
Water/lucht-
warmtepomp
water als warmtebron

Verhoog uw verwachtingen
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De huurruimte maximaal 
benutten
Een Daikin VRV-oplossing, speciaal afgestemd op 
de behoeften van uw gebouw, neemt bijna 30% 
minder ruimte in dan een conventioneel systeem 
met gekoeld water.  
De warmtepompen zijn kleiner, en ook de 
koelmiddelleiding neemt minder ruimte in. Het 
eindresultaat is een maximale commercieel 
verhuurbare oppervlakte.

Lage bedrijfskosten
Volgens Franklin + Andrews zijn de bedrijfskosten 
voor een VRV-systeem met warmterecuperatie 
uiterst laag, in vergelijking met een ventilo-
convectorsysteem met 2 of 4 buizen. De 
bedrijfskosten per m2 van een systeem op 
waterbasis kunnen 40 tot 72% hoger liggen dan 
bij een VRV-systeem met warmterecuperatie.

Daikin is een leidende kracht in BREEAM en LEED-
certificering. Daarom maken onze VRV-systemen 
gebruik van de meest recente technologische 
ontwikkelingen om de kosten te verlagen, de 
functionaliteit te verbeteren en de efficiëntie te 
verhogen.  

Hierdoor zal de waarde van uw gebouw aanzienlijk 
toenemen. De modulaire opbouw van onze systemen 
maakt een snelle renovatie tussen twee 
huurovereenkomsten mogelijk. Bovendien dragen 
onze systemen bij tot een maximale huurprijs per 
vierkante meter.

Vastgoedontwikkelaars - een intelligente klimaatregeling leveren

Een duurzame en uiterst efficiënte oplossing
Onze intelligent gestuurde systemen recupereren restwarmte die wordt 
gegenereerd door airconditioning en koeling in één gedeelte van het 
gebouw, om gelijktijdig warmte te produceren in een ander gedeelte. 
Deze geïntegreerde aanpak van klimaatbeheersing en de productie van 
warm water maximaliseert de energie-efficiëntie en verlaagt de 
bedrijfskosten drastisch, zonder in te boeten op comfort. Bovendien zorgt 
de geothermische werking van onze water/lucht-warmtepomp voor een 
nog lagere CO

2
-emissie en een kleinere impact op het milieu.

Een modulaire aanpak voor een grotere flexibiliteit
De energie-efficiënte en duurzame systemen van Daikin bieden 
bovendien een unieke flexibiliteit bij de installatie. Dankzij de modulaire 
opbouw en de kleine grondoppervlakte kunnen ook complexe systemen 
worden geïnstalleerd in een beperkte ruimte, waarbij de warmtepomp 
ook in een machinekamer kan worden geplaatst, om de externe en 
interne impact op het milieu te minimaliseren.

Niet-verstorende renovaties

Onze VRV-systemen kunnen per verdieping worden ontworpen, 
gebouwd en in gebruik genomen. Hierdoor is het mogelijk om nieuwe 
klimaatregelsystemen te installeren tijdens een gefaseerde of 
gedeeltelijke renovatie, of om een bestaand systeem aan te passen aan 
de individuele behoeften in een gebouw met meerdere huurders. 
Dankzij het modulaire systeem van Daikin is het installeren of 
ontmantelen van elementen uiterst eenvoudig. Bovendien kan de richting 
van de luchtstroom worden gewijzigd, of kan die worden beperkt in het 
geval van ruimtes die opnieuw zijn ingericht.

Waarom kiezen voor 
een Daikin VRV water/lucht-warmtepomp?

BREEAM is een geregistreerd handelsmerk van: BRE (Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). De BREEAM-merken, -logo's en 
-symbolen vallen onder het auteursrecht van BRE en mogen uitsluitend na toestemming worden gebruikt.
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Vastgoedontwikkelaars - een intelligente klimaatregeling leveren

Met onze VRV-oplossing kunt u tot 50% van het 
energieverbruik van kantoorgebouwen beheren. 
Door te kiezen voor het best aangepaste systeem zijn 
enorme besparingen op kosten en energie mogelijk.

Een efficiënte bouwservice, gecombineerd met een intelligent 
gebouwbeheersysteem, staat garant voor een slim gebruik van 
energie, iets wat vooruitdenkende bedrijven verwachten en eisen.

Gebouwbeheerders - voor een optimale controle

Een nauwkeurige zoneregeling, aangepast aan het gebruik 
van het gebouw

Het intelligente besturingssysteem van de VRV zorgt voor een 
nauwkeurige regeling van de temperatuur en luchtstroom in elke 
ruimte. De zoneregeling staat garant voor lagere bedrijfskosten, 
omdat het het systeem enkel activeert in ruimtes waar 
verwarming of koeling vereist is, en het kan het systeem volledig 
uitschakelen waar en wanneer geen airconditioning nodig is.

Slim energiebeheer
Tools voor een slim energiebeheer maximaliseren de efficiëntie van 
het systeem door de bedrijfskosten te verlagen en 
energieverspilling te voorkomen. Daikin heeft een intelligent 
besturingssysteem voor elke toepassing, van individuele systemen 
tot het beheer van meerdere gebouwen.

Gedeeltelijke afsluiting in gebouwen met meerdere huurders
Dankzij de modulaire, verdieping-per-verdieping aanpak van Daikin is, 
in een gebouw met meerder huurders, een gedeeltelijke afsluiting van 
het systeem voor onderhoud perfect mogelijk zonder dat daarom het 
volledige VRV-systeem moet worden afgesloten. Hierdoor zijn geen 
dure back-up apparatuur en protocollen nodig.

Betrouwbaarheid waar u op kunt bouwen
Een hoge betrouwbaarheid en efficiëntie gedurende de volledige 
levensduur van het systeem, in combinatie met lage 
onderhoudskosten, is de enige manier om lagere bedrijfskosten en 
hogere kapitaalrendementen te kunnen garanderen. Daarom draagt 
Daikin een hoge betrouwbaarheid, een uitstekende dienst na 
verkoop en een maximale efficiëntie hoog in het vaandel.

Gemiddeld energieverbruik kantoor

Verlichting

Kantoor- 
apparatuur

Integratie 

apparatuur 

van derden

Verwarmen 
ruimtes 25%

Koelen ruimtes 9%

Ventilatie 5%

OverigeWarm water 9%

48%
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Technologieën  
die het verschil  
maken
 › Dankzij de variabele koelmiddeltemperatuur kunnen 
systemen perfect worden aangepast aan de behoeften 
van elk gebouw

 › Gestapelde opstelling: een systeem van 42 pk kan 
worden geïnstalleerd op een vloeroppervlak van minder 
dan 0,5 m²

 › Door de volledige afwezigheid van warmteafvoer is 
ventilatie of koeling van de technische ruimte niet langer 
nodig

Met de water/lucht-warmtepomp van Daikin kiest u voor het ultieme 
systeem dat volledig is aangepast aan uw ontwerp en aan de 
wetgeving. Onze systemen zijn uiterst compact, ze hebben de 
kleinste grondoppervlakte van alle vergelijkbare systemen op de markt, 
en ze passen in elke technische ruimte.

Individuele oplossingen op maat

Dankzij de hoge flexibiliteit van de Daikin VRV bent u in staat om 
tegemoet te komen aan alle huidige en toekomstige behoeften van de 
klant, en aan de regelgeving, zoals de EN378-norm. Omdat het 
systeem kan worden ontworpen en geconstrueerd om te voldoen aan 
de eisen van elk gebouw, biedt het oplossingen voor een brede waaier 
van ruimtes, van grote open lobby's en ontvangstruimtes tot 
individuele kamers en kantoren. 
 
De watergekoelde VRV-systemen kunnen worden aangesloten op 
geothermische of hydrothermische bronnen, of ze kunnen gebruik 
maken van zonnecollectoren. Bovendien hebben ze de mogelijkheid 
om waterverwarming en koeling aan het systeem te koppelen.

Dankzij onze intelligente regelsystemen kan de klimaatregeling 
worden aangepast aan de eisen van elke ruimte, verdieping of huurder, 
om op die manier de energie-efficiëntie te maximaliseren en 
energieverspilling te voorkomen.

Uitgebalanceerde warmtelasten

Onze modulaire aanpak biedt ook een grote flexibiliteit voor 
uitgebalanceerde warmtelasten. Door gebruik te maken van onze 
modelleringstools kunnen ontwerpers warmtelasten in verschillende 
delen van het gebouw uitbalanceren, zodat ze de juiste stijl en 
capaciteit van de indoorunit kunnen kiezen (meer dan  
120 verschillende opties) die perfect aan hun eisen beantwoordt.

Dankzij een uitgebalanceerde warmterecuperatie in een VRV-systeem 
is bovendien een exponentieel hogere energie-efficiëntie mogelijk. Op 
die manier kunnen BREEAM credits in de ontwerpfase worden 
gemaximaliseerd.  
Hierbij wordt het systeem zodanig ontworpen dat het in staat is om 
zones van het gebouw met de hoogste warmtewinsten te koelen, en 
de gerecupereerde warmte over te brengen naar andere zones waar 
verwarming of warm water vereist zijn.  
De warmterecuperatie in 2 fasen (via het koelmiddel en het 
watercircuit) maximaliseert het potentieel op warmterecuperatie.

Consultants - vrijheid van ontwerp

Een systeem zonder warmteafvoer staat garant 

voor een warmtebalans in evenwicht
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Daikin heeft zijn VRV-systeem speciaal ontworpen voor een maximale 
eenvoud van installatie. Van lichtere units met een kleinere 
grondoppervlakte en van automatisch laden en testen tot een betere 
toegang tot foutcodes en componenten.  

Bij het ontwerp lag het zwaartepunt op het voorkomen 
van fouten tijdens de installatie/inbedrijfstelling, 
preventief onderhoud en een eenvoudige toegang 
voor service en onderhoud.

Installateurs - maximale eenvoud van installatie

Kortere montagetijden dankzij een intelligent ontwerp

De VRV-systemen van Daikin zijn speciaal ontworpen om snel en 
accuraat gemonteerd te worden.  
De instellingen kunnen via een pc worden ingevoerd. Vervolgens 
kunnen ze naar het systeem worden geüpload; fouten worden op 
het 7-segment display weergegeven. Componenten in deze 
compacte unit zijn steeds gemakkelijk te bereiken dankzij een 
kantelbare schakelkast. Voor warmterecuperatiesystemen wordt 
het installeren aanzienlijk vergemakkelijkt dankzij ons uitgebreide 
gamma van uiterst compacte BS-boxen, aangezien tot 16 units 
kunnen worden aangesloten op één enkele box. Aansluitingen en 
koppelingen worden vóór uitlevering gemonteerd, met de optie voor 
horizontale of verticale aansluiting, wat het on-site monteren 
vergemakkelijkt.

