
VRV IV recuperação de calor, bomba de calor, 
replacement e condensação a água

VRV IV 
Eficiência a 360° 



Os novos sistemas de recuperação VRV IV definem 

padrões pioneiros em termos de desempenho de 

conforto climático completo. Simplicidade do design total, 

permitindo a instalação rápida, flexibilidade, eficiência 

e conforto absolutos. Conheça todas estas mudanças 

revolucionárias em www.daikin.pt/vrv-iv
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VRV IV =
3  padrões revolucionários

› Temperatura variável do fluido frigorigéneo
› Conforto contínuo durante a descongelação
› Configurador do VRV

+ Tecnologias do VRV IV

+  Controlo de climatização 

integrado

+  Tecnologias de recuperação de 

calor VRV IV

3 melhorias da eficiência 
inteligentes 
Funcionamento mais eficiente melhorada

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

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

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

Projeto mais eficiente melhorado

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

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

 ʯ Gama única de caixas BS simples e multi

Instalação mais eficiente melhorada

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

 ʯ Sem limite de número de saídas não utilizadas
 ʯ Ligue unidades interiores até 28 kW a uma caixa BS 
simples e multi
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Calcule a vantagem da temperatura 
variável do fluido frigorigéneo para o 
seu projeto na nossa calculadora de 
soluções sazonais: 

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

Padrão VRF
A capacidade apenas é controlada com a variação do 
compressor inverter

Daikin VRV IV
Controlo da temperatura variável do fluido frigorigéneo 
para poupar energia em condições de carga parcial.
A capacidade é controlada pelo compressor inverter 
e pela variação da temperatura de evaporação (Te) 
e da temperatura de condensação (Tc) do fluido 
frigorigéneo para alcançar a eficiência sazonal mais 
elevada.

Temperatura  

variável do fluido frigorigéneo

História de sucesso
 
Teste real: até 46% menos energia consumida
 
Um ensaio no terreno realizado numa cadeia de lojas na Alemanha 
demonstrou que o inovador Daikin VRV IV oferece uma eficiência 
energética muito superior em comparação com os modelos 
anteriores.

Os resultados do ensaio demonstraram que o novo sistema 
VRV IV consumia até 60% menos energia do que o sistema VRV III, 
particularmente durante o arrefecimento. As poupanças gerais de 
energia durante o aquecimento corresponderam a 20% em média.

Qual é a eficiência da tecnologia de bomba de calor VRV IV?

O ensaio demonstrou que ao utilizar ar, uma fonte de energia 
infinitamente renovável e gratuita, o sistema VRV IV oferece uma 
solução completa e ambientalmente sustentável para aquecimento, 
arrefecimento e ventilação para aplicações comerciais. O ensaio 
demonstrou também que apenas ao monitorizar os sistemas de 
controlo climático de forma cuidadosa e inteligente, as empresas 
podem identificar e controlar o desperdício de energia. A Daikin 
também oferece este serviço.

Personalize o seu VRV para 
a melhor eficiência sazonal 
e conforto
 
Graças à revolucionária tecnologia de temperatura 
variável do fluido frigorigéneo (VRT), o VRV IV ajusta 
continuamente a velocidade do compressor inverter 
e a temperatura do fluido frigorigéneo, oferecendo a 
capacidade necessária para corresponder à carga do 
edifício sempre com a eficiência sazonal mais elevada!

 › Aumento da eficiência sazonal em 28%
 › O primeiro controlo do mercado a acompanhar a 
variação climática e a compensá-la

 › O conforto dos clientes é assegurado através 
de temperaturas mais elevadas do ar insuflado 
(evitando correntes de ar frio)
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Uma temperatura superior do fluido frigorigéneo resulta numa 
eficiência sazonal e num conforto superiores

Quanto menor for o requisito de capacidade, mais elevada poderá ser a temperatura do fluido frigorigéneo

Quanto mais frio estiver, menor é a carga no edifício e a exigência de capacidade

Como funciona?
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Diferentes modos para 
maximizar a eficiência  
e o conforto
Para maximizar a eficiência energética e a satisfação 
dos clientes, a unidade exterior tem de adaptar a 
temperatura de evaporação/condensação ao ponto 
ótimo de aplicação.

Configure o modo de funcionamento 
principal do sistema

Defina como o sistema reage à mudança de 
cargas

Passo 1 Passo 2

Automático*
Avançado

Espera-se um aumento rápido da carga, como por exemplo em salas de conferências. 
Prioridade dada à velocidade de reação rápida à mudança da carga, resultando em ar 
insuflado temporariamente mais frio.

Rápido O mesmo que indicado acima, mas resposta mais lenta do que no modo avançado.

Suave *
Este modo adequa-se à maior parte das aplicações para escritórios e é o modo 
definido de fábrica.
O equilíbrio perfeito: Velocidade de reação menor com eficiência superior.

Sensibilidade elevada
(Seleção pelo utilizador) Avançado

Concede ao cliente a opção de fixar a temperatura da serpentina, evitando correntes 
de ar frio. Prioridade dada à velocidade de reação rápida à mudança da carga, 
resultando em ar insuflado temporariamente mais frio.

Rápido O mesmo que indicado acima, mas resposta mais lenta.

Suave
A temperatura de descarga de ar permanece praticamente constante. 
Adequado para divisões com tetos baixos.

Eco
A temperatura da serpentina não se altera devido à carga flutuante. 
Adequado para salas de computadores. Adequado para divisões com tetos baixos.

Básico
Padrão VRF atual

Sem submodos
É assim que a maior parte dos outros sistemas VRF funciona e pode utilizar-se para 
todos os tipos de aplicações gerais. Adequado para salas de computadores. 
Adequado para divisões com tetos baixos.

O equilíbrio perfeito: 
Alcança a eficiência superior ao longo do ano, reage 

rapidamente nos dias mais quentes

Velocidade de resposta rápida Eficiência superior

Eficiência máxima durante todo o ano

Velocidade de resposta rápida Eficiência superior

6 
patentes

Como definir  
os diferentes modos?

* Definição de fábrica

Aceda a

https://www.youtube.com/
DaikinPortugal

VRV III 20HP (2 módulos) VRV IV 18HP (1 módulo)

Período Março de 2012 - Fevereiro de 2013 Março de 2013 - Fevereiro de 2014

Média (kWh/Mês) 2.797 1.502

Total (KWh) 33.562 18.023

Total (€) 6.041 3.244

Anualmente (custo 
operacional/m² (€/m²)

9,9  5,3 

Poupanças de 46% = € 2.797

Dados medidos
Loja Unterhaching (Alemanha)

 › Área de ocupação: 607 m²
 › Custo de energia: 0,18 €/kWh
 › Sistema considerado para consumo:

 - Bomba de calor VRV IV com aquecimento contínuo
 - Cassetes "round flow" (sem painel de auto limpeza)
 - VAM para ventilação (2x VAM2000)
 - Cortina de ar Biddle
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Aquecimento 
contínuo  
durante a descongelação
Puro conforto

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 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 e 
nos custos de funcionamento.
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 fornecer aquecimento mesmo 
no modo de descongelação, dando resposta 
às eventuais desvantagens de especificar uma 
bomba de calor como sistema de aquecimento 
monovalente.

 › 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

Aceda a

https://www.youtube.com/
DaikinPortugal
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Para os modelos simples de bomba de calor VRV IV, 
utiliza-se um elemento de acumulação de calor único. 
Este elemento, 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.

Como funciona?
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.
A serpentina da unidade exterior é descongelada …

… uma de cada vez …

… para que no interior se mantenha uma temperatura confortável.

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.

