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INFORMACJE NA TEMAT DAIKIN
Firma Daikin zdobyła ogólnoświatowy rozgłos bazując na 85-letnim doświadczeniu 

w produkcji wysokiej jakości urządzeń klimatyzacyjnych, przeznaczonych do użytku 

przemysłowego, komercyjnego i mieszkaniowego.

Jakość Daikin

Daikin pozazdrościł jakości prostym modelom, począwszy od dużej uwagi wkładanej 

w projektowanie, produkcję i testowanie oraz wsparcie po-sprzedaży. Z tego względu, 

każdy element jest dokładnie dobierany i poddawany rygorystycznym testom w celu 

zweryfikowania jego wkładu w zakresie jakości i niezawodności produktu.

Daikin Europe N.V.

ŚWIADOMOŚĆ ŚRODOWISKOWA
Klimatyzacja i środowisko

Systemy klimatyzacji zapewniają istotny poziom komfortu wewnętrznego, przyczyniają 

się do optymalizacji warunków pracy i życia w najbardziej ekstremalnych warunkach 

klimatycznych. 

W ostatnich latach, umotywowana wzrastającą świadomością w zakresie ochrony 

środowiska, firma Daikin włożyła spory wysiłek w ograniczenie negatywnego wpływu na 

środowisko towarzyszącego produkcji i pracy klimatyzatorów. 

Wprowadzono na rynek modele z funkcją oszczędzania energii i udoskonalone techniki 

produkcji ekologicznej, mające duży udział w ograniczeniu negatywnego wpływu na 

środowisko.

2

 Ten znak podkreśla funkcje, w przypadku których Daikin inwestował w technologie 

pozwalające na zmniejszenie negatywnego wpływu klimatyzacji na środowisko.

 Ten znak można znaleźć na stronach: 8 - 9 - 31
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JAKI SYSTEM JEST DLA 
 MNIE NAJLEPSZY?
Wejście w życie nowych przepisów dotyczących budynków, większa świadomość rosnących kosztów energii i odpowiedzialność 

za środowisko naturalne sprawiły, że przestrzenie komercyjne są izolowane lepiej niż kiedykolwiek. Jest oczywiste, że podwójne 

szyby, grubsza izolacja dachu i uszczelnienie drzwi pomagają znacznie obniżyć zapotrzebowanie na ogrzewanie/chłodzenie, 

a tym samym zmniejszyć negatywny wpływ na otoczenie. Natomiast ciemną stroną wyżej wspomnianych rozwiązań jest 

fakt, że te same przestrzenie komercyjne stają się w rezultacie szczelnymi pudełkami, w których powietrze wymieniane jest 

w niewielkim stopniu lub wcale.

Daikin oferuje różne rozwiązania wentylacji świeżego powietrza do biur, hotelów, sklepów i innych punktów komercyjnych – 

każde z nich stanowi uzupełnienie systemów Sky Air®  i VRV® oraz posiada elastyczność porównywalną z tymi systemami.

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Prawidłowa wentylacja jest kluczowym elementem klimatyzacji w budynkach, biurach i sklepach. Jedną z jej podstawowych funkcji jest 

zapewnienie przepływu nawiewanego świeżego powietrza i wylot stęchłego powietrza. Nasze rozwiązanie HRV (wentylacja z odzyskiem 

ciepła) potrafi o wiele więcej. Jest w stanie odzyskiwać ciepło i ZOPTYMALIZOWAĆ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY 
TEMPERATURĄ A WILGOTNOŚCIĄ POWIETRZA W POMIESZCZENIU I NA ZEWNĄTRZ, 

zmniejszając w ten sposób obciążenie systemu oraz zwiększając jego wydajność.

UZDATNIANIE POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO W POJEDYNCZEJ JEDNOSTCE

Nasze rozwiązanie klimatyzacyjne FXMQ-MF wykorzystuje technologię pompy ciepła do POŁĄCZENIA UZDATNIANIA 
ŚWIEŻEGO POWIETRZA I KLIMATYZACJI W JEDNYM SYSTEMIE, eliminując w ten sposób typowe 

problemy projektowe związane ze zrównoważeniem zasilania i nawiewu powietrza. Możliwość podłączenia klimakonwektora i jednostki 

zewnętrznej do tej samej instalacji chłodniczej pozwoliła na zmniejszenie całkowitych kosztów i zwiększenie elastyczności systemu.

ZASTOSOWANIA CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH VRV® I ERQ (UKŁAD POJEDYNCZY)

Do średnich i dużych przestrzeni komercyjnych oferujemy gamę jednostek skraplających z inwerterem, wypełnionych czynnikiem chłodniczym 

R-410A, zapewniających uzdatnianie powietrza i klimatyzację. To podejście łączy w sobie elastyczność naszych jednostek ERQ i VRV® 

z zastosowaniami klimatyzacyjnymi oraz pozwala na uzyskanie prostego, niezawodnego projektu gwarantującego OPTYMALNĄ 
KONTROLĘ JAKOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIU I MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ.

JAKI SYSTEM JEST DLA
MNIE NAJLEPSZY?

Wejście w życie nowych przepisów dotyczących budynków, większa świadomość rosnących kosztów energii i odpowiedzialność 

za środowisko naturalne sprawiły, że przestrzenie komercyjne są izolowane lepiej niż kiedykolwiek. Jest oczywiste, że podwójne 

szyby, grubsza izolacja dachu i uszczelnienie drzwi pomagają znacznie obniżyć zapotrzebowanie na ogrzewanie/chłodzenie,

a tym samym zmniejszyć negatywny wpływ na otoczenie. Natomiast ciemną stroną wyżej wspomnianych rozwiązań jest

fakt, że te same przestrzenie komercyjne stają się w rezultacie szczelnymi pudełkami, w których powietrze wymieniane jest 

w niewielkim stopniu lub wcale.

Daikin oferuje różne rozwiązania wentylacji świeżego powietrza do biur, hotelów, sklepów i innych punktów komercyjnych – 

każde z nich stanowi uzupełnienie systemów Sky Air®  i VRV® oraz posiada elastyczność porównywalną z tymi systemami.
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PRZEGLĄD MODELI URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

Natężenie przepływu powietrza (m3/h)

Typ produktu
Procesy polepszające jakość 

powietrza w pomieszczeniu
0 200 400 600 800 1.000 1.500 2.000 4.000 6.000 8.000

WENTYLACJA 

Z ODZYSKIEM 

CIEPŁA

VAM-FA 1 Wentylacja

VKM-G
1 Wentylacja

3 Klimatyzacja

VKM-GM

1 Wentylacja

2 Nawilżanie

3 Klimatyzacja

ZEWNĘTRZNA 

JEDNOSTKA 

UZDATNIANIA 

POWIETRZA 1

FXMQ-MF
1 Wentylacja

3 Klimatyzacja

ZASTOSOWANIE 

CENTRALI 

KLIMATYZACYJNEJ 

VRV® i ERQ 2

Zestaw 

EKEXV

1 Wentylacja

3 Klimatyzacja

1  Brak możliwości podłączenia do VRV®III-S (RXYSQ-PAV, RXYSQ-PAY)
2  Przepływ powietrza jest tylko teoretycznym wskazaniem, obliczonym na podstawie poniższych wartości: wydajność grzewcza zestawu EKEXV* 200 m³/h

Wentylacja: dostarczenie świeżego 

powietrza
Nawilżanie: uzyskanie równowagi między 

wilgotnością na zewnątrz i w pomieszczeniu

Klimatyzacja: uzyskanie równowagi między 

temperaturą na zewnątrz i w pomieszczeniu

1 2

3

1 2

3

21

3

1 2

3

21

3

21

3
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HRV - WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

HRV tworzy w pomieszczeniach otoczenie wysokiej jakości

Jednostka Daikin HRV (wentylacja z odzyskiem ciepła) odzyskuje energię cieplną 

utraconą podczas wentylacji i utrzymuje komfortowe, czyste otoczenie w wnętrzu, 

bez zmiany temperatury w pomieszczeniu. Zmniejsza to również obciążenie 

układu klimatyzacji i przynosi oszczędności energii.

Ponadto system HRV synchronizuje się z układami klimatyzacji Daikin (np. VRV® i Sky 

Air®) i w razie potrzeby automatycznie przełącza się w tryb wentylacji, zwiększając 

jeszcze efekt oszczędzania energii. HRV można zintegrować z układem zdalnego 

sterowania klimatyzatora, co pozwala na całkowitą kontrolę układu klimatyzacji 

i wentylacji za pomocą prostej konfiguracji.

Aktualna linia produktów obejmuje modele z wężownicą DX (bezpośredniego 

odparowania) bądź bez niego i/lub z nawilżaczem. Wężownica DX (bezpośredniego 

odparowania) zapobiega bezpośredniemu nawiewowi zimnego powietrza na 

osoby podczas cykli ogrzewania i odwrotnie, a nawilżacz optymalizuje równowagę 

między wilgotnością powietrza wewnętrznego i zewnętrznego. 

Na zakończenie należy dodać, że wysokie ciśnienie statyczne zwiększa elastyczność 

projektowania.

Wentylacja, nawilżanie i uzdatnianie powietrza
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KORZYŚCI DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW

 WENTYLACJA ENERGOOSZCZĘDNA

Budynki wymagają wentylowania przez cały rok. W tradycyjnych systemach wentylacyjnych uzdatnione powietrze 

wewnętrzne wyprowadza się na zewnątrz i traci, natomiast do budynku doprowadza się świeże i nieuzdatnione powietrze. 

W rezultacie, oprócz bieżącego obciążenia układu klimatyzacji, podgrzewane lub chłodzone są duże ilości powietrza, co 

prowadzi do znacznych strat energii. Jednak system Daikin HRV automatycznie zrównuje temperaturę i wilgotność powietrza 

zewnętrznego i wewnętrznego, umożliwiając odzysk ciepła/zimna i znaczne obniżenie kosztów eksploatacji.

Specjalnie opracowany element z HEP

W elemencie wymiany ciepła wykorzystano wysokowydajny wkład papierowy (HEP) o doskonałych własnościach 

higroskopijnych i nawilżających. Jednostka wymiany ciepła szybko odzyskuje ciepło utajone (parowania). Element wykonany 

jest materiału trudnopalnego i wykończony środkiem przeciwpleśniowym.

RH: Wilgotność względna  SA: powietrze zasilające (do pomieszczenia) RA: Powietrze powrotne (z pomieszczenia)

ZEWNĘTRZNA WEWNĘTRZNA

SA

27,4 °C
63% RH

RA

26 °C
50% RH

30,6 °C

62% RH

32 °C

70% RH

Wbudowana wkładka

Temperatura 
i wilgotność

SA

Wbudowana 
wkładka
RA

Działanie wysokowydajnej wkładki papierowej.

8
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Układ klimatyzacji w trybie chłodzenia Układ klimatyzacji wyłączony

Tryb pośredni (wentylacja - obejście)

Układ klimatyzacji w trybie ogrzewania

Automatyczna 
zmiana

Automatyczna 
zmiana

Wentylator wylotowy Przepustnica
Element wymiennika  
ciepła (odzysk ciepła)

Element wymiennika  
ciepła (odzysk ciepła)

Wężownica bezpośredniego 
odparowania DX (chłodzenie)

Wentylator doprowadzenia 
powietrza

Wężownica bezpośredniego 
odparowania DX(ogrzewanie)

Nawilżanie

EA

OA

EA

OA

RA

SA

RA

SA

EA

OA

RA

SA

EA powietrze wydmuchiwane RA: powietrze powrotne (z pomieszczenia) 

OA: powietrze zewnętrzne SA: powietrze zasilające (do pomieszczenia)
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 ZMNIEJSZENIE OBCIĄŻENIA UKŁADU KLIMATYZACJI

Dzięki stosowaniu wentylacji z odzyskiem ciepła, obciążenie układu klimatyzacji spada o około 31%.

