
VÄRMEPUMP OCH 

VÄRMEÅTERVINNING

VRV IV 
sätter standarden 
… igen



=VRV IV

Vad handlar den 
nya standarden 
om egentligen?



VRV
revolutionerande 
standarder

+
3

 › Varierande köldmedietemperatur

 › Kontinuerlig värme under avfrostning

 › VRV-konfigurator
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Vad handlar den 
nya 

standarden 

om  
egentligen?

VRV har alltid satt standarden: i det förflutna 

och idag, och kommer att fortsätta med det 

i framtiden. Idag sätter VRV IV nya standarder 

för årstidsrelaterad verkningsgrad för 

husägare, inomhuskomfort för användare 

och förenklad installation för installatörer.
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sid. 6

Varierande 
köldmedietemperatur 

sid. 12

VRV-
konfigurationsprogram 
för förenklad driftstart, konfiguration och 
anpassning

sid. 10

Kontinuerlig värme
• Den nya standarden inom värmekomfort:  

Unik teknik för kontinuerlig värme under avfrostning gör VRV IV 
till det bästa alternativet till traditionella värmesystem.

• Förenklad driftstart: grafiskt gränssnitt för att konfigurera, starta 
och ladda upp systeminställningar.

• Förenklad service: extra 7-segmentsindikator för enkel och 
snabb åtkomst till grundfunktioner och felavläsning.

• Anpassa din VRV för bästa årstidsrelaterade 
verkningsgrad och komfort:  
Revolutionerande styrning av variabel köldmedietemperatur 
anpassar systemet automatiskt efter de individuella byggnads- 
och klimatkraven, för bättre effektivitet och komfort.

sid. 14Den  

integerade 
klimatkontrollen 
har blivit mycket bättre

Vad mer är nytt...?

• Ny runblåsandekassett skapar optimala 
luftflöden och ökar komforten och ger 
bättre energieffektivitet

• Ny intelligent touchstyrning ger verktyg 
för energihantering som minskar 
driftskostnaderna ännu mer

• Ny hydrobox för lågtemperatur, 
högeffektiv rumsuppvärmning
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Anpassa din VRV för bästa 

årstidsrelaterade verkningsgrad 
och komfort

DAIKIN VISAR VÄGEN TILL ÅRSTIDSRELATERAD VERKNINGSGRAD

Daikin går åter igen i spetsen för branschen, genom att lansera en ny VRV-serie som är helt i linje med EU:s 20/20/20-policy. VRV IV 
är upp till 25 % mer effektivt på årlig basis, och förbättrar samtidigt de komfort- och flexibilitetsfunktioner som gör Daikin så unikt.

Som hjälp för att uppnå målen ovan har ett direktiv om energirelaterade produkter (ERP) införts, som specificerar minimikrav för eco-design, 
t.ex. förbättrad energieffektivitet (verkningsgrad) som måste integreras i energiförbrukande produkter. För klimatstyrningssystem måste 
verkningsgraden mätas över hela driftsspektrumet, vilket kallas för den ”årstidsrelaterade verkningsgraden”.

Mätning av prestanda i verkliga livet

EU kräver objektiva prestandamått, för att fastställa de minimikrav som måste uppfyllas, och ge kunderna information om systemens prestanda 
som de kan grunda sitt val på. Med den nuvarande metoden, nominell verkningsgrad (EER), blir det en betydande klyfta mellan den beräknade 
och faktiska prestandan, och därför har en mer exakt metod utvecklats – årstidsrelaterad verkningsgrad (ESEER).

Årstidsrelaterad verkningsgrad är en mer korrekt mätning av systemens energieffektivitet i verkliga livet, och ger en indikation på hur verkningsfullt 
systemet är när den körs under en hel kyl- eller värmesäsong.