Eenvoudige integratie van de waterzijde

De VRV maakt gebruik van verschillende uitgangssignalen via een 
standaard 0-10 V, waardoor een externe regeling en een variabel 
waterdebiet mogelijk zijn. Op die manier kunt u de circulatiepomp 
regelen en het systeem configureren voor een zo hoog mogelijke 
energie-efficiëntie.

Preventief onderhoud

De prestaties van het systeem worden bewaakt door de intelligente 
besturing en de i-Net cloud. Op die manier wordt u tijdig 
geïnformeerd wanneer onderhoud nodig is voordat het systeem 
wordt uitgeschakeld, en wordt vermeden dat de bewoners van 
het gebouw een daling in het milieucomfort ervaren.  
Het stelt de eigenaar en beheerder van het gebouw ook in staat om 
onderhoud op langere termijn en nodige verbouwingen in te 
plannen. 

Horizontale 
buisaansluiting

Verticale 
buisaansluiting

Kantelbare
 schakelkast
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binnen binnen binnen

Hoe werkt een  

watergekoeld VRV-systeem?

KOELMIDDELZIJDE

Warmterecuperatie

NEW
Variabele 

waterdebietregeling

ZONE 1 ZONE 2

W
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binnen binnen binnen

ZONE 1 ZONE 2

Hulpmiddelen om de temperatuur van het watercircuit binnen  
het bereik te houden:

Koelaggregaat 
en 

warmteketel

Drycooler  
en 

warmteketel

Warmtepomp-
koelaggregaat

Geo-
thermische  

lus
OF OF OF
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KOELMIDDELZIJDE

NEW

AHU

NEW

Stijlvolle binnenunits

OF OF

Warmwater hydrobox

Nexura

Emura

NEW

AHU

NEW

Stijlvolle binnenunits

OF OF

Warmwater hydrobox

Nexura

Emura
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Horizontale of verticale 
buisaansluiting

Sterk verbeterde efficiëntie 
dankzij een grotere 
warmtewisselaar

767 mm

Innovaties  
voor een maximale flexibiliteit  

en eenvoud van installatie

98
0 

m
m

56
0 m

m

Eenvoudige toegang tot componenten
Eenvoudig verwijderen van de frontplaat

 stap 1 stap 2

Kantelbare schakelkast
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Minimale technische  
ruimte vereist

 › VRV configurator

 › Display met 7 segmenten

Uniek concept zonder warmteafvoer
 › Geen ventilatie of koeling in  

de technische ruimte nodig

 › Hogere flexibiliteit bij de installatie en 

betrouwbaarheid van componenten

De warmteafvoer-spiraalbuis 
koelt de unit om een neutrale 
warmtebalans in de technische 
ruimte te bereiken

Printplaat 
genereert 
warmte

Compressor 
genereert warmte

-technologie
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Crystal Tower
BREEAM ontwerpfase: Excellent-beoordeling

Een mooi en zeer bekend 
voorbeeld van een totaaloplossing 
van Daikin die leidt tot een uiterst 
energierendabel HVAC-verbruik

 › Een combinatie van VRV, Sky Air en Applied Systems garandeert 
dat de airconditioning volledig functioneel is in alle kantoren en 
gemeenschappelijke ruimtes. 

 › Watergekoelde VRV als de hoofdbijdrager voor een totaal HVAC 
energierendement dankzij het dubbele warmterecuperatiesysteem. 

 › Flexibiliteit: individuele thermische regeling en comfort met VRV op 
elke verdieping en in elke ruimte. 

 › Probleemloze verbinding tussen de Daikin units en het LonWorks 
gebouwbeheersysteem garandeert dat het totale energieverbruik 
van het gebouw goed bewaakt en geregeld kan worden.

Locatie

48 Lancu de Hunedoara Boulevard
Bucharest Roemenië

Gegevens van het gebouw

Gebouwde ruimte: 24.728 m²
Totale bruikbare ruimte: 20.020 m²
Verdiepingen: 4 kelders, 15 verdiepingen, technische 
verdieping
Hoogte van het gebouw: 72 m
Kantoorruimte per verdieping: ca. 1.000 m²

Geïnstalleerde Daikin-systemen

 › 67 x VRV watergekoelde units
 › 2 x VRV warmtepomp units voor buiten
 › 289 VRV binnenunits (265 leidingen, 24 x cassettes)
 › 5 x Sky Air met Roundflow-cassettes
 › 4 x luchtgekoelde waterkoelaggregaten
 › 11 x DMS504B51 (LonWorks gateway)

Prijzen
 › Groen gebouw van het jaar 2012 (ROGBC)
 › Prijs voor ecologische en sociale duurzaamheid  
(ESSA - Environmental Social & Sustainability Award)
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Toepassings- 
voorbeeld
Gesloten verdampingskoeltoren gebruikt voor koeling, 
koelaggregaat gebruikt voor verwarming

Gesloten verdampingskoeltoren

Koelaggregaat

Koelmodus

Verwarmingsmodus

Koelmiddelstroom

Expansievat

Filter

Circulatiepomp

Warmtewisselaar

Stroomklep of  
debietregelaar

Debietschakelaar

Afsluiter

Driewegklep

Voordelen van deze configuratie

 › Het koelaggregaat wordt enkel gebruikt wanneer de capaciteit 
van de koeltoren onvoldoende is en/of wanneer de koel- en 
warmtelast van de VRV niet in evenwicht is  uiterst energie-
efficiënte installatie

 › Wanneer het koelaggregaat in werking is, wordt een duurzame 
warmtebron (lucht) gebruikt, wat bijdraagt tot de BREEAM-score.

 › Het is mogelijk om de koeltoren kleiner te maken, waardoor de 
installatie compacter wordt.

Wanneer is deze configuratie de beste oplossing?

 › Wanneer er sowieso een koelaggregaat aanwezig is, dat voor 
andere doeleinden in het gebouw wordt gebruikt

 › Wanneer de beschikbare ruimte voor een buitenopstelling 
beperkt is

 › Projecten die gericht zijn of efficiëntie / groen gebouw-
certificering
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Hotel Van der Valk
Case study van een succesverhaal

Locatie

Avenue Mélina Mercouri 7, 7000 Mons
België 

Geïnstalleerde Daikin-systemen 

 › 11 watergekoelde VRV-buitenunits
 › 10 luchtgekoelde VRV buitenunits (warmterecuperatie en 
warmtepomp)

 › 1 ZEAS koeling buitenunit
 › 177 inbouwsatellietunits (binnen)
 › 2 Daikin gascondensatieketels aangesloten op Daikin 
warmwatertanks

 › 2 Daikin DX luchtbehandelingsunits
 › 1 intelligente Touch Manager centrale besturing met WAGO-
interface

Hotel Van der Valk  
heeft gekozen voor:

Comfort voor gasten en personeel
 › Plafondinbouwunits creëren comfortzones in de lobby en 
beantwoorden zo aan de verschillende behoeften van gasten en 
personeel

 › De technologie met variabele koelmiddeltemperatuur van Daikin 
biedt een optimaal comfortniveau door koude tocht te vermijden

Centrale regeling en beheer
 › Centrale regeling van het volledige HVAC-R-systeem
 › Eenvoudig in te stellen tijdsschema's
 › Eenvoudige integratie van bediening aan de receptie met toegang 
op afstand

 › Ingebouwde gebouwbeheerfuncties zoals alarmsignalen, 
bediening van lichten, ...

Het totaalpakket van Daikin
 › Koeling en verwarming worden geleverd door een combinatie 
van VRV luchtgekoelde en watergekoelde systemen die zijn 
aangesloten op een geothermische lus voor een maximale 
efficiëntie

 › Productie van warm water door Daikin gasverwarmingsketels, 
aangesloten op Daikin opslagtanks voor warm water

 › Ventilatie met Daikin luchtbehandelingsunits met 
warmterecuperatie

 › Koeling van de keuken met Daikin ZEAS units
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Toepassings- 
voorbeeld
Geothermische werking

Koelmodus

Verwarmingsmodus

Koelmiddelstroom

Expansievat

Verwarming op  
vloeibare brandstof

Filter

Circulatiepomp

Buffervat

Warmtewisselaar

Stroomklep of  
debietregelaar

Debietschakelaar

Afsluiter

Driewegklep

Bodemcircuit met 

verticale boorgaten

Warmwatertank

Voordelen van deze configuratie

 › Hoog energierendement
 › Het bodemcircuit heeft een uiterst lange levensduur, waardoor 
een toekomstige upgrade/vervanging van apparatuur 
bijzonder eenvoudig is

 › Verticale boorgaten garanderen een stabielere 
watertemperatuur (= constant hoog rendement) en nemen 
weinig grondoppervlak in.

Wanneer is deze configuratie de beste oplossing?

 › Wanneer de bodem geschikt is voor geothermische lussen 
en wanneer er voldoende expertise in het installeren van 
geothermische systemen aanwezig is.

 › Voor projecten met hoge eisen inzake energie-efficiëntie, die 
gericht zijn op een groen gebouw-certificering
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Hilton Istanbul
Case study van een succesverhaal
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Locatie

Doubletree by Hilton Hotel
Istanbul - Turkije

Geïnstalleerde Daikin-systemen

 › Binnenunits: 420 stuks  
FXSQ - FXDQ - FXMQ - FXFQ - FXCQ - FXAQ - FXKQ

 › Buitenunits: 135 stuks 
RWEYQ 8 – 10 – 20 pk

 › Ventilatie met warmterecuperatie: 23 stuks
 › Individuele regeling ( BRC1D52 ): 391 stuks
 › Centrale regeling (I-Manager): 2 stuks
 › AHU DX condensorunit toepassing: VRW

Efficiënte benutting van de ruimte
Het eerste hotel in staalconstructie in Turkije, efficiënt uitgerust met Daikin-systemen. De constructie 
bestaat uit 2.500 ton staal. Met een hoogte van 110 m, 25 verdiepingen en 230 kamers bedraagt 
de totale ruimte van het project 29.000 m2. De totale capaciteit bedraagt maximaal 3.500 kW.

Voor het DoubleTree by Hilton hotel in Istanbul werd gekozen voor het installeren van 
watergekoelde VRV-units per verdieping; een keuze die garant staat voor een efficiënt 
gebruik van de ruimte en een efficiënte klimaatregeling.

De technische specificaties spreken voor zich:
 › De VRV-installatieruimte buiten is 50% kleiner dan de installatieruimte van het Applied System
 › De geluidsoverlast wordt verlaagd van 96 dBA tot 54 dBA dankzij het VRV-buitensysteem
 › De voedingscapaciteit van het VRV-systeem wordt verminderd met 30%
 › Het VRV-systeem heeft een lage aanloopstroom
 › Een energiebesparing tot 50% en een hoge COP-waarde
 › Het VRV-systeem is 40% lichter
 › De gebruikte ketelcapaciteit is verlaagd met 20%

Lagere onderhoudskosten
Alle verbeteringen verminderden ook de service die nodig is om de prestaties van het 
systeem op peil te houden. En door geen gebruik te maken van ventilo-convectoren op 
waterbasis is er geen corrosie in de vloeren.

