
TEPELNÉ ČERPADLO

VRV IV 
určuje štandard...

znova



=VRV IV

O čom je vlastne 
tento nový 
štandard?



VRV
revolučné 
novinky

+
3

 › Variabilná teplota chladiva

 › Nepretržité vykurovanie  
cez tepelné čerpadlo

 › VRV konfigurátor
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O čom je vlastne 
tento nový 

štandard? 
VRV vždy určoval štandard: v minulosti, 

v prítomnosti a bude tak pokračovať aj 

v budúcnosti. V súčasnosti určuje VRV IV 

nové štandardy sezónnej účinnosti pre 

vlastníkov budov, vnútorného komfortu pre 

používateľov a jednoduchosti montáže pre 

montérov.
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str. 6

Variabilná teplota chladiva 

str. 12

VRV konfigurátor - softvér 
pre zjednodušené spustenie do prevádzky, 
konfiguráciu a nastavenie

str. 10

Nepretržitý komfort
• Nový štandard v komforte vykurovania:  

Unikátna technológia nepretržitého vykurovania robí z VRV IV 
najlepšiu alternatívu ku tradičným vykurovacím systémom.

• Zjednodušené spustenie do prevádzky: grafické rozhranie na 
konfiguráciu, spustenie do prevádzky a uloženie systémových 
nastavení.

• Zjednodušená údržba: prídavný 7-segmentový indikátor pre rýchly 
a jednoduchý prístup k základným funkciám a chybovým hláseniam.

• Prispôsobte si svoju jednotku VRV pre najlepšiu 
sezónnu účinnosť a komfort:  
Revolučná regulácia variabilnej teploty chladiva automaticky 
prispôsobuje systém individuálnym požiadavkám budovy a klímy pre 
ešte vyššiu účinnosť a komfort.

str. 14Integrovaná 
regulácia klímy 
sa zlepšila

Čo je ešte  
nové…?

• Nová kazetová jednotka s kruhovým 
výfukom vytvára v budove optimálnu 
klímu pri tých najlepších účinnostiach

• Nový systém Intelligent Touch Manager 
ponúka nástroje riadenia energie, čím ešte 
viac znižuje prevádzkové náklady

• Nový nízkoteplotný hydrobox ponúka 
vysoko účinné vykurovanie priestoru

22
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Prispôsobte si 
svoju jednotku VRV pre najlepšiu 

sezónnu účinnosť a komfort

DAIKIN UKAZUJE CESTU K SEZÓNNEJ ÚČINNOSTI

Uvedením novej rady VRV, ktorá plne spĺňa požiadavky politiky EÚ 20/20/20, sa Daikin znova stáva lídrom v odvetví. VRV IV má až 
o 28% lepšiu sezónnu účinnosť a zároveň zlepšuje komfort a flexibilitu, ktoré robia produkty DAIKIN také unikátne.

Aby bolo možné dosiahnuť vyššie uvedené ciele, vydala EÚ Smernicu o produktoch súvisiacich s energiou (ERP), ktorá špecifikuje minimálne 
požiadavky na eko-dizajn, akou je zlepšená energetická účinnosť, ktorá sa musí integrovať do produktov využívajúcich energiu. Pri 
klimatizačných systémoch pre rezidenčné a komerčné použitie pod 12 kW sa energetická účinnosť musí merať v celom prevádzkovom 
spektre, pričom bude uvádzaná ako sezónna účinnosť.

Sezónna účinnosť, inteligentné využitie energie
EÚ vyžaduje metódu merania objektívneho výkonu na stanovenie minimálnych požiadaviek, ktoré sa musia splniť a poskytnutie informácií 
zákazníkovi o výkone klimatizačnej jednotky, na základe ktorých sa rozhodne. Súčasná metóda – nominálna účinnosť (EER) – má veľké rozdiely 
medzi udávaným a skutočným výkonom, preto sa vyvinula presnejšia metóda – sezónna účinnosť (ESEER).