- 23% w trybie całkowitej wymiany ciepła (w porównaniu ze zwykłymi wentylatorami)

- dodatkowe 6% w wyniku automatycznego przełączania trybu wentylacji

- następne 2% jako efekt regulacji wstępnego chłodzenia i wstępnego podgrzewania (zmniejszenie obciążenia 

układu klimatyzacji dzięki wstrzymaniu uruchamiania HRV bezpośrednio po włączeniu układu klimatyzacji).

Uwaga: wartości podane powyżej mogą zmieniać się w zależności od pogody i innych warunków otoczenia w miejscu zamontowania jednostki

Przykład:  Temp. zewnętrzna 30 °C

 Temp. wewn. 22 °C

Przykład:  Temp. zewn. -5 °C

 Temp. wewn. 22 °C

40

30

20

WŁ.

WYŁ.

WŁ.

WYŁ.

Temp.

2 godziny auto

start

start

VKM

Klimatyzator

 

 

 

Temp. wewn.

Temp. zewn.

Ustawienie temp.

 
 DARMOWE CHŁODZENIE

Opcja darmowego chłodzenia zmniejsza zużycie energii przez 

układ klimatyzacji i wykorzystuje energię w bardziej efektywny 

sposób, poprzez aktywne doprowadzanie świeżego powietrza do 

pomieszczeń. Darmowe chłodzenie utrzymuje komfort we wnętrzu 

dzięki doprowadzeniu do pomieszczeń powietrza zewnętrznego 

o niskiej temperaturze.

Uwaga: Darmowe chłodzenie dostępne jest tylko w połączeniu z inteligentnym sterownikiem  

dotykowym

Darmowe chłodzenie w nocy 

Darmowe chłodzenie w nocy jest funkcją oszczędzania energii, która 

działa w nocy, gdy układ klimatyzacji jest wyłączony. Dzięki nocnej 

wentylacji pomieszczeń biurowych, w których znajduje się sprzęt 

podwyższający temperaturę w tych pomieszczeniach, zmniejsza 

się obciążenie chłodnicze układu klimatyzacji po jego porannym 

włączeniu, obniżając dzienne koszty eksploatacji.

Funkcja nocnego darmowego chłodzenia jest fabrycznie wyłączona, lecz dealer Daikin może ją włączyć na 

życzenie klienta.

Tryb darmowego nocnego chłodzenia dostępny jest tylko w jednostkach VKM podłączonych do systemu VRV®

Następuje automatycznie przełączenie na optymalne parametry pracy dopasowane 

do panujących warunków

Temp. 

°C

Temp. 

°C

16

16

19
21

21

26
Rano

Rano

Dzień

Dzień

Noc

Noc

Ustawienie 

temp.

Ustawienie 

temp.
Temp. 
zewn.

Temp.  
zewn.

Dostępna opcja darmowego chłodzenia Dostępna opcja darmowego chłodzenia

Dostępna opcja 100% darmowego chłodzenia

Przykład darmowego chłodzenia w lato

Przykład darmowego chłodzenia w porze przejściowej
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Wyższe ciśnienie statyczne i obniżony 

poziom hałasu

Zastosowanie wielu zachodzących na 

siebie łopatek o profilu łukowym umożliwia 

optymalizację długości cięciwy i kąta na 

spływie łopatek. 

Strumienie wirowe zapewniające 

zmniejszone straty

Stosowanie cieńszych spirali pozwala na 

prostowanie strumieni wirowych w spirali.

Wyższe ciśnienie 

statyczne

Dzięki większej średnicy 

wentylatora i optymalnej 

szerokości łopatek

Wyższe ciśnienie statyczne i zmniejszony  

spadek ciśnienia

Oprócz zwiększenia kąta opasania  

spirali i zwiększenia ciśnienia  

statycznego zoptymalizowano  

kąt wypływu.

WYSOKIE CIŚNIENIE STATYCZNE

Spręż dyspozycyjny (ESP) do 160 Pa ułatwia 

pracę urządzenia z przewodami elastycznymi 

o różnych długościach.

KORZYŚCI DLA BIUR PROJEKTOWYCH 
 I KONSULTANTÓW

285 mm

VAM250FAInstalacja pod belką Instalacja w nieregularnej przestrzeniInstalacja pod podłogą małego budynku

MAŁE WYMIARY

Małe wymiary jednostki HRV umożliwiają jej montaż w wąskiej przestrzeni 

międzystropowej i w nieregularnej przestrzeni.

KONCEPCJA ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWEGO - ZINTEGROWANA WENTYLACJA 

Zintegrowanie wentylacji w układzie klimatyzacji całego budynku, np. systemie VRV®, oferuje wiele zalet. Firma Daikin dostarcza 

oprogramowanie, które symuluje działanie całego systemu, upraszczając jego projektowanie oraz stanowi idealne rozwiązanie 

„z jednej ręki” dla budynku i dla klienta.

Obok korzyści projektowych upraszcza również dalsze opracowanie projektu, montaż i odbiór oraz konserwację, ponieważ we 

wszystkie działania zaangażowana jest jedna strona. 

W rezultacie, użytkownik końcowy odnosi korzyści z „synchronizacji” wentylacji z pracą układu klimatyzacji za pomocą bardzo 

uproszczonego systemu sterowania całym systemem.

Uwaga: więcej informacji na temat zintegrowanego sterowania można znaleźć w rozdziale poświęconym systemom sterowania

SZEROKI TYPOSZEREG JEDNOSTEK

Szeroki typoszereg jednostek Daikin zapewnia prawidłowe projektowanie i dobór wielkości wyposażenia.

ECPPL11-203_hires.pdf   10 7/04/2011   7:55:46



11

Szafa rozdzielcza

Instalacja do 

góry dnem

Drzwiczki 

dostępowe

Pokrywa serwisowa

KORZYŚCI DLA INSTALATORÓW

CZYSZCZENIE FILTRA

Wskaźnik na pilocie wskazuje sygnalizuje potrzebę wyczyszczenia filtra powietrza.

Montaż 

w poziomie

PROSTY PROJEKT I BUDOWA

Jednostkę można zainstalować poziomo lub do 

góry dnem, co w każdym przypadku zapewnia 

łatwy dostęp w celu sprawdzenia i konserwacji. 

Kwadratowy właz kontrolny o boku 450 mm 

umożliwia konserwację i łatwą wymianę elementu 

wymiany ciepła.

Zbędne jest także przyłącze spustowe, co jeszcze 

bardziej upraszcza instalację.

SZEROKI ZAKRES PRACY

Jednostkę HRV można zamontować praktycznie w dowolnym miejscu.

Standardowo jednostka pracuje w zakresie (temperatura zewnętrzna) od -15 °C 

do 40 °CDB (50 °CDB dla jednostek VAM). Po zamontowaniu nagrzewnicy wstępnej 

zakres ten można rozszerzyć aż do -25 °C.

1  W celu uzyskania szczegółowych informacji, należy skontaktować się z lokalnym dealerem

VAM VKM
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Effect of full heat exchange
Effect of heating
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Grzanie i chłodzenie

Odzyskiwanie ciepła

Nawilżanie

Temperatura powietrza  
na zewnątrz, w zimie

Temperatura powietrza  
na zewnątrz, w lato

Efekt pełnej wymiany ciepła

Efekt chłodzenia

Efekt 

nawilżania

Temperatura wewnętrzna podczas chłodzenia

Temperatura wewnętrzna podczas ogrzewania

Efekt ogrzewania

Efekt pełnej wymiany ciepła

Temperatura termometru suchego (°CDB)
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Wentylator wylotowy Elementy wymiennika 

ciepła

Silnik przepustnicy

PrzepustnicaEA  

(wylot powietrza na zewnątrz)

OA  

(świeże powietrze z zewnątrz)

Wentylator doprowadzenia powietrza

Moduł elektroniki (moduł sterujący)

SA (nawiew powietrza do 

pomieszczenia)

RA  

(powietrze powrotne  

z pomieszczenia)

Wężownica DX  

(bezpośredniego odparowania)

Wyłącznik pływakowy Elektrozawór

woda

SA

Taca skroplin Skropliny

PRZEPŁYW POWIETRZA

Nawilżacz:

Wykorzystanie zasady aktywności 

powierzchniowej, woda przenika przez 

element nawilżacza. Podgrzane powietrze 

z wężownicy DX przechodzi przez 

nawilżacz i pochłania wilgoć.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

Nawilżanie i uzdatnianie powietrza w trybie ogrzewania (VKM-GM) 

TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI OTOCZENIA W POMIESZCZENIACH

Modele VKM, oprócz wysokowydajnego 

wkładu papierowego HEP, posiadają 

wężownicę bezpośredniego odparowania 

DX i nawilżacz (tylko VKM). Dzięki temu 

wyrównują temperaturę i wilgotność 

doprowadzanego świeżego powietrza 

z odpowiednimi parametrami powietrza 

wewnętrznego, zapewniając możliwie 

jak najlepsze środowisko wewnętrzne.
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ODŚWIEŻANIE

Aby zapewnić bardziej komfortowe otoczenie, użytkownik za pomocą pilota może wybrać 2 tryby odświeżania.

Zwiększenie nawiewu powietrza zapewnia utrzymanie 

właściwego ciśnienia w pomieszczeniu, uniemożliwiając 

cofanie się zapachów z toalet/kuchni lub dopływ wilgoci.

Zwiększenie wywiewu powietrza uniemożliwia przedostawanie 

się nieprzyjemnych zapachów lub unoszących się w powietrzu 

bakterii do innych pomieszczeń.

Nawiew powietrza Część operacji 

odprowadzania

Część operacji  

odświeżania

  Wywiew powietrza

Normalny  

wentylator

Wywiew powietrza

Nawiew powietrza

HRV HRV

System bez ochrony przeciwpyłowej

WYŁ. Pył Tryb wydmuchu Pył nie jest wydmuchiwany

Z systemem Daikin HRV

np. biuro np. szpital

Izba chorych

Strefa podłogi

1. Tryb zwiększonego nawiewu: 2. Odświeżanie w trybie wywiewu: 

OCHRONA PRZED PYŁEM

Jeśli system HRV działa niezależnie, wentylator w zsynchronizowanej jednostce 

wewnętrznej kontynuuje pracę, więc pył nie wydostaje się z filtra.

