VRV, INTEGROVANÉ ŘÍZENÍ KLIMATU
PRO STŘEDNÍ A VELKÉ KOMERČNÍ PROSTORY

Total Solution

Koncepce

Úplné řešení - Daikin VRV Total Solution - poskytuje možnost navrhovat klimatizaci
s integrovaným řídicím systémem, který se ovládá i udržuje z jediného místa.
Naše modulární jednotky umožňují vybrat správnou kombinaci zařízení
a technologií, která zajistí optimální vyváženost teploty, vlhkosti a přísunu
čerstvého vzduchu pro perfektní komfort s maximální energetickou účinností
a efektivitou nákladů, minimálními provozními náklady a sníženými emisemi CO2.

VĚDĚLI JSTE, ŽE …
můžete použít VRV řešení k řízení až 50 %
spotřeby energie kancelářské budovy, což vám poskytuje
obrovský potenciál pro úspory nákladů a energie při

Ostatní

Ohřev vody

Kancelářská
zařízení

Vytápění
prostoru

současném omezení dopadů na životní prostředí?

Celková spotřeba energie pro kancelářskou budovu

Chlazení prostoru
Osvětlení

Větrání
Zdroj: EIA; 1995, Průzkum spotřeby energie v komerčních budovách
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Řešení tepelného čerpadla
s integrovanými venkovními
jednotkami VRV

›› Řešení pro každé klima –
od -25 °C do +52 °C

›› Univerzálnost – hodí se do každé budovy
›› Lze přizpůsobit vašim konkrétním
potřebám k dosažení co nejvyšší
celoroční účinnosti
›› Nový standard v pohodlném vytápění

22

Vytápění a chlazení
Široký výběr vnitřních jednotek, které se hodí do
místností libovolné velikosti a tvaru
››
››
››
››

Dokonalé pohodlí
Velmi tichý provoz
Stylový design
Možnost skryté montáže

UŠETŘÍTE AŽ 15 % OPROTI TRADIČNÍM SYSTÉMŮM

Oddělení zón
vzduchovými clonami
Vysoce účinné řešení oddělení dveřního
prostoru od venkovního prostředí
››
››
››

Nejúčinnější řešení pro otevřený vstup
Vytápění vzduchové clony zdarma
Komfort po celý rok, dokonce
i v nejnáročnějších dnech

UŠETŘÍTE AŽ 72 % OPROTI ELEKTRICKÝM
VZDUCHOVÝM CLONÁM

Teplá voda
Použití technologie obnovitelné energie
k ohřevu teplé užitkové vody

Větrání

››
››
››

Vytváří vysoce kvalitní prostředí v interiéru

››

Umožňuje zdarma ohřívat vodu
Možnost kombinovat se solárními kolektory
Teplá voda pro sprchy, umyvadla, vodu
z kohoutku pro úklid, podlahové vytápění
nebo radiátory
Teplá voda až 80 °C

››
››
››
››

UŠETŘÍTE AŽ 17 % OPROTI PLYNOVÝM KOTLŮM

Řídicí systémy s vysokým
komfortem obsluhy

Mezi venkovním a vnitřním vzduchem se
regeneruje teplo
Chlazení zdarma
Optimální regulace vlhkosti
Filtrace vzduchu zajišťuje nepřetržitý
přísun čistého vzduchu

››

Snímač CO2

››

Připojení Plug & play ke
vzduchotechnickým jednotkám

UŠETŘÍTE AŽ 40 % DÍKY NIŽŠÍM POŽADAVKŮM
NA CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ

Komplexní řízení pro maximální účinnost
››
››
››
››
››
››

Od individuálního řízení až k systému řízení více budov
Uživatelsky přívětivé ovládání z dotykové obrazovky
Ovládání a sledování na dálku, přes Internet
Řízení zón
Nástroje pro řízení spotřeby energie
Snadné dosažení souladu s předpisy k F-plynům díky dálkové kontrole
náplně chladiva
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Proč zvolit aplikovaná

