
BOMBA DE CALOR

VRV IV  
estabelece o padrão …

de novo



=VRV IV

Que  
novo padrão  

é este?



VRV
padrões 
revolucionários

+
3

 › Temperatura de refrigerante variável

 › Aquecimento contínuo  
através da bomba de calor 

 › Configurador do VRV
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Que novo 

padrão  
é este?
O VRV estabeleceu sempre o padrão: no 

passado, no presente, e continuará a fazê-lo 

no futuro. Atualmente, o VRV IV estabelece 

novos padrões de eficiência sazonal para 

proprietários de edifícios, conforto interior 

dos utilizadores e simplicidade de instalação 

para os instaladores, , bem como mais 

soluções para os projectistas.
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p. 6

p. 12

Software configurador do VRV 
para uma colocação em funcionamento, 
configuração e personalização simplificadas

p. 10

Conforto contínuo
• O novo padrão em conforto de aquecimento: 

A tecnologia única de aquecimento contínuo torna o VRV IV a 
melhor alternativa aos sistemas de aquecimento tradicionais.

• Colocação em funcionamento simplificada: interface gráfica 
para configuração, colocação em funcionamento e upload das 
definições do sistema.

• Manutenção simplificada: indicador de 7 segmentos adicional 
para um acesso simples e rápido às funções básicas e leitura de 
erros.

• Personalize o seu VRV para a melhor 
eficiência e conforto sazonal:  
O controlo revolucionário da variação da temperatura do 
refrigerante adapta o sistema automaticamente aos requisitos 
individuais de climatização do edifício, para melhor eficiência 
e conforto.

p. 14
O controlo de 
climatização 
integrado evoluiu

O que mais  
há de novo... ?

• A nova cassete "round flow" cria condições 
óptimas no edifício com a melhor 
eficiência

• O novo Intelligent Touch Manager dispõe 
de novas ferramentas de gestão de energia, 
reduzindo ainda mais os custos de funcionamento

• A nova hydrobox de baixa temperatura, 
permite soluções de aquecimento 
altamente eficazes

22



Personalize o seu VRV
para a melhor eficiência e conforto sazonal

A DAIKIN LIDERA O CAMINHO PARA A EFICIÊNCIA SAZONAL

A Daikin volta a liderar a indústria, ao lançar uma nova gama VRV que cumpre totalmente a política 20/20/20 da UE. O VRV IV é até 28% 
mais eficiente numa base anual, enquanto melhora as funções de conforto e flexibilidade que tornam a Daikin tão única nesta área..

Para ajudar a alcançar os objectivos referidos acima, foi implementada a Directiva produtos relacionados com energia (ERP), que especifica 
os requisitos mínimos de eco-design, tais como a eficiência energética melhorada, que devem ser integrados em produtos que consomem 
energia. Nos sistemas de controlo de climatização residencial e comercial ligeira abaixo dos 12 kW, a eficiência energética tem de ser medida 
ao longo de toda a faixa de funcionamento e esta será apresentada como a ‘eficiência sazonal’.

Eficiência sazonal, utilização inteligente da energia

A UE requer uma métrica de desempenho objectiva para estabelecer os requisitos mínimos a respeitar e para fornecer aos clientes as informações sobre o 
desempenho do sistema de ar condicionado, em que basear a respectiva escolha. A metodologia actual, a eficiência nominal (EER), apresenta uma 
lacuna significativa entre o desempenho planeado e o desempenho real, por isso, foi desenvolvido um método mais preciso, a eficiência sazonal (ESEER).

A eficiência sazonal é uma medição mais precisa da eficiência energética real dos sistemas e indica quão eficiente é uma unidade de ar condicionado 
quando funciona ao longo de toda uma estação de arrefecimento ou aquecimento.

Apesar de VRV ainda não ser abrangido, a Daikin lidera o caminho ao integrar já novas tecnologias como temperatura de refrigerante variável.

Utilizando a sua tecnologia de temperatura de refrigerante variável, o VRV IV ajusta continuamente a temperatura e o 
volume do refrigerante para se adaptar à temperatura e capacidade actualmente necessárias, proporcionando assim 
sempre uma eficiência sazonal óptima.

