VRV, ИНТЕГРИРАНА КЛИМАТИЗАЦИЯ
ЗА СРЕДНИ ДО ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ПОМЕЩЕНИЯ

Total Solution

Концепцията

VRV Total Solution на Daikin осигурява една точка на контакт за
конструкцията и техническото обслужване на вашата система за
интегрирано управление.
Нашите модулни тела ви позволяват да изберете подходящата комбинация
от оборудване и технология, за да сте сигурни, че постигате оптималния
баланс на температура, влажност и свежест на въздуха за зона с идеален
комфорт с максимална енергийна ефективност, минимални текущи
разходи и намалени емисии на CO2.

ЗНАЕХТЕ ЛИ, ЧЕ…
можете да използвате нашето VRV решение за
управление на

до 50% от потреблението на

енергия от офис сграда, което ви осигурява огромен

Други

Загряване на вода

Офис
оборудване

Отопление на
помещения

потенциал за икономия на разходи и енергия, като
ограничава вредното въздействие върху околната среда.
Цялостно потребление на енергия за офис сграда

Осветление

Охлаждане на
помещения
Проветряване

Източник: EIA; 1995, Commercial buildings Energy consumption survey (Анкета за потребление на енергия от търговски сгради)
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Външни тела на VRV с
интегрирано термопомпено
решение
›› Решения за всички климатични
условия от -25°C до +52°C
›› Универсален за монтаж
във всяка сграда
›› Може да се адаптира според вашите
конкретни нужди за постигане на
най-високата сезонна ефективност
›› Новият стандарт в комфорта
на отопление
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Отопление и охлаждане
Широка гама вътрешни тела, които са подходящи
за стаи с всякакъв размер и форма
››

Перфектен комфорт

››

Практически безшумен

››

Стилен дизайн

››

Възможен е скрит монтаж

Разпределение
на въздуха чрез
въздушни завеси
Високоефективно решение за климатично
разпределение при врати
››

постоянно отворени врати

СПЕСТЕТЕ ДО 15% В СРАВНЕНИЕ С
ТРАДИЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Гореща вода
Използвайте възобновяема енергия за

Най-ефективното решение за магазини с

››

Безплатно отопление с въздушни завеси

››

Целогодишен комфорт, дори в найсуровите дни

СПЕСТЕТЕ ДО 72% В СРАВНЕНИЕ С
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА

получаване на гореща вода
››

Възможно е безплатно затопляне на водата

››

Възможност за комбиниране със соларни

››

Гореща вода за душове, вани, вода от чешмата за

панели
почистване, подово отопление или радиатори
››

Гореща вода до 80°C

СПЕСТЕТЕ ДО 17% В СРАВНЕНИЕ С ГАЗОВ КОТЕЛ

Лесни за използване
системи за управление
Пълен контрол за максимална ефективност
››
››
››
››
››
››

Проветряване
Създайте висококачествена среда в помещенията
››

Топлината се регенерира между външния и
вътрешния въздух

››

Безплатно охлаждане

››

Оптимален контрол на влажността

››

Филтрирането на въздуха осигурява
постоянно подаване на свеж въздух

СПЕСТЕТЕ ДО 40% БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОНИСКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОХЛАЖДАНЕ И
ОТОПЛЕНИЕ

От отделен контрол до управление на няколко сгради
Лесно за използване управление чрез сензорен екран
Дистанционно управление и наблюдение чрез интернет
Зоново управление
Инструменти за управление на енергия
Бързо постигане на съответствие с изискванията за флуоросъдържащи
парникови газове чрез дистанционна проверка за задържане на хладилен агент
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Защо да избере приложните

VRV решения?
Ниски експлоатационни разходи
Според Franklin + Andrews, едни от водещите строителни
икономисти в света, текущите разходи за VRV системи с
рециклиране на топлина са значително по-малки в сравнение с
2- или 4-тръбна система с вентилаторни конвектори. Текущите
разходи за m2 брутна застроена площ на система с вентилаторни
конвектори могат да бъдат от 40 до 72% по-високи в сравнение с
VRV система с рециклиране на топлина.