Sezónna účinnosť je presnejšie meranie skutočnej energetickej účinnosti systémov a určuje ako účinne klimatizačná jednotka funguje počas 
celej vykurovacej alebo chladiacej sezóny.

Hoci VRV systém ešte nie je v rozsahu platnosti, spoločnosť Daikin už teraz ukazuje cestu integrovaním nových technológií ako je 
variabilná teplota chladiva.

Pomocou technológie variabilnej teploty chladiva systém VRV IV nepretržite upravuje teplotu aj množstvo chladiva, 
aby vyhovel skutočným potrebám teploty a výkonu, čím zakaždým poskytuje optimálnu sezónnu účinnosť.

MENEJ EMISIÍ CO2 
OPROTI ROKU 1990

VÄČŠIE VYUŽÍVANIE 
OBNOVITEĽNEJ ENERGIE

MENEJ PRIMÁRNEJ 
ENERGIE OPROTI BEŽNEJ 
PREVÁDZKE*

Do roku 

2020C02

-20%+20%
*Bežný chod 

-20%

Európsky akčný plán

1 Jeden teplotný stav
35 °C pre chladenie

7 °C pre vykurovanie

V skutočnosti sa často 
nevyskytuje

NOMINÁLNA SEZÓNNA
Niekoľko teplotných 
stavov
na chladenie alebo 
vykurovanie, odráža 
skutočný výkon počas 
celej sezóny

Teplota CAPACITY

10
20

30

40 50

 

60

 

 

70

 

 

80

  

90

 

 

100

NOMINÁLNA SEZÓNNA
Neuvažuje s čiastočnou 

záťažou

Výhody invertor 
technológie nie sú 

viditeľné

Integruje prevádzku 
pri čiastočnej záťaži 
namiesto plného výkonu

Výhody invertor 
technológie sú viditeľné

Výkon
Nominálna verzus 
sezónna účinnosť
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PRISPÔSOBTE SI SVOJU JEDNOTKU VRV PRE OPTIMÁLNU SEZÓNNU ÚČINNOSŤ 

Revolučná regulácia variabilnej teploty chladiva (VRT) automaticky prispôsobuje systém VRV individuálnym požiadavkám budovy 
a klímy pre ešte vyššiu účinnosť a komfort, čím výrazne znižuje prevádzkové náklady.

Systém je možné jednoducho prispôsobiť cez prednastavené režimy technológie VRT. Tieto režimy vám pomôžu optimalizovať systém, 
aby ste dosiahli potrebnú rovnováhu medzi komfortom a účinnosťou.

S touto novou technológiou spoločnosť Daikin znova vynašla systém VRV. Ak sa pozrieme na jadro systému, zistíme, že dokážeme zlepšiť 
sezónnu účinnosť až o 28%!

Automatický režim

Automatický režim

(predvolené nastavenie na VRV IV)

(predvolené nastavenie na VRV IV)

Dokonalá rovnováha:
Najvyššia účinnosť počas väčšiny roka. 
Rýchla reakčná doba v najhorúcejších 

dňoch

Rýchla reakcia na záťaž počas špičky, 
pre udržanie nastavenej teploty

Základný režim (aktuálny štandard VRF)

Základný režim (aktuálny štandard VRF)

Najvyššia účinnosť počas celého roka

Režim s vyššou
teplotou chladiva

Režim s vyššou
teplotou chladiva

Vplyv prednastavených režimov na účinnosť a reakčnú dobu:

Záťaž

Množstvo chladiva (VRV) Množstvo chladiva (VRV) Množstvo chladiva (VRV)

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

ZáťažZáťaž

Účinnosť ÚčinnosťÚčinnosť

Najvyššia 
účinnosť

Rýchla reakčná 
rýchlosť

Najvyššia 
účinnosť

Rýchla reakčná 
rýchlosť

Možné režimy:

Najvyššia 
účinnosť

Rýchla reakčná 
rýchlosť
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Ako sa dosiahne toto zvýšenie  
sezónnej účinnosti o 28%? 
V automatickom režime systém nepretržite upravuje teplotu aj množstvo 
chladiva podľa celkového požadovaného výkonu a poveternostných 
podmienok.