MENOS EMISSÕES DE CO2 
versus 1990

MAIOR UTILIZAÇÃO  
DE ENERGIA RENOVÁVEL

MENOS UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 
PRIMÁRIA versus BAU*

Até ao ano 

2020C02

-20%+20%
*Business As Usual (cenário sem alterações) 

-20%

Plano de acção europeu

1 Condição de temperatura:
35 °C para arrefecimento

7 °C para aquecimento

Não ocorre 
frequentemente na 

realidade

NOMINAL SAZONAL
Várias temperaturas nominais 
para arrefecimento e 
aquecimento, reflectindo 
o desempenho real ao 
longo da totalidade de uma 
estação

Temperatura CAPACITY
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NOMINAL SAZONAL
Não reflecte a  

carga parcial

Vantagens da 
tecnologia inverter  

não visíveis

Reflecte o funcionamento 
à carga parcial em vez 
de total

Vantagens da tecnologia 
inverter apresentadas

Potência
Eficiência nominal 
versus sazonal
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para a melhor eficiência e conforto sazonal

PERSONALIZE O SEU VRV PARA UMA EFICIÊNCIA SAZONAL ÓPTIMA

O controlo revolucionário da variação da temperatura do refrigerante (VRT) adapta o seu VRV aos requisitos individuais e de climatização 
do edifício, para conforto e eficiência, reduzindo assim drasticamente os custos de funcionamento.

O sistema pode ser personalizado de forma simples através dos modos predefinidos da tecnologia VRT. Os modos permitem optimizar o 
sistema em termos do equilíbrio necessário entre conforto e eficiência.

Com esta nova tecnologia, a Daikin voltou a inventar o sistema VRV. Ao introduzirmos algumas alterações de fundo no equipamento, 
permitiu-nos melhorar a eficiência sazonal até 28%!

Modo automático

Modo automático

(Pré-definição no VRV IV)

(Pré-definição no VRV IV)

O equilíbrio perfeito:  
Eficiência máxima durante grande parte 

do ano. Velocidade de reacção rápida nos 
dias mais quentes

Reacção rápida ao pico de carga,  
para manter o valor definido

Modo básico (corrente VRF padrão)

Modo básico (corrente VRF padrão)

Eficiência máxima durante todo o ano

Modo de sensibilidade elevada

Modo de sensibilidade elevada

Efeito dos modos predefinidos na eficiência e na velocidade de reacção:

Carga

Volume do refrigerante (VRV) Volume do refrigerante (VRV) Volume do refrigerante (VRV)

Temperatura do refrigerante (VRT) Temperatura do refrigerante (VRT) Temperatura do refrigerante (VRT)

CargaCarga

Eficiência EficiênciaEficiência

Eficiência 
máxima

Velocidade de 
reacção rápida

Eficiência 
máxima

Velocidade de 
reacção rápida

Modos possíveis:

Eficiência 
máxima

Velocidade de 
reacção rápida
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Como se consegue este aumento  
de 28% na eficiência sazonal? 
No modo automático, o sistema ajusta constantemente a temperatura e 
o volume do refrigerante de acordo com a capacidade total necessária e 
condições climatéricas.

Por exemplo, na estação intermédia, quando não é necessário muito 
arrefecimento e a temperatura ambiente está próxima do valor definido, 
o sistema ajusta a temperatura do refrigerante a uma temperatura mais 
alta, pelo que é necessária menos energia, o que resulta em poupanças 
significativas em termos de eficiência sazonal.

O MODO ÚNICO VRT AUTOMÁTICO RESULTA NUM AUMENTO DE 28% NA EFICIÊNCIA SAZONAL

No modo automático, o sistema consegue uma eficiência máxima ao longo da maioria do ano e uma velocidade de reacção rápida 
nos dias mais quentes, assegurando sempre o conforto apesar de continuar a conseguir uma eficiência sazonal superior até 28%.

