
HRV – Ventilação com recuperação de calor

FXMQ-MFV1 – Unidade de tratamento de ar fresco

VRV+EXV-kit – Aplicação de tratamento de ar VRV

Ventilação
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Daikin Europe N.V.

Consciencialização Ecológica

Daikin Europe NV

A Daikin possui uma reputação a nível mundial baseada em

mais de 70 anos de experiência na gestão bem sucedida de

equipamento de ar condicionado com elevados padrões de

qualidade para utilização industrial, comercial e doméstica. 

Melhorar o presente - salvaguardar o futuro

Ao longo dos últimos 50 anos, os elementos básicos de construção da vida – ar, água e terra - foram

sistematicamente sujeitos níveis crescentes de poluição com pouco respeito pelos efeitos potencialmente

devastadores que isso acarretaria para as gerações futuras.

No entanto, recentemente, tem vindo a crescer a preocupação relativamente às alterações climáticas,

chuva ácida, poluição da água e do ar e a degradação constante dos recursos naturais do nosso planeta. A

própria tecnologia que criou esses problemas está agora a ser preparada para os parar e reverter. A

destruição da camada do ozono e o aquecimento global foram assinalados e estão agora a ser combatidos.

A legislação governamental que proíbe a utilização de substâncias tóxicas e a geração de poluentes

abrandou a destruição do ambiente.

A Daikin Europe orgulha-se de ter sido pró-activa neste aspecto, seguindo de perto a sua filial japonesa na

implementação de políticas que foram muitas vezes percursoras de leis e directivas legislativas oficiais.

Como tal, a cultura da ‘gestão ambiental’ tem vindo, desde 2001, a possuir um papel fundamental nas

actividades diárias e estratégias de desenvolvimento da empresa.

O compromisso da direcção reflecte-se no estabelecimento de vários planos de acção, que são agora

estritamente seguidos e implementados no Grupo Daikin.



Gama de modelos

Caudal de ar (m3/h) 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

VAM-FA
Ventilação

VKM-GAM
Ventilação,
bobina DX e humidificador

VKM-GA
Ventilação e bobina DX

O HRV ajuda a criar um ambiente de alta qualidade, interagindo
com o sistema de ar condicionado

O Daikin HRV (Ventilação de Recuperação de Calor) recupera a
energia de calor perdida através da ventilação e diminui as
alterações de temperatura causadas pela ventilação, mantendo
assim um ambiente limpo e confortável. Permite igualmente
reduzir a carga no sistema de ar condicionado e conserva energia.

Além disso, o HRV interage com o sistema VRV, Sky Air e outros sistemas de ar condicionado da
Daikin, mudando automaticamente para o modo de ventilação, aumentando ainda mais os
efeitos da conservação de energia. O funcionamento HRV foi centralizado no controle remoto
do sistema de ar condicionado, permitindo controle total sobre o ar condicionado e ventilação
através de uma simples configuração. 

A gama actual inclui modelos com bobina DX e/ou humidificador - a bobina DX ajuda a evitar
o impacto directo do caudal de ar frio nas pessoas durante o ciclo de aquecimento e vice-versa.
A elevada pressão estática aumenta a flexibilidade do design.

Ventilação Humidificação

Caudal de ar

HRV

Novas características da unidade VKM

• Humidificador
• Bobina DX
• Elevada pressão estática

p.  5

c a r a c t e r í s t i c a s  g e r a i s  d o  H R V

Componentes da Qualidade do Ar Interior

Características gerais do HRV (VAM + VKM)

HRV - Ventilação com 
Recuperação de Calor



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

• Mais de 30% de redução do tamanho
A utilização de um elemento de papel de elevada eficiência (HEP) e o design optimizado do
ventilador e passagens de ar resultaram numa unidade extremamente compacta, sem
detrimento para os cerca de 28% de redução da carga de ar condicionado alcançados pelos
modelos anteriores.  Uma redução de até 40mm em altura permite que a unidade principal seja
facilmente instalada em espaços limitados, tais como tectos. Em média 28 % de redução da
carga de ar condicionado (máximo de 40 %):
- 20% funcionando em modo de permuta de calor total (em comparação com os ventiladores

normais)
- 6% adicionais comutando para o modo de ventilação automática
- 2% adicionais através do controle de pré-arrefecimento e pré-aquecimento (reduz a carga de

ar condicionado não fazendo funcionar o HRV enquanto o ar ainda está limpo, logo após o
sistema de ar condicionado ter sido ligado).

Nota: os valores mencionados em cima poderão variar consoante as condições meteorológicas e ambientais no local de instalação da unidade
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1

Exterior Interior

SA
27.4°C
63% RH

RA
26°C
50% RH

30.6°C
62% RH

32°C
70% RH

Revestimento de formação integral

Temperatura 
e humidade

SA
Revestimento de
formação integral
RA

• Elemento HEP de Desenvolvimento Proprietário
O elemento de permuta de calor utiliza um papel de elevada eficiência (HEP),
que possui capacidades superiores de absorção de humidade e
humidificação. A unidade de permuta de calor recupera rapidamente o calor
contido no calor latente (vapor). O elemento é feito de um material resistente
a chamas e tratado com agente anti-bolor.

Funcionamento do elemento de permuta de calor



• Comutação Automática para Padrões de Funcionamento Eficientes
O funcionamento muda automaticamente para o padrão ideal, para se adequar às condições
existentes

FLEXIBILIDADE DE DESIGN

• Descida da Temperatura de Funcionamento Exterior até -15°C 
Se a temperatura de entrada do ar exterior descer abaixo de -10°C, a unidade muda para o
funcionamento intermitente, de forma a evitar o congelamento do elemento permutador e a
formação de humidade dentro da unidade. Funcionamento intermitente = um termistor
(equipamento de série) dentro da unidade detecta a temperatura do ar exterior. 
O funcionamento da unidade varia consoante a temperatura detectada.

• Design de baixo perfil
O design de baixo perfil da unidade HRV permite que seja instalada em vãos de tecto estreitos
e espaços irregulares.
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Arrefecimento Intermédio (ventilação de bypass) Aquecimento

Comutação
automática

Comutação
automática

Ventilador de
descarga Isolador

Elemento de permutação de
calor (recuperação de calor)

Elemento de permutação de
calor (recuperação de calor)

Bobina DX
(arrefecimento)

Ventilador de
fornecimento de ar

Bobina DX
(aquecimento)

Humidificaçã
o

EA

OA

EA

OA

RA

SA

RA

SA

EA

OA

RA

SA

269mm VAM250FA

• Instalação debaixo do chão de um pequeno edifício • Instalação debaixo de uma viga de tecto • Instalação num espaço irregular

348mm

2
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Caixa de manutenção

Porta de
acesso

Tampa de manutenção

dB(A) Ruído ouvido Som

0 Limite de audição - 

20 Extremamente suave Folhas a raspar

40 Muito suave Divisão silenciosa

60 Moderadamente alto Conversa normal

80 Muito alto Ruído de tráfego citadino

100 Bastante alto Orquestra sinfónica

120 Limite de sensação Avião a jacto a levantar voo

Unidades Daikin

• Design e Construção Simples
A unidade pode ser instalada na horizontal ou de cabeça para baixo, consoante as condições da
localização. Um visor quadrado de inspecção com 450mm permite que a manutenção e
substituição do elemento de permutação de calor sejam efectuadas com facilidade.

c a r a c t e r í s t i c a s  g e r a i s  d o  H R V

• Funcionamento silencioso
Os níveis de pressão sonora são espantosamente baixos a 20,5dBA (VAM150FA)



AR LIMPO

• Refrescamento
O utilizador pode seleccionar entre 2 modos de refrescamento através do controle remoto

• Prevenção de pó
Evita que o pó caia, graças às condutas instaladas directamente

• Limpeza do Filtro
Um sinal no controle remoto indica quando for necessário limpar o filtro de ar

c a r a c t e r í s t i c a s  g e r a i s  d o  H R V
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HRV HRV

3

Com os produtos da concorrência

Quando as unidades de permutação de calor total
convencionais, que são accionadas de forma
independente utilizando um controle remoto dedi-
cado, são ligadas directamente por uma conduta,
existe a possibilidade de pó cair do filtro do ar da
unidade interior, quando o sistema de ar condicio-
nado está desligado.