MINDRE KOLDIOXIDUTSLÄPP 
mot 1990

MER ANVÄNDNING AV 
FÖRNYBAR ENERGI

MINDRE ANVÄNDNING AV 
PRIMÄR ENERGI mot BAU*

Till år 

2020C02

-20%+20%
*Business As Usual 

-20%

Europeisk åtgärdsplan

1 
Temperaturförhållande:

35 °C för kyla
7 °C för värme

Inträffar inte ofta i 
verkligheten

NOMINELL ÅRSTIDSRELATERAD
Många 
märktemperaturer
för kyla och värme 
som återger den 
verkliga prestandan 
över en hel säsong

Temperatur CAPACITY
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  3
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NOMINELL ÅRSTIDSRELATERAD
Återger inte 
delkapacitet

Fördelar med 
invertertekniken inte 

synlig

Integrerar drift vid 
delkapacitet istället för 
full kapacitet

Fördelarna med 
inverterteknik visas

Effekt

NOMINELL ÅRSTIDSRELATERAD
Tar inte hänsyn till 

andra driftlägen
Innefattar andra 
förbrukningslägen:

• Termostat av
• Standby-läge
• Läge OFF
• Vevhusvärmare

Andra lägen

Nominell jämfört med årstidsrelaterad verkningsgrad

Med hjälp av sin teknik för variabel köldmedietemperatur, justerar VRV IV hela tiden både temperatur och volym hos köldmediet så att det 

passar den temperatur och kapacitet som faktiskt behövs. Det leder till optimal årstidsrelaterad verkningsgrad hela tiden.
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ANPASSA DIN VRV FÖR OPTIMAL ÅRSTIDSRELATERAD VERKNINGSGRAD 

Den revolutionerande styrningen av variabel köldmedietemperatur (VRV) gör att din VRV kan anpassas efter dina individuella byggnads- 
och klimatkrav för komfort och effektivitet, vilket drastiskt minskar driftskostnaderna.

Systemet är lätt att anpassa genom de förinställda VRT-tekniklägena. Med lägena väljer du att optimera systemet till den balans du vill 
ha mellan komfort och effektivitet.

Med den här nya tekniken har Daikin uppfunnit VRV-systemet på nytt. Genom att se till kärnan i systemet kan vi förbättra den 
årstidsrelaterade verkningsgrade med upp till 25 %!

Automatiskt läge

Automatiskt läge

(Standardinställning på VRV IV)

(Standardinställning på VRV IV)

Den perfekta balansen:
Högsta effektivitet under största delen av 

året. Snabb reaktionshastighet de varmaste 
dagarna

Snabb reaktion på toppbelastning,  
för att bibehålla börvärdet

Grundläge (aktuell VRF-standard)

Grundläge (aktuell VRF-standard)

Högsta effektivitet året runt

Högkänsligt läge

Högkänsligt läge

Effekt av förinställda lägen på effektivitet och reaktionshastighet:

Belastning

Köldmedievolym (VRV) Köldmedievolym (VRV) Köldmedievolym (VRV)

Köldmedietemperatur (VRT) Köldmedietemperatur (VRT) Köldmedietemperatur (VRT)

BelastningBelastning

Verkningsgrad VerkningsgradVerkningsgrad

Högsta 
effektivitet

Snabb 
reaktionshastighet

Högsta 
effektivitet

Snabb 
reaktionshastighet

Möjliga lägen:

Högsta 
effektivitet

Snabb 
reaktionshastighet

• Årliga kostnadsbesparingar 
upp till 25 %

• Optimerar byggnadskravens 
överensstämmelse med 
komfort och effektivitet

• Automatisk justering av 
köldmedietemperatur 
garanterar nöjda slutkunder
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Hur uppnås denna 25-procentiga 
höjning av den årstidsrelaterad 
verkningsgraden? 
I automatiskt läge justerar systemet konstant både temperatur och volym för 
köldmediet, utefter den totala kapacitet som krävs och efter väderförhållandena.

Exempelvis kan systemet under våren och hösten när det inte behövs mycket kyla 
och rumstemperaturen ligger nära börvärdet, justera köldmedietemperaturen 
till en högre temperatur så att det krävs mindre energi, vilket leder till stora 
besparingar av den årstidsrelaterade verkningsgraden.

UNIKT AUTOMATISKT VRT-LÄGE LEDER TILL 25% HÖJD ÅRSTIDSRELATERAD VERKNINGSGRAD

I automatiskt läge körs systemet med maximal effektivitet under det mesta av året och med snabb reaktionshastighet på de varmaste 
dagarna, så att det alltid blir garanterad komfort men ändå höjd årstidsrelaterad verkningsgrad upp till 25 %.