VRV řešení?
Nízké provozní náklady
Podle Franklin + Andrews, jedné z předních společností zabývajících
se ekonomikou staveb, provozní náklady na systém VRV pro zpětné
získávání tepla v porovnání s dvou- nebo čtyřtrubkovým systémem
Fan Coil vycházejí velmi příznivě. Provozní náklady na m2 hrubé
podlahové plochy se systémem Fan Coil mohou být o 40 % až 72 %
vyšší oproti VRV systému pro zpětné získávání tepla.

Vyšší prostorová efektivita
Systém VRV má také vyšší prostorovou efektivitu než chladicí
jednotka, protože vyžaduje mnohem menší instalační prostor.
Společnost Franklin + Andrews například odhaduje, že dvou- nebo
čtyřtrubkový systém Fan Coil může zaujmout asi 7 % celkové
pronajímatelné podlahové plochy budovy, zatímco srovnatelná
VRV by potřebovala 3 až 5 %. To znamená, že Daikin VRV umožňuje
developerům maximalizovat nájem ploch tím, že vyžaduje
o 29 % menší instalační prostor než chladicí systém. Na vysoce
konkurenčním trhu přitom nabídka flexibilnějšího a efektivnějšího
využití kancelářských prostor může rozhodnout o přidělení zakázky.

Požadavky zítřejší legislativy
plníme již dnes
Někteří návrháři mohou být také znepokojeni velkým objemem
chladiva v budově oproti systému s využitím chlazené vody.
Systémy Daikin VRV jsou však navrženy a instalovány v souladu se
všemi nejnovějšími předpisy k F-plynům a zaručují minimalizaci
rizika úniků. Systém VRV rovněž splňuje požadavky směrnice na
energetickou náročnost budov a byl navržen pro zajištění celoroční
účinnosti se zřetelem na budoucí legislativní požadavky.

Navrženo pro splnění současných
i budoucích požadavků

Inteligentní řízení spotřeby energie

VRV také poskytuje větší flexibilitu pro splnění požadavků

jak mu umožní jeho kontrolní systém. Společnost Daikin proto

současných i budoucích klientů, protože systém lze navrhnout,
postavit a zprovoznit i postupně, po jednotlivých poschodích.
K dispozici je řada dvaceti typů vnitřních jednotek a rozsah čtrnácti
různých výkonů, což umožňuje zavést systém VRV nezávisle
do různých zón a uzpůsobit každou z nich na míru potřebám
nájemníka dané budovy v programu postupné rekonstrukce.

Přesné řízení zón přizpůsobené
obsazenosti budovy
Každé patro – dokonce i každý pokoj – lze individuálně ovládat,
a maximalizovat tak energetickou účinnost ve snaze zabránit
plýtvání energií. Díky této všestrannosti je VRV ideální pro
budovy s více nájemníky, kteří mohou mít prázdné prostory
nebo proměnlivá období vysokého a nízkého využití.

Modulární přístup poskytuje větší
flexibilitu
Modulární přístup systému VRV zaručuje větší flexibilitu při
vyrovnávání tepelné zátěže v různých částech budovy. Na rozdíl
od toho chladicí jednotka obsluhuje celý systém, což vyžaduje
nákladnou záložní jednotku. Pokud tedy selže jednotka, selže
celý systém. Díky nabízeným velmi dlouhým délkám potrubí lze
systém VRV pružně navrhnout tak, aby vyhovoval budovám mnoha
různých velikostí a tvarů.

Systém tepelného čerpadlo bude fungovat pouze tak inteligentně,
nabízí snadno ovladatelný inteligentní řídicí systém Intelligent
Touch Manager doplněný sofistikovanými nástroji pro řízení
spotřeby energie, které jsou schopné odhalit oblasti nebo jednotky,
ve kterých se plýtvá energií. Tím se umožní udržet výkon systému
ve shodě s původními návrhovými podmínkami.

