
VARMEPUMPE

VRV IV 
setter standarden …
              igjen



=VRV IV

Hva handler den 
nye standarden 

om?



VRV
revolusjonerende 
standarder

+
3

 › Variabel kjølemediumtemperatur

 › Kontinuerlig oppvarming via 
varmepumpe

 › VRV-konfigurator
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Hva handler den nye 

standarden 

om?
VRV har alltid satt standarden: før i tiden og 

nå, og vil fortsette å gjøre det i fremtiden. 

I dag setter VRV IV nye standarder for 

sesongeffektivitet for eiere av bygninger, 

innekomfort for brukere og forenklet 

installasjon for installatørene.
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p. 6

p. 12

Programvare med 
VRV-konfigurator  
gir forenklet oppstart, konfigurering og 
individuell tilpasning

p. 10

Kontinuerlig  
oppvarming
• Den nye standarden i komfortoppvarming:  

Unik kontinuerlig oppvarmingsteknologi gjør VRV IV til det 
beste alternativet til tradisjonelle oppvarmingssystemer.

• Forenklet oppstart: grafisk grensesnitt for å konfigurere, starte 
opp og laste opp systeminnstillinger.

• Forenklet service: ekstra 7-segment indikator for enkel og rask 
tilgang til basisfunksjoner og feilmeldinger.

• Skreddersy din VRV for beste 
sesongeffektivitet og komfort:  
Revolusjonerende variabel kontroll av 
kjølemediumtemperatur tilpasser systemet automatisk 
til individuelle bygninger og klimakrav for å få bedre 
effektivitet og komfort.

p. 14
Den integrerte 
klimakontrollen 
har bare blitt bedre

Er det noe annet 
som er nytt ... ?

• Ny rund strømningskassett skaper 
optimale forhold i bygningen med den 
beste effektiviteten

• Ny Intelligent Touch Manager tilbyr 
energistyringsverktøy, som reduserer de 
løpende kostnadene enda mer

• Ny lavtemperatur vannbeholder, høy 
effektivitet på romoppvarming

22
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Skreddersy din VRV for beste 

sesongeffektivitet og komfort

DAIKIN VISER VEIEN TIL SESONGEFFEKTIVITET

Daikin er igjen bransjelederen ved å lansere en ny VRV-serie som er helt på linje med EUs 20/20/20 politikk. VRV IV er opp til 28 % mer 
effektiv på årlig basis med forbedret komfort og fleksible funksjoner som gjør Daikin så unik.

For å hjelpe til å nå målene ovenfor, er det introdusert et Energy Related Products (ERP)-direktiv, og dette spesifiserer minimumskravene 
for øko-design, slik som forbedret energieffektivitet som må integreres i produkter som anvender energi. For bolig og lette kommersielle 
klimakontrollsystemer under 12 kW må energieffektiviteten måles over hele driftsspekteret og dette blir presentert som sesongeffektivitet.

Sesongeffektivitet, smart bruk av energi

EU krever objektive ytelsesmålinger for å etablere minimumskravene som må tilfredsstilles, og for å gi kundene informasjon om ytelsen på 
klimaanlegget som deres valg skal baseres på. Den nåværende metodologien – nominell effektivitet (EER) – fører til et betydelig sprik mellom 
prosjektert og virkelig ytelse, så det er utviklet en mer nøyaktig metode – sesongeffektivitet (ESEER).

Sesongeffektivitet er en mer nøyaktig måling av virkelig energieffektivitet på systemer, og gir en indikasjon på hvor effektivt et klimaanlegg er 
når det brukes over en hel avkjølings- eller oppvarmingssesong.

Selv om det ikke omfatter VRV, viser Daikin veien ved allerede å integrere nye teknologier som variabel kjølemediumtemperatur.

Ved å bruke den variable teknologien for kjølemediumtemperatur, justerer VRV IV kontinuerlig både 
kjølemediumtemperaturen og mengden for å tilpasse seg den virkelige temperaturen og kapasiteten som trengs, 
og gir dermed optimal sesongeffektivitet hele tiden.