NISKI POZIOM HAŁASU PODCZAS PRACY

Systematycznie prace badawcze nad zmniejszeniem 

poziomu hałasu prowadzone przez firmę Daikin 

zaowocowały obniżeniem poziomu hałasu do  

20,5 dBA (VAM150FA)

dBA Poziom głośności Hałas

0 Próg słyszalności - 
20 Ekstremalnie niski poziom hałasu Szeleszczące liście

40 Bardzo niski poziom hałasu Ciche pomieszczenie
60 Średni poziom hałasu Normalna rozmowa
80 Bardzo wysoki poziom hałasu Hałas zatłoczonego miasta

100 Ekstremalnie wysoki poziom hałasu Orkiestra symfoniczna
120 Próg bólu Startujący samolot odrzutowy

Jednostki 
wewnętrzne 
Daikin
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VAM-FA

VAM800FA

DANE TECHNICZNE

Wentylacja z odzyskiem ciepła

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA

Pobór mocy - 
50 Hz

Tryb wymiany 
ciepła

Nom. B. wys./
Wys./Niska

kW 0,116/0,100/0,056 0,141/0,112/0,062 0,194/0,175/0,111 0,212/0,189/0,118 0,380/0,325/0,227 0,451/0,400/0,346 0,469/0,432/0,349 0,864/0,758/0,655 0,953/0,767/0,653

Tryb 
obejściowy

Nom. B. wys./
Wys./Niska

kW 0,116/0,100/0,056 0,141/0,112/0,062 0,194/0,175/0,111 0,212/0,189/0,118 0,380/0,325/0,227 0,451/0,400/0,346 0,469/0,432/0,349 0,864/0,758/0,655 0,953/0,767/0,653

Pobór mocy - 
60 Hz

Tryb wymiany 
ciepła

Nom. B. wys./
Wys./Niska

kW 0,117/0,099/0,056 0,138/0,119/0,062 0,226/0,214/0,120 0,253/0,232/0,125 0,432/0,384/0,251 0,514/0,471/0,408 0,571/0,537/0,419 0,981/0,929/0,754 1,017/1,021/0,779

Tryb 
obejściowy

Nom. B. wys./
Wys./Niska

kW 0,117/0,099/0,056 0,138/0,119/0,062 0,226/0,214/0,120 0,253/0,232/0,125 0,432/0,384/0,251 0,514/0,471/0,408 0,571/0,537/0,419 0,981/0,929/0,754 1,017/1,021/0,779

Sprawność wymiany 
temperatury - 50 Hz

Bardzo wysoka/Wysoka/Niska % 74/74/79 72/72/77 75/75/80 74/74/77 74/74/76 75/75/76,5 75/75/78

Sprawność wymiany 
temperatury - 60 Hz

Bardzo wysoka/Wysoka/Niska % 74/74/80 72/72/77 75/75/81 74/74/78,5 74/74/78 74/74/76 75/75/78

Sprawność wymiany 
entalpii - 50 Hz

Chłodzenie B. wys./Wys./Niska % 58/58/64 58/58/62 61/61/67 58/58/63 60/60/62 61/61/63 61/61/64 61/61/66
Ogrzewanie B. wys./Wys./Niska % 64/64/69 64/64/68 65/65/70 62/62/67 63/63/66 65/65/67 66/66/68 66/66/70

Sprawność wymiany 
entalpii - 60 Hz

Chłodzenie B. wys./Wys./Niska % 58/58/66 58/58/63 61/61/68 58/58/65 60/60/63 61/61/66 61/61/64 61/61/66
Ogrzewanie B. wys./Wys./Niska % 64/64/71 64/64/69 65/65/71 62/62/68,5 63/63/68 65/65/68 66/66/71 66/66/68 66/66/70

Tryb pracy Tryb wymiany ciepła 
Tryb obejściowy 

Tryb odświeżania
System wymiany ciepła Powietrze do przepływu krzyżowego powietrza całkowitej wymiany ciepła (ciepło jawne + ciepło utajnione)
Element wymiany ciepła Specjalnie przetworzony papier niepalny
Obudowa Materiał Galwanizowana blacha stalowa
Wymiary Jednostka Wys.xSzer.xDł. mm 285 x 776 x 525 301 x 828 x 816 364 x 1.004 x 868 364 x 1.004 x 1.156 726 x 1.514 x 868 726 x 1.514 x 1.156
Masa Jednostka kg 24 33 48 61 132 158
Wentylator Typ Wentylator Sirocco

Natężenie 
przepływu 
powietrza - 
50 Hz

Tryb 
wymiany 
ciepła

B. wys./
Wys./Niska

m³/h
150/150/110 250/250/155 350/350/230 500/500/350 650/650/500 800/800/670 1.000/1.000/870 1.500/1.500/1.200 2.000/2.000/1.400

Tryb 
obejściowy

B. wys./
Wys./Niska

m³/h 150/150/110 250/250/155 350/350/230 500/500/350 650/650/500 800/800/670 1.000/1.000/870 1.500/1.500/1.200 2.000/2.000/1.400

Natężenie 
przepływu 
powietrza - 
60 Hz

Tryb 
wymiany 
ciepła

B. wys./
Wys./Niska

m³/h
150/150/110 250/250/145 350/350/210 500/500/300 650/650/440 800/800/660 1.000/1.000/800 1.500/1.500/1.200 2.000/2.000/1.400

Tryb 
obejściowy

B. wys./
Wys./Niska

m³/h 150/150/110 250/250/145 350/350/210 500/500/300 650/650/440 800/800/660 1.000/1.000/800 1.500/1.500/1.200 2.000/2.000/1.400

Spręż dyspozycyjny -  
50 Hz

Bardzo wysoka/
Wysoka/Niska

Pa 69/39/20 64/39/20 98/70/25 98/54/25 93/39/25 137/98/49 157/98/78 137/98/49 137/78/59

Spręż dyspozycyjny -  
60 Hz

Bardzo wysoka/
Wysoka/Niska

Pa 98/54/24 98/54/20 142/85/15 147/54/20 162/69/34 225/118/69 196/108/69 206/118/69 196/88/69

Poziom ciśnienia 
akustycznego - 
50 Hz

Tryb wymiany 
ciepła

Bardzo wysoka/
Wysoka/Niska

dBA 27 
28,5/26 

27,5/20,5 
21,5

28 
29/26 
27/21 

22

32 
34/31,5 
33/23,5 

26

33 
34,5/31,5 
33/24,5 

26,5

34,5 
35,5/33 
34/27 

28

36 
37/34,5 
36/31 

32

36 
37/35 
36/31 

32

39,5 
41,5/38 
39/34 

36

40 
42,5/38 
41/35 

37
Tryb 
obejściowy

Bardzo wysoka/
Wysoka/Niska

dBA 27 
28,5/26,5 
27,5/20,5 

21,5

28 
29/27 
28/21 

22

32 
34/31 

32,5/24,5 
26,5

33,5 
34,5/32,5 
33,5/25,5 

 27,5

34,5 
35,5/34 
35/27 
28,5

36 
37/34,5 
36/31 

33

36 
37/35,5 
36/31 

32

40,5 
41,5/38 
39/33,5 

36

40 
42,5/38 
41/35 

37
Poziom ciśnienia 
akustycznego - 
60 Hz

Tryb wymiany 
ciepła

Bardzo wysoka/
Wysoka/Niska

dBA 28,5/26,5/19 29,5/26/19,5 34,5/32/22 34/31/24 36/33/27 37/35/30 40,5/38/33 41/38/35

Tryb obejściowy B. wys./Wys./Niska dBA 28/27/20 29/27/20,5 34,5/33/22 35/33/24 35,5/34/27 37/35/31 40,5/38/33 41/38/35
Zakres pracy Min. °CDB -15

Maks. °CDB 50
Wilgotność względna % 80% lub mniej

Średnica przewodu łączącego mm 100 150 200 250 350
Połączenia inst. rurowej Skropliny -
Materiał izolacyjny Pianka uretanowa samogasnąca
Filtr powietrza Wielokierunkowa wełna włóknista
Zasilanie Fazy/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

(1) Natężenie przepływu powietrza można zmienić na niskie lub wysokie.

(2) Hałas roboczy jest mierzony 1,5 m poniżej środka korpusu.

(3) Wartości mierzone w komorze bezodbiciowej. Poziom hałasu roboczego jest zazwyczaj wyższy od tych wartości; mają na to wpływ warunki robocze, odbicie dźwięku i hałas zewnętrzny.

(4) Poziom hałasu w króćcu wylotowym powietrza wynosi około 8 dB więcej od hałasu roboczego jednostki.
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JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA VKM50G VKM80G VKM100G

Pobór mocy - 
50 Hz

Tryb wymiany 
ciepła

Nom. B. wys./
Wys./Niska

kW 0,560/0,490/0,420 0,620/0,560/0,470 0,670/0,570/0,480

Tryb obejściowy Nom. B. wys./
Wys./Niska

kW 0,560/0,490/0,420 0,620/0,560/0,470 0,670/0,570/0,480

Ładunek świeżego 
powietrza

Chłodzenie kW 4,71 (2) 7,46 (2) 9,12 (2)
Ogrzewanie kW 5,58 (3) 8,79 (3) 10,69 (3)

Sprawność wymiany 
temperatury - 50 Hz

Bardzo wysoka/Wysoka/Niska % 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Sprawność wymiany 
entalpii - 50 Hz

Chłodzenie B. wys./Wys./Niska % 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Ogrzewanie B. wys./Wys./Niska % 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Tryb pracy Tryb wymiany ciepła 
 Tryb obejściowy 

 Tryb odświeżania

Tryb wymiany ciepła 
 Tryb obejściowy 

 Tryb odświeżania

Tryb wymiany ciepła 
 Tryb obejściowy 

 Tryb odświeżania
System wymiany ciepła Powietrze do przepływu krzyżowego powietrza całkowitej wymiany ciepła (ciepło jawne + ciepło utajnione)
Element wymiany ciepła Specjalnie przetworzony papier niepalny
Obudowa Materiał Galwanizowana blacha stalowa
Wymiary Jednostka Wys.xSzer.xDł. mm 387 x 1.764 x 832 387 x 1.764 x 1.214
Masa Jednostka kg 96 109 114
Wentylator Typ Wentylator Sirocco

Natężenie 
przepływu 
powietrza - 
50 Hz

Tryb 
wymiany 
ciepła

B. wys./
Wys./
Niska

m³/h
500/500/440 750/750/640 950/950/820

Tryb 
obejściowy

B. wys./
Wys./Niska

m³/h 500/500/440 750/750/640 950/950/820

Spręż dyspozycyjny -  
50 Hz

Bardzo wysoka/
Wysoka/Niska

Pa 180/150/110 170/120/80 150/100/70

Poziom ciśnienia 
akustycznego - 
50 Hz

Tryb wymiany 
ciepła

Bardzo wysoka/
Wysoka/Niska

dBA 38 
 38,5 

 39/36 
 36,5 

 37/33,5 
 34,5 
 35,5

40 
 41 

 41,5/37,5 
 38 

 39/34,5 
 36 
 37

40 
 40,5 

 41/38 
 38,5 

 39/35 
 36 

 36,5
Tryb obejściowy Bardzo wysoka/

Wysoka/Niska
dBA 38 

 38,5 
 39/36 
 36,5 

 37/33,5 
 34,5 
 35,5

40 
 41 

 41,5/37,5 
 38 

 39/34,5 
 36 
 37

40 
 40,5 

 41/38 
 38,5 

 39/35 
 36 

 36,5
Zakres pracy Jednostka w pobliżu °CDB 0 °C~40 °CDB, 80% RH lub mniej

Powietrze zasilające °CDB -15 °C~40 °CDB, 80% RH lub mniej
Powietrze powrotne °CDB 0 °C~40 °CDB, 80% RH lub mniej

Czynnik chłodniczy Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny
Średnica przewodu łączącego mm 200 250
Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Typ/śr. zewn. mm Połączenie rozszerzające/6,35
Gaz Typ/śr. zewn. mm Połączenie rozszerzające/12,7
Skropliny Gwint zewnętrzny PT3/4

Materiał izolacyjny Pianka uretanowa samogasnąca
Filtr powietrza Wielokierunkowa wełna włóknista
Zasilanie Fazy/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/220-240

(1) Chłodzenie: temp. wewn., 27 °CDB, 19 °CWB; temp. zewn., 35 °CDB.

(2) Ogrzewanie: temp. wewn., 20 °CDB; temp. zewn., 7 °CDB, 6 °CWB.

(3) Hałas roboczy mierzony 1,5 m poniżej środka jednostki jest przeliczany na wartość mierzoną w komorze bezodbiciowej, zbudowanej zgodnie z wymaganiami normy JIS C1502.