Modo automático (Pré-definição no VRV IV)

O equilíbrio perfeito:  
Eficiência máxima durante grande parte 

do ano. Velocidade de reacção rápida nos 
dias mais quentes

Eficiência 
máxima

Velocidade de 
reacção rápida

Modo automático (Pré-definição no VRV IV)

Carga

Volume do refrigerante (VRV)

Temperatura do refrigerante (VRT)

Eficiência

8 • Poupança de custos anuais 
até 28%

• Optimize o conjunto dos 
requisitos do edifício com 
conforto e eficiência

• O ajuste automático 
da temperatura do 
refrigerante garante a 
satisfação dos clientes
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CONTROLE EXACTAMENTE COMO O SEU SISTEMA REAGE NO MODO AUTOMÁTICO

Os submodos disponíveis permitem ao instalador afinar de forma simples a forma como o sistema reage a alterações na temperatura interior 
ou exterior.

Potente

• Consegue aumentar a capacidade acima dos 100% se for necessário.  
A temperatura do refrigerante pode descer mais para o arrefecimento (subir para o aquecimento) do que o valor mínimo definido 
(máximo no aquecimento). 

• Dá prioridade à velocidade de reacção rápida 
A temperatura do refrigerante desce (ou sobe no aquecimento) de forma rápida para manter o valor definido da divisão estável

Rapidamente

• Dá prioridade à velocidade de reacção rápida 
A temperatura do refrigerante desce (ou sobe no aquecimento) de forma rápida para manter o valor definido da divisão estável

Suave

• Dá prioridade à eficiência 
A temperatura do refrigerante desce (ou sobe no aquecimento) de forma gradual dando prioridade à eficiência do sistema e não à 
velocidade de reacção

Modo potente

Modo rápido

Modo suave

Temp 
alvo

Te 6C°

Te 3°C

tempo

Temperatura do refrigerante



VRV IV PARA UM CONFORTO CONTÍNUO, TAMBÉM DURANTE A DESCONGELAÇÃO

Uma vez que o VRV IV continua a proporcionar aquecimento no modo de descongelação, dá resposta a 
quaisquer desvantagens de especificação de uma bomba de calor para um aquecimento monovalente.

As bombas de calor são conhecidas pela sua elevada eficiência energética no aquecimento, mas elas acumulam gelo durante o modo de 
aquecimento e este tem de ser periodicamente derretido, com recurso a uma função de descongelação, que inverte o ciclo de refrigeração. 
Isto causa uma queda temporária da temperatura e níveis de conforto reduzido no interior do edifício.

A descongelação pode demorar mais de 10 minutos (dependendo do tamanho do sistema) e, na maioria das vezes, ocorre entre os  
-7 e +7°C, quando existe mais humidade no ar, que congela a serpentina, e tem um impacto significativo nos níveis de conforto que se 
fazem sentir no interior.

O VRV IV alterou o paradigma do aquecimento ao fornecer aquecimento mesmo durante o modo de descongelação, eliminando assim a 
queda de temperatura no interior e proporcionando sempre conforto.

O novo padrão em conforto   
 de aquecimento

Bomba de calor VRV IV com 
aquecimento contínuo

Referência para bomba de calor VRF

Início da 
descongelação

Início da 
descongelação

Fim da 
descongelação

Fim da 
descongelação

Temperatura 
da divisão

Tempo Tempo

Temperatura 
da divisão

novidade

10



11

• Tecnologia única de 
aquecimento contínuo 

• A melhor alternativa 
aos sistemas de 
aquecimento 
tradicionais

COMO FUNCIONA?

O VRV IV possui um elemento de acumulação de calor único, com base em materiais de fase alternante, que fornece energia para a 
descongelação da unidade exterior, enquanto continua a fornecer aquecimento para o interior, por forma a manter um ambiente interior 
confortável. A energia necessária para a descongelação é armazenada no elemento durante as operações de aquecimento normais.

O novo padrão em conforto   
 de aquecimento

Como funciona o material de fase alternante?

O material de fase alternante (PCM) armazena ou liberta energia quando muda da 
fase sólida para a fase líquida ou vice-versa.

Estrutura capsular

A temperatura sobe

À medida que o PCM 
solidifica, a energia 

térmica é libertada de 
volta para o ambiente

À medida que o 
PCM absorve a 

energia térmica, 
liquidifica-se

A temperatura desce

PCM em estado líquido

Estrutura capsular

PCM em estado sólido

A serpentina da unidade exterior está 
descongelada ... 

