
POMPA NGROHËSE

VRV IV 
vendos standardin 
… sërish



=VRV IV

Çfarë kuptimi ka 
standardi i ri?



VRV
standarde 
revolucionare

+
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 › Temperatura e ndryshueshme e 
freonit

 › Ngrohje e vazhdueshme përmes 
pompës ngrohëse

 › Konfiguruesi i VRV
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Çfarë kuptimi ka 

standardi 

i ri?
VRV gjithmonë ka vendosur standardet: në të 

kaluarën, në të tashmen dhe do të vazhdojë 

të bëjë të njëjtën gjë edhe në të ardhmen. 

Sot, VRV IV vendos standardet e reja për 

efikasitet sezonal për pronarët e ndërtesave, 

komoditet të brendshëm për përdoruesit dhe 

lehtësi në instalim për instaluesit.
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fq. 6

Temperatura e 
ndryshueshme e freonit 

fq. 12

Softueri konfigurues 
VRV për vënie në punë, konfigurim 
dhe personalizim të thjeshtuar

fq. 10

Komoditet  
i vazhdueshëm
• Standardi i ri në komoditetin e ngrohjes:  

Teknologjia unike e ngrohjes së vazhdueshme e bën VRV IV 
alternativën më të mirë ndaj sistemeve tradicionale të ngrohjes.

• Vënia në punë e thjeshtuar: ndërfaqe grafike për të konfiguruar, 
vënë në punë dhe ngarkuar parametrat e sistemit.

• Shërbimi i thjeshtuar: tregues shtesë me 7 segmente për akses 
të shpejtë dhe të lehtë të funksioneve bazë dhe leximit të 
gabimeve.

• Personalizoni VRV tuaj për efikasitet dhe 
komoditet më të mirë sezonal:  
Kontrolli revolucionar i temperaturës së ndryshueshme të freonit 
i përshtatet automatikisht sistemit të ndërtesës dhe kërkesave 
klimatike për më shumë efikasitet dhe komoditet.

fq. 14Kontrolli  

i integruar i 
klimës është përmirësuar 
edhe më shumë

Çfarë të reje tjetër 
ka… ?

• Kaseta e re me qarkullim rrethor krijon 
kushtet optimale në ndërtesë me efikasitetin 
më të mirë

• Menaxhuesi i ri Intelligent Touch Manager 
ofron instrumente të menaxhimit të 
energjisë, duke i reduktuar më tej kostot

• Kuti e re uji me temperaturë të ulët, ngrohje 
hapësire me efikasitet të lartë

22
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Personalizoni VRV 
tuaj për efikasitet dhe komoditet 
më të mirë sezonal

DAIKIN ËSHTË LIDER NË RRUGËN DREJT EFIKASITETIT SEZONAL
Daikin sërish është lider i industrisë duke nisur një gamë të re VRV që është plotësisht në përputhje me politikën e BE-së 20/20/20. 
VRV IV është deri në 28% më shumë efikas në bazë vjetore ndërkohë që përmirëson komoditetin dhe veçoritë e fleksibilitetit që e 
bëjnë Daikin kaq unik.

Për të ndihmuar në arritjen e objektivave të mësipërm, është prezantuar një direktivë për produktet që kanë lidhje me energjinë (ERP), dhe 
kjo specifikon kërkesa minimale për eko-dizajnin, si p.sh. efikasitet të përmirësuar në energji, që duhet të integrohet në produktet që përdorin 
energji. Për sistemet rezidenciale dhe ato të lehta tregtare të kontrollit të klimës nën 12 kW, efikasiteti i energjisë duhet të matet në të gjithë 
spektrin e punës dhe kjo do të paraqitet si "efikasitet sezonal".

Efikasitet sezonal, përdorim inteligjent i energjisë
BE-ja kërkon matje objektive të performancës për të përcaktuar kërkesat minimale që duhen plotësuar, dhe t'u japë klientëve informacion mbi 
performancën e ajrit të kondicionuar në të cilën mund të bazojnë zgjedhjen e tyre. Metodologjia aktuale - efikasiteti nominal (EER) - rezulton në 
një hendek të konsiderueshëm mes performancës së projektuar dhe asaj aktuale dhe prandaj është zhvilluar një metodë më e saktë - efikasiteti 
sezonal (ESEER).

