
TEPELNÉ ČERPADLO

VRV IV  
nastavuje nový  
standard  …

opět



=VRV IV

V čem  
spočívá nový 

standard?



VRV
revoluční 
standardy
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 › Variabilní teplota chladiva

 › Nepřetržité vytápění tepelným čerpadlem

 › VRV konfigurátor
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V čem 
spočívá nový 

standard?
VRV vždy nastavovalo standardy: v minulosti, 

v současnosti a bude to tak dělat 

i v budoucnu. Dnes VRV IV nastavuje nový 

standard celoroční účinnosti pro majitele 

budov, uživatele prostor a instalační firmy.
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str. 6

Variabilní teplota 
chladiva 

str. 12

VRV konfigurátor   
software pro snadnější uvedení do 
provozu, konfiguraci a přizpůsobení

str. 10

Stálý komfort 
• Nový standard tepelného komfortu:  

Jedinečná technologie nepřetržitého vytápění staví VRV IV 
do pozice nejlepší alternativy k tradičním systémům vytápění.

• Zjednodušené uvádění do provozu: grafické rozhraní pro nastavení 
konfigurace, uvedení do provozu a načtení nastavení systému.

• Snadnější servis: další indikátor sestávající ze sedmi segmentů pro 
rychlou a snadnou kontrolu základních funkcí a zobrazení chyb.

• Přizpůsobte vaše VRV nejlepší celoroční 
účinnosti a komfortu:  
Pro vyšší účinnost a komfort revoluční ovládání variabilní teploty 
chladiva automaticky přizpůsobuje systém jednotlivým budovám 
a klimatickým požadavkům.

str. 14Integrované 
řízení klimatizace 
se prostě zlepšilo

Co další je 
nového...? 

• Nová kazeta s kruhovým výdechem 
spojuje optimalizované podmínky 
v budově a nejvyšší účinnost

• Nový Intelligent Touch Manager přináší 
nástroje řízení spotřeby energie a snižuje 
provozní náklady

• Nízkoteplotní hydrobox pro vyšší účinnost 
prostorového vytápění

22
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Přizpůsobte vaše VRV pro 

nejlepší celoroční účinnost a komfort

DAIKIN UKAZUJE CESTU V OBLASTI CELOROČNÍ ÚČINNOSTI

Společnost Daikin je leaderem v odvětví díky uvedení nové řady VRV, která je plně ve shodě s energetickou strategií EU 20/20/20. 
VRV IV je až o 28 % účinnější, měřeno na ročním základě, a současně zlepšuje komfort a flexibilitu. A to všechno činí Daikin jedinečným. 

K dosažení těchto cílů byla vydána Směrnice o ekodesignu - pro výrobky ovlivňující spotřebu energie, která specifikuje minimální požadavky 
na ekologickou konstrukci, jako je zvýšená energetická účinnost; ty musí být zahrnuty do vývoje a konstrukce výrobků ovlivňujících spotřebu 
energie. U systémů klimatizace určených pro domácnosti a jednoduché komerční aplikace musí být energetická účinnost měřena přes celé 
spektrum provozních podmínek a toto měření je prezentováno jako „celoroční účinnost“.

Celoroční účinnost, inteligentní využívání energie

EU vyžaduje objektivní měření výkonů pro stanovení minimálních požadavků, které musejí být naplněny, a také pro zajištění takových informací 
o výkonu klimatizací pro spotřebitele, podle kterých si mohou správně vybrat. Současná metodika – jmenovitá účinnost (EER) – má za následek 
velký rozdíl mezi udávaným a skutečným výkonem; proto byla vyvinuta přesnější metoda – měření celoroční účinnosti (ESEER).

Celoroční účinnost představuje přesnější měření účinnosti systémů v reálných podmínkách a ukazuje, jak účinná je klimatizace, když je v provozu 
po celou sezónu chlazení a vytápění.

Přestože VRV ještě není do měření zahrnuto, integrací nových technologií, jako je variabilní teplota chladiva, Daikin ukazuje cestu vpřed.

VRV IV nepřetržitě upravuje teplotu a objem chladiva pomocí technologie variabilní teploty chladiva tak, aby 
odpovídaly skutečné požadované teplotě a objemu. Tím zajišťuje v každém okamžiku optimální celoroční účinnost.