... com a energia armazenada no elemento 
de acumulação de calor...

... enquanto no interior se mantém uma 
temperatura confortável.

11



                

Software configurador

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO SIMPLIFICADA

O configurador do VRV é uma solução de software avançada que permite uma configuração e colocação em funcionamento simples do 
sistema:

• é necessário menos tempo nos espaços técnicos para configurar a unidade exterior.

• é possível gerir vários sistemas em diferentes locais exactamente da mesma forma, permitindo assim uma colocação em 
funcionamento simples para os gestores dos sistemas (key users).

• as definições iniciais da unidade exterior podem ser recuperadas com facilidade.

Colocação em  
funcionamento simplificada

Colocação em funcionamento simplificada: interface gráfica para configuração, 
colocação em funcionamento e upload das definições do sistema. 

Manutenção simplificada: indicador de 7 segmentos, para uma verificação 
e leitura simples das funções básicas.

do VRV

Recuperar as 
definições iniciais

12
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Software configurador
13

MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA

O indicador de 7 segmentos poupa tempo através de:

• relatório de erros com leitura fácil.

• indicação dos parâmetros de manutenção básicos para uma rápida verificação das funções básicas.

• menu simples que indica definições locais de forma rápida e simples.

• Menos tempo necessário 
para a colocação em 
funcionamento

• Gerir vários sistemas 
exactamente da mesma 
forma

• Recuperar as definições 
iniciais
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UMA SOLUÇÃO TOTAL

A solução total VRV Daikin oferece um ponto de contacto único para o projecto, instalação e manutenção do seu sistema de controlo 
de climatização integrado. A nossa solução pode ser utilizada para controlar até 50% do consumo de energia de um edifício, dando-lhe 
um enorme potencial de poupança de custos. Assim, não trabalhámos apenas para aumentar a eficiência das nossas unidades exteriores 
e facilitar a sua instalação, mas também para aumentarmos a eficiência, o conforto e a simplicidade de instalação de todos os outros 
componentes, centrando os nossos esforços nos seguintes aspectos:

• criação de condições de climatização óptimas no edifício com a melhor eficiência, utilizando os novos sensores na cassete "round flow"

• maior redução dos custos de funcionamento com as novas ferramentas de gestão de energia do novo Intelligent Touch Manager

• aquecimento de espaços altamente eficaz com a nova hydrobox de baixa temperatura

Iluminação

Fonte: EIA; Inquérito sobre o consumo de energia em 
edifícios comerciais

Equipamento de 
escritório

Aquecimento de espaços

Arrefecimento de espaços

Ventilação

OutroAquecimento de água

>

Controlar até 50% do consumo de 
energia do seu edifício

Um novo controlo de 
 climatização integrado
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Um sistema, 
múltiplas 
aplicações

Hydrobox de alta temperatura* para a 
produção eficiente de água quente  

Hydrobox de baixa temperatura 
para um aquecimento de espaços 
altamente eficaz através de 

• Chuveiros
• Lavatórios
• Água sanitária para limpezas
• Água quente dos 25 aos 80°C

• Aquecimento de pavimento
• Radiadores de baixa 

temperatura
• Ventiloconvectores
• Água quente dos 25 aos 45°C

Ventilação

• Combine as unidades interiores do VRV com as elegantes 
unidades interiores da gama doméstica no mesmo sistema.

• A nova cassete "round flow" estabelece o padrão de 
eficiência e conforto.

• Integração com soluções de controlo inteligentes com 
ferramentas de gestão de energia para reduzir os custos de 
funcionamento

• Solução altamente eficiente para a separação climática 
em entradas

• Tratamento de ar novo e sistema de climatização combinados

Aquecimento e arrefecimento Sistemas de controlo inteligentes
22

Cortina de ar Biddle

Um novo controlo de 
 climatização integrado

15

*apenas para ligações ao VRV com recuperação de calor
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CONFORTO MELHORADO

• O padrão único de descarga de caudal de ar a 360° assegura uma distribuição da temperatura 
uniforme na divisão, sem cantos mortos.