MINDRE CO2 UTSLIPP 
kontra 1990

MER BRUK AV FORNYBAR 
ENERGI

MINDRE BRUK AV 
PRIMÆRENERGI kontra BAU*

I år 

2020C02

-20%+20%
*Vanlig virksomhet 

-20%

Europeisk aksjonsplan

1 Temperaturforhold:
35 °C for kjøling

7 °C for oppvarming

Skjer ikke ofte i 
virkeligheten

NOMINELL SESONG
Flere målinger av 
temperaturer
for kjøling og 
oppvarming, reflekterer 
den virkelige ytelsen 
over en hel sesong

Temperatur CAPACITY

10
20

30

40 50

 

60

 

 

70

 

 

80

  

90

 

 

100

NOMINELL SESONG
Reflekterer ikke delvis 

kapasitet

Fordeler med 
inverterteknologi ikke 

synlig

Integrerer drift ved delvis i 
stedet for full kapasitet

Fordelene med 
inverterteknologi vises

Kapasitet
Nominell kontra 
sesongeffektivitet
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SKREDDERSY DIN VRV FOR OPTIMAL SESONGEFFEKTIVITET 

Revolusjonerende variabel kontroll for kjølemediumtemperatur (VRV) tilpasser VRV automatisk til individuelle bygninger og klimakrav 
for å få bedre effektivitet og komfort, og reduserer på den måten drastisk ekstra løpende kostnader.

Systemet kan enkelt tilpasses via forhåndsinnstilte stillinger for VRT-teknologi. Med stillingene kan du velge å forbedre systemet til den 
balansen du ønsker mellom komfort og effektivitet.

Med denne nye teknologien har Daikin oppfunnet VRV-systemet igjen. Ved å se på kjernen i systemet er det mulig for oss å forbedre 
sesongeffektiviteten opp til 28 %!

Automatisk stilling

Automatisk stilling

(Standard innstilling av VRV IV)

(Standard innstilling av VRV IV)

Den perfekte balansen:
Topp effektivitet gjennom det meste 
av året. Rask reaksjonshastighet på de 

varmeste dagene

Rask reaksjon på toppbelastning, for å 
opprettholde innstillingspunktet

Basisstilling (aktuelle VRF-standard)

Basisstilling (aktuelle VRF-standard)

Topp effektivitet året rundt

Høy sensibel stilling

Høy sensibel stilling

Effekt på forhåndsinnstilte stillinger på effektivitet og reaksjonshastighet:

Belastning

Kjølemediummengde (VRV) Kjølemediummengde (VRV) Kjølemediummengde (VRV)

Kjølemediumtemperatur (VRT) Kjølemediumtemperatur (VRT) Kjølemediumtemperatur (VRT)

BelastningBelastning

Effektivitet EffektivitetEffektivitet

Topp 
effektivitet

Rask 
reaksjonshastighet

Topp 
effektivitet

Rask 
reaksjonshastighet

Mulige stillinger:

Topp 
effektivitet

Rask 
reaksjonshastighet
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Hvordan oppnår du denne 28 % 
økningen i sesongeffektivitet? 
I automatisk stilling justerer systemet konstant både 
kjølemediumtemperaturen og mengden, i henhold til den totale 
kapasiteten som trengs og værforholdene.

For eksempel i midtsesongen når det trengs lite kjøling og 
romtemperaturen er nær innstillingspunktet, justerer systemet 
kjølemediumtemperatur til en høyere temperatur slik at det trengs mindre 
energi, noe som fører til store besparelser i sesongeffektiviteten.

UNIK VRT AUTOMATISK STILLLING FØRER TIL 28 % ØKNING I SESONGEFFEKTIVITETEN

I automatisk stilling går systemet på maksimum effektivitet gjennom mesteparten av året og for rask reaksjonshastighet på de 
varmeste dagene, som sikrer komfort hele tiden mens det fremdeles fører til en økt sesongeffektivitet opp til 28 %.

Automatisk stilling (Standard innstilling av VRV IV)

Den perfekte balansen:
Maksimum effektivitet gjennom det meste 

av året. Rask reaksjonshastighet på de 
varmeste dagene

Topp 
effektivitet

Rask 
reaksjonshastighet

Automatisk stilling (Standard innstilling av VRV IV)

Belastning

Kjølemediummengde (VRV)

Kjølemediumtemperatur (VRT)

Effektivitet

8 • Årlige kostnadsbesparelser 
opp til 28 %

• Optimaliser tilpasningen 
for bygningskrav med 
komfort og effektivitet

• Automatisk justering av 
kjølemediumtemperaturen 
garanterer at kundene blir 
fornøyde
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KONTROLLER NØYAKTIG HVORDAN SYSTEMET DITT REAGERER I AUTOMATISK STILLING

Med de tilgjengelige understillingene kan installatøren fininnstille måten systemet reagerer på, for å endre inne og utetemperaturen.

