
TOPLOTNA ČRPALKA

VRV IV 
postavlja merilo ...

že spet



=VRV IV

Kaj  
pomeni novo 

merilo?



VRV
revolucionarna 
merila

+
3

 › Spremenljiva temperatura  
hladilnega sredstva

 › Neprekinjeno gretje s  
toplotno črpalko

 › Konfigurator VRV
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Kaj pomeni novo 

merilo ?
VRV vedno postavlja novo merilo: v 

preteklosti, danes in bo nadaljeval tako 

tudi v prihodnosti. Danes postavlja VRV IV 

nova merila za sezonsko učinkovitost pri 

lastnikih stavb, udobje bivalnih prostorov pri 

uporabnikih in enostavnost namestitve pri 

montažnih delavcih.
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str. 6

Spremenljiva temperatura 
hladilnega sredstva 

str. 12

Programska oprema 
za konfiguracijo VRV  
za poenostavljeno vključevanje,  
nastavitev in prilagajanje

str. 10

Stalno udobje
• Novo merilo udobja v gretju:  

Z edinstveno tehnologijo neprekinjenega gretja je VRV IV 
najboljša alternativa tradicionalnim sistemom gretja.

• Poenostavljeno vključevanje: grafični vmesnik za nastavitev, 
vključevanje in prenos sistemskih nastavitev.

• Poenostavljeno servisiranje: dodatni 7-segmentni indikator za 
enostaven in hiter dostop do osnovnih funkcij in odčitavanja 
napak.

• Prilagodite VRV na najboljšo sezonsko 
učinkovitost in udobje:  
Revolucionarni nadzor s spremenljivo temperaturo hladilnega sredstva 
samodejno prilagaja sistem posamezni stavbi za več učinkovitosti in udobja.

str. 14
Integriran nadzor 
klimatizacije 
postaja vse boljši

Kaj je še  
novega… ?

• Nova kaseta s krožnim tokom ustvarja 
optimalne pogoje v stavbi z najvišjimi 
stopnjami učinkovitosti

• Novi Intelligent Touch Manager (pametno 
upravljanje na dotik) ponuja orodja za 
nadzorovanje energije in še nadaljnje 
zmanjševanje obratovalnih stroškov

• Nova nizko temperaturna vodna omarica, 
visoka učinkovitost ogrevanja prostora

22
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Prilagodite svojo enoto 
VRV na najboljšo sezonsko učinkovitost 
in udobje

DAIKIN JE VODILNI NA POTI K SEZONSKI UČINKOVITOSTI
Daikin je ponovno na prvem mestu v panogi s predstavitvijo nove VRV serije, ki je popolnoma v skladu s politiko Evropske unije 
20/20/20. VRV IV je 28% bolj učinkovita v celoletni porabi hkrati z izboljšanjem udobja in funkcij prilagodljivosti, zaradi česar je Daikin 
tako edinstven.

Da bi omogočila uresničitev teh ciljev, je EU izdala direktivo o izdelkih, povezanih z energijo (ERP), ki predpisuje minimalne zahteve 
ekološkega načrtovanja, kot je na primer izboljšanje energetske učinkovitosti, ki morajo biti vgrajene v izdelke, ki uporabljajo energijo. Za 
sisteme klimatiziranja zraka za stanovanjsko in lahko komercialno rabo z zmogljivostmi pod 12 kW je treba učinkovitost meriti po celotnem 
delovnem razponu, rezultat pa je predstavljen kot ‘sezonska učinkovitost’.

Sezonska učinkovitost, pametna uporaba energije

EU zahteva objektivna merila delovnih učinkov za vzpostavljanje minimalnih zahtev, ki jih je potrebno upoštevati, in za zagotavljanje informacij o 
delovnih učinkih klimatskih naprav, na osnovi katerih bo kupec lahko izbiral. Pri trenutni metodologiji – nominalna učinkovitost (EER) – se pojavlja 
precejšnja vrzel med objavljenimi in dejanskimi delovnimi učinki, zato je bila razvita natančnejša metoda – sezonska učinkovitost (ESEER).

Sezonska učinkovitost ponuja natančnejše merjenje dejanske učinkovitosti sistemov in omogoča prikaz učinkovitosti klimatske naprave pri 
njenem delovanju med celotno sezono gretja in hlajenja.