Cassete "round flow"  
de nova geração
A estabelecer o padrão de eficiência e conforto

sensor de presença 
por infravermelhos

sensor de pavimento 
por infravermelhos

novidade

A
B

C
D 

 8,5m

80 cm

11m

O conforto pode ser melhorado graças aos sensores opcionais: 

• O sensor de presença permite que o controlo de caudal de ar direccione o ar no sentido contrário ao da pessoa detectada na divisão. 

• Com o sensor de chão, os pés frios passaram à história. Este sensor detecta a temperatura média do chão e assegura uma distribuição 
uniforme da temperatura entre o tecto e o chão.

Sensor de presença

Sensor de pavimento

Sensor de pavimento
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AINDA MAIS ENERGETICAMENTE EFICIENTE…

A limpeza automática do filtro poupa até 50% dos custos de energia eléctrica em comparação com o padrão da indústria e reduz o tempo 
de manutenção no local. O sensor de presença poupa outros 27% ao ajustar o valor definido ou desligando a unidade quando não se 
encontra ninguém na divisão.

INSTALAÇÃO FLEXÍVEL

Quando se remodela ou redecora o interior, já não há a necessidade de alterar a localização da unidade interior, graças à possibilidade de se 
poder fechar uma ou mais vias através do controlo remoto por cabo. 

> O sensor de presença 
poupa até

A estabelecer o padrão de eficiência e conforto

Ponto definido de arrefecimento: 
22° CBs

Energia poupada

09.00
Horário

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

Te
m

pe
ra

tu
ra

 In
te

rio
r (

°C
Bs

)

Ninguém 
na divisão

Ninguém  
na divisão

nenhuma presença detectada durante 15 min

> O painel com auto-limpeza 
poupa até

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Cassete com auto-limpeza Cassete "Round Flow" de série

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

M
aio

Ju
nho

Ju
lho

Agosto

Sete
m

bro

Outu
bro

Novem
bro

Deze
m

bro

Ja
neiro

Fe
vere

iro

M
arço

Ju
lho

Abril

Comparação energética cumulativa entre cassete round flow padrão e 
cassete round flow com auto-limpeza ao longo de 12 meses

Consumo de energia (kWh)

50% diferença no 
consumo de energia 

eléctrica

(Instalações de teste de Wolverhampton, Reino Unido) 

50%

27%

17
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INTUITIVA

• Interface do utilizador intuitiva 

• Vista de layout visual e acesso directo às funções principais da unidade 
interior

• Todas as funções directamente acessíveis através do ecrã táctil ou web interface

GESTÃO DE ENERGIA INTELIGENTE 

Ferramentas de gestão de energia "inteligente" permitem a monitorização e 
verificar se o consumo energético corresponde ao planeado e ajudam a detectar 

as origens de perdas de energia, maximizando assim a eficiência.

FLEXIBILIDADE

• em tamanho: design modular para utilização em aplicações de pequenas 
a grandes dimensões

• em integração: desde o simples controlo do A/C ao pequeno BMS com 
integração de controlo de iluminação, bombas, … através de e/s WAGO

NOVO INTELIGENTE TOUCH MANAGER:

Um sistema de bomba de calor só funciona com a 
inteligência que o seu sistema de controlo permitir. Por 
esse motivo, a Daikin lança sistemas de controlo intuitivos 
e inteligentes com ferramentas de gestão de energia para 
reduzir os custos de funcionamento.

Integração com 
soluções de controlo 
inteligentes

MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO SIMPLES 

Realize a verificação da quantidade do refrigerante remotamente, quando for mais conveniente para si, e evite uma visita às instalações. Ao 
mesmo tempo, aumente a satisfação dos seus clientes por não haver interrupção no sistema de climatização durante as horas de serviço.