Een totaaloplossing
Daikin rustte dit hotel uit met een totaaloplossing. De ventilatie is een mix van Daikin 
luchtbehandelingsunits en warmterecuperatie-ventilatie-units. Het volledige systeem wordt 
centraal bewaakt en bestuurd via de intelligente Touch Manager.
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Drycooler gebruikt voor koeling, verwarmingsketel gebruikt voor 
verwarming

Ketel

Koelmodus

Verwarmingsmodus

Koelmiddelstroom

Expansievat

Filter

Circulatiepomp

Warmtewisselaar

Stroomklep of  
debietregelaar

Debietschakelaar

Afsluiter

Driewegklep

Toepassings- 
voorbeeld

Gesloten verdampingskoeltoren

Voordelen van deze configuratie

 › Eenvoudig, kostenefficiënt. Uitstekende optie om de VRV-
technologie te gebruiken in hoge gebouwen

 › Geen speciale vereisten voor het gebouw/project/plaats 
van installatie

 › Biedt een hoog rendement aangezien het gebruikelijk 
is voor hoteltoepassingen om een gelijktijdige koel- en 
warmtelast te hebben.

 › Een warmterecuperatieproces in het watercircuit zorgt er 
vaak voor dat de temperatuur van het water binnen een 
aanvaardbaar bereik blijft, zelfs zonder het gebruik van 
een drycooler en verwarmingsketel.

Wanneer is deze configuratie de beste oplossing?
 › Voor hoge gebouwen of andere plaatsen waar VRV 
watergekoelde systemen de beste optie zijn vanwege de 
installatie-omstandigheden.
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IN ASANSÖ

RÜ

SERVİS
ASANSÖ

RÜ

4

2

K.
K.

K.
K.

3

K.
K.

2

AS-01
AS-02

AS-03

AS-04

AS-05

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

+28.06
+27.93

DÖ�EMEDE DELİK
1740x500 mm

DÖ�EMEDE DELİK
1600x500 mm

700x500
�AFT

DÖ�EMEDE DELİK
2200x250 mm

M

ELK.SAFTI

2000m3/h
VM :600x300

1000 m3/h.
P : 400x400

400x200
1000 m3/h.

1000 m3/h.

150x100

150x100

150x100

150x100
150x100

150x150

Ø127

600x300

600x300

1500x400

150x150

150x100
150x100-90m3/h.

Ø127

150x100 150x100

150x150

100m3/h
GA 120

200x150
180m3/h.

300x200
540 m3/h.

250x200
450 m3/h.

250x150
360 m3/h.

250x200
400m3/h.

300x200
500m3/h.

350x200
600m3/h.

150x100

400x200
150x100

150x100

150x100

150x100

250x150
270m3/h.

400x200

400x200

100 m3/h.
KA:15x15

400x200
1000 m3/h

400x200
1000 m3/h

960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

250x200

Ø150

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
960m3/h

400x200
1000 m3/h

400x200
900 m3/h

180 m3/h.

350x200
640 m3/h

650x450
8400 m3/h.

960 m3/h.
KPM:600x600

400x200
960m3/h

960 m3/h.
KPM:600x600

960 m3/h.
KPM:600x600

960 m3/h.
KPM:600x600

960 m3/h.
KPM:600x600

960 m3/h.
KPM:600x600

910 m3/h

90 m3/h.
90 m3/h.

90 m3/h.

90 m3/h.
150x150

90 m3/h.

90 m3/h.

90 m3/h.

100 m3/h. 100 m3/h.

100 m3/h.

100 m3/h.

100 m3/h.

100 m3/h.

100 m3/h.

100 m3/h.

90 m3/h.

Ø450
5000 m3/h.

Ø150

250x200

Ø150

Ø150

Ø150

250x200

400x200
250x200

400x200

Ø127

100m3/h
GA 120

250x200
400x200

100m3/h
GA 120

Ø127

Ø127

100m3/h
GA 120

Ø127

100m3/h
GA 120

Ø127

250x200
400x200

250x200
400x200

Ø150
Ø150

Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

200x150
200m3/h.

100m3/h
GA 120

Ø127

100m3/h
GA 120

Ø127

100m3/h
GA 120

Ø127

960 m3/h.
KPM:600x600

960 m3/h.
KPM:600x600

250x200
400x200

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

250x200
400x200

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

250x200
400x200

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø150
Ø150

Ø127

100m3/h
GA 120

2000m3/h
VM :600x300

1000 m3/h.
P : 400x400

100m3/h
GA 120

960 m3/h.
KPM:600x600

250x200
400x200

250x200
400x200

960 m3/h.
KPM:600x600

90 m3/h.
150x150

960 m3/h.
KPM:600x600

EM:450x300

400x200
800m3/h.

450x300

Ø127

SLOT DIFUZORLER
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

1500x400

480m3/h
480m3/h

480m3/h
480m3/h

480m3/h
480m3/h

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

Slot Difüzör
L=2000mm.
n=2 Slot
2 Adet

480m3/h
480m3/h

ST-02

ST-01

ST-04

ST-03

ST-05
ST-06

ST-07
ST-08

ST-09
ST-10

02

8"8"8"8"3"

02

BS-7

BS-1 BS-2

BS-4

BS-3

BS-11

BS-5
BS-6

BS-10
BS-9

BS-8

2"
2"

21/2"

SQ-50

SQ-50
SQ-50

SQ-40
SQ-40

SQ-40
SQ-40

SQ-40
SQ-40

SQ-50
SQ-50

DU-14/20
DU-14/20

IGH-14/20

500x500
�AFT

1"

1"

1"
1"

1"

1"

1"
1"

1"
1"

1"
1"

1"
1"

1"

11/4"
1"

1"
1"

1"

3/8"-5/8"-1/2"

1/4"-1/2"

3/8"-5/8"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

1/4"-1/2"

3/8"-5/8"-1/2"
3/8"-5/8"-1/2"

3/8"-5/8"-1/2"

3/8"-5/8"-1/2"
3/8"-5/8"-1/2"

3/8"-5/8"-1/2"

5/8"-11/8"-7/8"

5/8"-11/8"-7/8"

3/8"-3/4"-5/8"

3/8"-5/8"-1/2"

3/8"-7/8"-3/4"
3/8"-7/8"-3/4"

3/8"-5/8"-1/2"
1/2"-11/8"-3/4"

1/2"-11/8"-3/4"
5/8"-11/8"-7/8"

1/4"-1/2"
3/8"-5/8"-1/2"

3/8"-5/8"

Gedetailleerd 
verdiepingsontwerp

Gang

Kamers

Technische ruimte

BS-box geïnstalleerd 
in de gang, buiten de 
gastenkamers. Eén box 
kan voor 1 tot 16 kamers 
worden gebruikt

FXSQ
Inbouwsatellietunits 
voor temperatuur-
regeling in de 
gastenkamers

HRV (ventilatie met 
warmterecuperatie)
Ventilatie op elke 
verdieping, in de 
buurt van de schacht

RWEYQ
Watergekoelde VRV 
op elke verdieping, 
in de buurt van de 
schacht. Condensors 
zijn stil en compact, 
waardoor installatie 
in kleine technische 
ruimtes mogelijk is
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Ordina Groningen
Case study van een succesverhaal

Een snellere projectvoltooiing 
maakte van een 
koelaggregaatsysteem een 
watergekoeld VRV-systeem
Dit gebouw was oorspronkelijk ontworpen met een koelaggregaat 
en een verwarmingsketel. Tijdens een renovatie wordt een Daikin 
watergekoelde VRVIII warmtepomp geïnstalleerd die is aangesloten 
op een open bron.  
Een luchtbehandelingsunit wordt gebruikt voor de ventilatie. De 
installatie van watergekoelde VRV-units verloopt sneller dan gepland. 
Elke ruimte wordt geregeld door het Intelligent Manager-systeem.

Locatie

Ordina Groningen
Groningen - Nederland

Geïnstalleerde Daikin-systemen

 › Binnenunits: 130 FXSQ inbouwsatellietunits
 › VRV-buitenunits: 15 RWEYQ10 units
 › Besturingssystemen: Intelligent Manager centrale besturing
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Toepassing-  
configuratie

Drycooler

Dak

4de verdieping

3de verdieping

2de verdieping

1ste verdieping

Gelijkvloers

Bodemniveau

Koudebron Warmtebron

Voordelen van deze configuratie
 › Een geothermische lus van het open type 
kan even efficiënt zijn als verticale boorgaten, 
en de installatiekosten liggen veel lager

 › Deze configuratie staat garant voor een 
stabiele temperatuur van het watercircuit  
(= constant hoog rendement)

Wanneer is deze configuratie de beste 
oplossing? 
 › Geothermische lussen van het open type 
kunnen in overweging worden genomen 
wanneer er een geschikte waterbron 
aanwezig is op de plaats van installatie 
(ondergronds water, rivier, meer, zee,...)

Watergekoelde 
VRV- 

buitenunit

BS-box

VRV-
binnenunit
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Model Productnaam 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

W
at
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ko
el

d

W
at

er
ge

ko
el

de
 V

RV
 IV

Ideaal voor hoge gebouwen, met water als warmtebron
 › Lagere CO2-uitstoot dankzij het gebruik van geothermische energie als 

hernieuwbare energiebron
 › Geen externe verwarming of koeling nodig bij gebruik in geothermische modus
 › Compact en lichtgewicht, kan worden gestapeld voor maximale ruimtebesparing
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur
 › De optie Variabele waterdebietregeling biedt meer flexibiliteit en controle
 › Gemengde aansluiting van HT hydroboxen en VRV-binnenunits
 › Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › 2 analoge ingangssignalen die externe bediening mogelijk maken

   

             

Lu
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w
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VR
V 
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-w
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m
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ra
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Oplossing voor optimale efficiëntie en comfort
 › Volledig geïntegreerde oplossing met warmterecuperatie voor maximale efficiëntie
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › "Gratis" verwarming en warm water door warmterecuperatie
 › Perfect persoonlijk comfort voor gasten/bewoners via gelijktijdig koelen en 

verwarmen
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur 

en continu verwarming
 › Technisch koelen mogelijk
 › Meest uitgebreide gamma BS-boxen op de markt

REYQ-T

      
 

                     

Productoverzicht 
Buitenunits 

 Enkelvoudige unit

 MulticombinatieGamma’s gemarkeerd met ‘*’ zijn niet Eurovent-gecertificeerd. Multi combinaties vallen niet onder het toepassingsgebied van 

het Eurovent-certificatieprogramma.
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VR
V 

IV
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ar
m
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m
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m
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co

nt
in

u 
ve

rw
ar

m
in

g Daikin's optimale oplossing met maximaal comfort
 › Continu verwarmen tijdens ontdooiing
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › Kan worden aangesloten op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur 

en continu verwarming

RYYQ-T(8)
      

                   