Čeprav VRV še ne spada v ta okvir, pa je Daikin že vodilni na tem področju z integracijo novih tehnologij, kot je spremenljiva temperatura 
hladilnega sredstva.

S pomočjo tehnologije spremenljive temperature hladilnega sredstva VRV IV nenehno prilagaja temperaturo 
hladilnega sredstva ter njegovo količino glede na dejansko zahtevano temperaturo in zmogljivost in tako s tem ob 
vsakem času zagotavlja optimalno sezonsko učinkovitost.

MANJ IZPUSTOV CO2 
v primerjavi z 1990

VEČ UPORABE OBNOVLJIVIH 
VIROV ENERGIJE

UPORABA PRIMARNE 
ENERGIJE vs. BAU*

Do leta 

2020c02

-20%+20%
*Običajno poslovanje 

-20%

Evropski delovni načrt

1 Temperaturni 
pogoj:

35°C za hlajenje
7°C za gretje

Se ne pojavlja 
pogosto v resničnosti

NOMINALNA SEZONSKA
Več nominalnih 
temperatur
za hlajenje in gretje, 
ki odražajo dejansko 
učinkovitost med 
celotno sezono

Temperatura CAPACITY

10
20

30

40 50 60

 

 

70

 

 

80

  

90

 

 

100

NOMINALNA SEZONSKA
Ne odraža delne 

kapacitete

Prednosti inverterske 
tehnologije niso vidne

Integracija delovanja pri 
delni namesto polni 
zmogljivosti

Prednosti inverterske 
tehnologije so vidne

Kapaciteta
Nominalna učinkovitost 
vs. sezonska 
učinkovitost
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PRILAGODITE VRV NA OPTIMALNO SEZONSKO UČINKOVITOST 

Revolucionarni nadzor s spremenljivo temperaturo hladilnega sredstva (VRT) samodejno prilagaja VRV na zahteve po udobju in 
učinkovitosti po posamezni stavbi in glede na klimatizacijo zraka in tako drastično zmanjšuje obratovalne stroške.

Sistem je moč enostavno prilagoditi preko prednastavljenih načinov VRT tehnologije. Z načini izberete optimalne nastavitve sistema za 
doseganje zahtevanega ravnovesja med udobjem in učinkovitostjo.

S to novo tehnologijo je Daikin ponovno odkril VRV sistem. S posegom v osrčje sistema omogoča izboljšanje sezonske učinkovitosti do 
28%!

Samodejni način

Samodejni način

(Privzeta nastavitev na VRV IV)

(Privzeta nastavitev na VRV IV)

Popolno ravnovesje:
Vrhunska učinkovitost skozi večji del leta. 

Hiter odziv na najbolj vroče dneve

Hiter odziv na najvišje obremenitve in 
ohranjanje nastavitvene točke

Osnovni način (trenutni standard VRF)

Osnovni način (trenutni standard VRF)

Celoletna vrhunska učinkovitost

Visoko občutljiv način

Visoko občutljiv način

Učinek prednastavljenih načinov na učinkovitost in hitrost odziva:

Obremenitev

Količina hladilnega sredstva (VRV) Količina hladilnega sredstva (VRV) Količina hladilnega sredstva (VRV)

Temperatura hladilnega sredstva (VRT) Temperatura hladilnega sredstva (VRT) Temperatura hladilnega sredstva (VRT)

ObremenitevObremenitev

Učinkovitost UčinkovitostUčinkovitost

Vrhunska 
učinkovitost

Hiter odziv Vrhunska 
učinkovitost

Hiter odziv

Možni načini:

Vrhunska 
učinkovitost

Hiter odziv
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Kako je doseženo to 28%  
povečanje sezonske učinkovitosti? 
V samodejnem načinu sistem nenehno prilagaja temperaturo hladilnega 
sredstva in njegovo količino glede na skupno zahtevano zmogljivost in 
vremenske razmere.

Na primer, v času, ko je potrebno malo hlajenja in je sobna temperatura 
blizu nastavitvene točke, sistem prilagodi temperaturo hladilnega sredstva 
na višjo temperaturo, tako da je potrebno manj energije, to pa pomeni 
prihranke pri sezonski učinkovitosti.

EDINSTVENI NAČIN VRT OMOGOČA 28% POVEČANJE SEZONSKE UČINKOVITOSTI

V samodejnem načinu sistem zagotavlja najvišjo učinkovitost večji del leta in najhitrejši odziv ob najbolj vročih dnevih; tako ne 
omogoča le udobja ob vsakem času, temveč tudi povečanje sezonske učinkovitosti do 28%.

Samodejni način (Privzeta nastavitev na VRV IV)

Popolno ravnovesje:
Najvišja učinkovitost skozi večji del leta. 

Hiter odziv na najbolj vroče dneve

Vrhunska 
učinkovitost

Hiter odziv

Samodejni način (Privzeta nastavitev na VRV IV)

Obremenitev

Količina hladilnega sredstva (VRV)

Temperatura hladilnega sredstva (VRT)

Učinkovitost

8 • Letni prihranek stroškov  
do 28%

• Optimirajte usklajenost 
zahtev pri gradnji z 
udobjem in učinkovitostjo

• Samodejno prilagajanje 
temperature hladilnega 
sredstva je jamstvo za 
zadovoljstvo strank
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NATANČEN NADZOR NAD ODZIVANJEM SISTEMA V SAMODEJNEM NAČINU

Razpoložljivi podnačini omogočajo inštalaterju, da enostavno natančno prilagodi način, kako se sistem odziva na spremembe v notranji in 
zunanji temperaturi.

Močni način

• Lahko po potrebi dvigne zmogljivost nad 100%.  
Temperatura hladilnega sredstva se lahko pri hlajenju spusti pod nastavljeno minimalno temperaturo (zviša nad nastavljeno 
maksimalno pri gretju). 

• Prednost je dana hitremu odzivu 
Temperatura hladilnega sredstva se hitro zniža (ali zviša pri gretju), tako da nastavitvena temperatura v prostoru ostane stabilna

Hitrost

• Prednost je dana hitremu odzivu 
Temperatura hladilnega sredstva se hitro zniža (ali zviša pri gretju), tako da nastavitvena temperatura v prostoru ostane stabilna

Zmerno

• Prednost je dana učinkovitosti 
Temperatura hladilnega sredstva se znižuje (zvišuje pri gretju) postopoma, tako da je dana prednost učinkovitosti sistema namesto 
hitremu odzivu

Močni način

Hitri način

Zmerni način

Ciljna  
Te

Te 6C°

Te 3°C

Čas

Temperatura hladilnega sredstva



VRV IV ZA NEPREKINJENO UDOBJE, TUDI MED ODMRZOVANJEM

Ker VRV IV še naprej zagotavlja ogrevanje tudi v načinu odmrzovanja, predstavlja odgovor na vse možne 
slabe strani prilagoditve toplotne črpalke na enovalentno gretje. 

Toplotne črpalke so poznane po svoji visoki energetski učinkovitosti med gretjem, vendar akumulirajo led med ogrevanjem, tega pa je redno 
treba taliti s pomočjo funkcije odmrzovanja, ki obrača cikel hlajenja. To povzroči začasni padec temperature in znižanje ravni udobja v stavbi. 

Odmrzovanje lahko traja več kot 10 minut (glede na velikost sistema) in se najpogosteje pojavlja pri temperaturah med -7 in +7°C, ko je v 
zraku največ vlage, ki zamrzne tuljavo, vse to pa občutno vpliva na zaznane ravni udobja v stavbi.

VRV IV spreminja vzorec gretja, tako da zagotavlja toploto celo med postopkom odmrzovanja; na ta način preprečuje padec temperature 
znotraj stavbe in omogoča udobje ob vsakem času.

Nov standard 
 v udobju ogrevanja

VRV IV toplotna črpalka  
z neprekinjenim gretjem

Mejnik v VRF toplotni črpalki

Začetek procesa 
odmrzovanja

Začetek procesa 
odmrzovanja

Konec procesa 
odmrzovanja

Konec procesa 
odmrzovanja

Sobna 
temperatura

Čas Čas

Sobna 
temperatura

novo

10
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• Edinstvena tehnologija 
neprekinjenega gretja 

• Najboljša alternativa 
tradicionalnim 
ogrevalnim sistemom

KAKO DELUJE?

Sistem VRV IV je opremljen z edinstvenim elementom, temelječim na fazno se spreminjajočih materialih, ki akumulira toploto ter zagotavlja 
energijo za odmrzovanje zunanje enote, medtem ko še naprej omogoča notranje ogrevanje in ohranja udobno notranje ozračje. Energija, 
potrebna za odmrzovanje, se med normalnim potekom ogrevanja shranjuje v elementu. 

Nov standard 
 v udobju ogrevanja

Kako fazno se spreminjajoč material deluje? 

Fazno se spreminjajoč material (FSM) shranjuje ali sprošča energijo, ko zamenja fazo 
iz trdnega v tekoče ali iz tekočega v trdno stanje.

Kapsula 

Temperatura se 
dvigne

Medtem ko se FSM 
strjuje, se toplota 

sprošča nazaj  
v okolje

Ko FSM vsrkava 
toplotno energijo, 

se utekočinja.

Temperatura pade

FSM v tekočem stanju

Kapsula 

FSM v trdnem stanju

Tuljava zunanje enote je odmrznjena... 

... z energijo, shranjeno v elementu za 
akumuliranje toplote...

... medtem ko udobna temperatura  
v notranjosti ostaja nespremenjena.

11



Konfiguracijska 
programska oprema VRV

POENOSTAVLJENO VKLJUČEVANJE

Konfigurator VRV je napredna programska oprema, ki omogoča enostavno nastavitev in vključevanje sistema:

• manj potrebnega časa na strehi za konfiguracijo zunanje enote.

• več sistemov na različnih lokacijah je možno upravljati na natančno enak način, kar omogoča poenostavljeno vključevanje za 
ključne račune.

• Začetne nastavitve na zunanji enoti je mogoče enostavno ponovno pridobiti.

Poenostavljeno  
vključevanje

Poenostavljeno vključevanje: grafični vmesnik za konfiguracijo, 
vključevanje in prenos sistemskih nastavitev. 

Poenostavljeno servisiranje: dodatni 7-segmentni indikator za hitro in 
enostavno preverjanje osnovnih funkcij in odčitavanje napak.

Obnovitev 
začetnih sistemskih 

nastavitev

12
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POENOSTAVLJENO SERVISIRANJE

7-delni indikator prihrani čas s pomočjo:

• lahko berljivega poročila o napaki.

• prikaza osnovnih servisnih parametrov za hitro preverjanje osnovnih funkcij.

• razvidnega menija, ki vsebuje hitre in enostavne sprotne nastavitve.

• Manj časa potrebnega za 
vključevanje

• Upravljanje več sistemov 
na popolnoma isti način

• Obnovitev začetnih 
sistemskih nastavitev
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POPOLNA REŠITEV

Daikinova VRV popolna rešitev zagotavlja eno samo stično točko oblikovanja in vzdrževanja vašega integriranega sistema reguliranja klime. 
Z našo rešitvijo lahko upravljate do 50% porabe energije v stavbi, kar vam omogoča izredne možnosti za prihranek pri energiji. Tako se 
nismo zgolj trudili, da bi naše zunanje enote bile bolj učinkovite in enostavnejše za namestitev, pač pa smo si prizadevali tudi za zvišanje 
učinkovitosti, udobja, enostavnosti namestitve vseh drugih komponent s posebnim poudarkom na:

• ustvarjanju optimalnih klimatskih pogojev v stavbi z najvišjo učinkovitostjo z uporabo novih tipal za kasete s krožnim pretokom

• zmanjšanju obratovalnih stroškov s pripomočki za nadzorovanje porabe energije na novem orodju Intelligent Touch Manager 
(pametno upravljanje na dotik)

• izjemno učinkovitem gretju prostora z novo nizko temperaturno vodno omarico

Osvetljevanje

Vir: EIA; Komercialne stavbe Raziskava porabe energije

Pisarniška 
oprema

Ogrevanje prostora

Hlajenje prostora

Prezračevanje

DrugoOgrevanje vode

>

Nadzorujte do 50% porabe energije  
v vaši stavbi

Novo integrirano 
 upravljanje klime
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En sistem,  
več vrst 
uporabe

Visoko temperaturna vodna omarica* za 
učinkovito proizvodnjo vroče vode za  

Nizko temperaturna vodna 
omarica za izredno učinkovito 
ogrevanje prostora s pomočjo 

• Prhe
• Umivalnike
• Vodo iz pipe za čiščenje
• Vročo vodo od 25 do 80°C

• Talnega gretja
• Nizko temperaturnih 

radiatorjev
• Konvektorja toplotne črpalke 
• Vroče vode od 25 do 45°C

Prezračevanje

• Združite VRV notranje enote s sodobno oblikovanimi 
zunanjimi enotami v en sistem.

• Nova kaseta s krožnim tokom postavlja merilo za 
učinkovitost in udobje.

• Integracija rešitev pametnega nadzora z orodji 
za učinkovito upravljanje energije za zmanjšanje 
obratovalnih stroškov

• Izredno učinkovita rešitev ločevanja klime z vrati

• Kombinacija predelave svežega zraka in klimatiziranja

Gretje in hlajenje Pametni sistemi upravljanja
22

Zračna zavesa Biddle

Novo integrirano 
 upravljanje klime

15

*samo za priključitev na VRV III rekuperacijo toplote
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IZBOLJŠANO UDOBJE

• Edinstveni 360° vzorec izpusta zračnega toka zagotavlja enakomerno temperaturo v celotni sobi 
brez mrtvih kotov.

Naslednja generacija 
kasete s krožnim tokom 
Postavitev standarda za učinkovitost in udobje

infrardeče tipalo 
prisotnosti

infrardeče tipalo tal

novo

A
B

C
D 

 8,5m

80 cm

11m

Udobje je mogoče še nadalje izboljšati zahvaljujoč uporabi optičnih tipal: 

• Tipalo prisotnosti omogoča krmilniku pretoka zraka usmerjanje pretoka zraka stran od oseb, ki jih zazna v sobi. 

• S tipalom za tla so hladne noge postale zgodovina. To tipalo zaznava povprečno temperaturo tal in zagotavlja enakomerno porazdelitev 
temperature med stropom in tlemi.

Tipalo prisotnosti

Tipalo tal

Tipalo tal
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ŠE BOLJ ENERGETSKO UČINKOVITO...

Samodejno čiščenje filtra prihrani do 50% stroškov za električno energijo v primerjavi s panožnim standardom in skrajša čas za vzdrževanje 
na terenu. Tipalo prisotnosti prihrani še dodatnih 27% s prilagajanjem nastavitvene točke ali izklopom enote, ko ni nikogar v sobi.

PRILAGODLJIVA NAMESTITEV

Če preurejate ali na novo opremljate notranjost, ni več treba spreminjati lokacije notranje enote, saj lahko preko ožičenega daljinskega 
upravljalnika zaprete eno ali več loput. 

> Tipalo prisotnosti 
prihrani do

Postavitev standarda za učinkovitost in udobje

Nastavitvena točka  
za hlajenje: 22° CDB

Prihranek energije

09.00
Čas

20°

22°

24°

26°

09.30
10.00

10.30
11.00

11.30
12.00

12.30
13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30
16.00

16.30
17.00

N
ot

ra
nj

a 
te

m
pe

ra
tu

ra
 (°

CD
B)

Nikogar  
ni v sobi

ko ni 15 minut zaznana nobena prisotnost 

infrardeče tipalo tal

> Samočistilna plošča 
prihrani do

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Samočistilna kaseta Standardna kaseta s krožnim tokom

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Maj
Ju

nij
Ju

lij

Avg
ust

Septem
ber

Okto
ber

Nove
m

ber

Dece
m

ber

Jan
uar

Fe
bru

ar

Mare
c

Ju
lij

April

Primerjava akumuliranja energije med standardno in samočistilno kaseto  
s krožnim tokom v obdobju 12 mesecev

Poraba energije 
(kWh)

50% razlika 
v porabi energije

>

(Mesto preizkusa, Wolverhampton, VB) 

50%

27%

17
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PRIJAZNOST ZA UPORABO

• Intuitivni uporabniški vmesnik 

• Vizualni prikaz in neposredni dostop do glavnih funkcij notranje enote

• Vse funkcije so neposredno dostopne preko zaslona na dotik ali spletnega 
vmesnika

PAMETNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO 

Orodja za pametno upravljanje z energijo omogočajo nadzorovanje, ali je poraba 
energije v skladu z načrtovano, in pomagajo odkrivati izvore nepotrebnega trošenja 

ter optimalno zviševati učinkovitost.

PRILAGODLJIVOST

• pri velikosti: modularna zasnova za uporabo v majhnih do velikih prostorih

• v integraciji: od preproste uporabe klimatske naprave do majhne BMS z 
integriranim upravljanjem razsvetljave, črpalk ... preko WAGO I/O

NOVI PAMETNI KRMILNIK NA DOTIK 

Sistem toplotne črpalke deluje pametno samo, če mu to 
omogoča njegov krmilni sistem. Zato Daikin za znižanje 
obratovalnih stroškov predstavlja za uporabo prijazne, 
pametne krmilne sisteme z orodji za nadzorovanje porabe 
energije.

Integracija s 
pametnimi rešitvami 
nadzorovanja

ENOSTAVNO SERVISIRANJE IN VKLJUČEVANJE 

Opravite preverjanje vsebine hladilnega sredstva od daleč in v času, ki ustreza vam ter tako preprečite potrebo po obisku na licu mesta. 
Obenem povečajte zadovoljstvo svojih strank, ker se med delovnim časom ne pojavljajo motnje in zastoji v klimatizaciji zraka.

Prilagodljivost v velikosti 
od 64 do 2560 skupin
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18 19

ZUNANJI SISTEM RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Razpon kapacitet HP 8 10 12 14 16 18 20
Hladilna kapaciteta Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Grelna kapaciteta Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 
Vhodna moč - 
50 Hz

Hlajenje Nom. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Gretje Nom. kW 5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0 

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 
ESEER 7,53 1 7,20 1 6,96 1 6,83 1 6,50 1 6,38 1 5,67 1

COP 4,55 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 
Maksimalno število povezljivih notranjih enot 64 2

Indeks povezave 
notranje enote

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Maks. 260 325 390 455 520 585 650

Mere Enota Višina x Širina x Globina mm 1685x930x765 1685x1240x765
Teža Enota kg 261 268 364 398
Raven zvočne moči Hlajenje Nom. dBA 78 79 81 86 88
Raven zvočnega tlaka Hlajenje Nom. dBA 58 61 64 65 66
Območje 
delovanja

Hlajenje Min.~Maks. °CDB -5~43
Gretje Min.~Maks. °CWB -20~15,5

Hladilno sredstvo Tip R-410A

Priključki 
napeljave

Tekočina OD mm 9,52 12,7 15,9
Plin OD mm 19,1 22,2 28,6
Dolžina napeljave Zunanja enota - Notranja enota Maks. m 165 3

Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 1.000 3

Višinska razlika Zunanja enota - Notranja enota m 90 3 Zunanja enota v najvišjem položaju / 90 3 Notranja enota v najvišjem položaju
Napajanje Faza / Frekvenca / Napetost Hz / V 3N~/50/380-415
Tok - 50 Hz Maks. amp varovalke (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) Vrednost AUTOMATIC ESEER ustreza običajnemu delovanju toplotne črpalke VRV IV, upoštevajoč sodobno funkcionalnost varčevanja z energijo (nadzorovanje s spremenljivo temperaturo hladilnega sredstva) (2) Dejansko število priključljivih notranjih enot je odvisno od 
vrste notranje enote (notranja VRV, vodna omarica, notranja RA itd.) in od omejitve priključitvenega razmerja za sistem (50% <= CR <= 130%) (3) Podrobnosti poiščite v tehničnih podatkih

ZUNANJI SISTEM RYYQ22T RXYQ22T RYYQ24T RXYQ24T RYYQ26T RXYQ26T RYYQ28T RXYQ28T RYYQ30T RXYQ30T RYYQ32T RXYQ32T RYYQ34T RXYQ34T RYYQ36T RXYQ36T

Sistem
Modul zunanje enote 1 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Modul zunanje enote 2 RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T

Razpon kapacitet HP 22 24 26 28 30 32 34 36
Hladilna kapaciteta Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Grelna kapaciteta Nom. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 
Vhodna moč - 
50 Hz

Hlajenje Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Gretje Nom. kW 16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8 

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 
ESEER 7,07 1 6,81 1 6,89 1 6,69 1 6,60 1 6,50 1 6,44 1 6,02 1

COP 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 
Maksimalno število povezljivih notranjih enot 64 2

Priključki 
napeljave

Tekočina OD mm 15,9 19,1
Plin OD mm 28,6 34,9 41,3
Dolžina napeljave Zunanja enota - Notranja enota Maks. m 165 3

Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 1.000 3

Višinska razlika Zunanja enota - Notranja enota m 90 3 Zunanja enota v najvišjem položaju / 90 3 Notranja enota v najvišjem položaju
Tok - 50 Hz Maks. amp varovalke (MFA) A 63 80

(1) Vrednost AUTOMATIC ESEER ustreza običajnemu delovanju toplotne črpalke VRV IV, upoštevajoč sodobno funkcionalnost varčevanja z energijo (nadzorovanje s spremenljivo temperaturo hladilnega sredstva) (2) Dejansko število priključljivih notranjih enot je odvisno od 
vrste notranje enote (notranja VRV, vodna omarica, notranja RA itd.) in od omejitve priključitvenega razmerja za sistem (50% <= CR <= 130%) (3) Podrobnosti poiščite v tehničnih podatkih

ZUNANJI SISTEM RYYQ38T RXYQ38T RYYQ40T RXYQ40T RYYQ42T RXYQ42T RYYQ44T RXYQ44T RYYQ46T RXYQ46T RYYQ48T RXYQ48T RYYQ50T RXYQ50T RYYQ52T RXYQ52T RYYQ54T RXYQ54T

Sistem
Modul zunanje enote 1 RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Modul zunanje enote 2 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Modul zunanje enote 3 RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Razpon kapacitet HP 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Hladilna kapaciteta Nom. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 
Grelna kapaciteta Nom. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 
Vhodna moč - 
50 Hz

Hlajenje Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Gretje Nom. kW 29,9 30,9 33,0 34,7 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2 

EER 3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40 
ESEER 6,36 1 6,74 1 6,65 1 6,62 1 6,60 1 6,50 1 6,46 1 6,42 1 6,38 1

COP 4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89 
Maksimalno število povezljivih notranjih enot 64 2

Priključki 
napeljave

Tekočina OD mm 19,1
Plin OD mm 41,3
Dolžina napeljave Zunanja enota - Notranja enota Maks. m 165 3

Skupna dolžina napeljave Sistem Dejansko m 1.000 3

Višinska razlika Zunanja enota - Notranja enota m 90 3 Zunanja enota v najvišjem položaju / 90 3 Notranja enota v najvišjem položaju
Tok - 50 Hz Maks. amp varovalke (MFA) A 100 125

Tehnični podatki



Odlična nOvica
VRV IV POSTAVLJA STANDARD … žE SPET

Izdelke Daikin distribuira:

ECPSL13-206

Edinstveni položaj podjetja Daikin kot proizvajalca 
klimatskih naprav, kompresorjev in hladilnih 
sredstev pomeni, da je podjetje tesno povezano z 
okoljevarstvenimi vprašanji. Že več let ima podjetje 
Daikin vizijo postati vodilni proizvajalec izdelkov, ki 
imajo omejen vpliv na okolje. Ta izziv zahteva ekološko 
načrtovanje in razvoj široke palete izdelkov in sistemov 
upravljanja energije, ki imajo za posledico prihranek 
energije in zmanjševanje odpadkov. 
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Ta prospekt je namenjen samo informiranju in nikakor ne predstavlja zavezujoče 
ponudbe za Daikin Europe N.V.. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino 
tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, 
zanesljivost ali primernost za določen namen vsebine ter izdelkov in storitev, ki so 
predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko spremenijo 
brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača vsako 
odgovornost za posredno ali neposredno škodo v najširšem smislu, ki bi lahko 
bila posledica ali povezana z rabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina 
je avtorsko delo podjetja Daikin Europe N.V.

VRV izdelki ne spadajo v okvir programa certifikatov Eurovent.

najnovejše podatke poiščite na spletni strani www.daikineurope.com/vrv-iv

Daikin Airconditioning Central Europe Handelsgmbh  
Campus 21, Europaring F12/402, A - 2345 Brunn am Gebirge   
Tel.: +43 2236 32557, Fax: +43 2236 32557-910 
E-mail: office@daikin-ce.com, www.daikin-ce.com




