
ТЕРМОПОМПА

VRV IV
определя стандарта …

отново



=VRV IV

В какво се 
състои новия 

стандарт?



VRV
революционни 
стандартa

+
3

 › Променлива температура на 
хладилния агент

 › Непрекъснато отопление чрез 
термопомпа

 › VRV конфигуратор
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В какво се 
състои новия 

стандарт ?
VRV винаги задава стандарта: в миналото, 

сега и ще продължава в бъдеще. 

Понастоящем, VRV IV задава нови стандарти 

за сезонна ефективност за собственици 

на сгради, за комфорт в помещенията за 

потребители и за опростен монтаж за 

монтажници.
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стр. 6

Променлива температура 
на хладилния агент 

стр. 12

Софтуер за конфигурация на VRV
за опростено въвеждане в експлоатация, 
конфигуриране и модифициране

стр. 10

Постоянен комфорт
• Новият стандарт в комфорта на отопление:  

Уникалната технология за постоянен комфорт прави VRV IV най-
добрата алтернатива на традиционните системи за отопление.

• Опростено въвеждане в експлоатация: графичен интерфейс за 
конфигуриране, въвеждане в експлоатация и качване на системни 
настройки.

• Опростено сервизно обслужване: допълнителен 7-сегментен 
индикатор за бърз и лесен достъп до основни функции и разчитане 
на грешки.

• Пригодете вашата VRV система за най-добра 
сезонна ефективност и комфорт:  
Революционното регулиране на променливата температура 
на хладилния агент автоматично адаптира системата към 
индивидуалните потребности на сградата и климатичните 
изисквания за по-голяма ефективност и комфорт.

стр. 14Интегрирания 
климатичен контрол 
просто се справя по-добре

Кое друго е 
ново... ?

• Новата касета с кръгъл поток създава 
оптимални условия в сградата при по-
добра ефективност

• Новият Intelligent Touch Manager 
предлага инструменти за управление 
на енергията, които намаляват текущите 
разходи още повече

• Нов нискотемпературен хидравличен 
модул, високоефективно отопление на 
помещения

22
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Пригодете вашата 
VRV система за най-добра сезонна 
ефективност и комфорт
DAIKIN ПОВЕДЕ ПЪТЯ КЪМ СЕЗОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Daikin отново стана лидер в отрасъла като пусна на пазара нова гама на VRV, която напълно съответства на политиката на ЕС 
по директивата 20/20/20. VRV IV е до 28% по-ефективен на годишна база, като подобрява функциите за комфорт и гъвкавост, 
което прави Daikin толкова уникална компания.

За да могат да се постигнат тези цели, бе издадена директивата за продукти, използващи енергия (ERP), като по този начин се 
определят минималните изисквания за екодизайн като подобрена енергийна ефективност, които трябва да бъдат интегрирани в 
продуктите, използващи енергия. За жилищни и леки търговски климатични системи под 12 kW, енергийната ефективност трябва да 
се измерва по целия работен спектър и това ще бъде представено като "сезонна ефективност".

Сезонна ефективност, интелитентно използване на енергията
ЕС изисква обективни показатели на производителността за установяване на минималните изисквания, които трябва да се изпълнят, 
както и да се предостави на клиентите информация за експлоатационните характеристики на климатиците, според които те да направят 
своя избор. Сегашната методология - номиналната ефективност (EER) - води до значителна разлика между проектираните и реални 
експлоатационни характеристики и затова бе разработен по-точен метод - сезонна ефективност (ESEER).

сезонната ефективност е по-точно измерване на реалната енергийна ефективност на системите и показва колко е ефективен даден 
климатик, когато работи през целия сезон на охлаждане или отопление.

Въпреки че VRV все още не е в обхвата, Daikin поведе пътя като вече интегрира нови технологии като променлива температура 
на хладилния агент.

Като използва технологията за променлива температура на хладилния агент, VRV IV постоянно регулира 
температурата и обема на хладилния агент според необходимата реална температура и капацитет, като по 
този начин постоянно се осигурява оптимална сезонна ефективност.