Napríklad, na jar a na jeseň, keď nie je veľká potreba chladenia a teplota 
v miestnosti je blízko nastavenej teploty, systém zvýši teplotu chladiva, 
aby bolo potrebné menej energie, čím dochádza k hlavným úsporám 
v sezónnej účinnosti.

UNIKÁTNY AUTOMATICKÝ REŽIM VRT VEDIE K ZVÝŠENIU SEZÓNNEJ ÚČINNOSTI O 28%

V automatickom režime dosahuje systém maximálnu účinnosť počas väčšiny roka a rýchlu reakčnú rýchlosť v najhorúcejších dňoch, 
čím vždy zabezpečuje komfort a zároveň stále zvyšuje sezónnu účinnosť až o 28%.

Automatický režim (predvolené nastavenie na VRV IV)

Dokonalá rovnováha:
Maximálna účinnosť počas väčšiny roka. 

Rýchla reakčná doba v najhorúcejších 
dňoch

Najvyššia 
účinnosť

Rýchla reakčná 
doba

Automatický režim (predvolené nastavenie na VRV IV)

Záťaž

Množstvo chladiva (VRV)

Teplota chladiva (VRT)

Účinnosť

8 • Ročné úspory nákladov až 
do 28%

• Optimalizácia kombinácie 
požiadaviek budovy 
s komfortom a účinnosťou

• Automatické nastavenie 
teploty chladiva zaručuje 
spokojnosť zákazníka
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PRESNÉ NASTAVENIE REAKCIE SYSTÉMU V AUTOMATICKOM REŽIME

Dostupné vedľajšie režimy umožňujú montážnej firme jednoducho doladiť reakciu systému na zmeny vnútornej alebo vonkajšej teploty.

Výkonný režim

• V prípade potreby môže zvýšiť výkon nad 100%.  
Teplota chladiva môže byť pri chladení nižšia (vyššia pri vykurovaní) než je nastavená minimálna teplota (maximálna pri 
vykurovaní). 

• Dáva prioritu rýchlej reakčnej rýchlosti 
Teplota chladiva sa rýchlo zníži (alebo zvýši pri vykurovaní), aby bola nastavená teplota v miestnosti stabilná

Rýchly režim

• Dáva prioritu rýchlej reakčnej rýchlosti 
Teplota chladiva sa znižuje rýchlo (alebo zvyšuje pri vykurovaní), aby bola rýchlejšie dosiahnutá nastavená teplota miestnosti

Úsporný režim

• Dáva prioritu účinnosti 
Teplota chladiva sa znižuje postupne (alebo zvyšuje pri vykurovaní) a systém dáva prioritu účinnosti pred reakčnou rýchlosťou

Výkonný režim

Rýchly režim

Úsporný režim

Cieľ.  
tep.

Tep. 6 C°

Tep. 3 C°

čas

Teplota chladiva



VRV IV PRE NEPRETRŽITÝ KOMFORT AJ POČAS ROZMRAZOVANIA

Pretože systém VRV IV nepretržite vykuruje aj počas rozmrazovania, dáva odpoveď na nevýhody použitia 
tepelného čerpadla pre monovalentné vykurovanie. 

Tepelné čerpadlá sú známe svojou vysokou energetickou účinnosťou pri vykurovaní, na druhej strane sa však pri ňom akumuluje ľad a ten sa 
musí pravidelne roztápať pomocou funkcie rozmrazovania, ktorá reverzuje cyklus chladenia. To spôsobuje dočasný pokles teploty a znížený 
komfort v budove. 

Rozmrazovanie môže trvať viac ako 10 minút (v závislosti od veľkosti systému) a objavuje sa najčastejšie v rozsahu teplôt -7 a +7°C, kedy je 
vzduch veľmi vlhký. Táto vlhkosť namŕza na výmenníku, čo má výrazný dopad na pocitovú úroveň vnútorného komfortu.

Systém VRV IV zmenil vykurovaciu paradigmu a vykuruje aj počas rozmrazovania, čím eliminuje pokles teploty vnútri a udržiava komfort na 
požadovanej úrovni.