По-голяма пространствена ефективност
VRV системата е по-пространствено ефективна отколкото
охлаждащ

агрегат,

тъй

като

изисква

много

по-малко

пространство за инсталация. Например, Franklin + Andrews
предполагат, че 2- или 4-тръбна система с вентилаторни
конвектори може да отнеме около 7% от цялостната отдавана
под наем площ на сградата, докато сравняваната VRV система
ще отнеме между 3 и 5%. Това означава, че VRV на Daikin
позволява на предприемачите да увеличат отдаваното под наем
пространство, тъй като се изисква 29% по-малко монтажно
пространство, отколкото за система с охлаждащи агрегати. А
в сферата на силно конкурентния пазар, предлагането на найгъвкавото и ефективно използване на офис пространството може
да бъде реално необходимо условие за сключване на сделка.

Изпълнение на утрешното
законодателство още днес
Някои проектанти се безпокоят от използване на голям
обем хладилен агент в сграда, вместо система с охладена

флуоросъдържащи парникови газове, за да се сведе до

Модулният подход осигурява поголяма гъвкавост

минимум всеки риск от течове. Също така, VRV отговаря и

Модулният подход на VRV осигурява по-голяма гъвкавост за

на изискванията на директивата за продукти, използващи

балансиране на топлинните натоварвания в различни части на

енергия и е разработена за сезонна ефективност, като са

сградата. За разлика от това, даден охлаждащ агрегат стартира

взети под внимание и бъдещи законови изисквания.

цяла система, което изисква скъпоструващо допълнително

вода. Въпреки това, VRV системите на Daikin се разработват
и монтират в съответствие с най-новите разпоредби за

Разработена да отговори на текущи и
бъдещи изисквания

тяло. И ако той се повреди, се поврежда и цялата система. VRV
предлага и увеличени тръбни дължини, така че системата да
може да бъде проектирана гъвкаво според нуждите на сгради
с най-различни размери и форми.

VRV осигурява и по-голяма гъвкавост, за да се удовлетворят
текущи и бъдещи изисквания на клиентите, тъй като системата
може да се проектира, изгражда и въвежда в експлоатация

Интелигентно управление на енергия

етаж по етаж. С 20 различни типа вътрешни тела и гама от 14

Дадена термопомпена система работи толкова интелигентно,

различни налични капацитета, VRV може да се въвежда зона по

колкото нейната система за управление позволява. Затова

зона и да се адаптира според потребностите на всеки наемател

Daikin предлага Intelligent Touch Manager, лесна за използване

на сградата чрез програма за поетапно обновяване.

интелигентна контролна система с инструменти за интелигентно
управление на енергия за откриване на зони или тела,

Точен зонов контрол, съвпадащ с
нивото на заетост на сградата

изразходващи ненужно енергия и за намаляване на текущите
разходи, така че ефективността на системата да може да се
поддържа съгласно първоначалните условия на проектиране.

Всеки етаж и дори всяка стая могат да се управляват поотделно,
за да се увеличи енергийната ефективност и да се предотврати
пилеенето на енергия. Тази универсалност прави VRV идеална
за сгради с много наематели, която може да има незаети зони и
различни периоди на интензивно и слабо използване.

Надеждност, на която можете да
разчитате
Разбира се, осигуряването на по-ниски текущи разходи зависи
от надеждността и ефективността на системата през целия
й експлоатационен цикъл. Затова е успокояващо да знаете,
че Daikin има уникална репутация за качество, надеждност и
следпродажбено обслужване.

VRV Total Solution

Ниски
експлоатационни
разходи

3/4

възобновяем
външен въздух

VRV
инверторна
система

за собственици на сгради
Нашата термопомпена технология е високо енергийно
ефективна, тъй като използва

енергия

възобновяема

от външния въздух за извършване на

Отопление /
Охлаждане

целия процес на отопление без да има нужда от
вторична отоплителна система. Това води до директно
спестяване при емисиите от CO 2 и текущите разходи.

