 3,98 3,88 3,95 3,60
COP - Névl. 4,72 (3) / 5,01 (3) 4,45 (3) / 5,12 (3) 4,16 (3) / 4,90 (3) 4,17 (3) / 4,27 (3) 4,02 (3) / 4,56 (3) 4,10 3,76
ESEER 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64 (5)
Beltéri csatlakozási index Min./Névl./Max. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 1685x930x765 1685x1240x765
Súly Egység kg 210 218 304 305 337
Ventilátor Légszállítás Hűtés Névl. m³/perc 162 175 185 223 260 251 261
Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl. dBA 78 79 81 86 88
Hangnyomásszint (1m) Hűtés Névl. dBA 58 61 64 65 66

Éjszakai 
Csendes 
Üzemmód

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

Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. -5,0~43,0
Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -20~15,5

Hűtőközeg Típus / GWP R-410A / 2087,5
Töltet kg/TCO

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

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52 12,7 15,9
Gáz Külső átmérő mm 19,1 22,2 28,6
Kilépő gáz Külső átmérő mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 1.000

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 3N~/50/380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 20 25 32 40 50

Kültéri rendszer REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
Rendszer Kültéri egység 1. modul REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Kültéri egység 2. modul REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Teljesítmény tartomány LE 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Hűtési teljesítmény Névl. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Fűtési teljesítmény Névl. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0

Max. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
Felvett teljesítmény 
- 50Hz

Hűtés Névl. kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,6
Fűtés Névl. kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35 22,4

Max. kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,8
EER 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43 3,52
COP - Max. 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
COP - Névl. 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
ESEER - Automatikus 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER - Standard 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64
Beltéri csatlakozási 
index

Min. 125 162.5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Névl. 250 325.0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Max. 325 422.5 520 585 650 715 780 845 910 975 1040

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gáz Külső átmérő mm 22,2 28,6 34,9
Kilépő gáz Külső átmérő mm 19,1 22,2 28,6
Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 500 1000

Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 40 50 63 80
Folyamatos fűtés v

Kültéri rendszer REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Rendszer Kültéri egység 1. modul REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Kültéri egység 2. modul REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Kültéri egység 3. modul - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Teljesítmény tartomány LE 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Hűtési teljesítmény Névl. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Fűtési teljesítmény Névl. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Max. kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
Felvett teljesítmény 
- 50Hz

Hűtés Névl. kW 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8 43,2 45,6
Fűtés Névl. kW 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7 35,8 36,9

Max. kW 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1 41,5 42,9
EER 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44 3,38 3,32
COP - Max. 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
COP - Névl. 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
ESEER - Automatikus 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER - Standard 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64
Kiterhelési index 
csatlakozás

Min. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Névl. 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
Max. 1105 1170 1235 1300 1365 1430 1495 1560 1625 1690 1755

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 19,1
Gáz Külső átmérő mm 34,9 41,3
Kilépő gáz Külső átmérő mm 28,6 34,9
Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 1000

Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 80 100 125
Folyamatos fűtés v

Kültéri egység modulok REMQ 5T
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 1685x930x765
Súly Egység kg 210
Ventilátor Légszállítás Hűtés Névl. m³/perc 162
Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl. dBA 77
Hangnyomásszint (1m) Hűtés Névl. dBA 56
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. -5,0~43,0

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -20~15,5
Hűtőközeg Típus / GWP R-410A / 2087,5

Töltet kg/TCO
2
Eq 9,7/20,2

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 3N~/50/380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 20