VR
V 
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 c
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De oplossing van Daikin voor comfort en laag energieverbruik
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › Kan worden aangesloten op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

V-
S 

se
rie

 
Co

m
pa

ct

De meest compacte VRV
 › Compact en lichtgewicht, ontwerp met enkelvoudige ventilator, plaatsbesparend en 

eenvoudig te installeren
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: nauwkeurige 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 › Kan worden aangesloten op VRV-binnenunits of stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYSCQ-TV1

Compact    

VR
VI

V-
S 

 
se

rie

Ruimtebesparende oplossing zonder verlies van efficiëntie
 › Ruimtebesparend kistmodel voor flexibele installatie
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: nauwkeurige 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 › Kan worden aangesloten op VRV-binnenunits of stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, 

Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYSQT8V/ 
T8Y/TY1

T8V   
T8Y/
TY1      

VR
V 

IV
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g

De onzichtbare VRV
 › Unieke VRV-warmtepomp voor binnenopstelling
 › Totale flexibiliteit voor elke winkellocatie en gebouwtype gezien de buitenunit 

onzichtbaar is en opgesplitst is in 2 delen
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: 

nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie en Biddle luchtgordijnen

SB.RKXYQ-T(8)
 

Ve
rv

an
gs
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te

m
en

w
ar

m
te
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tie Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 › Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 › Verbetert uw comfort, rendement en betrouwbaarheid aanzienlijk
 › Geen onderbreking van het dagelijks werk tijdens de vervanging van het 

systeem
 › Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten

RQCEQ-P3*

         

w
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m
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m

p

Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 › Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 › Verbetert uw comfort, rendement en betrouwbaarheid aanzienlijk
 › Geen onderbreking van het dagelijks werk tijdens de vervanging van het 

systeem
 › Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYQQ-T*        

             

RWEYQ-T9*

NIEUW

UNIEK

Water/lucht

Lucht/lucht
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Model Productnaam 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

W
at
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d

W
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el

de
 V

RV
 IV

Ideaal voor hoge gebouwen, met water als warmtebron
 › Lagere CO2-uitstoot dankzij het gebruik van geothermische energie als 

hernieuwbare energiebron
 › Geen externe verwarming of koeling nodig bij gebruik in geothermische modus
 › Compact en lichtgewicht, kan worden gestapeld voor maximale ruimtebesparing
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur
 › De optie Variabele waterdebietregeling biedt meer flexibiliteit en controle
 › Gemengde aansluiting van HT hydroboxen en VRV-binnenunits
 › Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › 2 analoge ingangssignalen die externe bediening mogelijk maken
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V 

IV
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Oplossing voor optimale efficiëntie en comfort
 › Volledig geïntegreerde oplossing met warmterecuperatie voor maximale efficiëntie
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › "Gratis" verwarming en warm water door warmterecuperatie
 › Perfect persoonlijk comfort voor gasten/bewoners via gelijktijdig koelen en 

verwarmen
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur 

en continu verwarming
 › Technisch koelen mogelijk
 › Meest uitgebreide gamma BS-boxen op de markt

REYQ-T
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VR
V 

IV
 w
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co

nt
in

u 
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rw
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m
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g Daikin's optimale oplossing met maximaal comfort
 › Continu verwarmen tijdens ontdooiing
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › Kan worden aangesloten op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur 

en continu verwarming

RYYQ-T(8)
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De oplossing van Daikin voor comfort en laag energieverbruik
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › Kan worden aangesloten op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

V-
S 

se
rie

 
Co

m
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De meest compacte VRV
 › Compact en lichtgewicht, ontwerp met enkelvoudige ventilator, plaatsbesparend en 

eenvoudig te installeren
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: nauwkeurige 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 › Kan worden aangesloten op VRV-binnenunits of stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYSCQ-TV1

Compact    

VR
VI

V-
S 

 
se

rie

Ruimtebesparende oplossing zonder verlies van efficiëntie
 › Ruimtebesparend kistmodel voor flexibele installatie
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: nauwkeurige 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 › Kan worden aangesloten op VRV-binnenunits of stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, 

Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYSQT8V/ 
T8Y/TY1

T8V   
T8Y/
TY1      

VR
V 
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De onzichtbare VRV
 › Unieke VRV-warmtepomp voor binnenopstelling
 › Totale flexibiliteit voor elke winkellocatie en gebouwtype gezien de buitenunit 

onzichtbaar is en opgesplitst is in 2 delen
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: 

nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie en Biddle luchtgordijnen

SB.RKXYQ-T(8)
 

Ve
rv

an
gs

ys
te

m
en

w
ar

m
te

re
cu

pe
ra

tie Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 › Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 › Verbetert uw comfort, rendement en betrouwbaarheid aanzienlijk
 › Geen onderbreking van het dagelijks werk tijdens de vervanging van het 

systeem
 › Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten

RQCEQ-P3*

         

w
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p

Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 › Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 › Verbetert uw comfort, rendement en betrouwbaarheid aanzienlijk
 › Geen onderbreking van het dagelijks werk tijdens de vervanging van het 

systeem
 › Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYQQ-T*        

             

� ... aansluiting van binnenunit mogelijk, maar niet noodzakelijk gelijktijdig met andere toegestane binnenunits 
 ... aansluiting van binnenunit mogelijk, zelfs gelijktijdig met andere gecontroleerde units op dezelfde rij

O ... aansluiting van binnenunit niet mogelijk op dit buitenunitsysteem

Capaciteit (pk)
Beschrijving / combinatie
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Opmerkingen

VRV IV-W watergekoelde VRV
RWEYQ-T9 � � � � � � � �  › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem:  

50 ~ 130%

met VRV-binnenunits      

met residentiële binnenunits   
 › Enkel systemen met één module
 › Max. 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16 pk en groter
 › Aansluitverhouding: 80 ~ 130%

met LT-hydrobox   

met HT-hydrobox   

AHU aansluiting   
 › Totale aansluitverhouding met AHU + VRV binnen is 50 ~ 110%
 › Totale aansluitverhouding met alleen AHU is 90 ~ 110%

VRV IV warmterecuperatie REYQ-T � O � � � � O �  › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem:  
50 ~ 130%

met enkel VRV-binnenunits 

met LT/HT hydroboxen      › Max 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16 pk en groter
 › Aansluitverhouding totaal systeem tot 200% mogelijk

HRV-units VAM-, VKM-      
 › Aangepaste systemen (met enkel ventilatie-units) niet 

toegestaan – een combinatie met standaard VRV binnenunits 
is steeds noodzakelijk

AHU aansluiting EKEXV + EKEQMCBA    

Biddle luchtgordijn CYV-DK-    
VRV IV warmtepomp
RYYQ-T(8) / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem:  

50 ~ 130%

met enkel VRV-binnenunits   › 200% aansluitverhouding totaal systeem mogelijk onder 
speciale omstandigheden

met residentiële binnenunits     › Enkel één-module systemen (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 › Max 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16 pk, 18 pk en 20 pk

met LT hydroboxen     › Max 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16 pk en groter
 › Neem contact op met Daikin in geval van multi-module systemen (>20 pk)

HRV-units VAM-, VKM-      

AHU aansluiting EKEXV + EKEQMCBA    

AHU aansluiting EKEXV + EKEQFCBA 

Biddle luchtgordijn CYV-DK-    

VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ- � � O O � � O �  › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 
 › 50 ~ 130%

Alleen met VRV-binnenunits    

Alleen met residentiële binnenunits 
 ›  Met residentiële binnenunits: limiet aansluitverhouding 
 › 80 ~ 130%

VRV IV i-serie
SB.RKXYQ-T(8)  O O O   O   › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 

 › 50 ~ 130%

VRV III-Q vervanging H/R 
RQCEQ-P3  O O O  O O O  › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 

 › 50 ~ 130%

VRV IV-Q vervanging H/P
RXYQQ-T  O O O   O   › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 

 › 50 ~ 130%

Buitenunits 
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(1) Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 27 °CDB, 19 °CNB, buitentemperatuur: 35 °CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m

(2) Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 20 °CDB, buitentemperatuur: 7 °CDB / 6 °CNB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m

Type  Model  Productnaam 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Ca
ss

et
te

-p
la

fo
nd

in
bo

uw
m

od
el

UNIEK

Roundflow-
cassette

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort
 › Zelfreinigende functie zorgt voor een hoog rendement
 › Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
 › Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van elke ruimte
 › Kleinste installatiehoogte op de markt!

FXFQ-A         

UNIEK

Fully Flat 
cassette

Uniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond integreert
 › Perfecte integratie in standaard architecturale plafondpanelen
 › Een combinatie van een minimalistisch design en technische perfectie
 › Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
 › Unit met klein vermogen, ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes
 › Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van elke ruimte

FXZQ-A      

Cassette-
plafond-
inbouwmodel 
met tweezijdige 
luchtuitblaas

Compact, lichtgewicht ontwerp voor eenvoudige montage in smalle plafondruimtes
 › Diepte van alle units is 620 mm, ideaal voor smalle plafondruimtes
 › Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van elke ruimte
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 › De kleppen sluiten volledig wanneer de unit niet in werking is
 › Optimaal comfort dankzij de automatisch afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting

FXCQ-A        

Cassette-
hoek-plafond-
inbouwmodel

Unit met 1-zijdige uitblaas voor hoekmontage
 › Compacte afmetingen maken installatie in smalle verlaagde plafonds mogelijk
 › Flexibele installatie dankzij verschillende luchtuitblaasopties

FXKQ-MA    
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Klein inbouw-
satellietmodel

Ontworpen voor hotelkamers
 › Compacte afmetingen maken installatie in smalle verlaagde plafonds mogelijk
 › Discreet in het plafond verborgen: enkel de roosters zijn zichtbaar
 › Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van 

achteraanzuiging naar onderaanzuiging

FXDQ-M9  

Satellietmodel 
met lage 
inbouwhoogte

Compact design voor flexibele installatie
 › Compacte afmetingen maken installatie in smalle verlaagde plafonds mogelijk
 › Middelhoge externe statische druk tot 44 Pa
 › Enkel roosters zijn zichtbaar
 › Unit met klein vermogen, ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor

FXDQ-A3       

Kanaalmodel 
met 
middelhoge 
ESP

Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge statische druk op de markt!
 ›  Meest compacte unit in zijn klasse, slechts 245 mm
 › Laag geluidsniveau
 › Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150 Pa kan de unit worden gebruikt met slangen 

van verschillende lengtes
 › De functie automatische luchtstroomregeling meet het luchtvolume en de statische druk en past die 

aan naar de nominale luchtstroomsnelheid, waardoor een optimaal comfort wordt gegarandeerd

FXSQ-A           

Kanaalmodel 
met hoge 
ESP

ESP tot 200, ideaal voor grote ruimtes
 ›  Optimaal comfort gegarandeerd ongeacht de lengte van de leidingen of het 

type roosters, dankzij de automatische aanpassing van de luchtstroom
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 › Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van 

achteraanzuiging naar onderaanzuiging

FXMQ-P7     

Kanaalmodel 
met hoge 
ESP

ESP tot 270, ideaal voor extra grote ruimtes
 › Enkel roosters zijn zichtbaar
 › Unit met groot vermogen: tot 31,5 kW verwarmingsvermogen