Elevar o fornecimento de ar mantém uma
pressão da sala adequada, de forma a evitar o
fluxo contrário de odores da casa de banho/
cozinha ou entrada de humidade.

Aumentar o ar de saída diminui a pressão da
sala, para evitar que ocorra a fuga de odores
ou bactérias flutuantes para as outras salas.

Desligado

Forneci-
mento
de ar

Parte da
operação
de saída

Parte da operação
de refrescamento

Saída de ar

Ventilador
normal

Saída de ar

Fornecimento
de ar

Pó
Modo de
ventilação O pó não é soprado para fora

Com HRV

Quando o HRV está a trabalhar de forma
independente, o ventilador ligado a uma unidade
interior continua a rodar, para que o pó não
caia do filtro do ar.

por exemplo, Escritório por exemplo, Hospital

Sala de 
espera

Área de chão

1. Modo de fornecimento rico: 2. Refrescamento de descarga: 



EFICÊNCIA ENERGÉTICA

• Operação de Purga Nocturna
A purga nocturna é uma função de
conservação de energia que funciona durante
a noite, quando o ar condicionado está
desligado. Ao ventilar salas com equipamento
de escritório que aumentam a temperatura
da sala, a purga nocturna reduz a carga de
arrefecimento quando o ar condicio-nado é
ligado de manhã.
• O arrefecimento de purga nocturna apenas

funciona se estiver ligado a sistemas Multi
ou VRV.

• A purga nocturna está predefinida para
“des-ligada”, mas, quando pedido, pode
ser activada por um revendedor Daikin.

1

SA

Temp.

auto

Elemento humidificador:
Utilizando o princípio da acção capilar, a
água passa pelo elemento humidificador.
O ar aquecido da bobina DX passa pelo
humidificador e absorve a humidade
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Características do VKM

Interruptor de flutuação

Válvula de
solenóide

água

Depósito de drenagem Esgoto

CAUDAL DE AR

Ventilador de
descarga

Permutador de calor
Elementos Motor do

isolador

IsoladorEA
(saída de ar para o exterior)

OA
(ar fresco do exterior)

Ventilador de
Fornecimento de Ar

Caixa de electrónica (caixa de
controle)

SA (fornecimento de ar 
para a sala)

RA
(retorno de ar da sala)

Bobina DX
(bobina de expansão directa)

40

30

20

LIGADOLIGADO

DESLIGADODESLIGADO

LIGADOLIGADO

DESLIGADODESLIGADO

2 Horas início

início

Temp. interior

Temp. exterior

Definição da Temp.

VKM

Sistema de Ar
Condicionado



• Entrada Eficiente do Ar Exterior, com o Funcionamento do Permutador de Calor 
e Arrefecimento/Aquecimento
Unidade interior com o tratamento de ar exterior A temperatura pode ser aproximada da
temperatura ambiente com uma capacidade de arrefecimento mínima através da utilização de
ar exterior

2. FLEXIBILIDADE DE DESIGN

• Elevada pressão estática 
As modificações ao ventilador, incluindo a utilização de várias lâminas de ar, um scroll mais fino
e um ângulo de scroll do ventilador optimizado, ajudam a aumentar a eficiência. É obtida uma
pressão estática bastante superior devido ao melhor desempenho do ventilador.  Isto reduz as
limitações da localização da unidade e permite uma maior flexibilidade no design da conduta.
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Effect of full heat exchangeEffect of full heat exchange
Effect of heatingEffect of heating

-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

100 80
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40

20
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+
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θ

2

Aquecimento e arrefecimento

recuperação de calor

humidificação

Temperatura exterior do
ar durante o Inverno

Temperatura exterior do
ar durante o Verão

Efeito da permutação total de

Efeito do arrefecimento

Efeito da
humidificação

Temperatura interior durante o

Temperatura interior durante o

Efeito do aquecimento

Efeito da permutação total de calor

Temperatura de lâmpada seca (°CDB)
H

u
m

id
ad

e 
re

la
ti

va
 (

%
)

Pressão estática mais elevada e redução de ruído

A utilização de várias lâminas do ventilador
sobrepostas em forma de arco possibilita optimizar o
comprimento da corda e o ângulo da lâmina de saída.
Isto resulta numa pressão estática mais elevada e um
funcionamento mais silencioso em todo o intervalo de
funcionamento.

Correntes rotativas para uma perda reduzida

A utilização de um scroll mais fino permite a
rectificação das correntes rotativas dentro do scroll.

Pressão estática 
mais elevada

O diâmetro do ventilador foi
aumentado e a largura da
lâmina foi optimizada,
resultando numa maior pressão
estática.

Pressão estática mais elevada e perda de pressão reduzida

Além de aumentar o ângulo de
enrolamento do scroll e aumentar a
pressão estática, o ângulo do caudal de
saída foi optimizado para reduzir a perda
de pressão na zona de fluxo de saída.

• Conectividade da Unidade Interior
A unidade interior pode ser ligada até 130% da capacidade da unidade exterior



Especificações

VAM-FA
V A M 8 0 0 F A

Ventilação
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VAM-FA

Eficiência das trocas de temperatura (%) ultra elevado

alto

baixo

Eficiência na alteração Enthalpy (%) para aquecimento ultra elevado

alto

baixo

para arrefecimento ultra elevado

alto

baixo

Fonte de alimentação VE

Nível de pressão sonora dB(A) Modo de permuta de calor ultra elevado

alto

baixo

Modo de bypass ultra elevado

alto

baixo

Caixa

Material de isolamento

Dimensões AxLxP mm

Peso kg

Sistema de permuta de calor

Material do elemento de permuta de calor

Filtro de ar

Ventoinha Tipo

Caudal de ar (m3/h) ultra elevado

alto

baixo

Pressão estática externa (Pa) ultra elevado

alto

baixo

Potência do Motor kW

Diâmetro da Conduta de Ligação mm

Condição ambiente da unidade

Notas: • O caudal do ar pode ser mudado para o modo Baixo ou modo Alto.
• O nível de pressão sonora é medido a 1,5 abaixo do centro do corpo.  
• O nível de pressão sonora é medido numa câmara anecóica.

Os níveis de pressão sonora normalmente ficam mais elevados do que este valor, consoante as condições de funcionamento, som reflectido e ruído periférico.
• O nível de pressão sonora na porta de descarga de ar é de cerca de 8dB superior ao nível de som da unidade.
• Mesmo quando a temperatura exterior for inferior -15°C, o sistema pode funcionar até -20°C com pré-aquecedor instalado no lado da entrada de ar exterior.