Nový štandard 
 v komforte vykurovania

Tepelné čerpadlo VRV IV 
s nepretržitým vykurovaním

Tepelné čerpadlo VRF – štandard

Začiatok cyklu 
rozmrazovania

Začiatok cyklu 
rozmrazovania

Koniec cyklu 
rozmrazovania

Koniec cyklu 
rozmrazovania

Teplota 
v miestnosti

Čas Čas

Teplota 
v miestnosti

nové

10
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• Unikátna technológia 
nepretržitého 
vykurovania 

• Najlepšia alternatíva 
k bežným vykurovacím 
systémom

AKO TO FUNGUJE?

VRV IV má unikátny teplo-akumulujúci prvok, založený na materiáloch so zmenou skupenstva, ktorý poskytuje energiu na rozmrazovanie 
vonkajšej jednotky a zároveň pokračuje vo vykurovaní vnútri, aby udržal komfortnú vnútornú klímu. Počas bežnej prevádzky vykurovania sa 
energia potrebná na rozmrazovanie ukladá do prvku.

 

Nový štandard 
 v komforte vykurovania

Ako funguje materiál so zmenou skupenstva?

Materiál so zmenou skupenstva (PCM) ukladá alebo uvoľňuje energiu pri zmene 
z pevného skupenstva na kvapalné a naopak.

Kapsulový kryt

Teplota sa zvyšuje

Ako PCM tuhne, 
tepelná energia sa 
uvoľňuje späť do 

prostredia

Ako PCM absorbuje 
tepelnú energiu, 

mení sa na 
kvapalinu

Teplota sa znižuje

PCM v kvapalnom stave

Kapsulový kryt

PCM v pevnom stave

Výmenník vonkajšej jednotky je 
rozmrazený... 

...energiou uloženou v teplo-akumulujúcom 
prvku...

...zatiaľ čo vnútri sa udržiava komfortná 
teplota.

11



VRV

ZJEDNODUŠENÉ SPUSTENIE DO PREVÁDZKY

VRV configurator je pokročilé softvérové riešenie, ktoré umožňuje jednoduchú konfiguráciu a spustenie systému do prevádzky:

• konfigurácia vonkajšej jednotky na streche zaberie menej času.

• viaceré systémy na rôznych miestach je možné riadiť rovnakým spôsobom a tým ponúknuť hlavným klientom zjednodušené 
spustenie do prevádzky.

• počiatočné nastavenia vonkajšej jednotky je možné jednoducho obnoviť.

Zjednodušené spustenie do 
prevádzky

Zjednodušené spustenie do prevádzky: grafické rozhranie na konfiguráciu, 
spustenie do prevádzky a uloženie systémových nastavení. 

Zjednodušená údržba: prídavný 7-segmentový indikátor pre rýchlu 
a jednoduchú kontrolu základných funkcií a chybových hlásení.

konfigurátor

Získanie počiatočných 
systémových nastavení

12
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ZJEDNODUŠENÁ ÚDRŽBA

7-segmentový indikátor šetrí čas pomocou:

• prehľadnej správy o chybe,

• zobrazenia základných servisných parametrov na rýchlu kontrolu základných funkcií,

• prehľadnej ponuky s označením rýchlych a jednoduchých nastavení na mieste.

• Menej času potrebného na 
spustenie do prevádzky

• Riadenie viacerých 
systémov úplne rovnakým 
spôsobom

• Získanie počiatočných 
systémových nastavení
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KOMPLETNÉ RIEŠENIE

Kompletné riešenie Daikin VRV umožňuje návrh, realizáciu a údržbu vášho integrovaného systému riadenia klímy jediným dodávateľom. 
Naše riešenie je možné využiť na zníženie spotreby energie budovy až o 50%, čím môžete ušetriť obrovské náklady. Nepracovali sme preto 
iba na tom, aby boli naše vonkajšie jednotky účinnejšie a ich montáž jednoduchšia, ale pracovali sme aj na tom, aby sme zvýšili účinnosť, 
komfort a jednoduchosť inštalácie všetkých ostatných komponentov, so zameraním na:

• vytvorenie optimálnej klímy v budove s tými najlepšími účinnosťami pomocou nových snímačov kazetových jednotiek s kruhovým 
výfukom,

• ďalšie zníženie prevádzkových nákladov s nástrojmi riadenia energie v novom ovládači Intelligent Touch Manager,

• vysoko účinné podlahové vykurovanie priestoru s novým nízkoteplotným hydrboxom.