(1) A névleges hűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet: 27°C száraz hőm., 19°C nedves hőm., külső hőmérséklet: 35°C száraz hőm., hűtőközeg egyenértekű csővezetékhossza: 5 m ; szintkülönbség: 0 m. 
A standard hatékonyságú sorozat adatai. (2) A névleges hűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet: 27°C száraz hőm., 19°C nedves hőm., külső hőmérséklet: 35°C száraz hőm., hűtőközeg egyenértekű 
csővezetékhossza: 5 m ; szintkülönbség: 0 m. A magas hatékonyságú sorozat adatai, Eurovent tanúsítvánnyal. (3) A névleges fűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet: 20°C száraz hőm., külső hőmérséklet: 
7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m ; szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai. (4) A névleges fűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet:  
20°C száraz hőm., külső hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m ; szintkülönbség: 0 m. A magas hatékonyságú sorozat adatai, Eurovent tanúsítvánnyal.  
(5) A csatlakoztatható beltéri egységek száma a beltéri egység típusától (VRV beltéri, Hydrobox, RA beltéri, stb.) és a rendszer csatlakoztatási arányának korlátozásától függ (50%<=CR<=130%)
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RYYQ-T / RXYQ-T

Kültéri rendszer RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Teljesítmény tartomány LE 8 10 12 14 16 18 20
Hűtési teljesítmény Névl. kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 28,0 (2) 33,5 (1) / 33,5 (2) 40,0 (1) / 40,0 (2) 45,0 (1) / 45,0 (2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Fűtési teljesítmény Névl. kW 22,4 (3) / 22,40 (4) 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5 (3) / 33,50 (4) 40,0 (3) / 40,0 (4) 45,0 (3) / 45,0 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)

Max. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)
Felvett teljesítmény 
- 50Hz

Hűtés Névl. kW 5,21 (1) / 4,47 (2) 7,29 (1) / 6,32 (2) 8,98 (1) / 8,09 (2) 11,0 (1) / 9,88 (2) 13,0 (1) / 12,10 (2) 15,0 (1) 18,5 (1)
Fűtés Névl. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 7,77 (3) / 6,59 (4) 9,52 (3) / 9,30 (4) 11,1 (3) / 9,8 (4) 12,6 (3) 14,5 (3)

Max. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)
EER 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Automatikus 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Standard 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP - Max. 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP - Névl. 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,31 (3) / 5,08 (4) 4,20 (3) / 4,30 (4) 4,05 (3) / 4,59 (4) 4,00 3,86
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64 (5)
Beltéri csatlakozási index Min./Névl./Max. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 1685x930x765 1685x1240x765
Súly Egység kg 243 252 356 391
Ventilátor Légszállítás Hűtés Névl. m³/perc 162 175 185 223 260 251 261
Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl. dBA 78 79 81 86 88
Hangnyomásszint (1m) Hűtés Névl. dBA 58 61 64 65 66
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. -5~43

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -20~15,5
Hűtőközeg Típus R-410A

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

GWP 2087,5
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52 12,7 15,9

Gáz Külső átmérő mm 19,1 22,2 28,6
Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 1000

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 3N~/50/380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 20 25 32 40 50

Kültéri rendszer RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9
Rendszer Kültéri egység 1. modul 10T 8T 12T 16T 8T

Kültéri egység 2. modul 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T
Kültéri egység 3. modul - 20T

Teljesítmény tartomány LE 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Hűtési teljesítmény Névl. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Fűtési teljesítmény Névl. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3

Max. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0
Felvett teljesítmény 
- 50Hz

Hűtés Névl. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2
Fűtés Névl. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1

Max. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2
EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Automatikus 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER - Standard 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP - Max. 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP - Névl. 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64
Beltéri csatlakozási index Min./Névl./Max. 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1040 425/850/1105 450/900/1170 475/950/1235
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 15,9 19,1

Gáz Külső átmérő mm 28,6 34,9 41,3
Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 1000

Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 63 80 100

Kültéri rendszer RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Rendszer Kültéri egység 1. modul 10T 12T 14T 16T 18T

Kültéri egység 2. modul 12T 16T 18T
Kültéri egység 3. modul 18T 16T 18T

Teljesítmény tartomány LE 40 42 44 46 48 50 52 54
Hűtési teljesítmény Névl. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Fűtési teljesítmény Névl. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2