ПО-МАЛКО ЕМИСИИ НА CO2 
спрямо 1990

ПО-ГОЛЯМО ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ВЪЗОБНОВИМА 
ЕНЕРГИЯ

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПО-
МАЛКО ПЪРВИЧНА 
ЕНЕРГИЯ СПРЯМО СПА*

До  

2020 г.C02

-20%+20%
*стандартно произведени агрегати 

-20%

Европейски план за действие

1 Условие за 
температура:

35°C за охлаждане
7°C за отопление

Не се случва често 
на практика

НОМИНАЛНА СЕЗОННА
Няколко температури за 
оценка
за охлаждане и отопление, 
което отразява реалните 
експлоатационни 
характеристики през 
целия сезон

Температура CAPACITY
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40 50
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НОМИНАЛНА СЕЗОННА
Не отразява непълен 

капацитет

Не се виждат 
предимствата от 

инверторната 
технология

Включва работа при 
непълен, вместо при 
пълен капацитет

Показани са предимствата 
на инверторната 
технология

Мощност
Номинална спрямо 
сезонна ефективност
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ПРИГОДЕТЕ ВАШАТА VRV СИСТЕМА ЗА ОПТИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ 

Революционното регулиране на променливата температура на хладилния агент (VRT) автоматично адаптира VRV системата 
към индивидуалните потребности на сградата и климатичните изисквания за комфорт и ефективност, като по този начин рязко 
намалява работните текущи разходи.

Системата може лесно да се модифицира чрез предварително зададените режими на технологията за VRT. С режимите вие 
избирате да оптимизирате системата до необходимия баланс между комфорт и ефективност.

С тази нова технология Daikin изобрети VRV системата още веднъж. Като разгледаме същността на системата ще установим, че тя 
ни позволява да подобрим сезонната ефективност до 28%!

Автоматичен режим

Автоматичен режим

(настройка по подразбиране 

при VRV IV)

(настройка по подразбиране 

при VRV IV)

Перфектният баланс:
Върхова ефективност през по-голямата 

част от годината. Бърза скорост на 
реакция в най-горещите дни

Бърза реакция на пиково натоварване 
за поддържане на зададена точка

Основен режим (настоящ стандарт за VRF)

Основен режим (настоящ стандарт за VRF)

Целогодишна върхова ефективност

Високо чувствителен режим

Високо чувствителен режим

Ефект на предварително зададените режими върху ефективността и скоростта на реакция:

Натоварване

Обем на хладилния агент (VRV) Обем на хладилния агент (VRV) Обем на хладилния агент (VRV)

Температура на хладилния агент (VRT) Температура на хладилния агент (VRT) Температура на хладилния агент (VRT) 

НатоварванеНатоварване

Ефективност ЕфективностЕфективност

Върхова 
ефективност

Бърза скорост 
на реакция

Върхова 
ефективност

Бърза скорост 
на реакция

Възможни режими:

Върхова 
ефективност

Бърза скорост 
на реакция
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Как се постига това увеличение  
от 28% на сезонната ефективност? 
В автоматичен режим системата постоянно регулира както 
температурата, така и обема на хладилния агент според общия 
необходим капацитет и климатичните условия.

Например, през преходен сезон, когато е необходимо незначително 
охлаждане и стайната температура е близо до зададената точка, 
системата ще регулира температурата на хладилния агент до по-
висока температура така, че да е необходима по-малко енергия, което 
води до значителни спестявания при сезонна ефективност.

УНИКАЛНИЯТ АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА VRT ВОДИ ДО 28% УВЕЛИЧЕНИЕ НА
СЕЗОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ

В автоматичен режим системата ще постигне максимална ефективност през по-голямата част от годината и бърза скорост 
на реакция в най-горещите дни, като осигурява постоянен комфорт, което води до увеличена сезонна ефективност до 28%.

Автоматичен режим (настройка по подразбиране при VRV IV)

Перфектният баланс:
Максимална ефективност през по-

голямата част от годината. Бърза скорост 
на реакция в най-горещите дни

Върхова ефективностБърза скорост 
на реакция

Автоматичен режим (настройка по подразбиране при VRV IV)

Натоварване

Обем на хладилния агент (VRV)

Температура на хладилния агент (VRT) 

Ефективност

8 • Годишни икономии от 
разходи до 28%

• Оптимизирайте 
потребностите на сградата с 
комфорта и ефективността

• Автоматичното регулиране 
на температурата на 
хладилния агент гарантира 
удовлетворението на 
клиентите
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РЕГУЛИРАЙТЕ ТОЧНО КАК ДА РЕАГИРА ВАШАТА СИСТЕМА В АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ

Наличните подрежими позволяват на монтажника лесно да направи фина настройка на системата за начина, по който системата да 
реагира на промените във вътрешната или външната температура.