(4) Poziom głośności w króćcu wylotowym powietrza wynosi około 8-11 dB więcej od hałasu roboczego jednostki. W przypadku pracy w cichym pomieszczeniu, wymagane jest podjęcie działań mających na celu zmniejszenie hałasu, na przykład 

zainstalowanie dłuższej o 2 m elastycznej osłony pierścieniowej w pobliżu kratek powietrza wylotowego.

(5) Natężenie przepływu powietrza można zmienić na niskie lub wysokie.

(6) Normalna amplituda, moc wejściowa i sprawność zależą od wyżej wymienionych warunków.

VKM-G

VKM80-100G

DANE TECHNICZNE

Wentylacja z odzyskiem ciepła, 
uzdatnianie i nawilżanie powietrza
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JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA VKM50GM VKM80GM VKM100GM

Pobór mocy - 
50 Hz

Tryb wymiany 
ciepła

Nom. B. wys./
Wys./Niska

kW 0,560/0,490/0,420 0,620/0,560/0,470 0,670/0,570/0,480

Tryb obejściowy Nom. B. wys./
Wys./Niska

kW 0,560/0,490/0,420 0,620/0,560/0,470 0,670/0,570/0,480

Ładunek świeżego 
powietrza

Chłodzenie kW 4,71 (2) 7,46 (2) 9,12 (2)
Ogrzewanie kW 5,58 (3) 8,79 (3) 10,69 (3)

Sprawność wymiany 
temperatury - 50 Hz

Bardzo wysoka/Wysoka/Niska % 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Sprawność wymiany 
entalpii - 50 Hz

Chłodzenie B. wys./Wys./Niska % 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Ogrzewanie B. wys./Wys./Niska % 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Tryb pracy Tryb wymiany ciepła 
 Tryb obejściowy 

 Tryb odświeżania
System wymiany ciepła Powietrze do przepływu krzyżowego powietrza całkowitej wymiany ciepła (ciepło jawne + ciepło utajnione)
Element wymiany ciepła Specjalnie przetworzony papier niepalny
Nawilżacz System Naturalny rodzaj parowania
Obudowa Materiał Galwanizowana blacha stalowa
Wymiary Jednostka Wys.xSzer.xDł. mm 387 x 1.764 x 832 387 x 1.764 x 1.214
Masa Jednostka kg 102 120 125
Wentylator Typ Wentylator Sirocco

Natężenie 
przepływu 
powietrza - 
50 Hz

Tryb 
wymiany 
ciepła

B. wys./
Wys./
Niska

m³/h
500/500/440 750/750/640 950/950/820

Tryb 
obejściowy

B. wys./
Wys./Niska

m³/h 500/500/440 750/750/640 950/950/820

Spręż dyspozycyjny -  
50 Hz

Bardzo wysoka/
Wysoka/Niska

Pa 160/120/100 140/90/70 110/70/60

Poziom ciśnienia 
akustycznego - 
50 Hz

Tryb wymiany 
ciepła

Bardzo wysoka/
Wysoka/Niska

dBA 37 
 37,5 

 38/35 
 35,5 

 36/32 
 33 
 34

38,5 
 39 

 40/36 
 37 

 37,5/33 
 34 

 35,5

39 
 39,5 

 40/37 
 37,5 

 38/34 
 34,5 
 35,5

Tryb obejściowy Bardzo wysoka/
Wysoka/Niska

dBA 37 
 37,5 

 38/35 
 35,5 

 36/32 
 33 
 34

38,5 
 39 

 40/36 
 37 

 37,5/33 
 34 

 35,5

39 
 39,5 

 40/37 
 37,5 

 38/34 
 34,5 
 35,5

Zakres pracy Jednostka w pobliżu °CDB 0 °C~40 °CDB, 80% RH lub mniej
Powietrze zasilające °CDB -15 °C~40 °CDB, 80% RH lub mniej
Powietrze powrotne °CDB 0 °C~40 °CDB, 80% RH lub mniej

Czynnik chłodniczy Sterowanie Elektroniczny zawór rozprężny
Średnica przewodu łączącego mm 200 250
Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Typ/śr. zewn. mm Połączenie rozszerzające/6,35
Gaz Typ/śr. zewn. mm Połączenie rozszerzające/12,7
Zaopatrzenie w wodę mm 6,4
Skropliny Gwint zewnętrzny PT3/4

Materiał izolacyjny Pianka uretanowa samogasnąca
Filtr powietrza Wielokierunkowa wełna włóknista
Zasilanie Fazy/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1~/50/220-240

(1) Chłodzenie: temp. wewn. 27 °CDB, 19,0 °CWB; temp. zewn, 35 °CDB.

(2) Ogrzewanie: temp. wewn. 20 °CDB; temp zewn., 7 °CDB, 6 °CWB.

(3) Wydajność nawilżania: temp. wewn. 20 °CDB, 15 °CWB; temp. zewn. 7 °CDB, 6 °CWB.

(4) Hałas roboczy mierzony 1,5 m poniżej środka jednostki jest przeliczany na wartość mierzoną w komorze bezodbiciowej, zbudowanej zgodnie z wymaganiami normy JIS C1502.

(5) Poziom głośności w króćcu wylotowym powietrza wynosi około 8-11 dB więcej od hałasu roboczego jednostki. W przypadku pracy w cichym pomieszczeniu, wymagane jest podjęcie działań mających na celu zmniejszenie hałasu, na przykład 

zainstalowanie dłuższej o 2 m elastycznej osłony pierścieniowej w pobliżu kratek powietrza wylotowego.

(6) W przypadku pracy w cichym pomieszczeniu, wymagane jest podjęcie działań mających na celu zmniejszenie hałasu.

(7) Natężenie przepływu powietrza można zmienić na niskie lub wysokie.

(8) Normalna amplituda, moc wejściowa i sprawność zależą od wyżej wymienionych warunków.

VKM-GM

VKM80-100GM

DANE TECHNICZNE

Wentylacja z odzyskiem ciepła 
i klimatyzacja
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Uwagi:

1. Wymagana jest skrzynka instalacyjna

2. Do jednej skrzynki instalacyjnej można przymocować maks. 2 złącza

3. Na jedną jednostkę wewnętrzną można zamontować tylko 1 skrzynkę instalacyjną

4. Na jedną jednostkę wewnętrzną można zamontować tylko 2 skrzynki instalacyjne

5. Dla drugiego złącza wymagana jest skrzynka instalacyjna

6. Opcja niedostępna w połączeniu z BYCQ140CGW1

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
VAM-FA / VKM-GM / VKM-G

Złącze  

płyty PC

adapter okablowania do urządzeń elektrycznych KRP2A61

dla nawilżacza (sygnał wyjściowy WŁ.) KRP50-2

dla zestawu sterującego nagrzewnicy BRP4A50

dla okablowania

jednostka 
wewnętrzna

 FXFQ   FXZQ   FXCQ   FXKQ   FXDQ-M9  FXDQ-P  FXSQ   FXMQ-P7  FXMQ-MA   FXAQ   FXUQ   FXHQ   FXLQ   FXNQ  

ref.  - KRP1B57 1 KRP1B611 KRP1B61 KRP1B56   - KRP1C64 4 KRP1B61  - KRP4A53 KRP1B3  KRP1B61  

skrzynka instalacyjna do adaptera PCB  KRP1H98 6 KRP1BA101 KRP1B96  2/3   - KRP1BA101 KRP4A96 2/3 - KRP4A93  2/3 KRP1B97 KRP1C93  4  - 

17

T ł u m i k Z ł ą c z e  p r z e w o d u

VKM-G(M)

Tłumik ref.

 średnica nom. instalacji rurowej

Wysokowydajny filtr

Wymienny filtr powietrza

 50 80  100

 -  KDDM24B100

 -  Ø 250 mm

 KAF241G80M  KAF241G100M

 KAF242G80M  KAF242G100M

VAM-FA 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Wymienny filtr powietrza YAFF323F15 YAFF323F25 YAFF323F35 Ø 200 mm Ø 200 mm Ø 250 mm YAFM323F100 YAFM323F65 x 2 YAFM323F100 x 2

Wymienny filtr powietrza - - - YAFM323F50 YAFM323F65 YAFF323F100 YAFF323F65 x 2 YAFF323F100 x 2

Złącze przewodu ref. - - - YAFF323F50 YAFF323F65 - YDFA25A1

średnica nom. instalacji rurowej - - - - - - Ø 250 mm
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Połączenie uzdatniania świeżego powietrza 

i klimatyzacji w jednym systemie

Dzięki technologii pompy ciepła, jeden system oferuje uzdatnianie świeżego 

powietrza oraz klimatyzację. Efekt uzyskuje się bez typowych problemów 

związanych ze zrównoważeniem doprowadzenia i odprowadzenia powietrza. 

Wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne i zewnętrzne jednostki do uzdatniania 

powietrza można podłączyć do tego samego obwodu czynnika chłodniczego, 

co prowadzi do zwiększenia elastyczności projektowania oraz do znacznej 

redukcji całkowitych kosztów systemu.

Wentylacja i klimatyzacja 

FXMQ-MF – ZEWNĘTRZNA JEDNOSTKA 
 UZDATNIANIA ŚWIEŻEGO 
 POWIETRZA
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KORZYŚCI

MOŻLIWOŚĆ ZASYSANIA 100% ŚWIEŻEGO POWIETRZA

Zewnętrzne jednostki uzdatniania powietrza mogą służyć wyłącznie do zasysania 100% świeżego powietrza do budynku. 

System, nawet wykorzystywany częściowo, zmniejsza obciążenie klimatyzatora dzięki dostosowaniu temperatury powietrza 

zasysanego z zewnątrz poprzez stałą regulację temperatury powietrza odprowadzanego. 

POZOSTAWIA MAKSIMUM MIEJSCA NA PODŁODZE I ŚCIANACH NA MEBLE, WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE

SZEROKI ZAKRES PRACY

Zewnętrzną jednostkę uzdatniania powietrza można zamontować praktycznie 

w dowolnym miejscu. Jednostka pracuje na zewnątrz przy temperaturze 

otoczenia do 43 °C w trybie chłodzenia i do -5 °C w trybie ogrzewania.

WYSOKIE CIŚNIENIE STATYCZNE

Spręż dyspozycyjny (ESP) do 225 Pa pozwala na współpracę urządzenia 

z rozbudowanymi ciągami przewodów wentylacyjnych i ułatwia stosowanie 

przewodów elastycznych o różnych długościach. Idealna do stosowania na 

dużych powierzchniach.

WBUDOWANA POMPKA SKROPLIN

Zespół pompki skroplin podwyższa niezawodność systemu odprowadzania skroplin1

1Pompka skroplin dostępna jako wyposażenie dodatkowe

WARUNKI PODŁĄCZENIA
 ›  Całkowita wydajność podłączonych standardowych jednostek wewnętrznych i jednostek uzdatniania świeżego powietrza 

musi mieścić się w zakresie od 50% do 100% wydajności jednostek zewnętrznych układu klimatyzacji. Wydajność podłączonych 

jednostek uzdatniania świeżego powietrza nie może przekraczać 30% wydajności jednostek zewnętrznych układu klimatyzacji.

 ›  Można również używać wyłącznie jednostki uzdatniania świeżego powietrza. Wydajność podłączonych jednostek uzdatniania 

świeżego powietrza musi mieścić się w zakresie od 50% do 100% wydajności jednostek zewnętrznych układu klimatyzacji.