Kraftig

• Kan forsterke kapasiteten over 100 % hvis nødvendig.  
Kjølemediumtemperaturen kan gå lavere i kjøling (høyere i oppvarming) enn det innstilte minimum (maksimum i oppvarming). 

• Prioriterer rask reaksjonshastighet 
Kjølemediumtemperaturen går raskt ned (eller opp i oppvarming) for å beholde innstillingspunktet i rommet stabilt

Rask

• Prioriterer rask reaksjonshastighet 
Kjølemediumtemperaturen går raskt ned (eller opp i oppvarming) for å beholde innstillingspunktet i rommet stabilt

Mild

• Prioriterer effektivitet 
Kjølemediumtemperaturen går gradvis ned (eller opp i oppvarming) og prioriterer effektiviteten i systemet i stedet for 
reaksjonshastigheten

Kraftig modus

Rask modus

Mild modus

Mål  
Te

Te 6 °C

Te 3 °C

tid

Kjølemediumtemperatur



VRV IV FOR KONTINUERLIG KOMFORT, OGSÅ UNDER AVISING

Fordi VRV IV fortsetter oppvarmingen selv når den står i avisingsstilling, gir den svaret på alle oppfatninger 
om skepsis til varmepumpe for enverdig oppvarming. 

Varmepumpene er kjent for sin høye energieffektivitet i oppvarming, men det danner seg is i løpet av oppvarmingen og dette må 
smeltes periodisk med en avisingsfunksjon som reverserer kjølemediumsyklusen. Dette forårsaker midlertidig temperaturfall og reduserte 
komfortnivåer inne i bygningen. 

Avisingen kan ta over 10 minutter (avhengig av størrelsen på systemet) og skjer oftest mellom -7 og +7 °C når det er mest fuktighet i luften, 
som fryser på viklingen. Dette har også betydelig innvirkning på hvordan du merker komfortnivåene inne.

VRV IV har endret oppvarmingsmønsteret ved å gi varme også under avisingsoperasjonen og eliminerer derfor temperaturfallet inne og gir 
komfort hele tiden.

Den nye standarden innen
oppvarmingskomfort

VRV IV varmepumpe  
med kontinuerlig oppvarming

VRF-målepunkt for varmepumpe

Starten på av-
isingsgenereringen

Starten på av-
isingsgenereringen

Slutten på av-
isingsgenereringen

Slutten på av-
isingsgenereringen

Romtemperatur

Tid Tid

Romtemperatur

ny

10
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• Unik kontinuerlig 
oppvarmingsteknologi 

• Det beste alternativet 
til tradisjonelle 
oppvarmingssystemer

HVORDAN FUNGERER DET?

VRV IV har er et unikt varme-akkumulerende element, basert på faseendringsmaterialer, som gir energi for å avise utedelen, mens den 
fortsetter å varme opp inne for å opprettholde et komfortabelt inneklima. Den energien som trengs for avising lagres i elementet under 
normal oppvarming.

 

Hvordan fungerer faseendringsmateriale?

Et faseendringsmateriale (PCM) lagrer eller frigjør energi når det endrer fase fra fast 
til flytende eller flytende til fast form.

Forseglingsmantel

Temperaturen stiger

Når PCM størkner, 
blir varmeenergi 
frigjort tilbake til 

miljøet

Når PCM 
absorberer 

varmeenergi, blir 
den flytende

Temperaturen faller

PCM i flytende form

Forseglingsmantel

PCM i fast form

Utedelen på viklingen av-ises ... 

... med energien som er lagret i det 
varmeakkumulerende elementet ...

... mens det opprettholdes en komfortabel 
temperatur inne.

11



Programvare for
VRV-konfigurator

FORENKLET OPPSTART

VRV-konfiguratoren er en avansert programvareløsning som gir enkel systemkonfigurasjon og oppstart:

• det trengs mindre tid på takkonfigurering på utedelen.

• flere systemer på forskjellige steder kan styres på nøyaktig den samme måten, og derfor tilby forenklet oppstart for viktige kunder.