Push button
on the PCB

R410-A

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

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

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

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

foto in crkeltje zou ik 
behouden
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Software para colocação 
em funcionamento, 
configuração e 
personalização simplificadas
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Software configurador do  

VRV

Manutenção simplificada
O visor intuitivo das unidades exteriores simplifica as tarefas de 
manutenção básicas. 
 ʯ Relatório de erros com leitura fácil
 ʯ Menu fácil de compreender que indica definições locais de forma 
rápida e simples

 ʯ Parâmetros fáceis de acompanhar para verificar as funções 
básicas: alta pressão, baixa pressão, frequência e histórico do 
tempo de funcionamento de compressores, temperatura de 
descarga/aspiração

Colocação em funcionamento simplificada
O configurador do VRV é uma solução de software avançada que 
permite uma configuração e colocação em funcionamento simples 
do sistema. 
 ʯ É necessário menos tempo nos espaços técnicos para configurar 
a unidade exterior

 ʯ É possível gerir vários sistemas em diferentes locais exatamente 
da mesma forma, permitindo a colocação em funcionamento 
simples para os gestores dos sistemas (key users)

 ʯ As definições iniciais da unidade exterior podem ser recuperadas 
com facilidade

Visor de 3 dígitos

Interface intuitiva  
em vez de botões

 ʯ Interface gráfica
 ʯ Gere sistemas em vários locais exatamente da 
mesma forma

 ʯ Recupera definições iniciais
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Permutador de calor de 3 fiadas 
e 4 lados
 › Superfície de permuta de calor até 50% superior 
(até 235 m2), resultando em 30% mais eficiência

Arrefecimento da PCB a fluido 
frigorigéneo
 › Arrefecimento fiável porque 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, aumentando a  
eficiência de permuta de calor em 5%

Compressor  
recentemente desenvolvido
Totalmente inverter

 › Permite a temperatura variável do fluido 
frigorigéneo e baixas correntes de arranque

 › Controlo de capacidade de variação contínua

Motor DC por relutância sem escovas

 › Maior eficiência em comparação com 
motores CA com a utilização simultânea 
de binário normal e de relutância

 › Potentes ímanes de neodímio criam um 
elevado binário de forma eficaz

 › O óleo de alta pressão reduz as perdas de impulso

 

Motor de 6 polos de tipo J de elevada eficiência

 › Campo magnético 50% mais forte 
e maior eficiência de rotação

 

Processo thixocasting

 › O volume de compressão é aumentado em 50% 
graças a um novo material de elevada durabilidade 
moldado num estado semi fundido

Tecnologias 
exclusivas VRV IV

37 
patentes

6 
patentes

10 
patentes
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Motor do ventilador DC

Motor DC de rotor exterior para maior 
eficiência

 › O maior diâmetro do rotor resulta numa 
maior força para o mesmo campo 
magnético, aumentando a eficiência

 › O melhor controlo resulta em mais níveis do 
ventilador para corresponder à capacidade real

Inverter DC sinusoidal

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

Motor do ventilador DC

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

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, resultando num uso mais eficiente do 
permutador de calor.

Permutador de calor standard

Em 85 °C

27 °C

Saída 45 °C

55 °C

55 °C

50 °C

Permutador de calor e-Pass

43 °C

Em 85 °C

27 °C

Saída 45 °C

60 °C

55 °C

Consumo de energia

Limite predefinido

Tempo

Função I-demand
Limite o consumo de energia máximo. 
O novo sensor de corrente minimiza a diferença entre 
o atual consumo de energia e o consumo de energia 
predefinido.

Função de controlo 
preditivo (PCF)
 › Alcança o objetivo de capacidade temperatura do 
fluido frigorigéneo mais rapidamente

 › Alcança o objetivo sem excesso, para que não exista 
desperdício, promovendo a eficiência

 › Três definições de capacidade oferecem um controlo 
mais preciso para conforto do utilizador

O elevado número de sistemas Daikin já em 
funcionamento e monitorizados pelo software i-Net 
permite-nos analisar os dados e desenvolver a função 
de controlo preditivo do compressor.

Objetivo

t

(VRV IV)

VRV IV com PCF 

VRF geral com controlo PI

Objetivo de capacidade/temperatura do fluido frigorigéneo

2t

 (VRF geral)

VRV IV: PCF

O compressor funciona com dados preditivos para o controlo

 › resultado: rápida convergência com o objetivo de temperatura  

e redução do desperdício de funcionamento do compressor

VRF geral: Controlo Pi

O compressor funciona com feedback apenas para o controlo

 › resultado: desperdício de funcionamento e tempo mais prolongado 

antes de alcançar o set-point pretendido

Motor convencional com rotor interior

Rotor RotorEstator Estator

Rotor exterior Daikin

V
V

 

Funcionamento 
do compressor 
com desperdício

Metade 
do tempo 

relativamente 
ao VRF geral

VRF geral:
Dobro do tempo relativamente ao VRV IV

ÚNICO

ÚNICO
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De um modo geral, muitos edifícios recorrem 
atualmente a vários sistemas separados para 
aquecimento, arrefecimento, cortina de ar com 
aquecimento e água quente. Consequentemente, 
verifica-se o desperdício de energia. Para oferecer 
uma alternativa muito mais eficiente, a tecnologia 
VRV foi desenvolvida para uma solução total, 
gerindo até 70% do consumo de energia de um 
edifício concedendo um elevado potencial de 
poupança de custos.

 › Aquecimento e arrefecimento  
para conforto durante todo o ano 

 › Água quente  
para a produção eficiente de água quente 

 › Aquecimento/arrefecimento de pavimento 
para o aquecimento/arrefecimento eficiente do 
espaço 

 › Ventilação  
para ambientes de alta qualidade 

 › Cortinas de ar  
para uma ótima separação de ambientes (exterior/interior) 

 › Controlos  
para a máxima eficiência operacional

Combine até 70% do consumo energético do seu edifício

A solução  
total

Água quente

Cortinas de ar

Aquecimento

Arrefecimento

Controlos

VentilaçãoAquecimento de 
pavimento

Consumo médio de energia de um escritórioConsumo médio de energia de um hotel

Iluminação

Equipamento 
de escritório

Integração de 

equipamento 

existente no 

mercado

Aquecimento 
ambiente 25%

Arrefecimento 
ambiente 9%

Ventilação 5%

OutroÁgua quente 9%

Outro

Escritório

Cozinha

Iluminação

Aquecimento 
ambiente 31%

Ventilação 4% 

Refrigeração 3% 

Arrefecimento 
ambiente 15%

Água quente 17%70% 48%

Integração de 

equipamento 

existente no 

mercado
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Um sistema,  
várias aplicações para hotéis, 

escritórios, lojas, residências, etc.

Aquecimento e arrefecimento Sistemas de controlo inteligentes

 › Combine as unidades interiores do VRV 
com outras elegantes unidades interiores 
da gama doméstica no mesmo sistema

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

 › O Mini BMS liga equipamento Daikin e outro 
equipamento existente no mercado

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

Cortina de ar BiddleHydrobox de baixa temperatura

 › Aquecimento ambiente muito eficiente através de: 
- Aquecimento de pavimento 
- Radiadores de baixa temperatura 
- Convetor para bomba de calor

 › Água quente dos 25 aos 45 °C

*apenas para ligações ao VRV com recuperação de calor

 › Produção de água quente eficiente para: 
- Chuveiros 
- Cozinhas 
- Limpeza

 › Água quente dos 25 aos 80 °C

Hydrobox de alta temperatura* Ventilação

 › Gama mais ampla de ventilação DX, de pequenas 
unidades de ventilação de recuperação de calor a 
unidades de tratamento de ar em grande escala

 › Proporciona um ambiente fresco, 
saudável e confortável

22

 › Período de retorno inferior a 1 ano em 
comparação com a cortina de ar elétrica

 › Solução altamente eficiente para a 
separação climática em entradas
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Recuperação de calor  
VRV IV
Melhor solução de eficiência  

e conforto

Aquecimento e produção 
de água quente "gratuitos"
 
Até agora, a maior parte dos edifícios comerciais 
recorriam a sistemas separados para arrefecimento, 
aquecimento, água quente, etc., resultando num 
elevado desperdício de energia.
Um sistema de recuperação de calor integrado 
reutiliza o calor extraído de escritórios e salas de 
servidor para aquecer outras áreas ou produzir 
água quente.

Máximo  
conforto
 
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, representa um 
ambiente de trabalho interior perfeito´, quer 
estejam voltados para norte ou para sul.