EMISÍ CO2 oproti  
1990

Podíl OBNOVITELNÉ 
ENERGIE

PRIMÁRNÍ VYUŽÍVÁNÍ
ENERGIE oproti BAU*

Do roku 

2020C02

-20%+20%
*Business As Usual  
(obchod podle tradičních zvyklostí)

Akční plán Evropské komise

1 teplotní podmínka:
35 °C pro chlazení
7 °C pro vytápění

V reálném životě se 
často nevyskytuje

JMENOVITÁ CELOROČNÍ
Několik jmenovitých 
teplot pro chlazení a 
vytápění odrážejících 
skutečný výkon v 
průběhu celého roku 

Teplota CAPACITY
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JMENOVITÁ CELOROČNÍ
Neodráží částečné 

zatížení

Výhody invertorové 
technologie nejsou 

patrné 

Integrace provozu při 
částečném zatížení 
namísto celkového 
výkonu

Výhody invertorové 
technologie jsou patrné

Jmenovitý výkon
Jmenovitá účinnost 
versus celoroční 
účinnost

-20 % 20 % -20 %
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PŘIZPŮSOBTE VAŠE VRV PRO OPTIMÁLNÍ CELOROČNÍ ÚČINNOST 

V zájmu komfortu a účinnosti revoluční ovládání variabilní teploty chladiva (VRT) automaticky přizpůsobuje vaše VRV individuálním 
potřebám vaší budovy a klimatizace. Drasticky se tím snižují provozní náklady.

Pomocí přednastavených režimů VRT technologie lze systém snadno přizpůsobit. Tyto režimy vám umožňují přizpůsobit systém vámi 
požadovanému vyvážení komfortu a účinnosti.

S touto technologií společnost Daikin znovu vynalezla systém VRV. Podrobným zkoumáním základů tohoto systému se nám podařilo 
zvýšit celoroční účinnost o 28 %!

Automatický režim

Automatický režim

(Výchozí nastavení na VRV IV)

(Výchozí nastavení na VRV IV)

Dokonalé vyvážení:
Špičková účinnost po většinu roku. Rychlá 

reakce v nejteplejších dnech.

Udržení nastavené teploty rychlou 
reakcí na špičkové zatížení

Základní režim (v současné době standard VRF)

Základní režim (v současné době standard VRF)

Špičková účinnost po celý rok

Režim vysoké citlivosti

Režim vysoké citlivosti

Vliv přednastavených režimů na účinnost a rychlost reakce:

Zátěž

Objem chladiva (VRV) Objem chladiva (VRV) Objem chladiva (VRV)

Teplota chladiva (VRT) Teplota chladiva (VRT) Teplota chladiva (VRT)

ZátěžZátěž

Účinnost ÚčinnostÚčinnost

Nejvyšší 
účinnost

Rychlá doba 
reakce

Nejvyšší 
účinnost

Rychlá doba 
reakce

Možné režimy:

Nejvyšší 
účinnost

Rychlá doba 
reakce
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Jak je dosaženo zvýšení celoroční 
účinnosti o 28 %? 
V automatickém režimu systém nepřetržitě upravuje teplotu a objem 
chladiva podle požadovaného jmenovitého výkonu a povětrnostních 
podmínek.

Například v přechodném období, kdy není vyžadováno velké chlazení 
a teplota v místnosti je blízko nastavené teploty, systém upraví teplotu 
chladiva na vyšší hodnotu, takže spotřeba energie je nižší. Dochází 
k velkým úsporám v rámci celoroční účinnosti.

JEDINEČNÝ AUTOMATICKÝ REŽIM VRV PŘINÁŠÍ ZVÝŠENÍ CELOROČNÍ ÚČINNOSTI O 28 %

V automatickém režimu systém dosahuje maximální účinnosti po většinu roku a rychle reaguje v nejteplejších dnech. Zajišťuje 
pohodu po celou dobu a přitom stále zvyšuje celoroční účinnost o 28 %.

Automatický režim (Výchozí nastavení na VRV IV)

Dokonalé vyvážení:
Maximální účinnost po většinu roku. 
Rychlá reakce v nejteplejších dnech.

Nejvyšší 
účinnost

Rychlá doba 
reakce

Automatický režim (Výchozí nastavení na VRV IV)

Zátěž

Objem chladiva (VRV)

Teplota chladiva (VRT)

Účinnost

8 • Roční úspora nákladů  
až 28 %

• Optimalizované sladění 
požadavků budovy 
s pohodou a účinností

• Automatická úprava 
teploty chladiva zajišťuje 
spokojenost zákazníka
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PŘESNĚ ŘIĎTE REAKCE VAŠEHO SYSTÉMU V AUTOMATICKÉM REŽIMU

Dílčí režimy umožňují instalační firmě snadno jemně doladit způsob, jakým bude systém reagovat na změny teplot uvnitř i venku.

