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LILLE INVERTER-CHILLER

DAIKIN INVERTER-TEKNOLOGI OG MERE:

DIGITAL KONTROLLER

 › Høj energieffektivitet med ESEER, der er 

førende inden for klassen med op til 4,75
Det betyder, at chilleren har et lavere energiforbrug, hvilket 

giver omkostningsbesparelser, mens den leverer topeffektivitet. 

 › Fremragende miljøydelse

Det lavere energiforbrug betyder lavere miljøpåvirkning, men 

intet tab af ydelse.

 › Korte tilbagebetalingstider 

Omkostningsbesparelser fra lavere energiforbrug kombineret 

med energibesparelser fra genbrugelige ressourcer, 

såsom omgivende luft, er ensbetydende med hurtigere 

tilbagebetalingstider.

 › Minimalt strømforbrug ved opstart: Ingen tidspunkter med 

topenergiforbrug og ingen blød start er påkrævet

Progressiv anvendelse af strøm på forespørgselsbasis betyder, 

at der ikke er nogen topbelastninger for energiforbrug og 

dermed heller ikke brug for blød opstart.

 › Lave støjniveauer takket være inverterdrevet kompressor og 

inverterdrevet blæser (ingen brug for ekstraudstyr)

Takket være den inverterdrevne kompressor som udjævner 

kompressorbrugen kombineret med omdesignet 

inverterdrevne blæsere, får man et reduceret støjniveau uden 

brug af dyrt ekstraudstyr.

 › Stor pålidelighed: få kompressoropstarter

Med færre kompressoropstarter takket være invertersystemet, 

er der øget pålidelighed.

 › Lave svingninger i udgangsvandets temperatur, selv uden 

buffertank.

 › Let vedligeholdelse og reparation via let adgang til 

komponenter  

 › Valgfri fabriksmonteret standardpumpe eller Høj-ESP pumpe

 › Ingen buffertank er påkrævet for standardanvendelser

Og selv uden en buffertank er der kun få udsving i 

udgangsvandtemperaturen

 › Tilbehørssæt  

Tilbehør inklusiv fjernbetjenings brugerinterface, trykmålere, 

I/O PCB m.m. alt designet til at give øget kontrol eller ydelse

 › Betingelser for bredt driftsområde (omgivende temperatur op til 43°C)

 Kapacitet til at fungere i omgivende temperaturer på op til 43°C 

gør den ideel for behandlings- og komfortsituationer og også 

for anvendelser til at holde frostfri

 › Digital fjernbetjening gør det let at styre systemet uden særlig 

instruktion eller udstyr

 › Timer

 › Styring der er afhængig af vejret

 › Styring af flere enheder

 › Natsænkning

EWA/YQ~BA
SPAR ENERGI, SPAR PENGE, 

OG TAG HENSYN TIL MILJØET

EWA/YQ~BA fås i syv størrelser 

mellem 17 og 75 kW med 1 eller 2 

kølevæskekredsløb for kun køleenheds- 

eller varmepumpeversioner
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Den integrerede inverter i den nye R-410A-baserede 

EWA/YQ~BA-serie justerer kompressorhastigheden 

til den faktiske køle/varme-efterspørgsel, 

og lader dermed chilleren køre ved optimal 

effektivitet (ESEER op til 4,75) uanset de termiske 

belastningsbetingelser. Da den kun forbruger den 

strøm, der er nødvendig til at matche belastningen, 

er miljøhensynet betydeligt forbedret, de årlige 

driftsomkostninger er blevet formindsket og den 

økonomiske tilbagebetaling for det afkølede vand 

går hurtigere. 

De nye enheder, der er tilgængelige i kun køle og 

varmepumpe versioner, kan fungere i en lang række 

omgivende betingelser og er velegnet for komfort 

og behandlings køle/varme-anvendelser, især når 

der kræves de højeste niveauer for effektivitet, 

besparelse og komfort.
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Daikins produkter forhandles af:

Denne brochure er kun udarbejdet som information og udgør ikke et tilbud, der forpligter Daikin Europe 

N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen 

udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres 

heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden 

forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller 

indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med 

denne brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

Daikins enestående position som producent af 

klimaanlægsudstyr, kompressorer og kølemidler har ført 

til målrettet involvering i miljømæssige problemstillinger. 

Det har i flere år været Daikins målsætning at blive 

førende inden for levering af produkter, der har 

begrænset indvirkning på miljøet. Denne udfordring 

stiller krav om økologisk design og udvikling af et 

bredt produktsortiment samt et energistyringssystem, 

der giver energibesparelser og færre affaldsprodukter 
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Denne brochure er kun udarbejdet som information og udgør ikke et tilbud, 

der forpligter Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures 

indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller 

underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der 

præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt 

formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe 

N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte 

skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i 

forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V. 

har copyright på hele indholdet.

EWA/YQ~BA seriens førende effektivitet ved delvis belastning 

giver besparelser på inverter-omkostningerne og forbedret 

miljøvenlighed for markedet for små chillere. Takket være Daikins 

inverter-teknologi bliver de årlige driftsomkostninger minimeret 

og den økonomiske tilbagebetaling for kølevandsystemet er 

hurtigere, om det drejer sig om komfort eller behandling af 

køle/varme.

EWA/YQ~BA serien kan fås som kun køle og både køle og 

varmepumpeversioner.
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