Automatiskt läge (Standardinställning på VRV IV)

Den perfekta balansen:
Maximal effektivitet under största delen av 
året. Snabb reaktionshastighet de varmaste 

dagarna

Högsta 
effektivitet

Snabb 
reaktionshastighet

Automatiskt läge (Standardinställning på VRV IV)

Belastning

Köldmedievolym (VRV)

Köldmedietemperatur (VRT)

Verkningsgrad

8
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KONTROLLERA EXAKT HUR DITT SYSTEM REAGERAR I AUTOMATISKT LÄGE

Med de undermenyer som finns kan installatören enkelt finjustera hur systemet reagerar på förändringar i inomhus- eller utomhustemperaturen.

Kraftfullt

• Kan uppvisa en kapacitet på över 100 % om det behövs.  
Köldmedietemperaturen kan bli lägre vid kyla (högre vid värme) än inställt minimum (max vid värme). 

• Prioriterar snabb reaktionshastighet 
Köldmedietemperaturen går ner (eller upp vid värme) snabbt för att hålla rummets börvärde stabilt

Snabbt

• Prioriterar snabb reaktionshastighet 
Köldmedietemperaturen går ner (eller upp vid värme) snabbt för att hålla rummets börvärde stabilt

Milt

• Prioriterar effektivitet 
Köldmedietemperaturen går ner (eller upp vid värme) och prioriterar gradvis systemets effektivitet istället för reaktionshastigheten

Extra kraftfullt läge

Snabbläge

Milt läge

Mål  
Te

Te 6 °C

Te 3 °C

tid

Köldmedietemperatur



VRV IV FÖR KONTINUERLIG KOMFORT, ÄVEN UNDER AVFROSTNING

Eftersom VRV IV fortsätter ge värme även, ger det en lösning på alla uppfattade nackdelar med att 
specificera en värmepump för mångsidig uppvärmning. 

Värmepumpar är kända för sin höga verkningsgrad för uppvärmning, men det samlas ändå is i dem under uppvärmningsdriften, och den 
måste smältas regelbundet med en avfostningsfunktion som vänder på kylningscykeln. Detta orsakar en tillfällig temperatursänkning och 
sänkta komfortnivåer inne i byggnaden. 

Avfrostningen kan ta över 10 minuter (beroende på systemets storlek) och inträffar oftast mellan -7 och +7 °C, när det är mest fukt i luften 
som fryser fast på förångaren (batteriet). Detta har en avsevärd inverkan på inomhuskomfortnivåerna.

VRV IV har förändrat uppvärmningsprocessen genom att den ger värme även under avfrostningen, och på så sätt omintetgör 
inomhustemperaturfallet och därför bibehålls komforten.

Den nya standarden 
för värmekomfort

VRV IV-värmepump  
med kontinuerlig värme

Standard för VRF-värmepump

Start av 
avfrostning

Start av 
avfrostning

Slut på 
avfrostning

Slut på 
avfrostning

Rumstemperatur

Tid Tid

Rumstemperatur

ny

10
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• Unik teknik för 
kontinuerlig värme 

• Det bästa alternativet 
till traditionella 
värmesystem

HUR FUNGERAR DET?

VRV IV innehåller ett unikt värmeansamlande element, baserat på material med fasövergång, som ger energi till att tina upp utomhusenheten 
samtidigt som det fortsätter att ge inomhusvärme så att det komfortabla inomhusklimatet behålls. Den energi som behövs till avfrostningen 
lagras i elementet under vanlig värmekörning.

 

Den nya standarden 
för värmekomfort

Hur fungerar material med fasövergång?

Ett material med fasövergång (PCM) lagrar eller avger energi när det ändrar fas från 
fast form till vätska eller vätska till fast.

Inkapsling

Temperaturen höjs

När PCM stelnar 
frigörs värmeenergi 

tillbaka in i 
omgivningen

När PCM 
absorberar 

värmeenergi antar 
det vätskeform

Temperaturen 
sjunker

PCM i vätskeform

Inkapsling

PCM i fast form

Utomhusenhetens förångare (batteri) tinas ... 

... med energin förvarad i det 
värmeansamlande elementet ...

... medan en komfortabel temperatur 
behålls inomhus.

11



VRV-konfigurations-

FÖRENKLAD DRIFTSTART

VRV-konfiguratorn är en avancerad programvarulösning som möjliggör enkel konfiguration och driftstart av systemet:

• mindre tid krävs för att konfigurera utomhusenheten ute på taket,

• flera system på olika ställen kan hanteras på exakt samma sätt och därmed ge förenklad driftstart för kunder,  
fabriks- eller grundinställningar på utomhusenheten kan lätt återhämtas.