Výkonný

• V případě potřeby posílení výkonu nad 100 % 
Teplota chladiva může při chlazení klesnout (nebo při vytápění stoupnout) pod (nad) nastavené minimum (maximum pro 
vytápění). 

• Přednost je dána rychlosti reakce 
Teplota chladiva klesá (při vytápění stoupá) rychle, aby byla v místnosti zachována nastavená teplota

Rychlý

• Přednost je dána rychlosti reakce 
Teplota chladiva klesá (při vytápění stoupá) rychle, aby byla v místnosti zachována nastavená teplota

Mírný

• Dává přednost účinnosti 
Teplota chladiva klesá (při vytápění stoupá) postupně. Přednost má účinnost systému před rychlostí reakce

Výkonný režim

Rychlý režim

Mírný režim

Cílová 
teplota T

T 6 °C

T 3 °C

čas

Teplota chladiva



VRV IV PRO STÁLÝ KOMFORT, I PŘI ODMRAZOVÁNÍ

VRV IV pokračuje ve vytápění, i když je v režimu rozmrazování. To je ta nejlepší odpověď na vnímané 
nevýhody použití tepelného čerpadla pro monovalentní vytápění. 

Tepelná čerpadla jsou pověstná vysokou energetickou účinností při vytápění, ale při vytápění akumulují namrzající led a ten musí být 
pravidelně rozpouštěn pomocí funkce rozmrazování, při kterém se provozní cyklus obrací. To způsobuje dočasný pokles teploty a sníženou 
pohodu uvnitř budovy. 

Odmrazování může trvat déle než 10 minut (v závislosti na velikosti systému) a dochází k němu často při teplotách mezi -7 °C a +7 °C, kdy je 
vlhkost vzduchu nejvyšší. Vlhkost namrzá na výměníku a to může mít významný vliv na vnímání úrovně komfortu uvnitř budovy.

Systém VRV IV změnil dogma vytápění a dodává teplo i v průběhu odmrazování. Tím se eliminuje pokles teploty uvnitř a neustále se udržuje 
tepelná pohoda.

Nový standard 
 ve stálém komfortu 

Tepelné čerpadlo VRV IV 
s nepřetržitým vytápěním

Standard tepelného čerpadla VRF

Začátek 
odmrazování

Začátek 
odmrazování

Konec 
odmrazování

Konec 
odmrazování

Teplota 
v místnosti

Čas Čas

Teplota 
v místnosti

novinka

10
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• Unikátní technologie 
nepřetržitého vytápění 

• Nejlepší alternativa 
k tradičním topným 
systémům

JAK TO FUNGUJE?

Systém VRV IV obsahuje unikátní článek akumulující teplo, který je vyroben z materiálu, který mění skupenství. Tento článek dodává energii 
pro rozmrazování venkovní jednotky, zatímco pokračuje vytápění a je udržována příjemná teplota uvnitř. Energie nutná pro rozmrazování se 
do článku ukládá v průběhu běžného vytápění.

Nový standard 
 ve stálém komfortu 

Jak funguje materiál měnící skupenství?

Materiál měnící skupenství (PCM) ukládá nebo uvolňuje energii, když se jeho 
skupenství mění z pevného na kapalné a z kapalného na pevné.

Obálka pouzdra

Teplota se zvyšuje

Materiál PCM tuhne, 
tepelná energie se 
uvolňuje do okolí

Když materiál 
PCM absorbuje 

tepelnou energii, 
rozpouští se

Teplota klesá

Materiál PCM v tekutém stavu

Obálka pouzdra

Materiál PCM v pevném stavu

Výměník venkovní jednotky se odmrazuje... 

... energií uloženou v článku 
s akumulovaným teplem...

... uvnitř budovy zůstává příjemný komfort.

11



Software  
VRV konfigurátor 

ZJEDNODUŠENÉ UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

VRV konfigurátor je zdokonalené softwarové řešení, které pomáhá snadné konfiguraci systému a jeho uvedení do provozu:

• Strávíte méně času na střeše při konfigurování venkovní jednotky.

• Několik systémů umístěných v různých místech může být řízeno naprosto stejným způsobem. Jednotky určené pro významné 
zákazníky uvedete do provozu snadněji.