Efikasiteti sezonal është një matje më e saktë e efikasitetit të energjisë në jetë reale të sistemeve dhe është një tregues se sa efikas është një 
kondicioner kur funksionon gjatë një stine të plotë ngrohjeje ose ftohjeje.

Megjithëse VRV nuk është ende në objektiva, Daikin është lider në këtë rrugë duke integruar tashmë teknologjitë e reja siç është 
temperatura e ndryshueshme e freonit.

Duke përdorur teknologjinë e tij të temperaturës së ndryshueshme të freonit, VRV IV rregullon vazhdimisht si 
temperaturën ashtu edhe vëllimin e freonit për t'iu përputhur temperaturës dhe kapacitetit aktual që nevojitet, duke 
ofruar kështu efikasitet optimal sezonal në çdo moment.

MË PAK EMETIME CO2 
KUNDREJT 1990

MË SHUMË PËRDORIM 
I ENERGJISË SË 
RINOVUESHME

MË PAK PËRDORIM I 
ENERGJISË PARËSORE 
KUNDREJT BAU*

Deri në vitin 

2020C02

-20%+20%
*Biznes i zakonshëm 

-20%

Plani evropian i veprimit

1 Kushtet e 
temperaturës:
35°C për ftohje

7°C për ngrohje

Nuk ndodh shpesh në 
realitet

NOMINAL SEZONAL
Disa temperatura 
vlerësuese
për ftohje dhe ngrohje, 
duke reflektuar 
performancën aktuale 
gjatë një sezoni të plotë

Temperatura CAPACITY

10
20

30

40 50

 

60

 

 

70

 

 

80

  

90

 

 

100

NOMINAL SEZONAL
Nuk reflekton 

kapacitetin e pjesshëm

Përfitimet e  
teknologjisë së 

inverterit nuk janë të 
dukshme

Integron funksionimin në 
kapacitet të pjesshëm në 
vend të atij të plotë

Përfitimet e teknologjisë 
së inverterit janë të 
dukshme

Kapaciteti
Efikasiteti nominal 
kundrejt atij sezonal
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PERSONALIZONI VRV TUAJ PËR EFIKASITET OPTIMAL SEZONAL 

Kontrolli revolucionar i temperaturës së ndryshueshme të freonit (VRT) i përshtatet automatikisht sistemit të ndërtesës dhe kërkesave 
klimatike për më shumë efikasitet dhe komoditet, duke reduktuar kështu në mënyrë drastike kostot e përdorimit.

Sistemi mund të personalizohet lehtësisht përmes modaliteteve të paravendosura të teknologjisë VRT. Me modalitetet ju zgjidhni të 
optimizoni sistemin drejt ekuilibrit të kërkuar mes komoditetit dhe efikasitetit.

Me këtë teknologji të re Daikin ka rishpikur sërish sistemin VRV. Duke parë në thelb sistemin, ai na mundëson të përmirësojmë efikasitetin 
sezonal deri në 28%!

Modaliteti  
automatik 

Modaliteti 
automatik 

(Parametri i paravendosur në VRV IV)

(Parametri i paravendosur në VRV IV)

Ekuilibri i përkryer :
Efikasitet i lartë gjatë pjesës më të madhe 

të vitit. Shpejtësi e lartë reagimi gjatë 
ditëve të nxehta

Reagim i shpejtë ndaj ngarkesës së 
plotë për të arritur pikën e caktuar

Modaliteti bazë (standardi aktual VRF)

Modaliteti bazë (standardi aktual VRF)

Efikasitet i lartë gjatë gjithë vitit

Modaliteti shumë i ndjeshëm

Modaliteti shumë i ndjeshëm

Efektet e modaliteteve të paracaktuara në efikasitetin dhe shpejtësinë e reagimit:

Ngarkesa

Volumi i freonit (VRV) Volumi i freonit (VRV) Volumi i freonit (VRV)

Temperatura e freonit (VRT) Temperatura e freonit (VRT) Temperatura e freonit (VRT)