Spolehlivost, na kterou se sami můžete
spolehnout
Zajištění nižších provozních nákladů závisí samozřejmě na
účinnosti a spolehlivosti systému po celou dobu jeho životnosti.
Proto je uklidňující vědět, že kvalita, spolehlivost a poprodejní
servis výrobků společnosti Daikin má jedinečné renomé.

Komplexní řešení VRV

Nízké provozní
náklady

3/4

z obnovitelného
zdroje okolního
vzduchu

pro vlastníky budovy
Systém VRV
s invertorem

Vytápění
a chlazení
Naše technologie tepelných čerpadel je vysoce energeticky
efektivní, protože jako hnací prvek procesu ohřevu

využívá

obnovitelnou energii z venkovního vzduchu bez

nutnosti systému sekundárního vytápění. To vede ke snížení
emisí CO2 a přímým úsporám provozních nákladů.

Maximalizace celoroční účinnosti
Daikin VRV ale k maximalizaci celoroční efektivity a minimalizaci
provozních nákladů využívá i další revoluční technologie.
Například proměnlivá teplota chladiva, jedinečná funkce
Daikin, automaticky přizpůsobuje systém VRV IV požadavkům
jednotlivých

budov

a

místního

podnebí,

což

vede

k úsporám nákladů o 28 % ve srovnání s podobnými
systémy. A to aniž bychom cokoli slevili z pohodlí a flexibility.
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1/4

elektrická
energie

Systémy
bez invertoru

Inteligentní vnitřní jednotky
Taková zařízení, jako je kazetová jednotka s kruhovým výdechem,
nabízejí díky každodennímu čištění automatického filtru až
50 % úspory ve srovnání se standardními kazetami. Inteligentní
čidla ušetří až 27 % energie tím, že v době, kdy v místnosti nikdo
není, upraví nastavení zařízení nebo jej úplně vypnou.

VĚDĚLI JSTE, ŽE …
...systém

získává

teplo z prostor, které vyžadují chlazení, přičemž tuto energii

Osobní pohodlí pro nájemníky

pak znovu využívá k vytápění jiných místností nebo ohřevu

Z perspektivy obyvatele budovy je nejdůležitější úroveň

teplé vody? Umožňuje tím současné vytápění a chlazení

pohodlí, kterou poskytuje systém řízení klimatu, a proto:

jednotlivých částí budovy.

››

teplota musí být správná

››

v daném prostoru musí být dostatečný přísun čerstvého
vzduchu

COP

Požadovaná teplota místnosti

zpětného získávání tepla

Ideální situace při
vytápění a chlazení

10
8

››

úroveň vlhkosti musí být správná

››

hladina hluku musí být co nejnižší

7
6
5

4
3
2

Náš integrovaný systém uspokojuje všechny tyto požadavky

1
0

20

Pouze chlazení

40

60

50 % vytápění
50 % chlazení

80

100

Pouze vytápění

a poskytuje individuální kontrolu všude, kde je to možné.
Zvláštní

pozornost

byla

věnována

minimalizaci

hluku

systému. Hladiny hluku naší vnitřní jednotky mohou být
Topný faktor COP systému pro zpětné získávání tepla Daikin VRV

pouhých 19 dBA

až

a během doby, kdy je zvýšená

citlivost na hluk, například v noci, může být zvuk vydávaný
našimi venkovními jednotkami snížen.
VRV je navíc

vytápění.

etalonem v oblasti komfortu
Jednotka VRV IV zajišťuje vytápění, i když je

přepnutá do režimu odmrazování, a je odpovědí na jakékoliv
dohady o domnělých nevýhodách využití tepelného čerpadla
pro monovalentní vytápění.
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Flexibilní řešení pro

projektanty a projektové kanceláře
Náš modulární systém poskytuje vysokou míru flexibility
– máme zařízení, které zvládá všechny situace řízení klimatu:
od topení, kdy venkovní teploty klesají na pouhých -25 °C, po
špičkové chlazení, kdy dosahují +50 °C.