Osvetlenie

Zdroj: EIA; Prieskum spotreby energie komerčných budov

Kancelárske 
vybavenie

Vykurovanie 
priestoru

Chladenie priestoru

Vetranie

InéOhrievanie vody

>

Riadenie až do 50% spotreby  
energie budovy

Nová integrovaná 
 regulácia klímy
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Jeden systém, 
viaceré  
využitia

Vysokoteplotný hydrobox* pre účinnú 
prípravu teplej vody pre  

Nízkoteplotný hydrobox pre 
vysoko účinné vykurovanie 
priestoru cez 

• sprchy,
• umývadlá,
• úžitkovú vodu na čistenie,
• teplú vodu od 25 do 80°C.

• podlahové vykurovanie,
• nízkoteplotné radiátory,
• konvektor tepelného čerpadla,
• teplú vodu od 25 do 45°C.

Vetranie

• Kombinácia vnútorných jednotiek VRV a štýlových 
vnútorných jednotiek Split v jednom systéme.

• Nová kazetová jednotka s kruhovým výfukom určuje 
štandard účinnosti a komfortu.

• Integrácia inteligentných ovládacích riešení s nástrojmi 
riadenia energie pre zníženie prevádzkových nákladov.

• Vysoko účinné riešenie proti úniku tepla cez dvere

• Kombinovaná úprava čerstvého vzduchu a klimatizácie

Vykurovanie a chladenie Inteligentné riadiace systémy
22

Teplovzdušná clona Biddle

Nová integrovaná 
 regulácia klímy

15

*iba na pripojenie k rekuperácii tepla VRV III
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ZLEPŠENÝ KOMFORT

• Unikátne vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje rovnomernú distribúciu teploty v miestnosti 
bez mŕtvych rohov.

Kazetová jednotka s kruhovým 
výfukom novej generácie 
Určovanie štandardu účinnosti a komfortu

infračervený 
snímač prítomnosti
infračervený  
podlahový snímač

nové

A
B

C
D 

 8,5m

80 cm

11m

Vďaka voliteľným snímačom je možné komfort ďalej vylepšiť: 

• Snímač prítomnosti umožňuje výfukovým lamelám smerovať fúkanie vzduchu mimo ľudí, ktorí sú v miestnosti. 

• S podlahovým snímačom už nikdy viac nebudete mať studené nohy. Tento snímač zisťuje priemernú teplotu podlahy a zabezpečuje 
rovnomernú distribúciu teploty medzi stropom a podlahou.

Snímač prítomnosti

     Podlahový snímač

      Podlahový snímač
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EŠTE VIAC ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI…

Funkcia samočistiaceho filtra šetrí až do 50% nákladov za elektrickú energiu v porovnaní so štandardnými jednotkami a znižuje dobu údržby 
na mieste. Snímač prítomnosti šetrí ďalších 27% upravením nastavenej teploty alebo vypnutím jednotky, keď v miestnosti nikto nie je.

FLEXIBILNÁ MONTÁŽ

Už nepotrebujete meniť umiestnenie vnútornej jednotky, ak prerábate alebo inovujete interiér, pretože môžete jeden alebo viac výfukov 
zatvoriť pomocou nastavenia v káblovom diaľkovom ovládači.