Увеличете сезонната ефективност
Но VRV на Daikin използва други революционни технологии
за увеличаване на сезонната ефективност и намаляване на
текущите разходи.
Променливата температура на хладилния агент, например
- уникална функция на Daikin, автоматично адаптира
системата VRV IV към потребностите на отделна сграда
и местните климатични условия, което води до

28%

икономия от разходи, в сравнение с подобни

системи. Всичко това става без да се прави компромис с
комфорта и гъвкавостта.
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1/4

електрическа
енергия

Неинверторна система

Интелигентни вътрешни тела
Тела, като касетата с кръгъл поток, предлагат до 50%
икономии

в

сравнение

със

стандартните

касети

благодарение на ежедневно автоматично почистване
на филтъра. Интелигентните сензори спестяват до 27%
енергия като регулират зададената точка или изключват

ЗНАЕХТЕ ЛИ, ЧЕ…

уреда, когато в стаята няма никой.

система с рециклиране

Персонален комфорт за наемателите

на топлина

извлича топлина от охладени зони и след това я
използва отново за отопление на други зони или за
получаване на топла вода, като така се позволява
части на сградата.

това е нивото на комфорт, осигурявано от климатичната
система, което е най-важно и затова:
››

температурата трябва да бъде правилна

››

трябва да има достатъчно свеж въздух, постъпващ в
зоната

COP

Желана стайна температура

едновременно да се отопляват и охлаждат различни

Когато се разглежда от гледна точка на живеещите в сградата,

Идеална ситуация
при отопление и
охлаждане

10
8
7

››

нивото на влажност трябва да бъде правилно

››

нивото на шум трябва да бъде намалено

6
5

4

Нашата интегрирана система отговаря на всички тези

3

изисквания и осигурява отделно управление, където е

2

възможно.

1
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50% отопление
50% охлаждане

80

100

Само отопление

Специално внимание бе обърнато, за да се намалят
нивата на шум на системата. Нивото на шум на нашите
вътрешни тела може да бъде

Коефициент на преобразуване на енергията
на Daikin VRV система с рециркулиране на топлина

съвсем ниско -

19 dBA, докато шумът от нашите външни тела може

да се намали по време на чувствителни на шум периоди,
като например през нощта.
Освен това, VRV е

отопление.

еталон за комфорта на

VRV IV продължава да осигурява

отопление, и дори в режим на размразяване дава
отговор на всички осезаеми неудобства от използване
на термопомпа за моновалентно отопление.
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Гъвкави решения за

консултанти и проектантски бюра
Нашите модулни системи позволяват високо ниво на
гъвкавост и ние имаме оборудването да реагираме
при всички ситуации, изискващи климатизация: от
отопление, когато външната температура спада до -25ºC
чак до съвършено охлаждане, когато навън е +50ºC.
Нашето външно оборудване е гъвкаво за
потребностите на всяка сграда, без значение от проекта.
Тя може да се постави на покрива, за да се увеличи
използването на интериорното пространство или в
сградата, което води до по-малка тръбна дължина, пониски монтажни разходи, повишена ефективност и подобра визуална естетика.
Нашата изключително широка гама от вътрешни тела
предлага многобройни решения за всяко пространство
без значение от формата или дизайна. Тя ни позволява
да изберем възможно най-доброто решение без да
има значение какъв е размерът на стаята или нейната
форма. Нашите специално проектирани вътрешни
тела, вентилационните тела и въздушните завеси
Biddle могат да се виждат и да представляват част
от декора или да бъдат незабележими, в зависимост
от потребностите на клиентите. Нашата гъвкава
тръбна конструкция е почти неограничена с
1 000m дължина на тръбите. Нещо повече, малката тръбна
разводка за хладилен агент заема по-малко пространство
в шахти и таванни празни пространства като увеличава
отдаваното под наем пространство. Каквото и да ви е
необходимо, нашите решения са достатъчно гъвкави, за да
осигурят оптимален резултат.
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Научете какви решения
може да предложи VRV за
›› приложения за
търговия на дребно
›› офисни приложения
›› хотелски приложения
›› жилищни приложения
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Намаляване на разходите за

търговия на дребно
В текущата търговска среда, търговците на дребно са подложени на натиск
за намаляване на складовете и текущите разходи. Законодателството добавя
още финансов натиск с различни енергийно ефективни схеми. Затова
допустимите, енергийно ефективни решения са жизнено важни за намаляване
на експлоатационните разходи, като се осигурява съответствие с най-новите
разпоредби.