NgarkesaNgarkesa

Efikasiteti EfikasitetiEfikasiteti

Efikasitet i 
lartë

Shpejtësi e lartë 
reagimi

Efikasitet i 
lartë

Shpejtësi e lartë 
reagimi

Modalitetet e mundshme:

Efikasitet i 
lartë

Shpejtësi e lartë 
reagimi
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Si arrihet kjo rritje prej 28% në 
efikasitetin sezonal? 
Në modalitetin automatik, sistemi rregullon vazhdimisht temperaturën 
dhe volumin e freonit, sipas totalit të kapacitetit të kërkuar dhe kushteve 
të motit.

Për shembull, në mes të sezonit kur nevojitet pak ftohje dhe temperatura 
e dhomës është pranë pikës së caktuar, sistemi do të rregullojë 
temperaturën e tij të freonit në një temperaturë më të madhe në mënyrë 
që të nevojitet më pak energji, duke çuar në kursime më të mëdha në 
efikasitet sezonal.

MODALITETI UNIK AUTOMATIK VRT ÇON NË RRITJE 28% TË EFIKASITETIT SEZONAL

Në modalitetin automatik sistemi do të kërkojë efikasitet maksimal gjatë pjesës më të madhe të vitit për shpejtësi të lartë reagimi në 
ditët më të nxehta, duke siguruar komoditet në çdo kohë, duke rezultuar sërish në efikasitet të shtuar sezonal deri në 28%.

Modaliteti automatik (Parametri i paravendosur në VRV IV)

Ekuilibri i përkryer :
Efikasitet maksimal gjatë pjesës më të 

madhe të vitit. Shpejtësi e lartë reagimi 
gjatë ditëve të nxehta

Efikasitet i 
lartë

Shpejtësi e lartë 
reagimi

Modaliteti automatik (Parametri i paravendosur në VRV IV)

Ngarkesa

Volumi i freonit (VRV)

Temperatura e freonit (VRT)

Efikasiteti

8 • Kursimet vjetore në kosto 
deri në 28%

• Optimizoni përputhjen 
me kërkesat e ndërtesës 
me komoditetin dhe 
efikasitetin

• Rregullimi automatik i 
temperaturës së freonit 
garanton plotësimin e 
kërkesave të klientit
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KONTROLLONI SAKTËSISHT SE SI REAGON SISTEMI JUAJ NË MODALITETIN AUTOMATIK

Nën-modalitetet e disponueshme i lejojnë instaluesit të konfigurojë më lehtë mënyrën se si reagon sistemi ndaj ndryshimeve në temperaturën 
e brendshme dhe të jashtme.

I fuqishëm

• Mund të rrisë kapacitetin mbi 100% nëse nevojitet.  
Temperatura e freonit mund të shkojë më poshtë në ftohje (më lart në ngrohje) sesa minimumi i vendosur (maksimumi në 
ngrohje). 

• I jep prioritet shpejtësisë së lartë të reagimit 
Temperatura e freonit ulet (ose ngrihet në ngrohje) me shpejtësi për të ruajtur dhomën të qëndrueshme në pikën e caktuar

I shpejtë

• I jep prioritet shpejtësisë së lartë të reagimit 
Temperatura e freonit ulet (ose ngrihet në ngrohje) me shpejtësi për të ruajtur dhomën të qëndrueshme në pikën e caktuar

I lehtë

• I jep prioritet efikasitetit 
Temperatura e freonit ulet (ose ngrihet në ngrohje) gradualisht duke i dhënë prioritet efikasitetit të sistemit në vend të shpejtësisë 
së reagimit

Modaliteti i fuqishëm

Modaliteti i shpejtë

Modaliteti i lehtë

Objektivi  
Te

Te 6C°

Te 3°C

koha

Temperatura e freonit



VRV IV PËR KOMODITET TË VAZHDUESHËM, EDHE GJATË SHKRIRJES

Për shkak se VRV IV vazhdon të ofrojë ngrohje edhe kur është në modalitet shkrirjeje, ajo u jep përgjigje 
disavantazheve të menduara që specifikojnë një pompë ngrohëse për ngrohje monovalente. 