FXMQ-MB  

W
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Wandmodel

Voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 › Vlak, stijlvol frontpaneel, eenvoudiger te reinigen
 › Unit met klein vermogen, ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 › De lucht wordt comfortabel naar boven en beneden in de ruimte verspreid 

dankzij 5 verschillende uitblaashoeken

FXAQ-A       
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Plafond-
onderbouwmodel

Voor brede ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 › Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in brede ruimtes dankzij het Coanda-effect
 › Ruimtes met een plafond tot 3,8 m kunnen uiterst eenvoudig worden verwarmd of afgekoeld
 › Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in renovatieprojecten
 › Kan zelfs probleemloos in hoeken of nauwe ruimtes worden gemonteerd
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor

FXHQ-A   

UNIEK
Plafond-
onderbouwmodel 
met 4-zijdige 
luchtuitblaas

Unieke Daikin unit voor hoge ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 › Ruimtes met een plafond tot 3,5 m kunnen uiterst eenvoudig worden verwarmd of afgekoeld
 › Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in renovatieprojecten
 › Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van elke ruimte
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor

FXUQ-A  
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Vloermodel

Voor airconditioning van de omliggende zone
 › Kan zowel vrijstaand als voor een glazen wand worden geïnstalleerd, omdat 

zowel de voor- als de achterkant zijn afgewerkt
 › Ideaal voor montage onder een raam
 › Vereist zeer weinig installatieruimte
 › Wandmontage vergemakkelijkt reiniging onder de unit 

FXLQ-P      

Vloerinbouwmodel

Ideaal voor installatie in kantoren, hotels en toepassingen in privéwoningen
 › Discreet in de wand verborgen: enkel de uitlaat- en aanzuigroosters zijn 

zichtbaar
 › Kan zelfs onder een venster worden geïnstalleerd
 › Dankzij een diepte van slechts 200 mm is bijzonder weinig inbouwruimte vereist
 › Hoge ESP maakt flexibele installatie mogelijk

FXNQ-A      

Koelcapaciteit (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

Verwarmingscapaciteit (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

NI
EU

W

Productoverzicht 
Binnenunits 

Capaciteitsklasse (kW)

NIEUW 
Optie voor 

zelfreinigende 
filter

NIEUW  
Multi-zoning 

optie

NIEUW  
Multi-zoning 

optie
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Overzicht stijlvolle binnenunits

Type Model Productnaam 15 20 25 35 42 50 60 71

Wandmodel
Daikin Emura  
wandmodel

FTXJ-MW/MS    

Vloermodel

Nexura vloermodel FVXG-K   

Vloermodel FVXM-F   

Flexi-model FLXS-B(9)    

1 Sierpaneel BYCQ140DG of BYCQ140DGF + BRC1E53A/B/C vereist, 2 Om stijlvolle binnenunits aan te sluiten is een BPMKS-unit vereist, 
3 Een combinatie van RA-binnenunits en VRV-binnenunits is niet toegelaten.

Wanneer u een DX-cassette, plafondonderbouw- of inbouwsatellietmodel, wilt aansluiten, moet u VRV-modellen gebruiken.
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Assortiment hydroboxen

Type Productnaam Model 80 125 200
Temperatuur uitgaand 

water

Lage-
temperatuur 
hydrobox

HXY-A8

Voor hoog efficiënt verwarmen en koelen van ruimtes
 › Ideaal voor warm of koud water in vloerverwarming, 

luchtbehandelingsunits, lage-temperatuur radiatoren,...
 › Warm/koud water van 5 tot 45°C
 › Groot werkbereik (van -20°C tot +43°C)
 › Volledig geïntegreerde componenten aan waterzijde voor 

tijdsbesparing bij systeemontwerp
 › Plaatsbesparend, modern wandmodeldesign

  5°C - 45°C

Hoge-
temperatuur 
hydrobox

HXHD-A8

Voor een efficiënte productie van warm water en ruimteverwarming
 › Ideaal voor warm water in badkamers, wastafels en voor 

vloerverwarming, radiatoren, luchtbehandelingsunits,...
 › Warm water van 25 tot 80°C
 › "Gratis" verwarming en warm water door warmterecuperatie
 › Gebruikt warmtepompen voor de warmwaterbereiding: tot  

17% zuiniger dan een gasketel
 › Mogelijkheid tot aansluiting op thermische zonnecollectoren

  25°C - 80°C

Capaciteitsklasse (kW)

VRV-warmterecuperatie
(REYQ8-54T)

BS-box

BS-box Hydrobox voor 
enkel verwarmen 

voor VRV 

Tank voor sanitair 
warm water

Daikin 
zonnepaneel

Sanitair warm water

Lagetemp.-radiator

Luchtbehandelingsunit

Vloerverwarming

VRV binnenunits

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Hydrobox overzicht 
voor een efficiënte productie van warm 
water
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Overzicht Biddle 
luchtgordijnen

‘Open deur’ winkels
Hoewel de kleinhandel en andere commerciële 
handelszaken de klantvriendelijkheid van 
'opendeurwinkels' op prijs stellen, brengen open 
deuren ook een gigantisch verlies van warme of 
koude lucht en dus van energie met zich mee. De 
Biddle-luchtgordijnen houden de binnentemperatuur 
op peil en leveren zo een aanzienlijke besparing 
op. Bovendien nodigen ze klanten uit om binnen te 
komen in een aangename winkel- en werkomgeving.

Hoog rendement en lage 
CO

2
-uitstoot

Een efficiënte scheiding van buiten- en binnenklimaat 
beperkt warmteverliezen door opengaande deuren en 
verhoogt de efficiëntie van het warmtepompsysteem. 
Een combinatie van Biddle luchtgordijnen met Daikin 
warmtepompen resulteert in besparingen tot 72%, 
in vergelijking met elektrische luchtgordijnen, en een 
terugverdientijd van minder dan 1,5 jaar! 

Overzicht
Type Productnaam

Vrijhangend Biddle luchtgordijn CYV S/M/L-DK-F

Biddle luchtgordijncassette CYV S/M/L-DK-C

Verzonken Biddle luchtgordijn CYV S/M/L-DK-R

Maatselector luchtgordijn
Deurhoogte (m)

Gunstig

Overdekt winkelcentrum of 

ingang met draaideur

Normaal

Geen tegenover elkaar 

liggende open deuren, weinig 

rechtstreekse wind, gebouw 

met enkel benedenverdieping

Ongunstig

Ligging op een hoek of plein, 

meerdere verdiepingen en/of 

open traphal

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

 › Terugverdientijd minder dan 1,5 jaar, vergeleken met 
een elektrisch luchtgordijn

 › Snelle en eenvoudige installatie
 › Maximale energie-efficiëntie dankzij 
gelijkrichtertechnologie

 › 85% efficiëntie bij luchtscheiding
 › Cassettemodel (C): gemonteerd in een vals plafond, 
voor een optimale esthetiek

 › Vrijhangend model (F): eenvoudige montage aan de 
wand

 › Ingebouwd model (R): netjes verborgen in het 
plafond
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Vijf componenten van binnenluchtkwaliteit

 › Ventilatie: zorgt voor de aanvoer van verse lucht
 › Energierecuperatie: recupereert warmte en vocht 
uit de afgevoerde lucht voor een maximaal comfort 
en rendement

 › Luchtbehandeling: verwarmt of koelt de 
aangevoerde verse lucht voor een maximaal 
comfort en een minimale belasting van de 
airconditioninginstallatie

 › Bevochtiging: voor een optimaal evenwicht tussen 
vochtigheid binnen en buiten

 › Filtering: voor het verwijderen van stof, vervuiling en 
geuren uit de lucht

Ventilatie

Energie-
recuperatie Bevochtiging

Lucht-
behandeling Filtering

van een lage warmterecuperatie-ventilatie naar grootschalige 
behandelingsunits voor de voorziening van verse luchtventilatie  
naar woningen, of commerciële panden zoals kantoren, hotels,  
winkels en andere.

Ventilatie-oplossingen
Daikin biedt geavanceerde ventilatieoplossingen die gemakkelijk in elk project 
geïntegreerd kunnen worden.
 › Unieke portefeuille binnen DX-fabrikanten
 › Kwalitatieve oplossingen die voldoen aan de hoogste Daikin-
kwaliteitsstandaarden

 › Naadloze integratie van alle producten om het beste binnenklimaat te leveren
 › Alle Daikin-producten zijn aangesloten op één enkele controller voor complete 
bediening van het HVAC-systeem.

Warmterecuperatie-ventilatie - Ventilatie met warmterecuperatie als 
standaard
Een goede ventilatie is essentieel voor een optimale klimaatregeling in gebouwen, 
kantoren en winkels, en een integraal onderdeel van de EU-regelgeving. Onze 
warmterecuperatie-units zijn in staat om zowel voelbare als latente warmte te 
recupereren. Op die manier wordt de belasting van de airconditioning met tot 
40% gereduceerd. Het bereik begint bij 150 m3/u tot 2500 m3/u (VAM), en stijgt tot 
25000 m3/u (modulaire AHU).

Ventilatie met DX-aansluiting - regeling van de temperatuur van de 
verse lucht
Daikin biedt een reeks R-410A invertergestuurde condensorunits voor gebruik in 
combinatie met Daikin AHU’s voor ultieme controle over de verse lucht. Er zijn  
4 controlemogelijkheden wanneer AHU en Daikin buitenunits gecombineerd 
worden, die zorgen voor de vereiste flexibiliteit voor elke installatie. Binnenunits 
kunnen gecombineerd worden met dezelfde buitenunit om de installatiekosten 
te reduceren. Voor installaties met valse plafonds waar ruimte beperkt is, kan 
de VKM perfect geplaatst worden om verse lucht te leveren bij een comfortabele 
temperatuur met bevochtiging als optie.

Overzicht ventilatie-units

 › Compacte afmetingen
 › Hoogrendementspapier
 › EC-ventilatormotoren

150 500 1.000 2.000 2.500 15.000 25.000 [m3/u]

VAM-FC / VAM-J

D-AHU MODULAR R/P  › Warmtewisseling met hoog rendement
 › Eurovent energieklasse A+

 › Grote luchtstroom
 › R = warmtewiel; 
P = platenwarmtewisselaar

W
ar

m
te
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tie

VKM-GB(M)  › Met DX-batterij
 › Verhoogd comfort
 › Optie bevochtiger

D-AHU Modular R met DX-aansluiting

 › Plug & Play
 › Volledig op maat aanpasbaar
 › 4 besturingstypesLu

ch
tb

eh
an

de
lin

g

D-AHU MODULAR L

Verse luchtportefeuille

 › Tegenstroom warmtewisselaar met hoog rendement
 › Werking vrije koeling
 › EC-ventilator
 › Ruime keuze aan opties

NIEUW

NIEUW
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Eenvoudige selectie

 › 16 vooraf geselecteerde combinaties dekken alle 
behoeften inzake verse lucht in Europa

 › De juiste buitenunit en de nodige aansluitingen op 
de warmtewisselaar van de AHU worden in de fabriek 
gemonteerd en geconfigureerd.