 › Możliwe do podłączenia jednostki zewnętrzne: - VRV®III z pompą ciepła, zoptymalizowana do ogrzewania (RTSYQ-P)

  - VRV®III z pompą ciepła, kombinacja o wysokim COP (RXYHQ16-36P8)

  - VRV®III z pompą ciepła, kombinacja o małej powierzchni zabudowy  

   (z wyjątkiem jednostki 5HP) (RXYQ8-54P(A)(8))Seria VRV® III

Jednostki zewnętrzne

20HP

Zewnętrzna jednostka 

uzdatniania powietrza 5HP

Zewnętrzna jednostka uzdatniania powietrza

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna

3x 5HP 
Jednostka 

wewnętrzna

Klimatyzacja Doprowadzenie 

powietrza z zewnątrz

FXMQ-MF

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-5 °C

43 °C
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FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Wydajność
chłodzenie kW 14,0 22,4 28,00

ogrzewanie kW 8,9 13,9 17,40

Pobór mocy
chłodzenie kW 0,359 0,548 0,638

ogrzewanie kW 0,359 0,548 0,638

Obudowa materiał Stal galwanizowana

Wymiary jednostka

wysokość mm 470 470 470

szerokość mm 744 1.380 1.380

głębokość mm 1.100 1.100 1.100

Masa jednostka  kg 86 123 123

Wymiennik 

ciepła

wymiary

liczba rzędów 3 3 3

podziałka żeber mm 2,00 2,00 2,00

całkowite pole przekroju m2 0,28 0,65 0,65

liczba stopni 26 26 26

żebro typ ożebrowania Wężownica z żebrami krzyżowymi Poprzeczna wężownica żebrowana Poprzeczna wężownica żebrowana

Wentylator

typ Wentylator Sirocco Wentylator Sirocco Wentylator Sirocco

Przepływ powietrza chłodzenie średnie m3/min 18,0 28,0 35,0

spręż 

dyspozycyjny
standard Pa 185 225 205

silnik

model D13/4G2DA1 D13/4G2DA1 D13/4G2DA1

moc (wysoka) W 380 380 380

napęd Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni Napęd bezpośredni

Połączenia 

instalacji 

rurowej

ciecz (OD)
typ Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające Połączenie rozszerzające

średnica mm 9,5 9,5 9,5

gaz
typ Połączenie rozszerzające Połączenie lutowane/lutowane Połączenie lutowane/lutowane

średnica mm 15,9 19,1 22,2

skropliny średnica mm PS1B PS1B PS1B

izolacja cieplna Włókno szklane Włókno szklane Włókno szklane

Filtr powietrza Jako opcja Jako opcja Jako opcja

Czynnik chłodniczy R-410A

Regulacja czynnika chłodniczego Elektroniczny zawór rozprężny Elektroniczny zawór rozprężny Elektroniczny zawór rozprężny

Regulacja temperatury Termostat z mikroprocesorem do chłodzenia i grzania Termostat z mikroprocesorem do chłodzenia i grzania Termostat z mikroprocesorem do chłodzenia i grzania

Urządzenia zabezpieczające Bezpiecznik Bezpiecznik Bezpiecznik

Urządzenia zabezpieczające Zabezpieczenie termiczne silnika wentylatora Zabezpieczenie termiczne silnika wentylatora Zabezpieczenie termiczne silnika wentylatora

Zasilanie
częstotliwość Hz 50 50 50

napięcie V 220-240 220-240 220-240

 › Nominalne wydajności chłodzenia dla: temperatury zewnętrznej: 33 °CDB, 28 °CWB (68%RH), żądanej temperaturze na wylocie: 18 °CDB, długość równoważna instalacji rurowej 7,5 m (pozioma)

 › Nominalne wydajności grzewcze dla: temperatury zewnętrznej: 0 °CDB, -2,9 °CWB (50%RH), żądanej temperaturze na wylocie: 25 °CDB, długość równoważna instalacji rurowej 7,5 m (pozioma)

 › Wydajności podawane są netto łącznie z odliczeniem chłodzenia (oprócz grzania) dla grzania silnika wentylatora jednostki wewnętrznej.

 › Filtr powietrza nie jest akcesorium standardowym, ale należy go zamontować w systemie przewodów po stronie ssawnej. Wybrać metodę kolorymetryczną (metoda ciężkości) 50% lub więcej.

FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF

Filtry

Filtr wymienny o długiej trwałości użytkowej KAFJ371L140 KAFJ371L280

Filtr o dużej wydajności
65% KAFJ372L140 KAFJ372L280

90% KAFJ373L140 KAFJ373L280

Komora filtra 1 KDJ3705L140 KDJ3705L280

Zespół pompki skroplin KDU30L250VE

Adapter okablowania KRP1B61

1 Komora filtra wyposażona jest w kołnierz ssawny. (Jednostka główna nie).

 › Wymiary i masy wyposażenia mogą zmieniać się w zależności od użytych opcji.

 › Niektórych opcji nie można stosować ze względu na warunki montażowe wyposażenia. Prosimy potwierdzić przed zamówieniem.

 › Niektórych opcji nie można stosować razem.

 › Hałas roboczy może nieco wzrosnąć w zależności od zastosowanych opcji.

OPIS

DANE TECHNICZNEFXMQ-MF
125, 200, 250

FXMQ200-250MF

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

DANE TECHNICZNE

Jednostka zewnętrzna uzdatniania 
powietrza, wentylacja i klimatyzacja
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SYSTEM OKABLOWANIA „SUPER WIRING”

System okablowania „Super Wiring” umożliwia wspólne okablowanie pomiędzy jednostkami wewnętrznymi, jednostkami 

zewnętrznymi oraz sterownikiem centralnym.

System ten sprawia, że dodanie do istniejącej instalacji centralnego sterownika jest bardzo proste – po prostu należy go 

podłączyć do jednostki zewnętrznej.

Dzięki niespolaryzowanemu systemowi okablowania, nieprawidłowe podłączenie okablowania jest niemożliwe i czas montażu 

zostaje skrócony.

Jednostka 

zewnętrzna
Sterownik przewodowy

Jednostka 
wewnętrzna

VKM
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ŁATWE W OBSŁUDZE SYSTEMY STEROWANIA

SYNCHRONIZACJA UKŁADU WENTYLACJI Z UKŁADEM KLIMATYZATORA

Synchronizacja wentylacji z układem klimatyzatora bardzo upraszcza sterowanie całego systemu. W tym samym układzie 

zdalnego sterowania scentralizowana jest obsługa układu klimatyzacji i wentylacji, co sprawia, że wszelkie prace montażowe 

w zakresie zdalnego sterowania wentylacją są zbędne. Używanie scentralizowanego pilota zwalnia również użytkownika 

z konieczności wyboru jednego z wielu systemów sterowania, który integrowałby układ klimatyzacji i wentylacji. Łącząc szereg 

różnych, scentralizowanych urządzeń, użytkownik może zbudować duży, wysokiej jakości, scentralizowany system sterowania.

1Funkcja skoordynowanego sterowania FXMQ-MF i HRV

Jednostka wewnętrzna VRV®
 › Sygnał WŁ./WYŁ.

 › Sygnał trybu chłodzenia/ogrzewania

 › Sygnał nastawy temperatury

 › Sygnał wentylacji

 › Sygnał WŁ./WYŁ. nawilżacza

 › Sygnał trybu pracy

 › Sygnał czyszczenia filtra

 › Sygnał wykrycia awarii HRV

SYNCHRONIZACJA
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PRZEGLĄD SYSTEMÓW STEROWANIA

INDYWIDUALNE SYSTEMY STEROWANIA

5 indywidualnych systemów sterowania daje użytkownikowi kontrolę nad systemem VRV® i połączonym z nim układem wentylacji.

 › BRC1D52 i BRC1E51A są pilotami przewodowymi, które umożliwiają dostęp do ustawień temperatury w pomieszczeniu, 

licznika czasu.... Oprócz tego posiadają również łatwe w obsłudze funkcje HRV.

 › BRC301B61 jest sterownikiem przewodowym przeznaczonym specjalnie dla jednostek VAM.

 › BRC2C51 i BRC3A61 są pilotami zdalnymi, idealnymi do użytkowania w pokojach hotelowych.

SYSTEMY STEROWANIA CENTRALNEGO

Łącząc (opcjonalne) urządzenia do sterowania centralnego wyszczególnione poniżej, użytkownik może skonfigurować szeroką 

gamę kompleksowych systemów sterowania dla układów klimatyzacji i wentylacji.

Podstawowe rozwiązanie do sterowania i zarządzania zespołami liczącymi maksymalnie 2.000 jednostek 

wewnętrznych (Sky Air i VRV®).

Pozwala na drobiazgowy i prosty monitoring i obsługę systemów VRV® 

(maksymalnie 2 grupy sterujące x 64).

Idealne rozwiązanie dla kontroli i zarządzania maksymalną ilością 1.024 jednostek wewnętrznych VRV®.

Protokół otwarty umożliwiający integrację funkcji monitorowania i sterowania VRV® w sieciach LonWorks®.

Zintegrowany system sterowania umożliwiający swobodne połączenie między systemami VRV® i BMS.Interfejs BACnet

Interfejs LonWorks

Pilot zdalnego sterowania VAM

BRC301B61

Sterownik przewodowy

BRC1D52

Sterownik przewodowy

BRC1E51A

Zdalny sterownik 

centralny

DCS302C51

Wyłącznik centralny  
DCS301B51

Programowany regulator czasowy

DST301B51

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skorzystaj z broszury na temat systemów sterowania Daikin skontaktuj się z lokalnym dealerem Daikin

ROZWIĄZANIA SIECIOWE

HRV i zewnętrzną jednostkę uzdatniania powietrza można podłączyć do wszystkich rozwiązań sieciowych Daikin:
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OPIS HRV FXMQ-MF

Pilot zdalnego sterowania VAM BRC301B611
-

Przewodowy pilot zdalnego sterowania klimatyzatora BRC1D52 / BRC1E51A

Zdalny sterownik centralny DCS302C51

Centralny wyłącznik DCS301B51

Programowany regulator czasowy DST301B51

Adapter sieciowy DS DTA113B51

Inteligentny sterownik dotykowy DCS601C51

Menedżer inteligentny DAM602B51/B52

Interfejs LonWorks DMS504B51

Interfejs BACnet DMS502A51

Adapter okablowania do urządzeń elektrycznych (1) KRP2A61

Adapter okablowania do urządzeń elektrycznych (2) - KRP4A51
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BRC1D52

BRC301B61

BRC1E51A INDYWIDUALNE SYSTEMY STEROWANIA
 ›  Sterowanie maksymalnie 16 jednostkami wewnętrznymi lub 8 jednostkami HRV 

(1 grupa)

 ›  Łatwa obsługa: bezpośredni dostęp do wszystkich głównych funkcji

 ›  Łatwa konfiguracja: udoskonalony graficzny interfejs użytkownika do zaawansowanych 

ustawień menu

 ›  Jednoczesne WŁ./WYŁ. HRV i klimatyzatora (BRC1D52/BRC1E51A)

 ›  Przełączanie natężenia przepływu powietrza (ustawienia początkowe)

 ›  Przełączanie trybu wentylacji (ustawienia początkowe)

 ›  Funkcje samodiagnozy

 ›  Wyświetlanie i resetowanie symbolu filtra

 ›  Ustawianie regulatora czasowego, jednoczesne sterowanie z klimatyzatorem 

(BRC1D52/BRC1E51A)

 ›  WŁ./WYŁ. VAM (BRC301B61)

 ›  Niezależna obsługa HRV 

 ›  Ustawienia regulatora czasowego (BRC301B61)

 ›  Przełączanie trybu odświeżania (tylko HRV)

  (Do wyboru: tryb zwiększonego nawiewu, tryb zwiększonego wywiewu, ustawienia 

początkowe) 

Uwagi:

Pilota połączonego przewodowo z FXMQ-MF nie można ustawić jako nadrzędnego (master). W przeciwnym razie, po 

ustawieniu w trybie „auto”, tryb pracy przełączy się zgodnie z parametrami powietrza zewnętrznego, niezależnie od 

temperatury zewnętrznej.
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BRC1D52 lub 
BRC1E51A lub 
BRC301B61

BRC1D52 lub 
BRC1E51A

BRC1D52 lub 
BRC1E51A

 › Możliwa jest niezależna obsługa HRV

 › Możliwa jest obsługa za pomocą 

2 pilotów zdalnego sterowania

 › Jednocześnie można sterować 

zespołami składającymi się z wielu 

jednostek HRV. (Można podłączyć 

maksymalnie 8 jednostek HRV)

 › Można wykorzystywać pilota 

zdalnego sterowania klimatyzatora
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 › Można sterować zsynchronizowanym 

działaniem wielu grup VRV® lub 

jednostek wewnętrznych Sky Air®

 › Jeśli działa jedna z wielu grup, 

jednostki HRV są zsynchronizowane 

i pracują jednocześnie

S
y

st
e

m
 s

ta
n

d
a

rd
o

w
y

Z
sy

n
c

h
ro

n
iz

o
w

a
n

y
 s

y
st

e
m

 s
te

ro
w

a
n

ia
 k

li
m

a
ty

z
a

c
ją

 

(V
R

V
®

, 
S

k
y

 A
ir

®
)

S
y

st
e

m
 w

ie
lu

 

z
sy

n
c

h
ro

n
iz

o
w

a
n

y
c

h
 g

ru
p

BRC1D52
BRC1E51A 
BRC301B61

BRC1D52
BRC1E51A 
BRC301B61

HRV HRV

BRC1D52
BRC1E51A 

Jednostka wewnętrzna HRV

BRC1D52
BRC1E51A 

Jednostka 
wewnętrzna

Grupa 1

Grupa 1 Grupa 2

BRC1D52
BRC1E51A 

Jednostka 
wewnętrzna

Grupa 2

BRC1D52
BRC1E51A 

KRP2A61

Jednostka 
wewnętrzna

Grupa 2

BRC1D52
BRC1E51A 

Jednostka 
wewnętrzna

Grupa 1

HRV HRV

 › Kilka grup jednostek wewnętrznych 

VRV® lub HRV można połączyć razem 

i sterować nimi zespołowo, w trybie 

zsynchronizowanej pracy HRV 

i klimatyzatorów, za pomocą pilota 

zdalnego sterowania klimatyzatora. 

 › Jednostkę HRV można również 

obsługiwać niezależnie, za pomocą 

pilota zdalnego sterowania jednostki 

wewnętrznej, nawet jeśli jednostka 

ta nie pracuje

W trybie sterowania grupowego, wydajność jednostki VKM odpowiada 

wydajności 2 standardowych jednostek wewnętrznych. Jednocześnie 

można podłączyć 16 standardowych jednostek wewnętrznych.

Możliwe do podłączenia jednostki wewnętrzne:

VKM 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Maks. liczba VRV® 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Uwaga: VKM wykorzystuje 2 adresy sterowników zdalnych na jednostkę.

Liczba jednostek, którymi można sterować grupowo jest podana powyżej.

BRC301B61 dostępny wyłącznie dla VAM-FA

Charakterystyka systemu
Niezbędne 

akcesoria
Budowa systemu (tylko HRV)
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Za pomocą tylko BRC1D52 lub BRC1E51A (wyłącznie HRV) można sterować wieloma różnymi jednostkami

 › Sterowanie grupowe

Jeden pilot klimatyzatora steruje jednocześnie maksymalnie 16 jednostkami klimatyzacyjnymi i HRV.

 › Sterowanie za pomocą 2 pilotów

Umożliwia sterowanie układem klimatyzacji i jednostkami HRV z dwóch miejsc, prze połączenie pilotów dwóch klimatyzatorów. 

(możliwe sterowanie grupowe)

 › Zdalne sterowanie dalekiego zasięgu

Zdalne sterowanie działaniem - np. z odległego stanowiska dyspozytorskiego - możliwe jest dzięki okablowaniu o długości do 500 m. 

(możliwe 2 zdalne sterowniki)

Do 500 m

BRC1E51A nr 1

HRV

BRC1E51A nr 2

Sterowanie za 

pomocą 2 pilotów
Sterowanie 

grupowe

Zdalne sterowanie 

dalekiego zasięgu Do 500 m

*1: Jednostkę VKM należy liczyć jako dwie wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne. 

Szczegółowe informacje zamieszczono poniżej.

Jednostki wewnętrzne
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SYSTEMY STEROWANIA CENTRALNEGO
Łącząc (opcjonalne) urządzenia do sterowania centralnego wyszczególnione poniżej, 

użytkownik może skonfigurować szeroką gamę kompleksowych systemów sterowania 

dla układów klimatyzacji i wentylacji.

Zdalny sterownik centralny - DCS302C51

 › Możliwość obsługi do 64 grup (128 jednostek wewnętrznych, maks. 10 jednostek 

zewnętrznych)

 › Możliwość obsługi do 128 grup (128 jednostek wewnętrznych, maks. 10 jednostek 

zewnętrznych) przez 2 zdalne sterowniki centralne umieszczone w różnych miejscach

 › Sterowanie grupowe (dodano przyciski w dół i w górę do wyboru grupy) 

 › Sterowanie strefowe

 › Wyświetlanie kodu awarii

 › Maks. długość okablowania 1.000 m (razem: 2.000 m)

 › W połączeniu z wyłącznikiem centralnym, programowanym 

regulatorem czasowym i systemem BMS

 › Można indywidualnie sterować natężeniem i kierunkiem przepływu 

w jednostkach wewnętrznych w każdej grupie.

 › Na potrzeby wentylacji z odzyskiem ciepła (VKM) można 

sterować natężeniem przepływu i trybem wentylacji.

 › Podłączenie programowanego regulatora czasowego pozwala na ustawienie maksymalnie 

4 par „działanie/zatrzymanie” na dzień.

Wyłącznik centralny - DCS301B51

Zapewnia jednoczesne lub indywidualne sterowanie 16 grupami jednostek wewnętrznych

 › Możliwość sterowania maksymalnie 16 grupami (128 wewnętrznych jednostek 

klimatyzacyjnych i HRV)

 › Możliwość użycia 2 zdalnych sterowników umieszczonych w różnych miejscach

 › Wskaźnik sterowania centralnego

 › Maksymalna długość okablowania 1.000 m (łącznie: 2.000 m)

Programowany regulator czasowy - DST301B51

Umożliwia zaprogramowanie 64 grup 

 › Możliwość sterowania maksymalnie 128 wewnętrznymi jednostkami klimatyzacyjnymi 

i HRV)

 › 8 rodzajów harmonogramu tygodniowego

 › Maksymalnie 48-godzinny czas podtrzymania ustawień na zasilaniu awaryjnym

 › Maksymalna długość okablowania 1.000 m (łącznie: 2.000 m)

DST301B51

DCS301B51

DCS302C51

Liczba jednostek HRV, które można podłączyć do jednego systemu

Zdalny sterownik centralny 2 jednostki

Centralny wyłącznik     8 jednostek

Programowany regulator czasowy    1 jednostka

Uwaga: 

 › Nie jest możliwe sterowanie grupowe 

między FXMQ-MF a standardowymi 

jednostkami wewnętrznymi. Do każdej 

jednostki należy podłączyć pilota 

zdalnego sterowania.

 › W trybie sterowania centralnego 

nie wszystkie funkcje FXMQ-MF są 

dostępne. Szczegółowe informacje 

można uzyskać od lokalnego instalatora.

 › Pilota połączonego przewodowo 

z FXMQ-MF nie można ustawić jako 

nadrzędnego (master). W przeciwnym 

razie, po ustawieniu w trybie „auto”, 

tryb pracy przełączy się zgodnie 

z parametrami powietrza zewnętrznego, 

niezależnie od temperatury zewnętrznej.

 › Nie jest możliwe ustawienie temperatury 

i PPD, nawet jeśli jest zamontowany 

Inteligentny Sterownik Dotykowy lub 

Inteligenty Menedżer.
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SYNCHRONIZACJA

Zdalny sterownik centralny - 

DCS302C51

 › Zdalny sterownik centralny posiada 

funkcje konfiguracji i monitorowania 

i może kontrolować maksymalnie 128 

jednostek VRV® i HRV. Do podłączenia 

Sky Air® do centralnego przewodu 

potrzebne jest specjalne złącze.

 › Możliwe są 3 różne tryby sterowania: 

indywidualny, grupowy lub strefowy

 › Można sterować wieloma grupami 

w tej samej strefie

 › Można sterować niezależnie 

zespołami składającymi się z wielu 

jednostek HRV

 › Można zbudować system bez 

pilotów klimatyzacji lub HRV

 › System sterowania można rozbudować 

stosownie do wymagań, łącząc różne 

centralne systemy sterowania
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 › Możliwa jednoczesna obsługa 

jednostek HRV i klimatyzatorów 

za pomocą BRC1D52/ BRC1E51A

 › Pilot zdalnego sterowania HRV 

umożliwia zmianę ustawień lub 

niezależną obsługę jednostek HRV

Wyłącznik centralny - DCS301B51

 › Jeden sterownik może sterować 

grupowym lub indywidualnym 

włączaniem/wyłączaniem 16 grup 

jednostek

 › Do jednej centralnej magistrali 

(w jednym systemie) można podłączyć 

maksymalnie 8 sterowników, co 

pozwala na sterowanie maksymalnie 

128 grupami. (16 grup x 8 = 128 grup)

Programowany regulator czasowy - 

DST301B51

 › Jeden programowany regulator 

czasowy może obsługiwać 

harmonogram tygodniowych 

dla maksymalnie 128 jednostek

 › Za pomocą pilota zdalnego 

sterowania HRV można ustawić 

indywidualne działanie każdej 

jednostki HRV

 › System sterowania można 

rozbudować stosownie do jego 

przeznaczenia, łącząc różne 

centralne systemy sterowania
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BRC1D52

BRC1E51A 

BRC1D52

BRC1E51A 

BRC1D52

BRC1E51A 

DCS301B51

DST301B51

Jednostka wewnętrzna

Jedn. wewnętrzna

HRV

HRV

BRC1D52

BRC1E51A 

Przewody łączące 

można wydłużyć 

maks. do 50 m

Sygnał styku beznapięciowego

HRV

Klimatyzator

Złącze

Jedn. wewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

BRC1D52

BRC1E51A 

BRC1D52

BRC1E51A 

S
tr

e
fa

 2
S

tr
e

fa
 1

BRC1D52

BRC1E51A 

HRV

HRV

DCS302C51

Złącze 

(sygnał styku 

beznapięciowego)

DCS302C51, 

BRC1D52 lub 

BRC1E51A

W razie potrzeby: 

DSC301B51 lub 

DST301B51

DCS301B51 lub 

DST301B51, 

BRC1D52 lub 

BRC1E51A

W razie potrzeby: 

DCS302C51

CHARAKTERYSTYKA 

SYSTEMU

NIEZBĘDNE 

AKCESORIA
BUDOWA SYSTEMU (tylko HRV)
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ZASTOSOWANIA CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH 
VRV® I ERQ (UKŁAD POJEDYNCZY)
Do przestrzeni komercyjnych, od małych do dużych, oferujemy gamę jednostek skraplających z inwerterem, wypełnionych czynnikiem 

chłodniczym R-410A, w połączeniu z centralami klimatyzacyjnymi. W sytuacjach, gdy typoszereg komercyjnych jednostek wentylacyjnych nie 

może spełnić wymagań dla systemu wentylacji z powodu ograniczeń wynikających z projektu samego budynku (duże atrium, sale bankietowe 

itd.), najlepszym rozwiązaniem są centrale klimatyzacyjne.