Pompat ngrohëse njihen për efikasitetin e tyre të lartë të energjisë në ngrohje, por ata grumbullojnë akull gjatë procesit të ngrohjes dhe ky 
duhet të shkrihet periodikisht duke përdorur një funksion shkrirjeje që kthen ciklin e ftohjes në krah të kundërt. Kjo shkakton një rënie të 
përkohshme të temperaturës dhe nivele të reduktuara komoditeti brenda ndërtesës. 

Shkrirja mund të kërkojë më shumë se 10 minuta (në varësi të përmasave të sistemit) dhe ndodh më shpesh mes -7 dhe +7°C kur ka më 
shumë lagështi në ajër, e cila e ngrin serpentinën dhe kjo ka një ndikim të konsiderueshëm në nivelet e perceptuara të komoditeti të 
brendshëm.

VRV IV ka ndryshuar paradigmën e ngrohjes duke ofruar ngrohje edhe gjatë funksionit të shkrirjes duke eliminuar kështu rënien e 
temperaturave brenda dhe duke ofruar komoditet në çdo kohë.

Standardi i ri  në 
komoditetin e 
ngrohjes

Pompa ngrohëse VRV IV me ngrohje të 
vazhdueshme

Pika e pompës ngrohëse VRF

Fillimi i krijimit 
të shkrirjes

Fillimi i krijimit 
të shkrirjes

Përfundimi 
i krijimit të 

shkrirjes

Përfundimi 
i krijimit të 

shkrirjes

Temperatura 
e dhomës

Koha Koha

Temperatura 
e dhomës

e re

10
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• Teknologji unike 
me ngrohje të 
vazhdueshme 

• Alternativa më e 
mirë ndaj sistemeve 
tradicionale të ngrohjes

SI FUNKSIONON?

VRV IV përfshin një element unik për akumulimin e nxehtësisë, bazuar mbi materiale PCM, i cili ofron energji për shkrirje për njësinë e jashtme 
ndërkohë që vazhdon të ofrojë ngrohje të brendshme për të ruajtur një klimë komode të brendshme. Energjia e nevojitur për shkrirjen ruhet 
në element gjatë përdorimit normal për ngrohje.

 

Standardi i ri  në 
komoditetin e 
ngrohjes

Si funksionon materiali PCM?

Një material PCM do të ruajë ose lëshojë energjinë kur ai ndryshon fazën nga i 
ngurtë në të lëngshëm ose nga i lëngshëm në të ngurtë.

Bërthama e kapsulës

Temperatura rritet

Ndërkohë që PCM-
ja ngurtësohet, 

energjia e ngrohjes 
lëshohet sërish në 

ambient

Ndërkohë që 
PCM-ia thith 
energjinë e 
nxehjes, ajo 

kthehet në lëng

Temperatura bie

PCM në gjendje të lëngshme

Bërthama e 
kapsulës

PCM në gjendje të ngurtë

Serpentina e njësisë së jashtme shkrihet ... 

... me energjinë e ruajtur në elementin për 
akumulimin e nxehtësisë ...

... ndërkohë që ruhet një temperaturë 
komode e brendshme.

11



Softuer 
konfigurues VRV

VËNIE NË PUNË E THJESHTUAR

Konfiguruesi VRV është një zgjidhje e përparuar softueri që lejon një konfigurim dhe vënie në punë të lehtë të sistemit:

• kërkohet më pak kohë në çati për konfigurimin e njësisë së jashtme.

• sisteme të shumëfishta në vende të ndryshme mund të menaxhohen në të njëjtën mënyrë, duke ofruar vënie më të thjeshtuar në 
punë për llogaritë kyçe.

• Parametrat fillestarë në njësinë e jashtme mund të rikthehen me lehtësi.

Vënie në punë 
e thjeshtuar

Vënia në punë e thjeshtuar: ndërfaqe grafike për të konfiguruar, vënë në 
punë dhe ngarkuar parametrat e sistemit. 

Shërbimi i thjeshtuar: tregues shtesë me 7 segmente për kontroll të 
shpejtë dhe të lehtë të funksioneve bazë dhe leximit të gabimeve.