> Snímač prítomnosti 
ušetrí až

Určovanie štandardu účinnosti a komfortu

Nastavená teplota  
chladenia: 22° CDB

Ušetrená energia

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
út

or
ná

 te
pl

ot
a 

(°
CD

B)

Nikto nie je 
v miestnosti

15 minút sa nezistila prítomnosť nikoho

infračervený  
podlahový snímač

> Samočistiaci panel 
ušetrí až

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Samočistiaci dekoračný panel Štandardný dekoračný panel

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Máj Jú
nJú

l

August

Septem
ber

Októ
ber

Nove
m

ber

Dece
m

ber

Jan
uár

Fe
bru

ár

Mare
c Jú

l
Apríl

Porovnanie kumulatívnej energie medzi štandardným a samočistiacim 
dekoračným panelom počas 12 mesiacov

Spotreba energie 
(kWh)

50% rozdiel 
v spotrebe el. energie

>

(Miesto testovania, Wolverhampton, VB) 

50%

27%

17
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JEDNODUCHÁ OBSLUHA

• Intuitívne používateľské rozhranie 

• Vizuálne zobrazenie a priamy prístup k hlavným funkciám vnútornej jednotky

• Všetky funkcie sú priamo prístupné cez dotykovú obrazovku alebo 
webové rozhranie

INTELIGENTNÉ RIADENIE ENERGIE 

Nástroje inteligentného riadenia energie umožňujú monitorovanie toho, či sa 
energia využíva podľa plánu a pomáhajú zistiť pôvod plytvania energiou, čím 

maximalizujú účinnosť.

FLEXIBILITA

• vo veľkosti: modulárny dizajn na použitie od malých po veľké aplikácie

• v integrácii: od jednoduchého ovládania klimatizácie po malý systém BMS 
s integráciou regulácie osvetlenia, čerpadiel... cez rozhranie WAGO

NOVÝ INTELLIGENT TOUCH MANAGER:

Systém tepelného čerpadla funguje iba tak inteligentne, 
ako mu to riadiaci systém dovolí. Spoločnosť Daikin preto 
uvádza inteligentné riešenia ovládania s jednoduchým 
ovládaním a s nástrojmi riadenia energie na zníženie 
prevádzkových nákladov.

Integrácia 
s inteligentnými 
ovládacími systémami

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA A SPUSTENIE DO PREVÁDZKY 

Vykonajte kontrolu náplne chladiva na diaľku a vtedy, kedy sa vám to najviac hodí, aby ste tam nemuseli ísť osobne. Zvýšte zároveň spokojnosť 
svojich zákazníkov, pretože nie sú rušení počas pracovného času.

Flexibilita vo veľkosti 
64 až 2 560 skupín
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VONKAJŠIE JEDNOTKY RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Výkonový rozsah HP 8 10 12 14 16 18 20
Chladiaci výkon Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Vykurovací výkon Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 

Príkon - 50Hz Chladenie Nom. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Vykurovanie 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 
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 2

Index pripojenia 
vnútorných 
jednotiek

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

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 685 x 930 x 765 1 685 x 1 240 x 765
Hmotnosť kg 261 268 364 398
Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 78 79 81 86 88
Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. ot. dBA 58 61 64 65 66
Prevádzkový 
rozsah

Chladenie Min.~Max. °CDB -5~43
Vykurovanie Min.~Max. °CWB -20~15,5

Chladivo Typ R-410A

Pripojenia 
potrubia

Kvapalina mm 9,52 12,7 15,9
Plyn mm 19,1 22,2 28,6
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max. m 165 3

Celková dĺžka potrubia Systém m 1,000 3

Prevýšenie Vonk. - Vnút. m 90 3 Vonkajšia jednotka umiestnená vyššie / 90 3 Vnútorné jednotky umiestnené vyššie
Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V 3N~/50/380-415
Prúd - 50Hz Maximálny prúd ističa (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) AUTOMATICKÁ HODNOTA SEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV s pokročilou funkciou úspornej prevádzky (prevádzka s riadením variabilnej teploty chladiva) (2) Skutočný počet pripojiteľných vnútorných jednotiek závisí od typu vnútornej 
jednotky (vnútorná jednotka VRV, Hydrobox, vnútorná jednotka RA a pod.) a obmedzenia indexu pripojenia pre systém (50% <= Index pripojenia <= 130%) (3) Viac podrobností nájdete v technických údajoch