 › Totaaloplossing – Daikin biedt de volledige oplossing

Snelle prijsopgave

 › Selecteer een andere unit in de Xpress 
selectiesoftware en toon de oplossing in het rapport

Meer details vindt u in de specifieke brochure

Nieuwe vooraf 
gedimensioneerde 
oplossing voor verse 
lucht

Download Xpress nu met de 
nieuwe vooraf gedimensioneerde 

combinaties op my.daikin.be

Eenvoudige bestelling

 › AHU en buitenunit worden automatisch geselecteerd 
in VRV xpress

Eenvoudige installatie

 › Zelfde leidingdiameter van AHU naar buitenunit
 › Directe integratie in 

Bestel 
AHU en 

buitenunit 
in één stap

ENERGY EFFICIENCY

2016

Report to performance data

XXX
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Daikin biedt diverse besturingsoplossingen, aangepast aan de eisen van de meest veeleisende commerciële 
toepassingen.

 › Basis regeloplossingen voor klanten met weinig eisen en beperkt 
budget

 › Integreren van regeloplossingen voor klanten die Daikin-units 
willen integreren in bestaande gebouwbeheersystemen

 › Geavanceerde regeloplossingen voor klanten die van Daikin 
een mini-gebouwbeheersysteem verwachten, inclusief een 
geavanceerd energiebeheer

Winkel Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing

BRC1H519W/S/K RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCC601A51 DCM601A51

1 afstandsbediening 
voor 1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit 

1 gateway voor 
max. 64 binnenunits 

(groepen) &  
10 buitenunits

1 gateway voor 
32 binnenunits

1 iTM voor  
64 binnenunits 

(groepen) (1) 

Automatische A/C-regeling       
Beperkte regelmogelijkheden voor winkelpersoneel       
Creëren van zones in de winkel   
Interlock met bijv. alarm, PIR-sensor   
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via Modbus  
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via KNX 
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via HTTP 
Bewaken van energieverbruik  (4)  (2) 
Geavanceerd energiebeheer  (2) 
Vrij koelen mogelijk  
Pijleroverschrijdend integreren van Daikin-
producten in Daikin gebouwbeheersysteem 
Integreren van producten van andere fabrikanten in Daikin gebouwbeheersysteem  
Onlinebesturing  (2) 
Beheer meerdere sites  (2)  (3)

(1) 7 iTM plus adapters (DCM601A52) kunnen worden toegevoegd om 512 binnengroepen en 80 buiten (systemen) te bereiken (2) Via Daikin Cloud Service (3) Via eigen IT set-up (niet Daikin cloud server)  
(4) Niet beschikbaar op alle binnengroepen

Hotels Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing

BRC1H519W/S/K RTD-HO KLIC-DI DCM601A51

1 afstandsbediening voor 
1 binnenunit (groep)

1 gateway voor  
1 binnenunit (groep)

1 gateway voor  
1 binnenunit

1 iTM voor 64 binnenunits 
(groepen) (1) 

Hotelgasten kunnen basisfuncties regelen & bewaken in hun kamer    (3) 
Beperkte regelmogelijkheid voor hotelgasten    
Koppeling met raamcontact  (2)  
Koppeling met keycard  (2)  
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via Modbus 
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via KNX 
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via HTTP 
Bewaken van energieverbruik 
Geavanceerd energiebeheer 
Pijleroverschrijdend integreren van Daikin-producten in Daikin gebouwbeheersysteem 
Integreren van producten van andere fabrikanten in Daikin gebouwbeheersysteem 
Onlinebesturing 
(1) 7 iTM plus adapters (DCM601A52) kunnen worden toegevoegd om 512 binnengroepen en 80 buiten (systemen) te bereiken (2) Via BRP7A51 adapter (3) vereist KNX compatibele controller

Overzicht besturingssystemen
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Koeling van infrastructuur Unit Geïntegreerd Geavanceerd

BRC1H519W/S/K RTD-10 DTA113B51 DCM601A51

1 afstandsbediening 
voor 1 binnenunit 

(groep) (2)

1 gateway voor 
1 binnenunit (groep)

In totaal kunnen 8 gateways 
worden gekoppeld

1 adapter voor tot  
4 units

1 iTM voor  
64 binnenunits 

(groepen) (1) 

Automatische A/C-regeling    
Back-upbedrijf    
Wisseldienst    
Beperkte regelmogelijkheden in de technische koelruimte   
Indien kamertemperatuur boven max: alarm weergeven & stand-by unit starten.  
In geval van fout wordt een alarm weergegeven.   
Als een fout optreedt, wordt een alarmmelding uitgestuurd Via KRP2/4A optie (3)  Via WAGO I/O

(1) 7 iTM plus adapters (DCM601A52) kunnen worden toegevoegd om 512 binnengroepen en 80 buiten (systemen) te bereiken (2) Functies voor koeling van infrastructuur enkel compatibel met binnenunits die zijn 
aangesloten op Seasonal Smart-buitenunits. (3) Zie optielijst van binnenunit

Kantoren Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing

BRC1E53A/B/C EKMBDXA DMS504B51 DMS502A51 / 
DAM412B51 DCC601A51 DCM601A51

1 
afstandsbediening 
voor 1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
max. 64 binnenunits 

(groepen) & 
10 buitenunits

1 gateway voor 
64 binnenunits 

(groepen)

1 gateway voor 
128 binnenunits 

(groepen), 
20 buiten (2)

1 unit voor 
32 binnenunits 

(groepen)

1 iTM voor 
64 binnenunits 

(groepen) (1) 

Automatische A/C-regeling      
Centrale regeling voor beheer     
Lokale besturing voor kantoormedewerkers      
Beperkte regelmogelijkheid voor kantoormedewerkers   
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via Modbus 
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via HTTP  
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via LonTalk 
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via BACnet 
Rapport energieverbruik 
Bewaken van energieverbruik  (4) 
Geavanceerd energiebeheer  (4) 
Pijleroverschrijdend integreren van Daikin-
producten in Daikin gebouwbeheersysteem 
Integreren van producten van andere fabrikanten in Daikin gebouwbeheersysteem  
Onlinebesturing  (4) 
Beheer meerdere sites  (4)  (5)

(1) 7 iTM plus adapters (DCM601A52) kunnen worden toegevoegd om 512 binnengroepen en 80 buiten (systemen) te bereiken 
(2) Uitbreiding vereist om 256 binnenunits (groepen), 40 buiten te bereiken 
(3) Enkel AAN/UIT  
(4) Via Daikin cloud service (5) Via eigen IT set-up (niet Daikin cloud server)
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VRV-W

VRV-W

 › Uniform model voor warmtepomp en warmterecuperatie-
uitvoering en geothermische en standaardwerking

 › De optie Variabele waterdebietregeling biedt meer flexibiliteit en controle
 › 2 analoge ingangssignalen die externe bediening mogelijk 

maken van AAN-UIT, bedrijfsmodus, foutsignaal,...
 › Omvat alle standaard VRV functies 

NIEUW

VRV IV watergekoeld+ serie

Ideaal voor hoge gebouwen, met water als warmtebron

 › Milieubewuste oplossing: lagere CO2-uitstoot dankzij het gebruik 
van geothermische energie als hernieuwbare energiebron en de 
typisch lagere koelmiddelniveaus maken dit systeem ideaal om te 
voldoen aan EN378

 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 
contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits, Biddle luchtgordijnen en warm water

 › Door de volledige afwezigheid van warmteafvoer is 
ventilatie of koeling van de technische ruimte niet langer nodig, 
wat de flexibiliteit van installatie maximaliseert

 › Uitgebreid gamma binnenunits: combineer VRV met 
stijlvolle binnenunits zoals Daikin Emura, Nexura, ...

 › Integreert VRV IV normen & technologieën: Variabele 
koelmiddeltemperatuur, VRV-configurator, display met 7 segmenten 
en volledig invertergestuurde compressoren

 › Stem uw VRV af op uw behoeften voor het beste 
seizoensrendement en comfort met de weersafhankelijke 
variabele koelmiddeltemperatuur-functie. Een verhoogd 
seizoensrendement; geen koude tocht meer door toevoer van hoge 
uitblaastemperaturen

 › Ontwikkeld om eenvoudig te installeren en te 
onderhouden: keuze tussen aansluiting bovenop of aan voorkant 
voor koelmiddelleidingen en kantelbare schakelkast voor 
eenvoudige toegang tot te onderhouden onderdelen

 › Compact en licht ontwerp kan worden gestapeld voor 
een maximale ruimtebesparing: 42 pk kan geïnstalleerd worden op 
minder dan 0,5 m² vloerruimte

 › 2-traps warmterecuperatie: eerste trap tussen de binnenunits, 
tweede trap tussen de buitenunits dankzij de energieopslag in het 
watercircuit

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Buitenunit RWEYQ 8T9 10T9 12T9 14T9
Capaciteitsbereik PK 8 10 12 14
Koelcapaciteit Nom. 30°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 22,4 28,0 33,5 40,0 
Verwarmingscapaciteit Nom. 20°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 25,0 31,5 37,5 45,0 
Vermogeninput - 
50 Hz

Koelen 30°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 3,5 4,9 6,0 7,9 
Verwarmen 20°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 3,9 4,9 6,2 8,4 

EER bij nom. capaciteit 30°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW/kW 6,40 5,75 5,55 5,04 
COP bij nom. capaciteit 20°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW/kW 6,50 6,40 6,10 5,37 
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64(1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 100 125 150 175
Nom. 200 250 300 350
Max. 300 375 450 525

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 980x767x560
Gewicht Unit kg 185
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 65 71 72 74 
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 48 50 56 58 
Werkbereik Inlaatwater- 

temperatuur
Koelen Min.~Max. °CDB 10~45
Verwarmen Min.~Max. °CNB 10~45

Temperatuur rond behuizing Max. °CDB 40
Vochtigheid rond behuizing Koelen~Verwarmen % 80~80

Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5
Vulling kg/TCO2Eq 7,90/16,5 9,60/20,0

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52 12,7
Gas Buitendia. mm 19,1 (2) 22,2 (2) 28,6 (2)
HP/LP gas Buitendia. mm 15,90 (3) / 19,10 (4) 19,10 (3) / 22,20 (4) 19,10 (3) / 28,60 (4) 22,20 (4) / 28,60 (3)
Afvoer Bouwgroottes 14 mm buitendia./ 10 mm binnendia.
Water Inlaat/Uitlaat ISO 228-G1 1/4 B/ISO 228-G1 1/4 B
Totale leidinglengte Systeem Reëel m 300