Merrni parametrat 
fillestarë të sistemit

12
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SHËRBIM I THJESHTUAR

Treguesi me 7 segmente kursen kohë përmes:

• raportit të gabimit të lehtë për t'u lexuar.

• treguesit të parametrave bazë të shërbimit për të kontrolluar me shpejtësi funksionet bazë.

• menysë së qartë që tregon parametrat e shpejtë dhe të lehtë në vend.

• Nevojitet më pak kohë 
për vënien në punë

• Menaxhoni sisteme të 
shumëfishta sipas të 
njëjtës mënyrë

• Merrni parametrat 
fillestarë të sistemit
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NJË ZGJIDHJE TOTALE

Zgjidhja totale e Daikin VRV ofron një pikë të vetme kontakti për dizajnin dhe mirëmbajtjen e sistemit tuaj të integruar të kontrollit të klimës. 
Zgjidhja jonë mund të përdoret për të menaxhuar deri në 50% të konsumit të energjisë së një ndërtese, duke ju dhënë kursim të madh të 
mundshëm në kosto. Për këtë arsye, ne jo vetëm kemi punuar për t'i bërë njësitë e jashtme më efikase dhe më të lehta për t'u instaluar, por 
kemi punuar për të rritur favorizimin e efikasitetit, komoditetit dhe instalimit të të gjithë komponentëve të tjerë, duke u fokusuar në:

• krijimin e kushteve optimale të klimës në ndërtesë me efikasitetet më të larta duke përdorur sensorët e kasetës së re me qarkullim 
rrethor

• reduktimin e mëtejshëm të kostove të funksionimit me instrumentet e menaxhimit të energjisë në menaxhuesin e ri Intelligent 
Touch Manager

• ngrohjes shumë efikase të hapësirës me kutinë e re të ujit me temperaturë të ulët

Ndriçimi

Burimi: EIA; Studimi i konsumit të energjisë në ndërtesat tregtare

Pajisjet e zyrësNgrohja  
e ambientit

Ftohja  
e hapësirës
Ventilimi

Të tjeraNgrohja e ujit

>

Menaxhoni deri në 50% të konsumit të 
energjisë së ndërtesës suaj

Kontroll i ri i 
integruar i klimës
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Një sistem, 
përdorime të 
shumëllojshme

Kutia e ujit me temperaturë të lartë* për 
prodhim efikas të ujit të ngrohtë për  

Kutia e ujit me temperaturë të 
ulët për ngrohje me efikasitet 
të lartë të hapësirës përmes 

• Dushet
• Lavamanët
• Ujin e rubinetit për pastrim
• Ujin e nxehtë nga 25 deri 80°C

• Ngrohjes nën dysheme
• Radiatorëve me temperaturë 

të ulët
• Konvektorit të pompës 

ngrohëse
• Ujit të nxehtë nga 25 deri 45°C

Ventilimi

• Kombinoni njësitë e brendshme VRV me njësitë e 
jashtme elegante në një sistem të vetëm.

• Kaseta e re me qarkullim rrethor vendos standardin për 
efikasitet dhe komoditet.

• Integrimi me zgjidhje inteligjente kontrolli me 
instrumentet e menaxhimit të energjisë për të 
reduktuar kostot e funksionimit

• Një zgjidhje shumë efikase për ndarjen e klimës në 
pragun e derës

• Trajtim i kombinuar i ajrit të freskët me ajrin e kondicionuar

Ngrohje dhe ftohje Sisteme inteligjente kontrolli
22

Perde ajri Biddle

15

*vetëm për lidhjen me rikuperimin e nxehtësisë të VRV III
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KOMODITET I PËRMIRËSUAR

• Motivi unik i shkarkimit të ajrit me 360° siguron shpërndarje më uniforme të temperaturës në 
dhomë pa lënë zona boshe.

Kasetë me qarkullim 
rrethor e brezit të 
ardhshëm 
Vendosje e standardit për efikasitet dhe komoditet

sensor i pranisë me 
infra të kuqe

sensor dyshemeje 
me infra të kuqe

e re

A
B

C
D 

 

80 cm

Komoditeti mund të përmirësohet më tej falë sensorëve optimalë: 

• Sensori i pranisë lejon që kontrolli i qarkullimit të ajrit ta drejtojë ajrin larg personave që dallon në dhomë. 