Предложение за VRV решения

22

›› Инверторна термопомпена технология,
пестяща енергия, която осигурява СОР
до 4,5.
›› Индивидуално управление на всяко
вътрешно тяло
›› Решение по индивидуална поръчка, което
използва "променлива температура на
хладилния агент" за постигане на найвисоката сезонна ефективност
›› Новият стандарт в комфорта на
отопление с непрекъснато отопление по
време на размразяване
›› Гъвкав монтаж. Външното тяло може
да се монтира отвън, за да се увеличи
търговската площ или може да се
монтира в сградата, така че да няма
визуално въздействие и шумът да е нисък.

ЗНАЕХТЕ ЛИ, ЧЕ...
… VRV IV е оптимизирана за сезонна ефективност?
Революционното регулиране на променливата температура
на хладилния агент автоматично приспособява вашата VRV
система към потребностите на отделната сграда и местните
климатични условия, като намалява текущите разходи с 28%!
Системата може лесно да се адаптира, за да бъде
оптимизирана според
вашия желан баланс

За да разгледате нашата пълна продуктова гама
за VRV, вижте на www.daikineurope.com или при
вашия местен търговски представител
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между комфорт и
ефективност.

Касета с кръгъл поток със самопочистващ се панел
50% икономия на енергия в сравнение със стандартните касети
›› Самопочистващата се функция осигурява ежедневно почистване
на филтъра, което води до 50% икономия на енергия
›› По-ниски разходи за поддръжка (почистването на филтъра
може да се извършва с прахосмукачка)
›› Интелигентни сензори изключват уреда, когато в стаята няма
никой, което спестява до 27%
›› Перфектен комфорт: 360° разпределение на въздушния поток и
система за откриване на присъствие, насочваща въздушния поток
встрани от хората

22

Лесно за потребителя управление
Създайте комфортна среда за клиентите
›› Лесно за използване меню, което облекчава максимално
управлението на вашата система
›› Енергоспестяващи функции, намаляващи вашите текущи
разходи
›› Модерен дизайн
›› Седмични програми повишават комфорта и ефективността
›› Поддържа много езици
›› Функция за блокиране на бутоните за избягване на
неправилна употреба

Въздушна завеса Biddle
Високоефективни решения за справяне с проблема за
разделяне на климата при вратите
›› Най-ефективното решение за постоянно отворени врати,
което осигурява значителни икономии на енергия до 72% и
период на изплащане на инвестицията само от 1,5 години в
сравнение с електрически въздушни завеси
›› Целогодишен комфорт, осигурен от технология на
преобразуване и оптимизирана скорост на въздушния
поток
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Ефективност на

работното място

Ефективното управление на сградата и помещенията е ключът за намаляване на експлоатационните разходи

Предложение за VRV решения

›› Значително намалени разходи за
гореща вода и отопление чрез
повторно използване на топлината,
рециклирана от зони, изискващи
охлаждане
›› Перфектен комфорт чрез
едновременно отопление на
помещения и охлаждане на други
помещения

22

22

›› Гъвкав монтаж. Външното тяло
може да се монтира отвън, за да се
увеличи търговската площ или в
сградата, така че да няма визуално
въздействие и шум.

ЗНАЕХТЕ ЛИ,ЧЕ...
... Можете да свържете VRV система към геотермален воден
кладенец. Тъй като температурата на 10m под земята
За да разгледате нашата пълна продуктова гама
за VRV, вижте на www.daikineurope.com или при
вашия местен търговски представител
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е почти постоянна през цялата година, това осигурява
висока ефективност дори при екстремни климатични
условия.