Arrefecimento

Aquecimento

Água quente

O calor extraído produz 

gratuitamente água quente e 

aquecimento

+

Norte

Sul
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Projeto simplificado
Instalação rápida
Mais calor gratuito
Máximo conforto

-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

Mais eficiente
 
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.

Carga de arrefecimento

Carga de aquecimento

Temperatura ambiente

Controlo de modo 

misto melhorado

Divisão otimizada do 
permutador de calor 
para a eficiência sazonal 
mais elevada no modo 
de recuperação de calor
 
Permutador de calor dividido verticalmente com 
relação otimizada para funcionamento em modo misto.  
Melhora a eficiência de recuperação de 
calor reduzindo as perdas de radiação.

30%

70%

Adicionalmente, a parte de baixo do permutador de calor está 

continuamente quente durante o funcionamento evitando a 

acumulação de gelo

Amplo intervalo de 
funcionamento em 
aquecimento
A recuperação de calor do VRV IV apresenta um 
intervalo de funcionamento padrão até -20 °C em 
aquecimento. Também pode permitir o arrefecimento 
até -20 °C para salas de servidores (definição no local).

-20 °CBh

-20 °CBh

Arrefecimento técnico

Aquecimento

Arrefecimento

-5 °CBh 43 °CBs-25 °C

15,5 °C

CBh: temperatura interior

CBs: temperatura exterior
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Vantagens  
da tecnologia de 3 tubos

A menor queda de pressão 
traduz-se numa maior eficiência
 ʯ Caudal de fluido frigorigéneo suave num sistema de 3 
tubos graças a 2 tubos de gás mais pequenos, resulta 
numa maior eficiência energética

 ʯ Caudal de fluido frigorigéneo turbulento numa 
tubagem de gás maior no sistema de 2 tubos, resulta 
numa maior 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 superior durante o 
modo de recuperação de calor. O nosso sistema 
consegue recuperar 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.

R/C VRV de 3 tubos

Sistema de 2 tubos

Pressão 

Comprimento do tubo

Pressão

Entalpia

Potência absorvida - Daikin

Potência absorvida - Sistema de 2 tubos

Condensação 55 °C

Condensação 45 °C

Combine livremente 
unidades exteriores
Combine unidades exteriores flexivelmente para reduzir 
as emissões de carbono, otimize o seu sistema para 
aquecimento contínuo e alcance a eficiência mais elevada.

Caixas BS  

totalmente reformuladas
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Caixas BS  

totalmente reformuladas

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

 BS 10, 12 Q14 A  BS 16 Q14 A

Porta simples 

 › 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

Porta multi: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › Até 55% mais pequena e 41% 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

Máxima flexibilidade de 
design e velocidade de 
instalação
 › Crie o seu sistema de forma rápida e flexível com 
uma variedade única de caixas BS simples e multi

 › Uma grande variedade de caixas BS multi 
compactas e leves reduz substancialmente o tempo 
de instalação

 › Combinação livre de caixas BS simples e multi

O máximo conforto, 
sempre
Com a caixa VRV BS, qualquer unidade interior 
não utilizada para alternar entre aquecimento e 
arrefecimento mantém constante a temperatura 
pretendida. Isto porque o nosso sistema de 
recuperação de calor não precisa de equalizar a 
pressão em todo o sistema após uma comutação.

Desl.

Instalação mais rápida graças à ligação aberta

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

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

 17



O que significa para 
si a instalação do 
VRV IV?
 

Veja como pode beneficiar 

da gama de produtos muito 

flexíveis e eficientes da Daikin.

Consultores
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.

 ʯ O design ecológico satisfaz e supera os requisitos legais
 ʯ Ideal para alcançar níveis BREEAM/EPDB/LEED superiores
 ʯ Sem correntes de ar com temperaturas de 
evaporação superiores, até 11 °C ou 16 °C, graças à 
temperatura variável do fluido frigorigéneo

 ʯ Especificações únicas para aquecimento 
monovalente, graças ao aquecimento contínuo

 ʯ A máxima flexibilidade para satisfazer os requisitos do cliente
 ʯ Ferramentas de software avançadas para 
assistência no layout do sistema

Proprietários de edifícios
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).

 ʯ Até 28% de poupança no custo anual 
(em comparação com o VRV III)

 ʯ Sem correntes de ar graças à temperatura variável do 
fluido frigorigéneo e ao aquecimento contínuo

 ʯ Um único ponto de contacto para o design e 
manutenção do seu sistema de climatização

 ʯ O sistema integrado, que combina ar condicionado, 
água quente, ventilação, etc., permite a máxima 
recuperação de calor e eficiência energética

 ʯ É possível gerir vários sistemas da mesma 
forma nos principais clientes

 ʯ Serviço pós-venda dedicado para garantir 
uma rápida assistência no local

Instaladores
O Daikin VRV IV define o padrão com tecnologia avançada e 
rápida colocação em funcionamento e manutenção  ʯ Colocação em funcionamento simples e 

rápida com o configurador VRV
 ʯ Verificação remota de falta de fluido frigorigéneo
 ʯ Gama única de caixas BS simples e multi que 
permite reduzir o tempo de instalação

 ʯ Vasta gama de unidades exteriores (até 54 CV 
para bomba de calor e recuperação de calor)

 ʯ Um fornecedor = um ponto de contacto
 ʯ A máxima flexibilidade para satisfazer os requisitos do cliente
 ʯ Formação personalizada para maximizar as competências
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Descrição geral dos 
produtos  

de unidade exterior VRV IV

Recuperação de calor VRV IV
 ʯ Solução totalmente integrada com recuperação de 
calor para uma eficiência máxima com COP's até 8!

 ʯ Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício 
através de um único ponto de contacto: precisão no 
controlo da temperatura, ventilação, água quente, 
unidades de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 ʯ Aquecimento e água quente "gratuitos" 
através da recuperação de calor

 ʯ Conforto pessoal perfeito para utilizadores/proprietários 
através do aquecimento e arrefecimento simultâneos

 ʯ Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, 
tais como a temperatura variável do fluido 
frigorigéneo e o aquecimento contínuo

 ʯ Gama única de caixas BS simples e multi

Bomba de calor VRV IV
 ʯ Abrange todas as necessidades térmicas de 
um edifício através de um único ponto de 
contacto: precisão no controlo da temperatura, 
ventilação, água quente, unidades de 
tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 ʯ Passível de ligação a unidades interiores 
elegantes (Daikin Emura, Nexura)

 ʯ Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, 
tais como a temperatura variável do fluido 
frigorigéneo e o aquecimento contínuo

VRV IV Replacement
 ʯ Substituição económica e rápida através 
da reutilização da tubagem existente

 ʯ Até 40% mais eficiente do que os sistemas R-22
 ʯ Sem interrupção das atividades diárias 
durante a substituição do sistema

 ʯ Substituição segura de sistemas 
Daikin e de outros fabricantes

 ʯ Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais 
como a temperatura variável do fluido frigorigéneo

VRV IV de condensação a água
 ʯ Reduz as emissões de CO₂ utilizando a 
energia geotérmica como fonte 

 ʯ O modo geotérmico elimina a necessidade de dispor de 
uma fonte externa de aquecimento ou arrefecimento

 ʯ Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício 
através de um único ponto de contacto: precisão no 
controlo da temperatura, ventilação, água quente, 
unidades de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 ʯ O design compacto e leve permite a montagem 
vertical das unidades, que podem ser localizadas em 
coluna umas sobre as outras (sem assentarem uma 
nas outras ) para uma poupança de espaço máxima

 ʯ Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais 
como a temperatura variável do fluido frigorigéneo

 ʯ A opção de controlo do caudal variável de 
água aumenta a flexibilidade e o controlo

REYQ-T

RXYQQ-T

RYYQ-T

RXYQ-T(9)

RWEYQ-T
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Modelo Nome do produto 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

C
on

de
ns

aç
ão

 a
 a

r -
 

re
cu

p
er

aç
ão

 d
e 

ca
lo

r

Re
cu

p
er

aç
ão

 d
e 

ca
lo

r V
RV

 IV

Melhor solução de eficiência e conforto
 › Solução totalmente integrada com recuperação de calor para uma eficiência máxima 
 ›  Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único ponto 

de contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação, água quente, unidades 
de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › Aquecimento e água quente "gratuitos" através da recuperação de calor
 › Conforto pessoal perfeito para utilizadores/proprietários através do aquecimento e 

arrefecimento simultâneos
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável do 

fluido frigorigéneo e o aquecimento contínuo
 › Permite o arrefecimento técnico
 › A maior gama de caixas BS do mercado