• Me sensorin e dyshemesë do ta harroni kohën kur ju ftoheshin këmbët. Ky sensor dikton temperaturën mesatare të dyshemesë dhe 
siguron shpërndarje të njëtrajtshme të temperaturës mes tavanit dhe dyshemesë.

Sensori i pranisë 8,5 m 

Sensori i dyshemesë

Sensori i dyshemesë 11 m 
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EDHE MË EFIKAS NË ENERGJI…

Pastrimi automatik i filtrit kursen deri në 50% në kostot e energjisë elektrike krahasuar me standardin e industrisë dhe redukton kohën në 
vend për mirëmbajtje. Sensori i pranisë kursen 27% më shumë duke rregulluar pikën e caktuar ose duke fikur njësinë kur në dhomë nuk ka 
njeri.

INSTALIM FLEKSIBËL

Kur rikonstruktoni ose risistemoni interiorin, nuk është më nevoja të ndryshoni vendin e njësisë së brendshme falë mundësisë për të mbyllur 
një ose më shumë fletë përmes telekomandës me tela. 

> Sensori i pranisë kursen 
deri në

Vendosje e standardit për efikasitet dhe komoditet

Pika e caktimit  
të ftohjes : 22° CDB

Energjia e kursyer
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Nuk ka njeri 
në dhomë

nuk dallohet prani për 15 minuta

> Paneli me vetëpastrim 
kursen deri në
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Kasetë me pastrim automatik Kasetë me qarkullim rrethor
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Krahasimi i energjisë kumulative mes kasetës standarde dhe kasetës me 
qarkullim rrethor me vetëpastrim gjatë 12 muajve

Konsumimi i energjisë 
(kWh)

50% ndryshim në 
konsumin e energjisë

>

(Vendi i testimit, Wolverhampton, Mbretëria e Bashkuar) 

50%

27%
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LEHTËSI PËR PËRDORUESIN

• Ndërfaqe intuitive për përdoruesin 

• Pamje vizuale e shtrirjes dhe akses i drejtpërdrejtë në funksionet kryesore të 
brendshme të njësisë kryesore

• Të gjitha funksionet janë të aksesueshme në mënyrë të drejtpërdrejtë 
përmes ekranit me prekje ose përmes ndërfaqes së uebit

MENAXHIM INTELIGJENT I ENERGJISË 

Instrumentet e menaxhimit inteligjent të energjisë mundësojnë monitorim nëse 
përdorimi i energjisë është sipas planit dhe ndihmojnë në dallimin e origjinës së 

harxhimit të energjisë duke maksimizuar kështu efikasitetin.

FLEKSIBILITET
• në përmasa: dizajn modular për përdorim në aplikime nga të vogla deri të 

mëdha
• në integrim: nga kontroll i lehtë i A/C deri te BMS e vogël me integrim të 

kontrollit të ndriçimit, pompave, … përmes WAGO I/O

MENAXHUESI I RI INTELLIGENT TOUCH MANAGER:

Një sistem pompe ngrohëse do të funksionojë me aq 
inteligjencë sa ia lejon sistemi i tij i kontrollit. Prandaj, 
Daikin hedh në treg sisteme inteligjente kontrolli të 
lehta për t'u përdorur me instrumente të menaxhimit të 
energjisë për të reduktuar kostot e funksionimit.

Integrim me 
zgjidhjet e 
kontrollit 
inteligjent

SHËRBIM DHE VËNIE NË PUNË E LEHTË 

Kryeni në distancë kontrollin e përmbajtjes së freonit dhe kur është më praktike për ju, për të shmangur vajtjen në vend. Në të njëjtën kohë 
rrisni plotësimin e kërkesave të klientit sepse nuk ka ndërprerje të ajrit të kondicionuar gjatë orarit të punës.