Naše

venkovní zařízení

je flexibilní a hodí se do

jakékoli budovy, bez ohledu na její vzhled. Lze jej umístit buď
na střechu, když chceme maximalizovat využití vnitřního
prostoru, nebo dovnitř, což má výhodu menší délky potrubí,
nižších nákladů na instalaci, vyšší efektivity a lepšího vizuálního
vzhledu.
Naše neobyčejně široká škála vnitřních jednotek nabízí celou
řadu řešení pro libovolný prostor, bez ohledu na jeho tvar
a vzhled. To nám umožňuje vybrat nejlepší možné řešení bez
ohledu na velikost či tvar místnosti. Naše speciálně navržené
vnitřní jednotky, vzduchotechnické jednotky a vzduchové
clony Biddle mohou být viditelné a tvořit součást výzdoby
nebo mohou být skryté, v závislosti na požadavcích uživatelů.
Naše flexibilní

konstrukce potrubí je díky délce

potrubí 1000 m téměř neomezená. A co víc, malé chladicí
potrubí zaujímá méně místa v šachtách a stropních dutinách
a proto maximalizuje pronajímatelnou plochu. Ať potřebujete

cokoli, naše řešení jsou dostatečně flexibilní, aby poskytla

optimální výsledek.
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Zjistěte, jaké řešení
nabízí VRV pro
›› hotelové aplikace
›› kancelářské aplikace
›› maloobchodní aplikace
›› rezidenční aplikace
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Pohostinnost s hospodárností
Renomé hotelu závisí na tom, jaké přijetí a komfort hosté pociťují během svého pobytu. Majitelé hotelu si však přitom
musí udržet úplnou kontrolu nad svými provozními náklady a spotřebou energie.

VRV řešení nabízejí

›› Nízkonákladové vytápění a zajištění teplé
vody zpětně získaným teplem z oblastí,
které vyžadují chlazení
›› Perfektní osobní prostředí pro hosty díky
souběžnému zahřívání některých prostor
a ochlazováním jiných
›› Přizpůsobte své VRV tak, aby dosahovalo
nejlepší celoroční účinnosti a pohodlí

22

›› Flexibilní instalace. Venkovní jednotku
lze nainstalovat venku za účelem
maximalizace obytného prostoru
hotelu nebo uvnitř pro minimalizaci
zaujímaného vnějšího prostoru
a hlučnosti v městských centrech.

VĚDĚLI JSTE, ŽE …
... pokud má váš systém o pouhých 10 % méně chladiva, než
je optimální množství, spotřeba energie na udržení výkonu
se může zvýšit o 30 %? Z tohoto důvodu jsme vyvinuli naši
funkci automatického plnění chladiva a automatické kontroly
Chcete-li zobrazit úplný sortiment VRV, podívejte
se na stránky www.daikin.cz nebo se obraťte na
místního prodejního zástupce
10

náplně chladiva za účelem zajištění optimálního výkonu
a účinnosti po celou dobu životnosti systému a souladu
s předpisy k F-plynům.

Centralizované řízení
Inteligentní řízení spotřeby energie
››

Plné řízení a správa systémů VRV až pro 2560 vnitřních
jednotek

››

Jednoduchá intuitivní orientace a rozsáhlá grafická hlášení

››

Vyúčtování spotřeby energie pro každou vnitřní jednotku

››

Úplné řízení všech funkcí klimatizačního systému a základních
funkcí budov, například požárních hlásičů atd., které
optimalizuje energetickou účinnost, komfort a zabezpečení

››

Sledování a řízení více budov přes web

Inteligentní ovladač pro hotelové
pokoje
Poskytuje majiteli hotelu úplné řízení využití energie
››