Мощно

• Може да увеличи капацитета над 100% ако е необходимо.  
Температурата на хладилния агент може да стане по-ниска при охлаждане (по-висока при отопление), отколкото зададения 
минимум (максимум при отопление). 

• Приоритет се дава на бързата скорост на реакция 
Температурата на хладилния агент спада (или се покачва при отопление) бързо, за да поддържа зададената точка за стаята стабилна

Бързо

• Приоритет се дава на бързата скорост на реакция 
Температурата на хладилния агент спада (или се покачва при отопление) бързо, за да поддържа зададената точка за стаята 
стабилна

Умерено

• Приоритет се дава на ефективността 
Температурата на хладилния агент спада (или се покачва при отопление) постепенно с приоритет върху ефективността на 
системата, вместо върху скоростта на реакция

Режим на висока мощност

Режим за висока скорост

Умерен режим

Целева  
Teмп.

Teмп. 6°C

Teмп. 3°C

време

Температура на хладилния агент



VRV IV ЗА ПОСТОЯНЕН КОМФОРТ ДОРИ ПО ВРЕМЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕ

Тъй като VRV IV продължава да осигурява топлина дори в режим на размразяване, той дава отговора 
на всички познати недостатъци от спецификацията на термопомпа за моновалентно отопление. 

Термопомпите са признати заради тяхната висока енергийна ефективност при отопление, но те акумулират лед по време на режим 
на отопление и той трябва да се разтопява периодично като се използва функцията за размразяване, която обръща цикъла на 
хладилния кръг. Това причинява временен спад на температурата и намалени нива на комфорт в сградата. 

Размразяването може да отнеме повече от 10 минути (в зависимост от размера на системата) и настъпва по-често между -7 и +7°C, 
когато влажността във въздуха е най-голяма, което замразява топлообменника и това оказва значителен ефект върху осезаемите 
нива на комфорт в помещенията.

VRV IV промени принципа на отопление като осигурява топлина дори по време на режим на размразяване, като по този начин се 
елиминира спада на температурата в помещенията и се осигурява постоянен комфорт.

Новият  стандарт 
 в  комфорта на отопление

VRV IV термопомпен тип с 
непрекъснато отопление

Еталон на VRF термопомпен тип

Начало на 
размразяване

Начало на 
размразяване

Край на 
размразяване

Край на 
размразяване

Стайна 
температура

Време Време

Стайна 
температура

ново

10
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• Уникална технология 
за непрекъснато 
отопление 

• Най-добрата 
алтернатива на 
традиционните 
системи за отопление

КАК РАБОТИ?

VRV IV е снабден с уникален топлоакумулиращ елемент, базиран на материали с променлива фаза, който осигурява енергия за 
размразяване на външното тяло докато продължава да подава отопление за поддържане на комфортен климат в помещенията. 
Енергията, необходима за размразяване, се съхранява в елемента по време на режимите на нормално отопление.

Новият  стандарт 
 в  комфорта на отопление

Как работят материалите с променлива фаза?

Материал с променлива фаза (РСМ) ще съхранява или ще отдава енергия, 
когато промени фазата от твърда на течна или от течна на твърда.

Обвивка на капсула

Температурата се 
повишава

Когато РСМ се втвърдява, 
топлинната енергия се 
освобождава обратно 

навън

Когато РСМ абсорбира 
топлинна енергия, той 

се втечнява

Температурата спада

РСМ в течно състояние

Обвивка на 
капсула

РСМ в твърдо състояние

Топлообменникът на външното тяло се 
размразява... 

... с енергията, съхранена в 
топлоакумулиращия елемент ...

... докато в помещенията се поддържа 
комфортна температура.

11



Софтуер за 
конфигурация на VRV

ОПРОСТЕНО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VRV конфигуратор е усъвършенствано софтуерно решение, което позволява лесно конфигуриране и въвеждане в експлоатация на 
системата:

• необходимо е по-малко време за покривна конфигурация на външното тяло.

• няколко системи на различни места могат да се управляват по абсолютно същия начин, като това предлага опростено 
въвеждане в експлоатация за основни клиенти.

• Първоначалните настройки на външното тяло могат лесно да се възстановят.

Опростено въвеждане 
в експлоатация

Опростено въвеждане в експлоатация: графичен интерфейс за 
конфигуриране, въвеждане в експлоатация и качване на системни 
настройки. 

Опростено сервизно обслужване: допълнителен 7-сегментен индикатор 
за бърза и лесна проверка на основни функции и разчитане на грешки.

Възстановяване 
на първоначални 

системни настройки

12
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ОПРОСТЕНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

7-сегментният индикатор спестява време чрез:

• лесен за разчитане отчет за грешки.

• индикация на основни сервизни параметри за бърза проверка на основни функции.

• ясно меню, показващо бързи и лесни настройки на място.

• По-малко време, необходимо 
за въвеждане в експлоатация

• Управлявайте няколко 
системи по абсолютно един и 
същ начин

• Възстановяване на 
първоначални системни 
настройки
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ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ

Цялостното решение VRV на Daikin осигурява една точка на контакт за конструкцията и техническото обслужване на вашата система 
за интегрирано управление. Нашето решение може да се използва за управление на до 50% от потреблението на енергия в дадена 
сграда, което ви осигурява огромна икономия на потенциални разходи. Следователно, ние работим не само за да направим нашите 
външни тела по-ефективни и по-лесни за монтаж, но също така и за да увеличим ефективността, комфорта и удобството за монтаж на 
всички други компоненти с акцент върху:

• създаване на оптимални климатични условия в сградите при най-добра ефективност чрез новите сензори на касетите с кръгъл поток

• намаляване на текущите разходи още повече с помощта на инструментите за управление на енергия в новия Intelligent 
Touch Manager

• високоефективно отопление на помещения с новия нискотемпературен хидравличен модул

Осветление

Източник: EIA; Анкета за потребление на енергия от 
търговски сгради

Офис 
оборудване

Отопление на 
помещения

Охлаждане на 
помещения
Вентилационен блок

ДругиЗагряване на вода

>

Управлявайте до 50% от потреблението 
на енергия на сградата

Нов интегриран 
 климатичен контрол 
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Една система 
- множество 
приложения

Високотемпературен хидравличен 
модул* за ефективно осигуряване на 
гореща вода за   

Нискотемпературен хидравличен 
модул за високоефективно 
отопление на помещения чрез 

• Душове
• Умивалници
• Битова вода за почистване 
• Гореща вода от 25 до 80°C

• Подово отопление
• Нискотемпературни 

радиатори
• Термопомпен конвектор
• Гореща вода от 25 до 45°C

Вентилационен блок

• Комбинирайте вътрешни тела на VRV със стилни 
вътрешни тела в една система.

• Новата касета с кръгъл поток задава стандарта за 
ефективност и комфорт.

• Интегриране с решения за интелигентен контрол 
с инструменти за управление на енергията за 
намаляване на текущите разходи

• Високоефективно решение за разделяне на климата 
при врати

• Комбиниране на обработка на свеж въздух и климатизация

Отопление и охлаждане Интелигентни системи за 
управление22

Въздушна завеса Biddle

Нов интегриран 
 климатичен контрол 

15

*само за свързване към VRV III с рециклиране на топлина
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ПОДОБРЕН КОМФОРТ

• Уникалното подаване на въздуха на 360° осигурява равномерно разпределение на въздуха 
и температурата, без непокрити от потока ъгли.

Следващо поколение 
таванна касета с 
кръгъл поток
Задаване на стандарта за ефективност и комфорт

инфрачервен 
сензор за 
присъствие

инфрачервен  
подов сензор

ново

A
B

C
D 

 

Комфортът може да бъде подобрен още повече благодарение на допълнителните сензори: 

• Сензорът за присъствие позволява насочване на въздушния поток встрани от всяко лице, което той открива в стаята. 

• С подовия сензор усещането за студ остава в историята. Този сензор отчита средната температура на пода и гарантира 
равномерно разпределение на температурата между тавана и пода.

Сензор за присъствие 8,5 m

     подов сензор 80 cm

      подов сензор     11 m
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ОЩЕ ПО-ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВЕН…

Автоматичното почистване на филтъра спестява до 50% от разходите за електроенергия в сравнение с промишления стандарт и 
намалява времето за поддръжка на място. Сензорът за присъствие спестява още 27% като регулира зададената точка или изключва 
уреда, когато в стаята няма никой.

МНОГОВАРИАНТЕН МОНТАЖ

При обновяване или преподреждане на интериора, вече няма нужда от смяна на местоположението на вътрешното тяло благодарение 
на възможността за затваряне на един или повече жалузи чрез жичното дистанционно управление. 

>

Сензорът за 
присъствие спестява до 

27%

Задаване на стандарта за ефективност и комфорт

Зададена точка за охлаждане:  
22° C (сух термометър)

Спестена енергия

09.00
Време

20°

22°

24°

26°

09.30
10.00

10.30
11.00

11.30
12.00

12.30
13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30
16.00

16.30
17.00

Те
м

пе
ра

ту
ра

та
 н

а 
за

кр
ит

о 
(°

C 
по

 с
ух

 т
ер

м
ом

ет
ър

)

В стаята 
няма никой

за 15 минути не е отчетено присъствие

инфрачервен  
подов сензор

> Самопочистващият 
се панел спестява до 

50%
9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Самопочистваща се касета Стандартна касета с кръгъл поток

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Май
Ю

ни
Ю
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Авгу
ст

Септе
мври

Окто
мври

Ноември

Деке
мври

Януа
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Февруа
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Мар
т

Ю
ли

Април

Сравнение на съвкупната енергия между стандартна и самопочистваща се 
касета с кръгъл поток за 12 месеца

Разход на електроенергия 
(kWh)

50% разлика 
в разхода на 

електроенергия

>

(зона за изпитване в Улвърхамптън, Великобритания) 

17
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УДОБСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

• Интуитивен потребителски интерфейс 

• Визуално схематично изображение и директен достъп до главните 
функции на вътрешното тяло

• Всички функции са директно достъпни чрез сензорен екран или чрез уеб интерфейс

ИНТЕЛИТЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 

Инструментите за интелигентно управление на енергията позволяват наблюдение 
дали енергопотреблението е според плана и спомагат за откриване на всеки 

ненужен разход на енергия, като по този начин се увеличава ефективността.

ГЪВКАВОСТ

• в размера: модулен дизайн за използване при малки до големи приложения

• в интегрирането: от отделно управление на климатик до малка система за 
управление на сграда с интегриране на управление на осветление, помпи,...чрез 
Вход/Изход на WAGO.

НОВ INTELLIGENT TOUCH MANAGER:

Термопомпената система ще работи толкова интелигентно, 
колкото нейната контролна система позволява. Затова Daikin 
пусна на пазара лесни за използване интелигентни контролни 
системи с инструменти за управление на енергията, за да се 
намалят текущите разходи.

Интегрирани 
решения за 
интелигентен 
контрол

ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Извършвайте проверката на съдържанието на хладилния агент от разстояние и в най-удобното за вас време, като така няма да се 
налага посещение на място. Същевременно повишавате и нивото на удовлетворение на клиентите, тъй като няма прекъсване на 
климатизацията през работно време.

Гъвкавост в размера 
от 64 до 2560 групи

18
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ВЪНШНА СИСТЕМА RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Диапазон на мощност HP 8 10 12 14 16 18 20
Капацитет на охлаждане Ном. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Капацитет на отопление Ном. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 
Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Отопление Ном. kW 5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0 

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 
ESEER 7,53 1 7,20 1 6,96 1 6,83 1 6,50 1 6,38 1 5,67 1

COP 4,55 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 2

Индекс на 
вътрешно 
свързване

Мин. 100 125 150 175 200 225 250
Ном. 200 250 300 350 400 450 500
Макс. 260 325 390 455 520 585 650

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Tегло Тяло kg 261 268 364 398
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 78 79 81 86 88
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 58 61 64 65 66

Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термометър -5~43
Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -20~15,5

Хладилен агент Тип R-410A

Тръбни 
съединения

Tечност Bън. д. mm 9,52 12,7 15,9
Газ Bън. д. mm 19,1 22,2 28,6
Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 165 3

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 1.000 3

Разлика в нивата Външ. - Вътр. тяло m 90 3 Външно тяло в най-високо положение / 90 3 Вътрешно тяло в най-високо положение
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 25 32 40 50

(1) Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ SEER съответства на нормалната работа на термопомпена VRV IV като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (работа с регулиране на променлива темепература на хладилния агент) (2) Реалният номер 
на вътрешни тела, които могат да се свързват, зависи от  типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% <= CR <= 130%) (3) Вижте техническите 
спецификации за повече подробности

ВЪНШНА СИСТЕМА RYYQ22T RXYQ22T RYYQ24T RXYQ24T RYYQ26T RXYQ26T RYYQ28T RXYQ28T RYYQ30T RXYQ30T RYYQ32T RXYQ32T RYYQ34T RXYQ34T RYYQ36T RXYQ36T

Система
Външен модул 1 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Външен модул 2 RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T

Диапазон на мощност HP 22 24 26 28 30 32 34 36
Капацитет на охлаждане Ном. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Капацитет на отопление Ном. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 
Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Отопление Ном. kW 16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8 

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 
ESEER 7,07 1 6,81 1 6,89 1 6,69 1 6,60 1 6,50 1 6,44 1 6,02 1

COP 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 2

Тръбни 
съединения

Tечност Bън. д. mm 15,9 19,1
Газ Bън. д. mm 28,6 34,9 41,3
Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 165 3

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 1.000 3

Разлика в нивата Външ. - Вътр. тяло m 90 3 Външно тяло в най-високо положение / 90 3 Вътрешно тяло в най-високо положение
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 63 80

(1) Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ SEER съответства на нормалната работа на термопомпена VRV IV като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (работа с регулиране на променлива темепература на хладилния агент) (2) Реалният номер 
на вътрешни тела, които могат да се свързват, зависи от  типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% <= CR <= 130%) (3) Вижте техническите 
спецификации за повече подробности

ВЪНШНА СИСТЕМА RYYQ38T RXYQ38T RYYQ40T RXYQ40T RYYQ42T RXYQ42T RYYQ44T RXYQ44T RYYQ46T RXYQ46T RYYQ48T RXYQ48T RYYQ50T RXYQ50T RYYQ52T RXYQ52T RYYQ54T RXYQ54T

Система
Външен модул 1 RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Външен модул 2 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Външен модул 3 RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Диапазон на мощност HP 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Капацитет на охлаждане Ном. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 
Капацитет на отопление Ном. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 
Консумирана 
мощност - 50Hz

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

EER 3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40 
ESEER 6,36 1 6,74 1 6,65 1 6,62 1 6,60 1 6,50 1 6,46 1 6,42 1 6,38 1

COP 4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89 
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 2

Тръбни 
съединения

Tечност Bън. д. mm 19,1
Газ Bън. д. mm 41,3
Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 165 3

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 1.000 3

Разлика в нивата Външ. - Вътр. тяло m 90 3 Външно тяло в най-високо положение / 90 3 Вътрешно тяло в най-високо положение
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 100 125

Спецификации



ГОЛЯМА НОВИНА
VRV IV ОПРЕДЕЛЯ СТАНДАРТА … ОТНОВО

Продуктите на Daikin се разпространяват от:ECPBG13-206

Уникалната позиция на Daikin като производител на 
климатично оборудване, компресори и хладилни 
агенти доведе до тясното му обвързване с проблемите 
за опазване на околната среда. От няколко години 
Daikin се стреми да стане лидер в производството на 
изделия с ограничено въздействие върху околната 
среда. Това предизвикателство изисква екологично 
планиране и разработване на богата гама от продукти 
и система за управление на енергията, водещи до 
запазване на енергия и намаляване на отпадъците. 
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Настоящата брошура е изготвена само с цел информация и не представлява 
предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е изготвил 
настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. 
Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността 
или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и 
услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без 
предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи никаква отговорност 
за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или 
свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe 
N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

VRV продуктите не попадат в обхвата на Програмата за сертификация Eurovent.

намерете най-новата информация на www.daikineurope.com/vrv-iv

Daikin Airconditioning Central Europe Handelsgmbh  
Campus 21, Europaring F12/402, A - 2345 Brunn am Gebirge   
Tel.: +43 2236 32557, Fax: +43 2236 32557-910  
E-mail: office@daikin-ce.com, www.daikin-ce.com