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 25
(1) Reëel aantal aansluitbare binnenunits is afhankelijk van het type binnenunit (VRV indoor, Hydrobox, RA indoor, enz.) en de beperking op de aansluitverhouding voor het systeem (50% <= aansluitverhouding <= 130%) 
(2) Bij een warmtepompsysteem wordt de gasleiding niet gebruikt (3) Bij warmterecuperatiesysteem (4) Bij warmtepompsysteem

RWEYQ-T9

Waterleiding
Koelmiddelleiding

Hoogteverschil tussen binnenunits: 30 m

Niveauverschil tussen de VRV-W en binnenunits:
50 m als de VRV-W zich bovenaan bevindt
40 m als de VRV-W zich onderaan bevindt

Onbeperkte waterleidinglengte
Binnenopstelling

NIEUW

NIEUW  Langere buislengte tussen binnen- en buitenunits tot 165 m (reëel)

Lucht-
behandelingsunit

Technische gegevens
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+

RWEYQ-T9

RWEYQ 16T9 18T9 20T9 22T9 24T9 26T9 28T9
Systeem Buitenunit - module 1 RWEYQ8T9 RWEYQ8T9 RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9

Buitenunit - module 2 RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ12T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9 RWEYQ14T9
Capaciteitsbereik PK 16 18 20 22 24 26 28
Koelcapaciteit Nom. 30°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 44,8 50,4 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 
Verwarmingscapaciteit Nom. 20°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 50,0 56,5 63,0 69,0 75,0 82,5 90,0 
Vermogeninput - 50 Hz Koelen 30°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 7,0 8,4 9,7 10,9 12,1 13,8 15,9 

Verwarmen 20°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 7,7 8,8 9,8 11,1 12,3 14,4 16,8 
EER bij nom. capaciteit 30°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW/kW 6,40 6,02 5,75 5,65 5,56 5,33 5,04 
COP bij nom. capaciteit 20°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW/kW 6,50 6,44 6,40 6,23 6,10 5,74 5,37 
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 200 205 225 245 265 285 305
Nom. 400 410 450 490 530 570 610
Max. 600 615 675 735 795 855 915

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 12,7 15,9 19,1
Gas Buitendia. mm 28,6 (2) 34,9 (2)
HP/LP gas Buitendia. mm 22,2 (3) / 28,6 (4) 28,6 (3) / 28,6 (4) 28,6 (3) / 34,9 (4)
Totale leidinglengte Systeem Reëel m 300

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 25 50

RWEYQ 30T9 32T9 34T9 36T9 38T9 40T9 42T9
Systeem Buitenunit - module 1 RWEYQ8T9 RWEYQ8T9 RWEYQ8T9 RWEYQ12T9 RWEYQ12T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9

Buitenunit - module 2 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ12T9 RWEYQ12T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9 RWEYQ14T9
Buitenunit - module 3 RWEYQ12T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9 RWEYQ14T9 RWEYQ14T9

Capaciteitsbereik PK 30 32 34 36 38 40 42
Koelcapaciteit Nom. 30°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 84,0 89,5 95,0 100,5 107,0 113,5 120,0 
Verwarmingscapaciteit Nom. 20°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0 
Vermogeninput - 50 Hz Koelen 30°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 14,6 15,8 16,9 18,1 19,7 21,7 23,8 

Verwarmen 20°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW 14,8 16,0 17,2 18,4 20,4 22,7 25,1 
EER bij nom. capaciteit 30°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW/kW 5,75 5,68 5,61 5,56 5,43 5,23 5,04 
COP bij nom. capaciteit 20°C inlaatwatertemperatuur Nom. waterdebiet kW/kW 6,40 6,28 6,19 6,10 5,89 5,61 5,37 
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64
Index-aansluiting 
binnen

Min. 325 345 365 385 405 425 445
Nom. 650 690 730 770 810 850 890
Max. 975 1.035 1.095 1.155 1.215 1.275 1.335

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 19,1
Gas Buitendia. mm 34,9 (2) 41,3 (2)
HP/LP gas Buitendia. mm 28,6 (3) / 19,1 (4) 34,9 (3) /19,1 (4)
Totale leidinglengte Systeem Reëel m 300

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 80
(1) Reëel aantal aansluitbare binnenunits is afhankelijk van het type binnenunit (VRV indoor, Hydrobox, RA indoor, enz.) en de beperking op de aansluitverhouding voor het systeem (50% <= aansluitverhouding <= 130%) 
(2) Bij een warmtepompsysteem wordt de gasleiding niet gebruikt (3) Bij warmterecuperatiesysteem (4) Bij warmtepompsysteem

Stap 2 
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25°C - 35°C

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 45°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Tank voor 
sanitair warm 
water

Daikin 
zonnepaneel

VRV binnenunits

Hydrobox voor 
enkel verwarmen 

voor VRV 

of 

Omkeerbare 
lage-temperatuur 

hydrobox

BS-box

BS-box

Koeltoren (gesloten type), ketel

Warmte afgegeven aan circuit

Warmte opgenomen uit circuit

Warmte afgegeven aan circuit

Warmte opgenomen uit circuit

* De systeemconfiguraties hierboven dienen enkel als illustratie.Vloeistofleiding

F1, F2 communicatie

Gasleiding

Warm water

Afvoergasleiding

Stap 1 warmterecuperatie 
tussen binnenunits
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Typische installatie in koud gebied met koeltoren, 
glycol en tussenwarmtewisselaar

Gedetailleerde voorbeelden 
van watergekoelde 
VRV-installaties

* Gebruik een gesloten koelwatertoren voor een optimale controle van de 
waterkwaliteit

* Om pekel te kunnen gebruiken als vorstbeveiliging, moet u de 
warmtewisselaar installeren om de desbetreffende lijn af te sluiten.

* Om een koeltoren van het open type te kunnen gebruiken, moet u de 
warmtewisselaar installeren om de desbetreffende lijn af te sluiten.

* Wanneer  meervoudige units worden geïnstalleerd of wanneer  de units 
ver van elkaar worden geïnstalleerd, moet u op elke verdieping horizontale 
omgekeerde retourleidingen of een constante debietregelklep gebruiken 
om luchtverplaatsingen te voorkomen.

* Het wordt aanbevolen om een poort te voorzien voor het 
reinigen van horizontale afvoerbuizen.

* Rekening houdend met het onderhoud van de verwarmingsketel is het raadzaam om de 
desbetreffende lijn af te sluiten met de warmtewisselaar.

Hydrothermische bron-recirculatiepomp (gebruikt voor het onderhoud van pompen)
Regelaar met  

temperatuurweergave

Naar verwarmingsbron voor verwarmen, 
zoals een verwarmingsketel

Warmtewisselaar

Zuiver water 
(ook gebruikt 
om de tank te 
vullen)

Zuiver water 
(ook gebruikt 
om de tank te 
vullen)

Expansievat

Expansievat

 

 Component A

 Component B

Vorstbeveiligingsverwarming

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

Koeltoren (32°C / 37°C)

Regelaar met 
temperatuur-
weergave

Regelaar met temperatuurweergave

* Om verticale leidingen doorheen drie verdiepingen 
of meer te leiden, moet u verticale omgekeerde 
retourleidingen of iets gelijkaardigs gebruiken, om 
luchtverplaatsingen te voorkomen.

* Voor RWEY modellen moet u een interlock voorzien met de debietschakelaar.
 (via het bedrijfssignaal van de pomp wordt een werkzame debietschakelaar aanbevolen)
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Opmerking:
Deze schematische weergave is enkel voor referentiedoeleinden.
In de praktijk kunnen de constructiemethoden variëren van project tot project. Neem daarom contact op met het 
architectenkantoor voor het ontwerp en de constructie van het systeem.

In het volgende hoofdstuk worden voorzorgsmaatregelen voor het ontwerp van systemen vermeld, die strikt moeten 
worden nageleefd.

1. Temperatuur
 Het werkbereik van de hydrothermische koeling/verwarming van een vrije VRV (RWEY) bedraagt 10°C tot 45°C.
 Zorg ervoor dat de watertemperatuur in het systeem binnen het vermelde bereik blijft met behulp van de AAN/UIT-

werking van de 2-wegregelklep, de 3-wegregelklep, de koeltoren of de verwarmingsketel.

2. Waterkwaliteit
 Voor de hydrothermische koeling/verwarming van de vrije VRV (RWEY) is een stabiele kwaliteit van het water vereist.
 Zorg ervoor dat u een gesloten koelwatersysteem installeert. Wanneer u een koelwatersysteem van het open type wilt 

installeren, moet u de warmtewisselaar installeren om de desbetreffende lijn af te sluiten.

3. Vorstbeveiliging
 Tijdens de winter moet een vorstbeveiliging worden voorzien voor de koeltoren.
 Neem maatregelen (voorbeelden hieronder) om ervoor te zorgen dat het water aan primaire en secundaire zijde van 

het koelwater in de winter niet bevriest.
 Typische maatregelen: wanneer de temperatuur van het water daalt,

 moet u de pomp starten om water te recirculeren;
 moet u een vorstbeveiliging voorzien door gebruik te maken van een vorstbeveiligingsverwarming;

moet u ervoor zorgen dat de temperatuur van het water niet daalt door het gedwongen opstarten van de 
verwarmingsketel. Tap water van de koeltoren af.

 Vooral wanneer de unit voor een langere periode wordt stilgelegd, bestaat het gevaar van bevriezen. Daarom moet 
aan dit punt bijzondere aandacht worden besteed.

4. Luchtverplaatsing
 Zorg voor een constante hoeveelheid toevoerwater door middel van de installatie van een omgekeerd 

retourleidingsysteem en een regelklep voor constante debietregeling.

* Wanneer vorst wordt verwacht, moet u de vorstbeveiligingsverwarming installeren of water aftappen aan watersproeierzijde.

 (wanneer u water aftapt aan de watersproeierzijde, zorg er dan voor dat de belasting niet wordt toegepast op voornamelijk koeling)

Typische wijziging aan Component A (3-wegklep  2-wegklep)

Typische wijziging aan Component B (3-wegklep  2-wegklep)

Warmtewisselaar

T1 regeling

Pomp

Temperatuurregelaar

Driewegklep (gemengd type)

Y-zeef

Flexibele koppeling

Drukmeter

Thermometer

Debietschakelaar 

O
pe

ni
ng

sh
oe

k
O

pe
ni

ng
sh

oe
k

Bypass-zijde

Bypass-zijde

Instelling

Instelling 1
(7°C)

Instelling 3
(33°C)

Instelling 2
(31°C)

Instelling 4
(15°C)

Instelling

Temperatuur van het 
koelwater

Typische instelwaarden (referentiewaarden)
Temperatuur van het 
koelwater

Temperatuur van het 
koelwater

T2 regeling

T3 regeling

Koeling (hoofdzakelijk 
voor koeling)

Verwarming (hoofdzakelijk 
voor koeling)

Open/
gesloten  
van klep

Tussenseizoen (koeling/
verwarming combinatie)

Bedrijfsmodus

T1 instelwaarde

T2 instelwaarde

T3 instelwaarde

15°C

33°C, 31°C

25°C

20°C

33°C, 31°C

40°C

Verwarming 
AAN POMP

UIT
VENTILATOR  

UIT
Watersproeier 

UIT

Watersproeier 
AAN

VENTILATOR  
AAN

POMP  
AAN

Verwarming  
UIT

Regelaar met temperatuurweergave

Regelaar met 
temperatuur-
weergave

Regelaar met temperatuurweergave
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Typische installatie met koelaggregaat in plaats van koeltoren

* Om een koelaggregaat te gebruiken voor de koeling, moet u de 
warmtewisselaar installeren om de desbetreffende lijn af te sluiten. 