150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

74 72 75 74 74 74 75 75 75

74 72 75 74 74 74 75 75 75

79 77 80 77 77 76 76,5 78 78

64 64 65 62 63 65 66 66 66

64 64 65 62 63 65 66 66 66

69 68 70 67 66 67 68 68 70

58 58 61 58 58 60 61 61 61

58 58 61 58 58 60 61 61 61

64 62 67 63 63 62 63 64 66

1 ~, 220~240V, 50Hz

27-28,5 28-29 32-34 33-34,5 34,5-35,5 36-37 36-37 39,5-41,5 40-42,5

26-27,5 26-27 31,5-33 31,5-33 33-34 34,5-36 35-36 38-39 38-41

20,5-21,5 21-22 23,5-26 24,5-26,5 27-28 31-32 31-32 34-36 35-37

27-28,5 28-29 32-34 33,5-34,5 34,5-35,5 36-37 36-37 40,5-41,5 40-42,5

26,5-27,5 27-28 31-32,5 32,5-33,5 34-35 34,5-36 35,5-36 38-39 38-41

20,5-21,5 21-22 24,5-26,5 25,5-27,5 27-28,5 31-33 31-32 33,5-36 35-37

chapa de aço galvanizado

espuma de uretano auto-extinguível

269 x 760 x 509 285 x 812 x 800 348 x 988 x 852 348x988x1.140 710x1.498x852 710x1.498x1.140

24 33 48 61 132 158

permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)

papel não inflamável especialmente processado

velos fibrosos multidireccionais

ventilador sirroco

150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

110 155 230 350 500 670 870 1.200 1.400

69 64 98 98 93 137 157 137 137

39 39 70 54 39 98 98 98 78

20 20 25 25 25 49 78 49 59

0,030 x 2 0,090 x 2 0,140 x 2 0,230 x 2 0,230 x 4

Ø 100 Ø 150 Ø 200 Ø 250 Ø 350

-15°C ~ +50°CDB, 80% RH ou menos



VKM-GAM
V K M 8 0 - 1 0 0 G A M

Ventilação, bobina DX e humidificador
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Notas: • Temperatura interior: 27°CDB, 19°CWB, temperatura exterior: 35°CDB Temperatura interior: 20°CDB, temperatura exterior: 7°CDB, 6°CWB

• A capacidade de humidificação baseia-se em: Temperatura interior: 20°CDB, 15°CWB, temperatura exterior: 7°CDB, 6°CWB

• O ruído de funcionamento é medido a 1,5 abaixo do centro do corpo.

• Os valores de som são medidos numa câmara anecóica construída de acordo com a condição JIS C 1502 O nível de ruído de funcionamento normalmente fica mais elevado do que este valor, 

consoante as condições de funcionamento, som reflectido e ruído periférico.

• O nível sonoro na porta de descarga de ar é de cerca de 8dB superior ao ruído de funcionamento da unidade.

• Para o funcionamento num quarto silencioso, é necessário tomar medidas para baixar o som, por exemplo, instalar mais de 2m de conduta suave perto da grelha de descarga do ar.

• O caudal do ar pode ser mudado para o modo Baixo ou modo Alto.

• A amplitude normal, introdução e eficiência dependem nas condições acima mencionadas 

• Caso o humidificador esteja cheio de água

Capacidade da Arrefecimento kW

bobina DX Aquecimento kW

Caixa Material

Dimensões Altura mm

Largura mm

Profundidade mm

Peso kg

Ventoinha Tipo

Caudal de ar Modo de permuta de Ultra elevado m3/h

calor Elevado m3/h

Baixo m3/h

Modo de bypass Ultra elevado m3/h

Elevado m3/h

Baixo m3/h

Pressão estática externa Ultra elevado Pa

Elevado Pa

Baixo Pa

Motor Saída W

Eficiência na alteração da temperatura Ultra elevado %

Elevado %

Baixo %

Permuta de entalpia Arrefecimento Ultra elevado %

energética Elevado %

Baixo %

Aquecimento Ultra elevado %

Elevado %

Baixo %

Humidificador Sistema

Quantidade kg/h

Pressão da água de alimentação MPa

N.  de elementos

Limite de À volta da unidade

funcionamento Ar exterior

Ar de retorno

Nível sonoro - Calor  Pressão sonora Ultra elevado dBA

230V permuta Elevado dBA

funcionamento Baixo dBA

Modo de Pressão sonora Ultra elevado dBA

bypass Elevado dBA

Baixo dBA

Ligação da tubagem Líquido Tipo

Diâmetro mm

Gás Tipo

Diâmetro mm

Fornecimento de água mm

Esgoto

Material de isolamento

Sistema de permuta de calor

Elemento de permuta de calor

Filtro de ar

Diâmetro da conduta de ligação mm

Fonte de alimentação V1

VKM50GAM VKM80GAM VKM100GAM

4,71 7,46 9,12

5,58 8,79 10,69

Chapa de aço galvanizado

387 387 387

1.764 1.764 1.764

832 1.214 1.214

102 120 125

Ventilador sirocco

500 750 950

500 750 950

440 640 820

500 750 950

500 750 950

440 640 820

160 140 110

120 90 70

100 70 60

2 x 280 2 x 280 2 x 280

76 78 74

76 78 74

77,5 79 76,5

64 66 62

64 66 62

67 68 66

67 71 65

67 71 65

69 73 69

Tipo de evaporação natural

2,7 4,0 5,4

0,02~0,49 0,02~0,49 0,02~0,49

1 1 2

0°C~40°CDB, 80% RH ou menos

-15°C~40°CDB, 80% RH ou menos

0°C~40°CDB, 80% RH ou menos

37,5 39 39,5

35,5 37 37,5

33 34 34,5

37,5 39 39,5

35,5 37 37,5

33 34 34,5

largura da ligação largura da ligação largura da ligação

6,4 6,4 6,4

largura da ligação largura da ligação largura da ligação

12,7 12,7 12,7

6,4 6,4 6,4

Rosca externa PT3/4

Espuma de uretano auto-extinguível

Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)

Papel não inflamável especialmente processado

Velos fibrosos multidireccionais

Ø 200 Ø 250 Ø 250

1~, 50Hz, 220-240V



VKM-GA
V K M 8 0 - 1 0 0 G A

Ventilação e bobina DX
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Notas: • Arrefecimento: temperatura interior: 27°CDB, 19°CWB, temperatura exterior: 35°CDB

• Aquecimento: temperatura interior: 20°CDB, temperatura exterior: 7°CDB, 6°CWB

• O ruído de funcionamento é medido a 1,5 abaixo do centro do corpo.

• Os valores de som são medidos numa câmara anecóica construída de acordo com a condição JIS C 1502 O nível de ruído de funcionamento normalmente 

fica mais elevado do que este valor, consoante as condições de funcionamento, som reflectido e ruído periférico.

• O nível sonoro na porta de descarga de ar é de cerca de 8dB superior ao ruído de funcionamento da unidade.

• O caudal do ar pode ser mudado para o modo Baixo ou modo Alto.