REYQ-T

      
 

                     

Descrição geral dos produtos 
Unidades exteriores 
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Ótima solução da Daikin com conforto superior
 › Aquecimento contínuo durante a descongelação
 ›  Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único 

ponto de contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação, água 
quente, unidades de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › Passível de ligação a unidades interiores elegantes (Daikin Emura, Nexura)
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável 

do fluido frigorigéneo e o aquecimento contínuo

 RYYQ-T
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Solução Daikin para conforto e baixo consumo de energia
 ›  Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único 

ponto de contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação, água 
quente, unidades de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › Passível de ligação a unidades interiores elegantes (Daikin Emura, Nexura)
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável 

do fluido frigorigéneo

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Solução de poupança de espaço sem comprometer a eficiência
 › Para aplicações residenciais e comerciais ligeiras
 › Design de poupança de espaço
 › Ligação das modernas unidades interiores VRV (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

Sé
rie

  

VR
VI

V-
S

Solução de poupança de espaço sem comprometer a eficiência
 › Design de poupança de espaço para uma instalação flexível
 › Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único 

ponto de contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação,  
unidades de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › Ligação das modernas unidades interiores VRV (Daikin Emura, Nexura)
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável 

do fluido frigorigéneo

lançamento no  
outono de 2015

RXYSQ-TV1/TY1      

Sé
rie

  

VR
VI

V-
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O sistema VRV mais compacto
 › O design do ventilador simples compacto e leve poupa espaço e é fácil de instalar
 › Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único 

ponto de contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação,  
unidades de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › Ligação das modernas unidades interiores VRV (Daikin Emura, Nexura)
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável 

do fluido frigorigéneo

lançamento no  
outono de 2015 

RXYSCQ-TV1

Compact
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to Quando o aquecimento é uma prioridade, sem comprometer a eficiência
 › Adequado para aquecimento de fonte simples
 › Intervalo de funcionamento alargado até -25 °C em aquecimento
 › Capacidade de aquecimento estável e eficiência elevada a temperaturas 

ambiente baixas

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Configuração VRV Classic

 › Para requisitos padrão de arrefecimento e aquecimento
 › Passível de ligação a unidades interiores VRV, controlos e ventilação

RXYCQ-A       
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Substituição rápida e de qualidade para sistemas R-22 e R-407C
 › Substituição económica e rápida através da reutilização da tubagem existente
 › Até 40% mais eficiente do que os sistemas R-22
 › Sem interrupção das atividades diárias durante a substituição do sistema
 › Substituição segura de sistemas Daikin e de outros fabricantes

RQCEQ-P*

         

b
om

b
a 

de
 c

al
or

Substituição rápida e de qualidade para sistemas R-22 e R-407C
 › Substituição económica e rápida através da reutilização da tubagem existente
 › Até 80% mais eficiente do que os sistemas R-22
 › Sem interrupção das atividades diárias durante a substituição do sistema
 › Substituição segura de sistemas Daikin e de outros fabricantes
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável 

do fluido frigorigéneo

RXYQQ-T*        
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Ideal para edifícios altos, utilizando a água como fonte de calor
 › Emissões de CO2 reduzidas graças à utilização da energia geotérmica como fonte de energia 

renovável
 › Não é necessária uma fonte de aquecimento ou arrefecimento externa durante a utilização 

do modo geotérmico
 ›  Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único ponto de 

contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação, água quente, unidades de 
tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › O design compacto e leve permite o empilhamento para uma poupança de espaço máxima
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável do fluido 

frigorigéneo
 › A opção de controlo do caudal variável de água aumenta a flexibilidade e o controlo

RWEYQ-T*

 

      

 Unidade simples

 Multi-combinação

NOVO

NOVO

* Sem certificação Eurovent
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Melhor solução de eficiência e conforto
 › Solução totalmente integrada com recuperação de calor para uma eficiência máxima 
 ›  Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único ponto 

de contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação, água quente, unidades 
de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › Aquecimento e água quente "gratuitos" através da recuperação de calor
 › Conforto pessoal perfeito para utilizadores/proprietários através do aquecimento e 

arrefecimento simultâneos
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável do 

fluido frigorigéneo e o aquecimento contínuo
 › Permite o arrefecimento técnico
 › A maior gama de caixas BS do mercado

REYQ-T
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Ótima solução da Daikin com conforto superior
 › Aquecimento contínuo durante a descongelação
 ›  Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único 

ponto de contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação, água 
quente, unidades de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › Passível de ligação a unidades interiores elegantes (Daikin Emura, Nexura)
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável 

do fluido frigorigéneo e o aquecimento contínuo

 RYYQ-T
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Solução Daikin para conforto e baixo consumo de energia
 ›  Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único 

ponto de contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação, água 
quente, unidades de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › Passível de ligação a unidades interiores elegantes (Daikin Emura, Nexura)
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável 

do fluido frigorigéneo

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Solução de poupança de espaço sem comprometer a eficiência
 › Para aplicações residenciais e comerciais ligeiras
 › Design de poupança de espaço
 › Ligação das modernas unidades interiores VRV (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

Sé
rie

  

VR
VI

V-
S

Solução de poupança de espaço sem comprometer a eficiência
 › Design de poupança de espaço para uma instalação flexível
 › Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único 

ponto de contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação,  
unidades de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › Ligação das modernas unidades interiores VRV (Daikin Emura, Nexura)
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável 

do fluido frigorigéneo

lançamento no  
outono de 2015

RXYSQ-TV1/TY1      

Sé
rie
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O sistema VRV mais compacto
 › O design do ventilador simples compacto e leve poupa espaço e é fácil de instalar
 › Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único 

ponto de contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação,  
unidades de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › Ligação das modernas unidades interiores VRV (Daikin Emura, Nexura)
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável 

do fluido frigorigéneo

lançamento no  
outono de 2015 

RXYSCQ-TV1

Compact
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to Quando o aquecimento é uma prioridade, sem comprometer a eficiência
 › Adequado para aquecimento de fonte simples
 › Intervalo de funcionamento alargado até -25 °C em aquecimento
 › Capacidade de aquecimento estável e eficiência elevada a temperaturas 

ambiente baixas

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Configuração VRV Classic

 › Para requisitos padrão de arrefecimento e aquecimento
 › Passível de ligação a unidades interiores VRV, controlos e ventilação

RXYCQ-A       
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Substituição rápida e de qualidade para sistemas R-22 e R-407C
 › Substituição económica e rápida através da reutilização da tubagem existente
 › Até 40% mais eficiente do que os sistemas R-22
 › Sem interrupção das atividades diárias durante a substituição do sistema
 › Substituição segura de sistemas Daikin e de outros fabricantes

RQCEQ-P*
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Substituição rápida e de qualidade para sistemas R-22 e R-407C
 › Substituição económica e rápida através da reutilização da tubagem existente
 › Até 80% mais eficiente do que os sistemas R-22
 › Sem interrupção das atividades diárias durante a substituição do sistema
 › Substituição segura de sistemas Daikin e de outros fabricantes
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável 

do fluido frigorigéneo

RXYQQ-T*        

             

C
on

de
ns

aç
ão

 a
 á

gu
a

VR
V 

IV
 d

e 
co

nd
en

sa
çã

o 
a 

ág
ua

Ideal para edifícios altos, utilizando a água como fonte de calor
 › Emissões de CO2 reduzidas graças à utilização da energia geotérmica como fonte de energia 

renovável
 › Não é necessária uma fonte de aquecimento ou arrefecimento externa durante a utilização 

do modo geotérmico
 ›  Abrange todas as necessidades térmicas de um edifício através de um único ponto de 

contacto: precisão no controlo da temperatura, ventilação, água quente, unidades de 
tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 › O design compacto e leve permite o empilhamento para uma poupança de espaço máxima
 › Incorpora os padrões e as tecnologias VRV IV, tais como a temperatura variável do fluido 

frigorigéneo
 › A opção de controlo do caudal variável de água aumenta a flexibilidade e o controlo