* Om verticale leidingen doorheen drie verdiepingen 
of meer te leiden, moet u verticale omgekeerde 
retourleidingen of iets gelijkaardigs gebruiken, om 
luchtverplaatsingen te voorkomen.

Koelaggregaat (12°C / 7°C)

Zuiver water (ook gebruikt 
om de tank te vullen)

Temperatuur 
(ook gebruikt 
om de tank te 
vullen)

Zuiver water 
(ook gebruikt 
om de tank te 
vullen)

Expansievat

Expansievat

Naar ander systeem

* Wanneer  meervoudige units worden geïnstalleerd of wanneer 
 de units ver van elkaar worden geïnstalleerd, moet u op elke 

verdieping horizontale omgekeerde retourleidingen of een 
constante debietregelklep gebruiken om luchtverplaatsingen te 
voorkomen.

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

* Voor RWEY modellen moet u een interlock voorzien met de debietschakelaar.
 (via het bedrijfssignaal van de pomp wordt een werkzame debietschakelaar aanbevolen)

Regelaar met 
temperatuurweergave

* Rekening houdend met het onderhoud van de verwarmingsketel is het 
raadzaam om de desbetreffende lijn af te sluiten met de warmtewisselaar.

Naar verwarmingsbron voor verwarmen, 
zoals een verwarmingsketel

Warmtewisselaar

Hydrothermische bron-recirculatiepomp (gebruikt voor het onderhoud van pompen)
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Opmerking:
Deze schematische weergave is enkel voor referentiedoeleinden.
In de praktijk kunnen de constructiemethoden variëren van project tot project. Neem daarom contact op met het 
architectenkantoor voor het ontwerp en de constructie van het systeem.

In het volgende hoofdstuk worden voorzorgsmaatregelen voor het ontwerp van systemen vermeld, die strikt moeten 
worden nageleefd.

1. Temperatuur
 Het werkbereik van de hydrothermische koeling/verwarming van een vrije VRV (RWEY) bedraagt 10°C tot 45°C.
 Zorg ervoor dat de watertemperatuur in het systeem binnen het vermelde bereik blijft met behulp van de AAN/UIT-

werking van de 2-wegregelklep, de 3-wegregelklep, de koeltoren of de verwarmingsketel.

2. Waterkwaliteit
 Voor de hydrothermische koeling/verwarming van de vrije VRV (RWEY) is een stabiele kwaliteit van het water vereist.
 Zorg ervoor dat u een gesloten koelwatersysteem installeert. Wanneer u een koelwatersysteem van het open type wilt 

installeren, moet u de warmtewisselaar installeren om de desbetreffende lijn af te sluiten.

3. Vorstbeveiliging
 Tijdens de winter moet een vorstbeveiliging worden voorzien voor de koeltoren.
 Neem maatregelen (voorbeelden hieronder) om ervoor te zorgen dat het water aan primaire en secundaire zijde van 

het koelwater in de winter niet bevriest.
 Typische maatregelen: wanneer de temperatuur van het water daalt,

 moet u de pomp starten om water te recirculeren;
 moet u een vorstbeveiliging voorzien door gebruik te maken van een vorstbeveiligingsverwarming;

moet u ervoor zorgen dat de temperatuur van het water niet daalt door het gedwongen opstarten van de 
verwarmingsketel. Tap water van de koeltoren af.

 Vooral wanneer de unit voor een langere periode wordt stilgelegd, bestaat het gevaar van bevriezen. Daarom moet 
aan dit punt bijzondere aandacht worden besteed.

4. Luchtverplaatsing
 Zorg voor een constante hoeveelheid toevoerwater door middel van de installatie van een omgekeerd 

retourleidingsysteem en een regelklep voor constante debietregeling.

Typische wijziging aan Component A (3-wegklep  2-wegklep)

Typische wijziging aan Component B (3-wegklep  2-wegklep)

Warmtewisselaar

T1 regeling

Pomp

Temperatuurregelaar

Driewegklep (gemengd type)

Y-zeef

Flexibele koppeling

Drukmeter

Thermometer

Debietschakelaar 
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Bypass-zijde

Bypass-zijde

Instelling

Instelling

Temperatuur van het koelwater
Typische instelwaarden (referentiewaarden)

Temperatuur van het koelwater

T2 regeling

T3 regeling

Koeling (hoofdzakelijk 
voor koeling)

Verwarming (hoofdzakelijk 
voor koeling)

Open/
gesloten  
van klep

Tussenseizoen (koeling/
verwarming combinatie)

Bedrijfsmodus

T1 instelwaarde

T2 instelwaarde

T3 instelwaarde

15°C

33°C, 31°C

25°C

20°C

33°C, 31°C

40°C

Regelaar met temperatuurweergave

Regelaar met 
temperatuur-
weergave

Regelaar met temperatuurweergave
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Typische installatie met warmterecuperatie uit meerdere 
systemen via watercircuit

Zuiver water 
(ook gebruikt 
om de tank te 
vullen)

Zuiver water 
(ook gebruikt 
om de tank te 
vullen)

Expansievat

Regelaar met temperatuurweergave

Regelaar met temperatuurweergave

Regelaar met temperatuurweergave

* Om pekel te kunnen gebruiken als vorstbeveiliging, moet u de 
warmtewisselaar installeren om de desbetreffende lijn af te sluiten.

* Om twee of meer hydrothermische systemen te voorzien (bijv. hoofdzakelijk 
verwarming voor het systeem aan de noordkant en hoofdzakelijk koeling 
aan de zuidkant), moet u de meervoudige systemen integreren in één enkel 
systeem, waardoor warmterecuperatie zelfs mogelijk is tussen water/water-
systemen.

* Het wordt aanbevolen om een poort te 
voorzien voor het reinigen van horizontale 
afvoerbuizen. *Voor RWEY-modellen moet u een interlock met de 

debietschakelaar voorzien (via het bedrijfssignaal van de 
pomp wordt een werkzame debietschakelaar aanbevolen).

* Gebruik een gesloten koelwatertoren voor een optimale controle 
van de waterkwaliteit

* Wanneer  meervoudige units worden geïnstalleerd of wanneer  de units 
ver van elkaar worden geïnstalleerd, moet u op elke verdieping horizontale 
omgekeerde retourleidingen of een constante debietregelklep gebruiken 
om luchtverplaatsingen te voorkomen.

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

Koeling (hoofdzakelijk 
voor koeling)

Verwarming (hoofdzakelijk 
voor koeling)

Open/
gesloten  
van klep

Tussenseizoen (koeling/
verwarming combinatie)

Bedrijfsmodus

T1 instelwaarde

T2 instelwaarde

T3 instelwaarde

15°C

33°C, 31°C

25°C

20°C

33°C, 31°C

40°C

Pomp

Temperatuurregelaar

Driewegklep (gemengd type)

Y-zeef

Flexibele koppeling

Drukmeter

Thermometer

Debietschakelaar 

Koeltoren (32°C / 37°C)
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Expansievat

Hydrothermische bron-recirculatiepomp 
(gebruikt voor het onderhoud van pompen)

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

Naar 
BS-unit

Opmerking:
Deze schematische weergave is enkel voor referentiedoeleinden.
In de praktijk kunnen de constructiemethoden variëren van project tot project. Neem daarom contact op met het 
architectenkantoor voor het ontwerp en de constructie van het systeem.

In het volgende hoofdstuk worden voorzorgsmaatregelen voor het ontwerp van systemen vermeld, die strikt moeten 
worden nageleefd.

1. Temperatuur
 Het werkbereik van de hydrothermische koeling/verwarming van een vrije VRV (RWEY) bedraagt 10°C tot 45°C.
 Zorg ervoor dat de watertemperatuur in het systeem binnen het vermelde bereik blijft met behulp van de AAN/UIT-

werking van de 2-wegregelklep, de 3-wegregelklep, de koeltoren of de verwarmingsketel.

2. Waterkwaliteit
 Voor de hydrothermische koeling/verwarming van de vrije VRV (RWEY) is een stabiele kwaliteit van het water vereist.
 Zorg ervoor dat u een gesloten koelwatersysteem installeert. Wanneer u een koelwatersysteem van het open type wilt 

installeren, moet u de warmtewisselaar installeren om de desbetreffende lijn af te sluiten.

3. Vorstbeveiliging
 Tijdens de winter moet een vorstbeveiliging worden voorzien voor de koeltoren.
 Neem maatregelen (voorbeelden hieronder) om ervoor te zorgen dat het water aan primaire en secundaire zijde van 

het koelwater in de winter niet bevriest.
 Typische maatregelen: wanneer de temperatuur van het water daalt,

 moet u de pomp starten om water te recirculeren;
 moet u een vorstbeveiliging voorzien door gebruik te maken van een vorstbeveiligingsverwarming;

moet u ervoor zorgen dat de temperatuur van het water niet daalt door het gedwongen opstarten van de 
verwarmingsketel. Tap water van de koeltoren af.

 Vooral wanneer de unit voor een langere periode wordt stilgelegd, bestaat het gevaar van bevriezen. Daarom moet 
aan dit punt bijzondere aandacht worden besteed.

4. Luchtverplaatsing
 Zorg voor een constante hoeveelheid toevoerwater door middel van de installatie van een omgekeerd 

retourleidingsysteem en een regelklep voor constante debietregeling.

* Wanneer vorst wordt verwacht, moet u de vorstbeveiligingsverwarming installeren of water aftappen aan watersproeierzijde.

 (wanneer u water aftapt aan de watersproeierzijde, zorg er dan voor dat de belasting niet wordt toegepast op voornamelijk 
koeling)

Instelling 1
(7°C)

Instelling 3
(33°C)

Instelling 2
(31°C)

Instelling 4
(15°C)

Temperatuur van het 
koelwater

T3 regelingT2 regelingT1 regeling

Verwarming 
AAN

POMP  
UIT

VENTILATOR  
UIT

Watersproeier 
UIT

Watersproeier 
AAN

VENTILATOR 
AAN

POMP  
AAN

Verwarming  
UIT
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Bypass-zijde

Bypass-zijde

Instelling Instelling

Temperatuur van het koelwater Temperatuur van het koelwater
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