Max. kW 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5
Felvett teljesítmény 
- 50Hz

Hűtés Névl. kW 31,3 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0
Fűtés Névl. kW 26,7 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 36,3 37,8

Max. kW 31,1 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8
EER 3,6 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Automatikus 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Standard 5,29 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP - Max. 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP - Névl. 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64
Beltéri csatlakozási index Min./Névl./Max. 500/1000/1300 525/1050/1365 550/1100/1430 575/1150/1495 600/1200/1560 625/1250/1625 650/1300/1690 675/1350/1755
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 19,1

Gáz Külső átmérő mm 41,3
Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 1000

Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 100 125

Kültéri egység modul RYYQ-T kombinációkhoz RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Méretek Egység Mag./Szél./Mély. mm 1685/930/765 1685/1240/765
Súly Egység kg 188 195 309 319
Ventilátor Légszállítás Hűtés Névl. m³/perc 162 175 185 223 260 251 261
Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl. dBA 78 79 81 86 88
Hangnyomásszint (1m) Hűtés Névl. dBA 58 61 64 65 66
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. -5~43

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -20~15,5
Hűtőközeg Típus R-410A

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

GWP 2087,5
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 3N~/50/380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) A névleges hűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet: 27°C száraz hőm., 19°C nedves hőm., külső hőmérséklet: 35°C száraz hőm., hűtőközeg egyenértekű csővezetékhossza: 5 m ; szintkülönbség: 0 m. 
A standard hatékonyságú sorozat adatai (2) A névleges fűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet: 20°C száraz hőm., külső hőmérséklet: 7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű 
csővezetékhossza: 5 m ; szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai, Eurovent tanúsítással (3) A névleges fűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet: 20°C száraz hőm., külső hőmérséklet:  
7 °C száraz hőm., 6 °C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m ; szintkülönbség: 0 m. A standard hatékonyságú sorozat adatai (4) A névleges fűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet:  
27°C száraz hőm., 19°C nedves hőm., külső hőmérséklet: 35°C száraz hőm., hűtőközeg egyenértekű csővezetékhossza: 5 m ; szintkülönbség: 0 m. A magas hatékonyságú sorozat adatai, Eurovent tanúsítással  
(5) A csatlakoztatható beltéri egységek száma a beltéri egység típusától függ (VRV beltéri, Hydrobox, RA beltéri, stb.) és a rendszer csatlakoztatási korlátozásaitól (50% <= CR <= 130%) | A STANDARD ESEER érték 
megfelel a normál VRV4 hőszivattyú működésének, figyelmen kívül hagyva a speciális energiatakarékossági funkciókat | Az AUTOMATIKUS SEER érték megfelel a normál VRV4 hőszivattyú működésének, figyelembe 
véve a speciális energiatakarékossági funkciókat (változó hűtőközeg hőmérséklet)
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RXYQQ-T

Kültéri egység RXYQQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Teljesítmény tartomány LE 8 10 12 14 16 18 20

Hűtési teljesítmény Névl. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0

Fűtési teljesítmény Névl./Max. 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
Felvett teljesítmény 
- 50Hz

Hűtés Névl. kW 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5

Fűtés Névl./Max. kW 4,75/5,51 6,29/7,38 7,77/9,10 9,52/11,2 11,1/12,8 12,4/14,4 14,5/17,0

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03

ESEER 6,37(1)/7,53(2) 5,67(1)/7,20(2) 5,50(1)/6,96(2) 5,31(1)/6,83(2) 5,05(1)/6,50(2) 4,97(1)/6,38(2) 4,42(1)/5,67(2)

COP 4,72/4,54 4,45/4,27 4,31/4,12 4,20/4,02 4,05/3,91 4,03/3,89 3,86/3,71

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64(3)

Beltéri csatlakozási index Min./Névl./Max. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650

Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 1685x930x765 1685x1240x765

Súly Egység kg 261 268 364 398

Ventilátor Légszállítás Hűtés Névl. m³/perc 162 175 185 223 260 251 261

Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl. dBA 78 79 81 86 88

Hangnyomásszint (1m) Hűtés Névl. dBA 58 61 64 65 66
Működési tartomány Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. -5~43

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -20~15,5

Hűtőközeg
Típus / GWP R-410A / 2087,5

Töltet kg/ TCO
2
Eq 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

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52 12,7 15,9

Gáz Külső átmérő mm 19,1 22,2 28,6

Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 1000

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 3N~/50/380-415

Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 20 25 32 40 50

Kültéri rendszer RXYQQ 22T 24T 26T 28T 30T 32T 34T 36T
Rendszer Kültéri egység 1. modul 10 8 12 16

Kültéri egység 2. modul 12 16 14 16 18 16 18 20

Teljesítmény tartomány LE 22 24 26 28 30 32 34 36

Hűtési teljesítmény Névl. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0

Fűtési teljesítmény Névl./Max. 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
Felvett teljesítmény 
- 50Hz

Hűtés Névl. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5

Fűtés Névl./Max. kW 14,06/16,48 15,85/18,31 17,29/20,30 18,87/21,90 20,17/23,50 22,2/25,6 23,5/27,2 25,6/29,8

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21

ESEER 5,58(1)/7,07(2) 5,42(1)/6,81(2) 5,39(1)/6,89(2) 5,23(1)/6,69(2) 5,17(1)/6,60(2) 5,05(1)/6,50(2) 5,01(1)/6,44(2) 4,68(1)/6,02(2)

COP 4,37 / 4,19 4,25 / 4,10 4,25 / 4,06 4,16 / 4,00 4,14 / 3,98 4,05 / 3,91 4,04 / 3,90 3,95 / 3,79

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64(3)
Beltéri csatlakozási 
index

Min. 275 300 325 350 375 400 425 450

Névl. 550 600 650 700 750 800 850 900

Max. 715 780 845 910 975 1040 1105 1170
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 15,9 19,1

Gáz Külső átmérő mm 28,6 34,9 41,3

Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 1000

Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 63 80

Kültéri rendszer RXYQQ 38T 40T 42T
Rendszer Kültéri egység 1. modul 8 10 10

Kültéri egység 2. modul 10 12 16

Kültéri egység 3. modul 20 18 16

Teljesítmény tartomány LE 38 40 42

Hűtési teljesítmény Névl. kW 106,0 111,5 118,0

Fűtési teljesítmény Névl./Max. kW 106,4/119,5 111,5/125,0 118,0/131,5
Felvett teljesítmény 
- 50Hz

Hűtés Névl. kW 31,0 33,3

Fűtés Névl./Max. kW 25,54/29,89 26,46/30,88 28,49/32,98

EER 3,42 3,61 3,54

ESEER 5,03(1)/6,36(2) 5,29(1)/6,74(2) 5,19(1)/6,65(2)

COP 4,17 / 4,00 4,21 / 4,05 4,14 / 3,99

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 64(3)
Beltéri csatlakozási 
index

Min. 475 500 525

Névl. 950 1000 1050

Max. 1235 1300 1365
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 19,1

Gáz Külső átmérő mm 41,3

Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 1000

Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 100

Csere VRV IV hőszivattyú

(1) A STANDARD ESEER érték megfelel a normál VRV IV hőszivattyú működésének, figyelmen kívül hagyva a speciális energiatakarékossági funkciókat 
(2) Az AUTOMATIKUS SEER érték megfelel a normál VRV IV hőszivattyú működésének, figyelembe véve a speciális energiatakarékossági funkciókat (változó hűtőközeg hőmérséklet) 
(3)  A csatlakoztatható beltéri egységek száma a beltéri egység típusától (VRV beltéri, hydrobox, RA beltéri, stb.) és a rendszer csatlakoztatási arányának korlátozásától függ (50%<=CR<=130%) 
(4) Eurovent tanúsítással nem rendelkezik
Fluor tartalmú ózonréteg károsító gázokat tartalmaz
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VRV IV vízhűtéses sorozat