• A amplitude normal, introdução e eficiência dependem nas condições acima mencionadas 

Capacidade da Arrefecimento kW

bobina DX Aquecimento kW

Caixa Material

Dimensões Altura mm

Largura mm

Profundidade mm

Peso kg

Ventoinha Tipo

Caudal de ar Modo de permuta Ultra elevado m3/h

de calor Elevado m3/h

Baixo m3/h

Modo de bypass Ultra elevado m3/h

Elevado m3/h

Baixo m3/h

Pressão estática externa Ultra elevado Pa

Elevado Pa

Baixo Pa

Motor Saída W

Eficiência na alteração da temperatura Ultra elevado %

Elevado %

Baixo %

Permuta de entalpia Arrefecimento Ultra elevado %

energética Elevado %

Baixo %

Aquecimento Ultra elevado %

Elevado %

Baixo %

Limite de À volta da unidade

funcionamento Ar exterior

Ar de retorno

Nível sonoro - Calor Pressão sonora Ultra elevado dBA

230V permuta Elevado dBA

funcionamento Baixo dBA

Modo de Pressão sonora Ultra elevado dBA

bypass Elevado dBA

Baixo dBA

Ligação da tubagem Líquido Tipo

Diâmetro mm

Gás Tipo

Diâmetro mm

Esgoto

Material de isolamento

Sistema de permuta de calor

Elemento de permuta de calor

Filtro de ar

Diâmetro da conduta de ligação mm

Fonte de alimentação V1

VKM50GA VKM80GA VKM100GA

4,71 7,46 9,12

5,58 8,79 10,69

Chapa de aço galvanizado

387 387 387

1.764 1.764 1.764

832 1.214 1.214

96 109 114

Ventilador sirocco

500 750 950

500 750 950

440 640 820

500 750 950

500 750 950

440 640 820

180 170 150

150 120 100

110 80 70

2 x 280 2 x 280 2 x 280

76 78 74

76 78 74

77,5 79 76,5

64 66 62

64 66 62

67 68 66

67 71 65

67 71 65

69 73 69

0°C~40°CDB, 80% RH ou menos

-15°C~40°CDB, 80% RH ou menos

0°C~40°CDB, 80% RH ou menos

38,5 41 40,5

36,5 38 38,5

34,5 36 36

38,5 41 40,5

36,5 38 38,5

34,5 36 36

largura da ligação largura da ligação largura da ligação

6,4 6,4 6,4

largura da ligação largura da ligação largura da ligação

12,7 12,7 12,7

Rosca externa PT3/4

Espuma de uretano auto-extinguível

Permuta de calor total de passagem transversal de ar para ar (sensível + calor latente)

Papel não inflamável especialmente processado

Velos fibrosos multidireccionais

Ø 200 Ø 250 Ø 250

1~, 50Hz, 220-240V



VKM

                                     

                                            

BRC1D52

BRC301B61

SISTEMAS DE CONTROLE INDIVIDUAIS

9 Ligar/Desligar simultâneo do HRV e sistema de ar condicionado
(BRC1D52)

9 Ligar/Desligar o VAM (BRC301B61)
9 Funcionamento independente do HRV 
9 Comutação do caudal do ar (definição inicial)
9 Comutação do modo de ventilação (definição inicial)
9 Funções de auto-diagnóstico
9 Apresentação e reiniciação do símbolo do filtro
9 Definições do temporizador, controle simultâneo com o sistema de ar

condicionado (BRC1D52)
9 Definições do temporizador (BRC301B61)
9 Comutação para o modo de refrescamento (Seleccionável: modo de

fornecimento rico, modo de saída rico; definição inicial)

1
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controle remoto do ar condicionado

controle remoto VAM

O funcionamento do sistema de ar condicionado utilizando o controle
remoto é ligado ao funcionamento do HRV, simplificando bastante o
controlo geral do sistema. O mesmo controle remoto centraliza o
funcionamento do ar condicionado e ventilação, eliminando qualquer
necessidade do trabalho de instalação do controle remoto HRV. A utilização
de um controle remoto centralizado evita igualmente que o utilizador tenha
de escolher entre uma vasta gamas de sistemas de controle que integram o
ar condicionado e a ventilação. Ao integrar uma grande variedade de
equipamento de controle centralizado, o utilizador pode criar um sistema de
controle centralizado de grandes dimensões e elevada qualidade.

O HRV pode igualmente
ser ligado a:

Sistemas de Controle

Unidade exterior

Unidade
interior

Controle remoto



9 Podem ser controlados vários sistemas de controle utilizando apenas o BRC1D52

• Controle de Grupo
Um controle remoto do sistema de ar condicionado controla até 16 unidades de ar
condicionado e HRV em simultâneo.

*1: Conte a unidade VKM com dois sistemas de ar condicionado. Para mais informações, consulte a Tabela 1 na página 15.

• Controle utilizando 2 controles remotos
Permite controlar unidades de ar condicionado e HRV a partir de duas localizações, ligando dois
controles remotos do sistema de ar condicionado. (é possível o controle de grupo)

• Controle Remoto de grande alcance
O controle remoto - a partir de uma sala de controle distante, por exemplo, é possível graças a
uma cablagem até 500 m. (é possível dois controles remotos)

p.  16

HRV

BRC1D52

BRC1D52 (No.2)

BRC1D52 (No.1)

HRV

BRC1D52

HRV

s i s t e m a s  d e  c o n t r o l e

Sistema de Ar Condicionado

Até 16 unidades*1

Até 500m

Sistema de Ar Condicionado

Possibilidade de 2 controles remotos

Sistema de Ar Condicionado

Até 500m

Até 500m
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BRC1D52
BRC301B61

BRC1D52
BRC301B61

BRC1D52

BRC1D52

HRV

BRC1D52/BRC301B61

BRC1D52(No. 1)/
BRC301B61

BRC1D52

BRC1D52

BRC1D52(No. 2)/
BRC301B61

HRV HRV

HRV

BRC1D52

BRC1D52

KRP2A61

BRC1D52

HRV HRV

BRC301B61 só disponível para VAM-FA

• É possível accionar de
forma independente o HRV

• É possível utilizar o con-
trole remoto do sistema
de ar condicionado

• O funcionamento é possível
utilizando 2 controles
remotos

• Podem ser controladas
várias unidades HRV em
lote e em simultâneo.
(podem ser ligadas até 8
unidades HRV)

F
U

N
C

IO
N

A
M

E
N

T
O

IN
D

E
P

E
N

D
E

N
T

E

F
U

N
C

IO
N

A
M

E
N

T
O

S
IM

U
LT

Â
N

E
O

 D
E

V
Á

R
IA

S
 U

N
ID

A
D

E
S

S
IS

T
E

M
A

 D
E

F
U

N
C

IO
N

A
M

E
N

T
O

IN
D

E
P

E
N

D
E

N
T

E

• Pode controlar o funcio-
namento interligado de
vários grupos de unida-
des VRV ou Sky Air

• Quando um dos vários
grupos estão a funcionar,
as unidades HRV estão
interligadas e funcionam
em simultâneo
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• Podem ser ligadas várias
unidades interiores VRV
ou HRV, e controladas em
lotes, com o funciona-
mento interligado do HRV
e sistemas de ar condi-
cionado, utilizando o
controle remoto do
sistema de ar condicio-
nado. 

• A unidade HRV pode
igualmente ser operada
de forma independente
utilizando o controle
remoto para a unidade
interior, mesmo que esta
não esteja a funcionar

Características do
sistema 

Acessórios
necessários

Construção de sistemas

Unidade
interior

Unidade interior

Grupo 1 Unidade
interior

Grupo 2

Unidade
interior

Grupo 2Unidade
interior

Grupo 1

Durante o funcionamento de controle de grupo, a
unidade VKM possui uma capacidade equivalente a 2
unidades interiores padrão. Podem ser ligadas até 16
unidades interiores padrão ao mesmo tempo.

Unidades interiores possíveis de ligar:
VKM 0 1 2 3 4 5 6 7 8
N.º máx. de VRV 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Nota: O VKM utiliza dois endereços de controlo remoto por unidade.
O número de unidades que pode ser controlada em grupo é
apresentado em cima.