RWEYQ-T*
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Notas

Recuperação de calor VRV IV REYQ-T � O � � � � O �  ʯ Limite da relação de ligação do sistema total padrão: 50 ~ 130%

com apenas unidades interiores VRV 

com hydroboxes LT/HT      ʯ Máx. 32 unidades interiores, mesmo em sistemas 16HP e superiores
 ʯ Relação de ligação do sistema total até 200% possível

Unidades HRV VAM-, VKM-      
 ʯ Sistemas dedicados (apenas com unidades de ventilação) 
não permitidos, é sempre necessária uma combinação com 
unidades interiores VRV padrão

Ligação AHU EKEXV + EKEQMCB    

Cortina de ar Biddle CYV-DK-    

Bomba de calor VRV IV RYYQ-T/RXYQ-T(9) � � � O � � � �  ʯ Limite da relação de ligação do sistema total padrão: 50 ~ 130%

com apenas unidades interiores VRV   ʯ Relação de ligação do sistema total de 200% possível em 
circunstâncias especiais

com unidades interiores residenciais     ʯ Apenas sistemas de módulo simples (RYYQ 8~20 T/RXYQ 8~20 T)
 ʯ Máx. 32 unidades interiores, mesmo em sistemas 16HP, 18HP e 20HP

com hydroboxes LT     ʯ Máx. 32 unidades interiores, mesmo em sistemas 16HP e superiores
 ʯ Contacte a Daikin no caso de sistemas multi-módulo (>20HP)

Unidades HRV VAM-, VKM-      

Ligação AHU EKEXV + EKEQMCB    

Ligação AHU EKEXV + EKEQFCB 

Cortina de ar Biddle CYV-DK-    

VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8 � � O O � � O �  ʯ Limite da relação de ligação do sistema total padrão: 50 ~ 130%

com unidades interiores VRV    
com unidades interiores Split   ʯ Relação de ligação do sistema total em termos de índices VRV: 56 ~ 145%

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  ʯ Limite da relação de ligação do sistema total padrão: 50 ~ 130%

com unidades interiores VRV    

com unidades interiores Split   ʯ Relação de ligação do sistema total em termos de índices VRV: 56 ~ 145%

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  ʯ Limite da relação de ligação do sistema total padrão: 50 ~ 130%

com unidades interiores VRV    

com unidades interiores Split   ʯ Relação de ligação do sistema total em termos de índices VRV: 56 ~ 145%

VRV III otimizada para aquecimento 
RTSYQ-PA  O O O   O   ʯ Limite da relação de ligação do sistema total padrão: 50 ~ 130%

VRV Classic RXYCQ-A  O O O  O O O
 ʯ Limite da relação de ligação do sistema total padrão: 50 ~ 120%
 ʯ No caso de utilização de pelo menos uma unidade interior 
FXFQ20~25 nos modos 8HP ou 10HP, a relação de ligação 
máxima é de 100%.

VRV III-Q Replacement H/R 
RQCEQ-P  O O O  O O O  ʯ Limite da relação de ligação do sistema total padrão: 50 ~ 130%

VRV IV-Q Replacement H/P 
RXYQQ-T  O O O   O   ʯ Limite da relação de ligação do sistema total padrão: 50 ~ 130%

VRV IV-W de condensação a água VRV 
RWEYQ-T  O O O   O   ʯ Limite da relação de ligação do sistema total padrão: 50 ~ 130%

� ...Ligação de unidade interior possível, mas não necessariamente em simultâneo com outras unidades interiores permitidas

 ... Ligação de unidade interior possível, mesmo em simultâneo com outras unidades na mesma fila

O ... Ligação de unidade interior não possível neste sistema de unidade exterior
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(1) As capacidades de arrefecimento nominal baseiam-se em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m

(2) As capacidades de aquecimento nominal baseiam-se em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m

Tipo Modelo  Nome do produto 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250
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Cassete 

"round flow"

360° de descarga de ar para um ótimo nível de eficiência e conforto
 › Função de auto limpeza para uma elevada eficiência
 › Sensores inteligentes para poupar energia e maximizar o conforto
 › Flexibilidade para se adequar ao layout de qualquer divisão
 › A menor altura de instalação do mercado!

FXFQ-A         

Cassete 

totalmente 

plana

Design exclusivo que se integra totalmente no teto
 › Integração perfeita em placas de teto padrão
 › Combinação de design icónico e excelência de engenharia
 › Sensores inteligentes para poupar energia e maximizar o conforto
 › Unidade de capacidade reduzida desenvolvida para divisões pequenas ou bem isoladas
 › Flexibilidade para se adequar ao layout de qualquer divisão

FXZQ-A      

Cassete de 

montagem no 

teto de 2 vias

O design fino e leve permite a instalação fácil em espaços reduzidos no teto
 › A profundidade de todas as unidades é 620 mm, ideal para espaços reduzidos no teto
 › Flexibilidade para se adequar ao layout de qualquer divisão
 › Consumo de energia reduzido graças ao motor do ventilador DC
 › As abas fecham-se totalmente quando a unidade não está em funcionamento
 › Ótimo conforto com ajuste automático do fluxo de ar de acordo com a carga solicitada

FXCQ-A        

Cassete de canto 

de montagem 

no teto

Unidade de 1 via para instalação em cantos 
 › As dimensões compactas permitem a instalação em espaços estreitos no teto
 › Instalação flexível graças a diferentes opções de descarga de ar

FXKQ-MA    

U
ni

da
de

 d
e 

co
nd

ut
as

Pequena 

unidade de 

condutas

Concebida para quartos de hotel 
 › As dimensões compactas permitem a instalação em espaços estreitos no teto
 › Discretamente oculta no teto: apenas as grelhas estão visíveis
 › Instalação flexível, uma vez que a direção de aspiração do ar pode ser alterada 

da parte de trás para a parte de baixo

FXDQ-M9  

Unidade de 

condutas fina

Design fino para uma instalação flexível
 › As dimensões compactas permitem a instalação em espaços estreitos no teto
 › Pressão estática externa média até 44 Pa
 › Apenas as grelhas estão visíveis
 › Unidade de capacidade reduzida desenvolvida para divisões pequenas ou bem isoladas
 › Consumo de energia reduzido graças ao motor do ventilador DC

FXDQ-A       

Unidade de 

condutas com 

ESP médio

A unidade de pressão estática média mais fina, mas mais potente do mercado!
 ›  A unidade mais fina da classe, com apenas 245 mm
 › Baixo nível sonoro de funcionamento
 › A pressão estática externa média até 150 Pa facilita a utilização de condutas flexíveis 

de vários comprimentos
 › A função de ajuste automático do fluxo de ar mede o volume de ar e a pressão 

estática e permite ajustar de acordo com o fluxo de ar nominal, garantindo o conforto

FXSQ-A           

Unidade de 

condutas com 

ESP elevado

ESP até 200, ideal para espaços de grandes dimensões
 ›  Ótimo conforto garantido independentemente do comprimento das condutas 

ou do tipo de grelhas, graças ao ajuste automático do fluxo de ar
 › Consumo de energia reduzido graças ao motor do ventilador DC
 › Instalação flexível, uma vez que a direção de aspiração do ar pode ser alterada 

da parte de trás para a parte de baixo

FXMQ-P7     

Unidade de 

condutas com 

ESP elevado

ESP até 270, ideal para espaços de muito grandes dimensões
 › Apenas as grelhas estão visíveis
 › Unidade de capacidade elevada: capacidade de aquecimento até 31,5 kW

FXMQ-MA9  
Unidade de 

condutas 

de elevada 

eficiência

Para a eficiência energética mais elevada
 › A função de ajuste automático do fluxo de ar garante o conforto
 › Instalação fácil em tetos estreitos (245 mm de altura)
 › A pressão estática externa alta até 270 Pa facilita a utilização de condutas 

flexíveis de vários comprimentos
 › Apenas as grelhas de aspiração e descarga estão visíveis