• Snadněji zjistíte, jak je venkovní jednotka nastavená.

Zjednodušené uvádění do 
provozu

Zjednodušené uvádění do provozu: grafické rozhraní pro nastavení 
konfigurace, uvedení do provozu a načtení nastavení systému. 

Snadnější servis: další indikátor sestávající ze sedmi segmentů pro rychlou 
a snadnou kontrolu základních funkcí a zobrazení chyb.

Zobrazení 
výchozího nastavení 

systému

12
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Software  
VRV konfigurátor 

13

SNADNĚJŠÍ SERVIS

Indikátor sestávající ze sedmi segmentů šetří čas:

• snadno čitelné zprávy o chybě

• rychlá kontrola základních funkcí díky zobrazení hlavních provozních parametrů

• srozumitelná nabídka funkcí pro rychlé nastavení v místě použití

• Uvedení do provozu trvá 
kratší dobu

• Řídí více systémů 
naprosto stejným 
způsobem

• Zobrazení výchozího 
nastavení systému
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KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Komplexní řešení – Daikin VRV Total Solution – poskytuje možnost navrhovat klimatizaci s integrovaným řídicím systémem, který se ovládá 
i udržuje z jediného místa. Naše řešení může být použito pro správu až 50 % celkové energie spotřebované budovou. Nabízí vám tak 
mimořádně velký potenciál úspor. Z tohoto důvodu jsme se nesoustředili pouze na zvyšování účinnosti a snadnější instalaci vnějších 
jednotek, ale také na zvýšení účinnosti, komfortu a snadnou instalaci ostatních komponent, a zaměřili jsme se na:

• použití nových čidel kazetových jednotek s kruhovým výdechem k vytvoření optimálních klimatických podmínek v budově při 
nejvyšší účinnosti

• další snížení provozních nákladů pomocí nástrojů řízení spotřeby energie na novém ovladači Intelligent Touch Manager

• použití nové nízkoteplotní jednotky hydrobox pro prostorové vytápění

Osvětlení

Zdroj: EIA; Commercial buildings Energy consumption survey 
(Průzkum spotřeby energie v nebytových budovách)

Kancelářské 
vybavení

Prostorové vytápění

Prostorové chlazení

Větrání

OstatníOhřev vody

>

Řídí až 50 % energie  
spotřebované vaší budovou

Nové integrované 
 řízení klimatizace
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Jeden systém, 
různé  
aplikace

Vysokoteplotní hydrobox* pro účinný 
ohřev vody pro  

Nízkoteplotní hydrobox pro 
vysoce účinné prostorové 
vytápění prostřednictvím:  

• Sprchy
• Dřezy
• Vodu na mytí
• Horkou vodu 25 až 80 °C

• Podlahového topení
• Nízkoteplotních radiátorů
• Konvektoru pro tepelné čerpadlo
• Horké vody 25 až 45 °C

Větrání

• Kombinuje vnitřní VRV jednotky se stylovými vnitřními 
jednotkami do jednoho systému.

• Další generace kazetových jednotek s kruhovým výdechem, 
která zavádí nový standard v účinnosti a komfortu.

• Snížení provozních nákladů díky integraci 
s integrovanými řídicími systémy s nástroji pro řízení 
spotřeby energie

• Vysoce efektivní řešení oddělení od venkovního 
prostředí u vstupu

• Kombinace větrání a klimatizace

Vytápění a chlazení Inteligentní řídicí systémy
22

Vzduchová clona Biddle

Nové integrované 
 řízení klimatizace

15

*pouze pro připojení k VRV III se zpětným získáváním tepla
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LEPŠÍ KOMFORT

• Unikátní výstup vzduchu v úhlu 360° zajišťuje rovnoměrné rozdělení teploty v celé místnosti – 
v místnosti se tak již nevyskytují žádné „mrtvé kouty“.

Kazeta s kruhovým 
výdechem nové generace
Stanovuje standard účinnosti a pohodlí

Infračervené čidlo 
přítomnosti osob

Infračervené 
podlahové čidlo

novinka

A
B

C
D 

 8,5m

80 cm

11m

Volitelná čidla mohou dále zvýšit komfort: 

• Čidlo přítomnosti osob umožňuje řízení proudění vzduchu tak, aby vzduch proudil mimo jakoukoli osobu, která je v místnosti. 

• S volitelným doplňkem – podlahovým čidlem – se pocit „chladna od nohou“ stává historií. Toto čidlo detekuje průměrnou teplotu 
podlahy a stará se o rovnoměrné rozdělení teploty mezi stropem a podlahou.