VONKAJŠIE JEDNOTKY MULTI RYYQ22T RXYQ22T RYYQ24T RXYQ24T RYYQ26T RXYQ26T RYYQ28T RXYQ28T RYYQ30T RXYQ30T RYYQ32T RXYQ32T RYYQ34T RXYQ34T RYYQ36T RXYQ36T

Systém
Modul vonkajšej jednotky 1 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Modul vonkajšej jednotky 2 RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T

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

Príkon - 50Hz
Chladenie Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Vykurovanie 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 
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 2

Pripojenia 
potrubia

Kvapalina mm 15,9 19,1
Plyn mm 28,6 34,9 41,3
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max. m 165 3

Celková dĺžka potrubia Systém m 1,000 3

Prevýšenie Vonk. - Vnút. m 90 3 Vonkajšia jednotka umiestnená vyššie / 90 3 Vnútorné jednotky umiestnené vyššie
Prúd - 50Hz Maximálny prúd ističa (MFA) A 63 80

(1) AUTOMATICKÁ HODNOTA SEER zodpovedá normálnej prevádzke tepelného čerpadla VRV IV s pokročilou funkciou úspornej prevádzky (prevádzka s riadením variabilnej teploty chladiva) (2) Skutočný počet pripojiteľných vnútorných jednotiek závisí od typu vnútornej 
jednotky (vnútorná jednotka VRV, Hydrobox, vnútorná jednotka RA a pod.) a obmedzenia indexu pripojenia pre systém (50% <= Index pripojenia <= 130%) (3) Viac podrobností nájdete v technických údajoch

VONKAJŠIE JEDNOTKY MULTI RYYQ38T RXYQ38T RYYQ40T RXYQ40T RYYQ42T RXYQ42T RYYQ44T RXYQ44T RYYQ46T RXYQ46T RYYQ48T RXYQ48T RYYQ50T RXYQ50T RYYQ52T RXYQ52T RYYQ54T RXYQ54T

Systém
Modul vonkajšej jednotky 1 RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Modul vonkajšej jednotky 2 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Modul vonkajšej jednotky 3 RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

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

Príkon - 50Hz
Chladenie Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Vykurovanie 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 
Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 2

Pripojenia 
potrubia

Kvapalina mm 19,1
Plyn mm 41,3
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút. Max. m 165 3

Celková dĺžka potrubia Systém m 1 000 3

Prevýšenie Vonk. - Vnút. m 90 3 Vonkajšia jednotka umiestnená vyššie / 90 3 Vnútorné jednotky umiestnené vyššie
Prúd - 50Hz Maximálny prúd ističa (MFA) A 100 125

Technické údaje



Skvelé Správy
VRV IV URČUJE ŠTANDARD … ZNOVA

Produkty Daikin distribuuje:

ECPSK12-206A

Unikátna pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu 
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív vedie 
k väčšej angažovanosti spoločnosti v environmentálnych 
otázkach. Už niekoľko rokov je zámerom spoločnosti 
Daikin stať sa lídrom v poskytovaní produktov, ktoré 
sú šetrné k životnému prostrediu. Táto výzva vyžaduje 
konštrukciu, ktorá zohľadňuje vplyv na životné prostredie 
a vývoj celého radu produktov a riadiacich systémov 
pre klimatizáciu, ktoré šetria energiu a znižujú množstvo 
odpadu. 
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Tento súčasný prospekt je určený len pre informáciu a neposkytuje žiadne 
ponuky, ktorými by bola spoločnosť Daikin Europe N.V. viazaná. Spoločnosť 
Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších 
vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, 
spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných 
produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek 
zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, 
vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. 
Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

Výrobky VRV nie sú súčasťou certifikačného programu Eurovent.

najnovšie informácie nájdete na adrese www.daikineurope.com/vrv-iv

Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK - 821 04 Bratislava
Tel.: +421/2/571032-11, Fax: +421/2/571032-99
www.daikin.sk 