FXTQ-A    

M
on

ta
da

  
na

 p
ar

ed
e

Unidade 

montada na 

parede

Para divisões sem tetos falsos nem espaço livre no chão
 › Painel frontal plano, elegante e mais fácil de limpar
 › Unidade de capacidade reduzida desenvolvida para divisões pequenas ou bem isoladas
 › Consumo de energia reduzido graças ao motor do ventilador DC
 › O ar é confortavelmente disperso para cima e para baixo graças a 5 ângulos de descarga 

diferentes

FXAQ-P       

Su
sp

en
sa

 n
o 

te
to

Unidade 

suspensa no 

teto

Para divisões amplas sem tetos falsos nem espaço livre no chão
 › Ideal para um fluxo de ar confortável em divisões amplas graças ao efeito Coanda
 › As divisões com tetos até 3,8 m podem ser aquecidas ou arrefecidas muito facilmente!
 › Pode instalar-se facilmente em projetos novos e de remodelação
 › Pode montar-se facilmente em cantos estreitos
 › Consumo de energia reduzido graças ao motor do ventilador DC

FXHQ-A   

Unidade 
suspensa no 
teto de 4 vias

Unidade Daikin única para divisões altas sem tetos falsos nem espaço livre no chão
 › As divisões com tetos até 3,5 m podem ser aquecidas ou arrefecidas muito facilmente!
 › Pode instalar-se facilmente em projetos novos e de remodelação
 › Flexibilidade para se adequar ao layout de qualquer divisão
 › Consumo de energia reduzido graças ao motor do ventilador DC

FXUQ-A  

D
e 

ch
ão

Unidade de 

chão

Para ar condicionado de zonas periféricas
 › Pode instalar-se junto a paredes de vidro ou individualmente, graças ao 

acabamento na parte da frente e de trás
 › Ideal para instalação por baixo de uma janela
 › Requer muito pouco espaço de instalação
 › A instalação na parede facilita a limpeza por baixo da unidade 

FXLQ-P      

Unidade de 
condutas de 
chão

Ideal para instalação em escritórios, hotéis e residências
 › Discretamente oculta na parede, deixando apenas visíveis as grelhas de 

aspiração e descarga
 › Pode instalar-se por baixo de uma janela
 › Requer muito pouco espaço de instalação, uma vez que tem apenas 200 mm 

de profundidade
 › O ESP elevado permite uma instalação flexível com condutas de ligação

FXNQ-A      

Potência de arrefecimento (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

Potência de aquecimento (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

Descrição geral dos produtos 
Unidades interiores 

Classe de capacidade (kW)

ÚNICO
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Unidade exterior passível de ligação
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Tipo Modelo Nome do produto 15 20 25 35 42 50 60 71

Cassete de 
montagem 
no teto

Cassete "round flow"
(incl. função de auto limpeza1)

FCQG-F     

Cassete totalmente  
plana

FFQ-C      

Unidade de 
condutas

Pequena unidade de condutas FDBQ-B   

Unidade de condutas baixo perfil FDXS-F(9)      

Unidade de condutas com 
ventilador acionado por inverter

FBQ-D     

Montada  
na parede

Unidade montada na  
parede Daikin Emura

FTXG-LW/LS        

Unidade montada na parede
CTXS-K 
FTXS-K          

Unidade montada na parede FTXS-G      

Suspensa  
no teto

Unidade suspensa no teto FHQ-C     

De chão

Unidade de chão Nexura FVXG-K       

Unidade de chão FVXS-F       

Unidade Flexi FLXS-B(9)        

Unidades interiores elegantes, 

descrição geral

1  Painel decorativo BYCQ140CG + BRC1E52A/B necessário. 
2  Para ligar unidades interiores elegantes, é necessária uma unidade BPMKS. 
3 Para unidades RXYSQ, não é permitida a combinação de unidades interiores RA e de unidades interiores VRV.

Classe de capacidade (kW)

Consoante a aplicação, as unidades interiores Split e 
Sky Air podem ligar-se às nossas unidades exteriores 
VRV IV e VRV III-S. Consulte o portfólio de unidades 
exteriores relativamente à restrição de combinações.
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Cinco componentes da 
qualidade do ar interior
 › Ventilação: assegura o fornecimento de ar novo 

 › Recuperação de calor: recupera o calor e a 
humidade do ar para maximizar o conforto e a 
eficiência 

 › Tratamento do ar: aquece ou arrefece o ar novo de 
entrada, maximizando o conforto e minimizando a 
carga na instalação do ar condicionado 

 › Humidificação: otimiza o equilíbrio entre a 
humidade interior e exterior 

 › Filtragem: remove o pó, a poluição e os odores do ar

Ventilação

Recuperação  
de calor

Humidificação

Tratamento  
do ar

Filtragem

Tipo Nome do produto Modelo Componentes para a 

qualidade do ar interior

Ve
nt

ila
çã

o 
co

m
  

re
cu

p
er

aç
ão
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e 

ca
lo

r

VAM-FA/FB

Ventilação com recuperação de calor 
 › Ventilação com poupança de energia
 › Maximize o espaço no chão para mobiliário, objetos 

decorativos e acessórios
 › Arrefecimento gratuito
 › Consumo de energia reduzido graças ao motor do 

ventilador inverter DC
 › Sensor de CO

2
 para poupar energia e melhorar a 

qualidade do ar interior

› Ventilação

› Recuperação de calor

VKM-GB

Pré-aquecimento ou arrefecimento de ar novo para 
uma carga inferior no sistema de ar condicionado 
 › Ventilação com poupança de energia
 › Cria um ambiente interior de elevada qualidade
 › Maximize o espaço no chão para mobiliário, objetos 

decorativos e acessórios
 › Arrefecimento gratuito
 › Consumo de energia reduzido graças ao motor do 

ventilador inverter DC

› Ventilação

› Recuperação de calor 

› Processamento do ar

VKM-GBM

Pré-aquecimento, arrefecimento e humidificação 
para um ótimo conforto 
 › Ventilação com poupança de energia
 › Cria um ambiente interior de elevada qualidade
 › Equilibre o nível de humidade interior
 › Maximize o espaço no chão para mobiliário, objetos 

decorativos e acessórios
 › Arrefecimento gratuito

› Ventilação

› Recuperação de calor 

› Processamento do ar 

› Humidificação

U
ni

da
de

s 
de

 
tr

at
am

en
to

 d
e 

ar

Pacote de 
ar novo 
total DX

Solução totalmente personalizada para ventilação e 
tratamento de ar 
 › Tecnologia inverter
 › Bomba de calor e recuperação de calor
 › Oferece aquecimento praticamente gratuito
 › Temperatura ambiente através do controlo Daikin
 › Ampla gama de kits de válvula de expansão

› Ventilação

› Recuperação de calor 

› Processamento do ar 

› Humidificação

› Filtragem

0 200 400 600 800 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 140.000

Caudal de ar (m3/h)*

*   O caudal de ar é calculada apenas por indicação, com base nos seguintes valores: potência de aquecimento EKEXV-kit * 200 m³/h

** Daikin AHU ligada a solução chiller Daikin

**

Intervalo de ventilação
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Gama de cortinas de ar Biddle

Seletor do tamanho da cortina de ar

Tipo ITC ITM DMS-IF BACNET

Ecrã
Ecrã layout
Ecrã táctil

Integração
Mini BMS para aquecimento, sistemas de ar condicionado aplicado e unidades de refrigeração (BACnet e WAGO)
Integração de outro equipamento existente no mercado (BACnet e WAGO)

Controlo

Funções de controlo básico: ligar/desligar, temperatura, definição, definições do caudal de ar
Verificação de falta de fluido frigorigéneo

Limitação da temperatura

Redução

Comutação automática

Programação semanal e dia especial padrão

Extensão do temporizador
Forçar desl.

Monitorização

Funções de controlo básicas: Estado LIG./DESL., modo de funcionamento, temp. do set-point
Estado do filtro

Código de avaria

Histórico (funcionamento, avaria, etc.) 
Visualização

Opções
PPD

Acesso e controlo pela Web Padrão
Opção HTTP

Outro

Interlock 
Pré-arrefecimento/aquecimento

Deslastramento de temperatura

Arrefecimento gratuito

Ligação ACNSS, Air Conditionning Network Service System
Grupos máximos de unidades interiores 64 2.560 64 4x64

Soluções de Controlo

Gama hydrobox
Tipo Nome do produto Modelo 80 125

Intervalo de 
temperatura da água

Hydrobox 
de baixa 
temperatura

HXY-A

Para aquecimento e arrefecimento ambiente a elevada eficiência 
 › Ideal para água quente e fria no pavimento, unidades de tratamento de ar, 

radiadores de baixa temperatura, etc.
 › Água quente/fria dos 5 aos 45 °C
 › Amplo intervalo de funcionamento (até -20 °C e 43 °C)
 › Componentes do lado da água totalmente integrados para poupar tempo na 

montagem do sistema
 › Design contemporâneo de suspensão na parede para poupar espaço

  5 °C - 45 °C

Hydrobox  
de alta 
temperatura

HXHD-A

Para a produção eficiente de água quente e aquecimento ambiente
 › Ideal para água quente em casas de banho, cozinhas e aquecimento do pavimento, 

radiadores, unidades de tratamento de ar, etc.
 › Água quente dos 25 aos 80°C 
 › Aquecimento e água quente "gratuitos" através da recuperação de calor
 › Utiliza a tecnologia de bomba de calor para produzir água quente eficientemente, 

concedendo poupanças até 17% em comparação com uma caldeira a gás
 › Possibilidade de ligar coletores solares térmicos

 25 °C - 80 °C

Tipo Nome do produto

Cortina de ar Biddle de suspensão livre CYV S/M/L-DK-F

Cassete de cortina de ar Biddle CYV S/M/L-DK-C

Cortina de ar Biddle encastrada CYV S/M/L-DK-R

Classe de capacidade (kW)

Altura da porta (m)

Favorável  

Centro comercial coberto ou 

entrada com porta giratória

Normal  

Sem portas abertas em frente, 

pouco vento direto, edifício 

apenas com rés-do-chão

Desfavorável  

Localização num canto ou 

quadrado, vários andares e/

ou escada aberta

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

Opções adicionais
 › Tempo de retorno inferior a 1,5 anos em 
comparação com as cortinas de ar elétricas

 › Instalação fácil e rápida
 › Eficiência energética máxima graças 
à tecnologia de retificação

 › 85% de eficiência de separação do ar
 › Modelo de cassete (C): montado em teto falso, 
deixando apenas visível o painel decorativo

 › Modelo de suspensão livre (F): 
instalação na parede fácil

 › Modelo encastrado (R): totalmente oculta no teto
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 ʯ Temperatura variável do fluido frigorigéneo
 ʯ Ligue uma grande variedade de até 9 unidades interiores: ligue 
unidades VRV ou interiores elegantes (Daikin Emura, Nexura, etc.)

 ʯ Todas as unidades interiores podem ser controladas individualmente
 ʯ Liga-se a todas as unidades de controlo VRV, ventilação, 
unidades de tratamento de ar e cortinas de ar Biddle

 ʯ Design de poupança de espaço
 ʯ Maior flexibilidade através da extensão da gama

Série VRV IV S

Em 2015, a fantástica gama Mini VRV é 
atualizada para se adequar ainda melhor 
a aplicações comerciais ligeiras em que 
o espaço é limitado e as expectativas de 
desempenho são elevadas.

Série VRV IV S
Solução de poupança de espaço 

sem comprometer a eficiência

 ʯ O sistema VRV mais compacto
 ʯ Peso baixo, resultando num 
impacto visual mínimo

 ʯ O peso baixo reduz ao mínimo o 
tempo de instalação e a mão-de-
obra necessária

 ʯ Disponível em monofásico

 ʯ Disponível em monofásico e trifásico
 ʯ Gama alargada com unidades de 8, 
10 e 12 HP para aplicações maiores 
com limitações de espaço (prevista 
para o final de 2015)

4-5 HP

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

Recuperação de calor VRV IV
Sistema exterior REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Gama de capacidades BC 8 10 12 14 16 18 20
Potência de arrefecimento Nom. 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
Potência de aquecimento Nom. 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

Máx. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
Potência absorvida 
- 50 Hz

Arrefecimento Nom. 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
Aquecimento Nom. 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

Máx. 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 - Máx. 4,54 4,27 3,98 3,88 3,95 3,60
COP - Nom. 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
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64 (5)
Indexação das unidades interiores Mín./Nom./Máx. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Peso Unidade kg 210 218 304 305 337
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

Noite 
Silêncio 
Modo

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

Intervalo de funcionamento Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs -5,0~43,0
Aquecimento Mín.~Máx. °CBh -20~15,5

Fluido frigorigéneo Tipo/GWP R-410A/2.087,5
Carga de fábrica kg/TCO

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

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

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

Sistema exterior REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
Sistema Módulo da unidade exterior 1 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Módulo da unidade exterior 2 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Gama de capacidades BC 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Potência de arrefecimento Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Potência de aquecimento Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0

Máx. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
Potência absorvida 
- 50 Hz

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

Máx. 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 - Máx. 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
COP - Nom. 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
ESEER - Automático 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER - Padrão 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64
Indexação das 
unidades interiores

Mín. 125 162.5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Nom. 250 325.0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Máx. 325 422.5 520 585 650 715 780 845 910 975 1.040

Ligações das tubagens Líquido DE mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gás DE mm 22,2 28,6 34,9
Gás de descarga DE mm 19,1 22,2 28,6
Comprimento total da tubagem Sistema Real m 500 1.000

Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 40 50 63 80
Aquecimento contínuo v

Sistema exterior REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistema Módulo da unidade exterior 1 REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Módulo da unidade exterior 2 REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Módulo da unidade exterior 3 - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Gama de capacidades BC 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Potência de arrefecimento Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Potência de aquecimento Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Máx. kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
Potência absorvida 
- 50 Hz

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

Máx. 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 - Máx. 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
COP - Nom. 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
ESEER - Automático 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER - Padrão 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64
Indexação das 
unidades interiores

Mín. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
Máx. 1.105 1.170 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 34,9 41,3
Gás de descarga DE mm 28,6 34,9
Comprimento total da tubagem Sistema Real m 1.000

Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 80 100 125
Aquecimento contínuo v

Módulo de unidade exterior REMQ 5T
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 1.685x930x765
Peso Unidade kg 210
Ventilador Fuga de ar Arrefecimento Nom. m³/min 162
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA 77
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 56
Intervalo de funcionamento Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs -5,0~43,0

Aquecimento Mín.~Máx. °CBh -20~15,5
Fluido frigorigéneo Tipo/GWP R-410A/2.087,5

Carga de fábrica kg/TCO
2
Eq 9,7/20,2

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

(1) As capacidades de arrefecimento nominal baseiam-se em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. Dados para a série de eficiência padrão. (2) As 
capacidades de arrefecimento nominal baseiam-se em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. Dados para a série de eficiência elevada, certificação 
Eurovent. (3) As capacidades de aquecimento nominal baseiam-se em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. Dados para a série de eficiência 
padrão. (4) As capacidades de aquecimento nominal baseiam-se em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. Dados para a série de eficiência elevada, 
certificação Eurovent. (5) O número real de unidades interiores possíveis de ligar depende do tipo de unidade interior (interior VRV, hydrobox, RA interior, etc.) e a restrição da relação de ligação para o sistema (50% <= CR <= 130%)
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RYYQ-T / RXYQ-T

Sistema exterior RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Gama de capacidades BC 8 10 12 14 16 18 20
Potência de arrefecimento Nom. 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)
Potência de 
aquecimento

Nom. 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)
Máx. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)

Potência absorvida 
- 50 Hz

Arrefecimento Nom. 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)
Aquecimento Nom. 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)

Máx. 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 - Automático 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Padrão 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP - Máx. 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP - Nom. 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
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64 (5)
Indexação das unidades interiores Mín./Nom./Máx. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Peso Unidade kg 243 252 356 391
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