2. SISTEMAS DE CONTROLE CENTRALIZADO
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DST301B51

DCS301B51

DCS302C51

2

s i s t e m a s  d e  c o n t r o l e

Controle remoto centralizado - DCS302C51

9 Podem ser controlados individualmente 64 grupos (zonas) de unidades
interiores, através do controle remoto LCD.

9 É possível controlar até 64 grupos (128 unidades interiores)
9 É possível controlar o máximo de 128 grupos (128 unidades interiores) através

de dois controles remotos centralizados, em localizações separadas.
9 Controle de zona
9 Apresentação do código de avaria
9 Comprimento máximo da cablagem 1.000 m (total: 2.000 m)
9 Combinação controle Ligar/Desligar unificado, temporizador programável e

sistema BMS
9 O caudal de ar e a direcção podem ser controlados individualmente para as

unidades interiores em cada operação de grupo.
9 O modo e volume de ventilação pode ser controlado para a Ventilação de

Recuperação de Calor (VKM).
9 Podem ser definidos até 4 pares de ‘funcionamento/paragem’ por dia, ligando

um temporizador programável.

Combinando o equipamento de controle centralizado (opcional) apresentado em baixo, o utilizador pode
obter uma vasta gama de sistemas de controle centralizados completos para ar condicionado e ventilação.

Controle unificado LIGAR/DESLIGAR - DCS301B51

9 Uma unidade pode Ligar/Desligar até 16 grupos (128 unidades) de
unidades HRV e de ar condicionado, de forma individual ou em grupo.

9 As lâmpadas apresentam o estado de funcionamento e falha das unidades
HRV e de ar condicionado.

9 Podem ser ligadas até 8 unidades para permitir o controle centralizado de
até 128 unidades.

Temporizador programável - DST301B51

9 Uma unidade pode controlar o funcionamento de até 128 unidades de ar
condicionado e HRV num programa semanal.

9 Pode definir duas operações Ligar/Desligar por dia, durante um período
de uma semana.

Número de unidades que podem ser ligadas por sistema

Comando à distância centralizado 2 unidades

Controlo unificado on/off 8 unidades

Temporizador programável 1 unidade
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BRC1D52 BRC1D52

BRC1D52

HRV

HRV

BRC1D52BRC1D52

BRC1D52

DCS301B51
DST301B51

HRV

HRV

BRC1D52

HRV

DCS302C51

s i s t e m a s  d e  c o n t r o l e

Controle remoto centra-
lizado - DCS302C51
• O controle remoto cen-

tralizado fornece defini-
ções e funções de moni-
torização e pode controlar
até 128 unidades VRV e
HRV. É necessário um
adaptador especial para
ligar o Sky Air à linha
centralizada.

• É possível controlar em 3
padrões diferentes: indi-
vidual, grupo ou zona

• Podem ser controlados
vários grupos dentro da
mesma zona

• Pode ser accionadas
várias unidades HRV de
forma independente

• Pode ser construído um
sistema sem controles
remotos do sistema de ar
condicionado ou HRV

• O sistema de controle
pode ser expandido,
consoante os requisitos,
combinando vários sis-
temas de controle cen-
tralizados
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O • É possível o funcionamen-
to simultâneo dos HRVs e
sistemas de ar condicio-
nado através do BRC1D52

• A utilização do controle
remoto do HRV permite
alterar as definições ou
accionar independente-
mente os HRVs

Características do
sistema 

Acessórios
necessários

Construção de sistemas

Controle LIGAR/DESLIGAR
unificado - DCS301B51
• Um controle pode contro-

lar o ligar/desligar de 16
grupos de unidades de
forma colectiva ou indivi-
dual

• Podem ser instalados até 8
controlos numa linha de
transmissão centralizada
(num sistema), que permite
controlar até 128 grupos.
(16 grupos x 8 = 128
grupos)

Temporizador programável
- DST301B51
•Um temporizador progra-

mável permite controlar o
programa semanal até 128
unidades

O controle remoto HRV pode
definir o funcionamento
individual de cada unidade
HRV

O sistema de controle pode
ser expandido, consoante os
fins pretendidos, combinan-
do vários equipamentos de
controle centralizado
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Adaptador
de ligação

(sem-
tensão-
sinal-de-
contacto)

DCS302C51,
BRC1D52 Se
necessário:
DCS301B51,
DST301B51

DCS301B51
ou

DST301B51,
BRC1D52 Se
necessário:
DCS302C51Unidade interior

Unidade 
interior

Unidade
interior

Unidade interiorZo
n

a 
2

Zo
n

a 
1

A linha de ligação
pode ser prolongada
até 50m

Sem-tensão sinal de contacto

Sistema de Ar Condicionado

Adaptador
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Opções

SA

SA

RA

OA EA

Reference

BRC301B61*5

BRC1D52

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP2A61

KRP50-2

BRP4A50

FXZQ FXFQ FXCQ FXKQ FXMQ FXSQ FXDQ-N FXHQ FXAQ FXLQ/FXNQ

KRP1B57* - KRP1B61* KRP1D61 KRP1B56 KRP1B3 - KRP1B61

KRP1B101 KRP1H98* KRP1B96 - - KRP4A91 KRP1B101 KRP1C93 KRP4A93 -

*1/*4 *2/*3 *2/*3 *6 *1/*4 *3 *2/*3

Notas: 1. É necessária uma caixa de instalação para cada adaptador marcado com * 
2. Podem ser fixos até 2 adaptadores por caixa de instalação 
3. Apenas pode ser instalada 1 caixa de instalação por unidade interior 
4. Podem ser instaladas até 2 caixas de instalação por unidade interior 
5. É necessário quando trabalhar com o VAM de forma independente.  Quando funcionar em interligação com outros sistemas de ar condicionado, utilize os controles remotos do ar condicionado
6. É necessária a caixa de instalação para o segundo adaptador

o p ç õ e s

Grelha de aspiração/descarga do ar (acessório)

Conduta de ramal
(a fornecer
localmente)

Tampa redonda
(a fornecer localmente)

Filtro de alta eficiência
(Acessório)

Conduta flexível
(Acessório)

Conduta
(a fornecer
localmente)

Silenciador
(Acessório)

Material de isolamento térmico 
(a fornecer localmente)

Controle remoto VAM Controle remoto de ar
condicionado

Controle remoto centralizado Comando unificado
LIGAR/DESLIGAR

Temporizador
programável

Dispositivo de controle

Controle remoto VAM
Controle remoto do ar condicionado 
Controle remoto centralizado 
Controle unificado ligar/desligar 
Temporizador programável 
Adaptador de placa de PC Adaptador de cablagem para acessórios eléctricos 

Para humidificador (saída de sinal Ligado) 
Para o kit de controle do aquecedor 
Para cablagem unidade interior 

Referência
Caixa de instalação para o adaptador PCB
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1. ADAPTADOR DE PLACA DE PC PARA O KIT DE CONTROLE DO

AQUECEDOR - BRP4A50

Quando for necessária a instalação de um aquecedor eléctrico numa região fria, este adaptador
com uma função de temporizador interno elimina o trabalho complicado de ligação do
temporizador que é necessário com os aquecedores convencionais.

Notas para a instalação:
• Examine totalmente a localização e especificações da instalação para utilizar o aquecedor

eléctrico com base nas normas e regulação de cada país.
• Forneça o aquecedor eléctrico e dispositivos de segurança (tais como um relé e termóstato, etc)

que obedeçam às normas e regulações locais de cada país
• Utilize uma conduta de ligação não inflamável no aquecedor eléctrico. Certifique-se de que

deixa 2m ou mais entre o aquecedor eléctrico e o HRV, por razões de segurança.
• Para as unidades HRV, utilize uma fonte de alimentação diferente da do aquecedor eléctrico e

instale um disjuntor para cada uma.