• Grunninnstillingene på utedelen kan enkelt gjenopprettes.

Forenklet  
oppstart

Forenklet oppstart: grafisk grensesnitt for å konfigurere, starte opp og 
laste opp systeminnstillinger. 

Forenklet service: ekstra 7-segment indikator for en rask og enkel kontroll 
av basisfunksjoner og feilmeldinger.

Gjenopprette 
grunninnstillinger i 

systemet

12
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FORENKLET SERVICE

7-segment indikatoren sparer tid gjennom:

• feilrapport som er enkel å lese.

• indikasjon på parametere for basisservice for å kontrollere basisfunksjonene raskt.

• klar menyindikasjon med raske og enkle innstillinger på stedet.

• Trenger mindre 
oppstartstid

• Styre flere systemer på 
akkurat den samme 
måten

• Gjenopprette 
grunninnstillinger i 
systemet
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EN TOTALLØSNING

Daikin VRV totalløsning gir et enkelt kontaktpunkt for design og vedlikehold av ditt integrerte klimakontrollsystem. Vår løsning kan brukes 
til å styre opp til 50 % av energiforbruket i en bygning. Dette gir store muligheter når det gjelder kostnadsbesparelser. Derfor har vi ikke 
bare arbeidet for å gjøre våre utedeler mer effektive og enklere å installere, men også arbeidet for å øke effektiviteten, komforten og enklere 
installasjon av alle andre komponenter, med fokus på:

• å skape optimale klimaforhold i bygninger med den beste effektiviteten ved å bruke den nye runde strømningskassetten med 
sensorer

• redusere løpende kostnader enda mer med energistyringsverktøy på den nye Intelligent Touch Manager

• høy effektivitet på romoppvarming med ny vannbeholder med lavtemperatur

Belysning

Kilde: EIA; oversikt over energiforbruk i forretningsbygg

Utstyr til 
kontor

Rom- 
oppvarming

Kjøling i rom

Ventilasjon

AnnetVann- 
oppvarming

>

Styre opp til 50 % av energiforbruket 
i bygningen

En ny integrert 
    klimakontroll
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Ett system,  
flere  
anvendelses-
muligheter

Vannbeholder med høy temperatur* for 
effektiv produksjon av varmt vann til  

Vannbeholder med lav 
temperatur for høy effektiv 
romoppvarming med 

• Dusjer
• Oppvaskkummer
• Vann til rengjøring
• Varmt vann fra 25 til 80 °C

• Gulvvarme
• Radiatorer med lav 

temperatur
• Konvektorvarmepumpe
• Varmt vann fra 25 til 45 °C

Ventilasjon

• Kombinere VRV-innedeler med stilige innedeler i ett 
system.

• Ny rund strømningskassett setter standarden for 
effektivitet og komfort.

• Integrering med intelligente kontrolløsninger med 
energistyringsverktøy for å redusere løpende kostnader

• En høyeffektiv løsning for klimaskille i døråpninger

• Kombinert friskluftbehandling og klimaanlegg

Oppvarming og kjøling Intelligente kontrollsystemer
22

Biddle-luftgardin

15

*bare for tilkobling til VRV IV varmegjenvinning
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FORBEDRET KOMFORT

• Unikt 360 ° luftstrømmønster på utslippet sikrer en jevn temperaturdistribusjon over rommet 
uten døde hjørner.

Neste-generasjon rund 
strømningskassett 
Setter standarden for effektivitet og komfort

infrarød  
tilstede-sensor

infrarød  
gulvsensor

ny

A
B

C
DPresence sensor 8,5m

80 cm

11m

Floor sensor

Floor sensor

Komforten kan forbedres enda mer takket være ekstra sensorer: 

• Tilstede-sensoren gir luftstrømskontrollen beskjed om å rette luften bort fra personer som oppdages i rommet. 

• Med gulvsensoren er kalde føtter bare historie. Denne sensoren oppdager gjennomsnittlig gulvtemperatur og sikrer en jevn 
temperaturfordeling mellom taket og gulvet.
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ENDA MER ENERGIEFFEKTIV …

Automatisk filterrensing sparer opp til 50 % på elektrisitetskostnadene sammenlignet med bransjestandarden og reduserer vedlikeholdstiden 
på stedet. Tilstede-sensoren sparer enda 27 % ved å justere innstillingspunktet eller slå av enheten når det ikke er noen i rommet.