Centrale klimatyzacyjne zapewniają duże natężenie przepływu powietrza (> 1.000 m³/h) i wysoki spręż dyspozycyjny umożliwiające zastosowanie 

długich ciągów przewodów wentylacyjnych.

Więcej informacji na temat central klimatyzacyjnych Daikin zamieszczono w katalogu central klimatyzacyjnych.
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KORZYŚCI ZE STOSOWANIA CENTRAL 
KLIMATYZACYJNYCH ERQ I VRV®

 WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Pompy ciepła Daikin są znane są swojej wysokiej efektywności energetycznej 

ze współczynnikami COP dochodzącymi w trybie ogrzewania do wartości 

4,561. Typoszereg VRV® oferuje zarówno jednostki z pompą ciepła jak i jednostki 

z odzyskiem ciepła, których współczynnik efektywność przy częściowym 

obciążeniu sięga 9,02. Bardzo wydajne jest zintegrowanie systemu odzysku 

ciepła z centralą klimatyzacyjną (AHU), ponieważ system biurowy często 

pracuje w trybie chłodzenia, kiedy powietrze zewnętrzne jest zbyt zimne, aby 

można je było doprowadzić do pomieszczania bez uprzedniego uzdatnienia. 

W takim przypadku powietrze z biura jest przesyłane jedynie w celu podgrzania 

doprowadzanego zimnego powietrza zewnętrznego. W razie braku AHU 

takie „darmowe podgrzewanie” doprowadzanego zimnego powietrza jest 

niemożliwe.

1 Pompa ciepła ERQ100AV1

2 REYQ8P8 50% obciążenie w trybie chłodzenia – 50% obciążenie w trybie grzania. Warunki: temp. zewnętrzna 11 °CDB, temp. wewnętrzna 18 °CWB, 22 °CDB

WYSOKI KOMFORT

Jednostki Daikin ERQ i VRV® szybko reagują na wahania temperatury powietrza zasilającego, zapewniając stałą temperaturę 

w pomieszczeniu a tym samym wysoki komfort użytkownika końcowego.

ŁATWE PROJEKTOWANIE I MONTAŻ

System jest łatwy w projektowaniu i montażu, ponieważ zbędne są dodatkowe systemy wodne, takie jak kotły, zbiorniki i 

podłączenia instalacji gazowej. Zmniejsza to również całkowity koszt systemu.

KONCEPCJA ROZWIĄZANIA KOMPLEKSOWEGO

Zintegrowanie centrali klimatyzacyjnej z układem klimatyzacji całego budynku umożliwi oparcie procedur projektowania i montażu 

na jednej wspólnej technologii. Upraszcza to również dalsze opracowanie projektu, montaż i odbiór oraz konserwację, ponieważ 

we wszystkie działania zaangażowana jest jedna strona.

Temperatura doprowadzanego 

świeżego powietrza 21 °C. 

Dzięki różnicy temperatur, zewnętrzne 

powietrze jest podgrzewane przy 

wykorzystaniu ciepła odzyskanego 

z systemu klimatyzacji

Temperatura wewnętrzna 22 °C, 

wymaga chłodzenia z powodu 

promieniowania słonecznego. 

Nadmiar ciepła można przesłać 

do AHU

Powietrze zewnętrzne = 10 °C
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JEŚLI POTRZEBUJĘ TYLKO PODŁĄCZENIA 

DO CENTRALI KLIMATYZACYJNEJ

Rozwiązanie dla Twojego sklepu, magazynu, salonu 

wystawowego lub biura.

Pompa ciepła ERQ

 › Jednostki sterowane inwerterem

 › Duży zakres wydajności (od 100 do 250)

 › Pompa ciepła

 › R-410A

 › Możliwości elastycznego sterowania

 › Dostępny duży asortyment zestawów zaworu rozprężania 

Jednostka zewnętrzna VRV®

Zestaw zaworu rozprężnegoCentrala klimatyzacyjna

Jednostka wewnętrzna VRV® podłączona do tego samego systemu

Moduł sterujący

JEŚLI POTRZEBUJĘ CENTRALI KLIMATYZACYJNEJ 

I OGRZEWANIA LUB CHŁODZENIA

Zintegruj centralę klimatyzacyjną w kompleksowym 

rozwiązaniu dla swojego sklepu lub budynku.

VRV® odzysk ciepła / pompa ciepła

 › Jednostki sterowane inwerterem

 › Zintegrowana we wszystkich systemach VRV® z odzyskiem 

ciepła i pompą ciepła do 54 HP

 › Zapewnia praktycznie darmowe ogrzewanie dla centrali 

klimatyzacyjnej dzięki odzyskowi ciepła z jednostek 

zewnętrznych pracujących w trybie chłodzenia1

 › Regulacja temperatury za pomocą standardowego 

sterownika przewodowego Daikin

 › Dostępny duży zakres zestawów zaworu rozprężania

1 W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej z odzyskiem ciepła VRV®
2 Więcej informacji na temat jednostek VRV® można znaleźć w katalogu VRV®

JAKI SYSTEM JEST DLA MNIE NAJLEPSZY?
W celu maksymalnego zwiększenia możliwości połączeń, firma Daikin oferuje „układ pojedynczy” i „układ Multi” oraz wiele 

zestawów rozszerzających i systemów sterowania.  Dla każdego podłączenia z centralą klimatyzacyjną wymagany jest zestaw 

modułu sterującego i zaworu rozprężnego. Obydwa zestawy są przeznaczone do instalacji na zewnątrz i w pomieszczeniu 

i można je zamontować na ścianie.

Jednostka zewnętrzna połączona z jednostkami wewnętrznymi

Centrala klimatyzacyjna

ERQ
Moduł sterujący

System Typ 4 5 6 8 10

Wydajność chłodnicza (kW) 11,2 14,0 15,5 22,4 28,0

Wydajność grzewcza (kW) 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Chłodzone powietrzem
ERQ-AV1

ERQ-AW1

System Typ 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Wydajność chłodnicza (kW) 11,2 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0

Wydajność grzewcza (kW) 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

VRV® chłodzony 

powietrzem

Odzyskiwanie ciepła

Pompa ciepła

VRV® chłodzony wodą
Odzyskiwanie ciepła

Pompa ciepła

Zestaw zaworu rozprężnego
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Komunikacja F1, F2

Kontroler DDC (dostarczany  

na miejscu) sterowanie X

Moduł sterujący: 

 

Układ pojedynczy: ERQ 

EKEQDCB: Sterowanie Z

EKEQFCB: Sterowanie X, Y

Zestaw zaworu rozprężnego: EKEXV

Zestaw EKEXV

Układ „Multi”: VRV®

Przewód komunikacyjny Daikin (komunikacja F1, F2)

Inny przewód komunikacyjny

Przewód cieczowy

Przewód gazowy

Centrala klimatyzacyjna

Centrala klimatyzacyjna

Moduł sterujący: EKEQMCB Sterowanie Z

PRZEGLĄD SYSTEMÓW
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MOŻLIWOŚCI STEROWANIA

STEROWANIE X (STEROWANIE TD/TR): 

Sterowanie temperaturą powietrza za pomocą 

zewnętrznego sterownika DDC (dostarczanego 

na miejscu)

Temperatura w pomieszczeniu regulowana jest jako funkcja natężenia 

przepływu powietrza dolotowego lub wylotowego centrali klimatyzacyjnej 

(wybór należy do klienta). Sterownik DDC przetwarza różnicę temperatur 

między wartością zadaną a temperaturą zasysanego powietrza (lub 

temperaturą powietrza wylotowego lub temperaturą pomieszczenia) na 

napięcie referencyjne (0-10V), które przesyłane jest do modułu sterującego 

Daikin (EKEQFCBA). Napięcie referencyjne jest wykorzystywane jako 

główna wartość wejściowa do regulacji częstotliwości sprężarki.

STEROWANIE Y (STEROWANIE TE/TC): 

Za pomocą stałej temperatury parowania

Klient może ustalić stałą zadaną temperaturę parowania w zakresie 

między 3 °C a 8 °C. W takim przypadku, temperatura w pomieszczeniu 

jest regulowana tylko pośrednio. Obciążenie chłodnicze określa się na 

podstawie bieżącej temperatury parowania (tj. obciążenia wymiennika 

ciepła). Można podłączyć sterownik przewodowy Daikin (BRC1D52 lub 

BRC1E51A - opcja) do sygnalizacji błędów.

STEROWANIE Z (STEROWANIE TD/TR): 

Za pomocą sterownika przewodowego Daikin 

(BRC1D52 lub BRC1E51A - opcja)

Wartość zadaną można ustalić za pomocą standardowego sterownika 

przewodowego Daikin. System można zdalnie WŁĄCZAĆ/WYŁĄCZAĆ 

za pomocą opcjonalnego adaptera KRP4A51. Nie ma potrzeby 

podłączania zewnętrznego sterownika DDC. Obciążenie chłodnicze 

oblicza się na podstawie temperatury powietrza zasysanego i wartości 

zadanej w sterowniku Daikin.

DDC

Ts

TR

Te

AHU

Pomieszczenie

Td

Ts

TR

Te

AHU

Pomieszczenie

Td

Moduł sterujący 

Daikin:

EKEQFCB

Moduł sterujący 

Daikin:

EKEQFCB

BRC1D52

BRC1E51A

BRC1D52

BRC1E51A

 ZESTAW OPCJONALNY CHARAKTERYSTYKA

Sterowanie X   Wymagany sterownik DDC dostarczany na miejscu

   Regulacja temperatury na podstawie temperatury powietrza zasysanego lub powietrza wylotowego

Sterowanie Y   Za pomocą stałej temperatury parowania, nie można ustawić wartości zadanej za pomocą pilota zdalnego sterowania

Sterowanie Z  EKEQDCB Za pomocą sterownika przewodowego Daikin BRC1D52 lub BRC1E51A

  EKEQMCB* Regulacja temperatury na podstawie temperatury powietrza zasysanego

Ts

TR

Te

AHU

Pomieszczenie

Td

Moduł sterujący 

Daikin:

EKEQDCB 

EKEQMCB

KRP4A51

WŁ./ WYŁ.

Ts = Temperatura powietrza zasysanego

Td = Temperatura powietrza wylotowego

Tr = Temperatura w pomieszczeniu

Te = Temperatura parowania

AHU = Centrala klimatyzacyjna

DDC = Sterownik z wyświetlaczem cyfrowym

EKEQFCB

* EKEQMCB (dla układu „Multi”)

W celu uzyskania maksymalnej elastyczności instalacji, oferujemy 3 systemy sterowania:
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Wydajność wymiennika ciepła określa się w następujących warunkach:

Temperatura nasycenia ssania (SST) = 6 °C, Przegrzanie (SH) = 5K

Temperatura przechłodzenia skroplin (SC) = 3K

Temperatura powietrza = 27 °CDB/19 °CWB

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

MODUŁ STERUJĄCY ZESTAW ZAWORU ROZPRĘŻNEGO
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ERQ

1~

ERQ100AV1 P P P P P P - - -

ERQ125AV1 P P P P P P P - -

ERQ140AV1 P P - P P P P - -

3~

ERQ125AW1 P P P P P P P - -

ERQ200AW1 P P - - P P P P P

ERQ250AW1 P P - - - P P P P

P:  Układ pojedynczy, kombinacja zależy od objętości wężownicy i wydajności AHU

Dopuszczalna objętość wymiennika ciepła (dm3) Dopuszczalna wydajność wymiennika ciepła w trybie chłodzenia (kW) Dopuszczalna wydajność wymiennika ciepła w trybie ogrzewania (kW)

Klasa EKEXV Minimum Maksimum Minimum Standardowy Maksimum Minimum Standardowy Maksimum

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

WYBÓR CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH

UKŁAD POJEDYNCZY

Etap 1: Wybór wymaganej wydajności AHU

Wybrać zawór rozprężny na podstawie wymaganej wydajności AHU

Etap 2: Wybór jednostki zewnętrznej

Możliwe są kombinacje z jednostkami zewnętrznymi ERQ na tej samej zasadzie, jak standardowej jednostki DX. Wydajność 

jednostki AHU określona jest przez wydajność zaworu rozprężnego. Jednostka może być podłączona zgodnie ze wskazaniami 

poniższej tabeli.