1

RA EA

SA

BRP4A50

HRV

OA
Kit de controle

do aquecimento
(a fornecer
localmente)

Termóstato da temperatura. (a fornecer localmente)
(desligado quando a temperatura está a 5°C ou mais)

Fonte de alimentação (a fornecer
localmente) Caixa de relé

Termóstato da temperatura
(a fornecer localmente)
(Ligado quando a temperatura
está -10°C ou menos)

INTERIOR EXTERIOR
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VAM150FA VAM250FA VAM350FA

YAFM323F15 YAFM323F25 YAFM323F35

YAFF323F15 YAFF323F25 YAFF323F35

VAM500FA VAM650FA VAM800FA

KDDM24A50 KDDM24A100

Ø 200mm Ø 200mm Ø 250mm

YAFM323F50 YAFM323F65

YAFF323F50 YAFF323F65

VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA

KDDM24A100 KDDM24A100 x 2

Ø 250mm

YAFM323F100 YAFM323F65 x 2 YAFM323F100 x 2

YAFF323F100 YAFF323F65 x 2 YAFF323F100 x 2

- YDFA25A1

- Ø 250mm

VKM50GA(M) VKM80GA(M) VKM100GA(M)

- KDDM24B100

- Ø 250mm

KAF241G80M KAF241G100M

KAF242G80M KAF242G100M

Descrição

Filtro de alta eficiência
Substituição para o filtro de ar

Descrição

Silenciador Referência
Diâmetro de tubagem nom.

Filtro de alta eficiência
Substituição para o filtro de ar

Descrição

Silenciador Referência
Diâmetro de tubagem nom.

Filtro de alta eficiência
Substituição para o filtro de ar

Adaptaador de Referência

conduta Diâmetro de tubagem nom.

Descrição

Silenciador Referência
Diâmetro de tubagem nom.

Filtro de alta eficiência
Substituição para o filtro de ar

Silenciador Adaptador de
conduta
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FXMQ-MFV1 
Unidade de Tratamento de Ar Fresco

Características

O tratamento do ar fresco e o ar condicionado
podem ser obtidos com sucesso num único
sistema, através de uma tecnologia de bomba
de calor, sem os problemas de design
habituais, associados ao equilíbrio do
fornecimento e descarga de ar. As unidades
ventilo-convectoras de ar condicionado e uma
unidade exterior de tratamento do ar podem
ser ligadas à mesma linha de refrigerante,
resultando numa maior flexibilidade de
design e uma redução significativa nos custos
totais do sistema.

Tratamento de ar fresco e sistema de ar
condicionado através de um único sistema.

f e a t u r e s

Linha de modelos

Caudal de ar (m3/h) 1.080 1.680 2.100

FXMQ125MFV1

FXMQ200MFV1

FXMQ250MFV1



Condições de ligação

Devem ser observadas as seguintes
restrições para manter a ligação da
unidade interior ao mesmo
sistema.

• A capacidade ligada total das
unidades interiores padrão e
unidades de tratamento de ar
fresco deve estar entre 50% e
100% da capacidade das
unidades exteriores de sistemas
de ar condicionado. A capaci-
dade ligada das unidades de
tratamento de ar fresco não
deve exceder 30% da capacidade das unidades exteriores dos sistemas de ar condicionado.

• Uma unidade de tratamento de ar fresco também pode ser utilizada exclusivamente. A capacidade ligada
da unidade de tratamento de ar fresco não deve exceder 50 e 100% da capacidade das unidades
exteriores dos sistemas de ar condicionado.

• Unidades exteriores compatíveis: VRV e sistemas

OBTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E TRATAMENTO DE AR FRESCO ATRAVÉS

DE UM ÚNICO SISTEMA

A obtenção de ar condicionado e tratamento de ar fresco pode ser realizada
através de um único sistema.

1
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c a r a c t e r í s t i c a s

VRV III Series
Unidades Exteriores

Unidade Exterior de
Processamento de Ar

Unidade
Interior

Unidade
Interior

Ar Condicionado

20HP Sistema

20HP Sistema

5HP
Unidade Exterior de
Processamento de Ar

5HP
Unidade Interior x3

• A capacidade ligada total das unidades interiores padrão
e a unidade de tratamento de ar não excede 100%.

• Capacidade de sistema de 20 CV = capacidade da unidade
interior de 20 CV. A capacidade ligada da unidade de
tratamento de ar fresco não excede 30% deste valor.

• Uma vez que a capacidade do sistema de 
20 CV x 0,3 = 6 CV > capacidade da unidade de tratamento
de ar fresco = 5 CV.

Exemplo de sistema

Verifique se a capacidade do sistema ligado está
dentro da gama adequada.

Fornecimento de ar exterior
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Um sistema de Super Cablagem é
utilizado para permitir a utilização
partilhada da cablagem entre as
unidades interiores, exteriores e
controle remoto centralizado.

Este sistema possibilita que o utilizador
instale no sistema existente um controle
remoto centralizado, bastando ligá-lo às
unidades exteriores.

Graças ao sistema de cablagem sem
polaridade, é impossível fazer ligações
incorrectas e o tempo de instalação é
reduzido.

Nota:
Não é suportado o controle ligado de
FXMQ-MFV1 e HRV.

SISTEMA “SUPER CABLAGEM”

2

3

KIT DE ENTRADA DE AR 100% FRESCO

Ao introduzir ar proveniente do exterior na sala e ao ajustar a temperatura do ar exterior através de um
controlo de temperatura de descarga fixa, o sistema reduz a carga no sistema de ar condicionado.

c a r a c t e r í s t i c a s



Capacidade Arrefecimento kW

Aquecimento kW

Potência nominal Arrefecimento kW

Aquecimento kW

Caixa Material

Dimensões Unidade Altura mm

Largura mm

Profundidade mm

Weight Unidade kg

Permutador de calor Dimensões N.° de filas

Inclinação da alheta mm

Área da face m2

N.° de fases

Alheta Tipo de alheta

Ventoinha Tipo

Caudal de ar Arrefecimento Média m3/min

Aquecimento Média m3/min

Pressão estática externa Standard Pa

Motor Modelo

Saída (alta) W

Accionamento

Ligações da tubagem Líquido (DE) Tipo

Diâmetro mm

Gás Tipo

Diâmetro mm

Esgoto Diâmetro mm

Isolamento térmico

Filtro de ar

Controle do refrigerante

Controle de temperatura

Dispositivos de segurança

Dispositivos de segurança

Fonte de alimentação Frequência Hz

Tensão V

Corrente Amp. mínima do circuito (MCA) A

Amp. máxima do fusível (MFA) A

Amp. de carga total (FLA) A

Limite de tensão Mínimo V

Máximo V
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Especificações

FXMQ-MFV1
F X M Q 2 0 0 - 2 5 0 M F V 1

Ventilação

e s p e c i f i c a ç õ e s

FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

14,0 22,4 28,00
8,9 13,9 17,40

0,359 0,548 0,638

0,359 0,548 0,638

Aço galvanizado Aço galvanizado Aço galvanizado

470 470 470

744 1380 1380

1.100 1.100 1.100

86 123 123

3 3 3

2,00 2,00 2,00

0,28 0,65 0,65

26 26 26

Bobina de alheta transversal Bobina de alheta transversal Bobina de alheta transversal