RWEYQ-T

Geotermikus működésStandard működés

Kültéri egység RWEYQ 8T 10T 16T 18T 20T 24T 26T 28T 30T

Rendszer Kültéri egység 1. modul RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Kültéri egység 2. modul - RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Kültéri egység 3. modul - RWEYQ8T RWEYQ10T

Teljesítmény tartomány LE 8 10 16 18 20 24 26 28 30

Hűtési teljesítmény Névl. kW 22,4 28,0 44,8 50,4 56,0 67,2 72,8 78,4 84,0

Fűtési teljesítmény Névl. kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

Felvett teljesítmény 
- 50Hz

Hűtés Névl. kW 4,42 6,14 8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4

Fűtés Névl. kW 4,21 6,00 8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0

EER 5,07 4,56 5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56

COP 5,94 5,25 5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 36

Beltéri csatlakozási 
index

Min. 100 125 200 225 250 300 325 350 375

Névl. 200 250 400 450 500 600 650 700 750

Max. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 1000x780x550 -

Súly Egység kg 137 -

Ventilátor Légszállítás Hűtés Névl. m³/perc -

Hangteljesítmény-szint Hűtés Névl. dBA -

Hangnyomásszint (1m) Hűtés Névl. dBA 50 51 53 54 55 56

Működési tartomány Belépő víz 
hőmérséklete

Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. 10~45

Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -10~45

Hűtőközeg Típus / GWP R-410A/2087,5

Töltet kg/ TCO
2
Eq 3,5/7,3 4,2/8,8 -

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Gáz Külső átmérő mm 19,10 (1) 22,2 (1) 28,6 (1) 34,9 (1)
Kilépő gáz Külső átmérő mm 15,9 (2) / 19,10 (3) 19,1 (2) / 22,10 (3) 22,2 (2) / 28,60 (3) 28,6 (2) / 34,90 (3)
Víz Bemenet/Kimenet PT1 1/4B belső menetes/PT1 1/4B belső menetes

Teljes csőhossz Rendszer Tényleges m 300
Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 3N~/50/380-415
Áramerősség - 50Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 20 32 50

(1) Hőszivattyús rendszer esetében gázcsövet nem kell használni   (2) Hővisszanyerős rendszer esetében  (3) Hőszivattyús rendszer esetében (4) Eurovent tanúsítvány nélkül
Fluor tartalmú ózonréteg károsító gázokat tartalmaz
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Beltéri egység BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,005

Fűtés Névl. kW 0,005

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 5 8

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális teljesítmény-indexe 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250

Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 207x388x326

Súly Egység kg 12 15

Burkolat Anyag Galvanizált acéllemez
Csőcsatlakozások Kültéri egység Folyadék Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/9,5

Gáz Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/15,9 Keményforrasztott csatlakozás/22,2

Kilépő gáz Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/12,7 Keményforrasztott csatlakozás/19,1
Beltéri egység Folyadék Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/9,5

Gáz Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/15,9 Keményforrasztott csatlakozás/22,2

Hangelnyelő hőszigetelés Habosított poliuretán, tűnemezelt filc

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/220-240

Összes áramkör Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 15

BS1Q-A  Egyéni elosztódoboz hővisszanyerő VRV IV rendszerhez

Beltéri egység BS 4Q14A 6Q14A 8Q14A 10Q14A 12Q14A 16Q14A
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Fűtés Névl. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 20 30 40 50 60 64

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma leágazásonként 5

Leágazások száma 4 6 8 10 12 16

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális teljesítmény-indexe 400 600 750

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális teljesítmény-indexe leágazásonként 140

Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1060x430

Súly Egység kg 17 24 26 35 38 50

Burkolat Anyag Galvanizált acéllemez
Csőcsatlakozások Kültéri egység Folyadék Külső átmérő mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Gáz Külső átmérő mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9

Kilépő gáz Külső átmérő mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6
Beltéri egység Folyadék Külső átmérő mm 9,5 / 6,4

Gáz Külső átmérő mm 15,9 / 12,7
Cseppvíz VP20 (Belső átm. 20/Külső átm. 26)

Hangelnyelő hőszigetelés Poliuretán hab, polietilén hab

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/220-440

Összes áramkör Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 15

BS-Q14A Multi elosztódoboz VRV IV hővisszanyerő rendszerhez

Beltéri egység BSVQ 100P9B 160P9B 250P9B
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,005

Fűtés Névl. kW 0,005

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 6 8

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális teljesítmény-indexe 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250

Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 207x388x326

Súly Egység kg 12 15

Burkolat Anyag Galvanizált acéllemez
Csőcsatlakozások Kültéri egység Folyadék Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/9,5

Gáz Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/15,9 Keményforrasztott csatlakozás/22,2

Kilépő gáz Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/12,7 Keményforrasztott csatlakozás/12,7 Keményforrasztott csatlakozás/19,1
Beltéri egység Folyadék Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/9,5

Gáz Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/15,9 Keményforrasztott csatlakozás/15,9 Keményforrasztott csatlakozás/22,2

Hangelnyelő hőszigetelés Habosított poliuretán, tűnemezelt filc

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/220-240

Összes áramkör Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 15

BSVQ-P9B  Egyéni elosztódoboz – Vízhűtéses VRV IV hővisszanyeréssel

Beltéri egység BSV4Q-PV/BSV6Q-PV 4Q100PV 6Q100PV
Teljesítmény-felvétel Hűtés Névl. kW 0,020 0,030

Fűtés Névl. kW 0,020 0,030

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 24 36

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma leágazásonként 6

Leágazások száma 4 6

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális teljesítmény-indexe 400 600

A csatlakoztatható beltéri egységek maximális teljesítmény-indexe leágazásonként 100

Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 209x1053x635 209x1577x635

Súly Egység kg 60 89

Burkolat Anyag Galvanizált acéllemez
Csőcsatlakozások Kültéri egység Folyadék Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/12,7 Keményforrasztott csatlakozás/15,9

Gáz Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/28,6

Kilépő gáz Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/19,1 Keményforrasztott csatlakozás/28,6
Beltéri egység Folyadék Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/9,5

Gáz Típus/Külső átm. mm Keményforrasztott csatlakozás/15,9

Hangelnyelő hőszigetelés Habosított poliuretán, tűnemezelt filc

Áramellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/220-240

Összes áramkör Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 15

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV  Multi elosztódoboz – Vízhűtéses VRV IV hővisszanyeréssel

 31



360°
hatékonyság

hővisszanyerő rendszerek

telepítési 

hatékonyság

működési 

hatékonyság

tervezési 

hatékonyság

+ + + MAXIMÁLIS 
komfort

MÉG TÖBB 
ingyen fűtés

EGYSZERŰ 
telepítés

GYORS 
tervezés

Jelen kiadvány kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin 
Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. jelen kiadvány tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította 
össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való 
megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki 
jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít a kiadvány használatából, 
és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. 
A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll. 

Jelen kiadvány felülírja az ECPHU14-115 változatot. 

Daikin Hungary Kft Fehérvári út 84/a, H-1117  Budapest, Hungary · Tel.: 0036/1/46  44 500 · Fax: 0036/1/46 44 501 ·  e-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu

A Daikin Europe N.V. részt vesz a folyadékhűtők (LCP), 
levegőkezelő egységek (AHU), Fan coil egységek (FCU) és 
változó hűtőközeg áramú rendszerek (VRF) számára kialakított 
Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány 
érvényesítésének állapotát online: www.eurovent-certification.
com vagy: www.certiflash.com 
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