Lze připojit ke všem typům ovladačů včetně snadno
použitelných dotykových obrazovek

››

Úspora energie pomocí automatické změny nastavení,
když host opustí místnost nebo otevře okno

››

Plní potřeby všech hostů, protože každý pokoj je řízen
individuálně

››

Snadná integrace do rezervačního softwaru hotelu

22

Jednotka do podhledu
››

Speciálně vyvinutá pro malé dobře izolované

Teplá voda
Ohřev vody obnovitelnou energií
››

místnosti, například pro hotelové pokoje
››

Dokonalé pohodlí: velmi nízká hladina hluku, zajišťující

tepelného čerpadla k ohřevu teplé užitkové vody
››

kvalitní noční odpočinek
››

Nenápadně splyne s libovolným vybavením interiéru

››

Maximalizuje využitelný prostor: velmi kompaktní
rozměry snižují volný prostor v podhledu na minimum

Použití obnovitelné energie prostřednictvím technologie
Ohřev teplé vody zdarma zajištěný zpětným získáváním
tepla z oblastí vyžadujících chlazení.

››

Možné způsoby použití: koupelny, podlahové vytápění
a radiátory

››

Teplá voda až 80 °C
11

Efektivita na

pracovišti

Efektivní správa budov a jiných staveb je klíčová pro minimalizaci provozních nákladů

VRV řešení nabízejí

›› Výrazné snížení nákladů na teplou
vodu a vytápění zajištěné použitím
zpětně získaného tepla z oblastí
vyžadujících chlazení
›› Dokonalé pohodlí získané souběžným
zahříváním některých prostor
a ochlazováním jiných

22

22

›› Přizpůsobte své VRV tak, aby
dosahovalo nejlepší celoroční
účinnosti a pohodlí
›› Flexibilní instalace. Venkovní jednotku
lze nainstalovat venku s cílem
maximalizovat komerční prostor
nebo uvnitř za účelem minimalizace
vizuálního dopadu a hlučnosti.

VĚDĚLI JSTE, ŽE …
… systém VRV můžete připojit také do okruhu geotermální
Chcete-li zobrazit úplný sortiment VRV, podívejte
se na stránky www.daikin.cz nebo se obraťte na
místního prodejního zástupce
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vody? Protože teplota v hloubce 10 m pod zemským
povrchem je po celý rok téměř konstantní, systém zajišťuje
vysokou účinnost i v extrémních povětrnostních podmínkách.

Centralizované řízení
Kompletní balíček Daikin pro řízení kancelářských budov
››

Intuitivní uživatelské rozhraní

››

Inteligentní řízení spotřeby energie

››

Flexibilní velikost a integrace prostřednictvím WAGO

››

Online přístup a řízení více budov

››

Snadná správa spotřeby elektřiny u více nájemníků

22

Čerstvý vzduch
Zdravější ovzduší v kanceláři

››

Minimalizace plýtvání energií zpětným získáváním
tepla z odsávaného vzduchu

Kazetová jednotka s plochým
dekoračním panelem

››

Kombinace větrání a klimatizace v jednom systému

››

Ideální pro střední a velké budovy

››

Filtrace vzduchu zajišťuje nepřetržitý přísun čistého
vzduchu

››

Design a génius v jednom

››

››
››

Připojení Plug & play k vzduchotechnickým jednotkám
v případě požadavků na velký objem vzduchu

Jedinečný design na trhu: zcela zapuštěný do
architektonických stropních dílců a plně pokrývající
celou plochu stropu
Nápaditý design a technická dokonalost
Inteligentní čidla
zajišťující maximální
pohodlí a účinnost

+

TICHÁ JAKO

ŠUMÍCÍ LISTÍ

Teplá voda
Snížení nákladů na teplou vodu

››

Použití technologie tepelného čerpadla k ohřevu teplé
užitkové vody

››

Ohřev teplé vody zdarma zajištěný zpětným získáváním
tepla z oblastí vyžadujících chlazení