Ventilador sirocco Ventilador sirocco Ventilador sirocco

18,0 28,0 35,0

18,0 28,0 35,0

185 225 205

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

380 380 380

Accionamento directo Accionamento directo Accionamento directo

Largura da ligação Largura da ligação Largura da ligação

9,5 9,5 9,5

Largura da ligação Brasagem/Ligação de brasagem Brasagem/Ligação de brasagem

15,9 19,1 22,2

PS1B PS1B PS1B

Fibra de vidro Fibra de vidro Fibra de vidro

Opcional Opcional Opcional

Válvula de expansão electrónica Válvula de expansão electrónica Válvula de expansão electrónica

Termóstato com microprocessador para arrefecimento e aquecimento Termóstato com microprocessador para arrefecimento e aquecimento Termóstato com microprocessador para arrefecimento e aquecimento

Fusível Fusível Fusível

Protector térmico do motor do ventilador Protector térmico do motor do ventilador Protector térmico do motor do ventilador

50 50 50

220-240 220-240 220-240

1,90 3,30 3,80

15 15 15

1,50 2,60 3,00

-10% -10% -10%

10% 10% 10%

Notas: • As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura exterior: 33 °CBs, 28 °CBh (68% HR), temperatura definida de descarga: 18 °CBs, comprimento equivalente de tubagem 7,5m (horizontal)
• As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura exterior: 0 °CBs, -2,9 °CBh (50% HR), temperatura definida de descarga: 25 °CBs, comprimento equivalente de tubagem 7,5m (horizontal)
• As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.
• O filtro de ar não é um acessório de série, mas instale-o no sistema de conduta no lado de aspiração. Seleccione o respectivo método colorimétrico (método de gravidade) 50% ou mais.
• Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida aos terminais da unidade não está abaixo ou acima dos limites indicados.
• A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.
• MCA/MFA : MCA = 1.25 x FLA
• MFA <= 4 x FLA
• Próxima classificação de fusível mais baixa, mínimo de 15A
• Seleccione o tamanho do fio com base no MCA
• Em vez de um fusível, utilize um disjuntor
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Sistemas de Controle

                                     

                                            

BRC1D52 SISTEMAS DE CONTROLE INDIVIDUAIS

9 Ligar/Desligar simultâneo do HRV e sistema de ar condicionado (BRC1D52)
9 Comutação do caudal do ar (definição inicial)
9 Comutação do modo de ventilação (definição inicial)
9 Funções de auto-diagnóstico
9 Apresentação e reiniciação do símbolo do filtro
9 Definições do temporizador, controle simultâneo com o sistema de ar

condicionado (BRC1D52)

1

O HRV pode igualmente
ser ligado a:

controle remoto do ar condicionado

Tal como no sistema VRV III, podem ser implementados vários sistemas de
controle, incluindo um controle remoto a partir de distâncias até 500 metros.

SISTEMAS DE CONTROLE CENTRALIZADO

PODE SER INSTALADO UM SISTEMA DE CONTROLE CENTRAL COMPATÍVEL COM O SISTEMA VRVIII. 
Proporciona um controle individual de 64 grupos (zonas) de unidades interiores.
9 É possível controlar até 64 grupos (128 unidades interiores)
9 É possível controlar o máximo de 128 grupos (128 unidades interiores)

através de dois controles remotos centralizados, em localizações separadas.
9 Controle de zona
9 Comando de grupo (são adicionados botões para cima e para baixo para a

selecção de grupo)
9 Comando da direcção e nível do fluxo de ar HRV
9 Função de temporizador avançado
9 Apresentação do código de avaria
9 Comprimento máximo da cablagem 1.000 m (total: 2.000 m)

2DCS302C51
controle remoto VAM

Nota: 
- O controle remoto ligado ao FXMQ-MFV1 não pode ser definido como o controle remoto principal. Caso
contrário, quando definido em "auto", o modo de funcionamento muda de acordo com as condições do ar
exterior, independentemente da temperatura interior.
- A definição da temperatura e o PPD não são possíveis, mesmo quando o Touch Controller ou o Intelligent
Manager estão instalados.

s i s t e m a s  d e  c o n t r o l e

Notas: 

- O controle de grupo não é possível entre esta unidade e as unidades interiores do tipo padrão. Ligue
controladores remotos a cada unidade.

- Nem todas as funções estão disponíveis quando usa o controle centralizado. Consulte o revendedor local
para informações pormenorizadas.



Opções
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FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BRC1D52
DCS302C51
DCS301B51
DST301B51
KRP2A61
KRP4A51

KAFJ371L140 KAFJ371L280
KAFJ372L140 KAFJ372L280
KAFJ373L140 KAFJ373L280
KDJ3705L140 KDJ3705L280

KDU30L250VE
KRP1B61

Dispositivo de controle

Funcionamento / Controle Funcionamento do controle remoto
Controle centralizado
Controle unificado LIGAR/DESLIGAR
Temporizador programável
Adaptador de cablagem para componentes eléctricos (1)
Adaptador de cablagem para componentes eléctricos (2)

Filtros Filtro de substituição de grande longevidade
Filtro de alta eficiência 65%

90%
Câmara do filtro *1
Kit de bomba de esgoto
Adaptador para a cablagem

Notas: 1. É necessária uma caixa de instalação para cada adaptador marcado com * 
2. Podem ser fixos até 2 adaptadores por caixa de instalação 
3. Apenas pode ser instalada 1 caixa de instalação por unidade interior 
4. Podem ser instaladas até 2 caixas de instalação por unidade interior 
5. É necessário quando trabalhar com o VAM de forma independente.  Quando funcionar em interligação com outros sistemas de ar condicionado, utilize os controles remotos do ar condicionado

CONTROLE UNIFICADO LIGAR/DESLIGAR

Proporciona controle simultâneo e individual de 16 grupos de unidades
interiores
9 É possível controlar até 16 grupos (128 unidades interiores)
9 É possível utilizar 2 telecomandos em locais separados
9 Indicação do estado de funcionamento (funcionamento normal, alarme)
9 Indicação do controle centralizado
9 1.000 m de comprimento máximo da cablagem (total: 2.000 m)

DCS301B51 3

TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL

Permite a programação de 64 grupos
9 É possível controlar até 128 unidades interiores
9 8 tipos de programação semanal
9 Alimentação eléctrica de reserva até 48 horas
9 1.000 m de comprimento máximo da cablagem (total: 2.000 m)

DST301B51 4
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VRV+EXV-kit
Aplicação de Tratamento de Ar VRV

Características
A Daikin apresentou uma nova gama de unidades de condensação por inverter R-410A para
proporcionar ventilação e ar condicionado para instalações de tratamento do ar em espaços
comerciais de médias e grandes dimensões.
Este sistema é único por combina a flexibilidade das unidades Daikin VRV com as aplicações de
tratamento de ar.

Devido à simplicidade do sistema, é muito fácil desenhar o sistema de ar condicionado.