FLEKSIBEL INSTALLASJON

Når du reorganiserer eller pusser opp interiøret, behøver du ikke endre plasseringen av innedelen, takket være at du kan lukke ett eller flere 
spjeld via fjernkontrollen med ledning. 

> Tilstede-sensoren  
sparer opp til 

Setter standarden for effektivitet og komfort

Innstillingspunkt for kjøling:  
22 ° CDB

Spart energi

09.00
time

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

in
si

de
 te

m
pe

ra
tu

re
 (°

CD
B)

Nobody in
the room
Ingen i 

rommet

oppdaget ingen tilstede på 15 min

infrarød  
gulvsensor

> Automatisk rensing  
av panel sparer opp til 

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Automatisk rensing av kassett Standard rund strømningskassett

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

M
ai

Ju
ni

Ju
li

August

Septe
m

ber

Okto
ber

Novem
ber

Dese
m

ber

Ja
nuar

Fe
bru

ar
M

ars Ju
li

April

Kumulativ energisammenligning mellom standard og automatisk rensing 
av rund strømningskassett over 12 måneder

Energiforbruk 
(kWt)

50% forskjell i 
elektrisitetsforbruk

>

(Teststed, Wolverhampton, UK) 

50 %

27 %

17
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BRUKERVENNLIGHET

• Intuitivt brukergrensesnitt.

• Visuell planvisning og direkte tilgang til hovedfunksjonene på innedelen.

• Alle funksjoner er direkte tilgjengelig via berøringsskjermen eller via 
nettgrensesnitt.

SMART ENERGISTYRING 

Smart energistyringsverktøy aktiverer overvåkning hvis energiforbruket er i 
henhold til planen og hjelper til å oppdage energitap, og maksimerer på denne 

måten effektiviteten.

FLEKSIBILITET

• i størrelse: moduldesign til bruk i små og store rom.

• til integrering: fra enkel klimaanleggkontroll til liten BMS med integrering 
av kontrollys, pumper, … via WAGO I/O.

NY INTELLIGENT TOUCH MANAGER:

Et varmepumpesystem fungerer bare så intelligent 
som kontrollsystemet tillater. Derfor lanserer Daikin 
intelligent kontrollsystem som er lett å bruke, med 
energistyringsverktøy for å redusere løpende kostnader.

Integrering med 
intelligente 
kontrolløsninger

ENKEL SERVICE OG OPPSTART 

Utfør kontroll av kjølemediumbeholderen med fjernkontrollen og når det passer deg, så unngår du et servicebesøk. Samtidig øker du 
kundens tilfredshet, fordi det ikke er noen forstyrrelse på klimaanlegget under forretningstiden.

Fleksibilitet i størrelse 
grupper på 64 opp til 2560

18
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UTESYSTEM RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Kapasitetsområde Hk 8 10 12 14 16 18 20
Kjølekapasitet Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Oppvarmingskapasitet Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 
Inngangseffekt – 
50 Hz

Kjøling Nom. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Oppvarming 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 
Maksimum antall innedeler som kan tilkobles 64 2

Indeks over 
tilkobling inne

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

Dimensjoner Enhet HøydexBreddexDybde mm 1685x930x765 1685x1240x765
Vekt Enhet kg 261 268 364 398
Lydtrykknivå Kjøling Nom. dBA 78 79 81 86 88
Lydtrykknivå Kjøling Nom. dBA 58 61 64 65 66

Driftsområde Kjøling Min.~Maks. °CDB -5~43
Oppvarming Min.~Maks. °CWB -20~15,5

Kjølemedium Type R-410A

Rørtilkoblinger

Væske OD mm 9,52 12,7 15,9
Gass OD mm 19,1 22,2 28,6
Rørlengde OU – IU Maks. m 165 3

Total rørlengde System Aktuell m 1.000 3

Nivåforskjell OU – IU m 90 3 Utedel i høyeste stilling / 90 3 Innedel i høyeste stilling
Strømtilførsel Fase/Frekvens/Spenning Hz/V 3N~/50/380-415
Strøm – 50 Hz Maksimum sikringsstyrke (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) Den AUTOMATISKE ESEER-verdien samsvarer med normal VRV IV-varmepumpedrift, og tar i betraktning funksjonalitet med avansert energisparingsdrift (kontrolldrift med variabel kjølemediumtemperatur) (2) Aktuelle antall innedeler som kan tilkobles avhenger av typen 
innedel (VRV-inne, vannbeholder, RA-inne, osv.) og begrensning på tilkoblingsområde for systemet (50 % <= CR <= 130 %) (3). Se i tekniske spesifikasjoner for flere detaljer