››

Možnost připojit solární kolektory

››

Možné způsoby použití: koupelny, dřezy, podlahové
vytápění, sprchy a radiátory
013

Snížení

nákladů maloobchodu

V současném komerčním prostředí působí na maloobchodníky neustálý tlak,
nutící je snižovat jak náklady na rozvoj, tak provozní náklady. Legislativa k tomu
přispívá dalším finančním tlakem vyplývajícím z požadavku různých schémat
energetické účinnosti. Cenově dostupná energeticky účinná řešení mají
proto zásadní význam pro minimalizaci nákladů po celou dobu životnosti při
současném zajištění souladu s nejnovějšími předpisy.

VRV řešení nabízejí
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›› Úsporná technologie tepelného čerpadla
řízeného invertorem pracuje s topným
faktorem (COP) až 4,5
›› Individuální řízení každé vnitřní jednotky
›› Přizpůsobitelné řešení využívající
proměnlivou teplotu chladiva k dosažení
co možná nejvyšší celoroční účinnosti
›› Nový standard v pohodlném vytápění,
včetně trvalého ohřívání i během
odmrazování
›› Flexibilní instalace. Venkovní jednotku
lze nainstalovat venku a maximalizovat
tak komerční prostor, nebo je možné ji
instalovat uvnitř s cílem minimalizovat
vizuální dopad a snížit hlučnost.

VĚDĚLI JSTE, ŽE …
… jednotka VRV IV je optimalizována pro celoroční účinnosti?
Revoluční řízení pomocí proměnlivé teploty chladiva
automaticky přizpůsobuje vaše VRV požadavkům vaší
konkrétní stavby a místnímu podnebí, a tím snižuje provozní
náklady o 28 %!

Chcete-li zobrazit úplný sortiment VRV, podívejte
se na stránky www.daikin.cz nebo se obraťte na
místního prodejního zástupce
14

Systém lze snadno
přizpůsobit tak, aby
optimalizoval systém
pro dosažení nezbytné
rovnováhy mezi pohodlím
a účinností.

Kazetová jednotka s kruhovým
výdechem se samočisticím panelem
50 % úspory energie v porovnání se standardními
kazetovými jednotkami
››
››
››
››

Funkce samočištění zajišťuje každodenní čištění filtru, což
vede k 50 % úspoře energie
Nižší náklady na údržbu (čištění filtru lze provést běžným
vysavačem)
Když v místnosti nikdo není, inteligentní čidla vypínají
jednotku, a šetří tak až 27 % energie
Dokonalé pohodlí: výstup vzduchu do 360° a detekce
přítomnosti osob usměrňující proudění vzduchu mimo osoby

22

Uživatelsky přívětivé řízení
Vytvoření pohodlného prostředí pro zákazníky
››

Snadné použití nabídky, díky němuž je řízení vašeho systému
snadnější než kdykoli předtím

››

Energeticky úsporné funkce snižující vaše provozní náklady

››

Moderní design

››

Týdenní cykly zvyšují komfort a efektivitu

››

Vícejazyčná podpora

››

Funkce zámku kláves zabraňující nesprávnému použití

Vzduchová clona Biddle
Vysoce účinné řešení, která úspěšně oddělují celý dveřní
prostor od venkovního prostředí
››

Nejúčinnější řešení pro otevřený vstup poskytující značné
energetické úspory až 72 % a návratnost pouhých 1,5 let
oproti elektrickému systému vzduchových clon

››

Celoroční komfort zajišťovaný technologií usměrňování
vzduchu a optimalizovanou rychlostí jeho proudění
15

Rezidenční řešení
Není nic lepšího než DOMOV.