Fleksibilitet në përmasa 
64 deri në 2560 grupe

18
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SISTEMI I JASHTËM RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Gama e kapacitetit HP 8 10 12 14 16 18 20
Kapaciteti ftohës Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 
Fuqia në hyrje - 
50 Hz

Ftohje Nom. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Ngrohje 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 
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64 2

Lidhja e treguesit 
të brendshëm

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

Përmasat Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1685 x 930 x 765 1685 x 1240 x 765
Pesha Njësia kg 261 268 364 398
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 78 79 81 86 88
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 58 61 64 65 66
Gama e 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks. °CDB -5~43
Ngrohje Min.~Maks. °CWB -20~15,5

Freoni Lloji R-410A

Lidhjet e 
tubacioneve

Lëngu Diametri i jashtëm mm 9,52 12,7 15,9
Gazi Diametri i jashtëm mm 19,1 22,2 28,6
Gjatësia e tubacioneve Nj. jashtme - Nj. brendshme Maks. m 165 3

Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 1.000 3

Ndryshimi i nivelit Nj. jashtme - Nj. brendshme m 90 3 Njësia e jashtme në pozicionin më të lartë / 90 3 Njësia e brendshme në pozicionin më të lartë
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3N~/50/380-415
Rryma - 50Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës ngrohëse VRV IV, duke marrë në konsideratë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (funksionimi i ndryshueshëm i kontrollit të temperaturës së ndryshueshme të ftohjes) (2) Numri aktual i 
njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brendshme VRV, kuti uji, njësi e brendshme RA, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% <= CR <= 130%) (3) Referojuni specifikimeve teknike për më shumë detaje

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

Sistemi
Moduli 1 i njësisë së jashtme RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Moduli 2 i njësisë së jashtme RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T

Gama e kapacitetit HP 22 24 26 28 30 32 34 36
Kapaciteti ftohës Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 
Fuqia në hyrje - 
50 Hz

Ftohje Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Ngrohje 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 
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64 2

Lidhjet e 
tubacioneve

Lëngu Diametri i jashtëm mm 15,9 19,1
Gazi Diametri i jashtëm mm 28,6 34,9 41,3
Gjatësia e tubacioneve Nj. jashtme - Nj. brendshme Maks. m 165 3

Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 1.000 3

Ndryshimi i nivelit Nj. jashtme - Nj. brendshme m 90 3 Njësia e jashtme në pozicionin më të lartë / 90 3 Njësia e brendshme në pozicionin më të lartë
Rryma - 50Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 63 80

(1) Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës ngrohëse VRV IV, duke marrë në konsideratë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (funksionimi i ndryshueshëm i kontrollit të temperaturës së ndryshueshme të ftohjes) (2) Numri aktual i 
njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brendshme VRV, kuti uji, njësi e brendshme RA, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% <= CR <= 130%) (3) Referojuni specifikimeve teknike për më shumë detaje

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

Sistemi
Moduli 1 i njësisë së jashtme RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Moduli 2 i njësisë së jashtme RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Moduli 3 i njësisë së jashtme RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Gama e kapacitetit HP 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Kapaciteti ftohës Nom. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 
Kapaciteti ngrohës Nom. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 
Fuqia në hyrje - 
50 Hz

Ftohje Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Ngrohje 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 
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64 2

Lidhjet e 
tubacioneve

Lëngu Diametri i jashtëm mm 19,1
Gazi Diametri i jashtëm mm 41,3
Gjatësia e tubacioneve Nj. jashtme - Nj. brendshme Maks. m 165 3

Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 1.000 3

Ndryshimi i nivelit Nj. jashtme - Nj. brendshme m 90 3 Njësia e jashtme në pozicionin më të lartë / 90 3 Njësia e brendshme në pozicionin më të lartë
Rryma - 50Hz Amperët maksimalë të siguresës (MFA) A 100 125

Specifikime
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Produktet Daikin shpërndahen nga:ECPSQ13-206
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Broshura aktuale është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën 
ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. e ka hartuar 
përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë 
garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose 
përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve 
dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa 
njoftim paraprak. Daikin Europe N.V. refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi 
për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me 
përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të gjithë 
përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

Produktet VRV nuk janë pjesë e qëllimit të programit të certifikimit Eurovent.

gjeni informacionin më të fundit në faqen www.daikineurope.com/vrv-iv

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