Flexibilidade em tamanho  
64 até 2560 grupos

18
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SISTEMA EXTERIOR RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Gama de capacidade CV 8 10 12 14 16 18 20
Capacidade de arrefecimento Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Capacidade de aquecimento Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 
Entrada de 
alimentação - 50Hz

Arrefecimento Nom. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Aquecimento 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 
Número máximo de unidades interiores que pode ligar 64 2

Ligação índice 
interior

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

Dimensões Unidade AlturaxLarguraxProfundidade mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Peso Unidade kg 261 268 364 398
Nível de potência sonora Arrefecimento Nom. dBA 78 79 81 86 88
Nível de pressão sonora Arrefecimento Nom. dBA 58 61 64 65 66
Intervalo de 
funcionamento

Arrefecimento Mín.~Máx. °CBs -5~43
Aquecimento Mín.~Máx. °CBh -20~15,5

Refrigerante Tipo R-410A

Ligações da 
tubagem

Líquido OD mm 9,52 12,7 15,9
Gás OD mm 19,1 22,2 28,6
Comprimento da tubagem OU - IU Máx. m 165 3

Comprimento total da tubagem Sistema Real m 1,000 3

Diferença de nível OU - IU m 90 3 Unidade exterior na posição mais alta / 90 3 Unidade interior na posição mais alta
Fonte de alimentação Fase/Frequência/Tensão Hz/V 3N~/50/380-415
Corrente - 50Hz Amperagem máxima fusíveis (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV IV, contabilizando a avançada funcionalidade da operação de poupança de energia (operação de controlo da temperatura de refrigerante variável) (2) O número real de unidades 
interiores que pode ligar depende do tipo de unidade interior (VRV interior, Hydrobox, RA interior, etc.) e da restrição do rácio de ligação para o sistema (50% <= CR <= 130%) (3) Consulte as especificações técnicas para mais dados

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

Sistema
Módulo da unidade exterior 1 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Módulo da unidade exterior 2 RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T

Gama de capacidade CV 22 24 26 28 30 32 34 36
Capacidade de arrefecimento Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Capacidade de aquecimento Nom. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 
Entrada de 
alimentação - 50Hz

Arrefecimento Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Aquecimento 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 
Número máximo de unidades interiores que pode ligar 64 2

Ligações da 
tubagem

Líquido OD mm 15,9 19,1
Gás OD mm 28,6 34,9 41,3
Comprimento da tubagem OU - IU Máx. m 165 3

Comprimento total da tubagem Sistema Real m 1.000 3

Diferença de nível OU - IU m 90 3 Unidade exterior na posição mais alta / 90 3 Unidade interior na posição mais alta
Corrente - 50Hz Amperagem máxima fusíveis (MFA) A 63 80

(1) O valor ESEER AUTOMÁTICO corresponde ao funcionamento normal da bomba de calor VRV IV, contabilizando a avançada funcionalidade da operação de poupança de energia (operação de controlo da temperatura de refrigerante variável) (2) O número real de unidades 
interiores que pode ligar depende do tipo de unidade interior (VRV interior, Hydrobox, RA interior, etc.) e da restrição do rácio de ligação para o sistema (50% <= CR <= 130%) (3) Consulte as especificações técnicas para mais dados

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

Sistema
Módulo da unidade exterior 1 RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Módulo da unidade exterior 2 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Módulo da unidade exterior 3 RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Gama de capacidade CV 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Capacidade de arrefecimento Nom. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 
Capacidade de aquecimento Nom. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 
Entrada de 
alimentação - 50Hz

Arrefecimento Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Aquecimento 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 
Número máximo de unidades interiores que pode ligar 64 2

Ligações da 
tubagem

Líquido OD mm 19,1
Gás OD mm 41,3
Comprimento da tubagem OU - IU Máx. m 165 3

Comprimento total da tubagem Sistema Real m 1.000 3

Diferença de nível OU - IU m 90 3 Unidade exterior na posição mais alta / 90 3 Unidade interior na posição mais alta
Corrente - 50Hz Amperagem máxima fusíveis (MFA) A 100 125

Especificações



Grandes novidades
VRV IV ESTABELECE O PADRÃO ... NOVAMENTE

Os produtos Daikin são distribuídos por:
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O presente folheto pretende ser apenas informativo e não constitui uma oferta 
contratual com a Daikin Europe N.V.. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo 
deste folheto de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada 
qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, 
fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos 
produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer danos 
directos ou indirectos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados 
com a utilização e/ou interpretação deste folheto. Todos os conteúdos estão ao 
abrigo de copyright da Daikin Europe N.V.

Os produtos VRV não são abrangidos pelo programa de certificação Eurovent.

encontre as informações mais recentes em www.daikin.pt