Förenklad driftstart

Förenklad driftstart: grafiskt gränssnitt för att konfigurera, starta och ladda 
upp systeminställningar. 

Förenklad service: extra 7-segmentsindikator för snabb och enkel kontroll 
av grundfunktioner och felavläsning.

program

Hämta inledande 
systeminställningar

12
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FÖRENKLAD SERVICE

7-segmentsindikator sparar tid genom:

• lättläslig felrapport,

• indikation av grundläggande serviceparametrar för snabb kontroll av grundfunktioner,

• tydlig meny som visar snabba och enkla inställningar på plats.

• Mindre tid behövs till 
driftstart

• Hantera flera system på 
exakt samma sätt

• Hämta inledande 
systeminställningar
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EN TOTALLÖSNING

Daikins VRV-totallösning ger en enda kontaktpunkt för design och underhåll av ditt integrerade klimatstyrsystem. Vår lösning kan användas 
för att hantera upp till 50 % av en byggnads energiförbrukning och ge dig väldiga potentiella kostnadsbesparingar. Därför har vi inte 
bara jobbat på att göra våra utomhusenheter effektivare och enklare att installera, utan också för att öka effektiviteten, komforten och 
installationsvänligheten för alla andra komponenter, med fokus på:

• att skapa optimala byggnadsklimatförhållanden med de bästa verkningsgraderna med de nya runblåsandekassettenheterna

• att minska de löpande kostnaderna ännu mer med energihanteringsverktygen på den nya intelligenta touchstyrningen

• högeffektiv rumsuppvärmning med den nya hydroboxen för låg temperatur

Belysning

Källa: EIA; undersökning av energiförbrukning i 
affärsfastigheter

KontorsutrustningByggnads- 
uppvärmning

Rumskyla

Ventilation

ÖvrigtVattenuppvärmning

>

Hantera upp till 50 % av din byggnads 
energiförbrukning

En ny integrerad 
klimatstyrning
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Ett system, 
många  
användnings-
områden

Hydrobox med hög temperatur* för 
effektiv varmvattenproduktion för  

Hydrobox med låg 
temperatur för högeffektiv 
rumsuppvärmning genom 

• Duschar
• Diskhoar
• Kranvatten för tvätt
• Varmvatten från 25 till 80 °C

• Golvvärme
• Lågtemperaturradiatorer
• Värmepumpskonvektor
• Varmvatten från 25 till 45 °C

Ventilation

• Kombinera VRV-inomhusenheter med stilfulla 
inomhusenheter i ett system.

• Ny runblåsandekassett sätter standarden för 
verkningsgrad och komfort.

• Integration med smarta styrningslösningar med 
energihanteringsverktyg för att minska de löpande 
kostnaderna

• En högeffektiv luftridålösning för dörröppningar

• Kombinerad friskluftsbehandling och luftkonditionering

Värme och kyla Smarta styrsystem
22

Biddle-luftridå

En ny integrerad 
klimatstyrning

15

*endast för anslutning till VRV IV-värmeåtervinning
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FÖRBÄTTRAD KOMFORT

• Det unika 360° luftutsläppsmönstret säkerställer en enhetlig temperaturfördelning över rummet, 
utan döda vinklar.

Nästa generations 
runblåsandekassetter 
Sätter standarden för effektivitet och komfort

infraröd 
närvarosensor

infraröd golvsensor

ny

A
B

C
DPresence sensor 8,5m

80 cm

11m

Floor sensor

Floor sensor

Komforten kan ökas ytterligare tack vare sensorer som finns som tillval 

• Närvarosensorn gör att luftflödesstyrningen kan dirigera luften bort från varje person som upptäcks i rummet. 

• Med golvsensorn blir kalla fötter ett minne blott. Denna sensor känner av den genomsnittliga golvtemperaturen och säkerställer en 
jämn temperaturfördelning mellan tak och golv.
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ÄNNU MER ENERGIEFFEKTIVT…

Automatisk filterrengöring sparar upp till 50 % av elektricitetskostnaderna jämfört med branschstandarden och minskar tiden för underhåll 
på plats. Närvarosensorn sparar ytterligare 27 % genom att justera börvärdet eller stänga av enheten när ingen är i rummet.