1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA

kit EXV Unidade de tratamento

Linha de gás

Linha de líquido

Comunicação F1,F2

De modo a maximizar o potencial da combinação, a Daikin oferece diferentes kits de
expansão e um conhecido sistema de controle. 
BRC1D52 é utilizado para definir a referência de temperatura (ligado ao EKEXMCB)

c a r a c t e r í s t i c a s

(a fornecer
localmente)
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1. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA1

Especificações

RXQ-P(A)
Só arrefecimento

RXQ-P(A)
Gama Disponivel CV
Capacidade arrefecimento kw
Potência (nominal) arrefecimento kw
Dimensões AxLxP mm
Peso kg
Niveis Acusticos potência sonora pressão sonora dBA

pressão sonora arrefecimento dBA
Caudal de ar (nominal at 230V) arrefecimento m/min
Limite de funcionamento arrefecimento min~max °CDs
Refrigerante
Fonte de alimentação
N° máx. de unidades interiores conectáveis
Ligações das tubagens líquido (od)/gás mm

5 8 10 12 14 16 18
5 8 10 12 14 16 18

14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0
3,52 5,56 7,42 9,62 12,4 14,2 16,2

1.680x635x765 1.680x930x765 1.680x930x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765 1.680x1.240x765 1.680x1.240x765
157 185 238 238 315 315 323
72 78 78 80 80 80 83
54 57 58 60 60 60 63
95 171 185 196 233 233 239

-5,0~43,0
R-410A

3N~/400V/50Hz
8 13 16 19 23 26 29

9,5 / 15,9 9,5 / 19,1 9,5 / 22,2 12,7 / 22,2 12,7 / 28,6 12,7 / 28,6 15,9 / 28,6

e s p e c i f i c a ç õ e s

2. AMPLA GAMA DE KITS DE VÁLVULAS DE EXPANSÃO (EXV) DISPONÍVEIS2

Permutador de calor permitido 

Volume (dm3)

min max

Permutador de calor permitido 

Capacidade (Kw)

min std max

Classe de capacidade

EKEXV

EKEXV

EKEXV

EKEXV

EKEXV

EKEXV

EKEXV

EKEXV

50
63
80
100
125
140
200
250

5,0 5,6 6,2
6,4 7,1 7,8
8,1 9,0 9,9
10,1 11,2 12,3
12,6 14,0 15,4
14,4 16,0 17,6
20,2 22,4 24,6
25,2 22,0 30,8

0,76 - 0,96
0,96 - 1,22
1,22 - 1,53
1,53 - 1,91
1,91 - 2,14
2,14 - 3,06
3,06 - 3,82
3,82 - 4,78



Caixa de Controle

Ligações eléctricas para fonte de alimentação quantidade 3
comentário fio de massa fornecido

para ligação com interior quantidade 2
comentário F1-F2

para o controle remoto quantidade 2
comentário P1,P2

para kit de válvulas quantidade 6
de expansão comentário Y1~Y6
tubo de líquido quantidade 2
dos termístores comentário R1,R2
tubo de gás dos termístores quantidade 2

comentário R3,R4
ar do termístor quantidade 2

comentário R5,R6
LIGAR/DESLIGAR comentário T1,T2

Entrada da fonte de alimentação fundo
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2 TABELA DE COMBINAÇÕES

Tabela de combinações

CAIXA DE KIT DE VÁLVULAS DE EXPANSÃO
CONTROLO

Unidade exterior CONTROLO Z CLASS 50 CLASS 63 CLASS 80 CLASS 100 CLASS 125 CLASS 140 CLASS 200 CLASS 250
EKEXMCB EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

RXQ5P x x x x x x x x x
RXQ8P x x x x x x x x x

3ph RXQ10P x x x x x x x x x
RXQ12P x x x x x x x x x
RXQ14PA x x x x x x x x x
RXQ16PA x x x x x x x x x
RXQ18PA x x x x x x x x x

X = Quantidade determinada pela relação de ligação ou número máximo de unidades interiores (o kit EKEVX é considerado como uma das
unidades interiores).

4 CAIXA DE CONTROLE

Caixa de Controle

Caixa cor Branco-cinzento
Dimensões unidade altura mm 132

largura mm 400
profundidade mm 200

Peso unidade kg 3,5
Limite de funcionamento arrefecimento mínimo °CBs -5,0

máximo °CBs 46,0
Power Supply nome V3

fase 1
frequência Hz 50
tensão V 230
limite de tensão mínimo V -10%

máximo V 10%

2. KIT DE VÁLVULAS DE EXPANSÃO (EXV)3

Caixa Cor Branco marfim

Dimensões Unidade Altura mm 401
Largura mm 215
Profundidade mm 78

Peso Unidade kg 2,9
Ligação das tubagens Líquido mm 9,52
Nível de pressão sonora nominal dB(A) 45 (máx. a 10 cm do motor)
Limite de funcionamento Arrefecimento min °CBs -5,0

max °CBs 46,0

e s p e c i f i c a ç õ e s

Expansion valve kit
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O ponto predefinido pode ser fixo através do controlador
remoto por cabos da Daikin padrão. Ligar/desligar de
forma remota pode ser realizado através de um adaptador
opcional KRP4A51. Não deve ser ligado um controlador
DDC externo. O BRC1D52 é utilizado para definir a
temperatura do ponto definido (ligado ao EKEXMCB).

Atenção: Não ligue o sistema a dispositivos DIII-net
(Intelligent Controller, Intelligent Manager, DMS-IF, BACnet
Gateway …). Pode resultar numa avaria ou falha de todo o
sistema.

1. CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR ATRAVÉS DO CONTROLE DAIKIN1

Opções

Atenção: Utilize apenas este sistema juntamente com uma unidade de tratamento de ar fornecida no local. Não ligue este sistema a
outras unidades interiores.

BRC1D52
KRP4A51

EKEXV 50, 63, 80, 100, 125, 140, 200, 250

EKEXMCB

Controle remoto por cabos
Adaptador de cablagem para componentes eléctricos
- Kits de válvulas

Ts

TR

Te
AHU

divisão

Td

Caixa de
controlo da

Daikin:
EKEXMCB

BRC1D52

KRP4A51

ON / OFF
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Notas
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A posição única da Daikin como fabricante
de equipamento de ar condicionado,
compressores e refrigerantes, levou a que
tivesse um contacto directo com as questões
ambientais. 
Há vários anos que a Daikin tomou a decisão
de se tornar um líder no fornecimento de
produtos que têm um impacto limitado no
ambiente. 
Este desafio exige uma concepção e
desenvolvimento ecológicos de uma vasta
gama de produtos e um sistema de gestão
de energia, resultando na conservação de
energia e uma redução dos desperdícios.

Os produtos Daikin são distribuídos por:

"A presente publicação é apresentada apenas como informação
e não constitui qualquer obrigação contratual por parte da Daikin
Europe N.V.. A Daikin Europe N.V. compilou o conteúdo desta
publicação de acordo com os seus melhores conhecimentos. Não
é dada qualquer garantia explícita ou implícita sobre a totalidade,
precisão, fiabilidade ou aptidão para um determinado objectivo
do respectivo conteúdo e dos produtos e serviços nele
apresentados. As especificações estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente qualquer
responsabilidade por quaisquer danos directos ou indirectos, no
seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a
utilização e/ou interpretação desta publicação. Todo o conteúdo
está protegido por copyright pela Daikin Europe N.V.."

A Daikin Europe N.V. é aprovada pela LRQA pelo seu
Sistema de Gestão de Qualidade de acordo com a
norma ISO9001. A norma ISO9001 diz respeito à
garantia da qualidade no que se refere à concepção,
desenvolvimento e fabrico, assim como aos serviços
relacionados com o produto.

A ISO14001 garante um sistema de gestão do
ambiente eficaz que protege a saúde e o ambiente
do potencial impacto das nossas actividades,
produtos e serviços e ajuda a manter e a melhorar a
qualidade do ambiente.

As especificações estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio

As unidades Daikin obedecem às normas europeias
que garantem a segurança do produto.

Os produtos VRV não são abrangidos pelo Programa
de Certificação Eurovent