Carga de fábrica 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 2.087,5
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 - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 20 25 32 40 50

Sistema exterior RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9
Sistema Módulo da unidade exterior 1 10T 8T 12T 16T 8T

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

Gama de capacidades BC 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Potência de arrefecimento Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Potência de 
aquecimento

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

Potência absorvida 
- 50 Hz

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

Máx. 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 - Automático 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER - Padrão 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP - Máx. 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP - Nom. 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64
Indexação das unidades interiores Mín./Nom./Máx. 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040 425/850/1.105 450/900/1.170 475/950/1.235
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 80 100

Sistema exterior RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistema Módulo da unidade exterior 1 10T 12T 14T 16T 18T

Módulo da unidade exterior 2 12T 16T 18T
Módulo da unidade exterior 3 18T 16T 18T

Gama de capacidades BC 40 42 44 46 48 50 52 54
Potência de arrefecimento Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Potência de 
aquecimento

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

Potência absorvida 
- 50 Hz

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

Máx. 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 - Automático 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Padrão 5,29 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP - Máx. 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP - Nom. 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64
Indexação das unidades interiores Mín./Nom./Máx. 500/1.000/1.300 525/1.050/1.365 550/1.100/1.430 575/1.150/1.495 600/1.200/1.560 625/1.250/1.625 650/1.300/1.690 675/1.350/1.755
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 RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Dimensões Unidade Altura/Largura/Profundidade mm 1.685/930/765 1.685/1.240/765
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 R-410A

Carga de fábrica 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 2.087,5
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) As capacidades de arrefecimento nominal baseiam-se em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. Dados para a série de eficiência padrão 
(2) As capacidades de aquecimento nominal baseiam-se em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. Dados para a série de eficiência padrão, 
certificação Eurovent (3) As capacidades de aquecimento nominal baseiam-se em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs, 6 °CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. Dados para a série 
de eficiência padrão (4) As capacidades de arrefecimento nominal baseiam-se em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m. Dados para a série 
de eficiência elevada, certificação Eurovent (5) 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%) | 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 | 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)
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RXYQQ-T

Unidade exterior RXYQQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
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./Máx. 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

Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64(3)

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

Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765

Peso Unidade kg 261 268 364 398

Ventilador Fuga de ar ArrefecimentoNom. 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/GWP R-410A/2.087,5

Carga de fábrica 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

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 - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 20 25 32 40 50

Sistema exterior RXYQQ 22T 24T 26T 28T 30T 32T 34T 36T
Sistema Módulo da unidade exterior 1 10 8 12 16

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

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 16,27 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5

Aquecimento Nom./Máx. 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

Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64(3)
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 RXYQQ 38T 40T 42T
Sistema Módulo da unidade exterior 1 8 10 10

Módulo da unidade exterior 2 10 12 16

Módulo da unidade exterior 3 20 18 16

Gama de capacidades BC 38 40 42

Potência de arrefecimento Nom. kW 106,0 111,5 118,0

Potência de aquecimento Nom./Máx. kW 106,4/119,5 111,5/125,0 118,0/131,5
Potência absorvida 
- 50 Hz

Arrefecimento Nom. kW 31,0 33,3

Aquecimento Nom./Máx. 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

Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 64(3)
Indexação das 
unidades interiores

Mín. 475 500 525

Nom. 950 1.000 1.050

Máx. 1.235 1.300 1.365
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

Bomba de calor Replacement VRV IV

(1) O valor STANDARD ESEER corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV IV, não tendo em conta a funcionalidade de funcionamento de poupança energética avançada  
(2)  O valor AUTOMATIC ESEER corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV IV, tendo em conta a funcionalidade de poupança energética avançada (temperatura variável do fluido frigorigéneo)  
(3) O número real de unidades interiores 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%) 
(4) Sem certificação Eurovent
Contém gases fluorados com efeito de estufa
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Série VRV IV de condensação a água

RWEYQ-T

Funcionamento geotérmicoFuncionamento standard

Unidade exterior RWEYQ 8T 10T 16T 18T 20T 24T 26T 28T 30T

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

Módulo da unidade exterior 2 - RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Módulo da unidade exterior 3 - RWEYQ8T RWEYQ10T

Gama de capacidades BC 8 10 16 18 20 24 26 28 30

Potência de arrefecimento Nom. kW 22,4 28,0 44,8 50,4 56,0 67,2 72,8 78,4 84,0

Potência de aquecimento Nom. kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

Potência absorvida 
- 50 Hz

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

Aquecimento Nom. 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

Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 36

Indexação das 
unidades interiores

Mín. 100 125 200 225 250 300 325 350 375

Nom. 200 250 400 450 500 600 650 700 750

Máx. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 1.000x780x550 -

Peso Unidade kg 137 -

Ventilador Fuga de ar Arrefecimento Nom. m³/min -

Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA -

Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 50 51 53 54 55 56

Intervalo de funcionamento Temperatura da 
água de entrada

Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs 10~45

Aquecimento Mín.~Máx. °CBh -10~45

Fluido frigorigéneo Tipo/GWP R-410A/2.087,5

Carga kg/TCO
2
Eq 3,5/7,3 4,2/8,8 -

Ligações das 
tubagens

Líquido DE mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Gás DE mm 19,10 (1) 22,2 (1) 28,6 (1) 34,9 (1)
Gás de descarga DE 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)
Água Entrada/saída Cabo interno PT1 1/4B/Cabo interno PT1 1/4B

Comprimento total da tubagem Sistema Real m 300
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50 Hz Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 20 32 50

(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 (4) Sem certificação Eurovent
Contém gases fluorados com efeito de estufa
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Unidade interior BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Potência absorvida Arrefecimento Nom. kW 0,005

Aquecimento Nom. kW 0,005

Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 5 8

Índice de capacidade máxima de unidades interiores possíveis de ligar 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250

Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 207x388x326

Peso Unidade kg 12 15

Envolvente Material Placa em aço galvanizado
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 acústica Espuma de poliuretano, feltro em agulha resistente a chamas

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/220-240

Circuito total Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 15

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

Unidade interior BS 4Q14A 6Q14A 8Q14A 10Q14A 12Q14A 16Q14A
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 400 600 750

Índice de capacidade máxima de unidades interiores possíveis de ligar por distribuição 140

Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1.060x430

Peso Unidade kg 17 24 26 35 38 50

Envolvente Material Placa em aço galvanizado
Ligações das tubagens Unidade exterior Líquido DE mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Gás DE mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9

Gás de descarga DE mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6
Unidade interior Líquido DE mm 9,5 / 6,4

Gás DE mm 15,9 / 12,7
Drenagem VP20 (D.I. 20/D.E. 26)

Isolamento térmico com absorção acústica Espuma de uretano, espuma de polietileno

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/220-440

Circuito total Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 15

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

Unidade interior BSVQ 100P9B 160P9B 250P9B
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

Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 207x388x326

Peso Unidade kg 12 15

Envolvente Material Placa em aço galvanizado
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/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/15,9 Ligação de soldar/22,2

Isolamento térmico com absorção acústica Espuma de poliuretano, feltro em agulha resistente a chamas

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/220-240

Circuito total Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 15

BSVQ-P9B Seletor de ligação individual – recuperação de calor VRV IV de condensação a água

Unidade interior BSV4Q-PV/BSV6Q-PV 4Q100PV 6Q100PV
Potência absorvida Arrefecimento Nom. kW 0,020 0,030

Aquecimento Nom. kW 0,020 0,030

Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar 24 36

Número máximo de unidades interiores possíveis de ligar por distribuição 6

Número de distribuições 4 6

Índice de capacidade máxima de unidades interiores possíveis de ligar 400 600

Índice de capacidade máxima de unidades interiores possíveis de ligar por distribuição 100

Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 209x1.053x635 209x1.577x635

Peso Unidade kg 60 89

Envolvente Material Placa em aço galvanizado
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 acústica Espuma de poliuretano, feltro em agulha resistente a chamas

Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão Hz/V 1~/50/220-240

Circuito total Amperagem máxima de fusíveis (MFA) A 15

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV Seletor de ligação múltipla – recuperação de calor VRV IV de condensação a água
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