FLEXIBEL INSTALLATION

När interiören arrangeras om eller renoveras, finns det inte längre något behov av att byta plats på inomhusenheten, eftersom det går att 
välja att stänga en eller flera luftriktare med den trådanslutna fjärrkontrollen. 

> Närvarosensorn 
sparar upp till  

27 %

Sätter standarden för effektivitet och komfort

Börvärde  
för kyla:  
22° CDB

Sparad 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 

rummet

ingen närvaro avkänd på 15 min

infraröd golvsensor

> Autorengöringspanel 
sparar upp till  

50 % 
9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Automatisk rengöringskassett Standard runblåsandekassett
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ber

januari

febru
ari

m
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Sammantagen energijämförelse mellan standard- och självrengörande 
runblåsandekassett under 12 månader

Energiförbrukning 
(kWh)

50 % skillnad i 
elektricitetsförbrukning

>

(Testplats Wolverhampton, Storbritannien) 
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ANVÄNDARVÄNLIGHET

• Naturligt användargränssnitt 

• Visuell layoutvy och direkt åtkomst till inomhusenhetens 
huvudfunktioner

• Alla funktioner direkt tillgängliga via touchskärm eller webbgränssnitt

SMART ENERGIHANTERING 

Verktyg för smart energihantering möjliggör övervakning av om 
energianvändningen är enligt planen och hjälper till att följa upp orsaken till 

energislöseri, vilket maximerar effektiviteten.

FLEXIBILITET

• i storlek: modulär design för användning i små till stora användningsområden

• i integration: från enkel klimat kontroll till liten BMS (DUC) med inbyggd 
styrning av belysning, pumpar osv. via WAGO I/O

NY INTELLIGENT TOUCHSTYRNING:

Ett värmepumpsystem fungerar bara så smart som dess 
styrsystem tillåter. Därför lanserar Daikin lätthanterliga, 
intelligenta styrsystem med energihanteringsverktyg för 
att minska driftskostnaderna.

Integration med 
intelligenta 
styrningslösningar

ENKEL SERVICE OCH DRIFTSTART 

Utför kontrollen av köldmediemängden (läcksökning) på avstånd och när det är som bekvämast för dig, så förebygger du besök på plats. 
Samtidigt ökar du kundnöjdheten, eftersom det inte blir någon störning i luftkonditionering under arbetstid.

Flexibel storlek 
64 upp till 2 560 grupper

18
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VÄRMEÅTERVINNING (tillgänglig våren 2013)

VÄRMEPUMP (tillgänglig oktober 2012)

Enkel REYQ 8 10 12 14 16

Multi REYQ 8 10 12 14 16 18 20 48

REYAQ 10 12 14 16

Enkel REYQ 8 10 12 14 16 18

Multi REYQ 8 10 12 14 16 18 20 22 54

REYAQ-funktionen är inbyggd i standardserien

5 8 10 12 14 16 18 20 22 52 54

RXYRQ 8 10 12 14 16 18

Enkel 8 10 12 14 16 18 20

Multi 8 10 12 14 16 18 20 22 54

RXYRQ-funktionen är inbyggd i standardserien

VRV IV-portfölj för 
värmepump och 
värmeåtervinning

19

(VRV-värmepump för anslutning 
till stilfulla inomhusenheter)

(VRV-värmeåtervinning för anslutning till 
hydrobox för endast uppvärmning)

Enkel  
och multi HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

PRELIMINÄR



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

GREAT NEWS
VRV IV SETS THE STANDARD … AGAIN

DUMMY

33_500-1 VRV4_Ad_english_Lettertype_Newspaper_V7_RZ.indd   1 18.04.12   15:46

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Daikins produkter distribueras av:

ECPSV12-206A

Daikins unika position som tillverkare av 
luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och 
köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat i 
miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter att 
bli den främsta leverantören av produkter som har liten 
påverkan på miljön. För att möta den utmaningen krävs 
ekologisk design och utveckling av ett brett utbud 
av produkter och ett energihanteringssystem, som 
resulterar i energibesparing och minskad mängd 
avfall. 
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Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget 
bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt 
denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas 
för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av 
innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer 
kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. 
frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den 
vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/
eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin 
Europe N.V.

VRV-produkterna ligger inte inom ramen för Eurovents certifieringsprogram.

hitta den senaste informationen på www.daikin.se/vrv-iv