Централизирано управление
Пълен пакет на Daikin за управление на офис сграда
››

Интуитивен потребителски интерфейс

››

Интелигентно управление на енергия

››

Гъвкаво по размер и интегриране чрез WAGO

››

Онлайн достъп и контрол на няколко сгради

››

Лесно управление на консумацията на електричество
от много наематели

22

Свеж външен въздух
По-здравословна атмосфера в офиса

››

Намалява ненужния разход на енергия чрез
рециклиране на топлината от отработения въздух

››

Комбиниране на вентилация и климатизация в една
система

Напълно плоска касета
Дизайн и интелект в комбинация

››

››
››

Дизайн, уникален на пазара: монтира се
безпроблемно в архитектурни таванни плочи и
приляга плътно към тавана
Култов дизайн и инженерно съвършенство
Интелигентни сензори за максимален комфорт и
ефективност

+

ТИХ КАТО
ШЕПОТ НА

››

Идеален за средни и големи сгради

››

Филтрирането на въздуха осигурява постоянно
подаване на чист въздух

Гореща вода
Намаляване на разходите за гореща вода

››

Използване на термопомпена технология за
получаване на гореща вода

››

Безплатно получаване на гореща вода, възможно
чрез предаване на топлина от зони, изискващи

ЛИСТА

охлаждане.
››

Възможност за свързване на слънчеви панели

››

Възможни приложения: вани, подово отопление,
душове и радиатори

013

Гостоприемство с икономичност
Репутацията на хотела зависи от това колко удобно и приятно се чувстват гостите по време на техния престой.
Същевременно, собствениците на хотели трябва да запазят пълен контрол върху своите експлоатационни разходи
и потреблението на енергия.

Предложение за VRV решения

22

›› Ниски разходи за отопление и гореща
вода чрез рециркулиране на топлина
от зони, изискващи охлаждане
›› Перфектната персонална среда за
гостите чрез едновременно отопление
на помещения и охлаждане на други
помещения
›› Гъвкав монтаж. Външното тяло може
да се монтира отвън, за да се увеличи
площта за гости или в сградата, така че
да няма визуално въздействие и шум в
градския център.

ЗНАЕХТЕ ЛИ,ЧЕ...
... ако вашата система има само 10% по-малко хладилен
агент, отколкото оптималното количество, потреблението
на енергия за поддържане на капацитета може да
се увеличи с 30%. Затова ние разработихме нашата
автоматична функция за зареждане с хладилен агент и
автоматична проверка за задържане на хладилен агент,
за да осигурим оптималния капацитет и ефективност

За да разгледате нашата пълна продуктова гама
за VRV, вижте на www.daikineurope.com или при
вашия местен търговски представител
14

през целия експлоатационен период на системата и
за да отговорим на изискванията на разпоредбите за
флуорирани парникови газове.

Централизирано управление
Интелигентно управление на енергия
›› Пълен контрол и управление на VRV системи с до
2 560 вътрешни тела
›› Лесно интуитивно придвижване в менюто и подробно
графично представяне
›› Разпределение на потреблението на електроенергия за
всяко вътрешно тяло
›› Пълен контрол над всички функции на климатичната
система и основните функции на сградата като
противопожарна аларма и т.н. за оптимизиране на
енергийната ефективност, комфорта и безопасността
›› Наблюдение и контрол на няколко сгради чрез интернет

Интелигентен контролер за хотелски стаи
Осигурява пълен контрол на собственика на хотела върху
потреблението на енергия
›› Свързва се с всички типове контролери, включително
лесни за използване сензорни екрани
›› Автоматична промяна на зададена точка, когато гостите
излязат от стаята или отворят прозореца за спестяване на
енергия
›› Удовлетворяване на всички потребности на гостите, тъй
като всяка стая се контролира поотделно
›› Лесна интеграция в софтуер за резервиране на хотелски
стаи
22