Mini VRV řešení nabízejí

›› Nákladově efektivní systém vytápění
s nízkou spotřebou energie
›› Nižší emise CO2 oproti tradičním
topným systémům
›› K jedné venkovní jednotce lze připojit
až devět stylových vnitřních jednotek
›› Kompaktní design
›› Nízký hluk venkovní jednotky

22
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VĚDĚLI JSTE, ŽE …
... volbou klimatizační jednotky Daikin prospějete také
Chcete-li zobrazit úplný sortiment VRV, podívejte
se na stránky www.daikin.cz nebo se obraťte na
místního prodejního zástupce
16

životnímu prostředí?
Při výrobě klimatizačních jednotek se maximálně snažíme
recyklovat, snižovat odpad a využívat obnovitelnou energii.

22

Stylové vnitřní jednotky

+

UNIKÁT:

››

Neobyčejná kombinace nápaditého designu
a funkčnosti

››

Spojuje v sobě pocit radiátoru s pohodlím
a energetickou účinností tepelného čerpadla

SÁLÁ TEPLO
JAKO KLASICKÝ

››

Filtr pro čištění vzduchu

RADIÁTOR

››

Dokonalé pohodlí: velmi tichý provoz s hlučností až 19 dBA

››

Ochlazuje váš dům v létě

17

Portfolio

Některé komponenty nelze připojit zároveň k jedné venkovní jednotce.
Podrobnější informace naleznete v technické příručce zařízení.

Venkovní jednotky VRV

: komponenta je připojitelná

x : komponenta není připojitelná

22

Výkon (HP)
Systém

Typ

Název výrobku

4

5

6

8

10

12

14

RXYQ-T
Tepelné čerpadlo
bez nepřetržitého vytápění

*1

*1

*1

*1

*1

*1

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

Vnitřní
54 jednotky

Větrání

Vzduchová Připojení
hydroboxu
clona

Řídicí
systémy

    



 x   

   x 



x

x   



x

  



x

x   

RXYCQ-A



x

  x

x

x

x   



x

  



    

REYQ-P8/P9
Kombinace s malým půdorysem



x

  



x

x   

REYHQ-P
Kombinace s vysokým COP



x

  



x

x   

REYAQ-P
pro připojení hydroboxu
jen pro ohřev



x

  



x    

RWEYQ-T



x

  



 x   



x

  



x

Vzduchová clona Biddle pro VRV
(CYV)

 x   

Větrání se zpětným
získáváním tepla (např. VAM)
Vnitřní jednotky pro úpravu čerstvého
vzduchu (např. FXMQ-MF)
Spojovací souprava AHU
(např. EKEXV)



VRV vnitřní jednotky
(např. FXSQ)

    

RTSYQ-PA
Tepelné čerpadlo
optimalizované pro vytápění

ZPĚTNÉ
ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
TEPELNÉ
ČERPADLO

ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA

20

RXYSQ-P8V1 (jednofázové)
RXYSQ-P8Y1 (třífázové)

REYQ-T

CHLAZENÉ
VODOU

18

Rezidenční vnitřní jednotky
(např. Daikin Emura)

CHLAZENÉ VZDUCHEM

TEPELNÉ ČERPADLO

RYYQ-T
Tepelné čerpadlo
s nepřetržitým vytápěním

16

*1

*1

*1

*1

*1

*1

Výkon (HP)

VRV PRO VÝMĚNU
ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ
TEPLA –
TEPELNÉ ČERPADLO

CHLAZENÉ
VZDUCHEM

RXYQQ-T
VRVIV-Q - H/P
RQCEQ-P
VRVIII-Q - H/R

Jedna jednotka
Kombinace více jednotek

18

5
140

Výkonová třída

1

4

Nejedná se o standardní kombinaci (volná kombinace)

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
280

360

460 500 540 636 712 744 816 848

*1

*1

*1

x   
Individuální řízení
(např. BRC )
Centrální řízení
(např. DCS3*/DST )
Síťová řešení
(např. DCS6*/DAM/DMS)