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

System
Utedel modul 1 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Utedel modul 2 RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T

Kapasitetsområde Hk 22 24 26 28 30 32 34 36
Kjølekapasitet Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Oppvarmingskapasitet Nom. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 
Inngangseffekt – 
50 Hz

Kjøling Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Oppvarming 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 
Maksimum antall innedeler som kan tilkobles 64 2

Rørtilkoblinger

Væske OD mm 15,9 19,1
Gass OD mm 28,6 34,9 41,3
Rørlengde OU – IU Maks. m 165 3

Total rørlengde System Aktuell m 1.000 3

Nivåforskjell OU – IU m 90 3 Utedel i høyeste stilling / 90 3 Innedel i høyeste stilling
Strøm – 50 Hz Maksimum sikringsstyrke (MFA) A 63 80

(1) Den AUTOMATISKE ESEER-verdien samsvarer med normal VRV IV varmepumpedrift, og tar i betraktning funksjonalitet med avansert energisparingsdrift (kontrolldrift med variabel kjølemediumtemperatur) (2) Aktuelle antall innedeler som kan tilkobles avhenger av typen 
innedel (VRV-inne, vannbeholder, RA-inne, etc.) og begrensning på tilkoblingsområde for systemet (50 % <= CR <= 130 %) (3). Se i tekniske spesifikasjoner for flere detaljer

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

System
Utedel modul 1 RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Utedel modul 2 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Utedel modul 3 RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Kapasitetsområde Hk 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Kjølekapasitet Nom. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 
Oppvarmingskapasitet Nom. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 
Inngangseffekt – 
50 Hz

Kjøling Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Oppvarming 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 
Maksimum antall innedeler som kan tilkobles 64 2

Rørtilkoblinger

Væske OD mm 19,1
Gass OD mm 41,3
Rørlengde OU – IU Maks. m 165 3

Total rørlengde System Aktuell m 1.000 3

Nivåforskjell OU – IU m 90 3 Utedel i høyeste stilling / 90 3 Innedel i høyeste stilling
Strøm – 50 Hz Maksimum sikringsstyrke (MFA) A 100 125

Spesifikasjoner



DAIKIN VRV IV sets the standard with revolutionary technologies, such as variable refriger-
ant temperature control and continuous heating during defrost for heat pump units. 
Its advanced VRV confi gurator software is a time-saver that simplifi es commissioning, 
confi guration and customisation. This is backed up by automatic refrigerant charging 
and remote refrigerant containment check allowing quick and easy installation. 
Find out more on www.daikin.eu
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Daikin-produktene blir distribuert av:

ECPNO13-206

Daikins unike posisjon som produsent av 
luftkondisjoneringsutstyr, kompressorer og kjølemedium 
har ført til et stort engasjement når det gjelder 
miljøspørsmål. I flere år har Daikin hatt som formål å bli 
en leder i framskaffelse av produkter som har begrenset 
påvirkning av miljøet. Denne utfordringen krever en 
økologisk design og utvikling av en rekke produkter 
og et energibehandlingssystem, som resulterer i 
energiøkonomisering og avfallsreduksjon. 
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Brosjyren er skrevet kun til informasjon og utgjør ikke et bindende tilbud 
fra Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har utarbeidet innholdet i denne 
brosjyren i overensstemmelse med sin beste kunnskap. Det gis ikke uttrykte 
eller underforståtte garantier for fullstendighet, nøyaktighet eller egnethet for 
spesielle formål av innholdet og produkter og service som her er presentert. 
Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel. Daikin Europe N.V. avviser uttrykkelig 
alt ansvar for alle direkte eller indirekte skader, i den videste forstand, som 
kommer fra eller kan forbindes med bruk og/eller fortolkning av denne brosjyren. 
Daikin Europe N.V. har opphavsrett til alt innhold.

VRV-produktene omfattes ikke av Eurovent-sertifiseringsprogrammet.

finn den siste informasjonen på www.daikineurope.com/vrv-iv