Тяло за скрит монтаж
››

Специално разработено за малки или добре
изолирани помещения, като хотелски спални

››

Перфектен комфорт: много ниско ниво на шум,
гарантиращо покой през нощта

››

Прекрасно се вписва във всякакъв интериор

››

Увеличава полезното пространство: много
компактни размери за свеждане до минимум на
пространството над тавана

Гореща вода
Подгряване на вода с възобновяема енергия
›› Използване на възобновяема енергия чрез термопомпена
технология за получаване на гореща вода
›› Безплатно получаване на гореща вода, възможно чрез
предаване на топлина от зони, изискващи охлаждане.
›› Възможни приложения: бани, подово отопление и
радиатори
›› Гореща вода до 80°C
15

Жилищни решения
Няма друго място като ДОМА.

Предложение за Мини VRV решения

›› Икономична отоплителна система с
ниско потребление на енергия
›› По-малко емисии на CO2 в
сравнение с традиционните
системи за отопление
›› Към едно външно тяло могат да се
свържат до 9 стилни вътрешни тела
›› Компактен дизайн
›› Ниско ниво на шум на външното
тяло

22

22

ЗНАЕХТЕ ЛИ,ЧЕ...
... когато избирате климатична система на Daikin, вие
полагате грижи и за околната среда?
В процеса на производство на нашите климатични

За да разгледате нашата пълна продуктова гама
за VRV, вижте на www.daikineurope.com или при
вашия местен търговски представител
16

системи ние правим всичко възможно да рециклираме
материалите, да намаляваме количеството на отпадъците и
да използваме енергия от възобновяеми източници.

22

Стилни вътрешни тела
››

Забележителна комбинация от култов дизайн и
функционалност

+

УНИКАЛЕН:

››

Комбинира усещането за радиатор с комфорта и
енергийната ефективност на термопомпа

УСЕЩАНЕТО ЗА

››

Филтър за пречистване на въздуха

РАДИАТОР...

››

Перфектен комфорт: Почти безшумен при около 19 dBA

››

Охлажда вашия дом през лятото
17

Портфолио

VRV външни тела

Не всички компоненти могат да се свързват едновременно към едно външно тяло.
Вижте проектантския справочник за повече информация.

: компонентът може да се свързва

x : компонентът не може да се свързва
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RYYQ-T
термопомпен тип
с постоянно отопление

(1) (1) (1)

RXYQ-T
Термопомпен тип без
постоянно отопление

(1) (1) (1)
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RTSYQ-PA
Термопомпа, оптимизирана за
отопление
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RXYCQ-A
за стандартни изисквания
за отопление и охлаждане
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REYQ-P8/P9
Малка компактна
комбинация
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REYHQ-P
Комбинация с висок COP
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за свързване с хидравличен
модул за битова гореща вода
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RWEYQ-PR
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РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТОПЛИНА

Комбинация от няколко

1

Нестандартна комбинация (свободно комбиниране)

460 500 540 636 712 744 816 848

Централизирано управление
(като DCS3*/DST)
Мрежови решения
(като DCS6*/DAM/DMS)

360

Отделно управление (като BRC)

RQCEQ-P
VRVIII-Q - H/R

280

Нискотемпературен хидравличен
модул за VRV
Високотемпературен хидравличен
модул за VRV

RQYQ-P
VRVIII-Q - H/P

ТЕРМОПОМПЕН ТИП

НА ТОПЛИНА -

140

С РЕЦИКЛИРАНЕ

ЗАМЕНЯЕМИ VRV

ВЪЗДУШНО
ОХЛАЖДАНЕ
18

Капацитет (HP)
4 5 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Въздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Име на продукт

Вътрешни тела за свеж въздух
(като FXMQ-MF)
Комплект за свързване на
климатични камери (като EKEXV)

Тип

Вентилация с рекуперация на топлината (като VAM)