Název výrobku

Hydrobox pro VRV pro nízké
teploty

Typ

Hydrobox pro VRV pro vysoké
teploty

Systém

Vnitřní jednotky VRV
Název
výrobku

15

20

25

32

40

50

63

71

80 100 125 140 200 250

Kazetová jednotka s kruhovým výdechem
Funkce automatického čištění3
Snímač přítomnosti osob a podlahový
FXFQ-A
snímač3
Kazetová jednotka s plochým
dekoračním panelem
Snímač přítomnosti osob
FXZQ-A
a podlahový snímač3

Jednotka do podhledu
(malá)

FXDQ-M9

Jednotka do podhledu
- nízká

FXDQ-A

Jednotka do podhledu
s ventilátorem
s invertorovým řízením

FXSQ-P

Jednotka do podhledu
s ventilátorem
s invertorovým řízením

FXMQ-P7

FXAQ-P

Podstropní jednotka

FXHQ-A

Podstropní jednotka se
4 výdechy

FXUQ-MA

Chladicí výkon (kW)1
Topný výkon (kW)2

1
2
3
4

PODSTROPNÍ
JEDNOTKA

Nástěnná jednotka

PARAPETNÍ JEDNOTKA

PARAPETNÍ
JEDNOTKA

PODSTROPNÍ
JEDNOTKA

NÁSTĚNNÁ
JEDNOTKA

Jednotka do podhledu
FXMQ-MA4
(velká)

Neopláštěná parapetní
jednotka

Kazetová jednotka
s kruhovým výdechem
Funkce automatického čištění3
Snímač přítomnosti osob
a podlahový snímač3
Kazetová jednotka
s plochým dekoračním
panelem
Snímač přítomnosti osob
a podlahový snímač3

FXCQ-A

Rohová kazetová jednotka FXKQ-MA

Parapetní jednotka

Model

JEDNOTKA DO PODHLEDU

Kazetová jednotka se
2 výdechy

Typ
KAZETOVÁ JEDNOTKA
PRO MONTÁŽ DO
PODHLEDU

Model

Jmenovitý výkon

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

JEDNOTKA DO PODHLEDU

KAZETOVÁ JEDNOTKA PRO MONTÁŽ DO
PODHLEDU

Typ

Stylové vnitřní jednotky

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

Název
výrobku

Jmenovitý výkon
15 20 25 35

Připojitelná venkovní
jednotka
42

50

60

71

RYYQ-T
RXYQ-T

RXYSQ-P8V1
RXYSQ-P8Y1

FCQG-F



FFQ-C



Jednotka do podhledu
(malá)

FDBQ-B



Jednotka do podhledu
- nízká

FDXS-F



Jednotka do podhledu
s ventilátorem
s invertorovým řízením

FBQ-C



Daikin Emura - Nástěnná
jednotka

FTXGLW/LS

 

Nástěnná jednotka

CTXS-K
FTXS-K

 

Nástěnná jednotka

FTXS-G

 

FHQ-C



Parapetní jednotka
Nexura

FVXG-K

 

Parapetní jednotka

FVXS-F

 

Jednotka typu Flexi

FLXS-B

 

Podstropní jednotka

Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na těchto podmínkách: vnitřní teplota: 27 °CST, 19 °CMT, venkovní teplota: 35 °CST, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m ; výškový rozdíl: 0 m.
Jmenovité topné výkony jsou založeny na těchto podmínkách: vnitřní teplota: 20 °CST, venkovní teplota: 7 °CST, 6 °CMT, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m ; výškový rozdíl: 0 m.
Volitelné
Nelze připojit k VRV III-S

19

Výrobky Daikin dodává:

Daikin AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.
Budova IBC - Pobřežní 3, CZ-186 00 Praha 8
Phone: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701
E-mail: office@daikin.cz, www.daikin.cz
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