Etap 3: Wybór modułu sterującego

Prosimy o wybranie modułu sterującego zgodnie z wymaganiami. Wszystkie możliwości sterowania wymieniono na stronie 34.

Więcej informacji na temat wyboru można znaleźć w instrukcji serwisowej.

Np.: Jeśli w trybie chłodzenia potrzebna jest wydajność 14 kW, wymagany jest zawór rozprężny klasy 125 (EKEXV125).

Wydajność wymiennika ciepła ma pierwszeństwo przed jego objętością i jest czynnikiem decydującym o wyborze zaworu 

rozprężnego. Więcej informacji na temat objętości można znaleźć w specyfikacjach i instrukcji serwisowej.

Np.: Przy uwzględnieniu zaworu rozprężnego wybranego powyżej, EKEXV125 ma wydajność klasy 125. W związku z tym 

można go podłączyć w układzie pojedynczym z każdą jednostką zewnętrzną oznaczoną w powyższej tabeli literą P.

Etap 1

Etap 2
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Klasa EKEXV
Dopuszczalna objętość wymiennika ciepła (dm3) Dopuszczalna wydajność wymiennika ciepła w trybie chłodzenia (kW) Dopuszczalna wydajność wymiennika ciepła w trybie ogrzewania (kW)

Minimum Maksimum Minimum Standardowy Maksimum Minimum Standardowy Maksimum

50 0,76 1,65 5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0

63 1,66 2,08 6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8

80 2,09 2,64 7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

100 2,65 3,3 10 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8

125 3,31 4,12 12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3

140 4,13 4,62 15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8

200 4,63 6,6 17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7

250 6,61 8,25 24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

Etap 2: Wybór jednostki zewnętrznej

Do całego systemu można podłączyć jednostki wewnętrzne –w tym co najmniej jedną jednostkę Daikin (kasetową, 

kanałową,...) – o łącznej wydajności równej 110% wydajności jednostek zewnętrznych. Współczynnik wydajności AHU należy 

obliczyć na podstawie wskazanej wydajności wybranego zaworu rozprężnego i wydajności rzeczywistej.

Współczynnik wydajności AHU = klasa wydajności (zawór rozprężny) * iloraz (rzeczywista wydajność AHU / nominalna 

wydajność zaworu rozprężnego)

Np.:  Wymagana wydajność AHU wynosi 6,9 kW i wybrano zawór rozprężny typu EKEXV63 o wydajności nominalnej 7,1 kW. 

Więc wydajność AHU = 63 * (6,9 kW/7,1 kW) = klasa 61

W tym przypadku do systemu są podłączone 2 jednostki FXSQ50 klasy 50 więc całkowita suma wydajności wynosi  

61 + 2*50 = klasa 161

Dla klasy 161 wymagana jest jednostka zewnętrzna 10 HP.

1 Szczegółowe dane techniczne jednostek zewnętrznych VRV® można znaleźć w katalogu VRV® lub specyfikacjach

Etap 3: Wybór modułu sterującego

Do sterowania komunikacją między AHU i systemem VRV®, która jest wymagana dodatkowo oprócz standardowej komunikacji 

między jednostkami wewnętrznymi Daikin DX (kasetowymi, kanałowymi, ściennymi...), potrzebny jest moduł sterujący EKEQMCB.

Więcej informacji na temat wyboru można znaleźć w instrukcji serwisowej.

UKŁAD „MULTI”

Etap 1: Wybór wymaganej wydajności AHU

Wybrać zawór rozprężny na podstawie wymaganej wydajności AHU

6,9

Np.:  Jeśli wymagana wydajność AHU wynosi 6,9 kW w trybie chłodzenia, czyli mieści się w zakresie od 6,3 do 7,8, można 

wybrać EKEXV63.

Wydajność wymiennika ciepła ma pierwszeństwo przed jego objętością i jest czynnikiem decydującym o wyborze zaworu 

rozprężnego. Więcej informacji na temat objętości można znaleźć w specyfikacjach i instrukcji serwisowej. 

Etap 1
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JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1

Zakres wydajności HP 4 5 6 5 8 10

Wydajność chłodnicza Nom. kW 11,2 (1) 14,0 (1) 15,5 (1) 14,0 (1) 22,4 (1) 28,0 (1)

Wydajność grzewcza Nom. kW 12,5 (2) 16,0 (2) 18,0 (2) 16,0 (2) 25,0 (2) 31,5 (2)

Regulator wydajności Chłodzenie Min./Maks. % 24/100 100

Pobór mocy
Chłodzenie Nom. kW - 3,52 (1) 5,22 (1) 7,42 (1)

Ogrzewanie Nom. kW - 4,00 (2) 5,56 (2) 7,70 (2)

EER 3,99 (1) 3,42 (1) 3,98 (1) 4,29 (1) 3,77 (1)

COP 4,56 (2) 4,15 (2) 3,94 (2) 4,00 (2) 4,50 (2) 4,09 (2)

Obudowa Materiał Emaliowana galwanizowana blacha stalowa Emaliowana galwanizowana blacha stalowa

Wymiary Jednostka Wys.xSzer.xDł. mm 1.345 x 900 x 320 1.680 x 635 x 765 1.680 x 930 x 765

Masa Jednostka kg 120 159 187 240

Wentylator

Typ Wentylator śmigłowy Wentylator śmigłowy

Przepływ 
powietrza

Chłodzenie Nom. m³/min 106 95 171 185

Ogrzewanie Nom. m³/min 102 105 95 171 185

Moc akustyczna Chłodzenie Nom. dBA 66 67 69 72 78

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie Nom. dBA 50 51 53 54 57 58

Ogrzewanie Nom. dBA 52 53 55 -

Sprężarka
Model JT100G-VDL Inwerter

Typ Hermetyczna spiralna Hermetyczna spiralna

Sprężarka 2
Model - - WŁ.- WYŁ.

Typ - - Hermetyczna spiralna

Zakres pracy
Chłodzenie Min.~ Maks. °CDB -5~ 46 -5~ 43

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -20~15,5 -20~15
Temp. powietrza, 
wlot do wym. 
ciepła AHU

Chłodzenie Min.~ Maks. °CDB -14CWB~25CWB 35 °CDB

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB 10CWB~27CWB 10CWB~27CWB

Czynnik 
chłodniczy

Typ R-410A R-410A

Ilość kg 4,0 6,2 7,7 8,4

Sterowanie Zawór rozprężny (typ elektroniczny) Elektroniczny zawór rozprężny

Olej chłodniczy
Typ Daphne FVC68D Olej syntetyczny (eter)

Pojemność układu l 1,5 1,7 2,1 4,3

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Typ/śr. zewn. mm Rozszerzające/9,52 Lutowane/9,52

Gaz Typ/śr. zewn. mm Rozszerzające/15,9 Lutowane/19,1 Lutowane/15,9 Lutowane/19,1 Lutowane/22,2

Skropliny Ilość/śr. zewn. mm 3/26x3 -

Długość instalacji rurowej Maks. JZ-JW m 55 55

Izolacja cieplna Rury z cieczą i gazem Rury z cieczą i gazem

Zasilanie Fazy/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1N~/50/220-440 3N~/50/400

(1) Chłodzenie: temp. wewn. 27 °CDB, 19,0 °CWB; temp. zewn. 35 °CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5 m (pozioma); różnica poziomów: 0 m.

(2) Ogrzewanie: temp. wewn. 20 °CDB; temp. zewnętrzna 7 °CDB, 6 °CWB , długość równoważna przewodów czynnika chłodniczego: 7,5 m, różnica poziomów: 0 m.

(3) Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz wykresy poziomu natężenia dźwięku.

(4) Wartości dźwięku są mierzone w komorze pół-bezodbiciowej.

(5) Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz wykresy poziomu natężenia dźwięku.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

Obudowa Materiał Metal
Wymiary Jednostka Wys.xSzer.xDł. mm 401 x 215 x78
Masa Jednostka kg 2,9
Poziom ciśnienia 
akustycznego

Nom. dBA 45

Zakres pracy Chłodzenie Min.~ Maks. °CDB -5,0~ 46,0

(1) Wartość ciśnienia akustycznego jest wartością maksymalną, mierzoną w odległości 10 cm od silnika. (2) Maksymalna i minimalna długość instalacji rurowej to długość pomiędzy zestawem zaworu rozprężnego (EKEXV) a centralą klimatyzacyjną (3) 

Długość równoważna instalacji rurowej: patrz współczynnik wydajności połączenia jednostki zewnętrznej; zależy od jednostki zewnętrznej (4) Maksymalna różnica wysokości montażowej: Patrz instrukcja; zależy od jednostki zewnętrznej

Moduł sterujący

ERQ

EKEXV

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie centrali klimatyzacyjnej 
(układ pojedynczy) 
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-  Nie wolno podłączać systemu do urządzeń sieciowych D-III (inteligentny sterownik, Inteligentny Menedżer, interface 

LONWORKS , interfejs BACnet...). Mogłoby to spowodować wadliwe działanie lub awarię całego systemu.

-  Centralę klimatyzacyjną używać wyłącznie w kombinacjach z ERQ, EKEQ, EKEXV. Nie wolno podłączać tego systemu 

do innych jednostek wewnętrznych.

Uwagi dotyczące opcji

EKEQ EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB

Sterownik przewodowy BRC1D52 / BRC1E51A BRC1D52 / BRC1E51A*

Adapter okablowania do urządzeń elektrycznych  - KRP4A516

Czujnik zdalny  - KRCS01-1

* Przełącznik chłodzenie/grzanie: wymagany do obsługi.

ERQ ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1

Środkowa taca skroplin - - - KWC26B160 KWC26B280

Centralne odprowadzenie skroplin KKPJ5F180 - - -

Przełącznik chłodzenie/grzanie KRC19-26A6

Moduł mocujący KJB111A

ECPPL11-203_hires.pdf   39 7/04/2011   7:55:53



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

Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi oferty wiążącej Daikin Europe 

N.V.. Treść broszury powstała w oparciu o najlepszą wiedzę Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej 

i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu treści 

oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym wydawnictwie. Dane techniczne mogą ulec zmianie 

bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody 

bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszej 

broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.

Daikin jako producent wyposażenia klimatyzacyjnego, 

sprężarek i czynników chłodniczych kładzie duży 

nacisk na zagadnienia z zakresu ochrony środowiska 

naturalnego. Od wielu lat Daikin stara się wprowadzać  

na rynek rozwiązania techniczne przyjazne dla środowiska. 

To wyzwanie wymaga ekologicznego projektowania 

i rozwoju szerokiej gamy produktów oraz systemu 

zarządzania energią, oferujących oszczędzanie energii  

i zmniejszenie ilości odpadów. 
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Dystrybucja produktów Daikin:
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