СЕРИЯ

H/R - H/P

СЕРИЯ

REYAQ-P

Капацитетен клас

Едно тяло

Системи за
управление



RXYSQ-P8V1 (Монофазни)
RXYSQ-P8Y1 (Трифазни)

H/R - H/P

ГЕОТЕРМАЛНА СТАНДАРТНА

ВОДНО
ОХЛАЖДАНЕ
Система

Капацитет (HP)
Вътрешни Вентилационен Въздушна Свързване с
тела
блок
завеса хидравличен модул
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

Вътрешни тела за жилищно
приложение (като Daikin Emura)

ТЕРМОПОМПА

Име на продукт

Вътрешни тела тип VRV (като FXSQ)

Тип

ВЪЗДУШНО ОХЛАЖДАНЕ

Система

VRV вътрешни тела

Стилни вътрешни тела
Капацитет

Модел

2
3
4
5

15

20

25

32

40

50

63

71

80 100 125 140 200 250

Сензор за присъствие и
подов сензор3
Двустранна касета
за вграждане в окачен
таван

FXZQ-A

Таванна ъглова касета

FXKQ-MA

Тип
ТАВАННИ КАСЕТИ

Таванна касета с кръгъл поток
Функция за автоматично почистване3
FXFQ-A
Сензор за присъствие и подов сензор3
Напълно плоска касета

ТАВАННО ТЯЛО ЗА скрит
канален МОНТАЖ

FXCQ-A

Малко таванно тяло
FXDQ-M9
за скрит канален монтаж
Тънко таванно тяло
за скрит канален монтаж FXDQ-A

СТЕННО ТЯЛО

Таванно тяло за скрит
канален монтаж с инверторно FXSQ-P
управляван вентилатор
Таванно тяло за скрит
канален монтаж с инверторно FXMQ-P7
управляван вентилатор

Стенно тяло

FXAQ-P

Таванно тяло
за окачен таван

FXHQ-A

ТАВАННО ТЯЛО
ЗА ОТКРИТ
МОНТАЖ

Голямо таванно тяло
FXMQ-MA4
за скрит канален монтаж

Четиристранно таванно
FXUQ-MA
тяло
Подово тяло
Подово тяло
за скрит монтаж

Капацитет на охлаждане (kW)1
Капацитет на отопление (kW)2

1

Име на
продукта

Подово ТЯЛО

Подово ТЯЛО

ТАВАННО ТЯЛО ЗА СТЕННО
ТЯЛО
ОТКРИТ МОНТАЖ

ТАВАННО ТЯЛО ЗА скрит канален МОНТАЖ

ТАВАННИ КАСЕТИ

Тип

FXLQ-P
FXNQ-P
1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Модел

Име на
продукта

Капацитет
15 20 25

Съвместими
външни тела
35

42

50

60

71

RYYQ-T

Таванна касета с кръгъл поток
Функция за автоматично
почистване3
FCQG-F
Сензор за присъствие
и
подов сензор3

RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1



Напълно плоска касета
Сензор за присъствие
и подов сензор3

FFQ-C



Малко таванно тяло
за скрит монтаж

FDBQ-B



Тънко таванно тяло
за скрит монтаж

FDXS-F



Таванно тяло за скрит
монтаж с инверторно
управляван вентилатор

FBQ-C



Daikin Emura Стенно тяло

FTXG-JA/
JW

 

Стенно тяло

CTXS-K
FTXS-K

 

Стенно тяло

FTXS-G

 

Таванно тяло
за окачен таван

FHQ-C



Подово тяло Nexura

FVXG-K

 

Подово тяло

FVXS-F

 

Подово-таванно тяло

FLXS-B

 

5

Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър), външна температура: 35°C (сух термометър), еквивалентна дължина на връзките за хладилния агент: 5 m, денивелация: 0m.
Номиналният капацитет на отопление се базира на: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 6°C (мокър термометър), съответна дължина на тръбите: 5 m, денивелация: 0m
Допълнително
Не може да се свързва към VRV III-S
Агрегат от клас 15 не е се предлага за RYYQ-T
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