Čidlo přítomnosti osob

         Podlahové čidlo

         Podlahové čidlo
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JEŠTĚ VÍCE ENERGETICKY EFEKTIVNÍ...

Ve srovnání se standardem odvětví šetří automatické čištění filtru až 50 % nákladů na elektřinu a snižuje nároky na čas při údržbě v místě 
použití jednotky. Změnou nastavení nebo vypnutím, když nikdo není v místnosti, šetří čidlo přítomnosti osob dalších 27 %.

FLEXIBILNÍ INSTALACE

Při modernizaci nebo přeorganizování interiéru už nepotřebujete měnit umístění vnitřních jednotek. Stačí zavřít jednu nebo více klapek 
kabelovým dálkovým ovládáním. 

>
Čidlo přítomnosti 
osob šetří až 

energie

Stanovuje standard účinnosti a pohodlí

Nastavená teplota chlazení:  
22 °CST

Ušetřená energie

09.00
Čas

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

 
Vn

itř
ní

 te
pl

ot
a 

(°
CS

T)

V místnosti 
nikdo není

rozpoznáno, že v místnosti po dobu 15 minut nikdo není

> Samočisticí  
panel šetří až 

energie9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Kazeta se samočištěním Standardní kazetová jednotka s kruhovým výdechem

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Kvě
ten

Červe
n

Červe
nec

Srp
en

Září
Říje

n

Lis
to

pad

Pro
sin

ec

Le
den

Únor

Březe
n

Červe
nec

Duben

Kumulativní srovnání energie mezi standardní a samočisticí kazetou 
s kruhovým výdechem za 12 měsíců

Spotřeba energie 
(kWh)

50 % rozdíl 
ve spotřebě  

elektřiny

>

(testovací pracoviště, Wolverhampton, UK) 

50 %

27 %

17
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UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST

• Intuitivní uživatelské rozhraní 

• Náhled uspořádání a přímý přístup k hlavním funkcím vnitřních jednotek

• Všechny funkce jsou přímo přístupné na dotykové obrazovce nebo přes 
webové rozhraní

INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ SPOTŘEBY ENERGIE 

Nástroje inteligentního řízení spotřeby energie maximalizují účinnosti tím, že 
umožňují sledovat, zda využití energie odpovídá předpokladům, a pomáhá 

rozpoznat zdroje plýtvání s energií.

FLEXIBILITA

• Velikosti: modulární design pro použití od malých až po velké aplikace

• Integrace: od jednoduchého ovládání klimatizace po malé BMS systémy 
s integrací ovládání osvětlení, čerpadel, ... prostřednictvím WAGO I/O

NOVÝ INTELLIGENT TOUCH MANAGER:

Systém tepelného čerpadla bude pracovat tak 
inteligentně, jak mu to umožní inteligentní řídicí systém. 
Z tohoto důvodu společnost Daikin přináší snadno 
použitelné, inteligentní řídicí systémy s nástroji řízení 
spotřeby energie, které snižují provozní náklady.

Integrace 
s inteligentními 
řídicími systémy

JEDNODUCHÝ SERVIS A UVEDENÍ DO PROVOZU 

Proveďte kontrolu prostoru s chladivem na dálku a v době, kdy vám to nejvíce vyhovuje. Nemusíte se přemístit do místa instalace jednotky. 
Současně tak lépe uspokojíte zákazníka, protože nedochází k přerušení provozu klimatizace v pracovní době.

Flexibilita velikosti 
64 až 2560 skupin

18
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VENKOVNÍ SYSTÉM RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Výkonová řada HP 8 10 12 14 16 18 20
Chladicí výkon Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Topný výkon Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 

Příkon - 50 Hz Chlazení Nom. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Vytápění Nom. kW 5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0 

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 
ESEER 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 
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek 64 2

Připojovací poměr
Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Max. 260 325 390 455 520 585 650

Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 1 685 x 930 x 765 1 685 x 1 240 x 765
Hmotnost Jednotka kg 261 268 364 398
Hladina akustického výkonu Chlazení Nom. dBA 78 79 81 86 88
Hladina akustického tlaku Chlazení Nom. dBA 58 61 64 65 66

Provozní rozsah Chlazení Min.~Max. °CDB -5~43
Vytápění Min.~Max. °CWB -20~15,5

Chladivo Typ R-410A

Potrubí

Kapalina Vnější průměr mm 9,52 12,7 15,9
Plyn Vnější průměr mm 19,1 22,2 28,6
Délka potrubí Ven.j.-Vni.j. Max. m 165 3

Celková délka potrubí Systém Skutečná m 1.000 3

Převýšení Venkovní jedn. - Vnitřní jedn. m 90 3 Venkovní jednotka v nejvyšší poloze / 90 3 Vnitřní jednotka v nejvyšší poloze
Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 3N~/50/380-415
Proud - 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) Hodnota AUTOMATIC ESSER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla. Je vzata do úvahy funkcionalita zdokonalené úspory energie (ovládání variabilní teploty chladiva) (2) Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní 
VRV, hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % <= CR <= 130 %) (3) Podrobnosti jsou uvedeny v dalších technických specifikacích.

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

Systém
Venkovní jednotka modul 1 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Venkovní jednotka modul 2 RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T

Výkonová řada HP 22 24 26 28 30 32 34 36
Chladicí výkon Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Topný výkon Nom. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 

Příkon - 50 Hz
Chlazení Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Vytápění Nom. kW 16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8 

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 
ESEER 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 
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek 64 2

Potrubí

Kapalina Vnější průměr mm 15,9 19,1
Plyn Vnější průměr mm 28,6 34,9 41,3
Délka potrubí Ven.j.-Vni.j. Max. m 165 3

Celková délka potrubí Systém Skutečná m 1.000 3

Převýšení Ven.j.-Vni.j. m 90 3 Venkovní jednotka v nejvyšší poloze / 90 3 Vnitřní jednotka v nejvyšší poloze
Proud - 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 63 80

(1) Hodnota AUTOMATIC ESSER odpovídá normálnímu provozu tepelného čerpadla. Je vzata do úvahy funkcionalita zdokonalené úspory energie (ovládání variabilní teploty chladiva) (2) Skutečný počet připojitelných vnitřních jednotek závisí na typu vnitřních jednotek (vnitřní 
VRV, hydrobox, vnitřní RA, atd.) a omezení poměru propojení pro systém (50 % <= CR <= 130 %) (3) Podrobnosti jsou uvedeny v dalších technických specifikacích.

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

Systém
Venkovní jednotka modul 1 RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Venkovní jednotka modul 2 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Venkovní jednotka modul 3 RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Výkonová řada HP 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Chladicí výkon Nom. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 
Topný výkon Nom. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 

Příkon - 50 Hz
Chlazení Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Vytápění Nom. kW 29,9 30,9 33,0 34,7 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2 

EER 3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40 
ESEER 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 
Maximální počet připojitelných vnitřních jednotek 64 2

Potrubí

Kapalina Vnější průměr mm 19,1
Plyn Vnější průměr mm 41,3
Délka potrubí Ven.j.-Vni.j. Max. m 165 3

Celková délka potrubí Systém Skutečná m 1.000 3

Převýšení Ven.j.-Vni.j. m 90 3 Venkovní jednotka v nejvyšší poloze / 90 3 Vnitřní jednotka v nejvyšší poloze
Proud - 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 100 125

Specifikace



Skvělá zpráva
VRV IV OPěT NASTAVUJE NOVÝ STANDARD

Produkty Daikin distribuuje:ECPCS13-206

Zvláštní pozice firmy Daikin jako výrobce klimatizačních 
zařízení, kompresorů a chladiv vedla k jejímu těsnému 
zapojení do problematiky ochrany životního prostředí. 
Již několik let je záměrem společnosti Daikin získat 
vedoucí pozici v zajišťování výrobků šetrných k životnímu 
prostředí. Tato výzva vyžaduje ekologickou konstrukci 
a vývoj širokého rozpětí výrobků a systému hospodaření 
s energiemi, z něhož vyplývá uchování energie a omezení 
plýtvání. 
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Tento prospekt je určen pouze informativní a nezakládá žádné nabídky, kterými 
by byla společnost Daikin Europe N.V. vázána. Společnost Daikin Europe N.V. 
sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme 
žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, 
spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty 
a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího 
upozornění. Daikin Europe N.V. se výslovně zříká odpovědnosti za jakékoli přímé 
či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující 
k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými 
právy společnosti Daikin Europe N.V.

Produkty VRV nespadají do certifikačního programu Eurovent.

nejnovější informace naleznete na adrese www.daikin.cz/vrv-iv

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Budova IBC - Pobřežní 3 - 186 00 Praha 8, Česká republika 
Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701   
E-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz




