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собствениците на сгради
С патентованата инверторна технология на Daikin и променливата температура на 
хладилния агент, климатичната система VRVIII работи с невероятна ефективност. 
Това допринася за големи икономии на енергия, което значително намалява 
вашите експлоатационни разходи и улеснява по-доброто управление на сградата.

крайните потребители
За осигуряване на комфортен въздух около вас,   Daikin предлага системи на 
въздухообработващи климатични камери, които далеч не са само за климатизация. 
Освен с придаване на приятна температура, качеството на въздуха може да се 
подобри с вентилация, овлажняване и други процеси. Лесната употреба се 
постига чрез модерни централизирани системи за управление.

проектантски бюра и 
консултанти
Системите VRV на Daikin включват външни и вътрешни тела, предлагани в богата 
гама от модели за сгради с различни размери и условия за монтаж. Дължината на 
тръбопроводите и други характеристики поставят малко ограничения и постигат  
голяма гъвкавост при удовлетворяване на изискванията на сградата. Гъвкавост се 
постига и когато системата е монтирана, тъй като уникалната технология за постоянно 
отопление прави VRV съвършено подходяща за моновалентна система за отопление.

монтажници
Daikin предлага компактен дизайн за външните тела на VRV с още функции 
за оптимизиране на оборудването, като надвишава стандарта за климатични 
системи. Компактните тела улесняват монтажа  в ограничени пространства върху 
покриви и заемат по-малко полезно пространство. По-лесната монтажна дейност 
и софтуерът за конфигурация на VRV включва бързо изпълнение  и въвеждане в 
експлоатация с време в запас.

Предимства за
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Открийте  Daikin VRV

Серия VRV е перфектната комбинация от новаторски технологии и 
интелигентно, ориентирано към потребностите проектиране, която 
предлага широка гама от продукти за осигуряване на съвършенство 
на климатичния контрол в търговска среда. Изборът на VRV е избор 
на оригинала и всичките негови предимства. Нашите въздушно-
охлаждани и водно-охлаждани агрегати са проектирани за оптимална 
ефективност с геотермални, стандартни, рециклиращи топлината и 
термопомпени конфигурации. Ние предлагаме пълна гама от касети, 
включително нашата нова напълно плоска касета, така че да се осигури 
правилното решение за всяко пространство. Освен това, можете да 
свържете обикновения процес на отопление и охлаждане със свеж 
въздух от вентилация, хидравлични модули и въздушни завеси Biddle 
и да контролирате всичко това чрез нашите интелигентни мрежови 
решения. Иновация в действие! 



Открийте  Daikin VRV
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За 
Daikin

Daikin е водещият производител в Европа на високоенергийно ефективно 
оборудване за отопление, охлаждане, вентилация и замразяване за търговски, 
жилищни и промишлени приложения.

Качеството на Daikin
Качеството на Daikin, което предизвиква най-голямо уважение, произтича 
от прецизността на дизайна, производството и изпитанията, както и на 
следпродажбеното обслужване. За тази цел, всеки детайл се подбира грижливо и 
се подлага на строги изпитания, за да се провери неговия принос за качеството и 
надеждността на продукта.
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Един партньор
Цялостното решение на Daikin - VRV, 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 и икономичност.

Извън рамките на обикновеното
Постигането на перфектни условия вътре в сградата означава адаптиране на вашата система VRV към 
климатичните потребности и отделната сграда като се осигурява оптимален комфорт от гледна точка 
на обитателите й чрез осигуряване на необходимата температура на необходимото място с необходимото 
ниво на свеж въздух и влажност и всичко това - при приемливо ниво на шум. Това означава и обръщане на 
подробно внимание на всички аспекти от техническата конфигурация.

Подходът на Daikin е цялостно технологично решение, което поставя акцент не само върху основните 
компоненти, но и върху оборудването, което може да бъде свързано към нашите системи VRV от ново поколение. 
Нашето най-модерно оборудване е проектирано за оптимизация на ефективността на цялата система чрез 
автоматизиране на максимален брой рутинни процедури за управление и проверка и чрез осигуряване на 
глобална мрежа от местни инженери, които да помагат при поддържане на върховата ефективност. 

Енергийна ефективност, по-голяма от COP
Някои от областите, в които сме се фокусирали, включват вътрешни тела, които имат функция за автоматично 
почистване на филтъра за поддържане на оптимален въздушен поток и намаляване на разхода на енергия, 
докато нашите таванни тела за скрит канален монтаж имат инверторно управлявани вентилатори, които 
регулират автоматично въздушния поток. По подобен начин нашето автоматично зареждане и проверка 
за пропуск на хладилен агент гарантира правилното ниво на хладилен агент, като отново се осигурява 
възможно най-висока ефективност. А нашият лесен за използване софтуер за конфигурация на VRV 
опростява въвеждането в експлоатация, конфигурирането и модифицирането. А след това се появява 
въпроса за системата за управление. Затова ние създадохме удобен за потребителя интегриран блок 
за управление, който регулира почти всичко и дори взема под внимание и прогнозата за времето, за да 
гарантира, че вътрешните условия са оптимизирани, без значение какви са външните условия.

Всъщност, решението на Daikin за цялостен климатичен контрол е извън рамките на обикновеното.

 Този знак маркира функциите, за които Daikin инвестира в технологиите за намаляване на въздействието 
на климатизацията върху околната среда.

 Този знак може да се намери на страници: 28, 29, 30, 32, 33, 36, 58, 68, 82, 85

Цялостен 
климатичен 
контрол 
VRV винаги е определял стандарта: в миналото, в настоящето и ще продължи да прави това и в бъдеще. Сега 
VRV IV определя нови стандарти за сезонна ефективност за собственици на сгради, вътрешен комфорт за 
потребители и опростен монтаж за монтажници.

определяне на стандарта отново



=VRV IV
определя стандарта 

...отново

Кое е ново?



VRV
революционни 
стандарта

+
3

 › Променлива температура на 
хладилния агент

 › Постоянно отопление чрез 
термопомпа

 › Софтуер за конфигурация на VRV

определя стандарта 
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ПЪЛНА СЪВМЕСТИМОСТ НА ВСИЧКИ ВЪТРЕШНИ 
ТЕЛА С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕКОДИЗАЙН стр. 88
От 01/2013 г. всички вътрешни тела трябва да отговарят на 
законодателните изисквания за екодизайн на вентилаторите. Като лидер 
на пазара, Daikin предприема стъпка, за да стане първата компания, 
чиито всички вътрешни тела отговарят на това законодателство, чрез 
внедряване на правотокови вентилатори във всички вътрешни тела, като 
така се подобрява още повече тяхната енергийна ефективност. 

СЛЕДВАЩАТА ГАМА КАСЕТИ С КРЪГЪЛ  
ПОТОК FXFQ-A стp. 92
 › Подобрен комфорт

 › Сензорът за присъствие насочва въздушния поток встрани 
от намиращите се в стаята хора, за да се избегне излагането 
им на течение

 › Подовият сензор гарантира равномерно разпределение на 
температурата между тавана и пода

 › Още по-енергийно ефективни
 › Самопочистващият се панел спестява до 50% благодарение на 

ежедневно почистване на филтъра 
 › Сензорът за присъствие спестява до 27% чрез регулиране на 

температурата на зададената точка или изключване на уреда, 
когато в стаята няма никой

 › Многовариантен монтаж чрез индивидуално управление на клапите  
Една клапа може лесно да бъде затворен при обновяване или 
преподреждане на интериора

НАПЪЛНО ПЛОСКА КАСЕТА - FXZQ-A стp. 94
 › Дизайн, уникален на пазара: интегрира напълно плоско тяло 

към тавана и може да се монтира в архитектурни таванни 
модули

 › Забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно 
съвършенство с елегантно изпълнение в бяло или комбинация 
от сребристо и бяло

 › Още по-енергийно ефективен с новия сензор за присъствие
 › Осигуряване на подобрен комфорт с подовия сензор
 › Отделно управление на клапите: една клапа може лесно да 

бъде затворен чрез жичния дистанционен контролер (BRC1E52) 
при обновяване или преподреждане на интериора

 › Не е необходим допълнителен адаптер за DIII свързване на 
модел Sky Air 

Какво друго е 
ново?
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2-СТРАННА КАСЕТА – FXCQ-A стр. 96
 › По-добра ефективност с новоразработени топлообменник, 

правотоков вентилатор и дренажна помпа
 › Модерен стилен декоративен панел в RAL9010
 › Подобрен комфорт с автоматично регулиране на въздушния поток

НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН ХИДРАВЛИЧЕН  
МОДУЛ ЗА VRV стр. 118
 › Високоефективно отопление/охлаждане на помещения
 › За подово отопление, въздухообработващи климатични камери, 

нискотемпературни радиатори ...
 › Температурен диапазон на изходящата вода: 5-45°C

ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА BIDDLE ЗА VRV стp. 122
 › Може да се свърже с VRV термопомпен тип и с рециклиране на 

топлина
 › Период на изплащане за по-малко от 1,5 години
 › Осигурява практически безплатно отопление чрез рециклирана топлина

INTELLIGENT TOUCH MANAGER стp. 144
Интуитивен потребителски интерфейс

 › Интелигентно управление на енергия
 › Универсални като размер (от 64 до 2 560 групи)
 › Универсални като възможност за интегриране (от единичен 

климатичен контрол до малка система за управление на сграда)
 › Лесно обслужване и въвеждане в експлоатация с дистанционна 

проверка на количеството хладилен агент

ТАВАННО ТЯЛО ЗА ОТКРИТ  
МОНТАЖ – FXHQ-A стp.99
По-добра ефективност с правотоков вентилатор и дренажна помпа

 › Модерен стилен декоративен панел в RAL9010

4-СТРАННО ТАВАННО ТЯЛО ЗА  
ОТКРИТ МОНТАЖ – FXUQ-A стр. 98 
 › По-добра ефективност с новоразработени топлообменник, 

правотоков вентилатор и дренажна помпа
 › Модерен стилен декоративен панел в RAL9010
 › Подобрен комфорт с автоматично регулиране на въздушния поток
 › Интегриране на разширителен съд за по-бърз монтаж
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История на VRV на повече

1987 1991 1994 1998 2003 2004

Daikin въвежда VRVII, първата в 
света работеща с R-410A система 
с променлив поток на хладилния 
агент. Предлагана като варианти само 
за охлаждане, термопомпен тип и с 
рециклиране на топлина, системата, 
която представлява значителен 
напредък от предишните по-стари 
системи VRV®, показва новаторското 
приложение на Daikin на новата 
технология. Към една и съща система 

с рециклиране 
на топлина или 
термопомпа 
могат да се 
свържат до 
40 вътрешни 
тела за 
рециклиране на 
топлина, както и 
с термопомпа.

Оригиналната VRV климатична 
система, разработена от 
Daikin Industries Ltd. през 
1982 г. е представена в 
Европа в стандартния формат 
на VRV. VRV серия D може да 
подава климатизиран въздух от 
до 6 вътрешни тела, свързани 
към едно външно тяло.

Следващата крачка напред 
бе предприета през 1991 г. с 
въвеждането на системата VRV 
рециклиране на топлина, 
която предлага едновременно 
охлаждане и отопление от 
различни вътрешни тела в една 
и съща климатична система.

Постоянно високото качество 
и ефективност доведоха до 
повсеместно приемане на 
концепцията на система VRV и 
Daikin стана първият японски 
производител на климатици, 
отличен със сертификация 
ISO9001. Daikin прави още 
един голям скок в технологията 
на VRV: VRV инвертор - серия 
H, работеща с до 16  вътрешни 
тела само от 1 външно тяло.

Въвеждането на VRVII-S 
серия увеличи работния 
обхват на VRV в леките 
търговски сегменти. 
Предлагана с капацитет 
от 4, 5 и 6 НР, системата е 
разработена за монтаж в 
до 9 стаи.

В очакване на 
извеждането от 
експлоатация на 
цялото оборудване 
с CFC (хлор-
флуор-въглеродни 
съединения), Daikin 
Европа преминава 
към производството на 
климатични тела от система 
VRV, използващи R-407C.
Daikin Европа ознаменува 25-та си годишнина 
с присъждането на ISO14001 екологичен 
сертификат и въвеждането на VRV инверторни 
серии с R-407C, с модели само за охлаждане 
или термопомпен тип. Към 1 единично външно 
тяло могат да се свържат до 16 вътрешни тела.

от 30 години
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Daikin разшири работния 
обхват на своята 
инверторно управлявана 
dx климатична система 
VRVII с нов водно 
охлаждан вариант, VRV-
WII. Предлагана в модели 
с 10, 20 и 30 HP, системата 
работи с хладилен агент 
R-410A и се предлага като 
варианти термопомпен 
тип и с рециклиране на 
топлина.

Daikin разшири своята гама от VRV с 
иновационният заместител VRV – високо 
икономичен заместител за системи VRV, 
които все още работят с хладилен агент 
R-22, който е забранен. Тази икономична 
модернизация е възможна, тъй като външните 
тела VRVIII-Q могат да се монтират като се 
използва съществуващия тръбопровод, а в 
някои случаи - и съществуващите вътрешни 
тела. Системата, сред първите в своя тип, 
се доставя като термопомпени модели 
и модели за рециклиране на топлина с 
капацитети между 5 и 
30 HP и предлага рязко 
повишена ефективност и 
значително намаляване 
на потреблението на 
енергия в сравнение 
със системи, работещи 
с R-22.

2005 2006-2007 2008 2009 2010 2011

Daikin обяви третото поколение 
от най-одобряваната си гама VRV 
с изключително преработената 
VRVIII. Предлаган като варианти 
за рециклиране на топлина, 
термопомпа и охлаждане, VRVIII 
включва всичките най-добри 
функции от предишните системи 
на VRV. Въпреки това, той 
притежава и значителен брой 
нови подобрения за дизайн, 
монтаж и техническо 
обслужване като 
автоматично 
зареждане и 
тестване. Към една 
климатична система 
могат да се свържат 
до 64 вътрешни 
тела.

Daikin въвежда нова гама 
термопомпи, оптимизирани 
за отопление (VRVIII-C). Тази 
нова гама има разширен 
работен диапазон до -25°C 
и значително подобрени 
стойности на COP при 
ниски външни температури 
с новоразработената 
2-степенна компресорна 
система.

Daikin лансира концепцията за комплексно 
решение чрез интегриране на производство 
на гореща вода и въздушни завеси Biddle 
в системата VRV. Гамата на вътрешните тела 
също е разширена чрез предлагане на 
възможността за свързване на жилищни 
вътрешни тела като Daikin Emura или Nexura 
към системата VRV. 2011 г. също утвърди VRV 
като наложило се на пазара решение, чиито 
продажби достигат 400 000 външни тела и 
2,2 милиона вътрешни тела.

Daikin обогати гамата VRVIII с 
преработения водно-охлаждан 
агрегат VRV-WIII, който се 
предлага в 9 различни външни 
комбинации от 8 до 30 HP. 

Сега се предлага и 
геотермален вариант. Тази 
система използва геотермална 
топлина като възобновяем 
енергиен източник и може да 
работи до -10°C в режим на 
отопление.
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Цялостното решение на Daikin - VRV, 
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 и 
икономичност.

 

VRV 
система с 

рециклиране 
на топлина

Охлаждане

Отопление Вентилационен  
блок

Въздушна завесаГореща вода

Извлечена топлина

22

22

Концепция за 
комплексно решение 
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+ СПЕСТЯВАНЕ ДО 17% В СРАВНЕНИЕ С 

ГАЗОВ КОТЕЛ

22 ОТОПЛЕНИЕ И 
ОХЛАЖДАНЕ
Богата гама от вътрешни тела, които са подходящи 
за помещения с всякаква форма и размери

 › Перфектен комфорт
 › Почти безшумна работа
 › Стилен дизайн
 › Възможен открит монтаж

 › От индивидуално управление до управление на няколко сгради
 › Лесно за използване управление чрез сензорен екран
 › Дистанционно управление и наблюдение през интернет
 › Зоново управление
 › Инструменти за управление на енергията

Пълен контрол за максимална ефективност

ЛЕСНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ СИСТЕМИ ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ

 › Най-ефективното решение за отворени врати
 › Безплатно отопление с въздушни завеси
 › Целогодишен комфорт, дори в най-суровите дни

Високоефективно решение за разделяне на 
климата при врати

РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЪЗДУХА 
ЧРЕЗ ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ

Създаване висококачествен вътрешен климат

ВЕНТИЛАЦИЯ

 › Възможно безплатно подгряване на вода
 › Възможност за комбиниране със 

слънчеви панели
 › Гореща вода за душове, вани, вода 

от чешмата за почистване, подово 
отопление или радиатори

 › Гореща вода до 80°C

Използвайте възобновяема енергия за 
получаване на гореща вода

ГОРЕЩА ВОДА

+

+

СПЕСТЯВАНЕ ДO 15% В СРАВНЕНИЕ С 

ТРАДИЦИОННИТЕ СИСТЕМИ + СПЕСТЯВАНЕ ДО 40% БЛАГОДАРЕНИЕ 

НА ПО-НИСКА ПОТРЕБНОСТ ОТ 

ОХЛАЖДАНЕ И ОТОПЛЕНИЕ

+ СПЕСТЯВАНЕ ДО 72% В СРАВНЕНИЕ С 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА

VRV ВЪНШНИ ТЕЛА
Интегрирано решение термопомпен тип

 › Решение за всеки климат от -25°C до +52°C
 › Пригоден за всяка сграда
 › Може да се адаптира според вашите конкретни нужди за 

постигане на най-високата сезонна ефективност
 › Новият стандарт в комфорта на отопление

 › Топлината се регенерира между 
външния и вътрешния въздух

 › Свободно охлаждане
 › Оптимален контрол на влажността
 › Филтрирането на въздуха осигурява 

постоянно подаване на чист въздух

СПЕСТЯВАНЕ ДО 28% ОТ ТЕКУЩИТЕ РАЗХОДИ В 

СРАВНЕНИЕ С ПРЕДИШНИТЕ СЕРИИ
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Коя външна система  VRV ми  
предлага най-доброто решение?
Въздушно охлаждани  
външни системи

 ТЕРМОПОМПЕН ТИП

VRVIII-S VRV КЛАСИКVRVIII-C

 › За едновременно охлаждане и отопление от една система

Компактна 
комбинация
 › Оптимизирани размери в 

рамките на диапазона за 
рециклиране на топлина

Комбинация с  
висок СОР
 › Най-добра енергийна 

ефективност в гамата на 
Daikin за рециклиране на 
топлина 

VRV с рециклиране на 
топлина със свързване 
към хидравличен модул 
за битова гореща вода
 › Напълно интегрирана система
 › Безплатна битова гореща вода

 С РЕЦИКЛИРАНЕ 
НА ТОПЛИНА

 › За едновременно охлаждане и отопление от една система
 › Топлината, отделяна от вътрешните тела в режим на охлаждане се предава до тела в зони, 

изискващи отопление, като се увеличава енергийната ефективност, намаляват се разходите за 
електроенергия и се получава висока ефективност при частично натоварване (до 9,1).

 › Работен диапазон при охлаждане до -20°C (техническо охлаждане)

 › Повишена енергийна ефективност в сравнение със системи, работещи с R-22/R-407C
 › Бърз монтаж в сравнение със замяна на цялата система (повторно използване на съществуващите 

тръбопроводи, а в някои случаи - и на вътрешните тела)
 › Предлага се като термопомпен тип и с рециклиране на топлина

ЗАМЕНЯЕМИ  ›  За преминаване от R-22/R-407C към R-410A с минимални разходи

 › Пригодете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност и комфорт с променлива 
температура на хладилния агент

 › Постоянен комфорт: Уникалната технология за постоянно отопление превръща VRV IV в  
най-добрата алтернатива на традиционните системи за отопление

 › Софтуер за конфигурация на VRV за най-бързо и точно въвеждане в експлоатация, конфигуриране 
и модифициране

 › Широка гама от вътрешни тела: възможност за комбиниране на VRV със стилни вътрешни тела 
(Daikin Emura, Nexura, …) 

 VRV IV термопомпен тип

VRVIII-S термопомпен 
тип
 › Специално разработени за 

малки капацитети
 › Икономии на пространство
 › Свързване на VRV или стилни 

вътрешни тела: Daikin Emura, 
Nexura…

VRV термопомпен  
тип, оптимизирана  
за отопление
 › Първата система в бранша, 

разработена за отопление при 
ниски външни температури. 

 › Разширен работен диапазон  
за отопление до -25°C

 › Постоянен капацитет 
на отопление и висока 
ефективност при ниски 
външни температури (COP 
> 3 при -10°C външна 
температура)

VRV Класик
 › За по-малки проекти със 

стандартни изисквания за 
отопление и охлаждане

 › Може да се свързва към 
всички VRV вътрешни тела, 
системи за вентилация и 
контрол
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Коя външна система  VRV ми  
предлага най-доброто решение?
Въздушно охлаждани  
външни системи

 › Позволява рециклиране на топлина в цялата сграда, благодарение на съхранението на енергията във водния кръг.
 › Компактен дизайн и възможна пакетна конфигурация.
 › Подходящо за големи и многоетажни сгради поради силно неограничените възможности на тръбите на водния кръг.

 С РЕЦИКЛИРАНЕ 
НА ТОПЛИНА

 › За едновременно охлаждане и 
отопление от една система

 › Няма нужда от външен източник на 
отопление или охлаждане

 › Отопление с подпочвена вода като 
възобновяем енергиен източник

 › Разширение на работния диапазон на 
температурата на постъпващата вода 
до -10°C в режим на отопление

Водно охлаждани външни 
системи

СТАНДАРТНА СЕРИЯ ГЕОТЕРМАЛНА СЕРИЯ
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Продуктов обхват на външни тела
Продуктова гама

ВЪ
ЗД

УШ
Н

О
 О

Х
Л

А
Ж

Д
А

Н
Е

ТЕ
РМ

О
П

О
М

П
А

RYYQ-T  
термопомпен тип с постоянно 

отопление (5) (5) (5)

RYYQ-T  
термопомпен тип без постоянно 

отопление (5) (5) (5)

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

RTSYQ-PA  
термопомпа, оптимизирана за 

отопление

RXYCQ-A

РЕ
Ц

И
КЛ

И
РА

Н
Е 

Н
А

 Т
О

П
Л

И
Н

А REYQ-P8/P9  
компактна комбинация

REYHQ-P  
комбинация с висок COP

REYAQ-P

за свързване с хидравличен 
модул за битова гореща вода

Капацитет на охлаждане (kW)3 22,4 26,7 44,8 49,1 53,4 67,2 71,5 75,8 80,1

Капацитет на отопление (kW)4 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

ВО
Д

Н
О

 
О

ХЛ
А

Ж
Д

А
Н

Е
С

ТА
Н

Д
А

РТ
Н

А
 

СЕ
РИ

Я

H
/R

 - 
H

/P

RWEYQ-P

ГЕ
О

ТЕ
РМ

АЛ
НА

СЕ
РИ

Я

RWEYQ-PR

1  Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър), външна температура: 30°C, еквивалентна дължина на връзките за хладилния агент: 7,5 m, денивелация: 0 m
2  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: 7,5 m, денивелация: 0 m
3  Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър), външна температура: 30°C, еквивалентна дължина на връзките за хладилния агент: 7,5 m, денивелация: 0 m
4  Номиналният капацитет на отопление се базира на: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), температура на входящата вода: 20°C, еквивалентна дължина на връзките за хладилния агент: 7,5 m, денивелация: 0 m
5  Не за стандартна комбинация (свободна комбинация)

 Отделен агрегат

 Мулти комбинация

ВЪ
ЗД

УШ
Н

О
 

О
Х

Л
А

Ж
Д

А
Н

Е
ЗА

М
ЕН

ЯЕ
М

И
 V

RV
 

 С
 Р

ЕЦ
И

КЛ
И

РА
Н

Е 
Н

А
 

ТО
П

Л
И

Н
А

 - 
 

ТЕ
РМ

О
П

О
М

П
ЕН

 Т
И

П

RQYQ-P

VRVIII-Q - H/P

RQCEQ-P

VRVIII-Q - H/R

Система Тип Име на продукт 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

Капацитетен клас 140 280 360 460 500 540 636 712 744 816 848

Капацитет на охлаждане (kW)1 HR/HP -/14,0 -/22,4 28,0/28,0 -/33,5 36,0/- -/40,0  50,0/50,4 54,0/55,9 63,6/61,5 71,2/67,0 74,4/73,0  81,6/78,5 84,4/85,0 -/90,0 -/96,0 -/101,0 -/107,0 -/112,0 -/118,0 -/124,0 -/130,0 -/135,0

Капацитет на отопление (kW)2 HR/HP -/16,0  -/25,0  32,0/31,5  -/37,5 40,0/- -/45,0 52,0/50,0 56,0/56,5 60,0/62,5 67,2/69,0 78,4/75,0 80,8/81,5 87,2/87,5 89,6/95,0 -/100,0 -/108,0 -/113,0 -/119,0 -/125,0 -/132,0 -/138,0 -/145,0 -/150,0

Система Тип Име на продукт 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

Капацитет на охлаждане (kW)1 12,6 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0

Капацитет на отопление (kW)2 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

Капацитет (HP)

ново

ново

ново

ново
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Продуктов обхват на външни тела

ВЪ
ЗД

УШ
Н

О
 О

Х
Л

А
Ж

Д
А

Н
Е

ТЕ
РМ

О
П

О
М

П
А

RYYQ-T  
термопомпен тип с постоянно 

отопление (5) (5) (5)

RYYQ-T  
термопомпен тип без постоянно 

отопление (5) (5) (5)

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

RTSYQ-PA  
термопомпа, оптимизирана за 

отопление

RXYCQ-A

РЕ
Ц

И
КЛ

И
РА

Н
Е 

Н
А

 Т
О

П
Л

И
Н

А REYQ-P8/P9  
компактна комбинация

REYHQ-P  
комбинация с висок COP

REYAQ-P

за свързване с хидравличен 
модул за битова гореща вода

Капацитет на охлаждане (kW)3 22,4 26,7 44,8 49,1 53,4 67,2 71,5 75,8 80,1

Капацитет на отопление (kW)4 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5

ВО
Д
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О

ХЛ
А

Ж
Д
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Н

Е
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ТА
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СЕ
РИ

Я

H
/R

 - 
H

/P

RWEYQ-P

ГЕ
О

ТЕ
РМ

АЛ
НА

СЕ
РИ

Я

RWEYQ-PR

1  Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър), външна температура: 30°C, еквивалентна дължина на връзките за хладилния агент: 7,5 m, денивелация: 0 m
2  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: 7,5 m, денивелация: 0 m
3  Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър), външна температура: 30°C, еквивалентна дължина на връзките за хладилния агент: 7,5 m, денивелация: 0 m
4  Номиналният капацитет на отопление се базира на: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), температура на входящата вода: 20°C, еквивалентна дължина на връзките за хладилния агент: 7,5 m, денивелация: 0 m
5  Не за стандартна комбинация (свободна комбинация)
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RQYQ-P

VRVIII-Q - H/P

RQCEQ-P

VRVIII-Q - H/R

Система Тип Име на продукт 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

Капацитетен клас 140 280 360 460 500 540 636 712 744 816 848

Капацитет на охлаждане (kW)1 HR/HP -/14,0 -/22,4 28,0/28,0 -/33,5 36,0/- -/40,0  50,0/50,4 54,0/55,9 63,6/61,5 71,2/67,0 74,4/73,0  81,6/78,5 84,4/85,0 -/90,0 -/96,0 -/101,0 -/107,0 -/112,0 -/118,0 -/124,0 -/130,0 -/135,0

Капацитет на отопление (kW)2 HR/HP -/16,0  -/25,0  32,0/31,5  -/37,5 40,0/- -/45,0 52,0/50,0 56,0/56,5 60,0/62,5 67,2/69,0 78,4/75,0 80,8/81,5 87,2/87,5 89,6/95,0 -/100,0 -/108,0 -/113,0 -/119,0 -/125,0 -/132,0 -/138,0 -/145,0 -/150,0

Система Тип Име на продукт 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

Капацитет на охлаждане (kW)1 12,6 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0 55,9 61,5 67,0 71,4 77,0 82,5 89,0 94,0 98,0 105,0 111,0 116,0 120,0 126,0 132,0 138,0 143,0 147,0

Капацитет на отопление (kW)2 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 81,5 88,0 94,0 102,0 107,0 113,0 119,0 126,0 132,0 138,0 145,0 151,0 158,0 163,0 170,0

Капацитет (HP)

: компонентът може да се свързва

x : компонентът не може да се свързва

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

Системи за 
управление
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Тип Модел Име на 
продукта 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

ТА
ВА

Н
Н

О
 Т

ЯЛ
О

 З
А 

СК
РИ

Т 
М

О
Н

ТА
Ж

Таванна касета с кръгъл поток
самопочистваща функция3

Сензор за присъствие и  
подов сензор3

FXFQ-A

Четиристранна касета за 
вграждане в окачен таван

Сензор за присъствие и  
подов сензор3

FXZQ-A

Двустранна касета за 
вграждане в окачен таван

FXCQ-A

Таванна ъглова касета FXKQ-MA

ТА
ВА

Н
Н

О
 Т

ЯЛ
О

 З
А 

СК
РИ

Т 
КА

Н
А

ЛЕ
Н

 М
О

Н
ТА

Ж

Малко таванно тяло за скрит  
канален монтаж

FXDQ-M9

Тънко таванно тяло за скрит 
канален монтаж

FXDQ-A

Таванно тяло за скрит 
канален монтаж с инверторно 

управляван вентилатор
FXSQ-P

Таванно тяло за скрит 
канален монтаж с инверторно 

управляван вентилатор
FXMQ-P7

Голямо таванно тяло за скрит 
канален монтаж

FXMQ-MA4

С
ТЕ

Н
Н

О
 

ТЯ
ЛО Стенно тяло FXAQ-P

ТА
ВА

Н
Н

О
 Т

ЯЛ
О

 З
А 

О
ТК

РИ
Т 

М
О

Н
ТА

Ж Таванно тяло за открит 
монтаж 

FXHQ-A

Четиристранно таванно тяло 
за открит монтаж

FXUQ-A

П
О

ДО
ВО

 Т
ЯЛ

О Подово тяло FXLQ-P

Подово тяло за скрит монтаж FXNQ-P

Капацитет на охлаждане (kW)1 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

Капацитет на отопление (kW)2 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

1   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: 0 m

2   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: 0 m 

3  Допълнително
4  Не може да се свързва към VRV III-S

Капацитет

Климатизацията на система VRV осигурява лятна прохлада и зимна топлина в офиси, 
хотели, универсални магазини и много други търговски помещения. Тя подобрява климата 
в помещенията и създава основа за увеличен бизнес просперитет - независимо какви са 
потребностите от климатизация, вътрешното тяло на Daikin ще даде правилния отговор. 
Климатичната система VRV може да се достави в 26 различни модела вътрешни тела в общо 
116 варианта.

Продуктов обхват на 
вътрешни тела

ново

ново

ново

ново

ново

ново
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Капацитет
Съвместими 
външни тела

1 Необходим е декоративен панел BYCQ140DG + BRC1E52A/B
2 Агрегат от клас 15 не е се предлага за RYYQ-T

Тип Модел Име на 
продукта 15 20 25 35 42 50 60 71 RYYQ-T RXYSQ-P8V1

RXYSQ-P8Y1

ТА
ВА

Н
Н

О
 Т

ЯЛ
О

 З
А 

СК
РИ

Т 
М

О
Н

ТА
Ж Касета с кръгъл поток (вкл. 

самопочистваща функция1)
FCQG-F 

Напълно плоска касета FFQ-C 

ТА
ВА

Н
Н

О
 Т

ЯЛ
О

 З
А 

СК
РИ

Т 
 

КА
Н

А
ЛЕ

Н
 М

О
Н

ТА
Ж

Малко таванно тяло за скрит 
канален монтаж

FDBQ-B 
Тънко таванно тяло за скрит 

канален монтаж
FDXS-F 

Таванно тяло за скрит 
канален монтаж с инверторно 

управляван вентилатор
FBQ-C 

С
ТЕ

Н
Н

О
 Т

ЯЛ
О

Daikin Emura - Стенно тяло FTXG-JA/JW  

Стенно тяло CTXS-K 
FTXS-K  

Стенно тяло FTXS-G  

ТА
ВА

НН
О 

ТЯ
ЛО

 
ЗА

 О
ТК

РИ
Т 

М
ОН

ТА
Ж Таванно тяло за открит 

монтаж
FHQ-C 

П
О

ДО
ВО

 Т
ЯЛ

О

Подово тяло Nexura FVXG-K  

Подово тяло FVXS-F  

Подово-таванно тяло FLXS-B  

ново

ново

ново

2
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 Гама за вентилация

Дебит на въздушния поток (м3/h)

Тип Име на 
продукт

Компоненти за качеството 
на вътрешния въздух 0 200 400 600 800 1 000 1 500 2 000 4 000 6 000 8 000

ВЕНТИЛАЦИЯ С 
РЕКУПЕРАЦИЯ 

НА ТОПЛИНАТА

VAM-FA/FB 1 Вентилация

VKM-G

1 Вентилация

3 Предварителна 

обработка на въздуха

VKM-GM

1 Вентилация

2 Овлажняване

3 Предварителна обработка на въздуха

ВЪНШНО 
ТЯЛО ЗА 

ОБРАБОТКА 
НА 100% СВЕЖ 

ВЪЗДУХ 1

FXMQ-MF

1 Вентилация

3 Предварителна 

обработка на въздуха

VRV ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗАКЛИМАТИЗАЦИЯ 2

Комплект 
EKEXV

1 Вентилация

3 Предварителна 

обработка на въздуха

1  Не може да се свързва към VRVIII-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-P8Y1)
2  Дебитът на въздушния поток е само указание, изчислено въз основа на следните стойности: капацитет на отопление на комплект EKEXV * 200 m³/h
3  За повече информация относно климатичните камери на Daikin се обърнете към местния търговски представител

Вентилация: подаване на свеж въздух Овлажняване: оптимизиране на 
баланса между вътрешната и външната 
влажностПредварителна обработка на въздуха: 

охлаждане или отопление на постъпващия 
свеж въздух за поддържане на постоянна 
температура за максимален комфорт

1 2

3

1 2

3

21

3

1 2

3

21

3

21

3
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 Мрежови решения
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 те
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ITC 64

ITM + + + + Станд. + 2 560

DMS-IF 1 64

BACNET 2 4x64

Екран Управление Наблюдение Опции Други

 Продуктов обхват на въздушни завеси Biddle
Тип Име на продукт

ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА BIDDLE СВОБОДНО ВИСЯЩА CYV  S/M/L-DK-F

СТАНДАРТНА ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА BIDDLE ТИП КАСЕТА CYV  S/M/L-DK-C

ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА BIDDLE ЗА НИША CYV  S/M/L-DK-R

Продуктов обхват на 
въздушни завеси Biddle 
за VRV

2,3 m
2,15 m 2,0 m

3,0 m
2,75 m

2,5 m2,5 m 2,4 m 2,3 m

Условие за монтажБлагоприятно
напр.: покрити търговски 
центрове или вход с въртяща 
се врата

Нормално
напр.: малък директен 
вятър, без срещуположни 
отворени врати сграда 
само с приземен етаж

Неблагоприятно
напр.: местоположение в 
ъгъл или правоъгълник, 
много етажи и / или 
отворено стълбище

S M Ниска 
скорост S M Ниска 

скорост M Ниска  
скорост

4

3

2

1

Височина на врата (m)

 Продуктов обхват на хидравлични модули
Тип Име на продукта температурен диапазон 

на изходящата вода 80 125

НИСКОТЕМПЕРАТУРЕН ХИДРАВЛИЧЕН 
МОДУЛ1 HXY-A 5°C - 45°C

ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН ХИДРАВЛИЧЕН 
МОДУЛ 2 HXHD-A 25°C - 80°C

1 Може да се свързва само с RYYQ-T
2 Може да се свързва само с REYAQ-P

Капацитет

1  Извод за Lonworks мрежи 2  извод за BACnet мрежи

S
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Програми за

1.  VRV Pro, инструмент за 
проектиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Професионална програма за избор на VRV е истински инструмент за 
проектиране на VRV. Програмата позволява проектиране на VRV климатични 
системи по точен и икономичен начин, като отчита реалните термични свойства 
на всяка сграда. Чрез изчисляване на годишното енергийно потребление, тя 
предоставя възможност на проектанта да направи точен избор и да получи 
конкурентоспособни цени за всеки проект. Освен това, тя гарантира оптимални 
работни цикли и максимална енергийна ефективност.

1. VRV Pro Quick: При ограничен брой характеристики на сграда, този режим 
позволява проектиране на тръбната система чрез изчисление на наличното 
натоварване, което е било получено от друга страна.

2. VRV Pro Expert: За да може да се направи точно изчисление на натоварването 
е необходим по-голям брой характеристики на сградата. След това изчисление 
се избират подходящите тела и може да се извърши температурна симулация. 
Заедно с подробния отчет, в програмата има и много допълнителна и ценна 
информация относно потреблението на енергия, свързаните с това разходи за 
електричество и поведението на система VRV.

Xpress е софтуерен инструмент, който позволява създаване на ценови предложения на място за система VRV на Daikin. 
Той представя резултат в 6 стъпки, за да позволи професионално съставяне  
на бюджет:

1. Избиране на вътрешни тела
2. Свързване на външните тела с вътрешните тела
3. Автоматично генериране на схема на тръбопроводите с местата на свързване
4. Автоматично генериране на електрическа схема
5. Избиране на възможни централизирани системи за управление
6. Визуализация на резултатите в MS Word, MS Excel и AutoCAD

Европейската академия на Daikin (The Daikin Europe Academy) предлага специализирани учебни курсове за 
обучение на проектанти за работа с VRV Pro. След такова обучение, всички участници получават едногодишен 
лиценз, подлежащ на възобновяване. За повече информация относно тези курсове на обучение и за получаване 
на безплатно копие на Xpress, моля, обърнете се към местния представител на Daikin.

2.  Xpress, инструмент за бързо 
изготвяне на оферта

избор  
на мощност 
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Въздушно охлажданата VRV климатизация бе въведена в Европа от Daikin през 
1987 г. и от тогава претърпя значително развитие в своята ефективност, капацитет, 
енергийна ефективност и екологична съвместимост. Призната международно като 
една от най-сложните и универсални системи от своя тип на пазара, VRV стана 
на практика еталон за технологично модернизирана, високоефективна търговска и 
промишлена климатизация.

Предлагана като модели с рециклиране на топлина, термопомпа, за студен климат и 
мини-варианти, системата VRV е изключително гъвкава с диапазон на работен 
капацитет от 4 (12,6 kW) до 54 HP (168,0 kW) (термопомпен тип) и от 8 (22,4 kW) до 
48 HP (151,0 kW) (с рециклиране на топлина) с поетапно нарастващ капацитет само 
от 2  HP. Универсалността на система VRV също се налага чрез своя диапазон на 
работни температури от -5° C до 46° C в режим на охлаждане (VRVIII-S) и от -25° C до 
15° C в режим на отопление (VRVIII-C).

Въздушно 
охлаждани 

външни системи VRV



Заменяема VRVIII с рециклиране на топлина и термопомпаVRV термопомпен тип

Предимства 28

Модерни VRV технологии 40

Термопомпени VRV 44
 › RYYQ-T & RXYQ-T Термопомпени VRV IV  44
 › RXYSQ-P8  VRVIII-S термопомпен тип - оптимизиран 

дизайн за малък капацитет 52
 › RTSYQ-PA  VRV термопомпен тип, оптимизиран  

за отопление (VRVIII-C) 57
 › RXYCQ-A VRV Класик термопомпен тип - RXYCQ-A 61

VRV с рециклиране на топлина 62
 › REYQ-P  VRVIII Комбинация с рециклиране  

на топлина - компактен размер 64
 › REYHQ-P Комбинация с висок СОР 66
 › REYAQ-P  За свързване с хидравличен модул  

само за отопление 68

RQYQ-P и RQCEQ-P  VRVIII-Q - заменяема VRV:  
Решението на Daikin за изваждане  
от експлоатация на R-22 72

VRV с рециклиране на топлинаVRV IV
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Предимства за 

 СПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ С ТОЧНО ЗОНОВО УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА 
ИНВЕРТОРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ

Линейната система VRV използва променлива пропорционална интегрална система за управление, която използва дaтчици 
за налягане на хладилния агент за получаване на допълнително управление на инвертора и включването и изключването на 
компресорите с цел осигуряване на точен контрол както в малки, така и в по-големи пространства. Това на свой ред позволява 
отделно управление на максимум 64 вътрешните тела с различен капацитет и тип при коефициент на свързване от 50~130% в 
сравнение с капацитета на външните тела. Външни тела VRV IV и VRV III-S използват само инверторно управлявани компресори. 
VRV системите имат ниски експлоатационни разходи, тъй като позволяват индивидуално управление на всяка зона. Това 
означава, че се отопляват или охлаждат само онези помещения, които се нуждаят от климатизация, докато системата може 
да се изключи напълно в помещения, за които не се изисква климатизация.

Променлива температура на хладилния агент
За постигане на още по-висока сезонна ефективност VRV IV използва революционното управление 
за променлива температура на хладилния агент. Всички инверторни компресори позволяват 
точно управление на температурата на хладилния агент, което автоматично адаптира VRV към 
отделна сграда и изискванията за климатизация, като текущите разходи се намаляват с до 28%!

 ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ - ПЪЛЕН 
КОНТРОЛ ЗА МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ

От индивидуални системи до управление на няколко сгради, Daikin има 
решение за управление за всяко приложение. Чрез бутони за лесно за 
използване управление чрез сензорен екран имате достъп до всички функции 
за климатизация, което прави управлението на системата изключително лесно.

Инструментите за интелигентно управление на енергията намаляват текущите 
разходи като не позволяват пилеенето на енергия. Чрез функцията за 
програмиране и инструментите за наблюдение можете да намерите причините 
за ненужни разходи на енергия и да проследите потреблението, за да се 
гарантира, че то е според плана. Нашите интелигентни инструменти увеличават 
ефективността.

собствениците 
на сгради
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 ИНТЕЛИГЕНТНИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА, УВЕЛИЧАВАЩИ 
ЕФЕКТИВНОСТТА И КОМФОРТА

Касетата с кръгъл поток - водещото вътрешно тяло с технологията на Daikin - показва, че интелигентните вътрешни тела водят 
до значителни спестявания при текущите разходи и се изплащат много бързо!
Касетата с кръгъл поток сега включва допълнителен самопочистващ се филтър, който се самопочиства веднъж на ден и води 
до годишни икономии на енергия до 50%. Прахът от филтъра се събира в тялото и се отстранява с обикновена прахосмукачка. 
Сензорът за присъствие може да спести до 27% чрез регулиране на зададената точка или изключване на уреда, когато в стаята 
няма никой.

Същевременно тези сензори отчитат кога в стаята има хора, като насочват въздушния поток встрани от тях. Касетата с кръгъл 
поток предлага значителни икономии на енергия с допълнителен комфорт.
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Топлообменник

Разрез на антикорозионен 
топлообменник

Алуминий

Хидрофилно 
покритие

Устойчив на корозия
Акрилно покритие

Подобрение в устойчивостта на корозия

Извършени изпитания:
VDA Wechseltest 
Съдържание на 1 цикъл (7 дена):
 › 24 часов тест с разпрашен солен 

разтвор SS DIN 50021
 › 96 часов тест с цикъл на влажност 

KFW DIN 50017
 › Период на изпитание 48 часа стайна 

температура и стайна влажност: 
5 цикъла

Тест Kesternich (SO2)
 › съдържание на 1 цикъл (48 часа) 

съгласно DIN50018 (0.21)
 › период на изпитание: 40 цикъла 

Коефициент на съпротивление на корозия
Необработен Антикорозионна обработка

Солна корозия 1 от 5 до 6
Киселинен дъжд 1 от 5 до 6

ДЪЛГОТРАЙНА ИНВЕСТИЦИЯ - АНТИКОРОЗИОННА ОБРАБОТКА
Специална антикорозионна обработка на топлообменника осигурява 5 до 6 пъти по-голяма устойчивост срещу киселинен 
дъжд и солна корозия. Монтирането на неръждаемо дъно на вътрешното тяло му придава допълнителна защита.
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 КРАЧКА ПРЕД ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - СЪВМЕСТИМОСТ С 
ДИРЕКТИВА ROHS

Ограничаване на опасните вещества в електрическо и електронно оборудване (2002/95/EО).
Опасните вещества включват олово (Pb), кадмий( Cd), шествалентен хром (Cr6+), живак (Hg), полибромирани бифенили (PBB), 
полибромдифенили (PBDE). Въпреки че разпоредбите на RoHS се отнасят само за малко и голямо домакинско оборудване, 
екологичната политика на Daikin въпреки това гарантира, че VRV ще бъде напълно съвместим с RoHS.
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ПОСТЕПЕННО НАТОВАРВАНЕ
Последователното стартиране на системи с няколко външни 
тела облекчава натоварването на компресорите и удължава 
експлоатационния живот. 

Системи с няколко външни тела

НИСКИ РАЗХОДИ ЗА МОНТАЖ - 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЕН ПУСК
Към 1 електрозахранване могат да се свържат до 3 външни тела, 
които могат да се включват последователно. Това позволява 
запазване на малък брой прекъсвачи с малък капацитет и 
опростява окабеляването (за модели с 10 HP или по-малко).
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 ИНТЕЛИГЕНТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ОСИГУРЯВА КОМФОРТ
Електронният терморегулиращ вентил, който използва PID (пропорционално интегрално диференциално) управление 
постоянно регулира количеството на хладилния агент в отговор на колебанията в натоварването на вътрешните тела. Така 
системата VRV поддържа приятна стайна температура на практическо постоянно ниво без колебания в температурата, които 
са типични за обикновените системи на управление с включване/изключване.

СЕРИЯ VRV (вътрешно тяло на DAIKIN (с PID управление))

ВКЛ./ИЗКЛ. управлявано вътрешно тяло (2,5 HP)

Време

Охлаждане

Те
мп

. н
а 

за
см

ук
ва

н 
въ

зд
ух

Забележка: 
Графиката показва данни, измерени в тестово помещение, предполагащо действително натоварване при отопление. Термостатът може да контролира постоянна стайна 
температура при ± 0,5°C от зададената точка.

  РЕЖИМ НА ВИСОКА ПОЛЕЗНА МОЩНОСТ - ВАШАТА СИСТЕМА, ОПТИМИЗИРАНА 
ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ КЛИМАТ

Опцията за режим на висока полезна мощност при външните тела на VRV оптимизира работата на уредите за европейския 
климат. Системата работи с увеличен капацитет на полезна мощност в режим на охлаждане, което води до по-висока 
ефективност и подобрен комфорт.

По-голям комфорт за крайния потребител
Предотвратяване на студени течения благодарение на по-висока  
температура на разпределяния въздух от вътрешното тяло.

По-висока енергийна ефективност
Тъй като не се изразходва енергия при ненужно премахване 
на влажността, системата ще работи по-ефективно в режим 
на охлаждане.

*  Температурата на изходящия въздух може да варира с цел защита 
(напр. рециклиране на масло)

16° Постоянна и висока 

температура на 

разпределяния въздух

Предимства за  

 крайните 
 потребители
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dB(A) Осезаемо ниво на шум Звук

0 Праг на слуха - 
20 Изключително лек Шумолене на листа
40 Много лек Тиха стая
60 Умерено шумен Обикновен разговор
80 Много шумен Шум от градско движение

100 Изключително шумен Симфоничен оркестър
120 Праг на усещане Излитащ реактивен самолет

Вътрешни тела на Daikin

 НИСКИ ШУМОВИ НИВА ПРИ 
РАБОТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛА

 › Вътрешните тела на Daikin имат много ниски работни 
шумови нива - до 19 dB(A).

ПОСТОЯННО ГАРАНТИРАН КОМФОРТ - 
АВАРИЙНА ФУНКЦИЯ
В случай на неизправност на компресор, дистанционно 
управляваната или зададената на място аварийна функция на 
въпросното външно тяло ще позволи работа в авариен режим 
на друг компресор или друг модул на външно тяло в случай 
на система тип „мулти“, за да се поддържа 8-часов максимален 
междинен капацитет.

FTXS-K / CTXS-Kemura

Едно външно тяло с 
няколко компресора Системи с няколко външни тела
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РЕШЕНИЕ ЗА ВСЕКИ КЛИМАТ - ШИРОК РАБОТЕН ДИАПАЗОН
Системата VRV може да се монтира практически навсякъде. 
Модерното PI (пропорционално интегрално) управление на външното тяло позволява на серията VRV да работи в режим на 
охлаждане при външна температура между -20°C и +46°C и между -25°C и +15,5°C в режим на отопление.

С функцията за техническо охлаждане, работният диапазон при охлаждане на системите с рециклиране на топлина се увеличава 
от -5°C до -20°C 1 в режим на охлаждане.

1  Свържете се с местния представител за повече информация и ограничения

ГЪВКАВОСТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА 
ТРЪБИТЕ
Стандартна система VRV предлага увеличена обща дължина на 
тръбите от 165 m (еквивалентна дължина 190 m) при цялостна 
дължина на тръбите на системата от 1 000 m.
Разликата във височината между външното и вътрешното 
тяло може да бъде максимум 90 m без никаква допълнителна 
окомплектовка.

По-добро използване на пространството
Малките тръби за хладилен агент заемат по-малко пространство 
в шахти и тавани, като оставя максимално място за търговски 
цели.
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МНОГО НАЕМАТЕЛИ, ЕДНО ВЪНШНО ТЯЛО - ФУНКЦИЯ ЗА МНОГО НАЕМАТЕЛИ
Тази функция гарантира, че цялата система VRV няма да се изключи, когато главното захранване на вътрешно тяло се изключи. 
Това означава, че главният предпазител на вътрешното тяло може да се изключи, когато се излиза от хотелска стая или когато 
част от офис сградата е затворена,  или се почиства,...

ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ
Оптимизираната форма на лопатките на вентилатора на 
VRV увеличава отдаваната мощност и намалява загубата на 
налягане. Заедно с настройката за високо външно статично 
налягане (ESP до 78ра), това прави външното тяло на VRV 
идеално за вътрешен монтаж и използване с въздуховоди.

Вътрешният монтаж води до по-малка дължина на тръбите, 
по-малко разходи за монтаж, повишена ефективност и 
по-добра визуална естетика.

НЕ СА НЕОБХОДИМИ КОНСТРУКТИВНИ ПОДОБРЕНИЯ
Благодарение на лишената от вибрации и достатъчно лека (макс. 398 kg за тяло с 
20 НР) конструкция на вътрешните тела, подовете не трябва да се подсилват, което 
намалява цялостния разход за сградата.
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 ЛЕСНА СМЯНА - ФУНКЦИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ХЛАДИЛЕН АГЕНТ 
Функцията за рециклиране на хладилен агент позволява отваряне на всички терморегулиращи вентили. По този начин 
хладилният агент може да се източи от тръбната система.

КРАТКО ВРЕМЕ ЗА МОНТАЖ
Благодарение на малките тръби за хладилен агент и предлаганите REFNET тройници, тръбната система на VRV може да се 
монтира много лесно и бързо.
Монтажът на система VRV също може да се извършва етаж по етаж, така че части от сградата да се пуснат в експлоатация много 
бързо или да се позволи поръчване и задействане на климатичната система на етапи, вместо крайното завършване на проекта.

ПРЕВЪЗХОДНО КАЧЕСТВО - САМО СПОЕНИ ВРЪЗКИ
Всички връзки чрез фланци или конусни връзки в тялото са заменени от споени 
връзки, за да се гарантира подобрена херметичност на хладилния агент. Споена е 
и връзката към външното тяло в основния тръбопровод.

Предимства за 

монтажници 

Опростено 
въвеждане в 

експлоатация

Възстановяване 
на първоначални 

системни 
настройки

ОПРОСТЕНО И ПЕСТЯЩО ВРЕМЕ 
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Графичен интерфейс за конфигуриране, 
въвеждане в експлоатация и качване на 
системни настройки 

Вече няма нужда от бутони за конфигуриране 
и въвеждане в експлоатация на външното тяло - 
това се извършва чрез лесен за използване 
софтуер. Софтуер за конфигурация на VRV.

 › Пестящ време - необходимо е по-малко време за покривна конфигурация на външното тяло.
 › Гъвкав, концентрирайте се върху работната дейност, като направите настройките във вашия офис и ги заредите в агрегата.
 › Осигуряване на оптимална конфигурация чрез визуален и лесен за използване интерфейс за извършване на настройките.
 › Спестяване на време чрез копиране на настройките от една система в друга при големи обекти или управление на 

различни обекти по абсолютно същия начин, като се предлага опростено въвеждане в експлоатация за основни клиенти.
 › Първоначалните настройки на външното тяло могат лесно да се възстановят.

АВТОМАТИЧЕН ТЕСТ
Когато прекъсне зареждането с хладилен агент, натискане на бутона за тестова операция на външната платка ще доведе 
до проверка на окабеляването, спирателните вентили, датчиците и количеството на хладилния агент. Този тест ще спре 
автоматично, когато завърши.

Конусна връзка на фланец

Спояване
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ТРЪБОПРОВОД С ХЛАДИЛЕН АГЕНТ
4-странна тръбна връзка 
VRV сериите не само предлагат възможност за прокарване на 
тръбопровода отпред, но и отляво, отдясно или отдолу, като по този 
начин осигуряват по-голяма свобода на планиране. 

ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ
Цялостното проектантско решение на Daikin гарантира, че още от самия 
монтаж, системата има правилното количество хладилен агент, без значение 
какво е изисквал първоначалния план. По този начин се поддържа 
оптималната ефективност и капацитет, като се осигурява необходимото 
отопление или охлаждане за оптимален комфорт.

REFNET тройник T-съединение

Приложени 
изолатори за REFNET 

тройник

Приложени 
изолатори за REFNET 

разпределител

REFNET 
разпределител

REFNET тройник

УНИВЕРСАЛЕН REFNET ТРОЙНИК НА DAIKIN 
Универсалният REFNET тройник на Daikin е специално проектиран за опростен монтаж.

Използването на REFNET тройник заедно с електронни терморегулиращи вентили 
води до рязко намаляване на дисбаланса на хладилния агент, преминаващ между 
вътрешните тела, въпреки малкия диаметър на тръбопровода.

REFNET тройниците и разпределителите (и двете като принадлежности) могат да 
съкратят монтажната дейност и да повишат надеждността на системата.

В сравнение с обикновените Т-връзки, при които разпределението на хладилния агент 
далеч не е оптимално, REFNET тройниците на Daikin са специално конструирани за 
оптимизиране на потока на хладилния агент.

Daikin Europe N.V. препоръчва използване само на REFNET на Daikin.

Обикновен 
начин: 

монтажници 

1. изчисление на допълнително количество хладилен 
агент за зареждане

2. зареждане на тялото с допълнително количество 
хладилен агент

3. измерване на теглото на бутилката
4. преценка според налягането (пробна операция)

VRV 
При VRV обаче, тези 4 стъпки се пропускат, тъй като тялото на VRV може да се зареди автоматично с необходимото количество 
хладилен агент чрез натискане на бутон на платката. Автоматичното зареждане ще прекъсне след като се прехвърли 
необходимото количество хладилен агент.

Ако температурата спадне под 20°C*, се налага ръчно зареждане.
* 10°C за термопомпа за региони със студен климат
* Функцията не се предлага за VRV термопомпен тип с връзка към стилни вътрешни тела

ОтпредНаляво

Дъно

Надясно
4-странна тръбна 
връзка
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ЛЕСНО ОКАБЕЛЯВАНЕ - СИСТЕМА „СУПЕР ОКАБЕЛЯВАНЕ“
Опростено окабеляване
Системата за опростено окабеляване се използва, за 
да се позволи съвместна употреба на кабели между 
вътрешните тела, външните тела и централизирано 
дистанционно управление.

Тази система улеснява потребителя да модернизира 
съществуващата система с централизирано дистанционно 
управление само чрез свързването му към външните тела.

Благодарение на неполярната система на окабеляване, 
неправилните връзки стават невъзможни и времето за 
монтаж се намалява.

Освен това външните тела, имат изводи за свързване 
към електрозахранване отстрани и отпред, което води 
до по-лесен монтаж и техническо обслужване и спестява 
място, когато заедно се свързват редове от тела.

Проверка за кръстосани кабели
Проверката за кръстосани кабели, предлагана при VRV 
е първата по рода си в бранша, която предупреждава 
за грешки при свързване на кабели и тръбопроводи 
между телата. Тази функция намира и предупреждава за 
системни грешки посредством включване/изключване 
на платките за управление на външните тела.

Функция за автоматично задаване на адрес
Позволява окабеляване между вътрешни и външни тела, както и групиране на кабели за управление на няколко вътрешни 
тела, което може да се направи без досадната задача за ръчно задаване на всеки адрес.

МОДУЛЕН ДИЗАЙН
Модулният дизайн позволява телата да бъдат съединени в редици с невероятна степен на еднаквост.
Дизайнът на външните тела е достатъчно компактен, за да им позволи да бъдат качени на покрива на сграда в промишлен 
асансьор, преодолявайки проблема с превозване до мястото.
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ОПРОСТЕНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Функция за самодиагностика
Тази функция се задейства чрез натискане на бутон на платката и ускорява намирането и отстраняването на неизправности и 
трябва да се използва при пускови операции и техническо обслужване. Разкачени термистори, неизправни електромагнитни 
или моторни вентили, неизправности по компресора, комуникационни грешки и т. н. могат бързо да се диагностицират.

При VRV IV термопомпен тип, дисплей на външното 
тяло опростява сервизното обслужване още повече, 
защото:
 › Кодовете за грешка се разчитат лесно
 › Основните сервизни параметри са посочени, 

за да се проверяват бързо основни функции
 › Ясно меню за бързо и лесно извършване на 

настройки на място

ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТА ЗА ФЛУОРИРАНИТЕ 
ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
Извършвайте проверката на съдържанието на хладилния агент от разстояние чрез Intelligent Touch Manager в най-удобното 
за вас време, за да не се налага посещение на място. Същевременно повишавате и нивото на удовлетворение на клиентите, 
тъй като няма прекъсване на климатизацията през работно време.

Връзка между вашия офис 
и обекта на клиента чрез 

интернет или 3G

Задаване от разстояние на часа и 
датата за проверка на съдържанието 

на хладилен агент...

Освен проверка от разстояние, функцията за проверка за количество на хладилен агент може да се активира и на място чрез 
бутон върху платката.
При активиране на проверката за количество на хладилен агент, тялото се превключва в режим на охлаждане и сравнява 
определени параметри с тези, записани в паметта на системата. Резултатът показва дали има теч на хладилен агент.

Количеството на хладилния агент на цялата система се изчислява за следните данни:
 › Температурата на открито
 › Стандартни температури на системата
 › Стандартни температури на налягане
 › Плътност на хладилния агент
 › Типове и брой вътрешни тела

Не се предлага за VRVIII-S или в комбинация, когато са свързани едно или повече вътрешни тела на RA, хидравлични модули,...
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ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР СЪС 
СИНУСОИДНА ВЪЛНА
Оптимизацията на синусоидната вълна води до по-плавно въртене на 
електромотора и подобрена ефективност на електромотора.

КОМПРЕСОР С РЕАКТИВЕН БЕЗЧЕТКОВ ПОСТОЯННОТОКОВ ЕЛЕКТРОМОТОР
 › Реактивният безчетков постояннотоков електромотор осигурява значително повишаване на ефективността в 

сравнение с обикновените променливотокови инверторни електромотори, като едновременно се използват 2 
различни форми на въртящ момент (обикновен и реактивен въртящ момент), за производство на допълнителна 
мощност от малък електрически ток.

 › Електромоторът включва мощни неодимови магнити, които ефективно генерират висок въртящ момент. Тези магнити 
имат основна роля за енергоспестяващите характеристики на електромотора.

 › Механизъм с голяма тяга (VRV термопомпен тип) 
С въвеждането на масло за високо налягане, реактивната сила от статора се добавя към вътрешната сила, като по този 
начин се намаляват загубите на тяга. Това води до подобрена ефективност и много ниско ниво на шум.

Модерни технологии 
 с въздушно 
 охлаждане

1

2

3
4

VRV III

1

2
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Конструкция с постояннотоков електромотор на вентилатор

ПОСТОЯННОТОКОВ ЕЛЕКТРОМОТОР НА 
ВЕНТИЛАТОР
Използването на постояннотоков електромотор 
на вентилатор предлага значителни подобрения в 
ефективността на работа в сравнение с конвенционалните 
променливотокови  електромотори, особено при 
въртене на ниски обороти.

E-PASS ТОПЛООБМЕННИК
Оптимизацията на конфигурацията на топлообменника 
не позволява предаване на топлина от прегрятата газова 
секция към подохладената течна секция - по-ефективно 
използване на топлообменника.

ФУНКЦИЯ I-DEMAND
Нововъведеният токов сензор намалява разликата между 
текущото потребление на мощност и предварително 
зададеното потребление на мощност. Ко
нс
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В режим на охлаждане, топлообменникът на 
кондензатора е подобрен. Това означава подобрение 
на COP с 3%.

Стандартен топлообменник e-pass топлообменник
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Ефективност на правотоков електромотор (сравнение 

с конвенционален променливотоков  електромотор)
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Модерни технологии 
с въздушно 
охлаждане на VRV IV

8

10

9

7

6
СОФТУЕР ЗА 
КОНФИГУРАЦИЯ 
НА VRV
Опростени въвеждане в 
експлоатация и конфигурация 
чрез връзка с компютър

7-сегментен светодиоден 
индикатор
Бърза проверка на основни 
функции и лесно разчитане на 
грешки

6

VRV IV наследява всички известни технологични 
характеристики на VRV III и добавя още няколко 
революционни технологии, за да зададе още 
веднъж новия стандарт на пазара. 

Всички технологии в новата система VRV IV са 
разработени специално за европейския пазар в 
Европа.
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ГАЗОВО ОХЛАЖДАНИ 
PCB
Върхова надеждност

7

НАПЪЛНО ИНВЕРТОРНИ 
КОМПРЕСОРИ
Активиране на технологията 
за променлива температура на 
хладилния агент

8

ТОПЛОАКУМУЛИРАЩ 
ЕЛЕМЕНТ
Уникален топлоакумулиращ 
елемент, осигуряващ енергия за 
размразяване на външното тяло, 
без прекъсване на подаването на 
топлина за помещенията

9

4-СТРАНЕН И 3-РЕДОВ 
ТОПЛООБМЕННИК
Увеличена площ на топлообменника 
за по-добра ефективност

10

* При тела 8,10,12 HP, топлообменникът е двуредов
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VRV IV термопомпен тип

VRV IV = VRV + 3 РЕВОЛЮЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Какво представлява новия стандарт? VRV винаги е определял стандарта: в миналото, в настоящето и 
ще продължи да прави това и в бъдеще. Сега VRV IV определя нови стандарти за сезонна ефективност 
за собственици на сгради, вътрешен комфорт за потребители и опростен монтаж за монтажници.

Променлива температура на хладилния агент
Пригодете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност и комфорт: 
Революционното управление на променливата температура на хладилния 
агент автоматично адаптира системата към отделна сграда и изискванията за 
климатизация за по-голяма ефективност и комфорт.

Постоянно отопление чрез 
термопомпа 
Новият стандарт в комфорта на отопление: 
Уникалната технология за постоянно отопление 
превръща VRV IV в най-добрата алтернатива на 
традиционните системи за отопление.

Софтуер за конфигурация на VRV 
Софтуер за опростено въвеждане 
в експлоатация, конфигуриране и 
модифициране

•	 Опростено въвеждане в експлоатация: 
графичен интерфейс за конфигуриране, 
въвеждане в експлоатация и качване на 
системни настройки

•	 Опростено обслужване: допълнителен 
7-сегментен индикатор за лесен и бърз достъп 
до основни функции и разчитане на грешки.

Термопомпа
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Daikin поведе пътя към сезонната ефективност 
Daikin отново заема водеща позиция в бранша като пусна на пазара нова гама VRV, която съответства напълно с новата 
политика „20/20/20“ на ЕС. VRV IV е до 28% по-ефективен на годишна база, като подобрява функциите за комфорт и 
гъвкавост, което прави Daikin толкова уникална компания.

ПО-МАЛКО ЕМИСИИ 
НА CO2 спрямо 1990 г.

ПОВЕЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

ПО-МАЛКО ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ 
спрямо СПА*

До  

2020 г.
C02

-20%+20%
*стандартно произведени 
агрегати 

-20%

Европейски план за действие

условие натоварване температура на 
външната среда

А 100% 35°C по сух термометър
B 75% 30°C по сух термометър
C 50% 25°C по сух термометър
D 25% 20°C по сух термометър

условия на вътрешна 
температура: 27°C по сух 
термометър/19°C по мокър 
термометър

ESEER

Стойностите на ESEER осигуряват ясен обзор на ефективността на охлаждане при частично натоварване на система VRV. Това 
позволява изчисляване на годишното потребление на енергия в режим на охлаждане.
Стойностите на ESEER, публикувани за въздушно охлаждани VRV системи, позволяват сравнение с другите системи само 
с въздушно охлаждане; когато се сравняват с водоохлаждащи агрегати с въздушно охлаждане, към експлоатационните 
характеристики на водоохлаждащите агрегати трябва да се добави и допълнителното потребление на циркулационните помпи.

1 ESEER: формула:
ESEER= 0,03* EERA  + 0,33* EERB + 0,41* EERC + 0,23* EERD

За водоохлаждащи агрегати се отчита външната входяща мощност ( с изключение на помпи и 
вътрешни тела), за VRV се отчита външната входяща мощност (с изключение на вътрешни тела).

Daikin е с водеща позиция на пазара при публикуване на данни за сезонни експлоатационни 
характеристики
Докато новият метод на изчисление е известен, Daikin вече публикува стойности на ESEER.

DAIKIN VRV IV sets the standard with revolutionary technologies, such as variable refriger-
ant temperature control and continuous heating during defrost for heat pump units. 
Its advanced VRV confi gurator software is a time-saver that simplifi es commissioning, 
confi guration and customisation. This is backed up by automatic refrigerant charging 
and remote refrigerant containment check allowing quick and easy installation. 
Find out more on www.daikin.eu

GREAT NEWS
VRV IV SETS THE STANDARD … AGAIN

DUMMY

33_500-1 VRV4_Ad_english_Lettertype_Newspaper_V7_RZ.indd   1 18.04.12   15:46

ПРИГОДЕТЕ ВАШАТА VRV СИСТЕМА ЗА НАЙ-ДОБРА СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ И КОМФОРТ

•	 Годишни икономии от разходи до 28%.
•	 Оптимизирайте потребностите на сградата с комфорта и ефективността
•	 Автоматичното регулиране на температурата на хладилния агент гарантира 

удовлетворението на клиентите
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Пригодете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност
Революционното управление на променливата температура на хладилния агент (VRT) автоматично 
адаптира системата VRV към отделна сграда и изискванията за климатизация за по-голяма ефективност 
и комфорт, като по този начин драстично намалява текущите експлоатационни разходи.

Системата може лесно да се модифицира чрез предварително зададените режими на технологията за VRT. С 
режимите вие избирате да оптимизирате системата до необходимия баланс между комфорт и ефективност.

С тази нова технология Daikin изобрети VRV системата още веднъж. Като разгледаме същността на системата ще установим, 
че тя ни позволява да подобрим сезонната ефективност до 28%!

Автоматичен режим  
(настройка по подразбиране при VRV IV)

Автоматичен режим  
(настройка по подразбиране при VRV IV)

Перфектният баланс: Върхова 
ефективност през по-голямата част от 
годината. Бърза скорост на реакция в 

най-горещите дни

Бърза реакция на пиково натоварване 
за поддържане на зададена точка

Основен режим (текущ стандарт за VRF)

Основен режим (текущ стандарт за VRF)

Целогодишна върхова ефективност

Режим на висока полезна мощност

Режим на висока полезна мощност

Ефект на предварително зададените режими върху ефективността и скоростта на реакция:

Натоварване

Обем на хладилния агент (VRV) Обем на хладилния агент (VRV) Обем на хладилния агент (VRV)

Температура на хладилния агент (VRT) Температура на хладилния агент (VRT) Температура на хладилния агент (VRT)

НатоварванеНатоварване

Ефективност ЕфективностЕфективност

Върхова 
ефективност

Бърза скорост 
на реакция

Върхова 
ефективност

Бърза скорост 
на реакция

Възможни режими:

Върхова 
ефективност

Бърза скорост 
на реакция

Уникалният автоматичен режим на VRT води до 28% увеличение на сезонната ефективност
В автоматичен режим системата ще постигне максимална ефективност през по-голямата част от годината и бърза скорост 
на реакция в най-горещите дни, като осигурява постоянен комфорт, което води до увеличена сезонна ефективност до 28%.

Автоматичен режим  
(настройка по подразбиране при VRV IV)

Перфектният баланс: Максимална 
ефективност през по-голямата част от 
годината. Бърза скорост на реакция в 

най-горещите дни

Върхова 
ефективност

Бърза скорост 
на реакция

Автоматичен режим  
(настройка по подразбиране при VRV IV)

Натоварване

Обем на хладилния агент (VRV)

Температура на хладилния агент (VRT)

Ефективност
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Как се постига това увеличение от 28% 
на сезонната ефективност? 
В автоматичен режим системата постоянно регулира, както 
температурата, така и обема на хладилния агент според общия 
необходим капацитет и климатичните условия.

Например, през преходен сезон, когато е необходимо незначително 
охлаждане и стайната температура е близо до зададената точка, 
системата ще регулира температурата на хладилния агент до по-висока 
температура така, че да е необходима по-малко енергия, което води до 
значителни спестявания при сезонна ефективност.

Регулирайте точно как да реагира вашата система в автоматичен режим
Наличните подрежими позволяват на монтажника лесно да направи фина настройка на системата за начина, по който системата 
да реагира на промените във вътрешната или външната температура.

Мощно
•	 Може да увеличи капацитета над 100% ако е необходимо 

Температурата на хладилния агент може да спадне повече в режим на охлаждане (да се увеличи повече в режим на 
отопление), отколкото зададения минимум (максимум при отопление)

•	 Приоритет се дава на бързата скорост на реакция 
Температурата на хладилния агент спада (или се покачва при отопление) бързо, за да поддържа зададената точка за 
стаята стабилна

Бърза
•	 Приоритет се дава на бързата скорост на реакция 

Температурата на хладилния агент спада (или се покачва при отопление) бързо, за да поддържа зададената точка за 
стаята стабилна

Плавна
•	 Приоритет се дава на ефективността 

Температурата на хладилния агент спада (или се покачва при отопление) постепенно, като приоритет се дава на 
ефективността на системата, вместо на скоростта на реакция

Режим на висока  
мощност

Бърз режим

Плавен режим

Целева 
Te

Te 6C°

Te 3°C

време

Температура на хладилния агент



48 49

НОВИЯТ СТАНДАРТ В КОМФОРТА НА ОТОПЛЕНИЕ

•	 Уникалната технология за постоянно отопление 
•	 Най-добрата алтернатива на традиционните 

системи за отопление

VRV IV за постоянен комфорт дори по време на размразяване

Тъй като VRV IV продължава да осигурява топлина дори в режим 
на размразяване, той дава отговора на всички познати недостатъци от 
спецификацията на термопомпа за моновалентно отопление.

Термопомпите са признати заради тяхната висока енергийна ефективност 
при отопление, но те акумулират лед по време на режим на отопление 
и той трябва да се разтопява периодично като се използва функцията за 
размразяване, която обръща цикъла на хладилния кръг. Това причинява 
временен спад на температурата и намалени нива на комфорт в сградата.

Размразяването може да отнеме повече от 10 минути (в зависимост от 
размера на системата) и настъпва по-често между -7 и +7°C, когато влажността 
във въздуха е най-голяма, което замразява топлообменника и това оказва 
значителен ефект върху осезаемите нива на комфорт в помещенията.

VRV IV промени принципа на отопление като осигурява топлина дори по 
време на режим на размразяване, като по този начин се елиминира спада на 
температурата в помещенията и се осигурява постоянен комфорт.

VRV IV

Еталон за VRF 

Стайна 
температура:

Време
ΔT

ново

Как работи?
VRV IV е снабден с уникален топлоакумулиращ елемент, базиран на материали с променлива фаза, който осигурява енергия за 
размразяване на външното тяло докато продължава да подава отопление за поддържане на комфортен климат в помещенията. 
Енергията, необходима за размразяване, се съхранява в елемента по време на режимите на нормално отопление.

Как действа материалът с променлива фаза?
Материал с променлива фаза (РСМ) ще съхранява или ще отдава енергия, когато промени фазата от твърда на течна или от течна 
на твърда.

Капсулиран кожух

Температурата се 
повишава

Когато РСМ 
се втвърдява, 

топлинната енергия 
се освобождава 
обратно навън

Когато РСМ 
абсорбира 
топлинната 

енергия, той се 
втечнява

Температурата 
спада

РСМ в течно състояние

Капсулиран кожух

РСМ в твърдо състояние

Топлообменникът на външното тяло се размразява ... 

... с енергията, съхранена в топлоакумулиращия елемент ...

... докато в помещенията се поддържа комфортна температура.

Функцията за постоянно отопление се предлага само за тела RYYQ-T.
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СОФТУЕР ЗА КОНФИГУРАЦИЯ НА VRV

•	 За въвеждане в експлоатация е необходимо  
по-малко време

•	 Управлявайте няколко системи по абсолютно един 
и същ начин

•	 Възстановяване на първоначални системни настройки

Опростено въвеждане в експлоатация
Конфигураторът за VRV е усъвършенствано софтуерно решение, което позволява 
лесно конфигуриране и въвеждане в експлоатация на системата:

•	 необходимо е по-малко време за покривна конфигурация на външното тяло
•	 няколко системи на различни места могат да се управляват по абсолютно същия 

начин, като това предлага опростено въвеждане в експлоатация за основни клиенти
•	 Първоначалните настройки на външното тяло могат лесно да се възстановят

Опростено обслужване
Дисплей на външното тяло за бързи настройки на място и лесно разчитане на грешки 
заедно с показание на сервизни параметри за проверка на основните функции. 

7-сегментният индикатор спестява време чрез:

•	 лесен за разчитане отчет за грешки
•	 показание на основни сервизни параметри за бърза проверка на основните 

функции
•	 ясно меню, показващо бързо и лесно извършване на настройки на място Опростено 

въвеждане в 
експлоатация

Възстановяване 
на първоначални 
системни настройки
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ШИРОКА ГАМА ОТ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА:  
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОМБИНИРАНЕ НА VRV СЪС СТИЛНИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА 
(DAIKIN EMURA, NEXURA, …) 

Съвместими вътрешни тела

За свързване на стилни вътрешни тела към VRV IV е необходима BPMKS кутия

FVXG-K

FXFQ-A
VRV вътрешно тяло

FXSQ-P
VRV вътрешно тяло

FTXG-JA

BPMKS967B2

КЛАС 20 КЛАС 25 КЛАС 35 КЛАС 42 КЛАС 50 КЛАС 60 КЛАС 71

Daikin Emura - Стенно тяло FTXG25JW
FTXG25JA

FTXG35JW
FTXG35JA

FTXG50JW
FTXG50JA

Стенно тяло FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura - Подово тяло FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Подово тяло FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Подово-таванно тяло FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

ГЪВКАВОСТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИТЕ
VRV IV предлага увеличена обща дължина на тръбите от 165 m 
(еквивалентна дължина 190 m) на 1  000 m. Ограничения се 
прилагат, когато се свързват хидравлични модули, вътрешни 
стилни тела на RA или въздухообработващи климатични 
камери.

Разликата във височината между вътрешните и външните тела 
е 90 m (забележка 1) ако външното тяло се намира над или под 
вътрешните тела. Разликата в нивото между вътрешните 
тела е увеличена до 30 m.

След първото разклонение, разликата между най-голямата 
дължина на тръбопровода и най-малката дължина на 
тръбопровода може да бъде максимум 40 m, при условие, че 
най-голямата дължина достига до максимум 90 m.

По-добро използване на пространството
Малките тръби за хладилен агент заемат по-малко 
пространство в шахти и тавани, като оставя максимално място 
за търговски цели.

Ако не всички условия са изпълнени, разликата във височината може да бъде по-малка.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

ВЪНШНА СИСТЕМА RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Диапазон на мощност HP 8 10 12 14 16 18 20
Капацитет на охлаждане Ном. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Капацитет на отопление Ном. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Отопление Ном. 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 
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 172 212 262 302 342 392 432

Индекс на 
вътрешно 
свързване

Мин. 100 125 150 175 200 225 250
Ном. 200 250 300 350 400 450 500
Макс. 260 325 390 455 520 585 650

Размери Тяло В x Ш x Д mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Tегло Тяло kg 261 268 364 398
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 78 79 81 86 88
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 58 61 64 65 66
Работен 
диапазон

Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термометър -5~43
Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -20~15,5

Хладилен агент Тип R-410A

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52 12,7 15,9
Засмукване Bън. д. mm 19,1 22,2 28,6
Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 165 3

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 1 000 3

Разлика в нивата Външ. - Вътр. тяло m 90 3 Външно тяло в най-високо положение / 90 3 Вътрешно тяло в най-високо положение
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 25 32 40 50

(1) Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на нормалната работа на термопомпена VRV IV като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (работа с регулиране на променлива температура на хладилния 
агент) (2) Реалният номер на вътрешни тела, които могат да се свързват, зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата 
(50% <= CR <= 130%) (3) Вижте техническите спецификации за повече подробности

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

Система
Външен модул 1 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T

Външен модул 2 RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T
Диапазон на мощност HP 22 24 26 28 30 32 34 36
Капацитет на охлаждане Ном. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Капацитет на отопление Ном. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Отопление Ном. 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 
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 472 522  56 2 602 64 2

Индекс на вътрешно 
свързване

Мин. 275 300 325 350 375 400 425 450
Ном. 550 600 650 700 750 800 850 900
Макс. 715 780 845 910 975 1 040 1 105 1 170

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 15,9 19,1
Засмукване Bън. д. mm 28,6 34,9 41,3
Дължина 
на тръбите

Външ. - 
Вътр. тяло Макс. m 165 3

Обща дължина 
на тръбите Система Действителна m 1 000 3

Разлика в 
нивото

Външ. - 
Вътр. тяло m 90 3 Външно тяло в най-високо положение / 90 3 Вътрешно тяло в най-високо положение

Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 63 80

(1) Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на нормалната работа на термопомпена VRV IV като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (работа с регулиране на променлива температура на хладилния 
агент) (2) Реалният номер на вътрешни тела, които могат да се свързват, зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата  
(50% <= CR <= 130%) (3) Вижте техническите спецификации за повече подробности

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

Система

Външен модул 1 RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T

Външен модул 2 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Външен модул 3 RYMQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Диапазон на мощност HP 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Капацитет на 
охлаждане Ном. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 

Капацитет на 
отопление Ном. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Отопление Ном. 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 
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 2

Индекс на вътрешно 
свързване

Мин. 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Ном. 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350
Макс. 1 235 1 300 1 365 1 430 1 495 1 560 1 625 1 690 1 755

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 19,1
Засмукване Bън. д. mm 41,3
Дължина 
на тръбите

Външ. - 
Вътр. тяло Макс. m 165 3

Обща дължина 
на тръбите Система Действителна m 1 000 3

Разлика в 
нивата

Външ. - 
Вътр. тяло m 90 3 Външно тяло в най-високо положение / 90 3 Вътрешно тяло в най-високо положение

Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 100 125

VRV IV с постоянно отопление: RYYQ-T

VRV IV без постоянно отопление: RXYQ-T
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VRVIII-S термопомпен 
тип - оптимизиран 
дизайн за малък 
капацитет

1   Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър), външна температура: 35°C, еквивалентна 
дължина на връзките за хладилния агент: 5 m, денивелация: 0 m

2   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: 0 m

 0 1 2 3 4 5

Отопление

COP и EER за RXYSQ4

Охлаждане 3,99 1

4,56 2

Високи стойности на СОР
Основна характеристика на система VRVIII-S 
е нейната изключително висока ефективност. 
Системата постига високи СОР по време на работа 
както в режим на охлаждане, така и в режим на 
отопление чрез използването на усъвършенствани 
компоненти и функции.

ПРЕДИМСТВА 
Икономии на пространство
VRVIII-S е по-тънка и по-компактна, което води до 
значително намаляване на необходимото място 
за монтаж.

52

РАЗМЕРИ 
Намалени с 
прибл. 60%

(4,5,6 HP)

900 mm

1 
68

5 
m

m

1 
34

5 
m

m

930 mm

76
5 

m
m

320 mm

ОБЕМ 
Намален 
с прибл. 

70%
(8 HP)
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FCQG-F

FXAQ-P

FXFQ-A

FTXG-JW

FXLQ-P

FVXS-F

FXSQ-P

FTXG-JA

FXSQ-P

FTXS-G

FXLQ-P

BPMKS967B3

BPMKS967B2
FVXG-K

FX2Q-A

FBQ-C

BPMKS967B2

Широка гама от вътрешни тела
Свързване с вътрешни тела на VRV или стилни вътрешни тела като Daikin Emura, Nexura …

* Не могат да се комбинират вътрешни тела на VRV и стилни вътрешни тела. 

СЪВМЕСТИМИ ВЪТРЕШНИ ТЕЛА
Тип Модел Име на 

продукта 15 20 25 35 42 50 60 71

ТА
ВА

Н
Н

О
 Т

ЯЛ
О

 З
А 

СК
РИ

Т 
М

О
Н

ТА
Ж Касета с кръгъл поток (вкл. 

самопочистваща функция2) FCQG-F

Напълно плоска касета FFQ-C

ТА
ВА

Н
Н

О
 Т

ЯЛ
О

 З
А 

СК
РИ

Т 
КА

Н
А

ЛЕ
Н

 М
О

Н
ТА

Ж

Малко таванно тяло за скрит 
канален монтаж FDBQ-B

Тънко таванно тяло за скрит 
канален монтаж FDXS-F

Таванно тяло за скрит 
канален монтаж с инверторно 

управляван вентилатор
FBQ-C

С
ТЕ

Н
Н

О
 Т

ЯЛ
О

Daikin Emura

Стенно тяло
FTXG-JA/JW

Стенно тяло CTXS-K 
FTXS-K

Стенно тяло FTXS-G

ТА
ВА

НН
О Т

ЯЛ
О 

ЗА
 ОТ

КР
ИТ

 
МО

НТ
АЖ Таванно тяло за открит 

таванен монтаж FHQ-C

П
О

ДО
ВО

 Т
ЯЛ

О

Подово тяло Nexura FVXG-K

Подово тяло FVXS-F

Подово-таванно тяло FLXS-B

Капацитет

1  Необходим е декоративен панел BYCQ140CG + BRC1E51A

ново

ново

ново
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ГЪВКАВОСТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА 
ТРЪБИТЕ
При свързване с вътрешните тела на VRV 
VRVIII-S предлага възможност за увеличена обща 
дължина на тръбите от 150  m1 (еквивалентна дължина 
175 m) на 300 m. В случай, че външното тяло е монтирано 
над вътрешното тяло, разликата във височината може да 
бъде максимум 50 m2.
Тези широки възможности улесняват богатото 
разнообразие на системни дизайни.

Забележки:
1  40 m когато външното тяло е монтирано под вътрешните тела.
2   Максималната дължина на тръбите между вътрешното тяло и първото 

разклонение е 40 m.

При свързване към стилни вътрешни тела 
(система „Супер Мулти плюс“)
Система VRV термопомпен тип с връзка към стилни 
вътрешни тела предлага 135 m цялостна дължина на 
тръбите на системата. (Обща дължина на основния 
тръбопровод ≤ 55 m (между външното тяло и BP кутията) 
+ Обща дължина на тръбните разклонения ≤ 80  m 
(между BP кутията и вътрешните тела).

Минималната дължина на тръбите между външното тяло 
и първото разклонение е 5 m. Минималната дължина на 
тръбите между ВР кутията и вътрешното тяло е 2  m, 
максималната дължина е 15 m.

След първото разклонение най-голямата дължина на 
тръбопровода е 40 m.

Разликата във височината между външното 
и вътрешното тяло или ВР кутията може да бъде 
максимум 40 m.
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5 m минимална дължина

2 m минимална дължина

15 m максимална дължина



54 55

Гладък конусообразен отвор на входящия 
въздух и въздушен спирален вентилатор
Тези характеристики спомагат за значително намаляване 
на шума. Към конусообразния отвор за засмуквания въздух 
са добавени водачи за намаляване на турбуленцията на 
въздушния поток, генериран от смукателния вентилатор.
Въздушният спирален вентилатор е снабден с перки 
с огънати краища за още по-голямо намаляване на 
турбуленцията.

Обикновена Нова

Изпускащите краища са заменени от огънати краища на перките, което 
намалява цялостната турбуленция.

Ръбове на перки на въздушен спирален вентилатор

Super aero решетка
Спирално профилираните ребра се подравняват 
с посоката на издухвания поток, за да се намали 
турбуленцията и да се понижи шума.

e-Bridge кръг
Не позволява натрупване на втечнен хладилен агент в кондензатора. Резултатът е по-ефективно използване на повърхността 
на кондензатора при всички условия, а това осигурява на свой ред по-добра енергийна ефективност. Повишеният капацитет 
на изпарение произтича от новата разработка на хладилния кръг - кръгът на SCe-bridge, който добавя подохлаждане преди 
цикъла на разширение. Чрез приемане на този кръг, СОР може да се подобри значително както при охлаждане, така и при 
отопление.

Капацитетът на изпарение 
може да се повиши чрез 
извършване на подохлаждане 
точно преди електронния 
терморегулиращ вентил

Чрез кръга SCe- bridge, 
охлаждането и отоплението 
постигат подобрението в COP

Капацитет 
на текущо 
изпарение

Капацитетът на изпарение се подобрява чрез приемане 

на кръга SCe-Bridge Circuit 

Кръг SCe-Bridge

МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ

1

2

3

1

2

3
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СПЕЦИФИКАЦИИ 

VRVIII-S термопомпен тип - еднофазна (P8V1), трифазна (P8Y1)

ВЪНШНО ТЯЛО RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1 RXYSQ4P8Y1 RXYSQ5P8Y1 RXYSQ6P8Y1
Диапазон на мощност HP 4 5 6 4 5 6
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12,6 1 14,0 1 15,5 1 12,6 1 14,0 1 15,5 1

Капацитет на отопление Ном. kW 14,2 2 16,0 2 18,0 2 14,2 2 16,0 2 18,0 2

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 3,24 3,51 4,53 3,33 3,61 4,66
Отопление Ном. kW 3,12 3,86 4,57 3,21 3,97 4,70

EER 3,89 3,99 3,42 3,78 3,88 3,33
COP 4,55 4,15 3,94 4,42 4,03 3,83
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 8 6 / 8 7 10 6 / 9 7 12 6 / 9 7 8 6 / 8 7 10 6 / 9 7 12 6 / 9 7

Индекс на 
вътрешно 
свързване

Мин. 50 62,5 70 50 62,5 70
Ном. 100 125 140 100 125 140
Макс. 130 162,5 182 130 162,5 182

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 345x900x320
Tегло Тяло kg 120
Вентилатор Тип Витлов вентилатор

Дебит на 
въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 106
Отопление Ном. m³/min 102 105 102 105

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 66 67 69 66 67 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 50 51 53 50 51 53
Отопление Ном. dBA 52 53 55 52 53 55

Компресор Тип Херметичен спирален компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термометър -5~46

Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -20~15,5
Хладилен агент Тип R-410A

Маса kg 4,0
Управление Терморегулиращ вентил
Хладилен кръг Брой 1

Хладилно масло Тип Daphne FVC68D
Зареден обем l 1,5

Тръбни 
съединения

течност Тип Конусна връзка
Bън. д. mm 9,52

Засмукване Тип Конусна връзка (VRV) / Споена връзка (RA) Споена връзка Конусна връзка (VRV) / Споена връзка (RA) Споена връзка
Bън. д. mm 15,9 6 / 19,1 7 15,9 6 / 19,1 7 19,1 15,9 6 / 19,1 7 15,9 6 / 19,1 7 19,1

Дренаж Bън. д. mm 26x3
Дължина на 
тръбите

OU - BP Общо m 55 7

BP - IU Макс./Общо m 15 7/607 15 7/80 7 15 7/90 7 15 7/60 7 15 7/80 7 15 7/90 7

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 300 6 / 115 7 300 6 / 135 7 300 6 / 145 7 300 6 / 115 7 300 6 / 135 7 300 6 / 145 7

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1N~ / 50 / 220-240 3N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 32,0 16,0

(1) Охлаждане: вътрешна температура 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър); външна температура 35°C (сух термометър); еквивалентна дължина на тръбите: 5 m; денивелация: 0 m (2) Отопление: вътрешна температура 20°С 

(сух термометър); външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (мокър термометър), съответна дължина на тръбите: 5 m; денивелация: 0 m (3) В случай на свързване на вътрешни тела на VRV® (4) В случай на свързване на вътрешни тела на RA 

(5) Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (6) EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически 

стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
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VRV термопомпен тип, оптимизиран за 
отопление (VRVIII-C)
ПРЕДИМСТВА 
 Висок СОР при ниски външни температури

Използването на технологията на двустъпална хладилна 
машина води до подобрена работа с пестене на енергия 
при ниски температури със COP над 3,0 при -10°C външна 
температура за цялата гама (до 3,8 за тяло с 10  HP). 
Следователно годишните разходи за електроенергия 
са значително по-ниски, отколкото при стандартната 
термопомпа.

Широк работен диапазон на отопление

VRVIII-C е първата система на пазара със стандартен работен 
диапазон до -25 °C външна температура, измерена по мокър 
термометър при отопление, а също така тя осигурява и 
охлаждане до - 5 °C външна температура, измерена по сух 
термометър.

-25°CWB
-20°CWB

-5°CDB-5°CDB

50

40

30

20

10

-5

-10

-15

-20

-25

ОхлажданеОтопление

те
м

пе
ра

ту
ра

та
 н

а 
от

кр
ит

о
ка

па
ци

те
т 

на
 о

то
пл

ен
ие

Постоянен капацитет на отопление

VRVIII-C има постоянен капацитет на отопление, дори 
при ниски външни температури, което прави системата 
подходяща за отопление с един източник. Капацитетът на 
отопление е 130% в сравнение с капацитета на отопление 
на стандартната VRV при същите условия

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Капацитет на отопление на външно тяло с 10 НР

Външна температура (°C по мокър термометър)

(kW) 35
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Висока скорост на затопляне

Времето за затопляне е чувствително съкратено, особено при ниски външни температури. Необходимото време, за да може 
отделяната топлина от топлообменника на вътрешното тяло да достигне 40°C е съкратено с 50%.

Температура на вътрешен топлообменник на VRVIII-C
Температура на вътрешен топлообменник на стандартна 
термопомпа

Температура на закрито - VRVIII-C

Вътрешна температура на стандартна термопомпа

Начало на отопление

Изминало време (min.)

* Данни от експлоатационни изпитания в Япония с тяло 14 HP 
(град Акита, януари 2006)

Стандартна термопомпа

50% намаление
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Намалено време на размразяване

Времето, необходимо за размразяване е съкратено до 4 минути – по-малко от половината на стандартната система VRVIII (10 
минути), което води до по-постоянна вътрешна температура на закрито и значително подобрено ниво на комфорт.

* Данни от експлоатационни изпитания в Япония с тяло 10 HP (град Акита, януари 2006)

Гъвкавост при проектиране на тръбите

VRVIII-C предлага увеличена обща дължина на тръбите от 
165 m (еквивалентна дължина 190 m) на 500 m.

В случай, че външното тяло се намира над вътрешното тяло, 
разликата във височината е 50 m.

В случай, че външното тяло се намира под вътрешното тяло, 
разликата във височината е 40 m.

Разстоянието между външното тяло и функционалното тяло 
трябва да бъде максимум 10 m (еквивалентна дължина 13 m).

След първото разклонение, разликата между най-голямата 
дължина на тръбопровода и най-малката дължина на 
тръбопровода може да бъде максимум 40 m, при условие, 
че най-голямата дължина достига до максимум 90 m.
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УНИКАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Двустъпална компресия

Технологията на двустъпална компресия позволява на системата да създава по-високи налягания, което води до по-висок 
капацитет на отопление при ниска външна температура. Вторият инверторен компресор (намиращ се във функционалното 
тяло) е специално разработен за осигуряване на по-високо налягане.

След обмена на топлина във вътрешното тяло, газът и течността се разделят в сепаратора газ/течност. Това позволява на 
хладилния агент в газообразно състояние да бъде рециклиран и предаден директно към компресора за високо налягане.

Капацитет на 
отопление

Енталпия

Н
ал

яг
ан

е

Капацитет на изпарител

Впръскване на газ

Сепаратор 
газ/течност

Входяща 
мощност

Висока

Средна

Ниско

Впръскване на течност
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СПЕЦИФИКАЦИИ
VRV термопомпен тип, оптимизирана за отопление

ВЪНШНА СИСТЕМА RTSYQ10PA RTSYQ14PA RTSYQ16PA RTSYQ20PA

Система Външен модул 1 RTSQ10PA RTSQ14PA RTSQ16PA RTSQ8PA
Външен модул 2 - RTSQ12PA
Функционално тяло BTSQ20PY1

Диапазон на мощност HP 10 14 16 20
Капацитет на охлаждане Ном. kW 28,0 1 40,0 1 45,0 1 56,0 1

Капацитет на отопление Ном. kW 31,5 2 / 28,0 3 45,0 2 / 40,0 3 50,0 2 / 45,0 3 63,0 2 / 55,9 3

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 7,90 1 12,6 1 14,9 1 15,4 1

Отопление Ном. kW 7,78 2 / 8,18 3 11,4 2 / 12,8 3 13,0 2 / 15,0 3 15,4 2 / 18,7 3

EER 3,54 1 3,17 1 3,02 1 3,64 1

COP 4,05 2 / 3,42 3 3,95 2 / 3,13 3 3,85 2 / 3,00 3 4,09 2 / 2,99 3

Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 21 30 34 43
Индекс на вътрешно свързване Мин./Ном./Макс. 125/250/325 175/350/455 200/400/520 250/500/650
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Мин./Ном. dBA 62/60 63/61 65/63
Тръбни 
съединения

течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/9,52 Споена връзка/12,7 Споена връзка/15,9
Засмукване Тип/Вън.д. mm Споена връзка/22,2 Споена връзка/28,6
Изравняване на масло Bън. д. mm - 19,1
Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 165
След разклонение Макс. m 90 (8)

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 500
Разлика в 
нивата

Външ. 
- Вътр. 
тяло

Външно тяло 
в най-високо 
положение/
вътрешно тяло 
в най-високо 
положение

m

50/40

Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 15
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 25 35 40 50

(1) Охлаждане: Температура на закрито 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър); външна температура 35°C (сух термометър); еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m / дължина на функц. тяло: 6 m; комбинирано 

вътрешно тяло: FXFQ50P x 5 тела (2) Отопление: Температура на закрито 20°С (сух термометър); външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (мокър термометър); еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m / дължина на функц. тяло: 

6 m; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 5 тела (3) Отопление: Температура на закрито 20°С (сух термометър); външна темп. -10°C (мокър термометър); еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация 0 m; дължина на функционално 

тяло: 6 m; комбинирано вътрешно тяло: FXFQ50P x 5 тела (4) Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (5) Вижте 

ръководството за подбор на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж

МОДУЛ НА ВЪНШНО ТЯЛО BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 570x460x765 1 680x930x765 1 680x1 240x765
Tегло Тяло kg 110 205 257 338 344
Топлообменник Тип - Многоходова серпентина
Вентилатор-тип - Витлов вентилатор
Вентилатор - Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min - 185 200 233 239
Вентилатор - външно 
статично налягане

Макс. Pa - 78

Компресор Тип Херметичен спирален компресор
Компресор 2 Тип - Херметичен спирален компресор
Компресор 3 Тип - Херметичен спирален компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C по сух термометър -5

Макс. °C по сух термометър 43
Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -25~15,5

Хладилен агент Тип R-410A
Маса kg - 9,4 10,5 10,9 11,7
Управление - Електронен терморегулиращ вентил

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 25 35 40



RXYCQ10-12A

VRV Класик термопомпен 
тип - RXYCQ-A

ПРЕДИМСТВА 
 › За проекти със стандартни изисквания за отопление и охлаждане
 › Пригоден за всяка сграда, като също така е възможен вътрешен монтаж 

в резултат на високо външно статично налягане до 78,4 Pa. Вътрешният 
монтаж води до по-малка дължина на тръбопроводите, по-ниски монтажни 
разходи, повишена ефективност и по-добра визуална естетика

 › Възможността за управление на всяка климатизирана зона поотделно 
поддържа разходите за работа на системата VRV до абсолютен минимум

 › Разделете разходите за монтаж на поетапен монтаж
 › Може да се свързва към всички стандартни вътрешни тела на VRV, системи 

за вентилация и контрол

60 6161

СПЕЦИФИКАЦИИ
Отопление и охлаждане
ВЪНШНО ТЯЛО RXYCQ8A RXYCQ10A RXYCQ12A RXYCQ14A RXYCQ16A RXYCQ18A RXYCQ20A
Диапазон на мощност HP 8 10 12 14 16 18 20
Капацитет на охлаждане Ном. kW 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 
Капацитет на отопление Ном. kW 22,4 28,00 33,6 37,5 44,8 50,4 56,0 
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 6,60 6,74 8,77 11,4 12,9 15,0 17,8
Отопление Ном. kW 5,90 7,00 8,62 9,74 11,8 13,8 16,0

EER 3,03 3,71 3,42 3,07 3,10 3,00 2,81
COP 3,86 4,00 3,90 3,85 3,80 3,65 3,50
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 161 201 24 28 32 36 40
Индекс на 
вътрешно 
свързване

Мин. 100 125 150 175 200 225 250
Ном. 200 250 300 350 400 450 500
Макс. 2401 3001 360 420 480 540 600

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 680x635x765 1 680x930x765 1 680x1 240x765
Tегло Тяло kg 159 187 240 316 324
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 78 81 86 88
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 58 59 61 61 64 65 66
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термометър -5~43

Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -20~15
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52 12,7 15,9
Засмукване Bън. д. mm 15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6
Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 135
Обща дължина на тръбите Система Действителна m 300
Разлика в нивата Външ. - Вътр. тяло m 30 (Външно тяло в най-високо положение)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415

 (1) Коефициентът на свързване е 50~120%. Ако са свързани едно или повече тела FXFQ20,25, максималният коефициент на свързване е 100%
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1
2
3

VRVIII с рециклиране на топлина

Постоянно отопление  
(работа с намален капацитет)

Само в едно външно тяло се 

извършва размразяването

Пълен капацитет на отопление

ПОСТОЯННО ОТОПЛЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА РАЗМРАЗЯВАНЕ
Гарантира най-високо ниво на комфорт по време на размразяване и връщане на маслото

 › Висока степен на комфорт
 - Без студено въздушно течение по време на размразяване и връщане на масло
 - Без големи температурни колебания в стаята

 › По-висок цялостен капацитет на отопление (вътрешните тела продължават да подават топлина)
 - Постоянното отопление по време на размразяване води до по-висок цялостен капацитет на отопление и много 

по-високи нива на комфорт за потребителите.  
*  Предлага се само за мулти комбинация на системи с рециклиране на топлина (REYQ18-48P8/9, REYHQ16-24P)

Предимства на системата

Рециклиране на 
топлина
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VRVIII с рециклиране на топлина
С VRVIII BS кутията, другите вътрешни тела могат да продължат 
да отопляват, докато някои вътрешни тела се превключват от 
охлаждане на отопление.

ИНДИВИДУАЛЕН КОМФОРТ БЛАГОДАРЕНИЕ 
НА VRVIII BS КУТИЯ
Възможно е индивидуално преминаване от охлаждане 
към отопление или обратно на вътрешните тела. Това 
означава, че всички вътрешни тела, които не са сменили 
режима си, продължават да осигуряват оптимален комфорт 
за потребителите по време на този процес. BS кутията се 
доставя за индивидуални и мулти варианти за максимална 
гъвкавост, по-бърз монтаж и най-добра цена.

ИЗКЛЮЧЕН 
ВЕНТИЛАТОР

ГОРЕЩ 
СТАРТ

ГЪВКАВОСТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИТЕ
VRV предлага увеличена обща дължина на тръбите от 165 m 
(еквивалентна дължина 190 m) на 1 000 m. 
В случай, че външното тяло се намира над вътрешното тяло, 
стандартната денивелация е 50 m. Тя може да се удължи до 90 m1.
В случай, че външното тяло се намира под вътрешното тяло, 
стандартната разлика във височината е 40 m. Възможна е 
денивелация до максимум 90 m1.
След първото разклонение, разликата между най-голямата 
дължина на тръбопровода и най-малката дължина на 
тръбопровода може да бъде максимум 40 m, при условие, 
че най-голямата дължина достига до максимум 90 m.

1 За повече информация, моля, обърнете се към местния търговски представител 
на Daikin.
1 Тръбните разклонители (BS тела) не се вземат под внимание, тъй като техния монтаж 
не влияе на проектирането на тръбопровода.

16
5 

m
 Р

еа
лн

а 
дъ

лж
ин

а 
на

 т
ръ

би
те

 

40
 m

 (9
0 

m
1 ) Р

аз
ли

ка
 в

 н
ив

от
о 

ме
ж

ду
 в

ът
ре

ш
ни

 и
 

въ
нш

ни
 т

ел
а

15
 m

 Р
аз

ли
ка

 в
 н

ив
от

о 
ме

ж
ду

 в
ът

ре
ш

ни
те

 т
ел

а 

90
 m

 м
ак

си
му

м

Рециклиране на 
топлина



64 65

СПЕЦИФИКАЦИИ
ВЪНШНО ТЯЛО REYQ8P9 REYQ10P8 REYQ12P9 REYQ14P8 REYQ16P8
Диапазон на мощност HP 8 10 12 14 16
Капацитет на охлаждане Ном. kW 22,4 1 28,0 1 33,5 1 40,0 1 45,0 1

Капацитет на отопление Ном. kW 25,0 2 31,5 2 37,5 2 45,0 2 50,0 2

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 5,20 7,09 8,72 11,4 14,1
Отопление Ном. kW 5,71 7,38 8,84 11,0 12,8

EER 4,31 3,95 3,84 3,51 3,19
COP 4,38 4,27 4,24 4,09 3,91
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 17 21 26 30 34
Индекс на 
вътрешно 
свързване

Мин. 100 125 150 175 200
Ном. 200 250 300 350 400
Макс. 260 325 390 455 520

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 680x1 300x765
Tегло Тяло kg 331 339
Топлообменник Тип Многоходова серпентина
Вентилатор Тип Витлов вентилатор

Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 190 210 235 240
Външно статично налягане Макс. Pa -

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 78 80 83 84
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 58 60 62 63
Компресор Тип Херметичен спирален компресор
Компресор 2 Тип Херметичен спирален компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термометър -20 (15) / -5~43

Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -20~15,5
Хладилен агент Тип R-410A

Маса kg 10,3 10,6 10,8 11,1
Управление Терморегулиращия вентил (електронен тип)

Тръбни 
съединения

течност Тип Споена връзка
Bън. д. mm 9,52 12,7

Засмукване Тип Споена връзка
Bън. д. mm 19,1 22,2 28,6

нагнетяване Тип Споена връзка
Bън. д. mm 15,9 19,10 22,2

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 165
След разклонение Макс. m 90 (8)

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 1 000
Разлика в 
нивата

Външ. - Вътр. тяло Външно тяло в най-
високо положение/
вътрешно тяло 
в най-високо 
положение

m 50/40

Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 15
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 20 25 40

VRVIII Комбинация с рециклиране 
на топлина - компактен размер

(1) Охлаждане: вътрешна температура 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър); външна температура 35°C (сух термометър); еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0  m (2) Отопление: вътрешна температура 20°С (сух 

термометър); външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (мокър термометър), съответна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m (3) Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата 

за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). (4) В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи да се консултира оператора на дистрибуторската мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано 

само към захранване с Zsys ≤ Zmax, съответно Ssc ≥ минимална Ssc стойност. (5) EN/IEC 61000-3-11: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за промени в напрежението, колебания в напрежението и резки 

спадове в обществената мрежа с ниско напрежение за оборудване с номинален ток ≤ 75A (6) EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, 

свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (7) Настройка за техническо охлаждане, вижте ръководството за подбор на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
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МОДУЛ НА ВЪНШНО ТЯЛО REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 680x930x765 1 680x1 240x765
Tегло Тяло kg 204 254 334
Топлообменник Тип Многоходова серпентина
Вентилатор-тип Витлов вентилатор
Вентилатор - Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 180 185 200 230
Вентилатор - външно статично налягане Макс. Pa 78
Компресор Тип Херметичен спирален компресор
Компресор 2 Тип Херметичен спирален компресор
Компресор 3 Тип Херметичен спирален компресор
Работен 
диапазон

Охлаждане Стандартна Мин. °C по сух термометър -5
Макс. °C по сух термометър 43

Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -20~15,5
Хладилен агент Тип R-410A

Маса kg 8,2 9,0 9,1 11,7
Управление Терморегулиращия вентил (електронен тип)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415

(1) Охлаждане: вътрешна температура 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър); външна температура 35°C (сух термометър); еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m (2) Отопление: вътрешна температура 20°С 

(сух термометър); външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (мокър термометър), съответна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m (3) Настройка за техническо охлаждане, свържете се с местния представител за повече информация

ВЪНШНА СИСТЕМА REYQ34P9 REYQ36P9 REYQ38P8 REYQ40P8 REYQ42P8 REYQ44P8 REYQ46P8 REYQ48P8
Система Външен модул 1 REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8

Външен модул 2 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ16P8 REMQ16P8
Външен модул 3 REMQ16P8

Диапазон на мощност HP 34 36 38 40 42 44 46 48
Капацитет на охлаждане Ном. kW 95,4 1 101 1 107 1 112 1 118 1 124 1 130 1 150 2

Капацитет на отопление Ном. kW 107 2 1132 119 2 125 2 132 2 138 2 145 2 42,6
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 26,9 29,1 31,2 33,4 35,8 38,0 40,8 38,7
Отопление Ном. kW 26,3 28,1 30,0 31,8 33,5 35,2 37,1 3,16

EER 3,55 3,47 3,43 3,35 3,29 3,26 3,18 3,87
COP 4,07 4,02 3,96 3,93 3,94 3,92 3,90 64
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64
Индекс на вътрешно свързване Мин./Ном./Макс. 425/850/1 105 450/900/1 170 475/950/1 235 500/1 000/1 300 525/1 050/1 365 550/1 100/1 430 575/1 150/1 495 600/1 200/1 560

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 84 85
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 64 65
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 19,1
Засмукване Bън. д. mm 34,9 41,3
нагнетяване Bън. д. mm 28,6 34,9
Изравняване на масло Bън. д. mm 19,1
Обща дължина на тръбите Система Действителна m 40 (14) 1 000

Разлика в 
нивата

Външ. 
- Вътр. 
тяло

Външно тяло в най-
високо положение/
вътрешно тяло 
в най-високо 
положение

m 50/40

Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 15
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 80 90 100 110

ВЪНШНА СИСТЕМА REYQ18P9 REYQ20P9 REYQ22P8 REYQ24P8 REYQ26P8 REYQ28P8 REYQ30P8 REYQ32P8 REYQ34P9 REYQ36P9
Система Външен модул 1 REMQ8P9 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ14P8 REMQ16P8 REMQ8P9

Външен модул 2 REMQ10P8 REMQ12P8 REMQ16P8 REMQ10P8 REMQ12P8
Външен модул 3 - REMQ16P8 

Диапазон на мощност HP 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Капацитет на охлаждане Ном. kW 50,4 1 55,9 1 61,5 1 67,0 1 73,0 1 78,5 1 85,0 1 90,0 1 95,4 1 101 1

Капацитет на отопление Ном. kW 56,5 2 62,5 2 69,0 2 75,0 2 81,5 2 87,5 2 95,0 2 100 2 107 2 113 2

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 12,7 14,9 17,0 19,2 21,8 23,8 26,6 28,4 26,9 29,1
Отопление Ном. kW 13,4 15,2 17,1 18,9 20,6 22,3 24,2 25,8 26,3 28,1

EER 3,97 3,75 3,62 3,49 3,35 3,29 3,19 3,16 3,55 3,47
COP 4,22 4,11 4,04 3,97 3,96 3,92 3,87 4,07 4,02
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 39 43 47 52 56 60 64
Индекс на вътрешно свързване Мин./Ном./Макс. 225/450/585 250/500/650 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1 040 425/850/1 105 450/900/1 170
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 81 83 84 85
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 61 62 63 64
Тръбни 
съединения

течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/15,9 Споена връзка/19,1
Засмукване Тип/Вън.д. mm Споена връзка/28,6 Споена връзка/34,9 Споена връзка/41,3
нагнетяване Тип/Вън.д. mm

Споена връзка/22,2
Споена връзка/28,6

Изравняване на масло Bън. д. mm 19,1
Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 165
След разклонение Макс. m 90 (18)

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 1 000
Разлика в 
нивата

Външ. - Вътр. тяло Външно тяло в най-
високо положение/
вътрешно тяло в най-
високо положение

m 50/40

Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 15
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 45 50 60 70 80
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Комбинации с рециклиране на топлина, 
висок СОР

ПРЕДИМСТВА 

 Върхова енергийна ефективност

Комбинацията с висок СОР има върхова енергийна ефективност с гамата на Daikin за рециклиране на топлина. Тя е до 11% 
по-ефективна в сравнение с компактната комбинация.

HP 16 20 22 24

Комбинация с висок 
СОР

комбинация 8 + 8 8 + 12 10 + 12 12 + 12
COP 4,36 4,36 4,24 4,37
EER 4,29 4,04 3,84 3,89

Компактна 
комбинация

комбинация 16 8 + 12 10 + 12 12 + 12
COP 3,90 4,12 4,03 3,97
EER 3,19 3,77 3,61 3,49

+11%

CO
P

4,50

4,40

4,30

4,20

4,10

4,00

3,90

3,80

3,70 16 20 22 24
HP

Комбинация с висок СОР

Компактна комбинация

+11% повишение
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ВЪНШНА СИСТЕМА REYHQ16P REYHQ20P REYHQ22P REYHQ24P

Система Външен модул 1 REMQ8P9 REMQ10P8 REMHQ12P8
Външен модул 2 REMQ8P9 REMHQ12P8

Диапазон на мощност HP 16 20 22 24
Капацитет на охлаждане Ном. kW 45,0 1 56,0 1 61,5 1 67,0 1

Капацитет на отопление Ном. kW 50,0 2 62,5 2 69,0 2 75,0 2

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 10,5 13,9 16,0 17,2
Отопление Ном. kW 11,5 14,3 16,3 17,2

EER 4,29 4,04 3,84 3,89
COP 4,36 4,24 4,37
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 34 43 47 52
Индекс на вътрешно свързване Мин./Ном./Макс. 200/400/520 225/450/585 250/500/650 275/550/715
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 82 85 87
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 62 64 66
Хладилен агент Хладилен кръг Брой 1
Тръбни 
съединения

течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/12,7 Споена връзка/15,9
Засмукване Тип/Вън.д. mm Споена връзка/28,6 Споена връзка/34,9
Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 165
След разклонение Макс. m 90 (18)

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 1 000
Разлика в 
нивата

Външ. - Вътр. тяло Външно тяло в най-
високо положение/
вътрешно тяло в най-
високо положение

m 50/40

Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 15
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 50 63 80

МОДУЛ НА ВЪНШНО ТЯЛО REMQ8P9 REMQ10P8 REMHQ12P8

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 680x930x765 1 680x1 300x765
Tегло Тяло kg 204 254 331
Топлообменник Тип Многоходова серпентина -
Вентилатор-тип Витлов вентилатор
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 180 185 230
Отопление Ном. m³/min - 230

Вентилатор - външно статично налягане Макс. Pa - 78
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 78 -
Компресор Тип Херметичен спирален компресор
Компресор 2 Тип - Херметичен спирален компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C по сух термометър -5

Макс. °C по сух термометър 43
Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -20~15

Хладилен агент Тип R-410A
Маса kg 8,2 9,0 11,7
Управление Терморегулиращия вентил (електронен тип)

Хладилно масло Тип - Синтетично (етерично) масло
Зареден обем l - 2,5

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 25 40

Комбинации на VRV с рециклиране на топлина - висок СОР

(1) Охлаждане: вътрешна температура 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър); външна температура 35°C (сух термометър); еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0  m (2) Отопление: вътрешна 

температура 20°С (сух термометър); външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (мокър термометър), съответна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m

СПЕЦИФИКАЦИИ
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VRV с рециклиране на топлина, за свързване 
към хидравличен модул за битова гореща вода 

Daikin е лидер на пазара на системи с променлив поток на хладилния агент за последните двадесет и пет години и има богат 
опит в енергийно ефективните системи за осигуряване на битова гореща вода, базирани на термопомпената технология.

Цялостното решение на Daikin - VRV, осигурява една точка на контакт за конструкцията и техническото обслужване на 
вашата система за интегрирано управление. Нашият подход за рециклиране на топлината е целогодишно решение: дори 
когато температурата навън е 0° С или по-малко, нашето комплексно решение пак ще охлажда вътрешните пространства, в 
които хора или оборудване генерират топлина. Тази топлина ще се рециклира за получаване на битова гореща вода или за 
отопление на жилищни помещения, в които температурите са под оптималните. Нашата богата продуктова гама ви позволява 
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 и икономичност.

 

VRV  
система с 

рециклиране 
на топлина

Охлаждане

Отопление Вентилационен  
блок

Въздушна завесаГореща вода

Извлечена 
топлина

22

22
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СПЕЦИФИКАЦИИ

45°C - 75°C

45°C - 75°C

25°C - 45°C

25°C - 75°C

REYAQ-P HXHD125A

EKHTS

EKHWP

ИЛИ

Включени са всички компоненти 

ВИСОКОЕФЕКТИВНО И УНИВЕРСАЛНО РЕШЕНИЕ

ВЪНШНО ТЯЛО REYAQ10P REYAQ12P REYAQ14P REYAQ16P
Диапазон на мощност HP 10 12 14 16
Капацитет на охлаждане Ном. kW 28 1 33,5 1 40 1 45 1

Капацитет на отопление Ном. kW 31,5 2 37,5 2 45 2 50 2

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 7,09 1 8,72 1 11,4 1 14,1 1

Отопление Ном. kW 7,38 2 8,84 2 11,0 2 12,8 2

EER 3,95 3,84 3,51 3,19
COP 4,27 4,24 4,09 3,91
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 21 26 30 34
Индекс на 
вътрешно 
свързване

Мин. 125 150 175 200
Ном. 250 300 350 400
Макс. 325 390 455 520

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 680x1 300x765
Tегло Тяло kg 331 339
Топлообменник Тип Многоходова серпентина
Вентилатор Тип Витлов вентилатор

Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min -
Външно статично налягане Макс. Pa 78

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 78 80 83 84
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 58 60 62 63
Компресор Тип Херметичен спирален компресор
Компресор 2 Тип Херметичен спирален компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термометър -5~43

Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -20~15,5
Осигуряване на 
битова гореща вода

Отопление на жилищни помещения Мин.~Макс. °C по сух термометър -20~20 / 24 3 -20~20 / 24 3 -20~20 / 24 3 -20~20 / 24 3

Битова гореща вода Мин.~Макс. °C по сух термометър -20~43
Хладилен агент Тип R-410A

Маса kg 10,6 10,8 11,1
Управление Терморегулиращия вентил (електронен тип)

Хладилно масло Тип Daphne FVC68D
Тръбни 
съединения

течност Тип Споена връзка
Bън. д. mm 9,52 12,7

Засмукване Тип Споена връзка
Bън. д. mm 22,2 28,6

нагнетяване Тип Споена връзка
Bън. д. mm 19,1 22,2

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 100
След разклонение Макс. m 40

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 300
Разлика в 
нивата

Външ. - Вътр. тяло Външно тяло в най-
високо положение/
вътрешно тяло в най-
високо положение

m 40/40

Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 15
Допълнително количество хладилен агент kg/m Вижте ръководството за монтаж
Страна на високо налягане Конструктивно налягане bar 40

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 25 40

(1) Охлаждане: вътрешна температура 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър); външна температура 35°C по сух термометър; коефициент на свързване 100% (DX вътрешни тела); За комбинация с HXHD125, вж. таблица за капацитет 
(2) Отопление: вътрешна температура 20°С (сух термометър); външна темп. 7°C по сух термометър, 6°C по мокър термометър; коефициент на свързване 100% (DX вътрешни тела); За комбинация с HXHD125, вж. таблица на капацитет (3) В случай 
на свързване с вътрешно тяло тип 20~50, уеднаквете с размера на външната тръба използвайки прикрепената. Връзката между прикрепената тръба и външната трябва да е споена. 
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 › Високи нива на комфорт: индивидуално управление 
и промяна на режима на 1 групи вътрешни тела

 › Максимална конструктивна гъвкавост, тъй като отделна 
и много кутии могат да се комбинират в една система

 › Ниска височина на вграждане
 › Не са необходими дренажни тръби
 › Позволява приложения при много потребители 

(необходима допълнителна платка)
BSVQ100P8

BSV4Q100PV

Индивидуална разклонителна кутия за VRV с рециклиране на топлина 

BSVQ-P8

Мулти разклонителна кутия за VRV с рециклиране на топлина 

BSV4/6Q-PV  › Бърз монтаж в резултат на по-малко точки 
за спояване и по-малко окабеляване 

 › Високи нива на комфорт: индивидуално управление и 
промяна на режима на 4 до 6 групи вътрешни тела

 › Максимална конструктивна гъвкавост, тъй като отделна 
и много кутии могат да се комбинират в една система

 › Ниска височина на вграждане
 › Не са необходими дренажни тръби

BSVQ100P8 BSVQ160P8 BSVQ250P8

Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,005
Отопление Ном. kW 0,005

Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 6 8
Указател за максимална мощност на вътрешни тела, които могат да се свързват 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина Галванизирана стомана
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 207x388x326
Tегло Тяло kg 12 15
Тръбни 
съединения

Външно тяло течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/9,5
Засмукване Тип/Вън.д. mm Споена връзка/15,9 Споена връзка/15,9 Споена връзка/22,2
нагнетяване Тип/Вън.д. mm Споена връзка/12,7 Споена връзка/12,7 Споена връзка/19,1

Вътрешно тяло течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/9,5 Споена връзка/9,5
Засмукване Тип/Вън.д. mm Споена връзка/15,9 Споена връзка/22,2

Звукоабсорбираща термоизолация Полиуретанова пяна, огнеустойчив филц
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Общ кръг Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 15

BSV4Q100PV BSV6Q100PV

Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,020 0,030
Отопление Ном. kW 0,020 0,030

Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 24 36
Максимален брой вътрешни тела за разклонение, които могат да се свързват 6
Брой разклонения 4 6
Указател за максимална мощност на вътрешни тела, които могат да се свързват 400 600
Указател за максимална мощност на вътрешни тела за разклонение, които могат да се свързват 100
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 209x1 053x635 209x1 577x635
Tегло Тяло kg 60 89
Тръбни 
съединения

Външно тяло течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/12,7 Споена връзка/15,9
Засмукване Тип/Вън.д. mm Споена връзка/28,6
нагнетяване Тип/Вън.д. mm Споена връзка/19,1 Споена връзка/28,6

Вътрешно тяло течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/9,5
Засмукване Тип/Вън.д. mm Споена връзка/15,9

Звукоабсорбираща термоизолация Полиуретанова пяна, огнеустойчив филц
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Общ кръг Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 15
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VRVIII-Q  
Заменяема VRV - решението 
на Daikin за изваждане от 
експлоатация на R-22

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА R-22 И ЗАЩО СЕ ИЗВАЖДА ОТ ПРОИЗВОДСТВО В ЕВРОПА?

Кога R-22 ще бъде забранен в Европа?

Поради значителното развитие в технологията на термопомпите, по-старите системи за 
климатизация работят с по-малка ефективност, отколкото тези, които се предлагат сега. Освен 
това, използването на неупотребяван R-22 е забранено в Европа. За обновяване на системите 
с R-22 възможно най-икономично, заменяемите VRV тела на Daikin могат да се монтират, като се 
използват съществуващите тръбопроводи.

R-22 е халогенопроизводно вещество на наситени 
въглеводороди, съдържащи флуорни и хлорни атоми 
(HCFC), което се използваше широко в климатичните 
системи. При освобождаване на R-22 във въздуха той се 
разлага под въздействието на слънчевите ултравиолетови 
лъчи и полученият хлор попада в стратосферата. Хлорът 
реагира с озона и намалява неговото количество. 

С изтъняване на озоновия слой вредно ултравиолетово 
излъчване от Слънцето достига земната повърхност и 
оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на 
хората и върху околната среда. Затова международната 
общност подписа Протокола от Монреал за изваждане 
от експлоатация до 2030 г. на материалите, унищожаващи 
озоновия слой. Въпреки това, Европейският съюз реши да 
наложи забрана върху R-22 още през 2015 г.
Daikin ви съветва да замените сегашната инсталация с 
R-22 още сега.

2004 2005 2006 … 2009 2010 2011 … 2014 2015

1 Рециклиран: повторна употреба на R-22 след процес на основно почистване. Рециклираният R-22 трябва да се използва отново от фирмата, събираща хладилния агент 
(може да се извърши и от фирмата, изпълняваща монтажа).

 Възстановен: преработка на R-22, за да придобие характеристиките на неизползван R-22 (извършва се от специализирана фирма).

Забрана за използването на R-22 
в климатично оборудване

Позволява се само използване на 
възстановен и рециклиран 1 R-22

Daikin ви съветва да замените 
сегашната инсталация с R-22

Забрана за използването на неупотребяван 
R-22 за обслужване и поддръжка

Забрана за използването на всички 
видове R-22 за обслужване и поддръжка 
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КАКВО Е ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНСТАЛАЦИЯ С R-22?

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАМЕНИ?
Сменяте R-22 / R-407C на вашето външно тяло с технология R-410A, но запазвате тръбопровода за хладилния агент, а в някои 
случаи - и вътрешните тела1. В случай, че вашите вътрешни тела могат да останат, трябва да се преработи само външното тяло, 
но без да има необходимост от работа в помещения на сградата (в случай на монтаж на термопомпа).

смяна

смяна

смяна смяна смяна*

1. Смяна на външно тяло
2. Смяна на BS-кутии (в случай на H/R)
3. Смяна на вътрешни тела (проверете при местния търговски 

представител дали е необходимо)
4. Системата почиства автоматично тръбите и зарежда 

необходимото количество хладилен агент R-410A

Регламентът за изваждане от експлоатация на R-22 ще окаже 
влияние върху всички системи, работещи понастоящем 
с R-22, въпреки че надеждното оборудване с R-22 няма 
нужда да се заменя веднага, тъй като до 1 януари 2015  г. 
поддръжката може да се извършва с рециклиран или 
възстановен R-22. Въпреки това, сега възстановените 
или рециклирани количества от R-22 са недостатъчни, 
за да отговарят на търсенето, а се очаква недостиг на 

доставки и повишение на цените. Ако няма възстановен 
или рециклиран R-22, някои ремонти (например: смяна на 
компресора) вече не са възможни и това може да доведе до 
сериозен принудителен престой на климатичната система. 
Следователно си струва да се помисли за система за смяна 
преди 2015 г., особено за климатични системи с голямо 
значение за ежедневни работни дейности.

Запазване на тръбите за хладилен агент

1 Проверете при местния търговски представител дали вътрешните тела трябва да се заменят.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бърз монтаж
Не се налага да демонтирате съществуващия тръбопровод и 
могат да останат дори вътрешните тела (в зависимост от типа 
на вътрешното тяло). Това означава, че трябва да се преработи 
само външното тяло, но без да има необходимост от работа в 
помещения на сградата, в случай на монтаж на термопомпа. 
Външното тяло автоматично зарежда хладилния агент и 
почиства тръбопровода за хладилния агент. Тази уникална 
функция на Daikin прави времето за монтаж още по-кратко.

Ограничени и отложени инвестиционни 
разходи 
Различните етапи на подмяната могат да се разпределят в даден 
период от време, тъй като вътрешните тела могат да се запазят 
в повечето случаи. Следователно, подмяната на климатика 
може да се включи в общия план за обновяване на сградата 
и да се разпределят инвестиционните разходи. По-нататъшно 
намаление на разходите за монтаж може да се постигне чрез 
запазване на медния тръбопровод за стария хладилен агент.

Няма ограничения относно годината на 
производство на системата
В резултат на комбинираното автоматично зареждане 
и почистване на тръбопровода за хладилния агент, е 
възможно да се гарантира чиста мрежа от тръби, дори 
когато преди това е имало неизправност в компресора. По 
този начин могат да се заменят всички правилно монтирани 
VRV системи с R-22 и R-407C. 

Ограничен и планиран принудителен престой 
Тъй като тръбопроводът за хладилен агент може да бъде 
обслужен, монтажът не е толкова обемен и изисква 
по-малко време, отколкото за изцяло нова система. Освен 
това, времето за принудителен престой може да се планира 
в детайли: докато в случай, че възникне проблем и няма 
достатъчно възстановен R-22, може да се получи дълъг и 
непланиран период на принудителен престой.

Висока ефективност 
Реконструкцията на стара система с R-22 със заменяема VRV система ще доведе до повишена ефективност на системата. Може 
да се направи подобрение на ефективността с повече от 40% при охлаждане благодарение на технологичните новости в 
текущата технология на термопомпата и по-ефективния хладилен агент R-410A. Повишената енергийна ефективност означава 
по-малко потребление на електроенергия и последващи по-ниски разходи за електроенергия и по-малко емисии на CO2.

1 R-22: RSXY-KA7 
2 R-407C: RSXYP-L7
3 R-410A: RQYQ-P
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Потребление на енергия от система 10 НР при отопление

18% по-малко потребление в режим на отопление
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Потребление на енергия от система 10 НР при охлаждане
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35% по-малко потребление в режим на охлаждане

сравнение COP/EER

Система (HP) 8 10

EER COP EER COP

RQYQ-P(R-410A) 4,27 3,89 2,37 3,00

RSXYP-L7(R-407C) 3,10 3,14 3,10 3,10

RSXY-KA7(R-22) 2,37 2,95 3,66 3,67
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ТЕХНОЛОГИИ

Намалено налягане
Тъй като системите VRV с R-22 обикновено са работили при 
по-ниско налягане, отколкото системите с R-410A, затова 
медният тръбопровод за хладилен агент бе разработен за 
такова ниско налягане. Затова заменяемата VRV (VRVIII-Q) 
трябва да работи при по-ниско налягане, отколкото 
стандартната VRVIII серия. Въпреки това, благодарение на 
подохлаждащия кръг, високото ниво на ефективност може 
да се запази дори при по-ниско налягане.

~~ ~~

}

}A

A

B

B

~~ ~~

}

}A

A

B

B

Налягане

Енталпия

3,8 MPa

3,3 MPa

Дроселиране до 3,3 MPa(s)  може да се използват съществуващи 
тръби за R-22
Допълнителен подохлаждащ кръг  висок COP

Почистване на тръбите за хладилен агент
Когато се сменя климатична система, обикновено се сменя и 
тръбопровода, тъй като остатъците от стария хладилен агент 
и маслото, смесено с маслото и хладилния агент на новата 
система, може да доведе до неизправност на оборудването. 
За да се позволи повторното използване на съществуващия 
тръбопровод за R-22 със система R-410A, Daikin разработи 
технология за улавяне и задържане на замърсителите, 
останали в тръбопровода за хладилния агент. По време на 
зареждане на системата, хладилният агент R-410A започва да 
циркулира през медните тръби, като обира замърсяването, 

Възможност за увеличаване на капацитета
Натоварванията за охлаждане често се повишават 
след първоначалния монтаж на климатичната система. 
Заменяемата VRV (VRVIII-Q) позволява увеличаване на 
капацитета на системата без смяна на тръбопровода за 
хладилния агент (в зависимост от характеристиките на 
системата). Например: Възможно е да се монтира заменяема 
VRV 16 HP на тръби за хладилен агент R-22 за система 10 HP.

1. Запазване на основния тръбопровод
2. Монтаж на вътрешни тела с по-висок общ капацитет

10 HP 16 HP

1.

2.

Грижа за околната среда
R-410A не само не поврежда въобще озоновия слой, но и 
се е доказал с по-голяма енергийна ефективност от R-22.

Термодатчик

Вътрешно VRVIII-Q

Термодатчик

Превключващ 
клапан

Датчик за налягане

Замърсяването се събира от силата на хладилния газ

Уловител

еднопътен 
вентил

останало в тръбите на хладилния агент. Хладилният агент, 
включващ остатъчно масло от системата с R-22, се филтрира 
във външното тяло и замърсяванията се отлагат във 
външното тяло. Този процес се изпълнява само веднъж и 
продължава около 1 час (в зависимост от характеристиките 
на системата). Daikin е първият производител в бранша, 
разработил тази комбинация от автоматично зареждане и 
почистване на тръбите за хладилен агент.
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СПЕЦИФИКАЦИИ 
VRV-Q - заменяема VRV термопомпен тип

RQYQ-P
ВЪНШНО ТЯЛО 140 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Система Външен модул 1 140 8 10 12 14 16 8 10 12 10 12 14 16 10 12 10 12 14 16

Външен модул 2 - 10 12 16 10 12 16
Външен модул 3 - 14 16

Диапазон на мощност HP 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Капацитет на охлаждане Ном. kW 14,0 1 22,4 1 28,0 1 33,5 1 40,0 1 45,0 1 50,4 1 55,9 1 61,5 1 67,0 1 73,0 1 78,5 1 85,0 1 90,0 1 96,0 1 101 1 107 1 112 1 118 1 1241 130 1 135 1

Капацитет на отопление Ном. kW 16,0 2 25,0 2 31,5 2 37,5 2 45,0 2 50,0 2 56,5 2 62,5 2 69,0 2 75,0 2 81,5 2 87,5 2 95,0 2 100 2 108 2 113 2 119 2 125 2 132 2 138 2 145 2 150 2

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 3,36 5,24 7,64 10,10 11,6 13,6 12,9 15,4 17,8 20,2 21,3 23,7 25,2 27,2 26,9 28,9 31,4 33,8 34,9 35,3 38,8 40,8
Отопление Ном. kW 3,91 6,42 8,59 10,20 12,2 13,6 15,1 16,7 18,8 20,4 22,2 23,8 25,8 27,2 29,4 30,8 32,4 34,0 35,8 36,0 39,4 40,8

EER 4,17 4,27 3,66 3,32 3,45 3,31 3,91 3,63 3,46 3,32 3,43 3,31 3,37 3,31 3,57 3,49 3,41 3,31 3,38 3,51 3,35 3,31
COP 4,09 3,89 3,67 3,68 3,69 3,68 3,74 3,67 3,68 3,67 3,68 3,67 3,68 3,69 3,83 3,68
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 10 17 21 26 30 34 39 43 47 52 56 60 64
Индекс на 
вътрешно 
свързване

Мин. 62,5 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600
Ном. 125 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200
Макс. 162,5 260 325 390 455 520 585 650 715 780 845 910 975 1 040 1 105 1 170 1 235 1 300 1 365 1 430 1 495 1 560

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 680x635 
x765

1 680x930x765 1 680x1 240x765 -

Tегло Тяло kg 175 230 284 381 -
Топлообменник Тип Многоходова серпентина -
Вентилатор Тип Витлов вентилатор -

Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 95 180 185 200 233 -
Външно статично налягане Макс. Pa 78 -

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA - -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 54,0 57,0 58,0 60,0 61 62 63 64 65
Компресор Тип Херметичен спирален компресор -
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термометър -5~43 -

Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -20~15,5 -
Хладилен агент Тип R-410A -

Маса kg 11,1 10,8 11,7 -
Управление Електронен терморегулиращ вентил -

Тръбни 
съединения

течност Тип Споена връзка
Bън. д. mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Засмукване Тип Споена връзка
Bън. д. mm 15,9 19,1 22,2 28,6 28,6 34,9 41,3

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 150
След разклонение Макс. m 40

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 300
Разлика в 
нивата

Външ. 
- Вътр. 
тяло

Външно 
тяло в 
най-високо 
положение/
вътрешно 
тяло в 
най-високо 
положение

m

50/40

Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 15
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415 - -
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 15 25 35 45 50 60 70 90 100 110

(1) Охлаждане: вътрешна температура 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър); външна температура 35°C (сух термометър); еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m (2) Отопление: вътрешна температура 20°С 

(сух термометър); външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (мокър термометър), съответна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m (3) Изберете размер на проводника в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA
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VRV-Q - заменяема VRV с рециклиране на топлина

ВЪНШНА СИСТЕМА RQCEQ280P RQCEQ360P RQCEQ460P RQCEQ500P RQCEQ540P RQCEQ636P RQCEQ712P RQCEQ744P RQCEQ816P RQCEQ848P
Система Външен модул 1 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P

Външен модул 2 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Външен модул 3 - RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Външен модул 4 - RQEQ212P

Диапазон на мощност HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Капацитет на охлаждане Ном. kW 28,0 1 36,0 1 45,0 1 50,0 1 54,0 1 63,6 1 71,2 1 74,4 1 81,6 1 84,8 1

Капацитет на отопление Ном. kW 32,0 2 40,0 2 52,0 2 56,0 2 60,0 2 67,2 2 78,4 2 80,8 2 87,2 2 89,6 2

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 7,04 10,3 12,2 13,9 15,5 21,9 21,2 23,3 27,1 29,2
Отопление Ном. kW 8,00 10,7 13,4 14,7 16,1 17,7 20,7 21,2 23,1 23,6

EER 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 3,36 3,19 3,01 2,90
COP 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Индекс на вътрешно свързване Мин./Ном./Макс. 140/280/364 180/360/468 230/500/598 250/500/650 270/540/702 318/636/827 356/712/926 372/744/967,0 408/816/1 061 424/848/1 102
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 57 61 62 63 64 63 64 65 66
Хладилен агент Хладилен кръг Брой 1
Тръбни 
съединения

течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/9,52 Споена връзка/12,7 Споена връзка/15,9 Споена връзка/19,1
Засмукване Тип/Вън.д. mm Споена връзка/22,2 Споена връзка/25,4 Споена връзка/28,6 Споена връзка/34,9
нагнетяване Тип/Вън.д. mm Споена връзка/19,1 Споена връзка/22,2 Споена връзка/25,4 Споена връзка/28,6
Дължина на тръбите Външ. - Вътр. тяло Макс. m 120
Обща дължина на тръбите Система Действителна m 300
Разлика в нивата Външ. - Вътр. тяло Външно 

тяло в най-
високо 
положение

m 50

Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 30 40 50 60 70 80 90

МОДУЛ НА ВЪНШНО ТЯЛО RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 680x635x765
Tегло Тяло kg 175 179
Топлообменник Тип Многоходова серпентина
Вентилатор-тип Витлов вентилатор
Вентилатор - Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 95 110
Вентилатор - външно статично налягане Макс. Pa -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 54 58 60
Компресор Тип Херметичен спирален компресор
Работен диапазон Охлаждане Мин. °C по сух термометър -5

Макс. °C по сух термометър 43
Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -20~15

Хладилен агент Тип R-410A
Маса kg 10,3 10,6 11,2
Управление Електронен терморегулиращ вентил

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415

(1) Охлаждане: вътрешна температура 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър); външна температура 35°C (сух термометър); еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m (2) Отопление: вътрешна температура 20°С 

(сух термометър); външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (мокър термометър), съответна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m (3) Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача 

на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
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Водно охлаждани  
външни системи VRV

Въпреки забележителната енергийна ефективност и гъвкавост на монтажа на 
въздушно охлажданата система VRV, има някои приложения, за които водно 
охлаждания вариант предлага по-икономично и постоянно решение. Това се отнася 
основно до високи многоетажни комплекси с много магазини, в които 
максималните разстояния на тръбопроводите с хладилен агент понякога могат да 
обезсмислят използването на въздушно охлаждана система. Други ситуации, които са 
идеални за използването на водно охлаждана система VRV включват сгради, на които 
липсва достатъчно покривно или външно пространство за външни компресорно-
кондензаторни агрегати и проекти с особено строги към шума разпоредби.

Водно охлажданата система VRV сега се предлага в 9 модела между 8 и 30 HP, като 
варианти с рециклиране на топлина, термопомпа и най-новия - геотермален 
вариант. Бързо развиващият се геотермален сектор всъщност осигурява отлична 
възможност за термопомпи, извличащи топлина от земята и предлага значителен 
бъдещ потенциал за използване в много ниско въглеродни инсталации.
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Предимства 80
Модерни VRV технологии 84
RWEYQ-P  VRV-W стандартна серия - с рециклиране  

на топлина и термопомпа 86
RWEYQ-PR  VRV-W геотермална серия - с рециклиране на  

топлина и термопомпа 87

Стандартна серия

Геотермална серия
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    ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ 2-СТЕПЕННО 
РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТОПЛИНА

VRV-W използва двустепенно рециклиране на топлина. Първата степен се постига с хладилният цикъл и се отнася само за 
външни тела с рециклиране на топлина. Втората степен е когато отделената топлина от водното охлаждане на кондензаторите 
на външните тела, се предава към телата, работещи на отопление, като така се увеличава енергийната ефективност и се 
намаляват разходите за електроенергия.

Рециклирането на топлина е налично и при термопомпените външни тела
Втората степен на рециклиране на топлина се постига в рамките на водния кръг между водно охлажданите външни тела. 
Двустепенното рециклиране на топлина значително подобрява енергийната ефективност и представлява отлично решение за 
потребностите на модерните офис сгради, в които някои зони могат да изискват охлаждане дори и през зимата, в зависимост 
от степента на слънчевото греене в момента и броя на лицата в стаята.

степен 2 степен 1

Предимства 
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Степен 1: За рециклиране на топлина
Едновременно охлаждане и отопление в 
рамките на системата на хладилния агент.
Когато е необходимо най-вече охлаждане, системата 
рециклира топлината, отделяна при работата в режим на 
охлаждане с цел отопление.
Когато е необходимо най-вече отопление, системата 
използва охладения след отопление хладилен агент 
за охлаждане. Ефективността се подобрява колкото 
по-едновременна работа се изпълнява.

Степен 2: За рециклиране на топлина и 
термопомпа!
Рециклиране на топлина между водно 
охлажданите външни тела
За рециклиране на топлина и термопомпени 
агрегати! 
Рециклиране на топлина се предлага и между системи свързани 
към един и същ воден кръг. Тези системи обменят топлина 
чрез водата, като повишават енергийната ефективност.

Рециклиране на топлина между вътрешни тела Рециклиране на топлина между външни тела 
(с рециклиране на топлина и термопомпен тип)

Всички вътрешни тела в 
режим на охлаждане

Вътрешни тела основно в режим 
на охлаждане, частично в режим 
на отопление

Пълно рециклиране на топлина

Вътрешни тела основно в режим 
на отопление, частично в режим 
на охлаждане

Всички вътрешни тела в режим 
на отопление

Топлина, 
предавана към 
водоохлаждащия 
кръг

Топлина, частично 
предавана към 
водоохлаждащия 
кръг

Частично абсорбиране 
на топлина от 
водоохлаждащия кръг

Топлина, 
абсорбирана от 
водоохлаждащия 
кръг

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W * Горните системни конфигурации са само с нагледна цел.

Водноохладителна 
кула (затворен тип), 

котел

Топлина, предавана към 
водоохлаждащия кръг

Топлина, предавана към 
водоохлаждащия кръг

Топлина, абсорбирана 
от кръга

Топлина, абсорбирана 
от кръга

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W
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ГЪВКАВОСТ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРЪБИТЕ
Гъвкав тръбопровод за вода
Водно охлажданата система VRV използва водата като свой топлинен източник, затова тя е оптимално решение за големи 
сгради, включително високи многоетажни сгради, тъй като системата може да допусне водно налягане до 1,96 MPa. 

Освен това, ако температурата на водата в текущия монтиран топлинен източник е между 10°C и 45°C, е възможно да се 
използва съществуващите водни тръби и топлинния източник. Само това прави системата отлично решение за проекти за 
модернизиране на сгради. 

Тъй като системата е с водно охлаждане, температурата на външния въздух не засяга нейния капацитет на отопление. 
Освен това, водното охлаждане означава, че не е необходимо размразяване и последващото кратко време за включване 
осигурява бързо и комфортно отопление дори при ниски температури.

ИКОНОМИЯ НА ПРОСТРАНСТВО - 
ПАКЕТНА КОНФИГУРАЦИЯ
Въвеждането на нов воден топлообменник и оптимизиране 
на управляващия хладилен кръг доведе до най-компактната и 
лека като тегло конструкция в бранша. Теглото на агрегата от 
149 kg* и височината от 1 000 mm улеснява монтажа. Възможна 
е и пакетна конфигурация, която допринася за още по голяма 
икономия на пространство.

* за тяло 8 HP

Височина на 
тавана

Ниво на пода

100-300 mm

3 200 mm или 
повече

Възможна е пакетна конфигурация.

Реална дължина на тръбите между VRV-W и 
вътрешните тела: 120 m
(Еквивалентна дължина на тръбите: 140 m )

Тръби за вода
Тръби за хладителен агент

Разлика в нивото 
между вътрешните 
тела: 15 m

Разлика в нивото между 
VRV-W и вътрешните 
тела:
50 m ако VRV-W е отгоре
40 m ако VRV-W е отдолу

Неограничена дължина на тръбите 
за монтаж

Вътрешна инсталация

VRV-W

VRV-W

Голяма дължина на тръбите за 
хладилен агент
Разполага се със значителна гъвкавост при 
проектиране на тръбите за хладилен агент, 
тъй като може да има до 120 m действителна 
дължина на тръбите и до 50 m* денивелация 
(ако външното тяло на VRV-W е над вътрешните 
тела) между външни и вътрешни тела на VRV-W. 
Тръбите на водния кръг не навлизат в обитаваните 
пространства, така че няма и проблеми с течовете.

* 40 m ако външното тяло на VRV-W е под вътрешните тела.
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ШИРОК РАБОТЕН ДИАПАЗОН
Стандартните водно охлаждани външни тела имат широк работен диапазон между 10°C и 45°C температура на постъпващата 
вода, както при отопление, така и при охлаждане. 
За геотермалната серия работният обхват е разширен дори още повече - до -10°C* в режим на отопление и 6°C в режим на 
охлаждане.

*  Към водата трябва да се добави етилен гликол, когато температурата на постъпващата вода е под 10°C

DB(A) ОСЕЗАЕМО НИВО НА ШУМ ЗВУК

0 Праг на слуха - 
20 Изключително лек Шумолене на листа
40 Много лек Тиха стая
60 Умерено шумен Обикновен разговор
80 Много шумен Шум от градско движение

100 Изключително шумен Симфоничен оркестър
120 Праг на усещане Излитащ реактивен самолет

Вътрешни тела на Daikin

НИСКИ ШУМОВИ НИВА ПРИ РАБОТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ТЕЛА
 › Непрекъснатата изследователска дейност на Daikin за намаляване на нивата на работен шум доведе до разработване на 

специално проектиран инверторен спирален компресор и вентилатор.
 › Вътрешните тела на Daikin имат много ниски работни шумови нива - до 25 dB(A)

СТАНДАРТНА СЕРИЯ
•	РЕЦИКЛИРАНЕ	НА	ТОПЛИНА

•	ТЕРМОПОМПА

ГЕОТЕРМАЛНА СЕРИЯ
•	РЕЦИКЛИРАНЕ	НА	ТОПЛИНА

•	ТЕРМОПОМПА

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

6°C
10°C 10°C

-10°C

Охлаждане
45°C

Охлаждане
45°C

Отопление
45°C

Отопление
45°C

   ВАШАТА СИСТЕМА, ОПТИМИЗИРАНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ КЛИМАТ - РЕЖИМ НА 
ВИСОКА ПОЛЕЗНА МОЩНОСТ

Опцията за висока полезна мощност при външните тела на VRV оптимизира работата на уредите за европейския климат. 
Тази оптимизация има следните предимства:

По-висока енергийна ефективност
Тъй като вече не се изразходва енергия при ненужно премахване на влажността, системата ще работи по-ефективно в режим 
на охлаждане.

По-голям комфорт за крайния потребител
Благодарение на по-високата температура на изпарение, излъчваната температура на вътрешните тела ще се повиши в режим 
на охлаждане, като осигури по-висока степен на комфорт.
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„Обикновен“ въртящ момент
Реактивен въртящ момент

Въртящо поле 
на статора

Желязо

Неодимов магнит

Страна на ниско 
налягане

Страна на високо 
налягане

Засмукване

Спирален

Нагнетяване

Реактивен 
постояннотоков 
електромотор

Модерни технологии 
 на VRV с водно  
 охлаждане

1
2
3

КОМПРЕСОР С РЕАКТИВЕН БЕЗЧЕТКОВ 
ПОСТОЯННОТОКОВ ЕЛЕКТРОМОТОР

 › Реактивният безчетков постояннотоков електромотор осигурява значително 
повишаване на ефективността в сравнение с обикновените променливотокови 
инверторни електромотори, като едновременно се използват 2 различни 
форми на въртящ момент (обикновен и реактивен въртящ момент), за 
производство на допълнителна мощност от малък електрически ток.

 › Електромоторът включва мощни неодимови магнити, които ефективно 
генерират висок въртящ момент. Тези магнити имат основна роля за 
енергоспестяващите характеристики на електромотора.

 › Механизъм с голяма тяга
 С въвеждането на масло за високо налягане, реактивната сила от неподвижния 

статор се добавя към вътрешната сила, като по този начин се намаляват загубите 
на тяга. Това води до подобрена ефективност и много ниско ниво на шум.

1
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VRV-WIII
С VRVIII BS кутията, другите вътрешни 
тела могат да продължат да отопляват, 
докато някои вътрешни тела се 
превключват от охлаждане на отопление.

ИНДИВИДУАЛЕН КОМФОРТ БЛАГОДАРЕНИЕ 
НА VRVIII BS КУТИЯ
Възможно е индивидуално преминаване от охлаждане 
към отопление или обратно на вътрешните тела. Това 
означава, че всички вътрешни тела, които не са сменили 
режима си, продължават да осигуряват оптимален комфорт 
за потребителите по време на този процес. BS кутията се 
доставя за индивидуални и мулти варианти за максимална 
гъвкавост, по-бърз монтаж и най-добра цена.
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„Обикновен“ въртящ момент
Реактивен въртящ момент

 ПОСТОЯННОТОКОВ ИНВЕРТОР СЪС СИНУСОИДНА 
ВЪЛНА
Оптимизацията на синусоидната вълна води до по-плавно въртене на 
електромотора и подобрена ефективност на електромотора.

 ФУНКЦИЯ I-DEMAND
Нововъведеният токов сензор намалява разликата между текущото 
потребление на мощност и предварително зададеното потребление на 
мощност.

Пример:  

ИЗКЛЮЧЕН 
ВЕНТИЛАТОР

ГОРЕЩ СТАРТ

2

3
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Стандартна серия 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

VRV-W стандартна серия - с рециклиране на топлина и термопомпа

 › За повече информация относно BS кутии, моля, вижте на страница 44

ВЪНШНО ТЯЛО RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ16P RWEYQ18P RWEYQ20P RWEYQ24P RWEYQ26P RWEYQ28P RWEYQ30P
Система Външен модул 1 RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ8P RWEYQ10P

Външен модул 2 - - RWEYQ8P RWEYQ10P RWEYQ8P RWEYQ10P
Външен модул 3 - - - RWEYQ8P RWEYQ10P

Диапазон на мощност HP 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Капацитет на охлаждане Ном. kW 22,4 1 26,7 1 44,8 1 49,1 1 53,4 1 67,2 1 71,5 1 75,8 1 80,1 1

Капацитет на отопление Ном. kW 25,0 2 31,5 2 50,0 2 56,5 2 63,0 2 75,0 2 81,5 2 88,0 2 94,5 2

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 4,55 6,03 9,10 10,6 12,1 13,7 15,1 16,6 18,1
Отопление Ном. kW 4,24 6,05 8,48 10,3 12,1 12,7 14,5 16,3 18,2

EER 4,89 4,14 4,92 4,63 4,41 4,91 4,74 4,57 4,43
COP 5,81 5,08 5,87 5,48 5,21 5,91 5,62 5,40 5,19
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 17 21 34 36
Индекс на 
вътрешно 
свързване

Мин. 100 125 200 225 250 300 325 350 375
Ном. 200 250 400 450 500 600 650 700 750
Макс. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 000x780x550 -
Tегло Тяло kg 149 150 -
Топлообменник Тип Пластина от неръждаема стомана -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 50 51 53 54 55 56
Компресор Тип Херметичен спирален компресор -
Работен диапазон Температура на 

постъпващата вода
Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термометър 10~45 -
Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър 10~45 -

Хладилен агент Тип R-410A -
Маса kg 3,5 4,2 -
Управление Електронен терморегулиращ вентил -

Хладилно масло Тип Синтетично (етерично) масло -
Тръбни 
съединения

течност Тип Конусна връзка
Bън. д. mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Засмукване Тип Споена връзка
Bън. д. mm 19,1 3 22,2 3 28,6 3 34,9 3

нагнетяване Тип Споена връзка
Bън. д. mm 15,9 4/ 19,1 5 19,1 4 / 22,2 5 22,2 4 / 28,6 5 28,6 4 / 34,9 5

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 120
След разклонение Макс. m 90 15

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 300
Разлика в 
нивата

Външ. - Вътр. тяло Външно тяло в най-
високо положение/
вътрешно тяло 
в най-високо 
положение

m

50/40

Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 15
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415 -
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 25 35 45

(1) Охлаждане: вътрешна температура 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър), температура на постъпваща вода: 30°C, еквивалентна дължина на връзките за хладилния агент: 7,5 m; денивелация: 0 m. (2) Отопление: вътрешна 

температура 20°C (сух термометър), температура на постъпващата вода: 20°C; еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m (3) В случай на система термопомпен тип, не се използва тръбата за газ (4) В случай на система за 

рециклиране на топлина (5) В случай на система термопомпен тип (6) Устройството трябва да се монтира вътре, а не навън, напр. в цех или други помещения. (7) Задържане на приятна температура при 0-46°C и влажност при 80% RH или 

по-малко. Отдаване на топлина от корпуса: 0,64 kW/8 HP (8) Изберете размер на проводника в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA (9) Задържане на приятна температура при 0-46°C и влажност при 80%RH или по-малко. 

Отдаване на топлина от корпуса: 0,71 kW/10 HP
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Геотермална серия
ПРЕДИМСТВА 

Използване на подпочвена вода като 
възобновяем енергиен източник

Превъзходна ефективност, дори и при най-
екстремни външни температури
Тъй като температурата на подпочвената вода, езерата и реките 
остава относително постоянна през цялата година, нашите 
водно охлаждани системи поддържат своята превъзходна 
ефективност дори и при най-екстремните външни температури, 
когато ефективността на въздушно охлажданите системи спада.

Голям работен диапазон
Водно охлажданата геотермална серия има температура на 
постъпващата вода до -10°C * при отопление като така се увеличава 
диапазона на приложение на системите с водно охлаждане.

* Към водата трябва да се добави етилен гликол, когато температурата на постъпващата вода 
е под 10°C

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

Охлаждане
45°C

Отопление
45°C

6°C

-10°C

СПЕЦИФИКАЦИИ

ВЪНШНО ТЯЛО RWEYQ8PR RWEYQ10PR

Диапазон на мощност HP 8 10
Капацитет на охлаждане Ном. kW 22,4 1 26,1 1

Капацитет на отопление Ном. kW 25,0 2 31,5 2

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 4,58 6,30
Отопление Ном. kW 4,30 6,20

EER 4,89 4,14
COP 5,81 5,08
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 17 21
Индекс на 
вътрешно 
свързване

Мин. 100 125
Ном. 200 250
Макс. 200 250

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 000x780x550
Tегло Тяло kg 149 150
Топлообменник Тип Пластина от неръждаема стомана
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 50 51
Компресор Тип Херметичен спирален компресор
Работен диапазон Температура на 

постъпващата вода
Охлаждане Мин.~Макс. °C по сух термометър 6~45
Отопление Мин.~Макс. °C по мокър термометър -10~45

Хладилен агент Тип R-410A
Маса kg 3,5 4,2
Управление Електронен терморегулиращ вентил

Хладилно масло Тип Синтетично (етерично) масло
Тръбни 
съединения

течност Тип Конусна връзка
Bън. д. mm 9,52

Засмукване Тип Споена връзка
Bън. д. mm 19,1 3 22,2 3

нагнетяване Тип Споена връзка
Bън. д. mm 15,9 4 / 19,1 5 19,1 4 / 22,2 5

Дължина на 
тръбите

Външ. - Вътр. тяло Макс. m 120
След разклонение Макс. m 90 (15)

Обща дължина на тръбите Система Действителна m 300
Разлика в 
нивата

Външ. - Вътр. тяло m Външно тяло в най-високо положение/вътрешно тяло в най-високо положение                 50/40
Вътр. - Вътр. тяло Макс. m 15

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 25

(1) Охлаждане: вътрешна температура 27°C (сух термометър), 19°C (мокър термометър), температура на постъпваща вода: 30°C, еквивалентна дължина на връзките за хладилния агент: 7,5 m; денивелация: 0 m. 
(2) Отопление: вътрешна температура 20°C (сух термометър), температура на постъпващата вода: 20°C; еквивалентна дължина на тръбите: 7,5 m; денивелация: 0 m (3) В случай на система термопомпен тип, не се използва 
тръбата за газ (4) В случай на система за рециклиране на топлина (5) В случай на система термопомпен тип (6) Устройството трябва да се монтира вътре, а не навън, напр. в цех или други помещения. (7) Задържане 
на приятна температура при 0-46°C и влажност при 80% RH или по-малко. Отдаване на топлина от корпуса: 0,64 kW/8 HP (8) Изберете размер на проводника в зависимост от по-голямата стойност между MCA и TOCA
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Вътрешни 
тела

До 64 отделни вътрешни тела могат да работят от една климатична система 54 HP VRV 
термопомпен тип. Всъщност, гамата от вътрешни тела на VRV на Daikin - една от най-
богатите на пазара, понастоящем включва не по-малко от 26 различни стилни и 
елегантни модела в 116 различни варианта — всички от тях са разработени да увеличат 
комфорта, да намалят работния шум и да опростят монтажа и сервизното обслужване.

Вътрешните тела на VRV са модерни, технологично усъвършенствани и се доставят 
в модели тип таванно тяло, за скрит канален монтаж, за окачен таван, за стенен 
монтаж и подови. Касетата с кръгъл поток сега включва допълнителен самопочистващ 
се филтър, който ежедневно се самопочиства и води до годишни икономии на 
енергия до 50%. Прахът от филтъра се събира в тялото и се отстранява с обикновена 
прахосмукачка.

Разработени за монтаж в стаи с всякакъв размер и форма, вътрешните тела на Daikin 
са също така и лесни за употреба, работят тихо, свръхнадеждни, лесни за управление 
и осигуряват на потребителите релаксиращо „допълнение“ във вътрешния климат.

От 01/2013 г. всички вътрешни тела трябва да отговарят на 
законодателните изисквания за екодизайн на вентилаторите. 
Като лидер на пазара, Daikin предприема стъпка, за да стане 
първата компания, чиито всички вътрешни тела отговарят 
на това законодателство, чрез внедряване на правотокови 
вентилатори във всички вътрешни тела, като така се подобрява 
още повече тяхната енергийна ефективност. 
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Таванни касети Таванни тела

Подови тела

Стилни вътрешни тела

Таванни тела за скрит канален монтаж

Стенни тела

Хидравлични модули за VRV

Преглед на предимствата  90
Таванни касети 92
Таванни тела за монтаж в  
окачени тавани 98
Стенни тела 100
Таванни тела за скрит канален монтаж 101
Подови тела 106
Стилни вътрешни тела 109
Хидравлични модули за VRV 118
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Таванни касети Таванни 
тела

Таванни 
тела

Стенни 
тела Таванни тела за скрит канален монтаж Подови тела

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

И
кони „Н

ие се гриж
им

“

INVERTER
Инверторна технология              

Режим на работа при напускане на дома              

Само вентилатор              

Самопочистваща се касета   

Ком
ф

орт

Предотвратяване на течение    

Автоматична смяна на охлаждане/отопление              

Работят изключително тихо      

Въздуш
ен поток

Предотвратяване на замърсяване на тавана    

Автоматично вертикално въртене на жалузите      

Степени на оборотите на вентилатора 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3
Контрол на 
влаж

ността

Програма за изсушаване на въздуха              

Пречистване 
на въздух

Въздушен филтър              

Д
истанционно 

управление и тайм
ер

Седмичен таймер              

Инфрачервено дистанционно              

Жично дистанционно управление              

Централизирано управление              

Д
руги ф

ункции

Автоматично рестартиране              

Самодиагностика              

За много потребители         

Комплект дренажна помпа Стандартна Стандартна Стандартна Стандартна Стандартна Допълнително Допълнително Стандартна Стандартна Стандартна Допълнително

Преглед на предимствата - 
вътрешни тела VRV
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Таванни касети Таванни 
тела

Таванни 
тела

Стенни 
тела Таванни тела за скрит канален монтаж Подови тела

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

И
кони „Н

ие се гриж
им

“

Инверторна технология              

Режим на работа при напускане на дома              

Само вентилатор              

Самопочистваща се касета   

Ком
ф

орт

Предотвратяване на течение    

Автоматична смяна на охлаждане/отопление              

Работят изключително тихо      

Въздуш
ен поток

Предотвратяване на замърсяване на тавана    

Автоматично вертикално въртене на жалузите      

Степени на оборотите на вентилатора 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3

Контрол на 
влаж

ността

Програма за изсушаване на въздуха              

Пречистване 
на въздух

Въздушен филтър              

Д
истанционно 

управление и тайм
ер

Седмичен таймер              

Инфрачервено дистанционно              

Жично дистанционно управление              

Централизирано управление              

Д
руги ф

ункции

Автоматично рестартиране              

Самодиагностика              

За много потребители         

Комплект дренажна помпа Стандартна Стандартна Стандартна Стандартна Стандартна Допълнително Допълнително Стандартна Стандартна Стандартна Допълнително



Таванна касета с кръгъл поток

Касета с кръгъл поток: 
задаване на стандарта за 
ефективност и комфорт
Касетата с кръгъл поток е проектирана за 
използване във всички форми и размери на търговски 
офиси и търговски пространства. Понастоящем, Daikin 
подобри своята технология още повече, за да увеличи вашия 
комфорт и да ви предостави още по-добри енергийно ефективни модели.

… и подобрен комфорт
›  С допълнителния инфрачервен подов сензор усещането 

за студ ще остане в историята. Този сензор отчита 
средната температура на пода и гарантира равномерно 
разпределение на температурата между тавана и пода.

сензор за 
присъствие

подов сензорОще по-енергийно ефективни...
›  С допълнителният инфрачервен сензор за присъствие зададената точка може да се регулира или да се изключи касетата с кръгъл 

поток, когато в стаята няма никой. С тази нова функция могат да се спестят (по разчет) до 27% от енергията. Ако за 15 минути в стаята 
не се регистрира присъствие, зададената температура се променя, докато не се достигне минимална температура (за отопление) или 
максимална температура (за охлаждане). При избиране на функцията за намаляване на мощността, уредът ще поддържа температурата 
в рамките на предварително зададена минимална и максимална температура, когато в стаята не се регистрира присъствие за 1 час.

›  Daikin бе първата компания, която пусна на пазара 
самопочистващ се декоративен панел. С този панел 
разходите могат да се намалят още повече, тъй като 
филтърът се самопочиства веднъж на ден. До 50% 
от енергията могат да се спестят благодарение на 
ежедневното почистване на филтъра. 

Със сензор (необходим е BRC1E52A/B)Без сензор Зададена точка за охлаждане: 
22° C (сух термометър)

за 15 минути не е отчетено присъствие

Разход на енергия (kWh)
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Сумарно сравнение на енергията за 12 месеца

50% разлика 
в разхода на 

електроенергия

(зона за изпитване в Улвърхамптън, Великобритания) 

Многовариантен монтаж
› При обновяване или преподреждане на интериора във вашия 

офис, магазин или друга площ, вече няма да има нужда да 
променяте и мястото на вашето вътрешно тяло. С касетата с 
кръгъл поток, една клапа може лесно да бъде затворен чрез 
жичния дистанционен контролер (BRC1E52A/B - допълнителен). 
Предлагат се и допълнителни затварящи комплекти.

26°

20°

22°

24°

В стаята 
няма никой

20°

22°

24°

26° В стаята 
няма никой

›  Когато управлението на въздушния 
поток е включено, сензорът за 
присъствие насочва въздушния 
поток встрани от всяко лице в стаята.

›  Уникалното 360° издухване на 
въздушния поток гарантира еднакво 
разпределение в стаята без 
непокрити от потока ъгли.
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXFQ20A FXFQ25A FXFQ32A FXFQ40A FXFQ50A FXFQ63A FXFQ80A FXFQ100A FXFQ125A

Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Отопление Ном. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 204x840x840 246x840x840 288x840x840
Tегло Тяло kg 19 20 21 24 26
Декоративен 
панел

Модел BYCQ140D7W1
Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 60x950x950
Tегло kg 5,4

Декоративен 
панел 2

Модел BYCQ140D7W1W
Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 60x950x950
Tегло kg 5,4

Декоративен 
панел 3

Модел BYCQ140D7GW1
Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 145x950x950
Tегло kg 10,3

Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9
Отопление Висок/Номин./Нисък m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Звукова мощност Охлаждане Високa/Ном. dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35 / 12,7 / VP25 (Вън.д. 32 / Вътр.д. 25) 9,52 / 15,9 / VP25 (Вън.д. 32 / Вътр.д. 25)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16

BYCQ140D7W1 = чисто бял стандартен панел със сиви жалузи, BYCQ140D7W1W = чисто бял стандартен панел с бели жалузи, BYCQ140D7GW1 = чисто бял самопочистващ се панел
BYCQ140D7W1W има бели изолации. Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел в среда, изложена на концентрация на прах.

 › Касетата с кръгъл поток осигурява по-комфортна среда и предлага 
по-значителни спестявания при потреблението на енергия за 
собствениците на магазини, офиси и ресторанти

 › Дебитът на въздух при 360° осигурява равномерно разпределение на 
въздушния поток и температурата

 › Модерният стилен декоративен панел се предлага в 3 различни 
разновидности: чисто бял (RAL9010) самопочистващ се панел, чисто бял 
(RAL9010) стандартен панел със сиви жалузи и чисто бял (RAL9010) 
стандартен панел с бели жалузи

 › Daikin представя първата самопочистваща се касета на европейския пазар
 › По-висока ефективност и комфорт благодарение на ежедневното 

самопочистване на филтъра
 › По-ниски разходи за поддръжка, благодарение на функцията за 

самопочистване
 › Лесно отстраняване на праха с прахосмукачка без отваряне на уреда
 › Сензорът за присъствие (допълнителен) регулира зададената точка 

със стандарт 1°C, ако в стаята няма никой е възможно зададената точка 
да се регулира с 2, 3 или 4°C (допълнителен). Също така той насочва 
въздушния поток встрани от намиращите се в стаята хора, за да се 
избегне излагането им на течение

 › Подовият сензор (допълнителен) отчита средната температура на пода 
и гарантира равномерно разпределение на температурата между 
тавана и пода. Усещането за студ ще остане в миналото

 › Отделно управление на клапите една клапа може лесно да бъде затворен 
чрез жичния дистанционен контролер (BRC1E52) в случай, че желаете да 
обновите или промените интериора

 › Ниско потребление на енергия благодарение на специално 
разработени малък тръбен топлообменник, правотоков електромотор 
на вентилатор и дренажна помпа

 › Приток на свеж въздух: до 20%
 › Ниска височина на монтаж 214 mm за клас 20-63
 › Стандартна дренажна помпа за издигане на кондензата на височина 850 mm

 

 

850 mm

Таванна касета с кръгъл поток

FXFQ20-63A  BRC1E52A/B BRC7A532F

FXFQ-A
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Напълно плоска касета

Уникална на пазара, напълно плоската касета е 
забележителна комбинация от култов дизайн и 
инженерно съвършенство с елегантно изпълнение 
в бяло или комбинация от сребристо и бяло. Тъй като 
може да се монтира в таванните модули и напълно 
приляга към самия таван, касетата е както стилна, 
така и незабележима. Превъзходна ефективност 
и комфорт се осигуряват чрез комбинираното 
използване на подовите сензори и сензорите за 
присъствие и когато е необходимо - управление 
на отделните клапи чрез жичния дистанционен 
контролер улеснява затварянето на една клапа.

бъде различна
Проектирана да 
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 › Дизайн, уникален на пазара: интегрира напълно плоско тяло към 
тавана и може да се монтира в архитектурни таванни модули

 › Забележителна комбинация от култов дизайн и 
инженерно съвършенство с елегантно изпълнение 
в бяло или комбинация от сребристо и бяло

 › Тела клас 15, специално разработени за малки или добре 
изолирани помещения, като хотелски спални, малки офиси и т. н.

 › Сензорът за присъствие (допълнителен) регулира зададената 
точка със стандарт 1°C, ако в стаята няма никой е възможно 
зададената точка да се регулира с 2, 3 или 4°C (допълнителен). 
Също така той насочва въздушния поток встрани от намиращите 
се в стаята хора, за да се избегне излагането им на течение

 › Подовият сензор (допълнителен) отчита средната температура на 
пода и гарантира равномерно разпределение на температурата 
между тавана и пода. Усещането за студ ще остане в миналото

 › Отделно управление на клапите: една клапа може лесно да бъде 
затворен чрез жичния дистанционен контролер (BRC1E52) в 
случай, че желаете да обновите или промените интериора

 › Ниско потребление на енергия благодарение на специално 
разработени малък тръбен топлообменник, правотоков 
електромотор на вентилатор и дренажна помпа

 › Приток на свеж въздух за здравословен начин на живот
 › Стандартна дренажна помпа за издигане на 

кондензата на височина 850 mm

Напълно плоска касета

FXZQ-A (бял панел) FXZQ-A (сребрист и бял панел)

FXZQ-A

 BRC1E52A/B BRC7F530W/S

ВЪТРЕШНО ТЯЛО *FXZQ15A *FXZQ20A *FXZQ25A *FXZQ32A *FXZQ40A *FXZQ50A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Капацитет на отопление Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW - - - - - -
Отопление Ном. kW - - - - - -

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 260x575x575
Tегло Тяло kg 17,5 17,5 17,5 18 18 18
Декоративен 
панел

Модел BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2
Цвят Свежо бяло (N9.5)/Свежо бяло (N9.5) + Сребристо (B471)/Чисто бяло (RAL 9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 46x620x620/46x620x620/55x700x700
Tегло kg 2,7/2,7/2,7

Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50 Hz Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 49 49 50 51 54 60
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35 / 12,7 / VP13 (Вътр.д. 20/Вън.д. 26)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А - - - - - -

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни
 (1) Размерите не включват контролната кутия

850 mm



 › Ниско потребление на енергия благодарение на специално 
разработени малък тръбен топлообменник, правотоков 
електромотор на вентилатор и дренажна помпа

 › Стилно тяло, което се вписва лесно във всеки интериор и 
клапи, които се затварят напълно, когато не работят

 › Подобрен комфорт благодарение на автоматично регулиране 
на въздушния поток до необходимото натоварване

 › Отделно управление на клапите: една клапа може лесно да бъде 
затворена чрез жичния дистанционен контролер (BRC1E52) в 
случай, че желаете да обновите или промените интериора

 › Лесен за монтаж: дълбочината на всички уреди е 600 mm
 › Операциите по поддръжка могат да се изпълняват 

чрез сваляне на предния панел
 › Стандартна дренажна помпа за издигане на кондензата на  

височина 500 mm

Двустранна касета за вграждане в окачен таван

FXCQ20-40A  BRC1E52A/B BRC7CA52

FXCQ-A

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXCQ20A FXCQ25A FXCQ32A FXCQ40A FXCQ50A FXCQ63A FXCQ80A FXCQ125A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,031 0,039 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149
Отопление Ном. kW 0,028 0,035 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 305x775x620 305x990x620 305x1 445x620
Необходим окачен таван > mm 355
Tегло Тяло kg 19 22 25 33 38
Декоративен 
панел

Модел BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1
Цвят Свежо бяло (6,5Y 9,5/0,5)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 55x1 070x700 55x1 285x700 55x1 740x700
Tегло kg 10 11 13

Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50 Hz Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 10,5/9/7,5 11,5/9,5/8 12/10,5/8,5 15/13/10,5 16/14/11,5 26/22,5/18,5 32/27,5/22,5
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA за потвърждение
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 32/30/28 34/31/29 34/32/30 36/33/31 37/35/31 39/37/32 42/38/33 46/42/38
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 32/30/28 34/31/29 34/32/30 36/33/31 37/35/31 39/37/32 42/38/33 46/42/38

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35 / 12,7 / VP25 (Вън. д. 32 / Вътр. д. 25) 9,52 / 15,9 / VP25 (Вън. д. 32 / Вътр. д. 25)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16
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 › Компактни размери, лесно може да се монтира в тесен окачен 
таван (необходимо е само 220 мм пространство в тавана, 195 с 
панелен разделител, предлаган като принадлежност)

 › Условията за оптимален въздушен поток се създават чрез 
изпускане на въздуха надолу или право напред (през 
допълнителна решетка) или комбинация от двете

 

 

Изпускане надолу

Изпускане напред

Затворен декоративен панел

Комбинация

 › Стандартна дренажна помпа за издигане на 
кондензата на височина 500 mm

Таванна ъглова касета

FXKQ-MA  BRC1E52A/B BRC4C61

FXKQ-MA

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXDQ15A FXDQ20A FXDQ25A FXDQ32A FXDQ40A FXDQ50A FXDQ63A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на отопление Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,071 0,078 0,099 0,110
Отопление Ном. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 200x750x620 200x950x620 200x1 150x620
Tегло Тяло kg 22 26 29
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50 Hz Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 7,5/7,0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/11,0/13,0
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 50 51 52 53 54
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA за потвърждение
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35/12,7/VP20(Вън. д.26/Вътр. д.20) 9,52/15,90/VP20(Вън.д.26/Вътр.д.20)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16
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 › Идеално решение за търговски пространства без или с ниски окачени тавани
 › Вече не е необходима отделна кутия за BEVQ: 

терморегулиращият вентил е вграден във вътрешното тяло
 › Ниско потребление на енергия благодарение на специално 

разработени малък тръбен топлообменник, правотоков 
електромотор на вентилатор и дренажна помпа

 › Стилно тяло, което се вписва лесно във всеки интериор и 
жалузи, които се затварят напълно, когато не работят

 › Подобрен комфорт благодарение на автоматично регулиране 
на въздушния поток до необходимото натоварване

 › Отделно управление на клапите: една клапа може лесно да бъде 
затворен чрез жичния дистанционен контролер (BRC1E52) в 
случай, че желаете да обновите или промените интериора

 › Могат да се монтират както в строящи се, така и във вече построени сгради
 › Един и същ вид за всички модели (унифицирани размери)
 › Въздухът може да се насочва при 5 различни ъгъла между 0 и 60°  

 › За улесняване на монтажа могат да се използват 1 или 2 ъглови конзоли
 

 

 › Подаване при височина на тавани до 3,5 m без загуба на мощност
 › Стандартна дренажна помпа за издигане на кондензата на височина 500 mm

Четиристранно таванно тялза открит монтаж

FXUQ-A  BRC1E52A/B BRC7C528

FXUQ-A

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXUQ71A FXUQ100A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 8,0 11,2
Капацитет на отопление Ном. kW 9,0 12,5
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,090 0,200
Отопление Ном. kW 0,073 0,179

Цвят на корпуса Свежо бяло (6,5Y 9,5/0,5)
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 198x950x950
Tегло Тяло kg 26 27
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 22,5/19,5/16 31/26/21
Отопление Висок/Номин./Нисък m³/min 22,5/19,5/16 31/26/21

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA за потвърждение
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 40/38/36 47/44/40
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 40/38/36 47/44/40

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 9,52 / 15,9 / VP13 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16
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 › Идеално решение за търговски пространства 
без или с ниски окачени тавани

 › Тялото може лесно да се монтира в ъгли и тесни пространства, 
тъй като има нужда само от 30 mm място за обслужване

 › Ниско потребление на енергия благодарение на правотоков 
електромотор на вентилатор и дренажна помпа

 › Стилно тяло, което се вписва лесно във всеки интериор и 
жалузи, които се затварят напълно, когато не работят

 › Могат да се монтират както в строящи се, 
така и във вече построени сгради

 › По-широко разпръскване на въздух благодарение 
на ефекта на Коанда: до 100°

 

 

 › Подаване при височина на тавани до 3,8 m без загуба на мощност

Таванно тяло за открит монтаж 

FXHQ100A  BRC1E52A/B BRC7G53

FXHQ-A

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXHQ32A FXHQ63A FXHQ100A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3,6 7,1 11,2
Капацитет на отопление Ном. kW 4,0 8,0 12,5
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,107 0,111 0,237
Отопление Ном. kW 0,107 0,111 0,237

Цвят на корпуса Свежо бяло (6,5Y 9,5/0,5)
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 235x960x690 235x1 270x690 235x1 590x690
Tегло Тяло kg 24 33 39
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 14/12/10 20/17/14 29,5/24/19
Отопление Висок/Номин./Нисък m³/min 14/12/10 20/17/14 29,5/24/19

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA за потвърждение
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 36/34/31 37/35/34 44/37/34
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 36/34/31 37/35/34 44/37/34

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35 / 12,7 / VP13 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26) 9,52 / 15,9 / VP13 (Вътр. д. 20/Вън. д. 26)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXAQ15P FXAQ20P FXAQ25P FXAQ32P FXAQ40P FXAQ50P FXAQ63P
Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на отопление Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,017 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050
Отопление Ном. kW 0,025 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060

Цвят на корпуса Бял (3,0Y8,5/0,5)
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 290x795x238 290x1 050x238
Tегло Тяло kg 11 14
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50 Hz Охлаждане Висок/Нисък m³/min 7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ниско dBA 34,0/29,0 35,0/29,0 36,0/29,0 37,5/29,0 39,0/34,0 42,0/36,0 47,0/39,0
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35 / 12,7 / VP13 (Вътр. д. 13/Вън. д. 18) 9,52 / 15,9 / VP13 (Вътр.д. 13/Вън.д. 18)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16

 › Идеално решение за магазини, ресторанти 
или офиси без окачени тавани

 › Нисък разход на електроенергия благодарение на 
постояннотоков електромотор на вентилатора

 › Могат да се монтират както в строящи се, 
така и във вече построени сгради

 › Плосък, стилен преден панел, който се вписва лесно 
във всеки интериор и е по-лесен за почистване

 › Тела клас 15, специално разработени за малки или добре 
изолирани помещения, като хотелски спални, малки офиси и т.н.

 › Чрез дистанционното управление могат да се програмират 
5 различни ъгъла на разпределение на въздуха

 › Операциите по поддръжка могат да се изпълняват отпред на тялото

Стенно тяло

FXAQ15-32P  BRC1E52A/B BRC7E63

FXAQ-P
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXDQ20M9 FXDQ25M9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,050
Отопление Ном. kW 0,050

Цвят на корпуса Без боя
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 230x502x652
Необходим окачен таван > mm 250
Tегло Тяло kg 17
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8
Отопление Висок/Нисък m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 50
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA 37/32
Отопление Високо/Ниско dBA 37/32

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35 / 12,7 / Вътр. д. 21,6, Вън. д. 27,2
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/230
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16

 › Предназначено за хотелски спални
 › Компактни размери (230 mm височина и 652 mm 

дълбочина), лесно може да се монтира в окачен таван
 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се само 

смукателни и  нагнетателни вентилационни решетки 
 › Посоката на засмукване на въздуха може да се 

промени от задно на долно засмукване
 › За улесняване на монтажа, дренажната вана може 

да се постави отляво или отдясно на тялото

Малко таванно тяло за скрит канален монтаж

FXDQ-M9  BRC1E52A/B BRC4C62

FXDQ-M9
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 › Компактни габарити, лесно се монтира в пространството 
над окачен таван с размер само 240 mm

 

 

200 mm

 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се само 
смукателни и  нагнетателни вентилационни решетки

 › Тела клас 15, специално разработени за малки или добре 
изолирани помещения, като хотелски спални, малки офиси и т.н.

 › Нисък разход на електроенергия благодарение на 
постояннотоков електромотор на вентилатора

 › Благодарение на умереното статично налягане към тялото могат 
да се монтират гъвкави въздуховоди с различни дължини

 › Стандартна дренажна помпа за издигане на кондензата на височина 
750 mm  

750 mm

Тънко таванно тяло за скрит канален монтаж

FXDQ15-32A  BRC1E52A/B BRC4C65

FXDQ-A

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXDQ15A FXDQ20A FXDQ25A FXDQ32A FXDQ40A FXDQ50A FXDQ63A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на отопление Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,071 0,078 0,099 0,110
Отопление Ном. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 200x750x620 200x950x620 200x1 150x620
Tегло Тяло kg 22 26 29
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50 Hz Охлаждане Висок/Номин./Нисък m³/min 7,5/7,0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/11,0/13,0
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 50 51 52 53 54
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA за потвърждение
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35/12,7/VP20(Вън. д.26/Вътр. д.20) 9,52/15,90/VP20(Вън.д.26/Вътр.д.20)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16
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FXSQ-P - Средно статично налягане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXSQ20P FXSQ25P FXSQ32P FXSQ40P FXSQ50P FXSQ63P FXSQ80P FXSQ100P FXSQ125P FXSQ140P
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,041 0,044 0,097 0,074 0,118 0,117 0,185 0,261
Отопление Ном. kW 0,029 0,032 0,085 0,062 0,106 0,105 0,173 0,249

Цвят на корпуса Без боя
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 300x550x700 300x700x700 300x1 000x700 300x1 400x700
Необходим окачен таван > mm 350
Tегло Тяло kg 23 26 35 46 47
Декоративен 
панел

Модел BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Цвят Бяло (10Y9/0,5)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 55x650x500 55x800x500 55x1 100x500 55x1 500x500
Tегло kg 3,0 3,5 4,5 6,5

Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 9/6,5 9,5/7 16/11 19,5/16 25/20 32/23 39/28 46/32
Отопление Висок/Нисък m³/min 9/6,5 9,5/7 16/11 19,5/16 25/20 32/23 39/28 46/32

Вентилатор - външно статично налягане - 50 Hz Високо/Ном. Pa 70/30 100/30 100/40 120/40 120/50 140/50
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 55 56 63 59 63 61 66 67
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dBA 32/26 33/27 37/29 37/30 38/32 40/33 42/34
Отопление Високо/Ниско dBA 32/26 33/27 37/29 37/30 38/32 40/33 42/34

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35 / 12,7 / VP25 (Вън. д. 32 / Вътр. д. 25) 9,52 / 15,9 / VP25 (Вън. д. 32 / Вътр. д. 25)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16

 › Лесен монтаж благодарение на автоматичното регулиране на въздушния поток спрямо номиналния дебит на въздуха
 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се само смукателни и  нагнетателни вентилационни решетки
 › Нисък разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора
 › Възможността за смяна на външно статично налягане чрез жично дистанционно 

управление позволява оптимизация на подавания въздушен дебит
 › До 140 Pa външно статично налягане (ESP) улеснява използването на гъвкави въздуховоди с 

различни дължини: изключително подходящ за магазини и офиси със среден размер
 › Посоката на засмукване на въздуха може да се промени от задно на долно засмукване
 › Стандартно вградената дренажна помпа увеличава надеждността на дренажната система

Стандартно таванно тяло за скрит канален 
монтаж с инверторно управляван вентилатор

Лесен монтаж благодарение на автоматичното регулиране на въздушния поток спрямо номиналния 
дебит на въздуха: Монтажът е улеснен
Намалено време за монтаж
 › След монтаж е възможно текущото съпротивление на въздуховода 

да е по-ниско от очакваното по времето на неговата разработка. 
Вследствие на това, въздушният поток ще бъде твърде голям

 › С функцията за автоматично регулиране на въздушния поток, уредът 
може автоматично да приспособи оборотите на вентилатора си към по-
малка крива на характеристиките, така че въздушният поток да намалява

 › Въздушният поток винаги ще бъде в рамките на 10% от 
номиналния въздушен поток поради възможните криви 
на характеристиките на вентилатора (предлагат се повече 
от 8 характеристики на вентилатора за модел)

 › Като алтернатива, монтажникът може ръчно да избере характеристика 
на вентилатора с жичното дистанционно управление
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Крива на характеристики на вентилатора
Крива на сегашното съпротивление на въздуховода
Крива на съпротивление на въздуховода по  
време на неговото проектиране

Номинален въздушен поток
Въздушен поток без автоматично регулиране на  
въздушния поток
Действителен въздушен поток

Въздушен поток (m³/min)

FXSQ20-32P

FXSQ-P

+/- 10%

+/- 10%

 BRC1E52A/B BRC4C65
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 › Лесен монтаж благодарение на автоматичното регулиране на въздушния поток спрямо номиналния дебит на въздуха
 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се само смукателни и  нагнетателни вентилационни решетки
 › Нисък разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора
 › Възможността за смяна на външно статично налягане чрез жично дистанционно 

управление позволява оптимизация на подавания въздушен дебит
 › До 200 Pa външно статично налягане позволява по-дълги трасета на въздуховоди и 

гъвкаво приложение: идеално за употреба в големи пространства
 › Посоката на засмукване на въздуха може да се промени от задно на долно засмукване
 › Стандартно вградената дренажна помпа увеличава надеждността на дренажната система

Таванно тяло с висок ESP за скрит канален 
монтаж с инверторно управляван вентилатор

Лесен монтаж благодарение на автоматичното регулиране на въздушния поток спрямо номиналния 
дебит на въздуха: Монтажът е улеснен
Намалено време за монтаж
 › След монтаж е възможно текущото съпротивление на въздуховода 

да е по-ниско от очакваното по времето на неговата разработка. 
Вследствие на това, въздушният поток ще бъде твърде голям

 › С функцията за автоматично регулиране на въздушния поток, уредът 
може автоматично да приспособи оборотите на вентилатора си към по-
малка крива на характеристиките, така че въздушният поток да намалява

 › Въздушният поток винаги ще бъде в рамките на 10% от 
номиналния въздушен поток поради възможните криви 
на характеристиките на вентилатора (предлагат се повече 
от 8 характеристики на вентилатора за модел)

 › Като алтернатива, монтажникът може ръчно да избере характеристика 
на вентилатора с жичното дистанционно управление

Въ
нш

но
 с

та
ти

чн
о 

на
ля

га
не

 (P
a)

Крива на характеристики на вентилатора
Крива на сегашното съпротивление на въздуховода
Крива на съпротивление на въздуховода по време 
на неговото проектиране
Номинален въздушен поток
Въздушен поток без автоматично регулиране 
на въздушния поток
Действителен въздушен поток

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXMQ20P7 FXMQ25P7 FXMQ32P7 FXMQ40P7 FXMQ50P7 FXMQ63P7 FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,049 0,053 0,151 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241
Отопление Ном. kW 0,037 0,041 0,139 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229

Цвят на корпуса Без боя
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 300x550x700 300x700x700 300x1 000x700 300x1 400x700
Необходим окачен таван > mm 350
Tегло Тяло kg 23 26 35 46
Декоративен 
панел

Модел BYBS32DJW1 BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Цвят Бяло (10Y9/0,5)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 55x650x500 55x800x500 55x1 100x500 55x1 500x500
Tегло kg 3,0 3,5 4,5 6,5

Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 9/6,5 9,5/7 16/11 18/15 19,5/16 25/20 32/23 39/28
Отопление Висок/Нисък m³/min 9,0/6,5 9,5/7 16/11 18/15 19,5/16 25/20 32/23 39/28

Вентилатор - външно статично налягане - 50 Hz Високо/Ном. Pa 100/50 160/100 200/100
Звукова мощност Охлаждане Високa/Ном. dBA 56/- 57/- 65/- 61/- 64/- 67/- 65/- 70/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 33/31/29 34/32/30 39/37/35 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 33/31/29 34/32/30 39/37/35 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35 / 12,7 / VP13 (Вътр. д. 25/Вън. д. 32) 9,52 / 15,9 / VP13 (Вътр. д. 25/Вън. д. 32)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16

FXMQ20-32P7  BRC1E52A/B BRC4C65

FXMQ-P

+/- 10%

+/- 10%
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXMQ200MA FXMQ250MA
Капацитет на охлаждане Ном. kW 22,4 28,0
Капацитет на отопление Ном. kW 25,0 31,5
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 1,294 1,465
Отопление Ном. kW 1,294 1,465

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 470x1 380x1 100
Tегло Тяло kg 137
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50 Hz Охлаждане Висок/Нисък m³/min 58/50 72/62
Вентилатор - външно статично налягане - 50 Hz Високо/Ном. Pa 221/132 270/191
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ниско dBA 48/45
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 9,52 / 19,1 / PS1B 9,52 / 22,2 / PS1B
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 15

 › До 270 Pa външно статично налягане позволява по-дълги 
трасета на въздуховоди и многовариантно приложение: 
идеално за употреба в големи пространства

 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се само 
смукателни и  нагнетателни вентилационни решетки

 › До 31,5 kW в режим на отопление

Голямо таванно тяло за скрит канален монтаж

FXMQ-MA  BRC1E52A/B BRC4C65

FXMQ-MA
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXLQ20P FXLQ25P FXLQ32P FXLQ40P FXLQ50P FXLQ63P
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,049 0,090 0,110
Отопление Ном. kW 0,049 0,090 0,110

Цвят на корпуса Чисто бяло (RAL 9010) / тъмно сиво (RAL7011)
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 600x1 000x232 600x1 140x232 600x1 420x232
Tегло Тяло kg 27 32 38
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50 Hz Охлаждане Висок/Нисък m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ниско dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35/12,7/ 9,52/15,9/
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 15

 › Стилен модерен корпус, изпълнен в чисто бяло 
(RAL9010) и стоманено сиво (RAL7011)

 › Тялото може да се монтира като свободно стоящ модел 
чрез използване на допълнителен заден панел

 › Mалката му височина позволява монтиране на тялото под прозорец
 › Изисква се съвсем малко монтажно пространство
 ›  Стенният монтаж улеснява почистването под 

уреда, където обикновено се събира прах
 

 

 › В уреда може лесно да се интегрира жично дистанционно управление

Подово тяло

FXLQ20-25P  BRC1E52A/B   BRC7C62

FXLQ-P
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXNQ20P FXNQ25P FXNQ32P FXNQ40P FXNQ50P FXNQ63P
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,049 0,090 0,110
Отопление Ном. kW 0,049 0,090 0,110

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 610x930x220 610x1 070x220 610x1 350x220
Tегло Тяло kg 19 23 27
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50 Hz Охлаждане Висок/Нисък m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ниско dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6,35/12,7/ 9,52/15,9/
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 15

 › Mалката му височина позволява монтиране на тялото под прозорец
 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се само 

смукателни и  нагнетателни вентилационни решетки
 › Изисква се съвсем малко монтажно пространство
 › Тръбните връзки са насочени надолу, поради което 

допълнителни тръби не са необходими
 

 

Тръби за 
хладителен агент

Съединителен 
порт

Подово тяло за скрит монтаж

FXNQ20-32P  BRC1E52A/B  BRC4C65

FXNQ-P
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1  Необходим е декоративен панел BYCQ140CG + BRC1E51A
2 Агрегат от клас 15 не е се предлага за RYYQ-T

Капацитет
Съвместими 
външни тела

Тип Модел Име на 
продукта 15 20 25 35 42 50 60 71 RYYQ-T RXYSQ-P8V1

RXYSQ-P8Y1

С
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О
 Т

ЯЛ
О

Daikin Emura - Стенно тяло FTXG-JA/JW  

Стенно тяло CTXS-K 
FTXS-K  

Стенно тяло FLXS-B  

П
О

ДО
ВО

 Т
ЯЛ

О

Подово тяло Nexura FVXG-K  

Подово тяло FVXS-F  

Подово-таванно тяло FLXS-B  

ТА
ВА

Н
Н

О
 Т

ЯЛ
О

 З
А 

СК
РИ

Т 
М

О
Н

ТА
Ж Касета с кръгъл поток (вкл. 

самопочистваща функция1)
FCQG-F 

Напълно плоска касета FFQ-C 
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О
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А 
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Ж

Малко таванно тяло за скрит 
канален монтаж FDBQ-B 

Тънко таванно тяло за скрит 
монтаж FDXS-F 

Таванно тяло за скрит монтаж 
с инверторно управляван 

вентилатор
FBQ-C 

ТА
ВА

НН
О 

ТЯ
ЛО

 
ЗА

 О
ТК

РИ
Т 

М
ОН

ТА
Ж

Таванно тяло за открит 
таванен монтаж FHQ-C 

ново

ново

ново

Продуктов обхват от стилни 
вътрешни тела за свързване 
с VRV IV и VRV III-S
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Стенното климатично тяло Daikin Emura е забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно 
съвършенство. Неговият изключително тънък профил и елегантна повърхност с матиран, кристално бял или 
полиран алуминий е отлично допълнение към всеки интериор. А превъзходният външен вид със сигурност 
не е компромис с неговата производителност и ефективност. Проектиран в Европа за европейския климат, 
Daikin Emura със сигурност ще ви осигури приятни температури, независимо от сезона.

Предназначен е за монтаж високо на стена, за 
оптимално разпределение на въздушния поток 
и безшумна работа. Работата с него е лесна, 
колкото е лесен неговия монтаж и поддръжка. 
Също толкова важно качество е неговия клас на 
енергийна ефективност, който го прави толкова 
привлекателен по отношение на икономията 
на енергия, колкото е атрактивен и изящният 
му стил. Daikin Emura представлява перфектно 
съчетание от стил и съдържание, форма и 
функционалност, интелигентно отопление и 
ефективно охлаждане.

Daikin Emura

ФОРМА.
ФУНКЦИОНАЛНОСТ.
НОВА КОНЦЕПЦИЯ.

110 111



 › Най-очевидното достойнство на Daikin Emura е 
неговият външен вид. Скромният, но стилен вид добавя 
допълнително измерение към добре познатите ценности 
на марката Daikin за превъзходен комфорт и качество

 › Забележителна комбинация от култов дизайн и 
инженерно съвършенство с елегантно изпълнение от 
полиран алуминий или матово кристално бяло

 › Награда за добър дизайн: уникален критерии за 
оценка за промишлен дизайн в Япония

 › Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте вътрешното 
тяло от всяко място чрез смартфон, преносим компютър, 
настолен компютър, таблет или сензорен екран

Стенно тяло

Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FTXG25JW FTXG35JW FTXG50JW FTXG25JA FTXG35JA FTXG50JA
Корпус Цвят Mатово кристално бяло Полиран алуминий
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 295x915x155
Tегло Тяло kg 11
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане m³/min 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7
Отопление Висок/Ном. m³/min 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8 9,6/7,9 10,8/8,6 11,4/9,8

Звукова мощност Охлаждане Висока dBA 54 58 60 54 58 60
Отопление Висока dBA 55 58 60 55 58 60

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32
Отопление dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,52 12,7 9,52 12,7
Дренаж Bън. д. mm 16 или 18 18,0 16 или 18 18,0

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

FTXG-JW
FTXG-JA

ARC466A1

FTXG-JW/A

emura
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Вписващ се в интериора 
дизайн
 › Дискретен модерен дизайн. Плавната извивка се 

съчетава хармонично със стената - ненатрапчиво 
присъствие, което се вписва във всеки интериор.

 › Висококачествено кристално бяло матово 
покритие.

 › Нов дизайн на дистанционния контролер в 
същото висококачествено матово бяло покритие 
за перфектно съчетаване с вътрешното тяло.  

Правилното вътрешно тяло 
за правилната стая
Разполагаме с пълна гама от стенни тела, за да отговорим на 
изискванията за оптимален дизайн и комфорт във вашия дом.

Нашите малки стенни тела (CTXS15,35K и FTXS20,25K) са 
оптимизирани за малки офиси или хотелски спални.
 › Като отчитаме тенденцията за по-тесни стаи или офиси и 

по-добра изолация, ние увеличихме нашата гама с клас 15, 
за да осигурим необходимия комфорт в по-малки стаи.

 › Като правило, тишината е още по-важна в спалните, отколкото 
в другите зони: нашата серия от малки стенни тела почти не 
се забелязва като работните нива на шума са едва 19 dBA.

Нашите по-големи стенни тела (FTXS35, 42, 50K) ви осигуряват 
перфектен комфорт в по-големи зони.

 › Новият модел на разпределение на въздушния поток чрез 
използване на ефекта на Коанда, осигурява по-голяма 
дължина на въздушния поток, което осигурява перфектен 
комфорт във всеки ъгъл на стаята.

 › Интелигентното око за две области отчита къде се намират 
присъстващите в стаята и може да насочи въздушния поток 
встрани от тях, за да се избегне директно въздушно течение.

 › За да се оптимизира комфорт още повече, новата серия 
стенни тела е почти безшумна.

FTXS-K и CTXS-K

Върхови експлоатационни 
характеристики
Серия FTXS-K осигурява върхови експлоатационни 
характеристики и е оборудвана със седмичен таймер и 
интелигентно око за още по-голяма икономия на енергия. 
Седмичният таймер ви позволява да програмирате уреда 
така, че да отговаря най-добре на вашите потребности, 
докато интелигентното око отчита наличието на хора и 
активира икономичния режим, когато в стаята няма никой.

Оптимален дизайн 
и комфорт

112 113



Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО CTXS15K CTXS35K FTXS20K FTXS25K FTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 289x780x215 298x900x215 290x1 050x250
Tегло Тяло kg 8 11 12
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък/Безшумна работа m³/min 7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,2/9,1/7,0/4,1 11,9/9,6/7,4/4,5 16,0/13,5/11,3/10,1 17,2/14,5/11,5/10,5
Отопление Висок/Ном. m³/min 9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8 10,0/8,0 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9 19,5/16,7

Звукова мощност Охлаждане Високa/Ном. dBA 53 58 -/56 -/57 59/- 59/- 60/- 61/- 62/-
Отопление Високa/Ном. dBA 54 57 -/56 -/57 59/- 59/- 60/- 60/- 62/-

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско/Безшумна работа dBA 37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
Отопление Високо/Номин./Ниско/Безшумна работа dBA 38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,52 12,7 15,9
Дренаж Bън. д. mm 18,0

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V  1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

 › Дискретен модерен дизайн. Плавната извита 
линия се съчетава хармонично със стената, 
което води до ненатрапчиво присъствие, 
което се вписва във всеки интериор.

 › Висококачествено кристално бяло матово покритие
 › Практически безшумен: функционирането на уреда почти 

не се чува. Нивото на звуково налягане спада до 19 dBА!
 › Идеален за монтаж в малки или добре изолирани 

стаи (клас 20, 25) и по-големи или нестандартно 
оформени зони (клас 35, 42, 50)

 › Интелигентно око за 2 области: въздушният поток се изпраща 
в зона, различна от тази, в която в момента се намира човек.  
Ако не се отчете присъствие на човек, уредът 
автоматично превключва на енергийно-
ефективната настройка. (FTXS35,42,50K)

 › Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте 
вътрешното тяло от всяко място чрез смартфон, 
преносим компютър, настолен компютър, таблет 
или сензорен екран (FTXS35,42,50,60,71)

 › Подобрен модел на разпределение на въздушния 
поток чрез използване на ефекта на Коанда

Стенно тяло

FTXS20-25K//CTXS15-35K ARC466A1

FTXS-K/G
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Logo grijs

Nexura внася комфорт във вашия свят. 
Прохладата на летен бриз или уюта на 
допълнителен източник на топлина придава 
усещане за жизнена хармония през цялата 
година. Ненатрапчив, но стилен дизайн с 
преден панел, който излъчва допълнителна 
топлина, а неговото ниско ниво на шум и 
намален въздушен поток превръщат стаята в 
истински рай.

КОМФОРТЪТ Е НАЙ-ВАЖЕН

Най-доброто 
от двата свята

Съвършен 
комфорт и 
дизайн

излъчващ 
топлина
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FVXG25K FVXG35K FVXG50K
Корпус Цвят Свежо бяло (6,5Y 9,5/0,5)
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 600x950x215
Tегло Тяло kg 22
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък/Безшумна работа m³/min 8,9/7,0/5,3/4,5 9,1/7,2/5,3/4,5 10,6/8,9/7,3/6,0
Отопление Висок/Ном. m³/min 9,9/7,8 10,2/8,0 12,2/10,0

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 52 52 58
Отопление Ном. dBA 55 56 58

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско/Безшумна работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Отопление Високо/Номин./Ниско//Безшумна работа/Излъчв. топлина dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,5 12,7

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

 › Алуминиевата част на предния панел на вътрешното тяло 
Nexura може да отоплява точно както обикновен радиатор, 
за да добави още повече комфорт в студените дни

 › Тих и дискретен, Nexura ви предлага най-доброто в 
отоплението и охлаждането, в комфорта и дизайна

 › Вътрешното тяло разпределя въздуха почти безшумно.  
Шумът от работата на тялото достига едва 22 dB(A)в режим 
на отопление и 19 dB(A) в режим на отдаване на топлина. 
За сравнение, външният шум в тиха стая средно е 40 dB(A)

 › Комфортното вертикално автоматично въртене на 
жалузите осигурява работа без създаване на течение 
и предотвратява замърсяването на тавана

 › Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте вътрешното 
тяло от всяко място чрез смартфон, преносим компютър, 
настолен компютър, таблет или сензорен екран

 › Може да се монтира до стена или в ниша

Подово тяло с излъчващ топлина панел

FVXG-K ARC466A2

FVXG-K

излъчващ 
топлина

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012
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Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FVXS25F FVXS35F FVXS50F
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 600x700x210
Tегло Тяло kg 14
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък/Безшумна работа m³/min 8,2/6,5/4,8/4,1 8,5/6,7/4,9/4,5 10,7/9,2/7,8/6,6
Отопление Висок/Номин./Нисък/Безшумна работа m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Звукова мощност Охлаждане Високa/Ном. dBA -/54 55/- 56/-
Отопление Високa/Ном. dBA -/54 55/- 57/-

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско/Безшумна работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Отопление Високо/Номин./Ниско/Безшумна работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,5 12,7
Дренаж Bън. д. mm 20

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

 › Mалката му височина позволява монтиране 
на тялото под прозорец

 › Може да се монтира до стена или в ниша
 › Съвсем тиха работа: до 23 dBA ниво на шум
 › При наличието на функция за вертикално завъртане на 

въздухоразпределителните жалузи, клапите се насочват 
нагоре или надолу, осигурявайки ефективно разпределяне 
на въздушния поток и температура в помещението

 › Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте вътрешното 
тяло от всяко място чрез смартфон, преносим компютър, 
настолен компютър, таблет или сензорен екран

Подово тялоFVXS-F

FVXS-F ARC452A1

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012



116 117

Отопление и охлаждане
ВЪТРЕШНО ТЯЛО FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B
Корпус Цвят Бадемово бяло
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 490x1 050x200
Tегло Тяло kg 16 17
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Номин./Нисък/Безшумна работа m³/min 7,6/6,8/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/10,0/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3
Отопление Висок/Номин./Нисък/Безшумна работа m³/min 9,2/8,3/7,4/6,6 9,8/8,9/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Звукова мощност Охлаждане Висока dBA 53 54 63 64
Отопление Висока dBA 53 55 62 63

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско/Безшумна работа dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Отопление Високо/Номин./Ниско/Безшумна работа dBA 37/34/31/29 39/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,5 12,7
Дренаж Bън. д. mm 18

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012

 › Може да се монтира на таван или по-ниско на стената - малката 
му височина позволява монтиране на тялото под прозорец

 › При наличието на функция за вертикално завъртане на 
въздухоразпределителните жалузи, клапите се насочват 
нагоре или надолу, осигурявайки ефективно разпределяне 
на въздушния поток и температура в помещението

 › Съвсем тиха работа: до 28 dBA ниво на шум
 › Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте вътрешното 

тяло от всяко място чрез смартфон, преносим компютър, 
настолен компютър, таблет или сензорен екран

Подово-таванно тяло

FLXS-B ARC433A6

FLXS-B



HXY-A

HXY-A

Тръба за течност

комуникация F1,F2
Тръба за газ

Гореща/студена вода

ВЪТРЕШНО ТЯЛО HXY080A HXY125A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 8 12,5
Капацитет на отопление Ном. kW 9 14
Корпус Цвят Бял

Материал Ламарина с предпазно покритие
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 890x480x344
Tегло Тяло kg 44
Ниво на звуково налягане Ном. dBA -
Работен диапазон Отопление Външна температура Мин.~Макс. °C -20~24

Водна страна Мин.~Макс. °C 25~45
Охлаждане Външна температура Мин.~Макс. °C ~-

Водна страна Мин.~Макс. °C -~-
Хладилен агент Тип -
Хладилен кръг Диаметър от страната за газ mm 15,9

Диаметър от страната за течност mm 9,5
Воден кръг Диаметър на тръбните връзки inch G 1”1/4 (женски)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Препоръчани предпазители А

 › Високоефективно отопление/охлаждане на помещения
 › Връзка тип „въздух към вода“ към VRV за приложения като 
 › подово отопление, въздухообработващи климатични 

камери, нискотемпературни радиатори ...
 › Температурен диапазон на изходящата вода от 

5°C до 45°C без електрически нагревател
 › Свръхширок работен диапазон за получаване на 

гореща вода от -20 до +43°C външна температура
 › Спестява време за проектиране на системата, тъй като всички 

компоненти от водната страна са изцяло вградени в директното 
управление на температурата на изходящата вода

 › Спестява пространство със съвременен 
дизайн за окачване върху стена

 › Не изисква газова връзка или маслен резервоар
 › Може да се свързва към термопомпа на VRV IV 

Нискотемпературен хидравличен модул за VRVHXY-A

VRV IV термопомпен тип

Нискотемп. радиатор

Въздухообработваща 
климатична камера

Подово отопление

VRV вътрешни тела
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HXHD-A

 › Връзка тип „въздух към вода“ към VRV за приложения като 
бани, топлоприемници, подово отопление, радиатори 
и въздухообработващи климатични камери

 › Безплатно отопление, осигурявано чрез прехвърляне на топлина от зони, 
изискващи охлаждане, към зони, изискващи отопление или гореща вода

 › Използва термопомпена технология за ефективно получаване на гореща 
вода, като осигурява до 17% спестявания в сравнение с газов котел

 › Възможност за свързване на термични слънчеви колектори 
към водосъдържателя за битова гореща вода

 › Температурен диапазон на изходящата вода от 
25°C до 80°C без електрически нагревател

 › Свръхширок работен диапазон за получаване на гореща 
вода от -20 до +43°C външна температура

 › Без нужда от проектиране на водната страна: всички компоненти от водната 
страна са вградени, а освен това не е необходим смесителен вентил 
благодарение на директния температурен контрол на изходящата вода

 › Различни възможности за управление със зависима от 
времето зададена точка или управление с термостат

 › Вътрешното тяло и битовият водонагревател могат да се 
монтират един над друг за икономия на място или един до 
друг, ако височината на помещението е недостатъчна

 › Не е необходима газова връзка
 › Може да се свърже с VRVIII с рециркулация на топлина (REYAQ)

Високотемпературен хидравличен модул за VRV

VRV с рециклиране на 
топлина със свързване 

към хидравличен модул за 
битова гореща вода

(REYAQ10-16P)

BS-кутия

BS-кутия

Хидравличен модул 
за битова гореща 

вода към VRV 

Битов 
водонагревател

Битова гореща вода

Нискотемп. радиатор

Въздухообработваща 
климатична камера

Подово отопление

VRV вътрешни тела

Само отопление
ВЪТРЕШНО ТЯЛО HXHD125A
Капацитет на отопление Ном. kW 14,0
Корпус Цвят Метално сив

Материал Ламарина с предпазно покритие
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 705x600x695
Tегло Тяло kg 92
Ниво на звуково 
налягане

Ном. dBA 42 (1) / 43 (2)
Нощен тих режим Ниво 1 dBA 38 (1)

Работен диапазон Отопление Oколна температура Мин.~Макс. °C -20~20 / 24 (3)
Водна страна Мин.~Макс. °C 25~80

Битова гореща 
вода

Външна температура Мин.~Макс. °C по сух термометър -20~43
Водна страна Мин.~Макс. °C 45~75

Хладилен агент Тип R-134a
Хладилен кръг Диаметър от страната за газ mm 12,7

Диаметър от страната за течност mm 9,52
Воден кръг Диаметър на тръбните връзки inch G 1” (женски)

Система за загряване на вода Воден обем Мин.~Макс. l 20~200
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток Препоръчани предпазители А 20

(1) Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C (2) Нивата на звука са измерени при: EW 70°C; LW 80°C (3) Настройка на място

HXHD-A EKHWP-B

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Тръба за течност

комуникация F1,F2

Тръба за газ

Гореща вода

Тръба за сгъстен газ

EKHTS-AC
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HXHD-A Принадлежности

 › Предлага се във вариант 200 и 260 литра
 › Ефективно температурно подгряване: от 10°C до 50°C само за 60 минути
 › Битов резервоар за гореща вода (бойлер) от неръждаема стомана

ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА (БОЙЛЕР): ПРЕГЛЕД

1/ EKHTS – ЗАГРЯВАНЕ НА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

Функции 1/ EKHTS-A 2/ EKHWP-B

Предпочитано приложение
Само загряване на битова гореща 

вода

Водосъдържател за битова 
гореща вода - възможност за 

свързване към соларна система

Работа
Водата във водосъдържателя се 

използва в домакинството

Битовата гореща вода не се 
съхранява във водосъдържателя, а 
преминава през топлообменника 

на водосъдържателя 

ВЪТРЕШНО ТЯЛО EKHTS200AC EKHTS260AC
Корпус Цвят Метално сив

Материал Галванизирана стомана (метален лист с покритие)
Размери Тяло Височина(Интегрирано във вътрешно 

тяло)хШирочинахДълбочина
mm 2 010x600x695 2 285x600x695

Tегло Тяло Празен kg 70 78
Водосъдържател Воден обем l 200 260

Материал Неръждаема стомана (EN 1.4521)
Максимална температура на водата °C 75

Топлообменник Брой 1
Тръбен материал Стомана, получена чрез дуплекс-процес (EN 1.4162)
Топлообменна площ m² 1,56
Обем на вътрешна серпентина l 7,5
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Битов водонагревател
 › Предлага се във вариант 300 и 500 литра
 › (Предварително) подгряване на вода на системата за отопление със слънчева енергия

Помпена група
 › Помпената група гарантира, че се поддържа правилно налягане и дебит на водния поток с цел оптимална ефективност

Връзка със соларна система
 › Екологична и енергийно ефективна
 › Слънчевите панели могат да произвеждат до 70% от енергията, необходима за 

получаване на гореща вода - сериозна икономия на разходи
 › Специални покрития правят вашите соларни панели високо ефективни - цялата късовълнова слънчева енергия се превръща в топлина
 › Соларните панели се зареждат с вода само когато е необходима за отопление - така се избягва необходимостта от защита  

срещу замръзване

2/ EKHWP-B – ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
СВЪРЗВАНЕ КЪМ СОЛАРНА СИСТЕМА

ВОДОНАГРЕВАТЕЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА (БОЙЛЕР) EKHWP300B EKHWP500A
Корпус Цвят Прашно сив (RAL9007)

Материал Удароустойчив полипропилен
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm -x595x615 -x790x790
Tегло Тяло Празен kg 59 92
Водосъдържател Воден обем l 300 500

Максимална температура на водата °C 85
Топлообменник Битова гореща 

вода
Тръбен материал Неръждаема стомана (DIN 1.4404)
Топлообменна площ m² 5,7 59
Обем на вътрешна серпентина l 27,8 28,4
Работно налягане bar 6
Средна специфична 
топлинна мощност

W/K 2 795 2 860

Зареждане Тръбен материал Неръждаема стомана (DIN 1.4404)
Топлообменна площ m² 2,5 3,7
Обем на вътрешна серпентина l 12,3 17,4
Средна специфична 
топлинна мощност

W/K 1 235 1 809

Допълнително 
слънчево 
отопление

Тръбен материал Неръждаема стомана (DIN 1.4404)
Топлообменна площ m² - 1,0
Обем на вътрешна серпентина l - 5
Средна специфична 
топлинна мощност

W/K - 313

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни

СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР EKSH26P EKSV26P
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 300x2 000x85 2 000x1 300x85
Tегло Тяло kg 43
Обем l 2,1 1,7
Площ Габаритна m² 2,601

Полезна m² 2,364
Абсорбер m² 2,354

Покритие Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%)
Абсорбер Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие
Покривно стъкло Единично нечупливо стъкло, пропускане +/- 92%
Допустим наклон на покрива Мин.~Макс. SDgr 15~80
Работно налягане Макс. bar 6
Температура в покой Макс. °C 200
Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % 78,7

Коефициент за топлинни загуби а1 W/m².K 4,270
Температурна зависимост на коефициент за топлинни загуби а2 W/m².K² 0,0070
Термичен капацитет kJ/K 6,5
Модификатор на ъгъла на падане на лъчите АМ при 50° 0,94

Монтирано положение Вертикално Хоризонтално

ПОМПЕНА ГРУПА EKSRPS3
Mонтаж Отстрани към водонагревателя
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 815x230x142
Топлопроизводителност Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % -
Управление Тип Цифров контролер за температурната разлика с показване на нешифрован текст

Консумация на електроенергия W 2
Сензор Датчик за температурата на слънчевите панели Pt1000

Датчик във бойлера PTC
Датчик в обратния поток PTC
Сензор за поток и температура на подаване Сигнал на напрежение (3,5 V DC)

Електрозахранване Напрежение V 230



Търговия „на отворени врати“
Въпреки че улесняващите клиентите аспекти на „политиката на отворените врати“ се ценят от 
управителните на магазините за търговия на дребно и търговските центрове, отворените врати 
могат да са основна причина за сериозни загуби на климатизиран топъл или студен въздух, 
следователно - и на енергийни загуби. Въздушните завеси Biddle не само запазват температурата 
в помещенията и генерират значителни икономии, но също така те представляват и покана за 
клиентите да установят приятна среда за търговия и работа.

Висока ефективност и ниски емисии на CO2
Постоянната среда в магазина, дължаща се на ефективно разделение на климатичните условия 
отвън и в помещенията ограничава топлинните загуби през отворените врати и повишава 
ефективността на климатичната система. Чрез комбиниране на въздушни завеси Biddle с 
високоефективните системи на Daikin VRV и ERQ от термопомпен тип, потребителите ползват 
значителни икономии на енергия до 72% в сравнение с електрическите въздушни завеси.

Кратък период на изплащане
Икономиите на енергия, натрупани от монтажа на това модерно оборудване, са причина за 
забележителния период на изплащане от по-малко от 1,5 години* със сериозен потенциал за 
бъдещи икономии, произтичащи от намаление на бъдещите сметки за електроенергия.

Комфорт чрез патентована технология
Клиентите и персонала могат да се наслаждават на постоянен комфорт в помещенията 
през цялата година, независимо от външните атмосферни условия, като това се дължи на 
технологията на усъвършенствания изправител, характерна за въздушните завеси Biddle.

Лесен монтаж
Лесният и бърз монтаж на тези системи не само намалява разходите, но и прави излишни 
скъпите водни системи, котли и газовите връзки. Освен това, интегрирането на въздушна завеса 
Biddle в система Daikin VRV отстранява и необходимостта от монтаж на няколко външни тела, 
като по този начин се съкращават още повече времето и разходите за монтаж. Всъщност, тази 
несравнима комбинация, позволява на Daikin да предложи на своите клиенти съвършения и 
екологосъобразен пакет за „комплексно решение“, включващ охлаждане, отопление, 
външно и вътрешно климатично разделяне и вентилация на свеж въздух.

* В сравнение с електрическа завеса

Предимства на  
въздушни завеси Biddle, 
свързани с термопомпи 
 на Daikin 
Въздушните завеси Biddle осигуряват високоефективни решения за търговци на дребно и 
консултанти за справяне с проблема за климатичното разделение при вратите на техните 
магазини или офиси.



Свободно висящ модел (F):

Касета (С)

Модел за ниша (С)

Въздушна завеса Biddle за свързване с VRV (CYV) или с ERQ (CYQ)

Въздушните завеси Biddle се предлагат в 2 варианта - единият е за свързване с VRV, а другия - за свързване с ERQ, И двата 
се предлагат за различни широчини на вратите от 1 до 2,5 метра. По-долу можете да намерите преглед на различните 
варианти и предлаганите височини на вратите.

 › Максимална енергийна ефективност, произтичаща от почти нулево 
завихряне на низходящия поток, оптимизиран въздушен поток и 
приложение на модерна ректификационна технология на разпръскване 

 › Около 85% ефективност при разпределение на въздуха, намаляваща 
значително както топлинните загуби, така и необходимия капацитет на 
отопление на вътрешното тяло

НОМЕНКЛАТУРЕН СПИСЪК НА ВЪЗДУШНИТЕ 
ЗАВЕСИ BIDDLE

CY V S 150 DK 80 F S C
Контролер Biddle: С=Необходим и включен към уреда, N=Не е необходим
Цвят: B=Бял (RAL9016), S: Сив (RAL9006)
Тип монтаж: F=Свободновисящ, C=За касета, R=За ниша
Указател на мощността на Daikin 
Директно изпарение на Daikin 
Широчина на врата (cm)
Диапазон: S=Малък, M=Среден, L=Голям
Може да се свърже с V=VRV, Q=ERQ
Въздушна завеса Biddle

ПРОДУКТОВ ОБХВАТ НА ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ BIDDLE 

Предимства на  
въздушни завеси Biddle, 
свързани с термопомпи 
 на Daikin Коя въздушна завеса ми предлага най-

доброто решение?

Височина на врата (m)

2,3 m
2,15 m 2,0 m

3,0 m
2,75 m

2,5 m2,5 m 2,4 m 2,3 m

Условие за монтажБлагоприятно
напр.: покрити търговски 
центрове или вход с 
въртяща се врата

Нормално
напр.: малък директен вятър, без 
срещуположни отворени врати 
сграда само с приземен етаж

Неблагоприятно
напр.: местоположение в ъгъл 
или правоъгълник, много етажи 
и / или отворено стълбище

S M Ниска 
скорост

S M Ниска 
скорост

M Ниска 
скорост

4

3

2

1

Височина на врата (m)

S



ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА BIDDLE COMFORT (CА)

МРЕЖОВО РЕШЕНИЕ VRV

124 125

CYVS/M/L-DK-F/C/R Въздушна завеса Biddle за VRV

 › Може да се свърже с VRV термопомпен тип и 
с рециклиране на топлина

 › VRV е сред първите DX системи, подходящи 
за свързване към въздушни завеси

 › Свободно висящ модел (F): лесен монтаж 
върху стена

 › Касетъчен модел (С): монтирана в окачени 
тавани вижда се само декоративния панел

 › Модел за ниша (R): почти скрит в тавана
 › Период на изплащане за по-малко от 1,5 години 
 › в сравнение с монтаж на електрическа 

въздушна завеса
 › Осигурява практически безплатно отопление чрез 

рециклирана топлина от вътрешните тела в режим на 
охлаждане (в случай на VRV с рециклиране на топлина)

 › Лесен и бърз монтаж при намалени разходи, тъй като не са 
необходими допълнителни водни системи, котли и газови връзки

 › Максимална енергийна ефективност, произтичаща от почти нулево 
завихряне на низходящия поток, оптимизиран въздушен поток и 
приложение на модерна ректификационна технология на разпръскване

 › Около 85% ефективност при разпределение на въздуха, 
намаляваща значително както топлинните загуби, така и 
необходимия капацитет на отопление на вътрешното тяло

CYVM150DK80FSC

малка средна

CYVS100DK80*BN/*SN CYVS150DK80*BN/*SN CYVS200DK100*BN/*SN CYVS250DK140*BN/*SN CYVM100DK80*BN/*SN CYVM150DK80*BN/*SN CYVM200DK100*BN/*SN CYVM250DK140*BN/*SN

Капацитет на отопление Скорост 3 kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Входяща мощност Само вентилатор Ном. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Отопление Ном. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Delta T Скорост 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Корпус Цвят BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размери Тяло Височина F/C/R mm 270/270/270

Широчина F/C/R mm 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548
Дълбочина F/C/R mm 590/821/561

Необходим окачен таван > mm 420
Височина на врата Макс. m 2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3 2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3 2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3 2,3 1 / 2,15 2 / 2,0 3 2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3 2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3 2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3 2,5 1 / 2,4 2 / 2,3 3

Широчина на врата Макс. m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Tегло Тяло kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Вентилатор - Дебит на въздушния поток Отопление Скорост 3 m³/h 1 164 1 746 2 328 2 910 1 605 2 408 3 210 4 013 
Ниво на звуково налягане Отопление Скорост 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Вън.Д mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Необходими принадлежности (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Електрозахранване Напрежение V 230

голяма

CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN

Капацитет на отопление Скорост 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1
Входяща мощност Само вентилатор Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Отопление Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Скорост 3 K 15 14 12
Корпус Цвят BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размери Тяло Височина F/C/R mm 370/370/370

Широчина F/C/R mm 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548
Дълбочина F/C/R mm 774/1 105/745

Необходим окачен таван > mm 520
Височина на врата Макс. m 3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3 3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3 3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3 3,0 1 / 2,75 2 / 2,5 3

Широчина на врата Макс. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Tегло Тяло kg 76 100 126 157
Вентилатор - Дебит на въздушния поток Отопление Скорост 3 m³/h 3 100 4 650 6 200 7 750 
Ниво на звуково налягане Отопление Скорост 3 dBA 53 54 56 57 
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Вън.Д mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Необходими принадлежности (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Електрозахранване Напрежение V 230

(1) Благоприятни условия: покрити търговски центрове или вход с въртяща се врата (2) Нормални условия: слаб насрещен вятър, без насрещни отворени врати, сграда само с приземен етаж 

(3) Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище
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Въздушна завеса Biddle за ERQ

F: Свободновисящ модел, С: Касетъчен модел, R: Модел за ниша
(1) Благоприятно условие  |  (2) Нормално условие  |  (3) Неблагоприятно условие

 › Може да се свързва към термопомпа на ERQ 
 › ERQ е сред първите DX системи, подходящи 

за свързване към въздушни завеси
 › Свободно висящ модел (F): лесен монтаж върху стена
 › Период на изплащане на инвестицията за по-малко от 1,5 години 

в сравнение с монтиране на електрическа въздушна завеса
 › Лесен и бърз монтаж при намалени разходи, тъй като не са 

необходими допълнителни водни системи, котли и газови връзки
 › Максимална енергийна ефективност, произтичаща 

от почти нулево завихряне на низходящия поток, 
оптимизиран въздушен поток и приложение на модерна 
ректификационна технология на разпръскване

 › Около 85% ефективност при разпределение на въздуха, 
намаляваща значително както топлинните загуби, така и 
необходимия капацитет на отопление на вътрешното тяло

CYQS/M/L-DK-F/C/R 

CYQM150DK80FSN

ERQ

ОТДЕЛНА СИСТЕМА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ИЛИ ОХЛАЖДАНЕ

СТАНДАРТНА ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА BIDDLE (CY)

малка средна

СТАНДАРТНА ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА BIDDLE ЗА СВЪРЗВАНЕ 
КЪМ ERQ

CYQS150DK80F 
*BN / *SN

CYQS200DK100F 
*BN / *SN

CYQS250DK140F 
*BN / *SN

CYQM100DK80F 
*BN / *SN

CYQM150DK80F 
*BN / *SN

CYQM200DK100F 
*BN / *SN

CYQM250DK140F 
*BN / *SN

Входяща мощност Само вентилатор Ном. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Отопление Ном. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Delta T Входяща = стайна температура K 15 16 17 14 13 15
Корпус Цвят BN: RAL9010 / SN: RAL9006 BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размери Височина Тяло F/C/R mm 270 / 270 / 270 270 / 270 / 270

Широчина Тяло F/C/R mm 1 500 / 1 500 / 1 548 2 000 / 2 000 / 2 048 2 500 / 2 500 / 2 548 1 000 / 1 000 / 1 048 1 500 / 1 500 / 1 548 2 000 / 2 000 / 2 048 2 500 / 2 500 / 2 548
Дълбочина Тяло F/C/R mm 290 / 821 / 561 290 / 821 / 561

Необходим окачен таван > mm 420 420
Височина на врата Макс. m 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 
Широчина на врата Макс. m 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Tегло Тяло kg 66 83 107 57 73 94 108
Вентилатор - Дебит на въздушния поток Отопление m³/h 1 746 2 328 2 910 1 605 2 408 3 210 4 013
Ниво на звуково налягане Отопление dBA 49 50 51 50 51 53 54
Хладилен агент Тип R-410A R-410A
Тръбни съединения Течност(вън. д.)/ Газ 9,52 / 16,0 9,52 / 19,0 9,52 / 16,0 9,52 / 19,0
Необходими принадлежности (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Електрозахранване Напрежение V 230 230

голяма

СТАНДАРТНА ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА BIDDLE ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ ERQ CYQL100DK125F*BN / *SN CYQL150DK200F*BN / *SN CYQL200DK250F*BN / *SN CYQL250DK250F*BN / *SN
Входяща мощност Само вентилатор Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Отопление Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Входяща = стайна температура K 15 14 12
Корпус Цвят BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размери Височина Тяло F/C/R mm 370 / 370 / 370

Широчина Тяло F/C/R mm 1 000 / 1 000 / 1 048 1 500 / 1 500 / 1 548 2 000 / 2 000 / 2 048 2 500 / 2 500 / 2 548
Дълбочина Тяло F/C/R mm 745 / 745 / 745

Необходим окачен таван > mm 520
Височина на врата Макс. m 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Широчина на врата Макс. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Tегло Тяло kg 76 100 126 157
Вентилатор - Дебит на въздушния поток Отопление m³/h 3 100 4 650 6 200 7 750
Ниво на звуково налягане Отопление dBA 53 54 56 57
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност(вън. д.)/ Газ 9,52 / 16,0 9,52 / 16,0 9,52 / 22,0
Необходими принадлежности (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Електрозахранване Напрежение V 230
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Daikin предлага множество решения за осигуряването на вентилация на свеж въздух 
за офиси, хотели, магазини и други търговски обекти, като всяко едно е допълващо 
към системата VRV и е толкова универсално, колкото и самата система.

Вентилация с рекуперация на топлината
Подходящата вентилация е основен компонент за климатичния контрол в сгради, офиси и 
магазини. Нейната основна функция е да осигури поток от входящ свеж въздух и изходящ 
застоял въздух. Нашето решение с HRV (вентилация с рекуперация на топлината) може 
да направи много повече. Системата може да рециклира топлина и оптимизира 
баланса между външната и вътрешна температура и влажност, като по 
този начин намалява натоварването на системата и повишава ефективността.

Обработка на свеж въздух в едно тяло
Нашето решение за обработка на въздух FXMQ-MF използва термопомпена технология 
за комбиниране на обработка на свеж въздух и климатизация в една 
система като по този начин се отстраняват обичайните конструктивни проблеми, 
свързани с балансирането при подаване и разпределяне на въздуха. Общия разход 
за системата се намалява, а гъвкавостта при проектиране се увеличава, тъй като 
климатичните вентилаторни конвектори и външния уред за обработка на въздуха 
могат да се свържат към един и същ тръбопровод за хладилен агент.

VRV приложения за въздухообработващи климатични камери
За средни и големи търговски площи, ние предлагаме гама от инверторно 
кондензатни агрегати с R-410A, които се свързват към въздухообработващи 
климатични камери. Този подход комбинира гъвкавостта на нашите VRV уреди с 
приложенията за въздухообработващи климатични камери, което води до опростена 
и надеждна конструкция за оптимален контрол на качеството на въздуха 
в помещенията и максимална ефективност.

За повече информация, моля, направете справка с каталога за вентилация на Daikin или се обърнете към местния търговски представител на Daikin.

Интегрирана вентилация
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Вентилация с рекуперация на топлината

Тяло за обработка на 100% свеж въздух

VRV приложения за въздухообработващи 
климатични камери

За повече информация, моля, направете справка с каталога за вентилация на Daikin или се обърнете към местния търговски представител на Daikin.

Интегрирана вентилация

Вентилация с рекуперация на топлината 128

Тяло за обработка на 100% свеж въздух 132

ERQ термопомпени компресорно- 
кондензатни агрегати 134

VRV приложения за въздухообработващи 
климатични камери  136

Възможности за управление 139
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Употребен 
изхвърлян въздух

Свеж външен въздух

Затоплен въздух 
чрез рекуперация на 
топлинаВътрешен замърсен 

въздух

VAM-FA/FB Вентилация с рекуперация на топлината

Вентилационната система Daikin с рекуперация на 
топлината модулира температурата и влажността на 
постъпващия свеж въздух, за да съответства на условията 
вътре. По този начин се постига баланс между вътрешната 
и външната среда, което дава възможност за значително 
намаляване на товара върху климатичната система при 
охлаждане или отопление. Вентилационните блокове 
HRV могат да се командват поотделно или заедно с 
климатичната система (серия Daikin VRV или Sky Air) 

 › Енергоспестяваща вентилация чрез рекуперация 
на топлина/студ от вътрешните помещения

 › Отлично решение за магазини, ресторанти или 
офиси, за които е необходима максимална площ на 
пода за мебели, декорация и приспособления

 › Свободно охлаждане, когато външната температура 
е по-ниска от вътрешната (напр. през нощта)

 › Нисък разход на електроенергия благодарение 
на постояннотокови инверторни вентилатори

 › Не позволява загуби на енергия поради 
свръхвентилация, като поддържа качеството на въздуха 
в помещенията със сензора за СО (допълнителен)

 › Може да се използва като самостоятелен 
агрегат или интегриран в система VRV

 › Широка гама от тела: Дебит на въздушния 
поток от 150 до 2 000 m³/h

 › Високоефективни филтри, налични в клас F6, F7, F8
 › Специално разработен рекуперативен 

топлообменник с високоефективна хартия (НЕР)
 › Не са необходими дренажни тръби
 › Може да работи при под- и свръхналягане



128 129

RH: Относителна влажност 
SA: Подаван въздух (към стая)
RA: Изсмукван въздух (от стая)

извън помещението навътре към помещението

SA
27,4°C
63% RH

RA
26°C
50% RH

30,6°C
62% RH

32°C
70% RH

Оребрен пълнеж

Температура и 
влажност

SA
Оребрен пълнеж
RA

Високо ефективна хартия

ВЕНТИЛАЦИЯ VAM150FA VAM250FA *VAM350FB *VAM500FB *VAM650FB *VAM800FB *VAM1000FB *VAM1500FB *VAM2000FB

Консумирана 
мощност - 50 Hz

Режим на топлообмен Ном. При максимална скорост kW 0,116 0,141 -
Режим на байпас Ном. При максимална скорост kW 0,116 0,141 -

Ефективност по температура - 50 Hz При максимална скорост % 74 72 75 74 74 74 75 75 75
Ефективност по 
енталпия - 50 Hz

Охлаждане При максимална скорост % 58 61 58 58 60 61 61 61
Отопление При максимална скорост % 64 65 62 63 65 66 66 66

Режим на работа Режим на топлообмен / Режим на байпас / Режим на опресняване Режим на топлообмен / Режим на байпас / Режим на опресняване
Система на топлообмен Пълен топлообмен между въздушните потоци (висока полезна мощност + латентна топлина) Пълен топлообмен между въздушните потоци (висока полезна мощност + латентна топлина)
Елемент на топлообмен Специално обработена хартия, която не гори Специално обработена хартия, която не гори
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 285x776x525 301x828x816 364x1 004x868 364x1 004x1 156 726x1 514x868
Tегло Тяло kg 24 33 33 48 48 61 132 158
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Режим на топлообмен При максимална скорост m³/h 150 250 350 500 650 800 1 000 1 500 2 000
Режим на байпас При максимална скорост m³/h 150 250 350 500 650 800 1 000 1 500 2 000

Вентилатор - външно статично налягане - 50 Hz При максимална скорост Pa 69 64 98 98 93 137 157 137 137
Ниво на звуково 
налягане - 50 Hz

Режим на топлообмен При максимална скорост dBA 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
Режим на байпас При максимална скорост dBA 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

Работен диапазон Мин. °C по сух термометър -15 -15
Макс. °C по сух термометър 50 50
Относителна влажност % 80% или по-малко 80% или по-малко

Диаметър на тръбопровод за свързване mm 100 150 200 250 350
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220 1~/50/60/220-240/220
Ток Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 15 15

Вентилационен блок

*Забележка: сивите клетки съдържат предварителни данни
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Изпускателен вентилатор Топлообменник 
Елементи

Електромотор на  
регулиращата клапа

Регулираща клапаEA  
(Изхвърлян въздух към външната среда)

OA  
(Свеж въздух от външната среда)

Въздухоподаващ вентилатор

Електронен блок (Блок за управление)

SA (Подаван въздух към стая)

RA  
(Изсмукван въздух от стая)

DX топлообменник
(Топлообменник на 
директно изпарение)

Поплавък Електромагнитен 
клапан

вода
SA

Дренажна вана Дренаж

ВЪЗДУШЕН ПОТОК

Овлажняващ елемент:
Чрез използване на принципа на капилярния ефект, 
водата се просмуква през овлажняващия елемент. 
Затопленият въздух от DX топлообменника преминава 
през овлажнителя и абсорбира влагата.

 › Създава висококачествен вътрешен климат чрез предварителна 
обработка на постъпващия свеж въздух

 › Овлажняването на постъпващия въздух поддържа комфортно ниво на 
вътрешна влажност, дори по време на отопление

 › Енергоспестяваща вентилация чрез рекуперация на топлина/студ от 
вътрешните помещения

 › Отлично решение за магазини, ресторанти или офиси, за които е 
необходима максимална площ на пода за мебели, декорация и 
приспособления

 › Свободно охлаждане, когато външната температура е по-ниска от 
вътрешната (напр. през нощта)

 › Може да се използва като самостоятелен агрегат или интегриран в 
система VRV

 › Широка гама от тела: Дебит на въздушния поток от 150 до 2 000 m³/h
 › Специално разработен рекуперативен топлообменник с 

високоефективна хартия (НЕР)
 › Не са необходими дренажни тръби
 › Може да работи при под- и свръхналягане

1 Пример на VKM-GM

VKM-GM / VKM-G

Примерна работа: овлажняване и обработка на свеж въздух (режим на отопление)1

Вентилация с рекуперация на топлина, 
овлажняване и обработка на въздуха
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Пример на VKM-GM

Вентилация, овлажняване и обработка 
на свеж въздух 

Вентилация и DX топлообменник VKM50G VKM80G VKM100G
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Режим на топлообмен Ном. При максимална скорост kW 0,560 0,620 0,670
Режим на байпас Ном. При максимална скорост kW 0,560 0,620 0,670

Капацитет при климатизиране 
със свеж въздух

Охлаждане kW 4,71 7,46 9,12
Отопление kW 5,58 8,79 10,69

Ефективност по температура - 50 Hz При максимална скорост % 76 78 74
Ефективност по 
енталпия - 50 Hz

Охлаждане При максимална скорост % 64 66 62
Отопление При максимална скорост % 67 71 65

Режим на работа Режим на топлообмен / Режим на байпас / Режим на опресняване
Система на топлообмен Пълен топлообмен между въздушните потоци (висока полезна мощност + латентна топлина)
Елемент на топлообмен Специално обработена хартия, която не гори
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 387x1 764x832 387x1 764x1 214
Tегло Тяло kg 96 109 114
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Режим на топлообмен При максимална скорост m³/h 500 750 950
Режим на байпас При максимална скорост m³/h 500 750 950

Вентилатор - външно статично налягане - 50 Hz При максимална скорост Pa
Ниво на звуково 
налягане - 50 Hz

Режим на топлообмен При максимална скорост dBA 38 / 38,5 / 39 40 / 41 / 41,5 40 / 40,5 / 41
Режим на байпас При максимална скорост dBA 38 / 38,5 / 39 40 / 41 / 41,5 40 / 40,5 / 41

Работен диапазон Около тялото °C по сух термометър 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко
Подаван въздух °C по сух термометър -15°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко
Възвратен въздух °C по сух термометър 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко

Диаметър на тръбопровод за свързване mm 200 250
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 12,7
Дренаж PT3/4 външна резба

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 15

Вентилация, DX топлообменник на директно изпарение VKM50GM VKM80GM VKM100GM
Консумирана 
мощност - 50 Hz

Режим на топлообмен Ном. При максимална скорост kW 0,560 0,620 0,670
Режим на байпас Ном. При максимална скорост kW 0,560 0,620 0,670

Капацитет при климатизиране 
със свеж въздух

Охлаждане kW 4,71 7,46 9,12
Отопление kW 5,58 8,79 10,69

Ефективност по температура - 50 Hz При максимална скорост % 76 78 74
Ефективност по 
енталпия - 50 Hz

Охлаждане При максимална скорост % 64 66 62
Отопление При максимална скорост % 67 71 65

Режим на работа Режим на топлообмен / Режим на байпас / Режим на опресняване
Система на топлообмен Пълен топлообмен между въздушните потоци (висока полезна мощност + латентна топлина)
Елемент на топлообмен Специално обработена хартия, която не гори
Овлажнител Система Тип с естествено изпаряване
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 387x1 764x832 387x1 764x1 214
Tегло Тяло kg 102 120 125
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Режим на топлообмен При максимална скорост m³/h 500 750 950
Режим на байпас При максимална скорост m³/h 500 750 950

Вентилатор - външно статично налягане - 50 Hz При максимална скорост Pa 160 140 110
Ниво на звуково 
налягане - 50 Hz

Режим на топлообмен При максимална скорост dBA 37 / 37,5 / 38 38,5 / 39 / 40 39 / 39,5 / 40
Режим на байпас При максимална скорост dBA 37 / 37,5 / 38 38,5 / 39 / 40 39 / 39,5 / 40

Работен диапазон Около тялото °C по сух термометър 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко
Подаван въздух °C по сух термометър -15°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко
Възвратен въздух °C по сух термометър 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко

Диаметър на тръбопровод за свързване mm 200 250
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 12,7
Подаване на вода mm 6,4
Дренаж PT3/4 външна резба

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 15
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Комбинирана обработка на свеж въздух 
и климатизация чрез една система
Както обработката на свежия въздух, така и климатизацията 
могат да се постигнат в една система чрез термопомпената 
технология без обичайните конструктивни проблеми, 
свързани с балансирането при подаване и разпределяне на 
въздуха. Климатичните вътрешни тела и външното тяло за 
обработка на въздуха могат да се свържат към един и същ 
тръбопровод за хладилен агент, което води до подобрена 
гъвкавост при планиране и значително намаляване на 
общите разходи за системата.

 › Възможен 100% приток на свеж въздух
 › Оставя максимална площ на пода и стените за 

мебели, декорация и приспособления
 › Работен диапазон: -5°C до 43°C
 › 225 Pa външно статично налягане позволява по-дълги  

трасета на въздуховоди и гъвкаво приложение: идеално 
за употреба в големи пространства

 › Комплект дренажна помпа се предлага 
като принадлежност

1 Не може да се свързва към VRVIII-S (RXYSQ-P8V1, RXYSQ-PBY1)

  

FXMQ-MF Канален вентилаторен конвектор за 
вентилация и обработка на свеж въздух
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Вентилация и обработка на свеж въздух

  

Вентилация и обработка на свеж въздух FXMQ125MF FXMQ200MF FXMQ250MF
Капацитет на охлаждане Ном. kW 14,0 22,4 28,0
Капацитет на отопление Ном. kW 8,9 13,9 17,4
Консумирана 
мощност (50 Hz)

Охлаждане Номинално kW 0,359 0,548 0,638
Отопление Номинално kW 0,359 0,548 0,638

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 470x744x1 100 470x1 380x1 100
Tегло Тяло kg 86 123
Дебит на 
въздушния поток

Охлаждане m3/min 18 28 35
Отопление m3/min -

Външно статично налягане Стандартна Pa 185 225 205
Хладилен агент Тип R-410A
Мощност на звука Охлаждане Номинално dBA -
Звуково налягане Охлаждане Номинална (220 В) dBA 42 47
Работен диапазон Температура в 

топлообменник
Макс. охлаждане °C по сух термометър 43
Мин. отопление °C по сух термометър -5

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9 19,1 22,2
Дренаж PS1B

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240
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ERQ

Гама от инверторни помпено-кондензатни агрегати с R-410A за 
приложение по двойки с климатични камери или с въздушни завеси CYQ.

 › Инверторно управляеми тела
 › Голям диапазон на капацитета (от клас 100 до 250) 
 › Термопомпа
 › R-410A
 › Гъвкави възможности за управление:

- Управление x: регулиране на температурата на въздуха (изходяща 
температура, температура на засмукване, стайна температура) чрез 
външно устройство (DDC контролер)

- Управление у: регулиране на температурата на изпарение чрез 
управление на Daikin (няма нужда от DDC контролер)

- Управление z: регулиране на температурата на въздуха (и температура 
на засмукване, стайна температура) чрез външно устройство 
(DDC контролер)

 › Налична богата гама от блокове с терморегулиращ вентил  
(не са необходими за въздушни завеси CYQ)

управление х с 
DDC контролер 

(доставен на 
място)

Тръба за течност

Тръба за газ

Блок с електронни терморегулиращи 
вентили: EKEXV

Блок за управление (само охлаждане):
EKEQDCB: управление z:
EKEQFCB: управление x,y

комуникация F1,F2

Въздухообработваща 
климатична камера

Тръба за течност

Тръба за газ

ТАБЛИЦА ЗА КОМБИНАЦИИ

ВЪНШНО ТЯЛО

Блок за управление Блок с електронни терморегулиращи вентили
управление 

z:
управление 

х или у клас 63 клас 80 клас 100 клас 125 клас 140 клас 200 клас 250

EKEQDCBA EKEQFCBA EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 

1~
ERQ100AV1 P P P P P P - - -
ERQ125AV1 P P P P P P P - -
ERQ140AV1 P P - P P P P - -

3~
ERQ125AW1 P P P P P P P - -
ERQ200AW1 P P - - P P P P P
ERQ250AW1 P P - - - P P P P

P: По двойки: Комбинация в зависимост от обема на топлообменниците на въздухообработващите климатични камери
x: Възможност за свързване.

тръба за газ
тръба за течност
F1-F2
друга комуникация

Инверторни термопомпено 
компресорно-кондензатни агрегати
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ВЕНТИЛАЦИЯ ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1
Диапазон на мощност HP 4 5 6
Капацитет на охлаждане Ном. kW 11,2 14,0 15,5
Капацитет на отопление Ном. kW 12,5 16,0 18,0

Входяща мощност
Охлаждане Ном. kW 2,81 3,51 4,53
Отопление Ном. kW 2,74 3,86 4,57

EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 345x900x320
Tегло Тяло kg 120
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 106
Отопление Ном. m³/min 102 105

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 66 67 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dBA 50 51 53
Отопление Ном. dBA 52 53 55

Работен диапазон

Охлаждане Мин./Макс. °C по сух термометър -5/46
Отопление Мин./Макс. °C по мокър термометър -20/15,5
Температура в 
топлообменник

Отопление Мин. °C по сух термометър 10
Охлаждане Макс. °C по сух термометър 35

Хладилен агент Тип R-410A

Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9 19,1
Дренаж Bън. д. mm 26x3

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1N~ / 50 / 220-240
Ток Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 32,0

ВЕНТИЛАЦИЯ ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
Диапазон на мощност HP 5 8 10
Капацитет на охлаждане Ном. kW 14,0 22,4 28,0
Капацитет на отопление Ном. kW 16,0 25,0 31,5

Входяща мощност
Охлаждане Ном. kW 3,52 5,22 7,42
Отопление Ном. kW 4,00 5,56 7,70

EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 680x635x765 1 680x930x765
Tегло Тяло kg 159 187 240
Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 95 171 185
Отопление Ном. m³/min 95 171 185

Звукова мощност Ном. dBA 72 78
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 54 57 58

Работен диапазон

Охлаждане Мин./Макс. °C по сух термометър -5/43
Отопление Мин./Макс. °C по мокър термометър -20/15
Температура в 
топлообменник

Отопление Мин. °C по сух термометър 10
Охлаждане Макс. °C по сух термометър 35

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 9,52
Засмукване Bън. д. mm 15,9 19,1 22,2

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3N~ / 50 / 400
Ток Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16 25

Външно тяло, комбинирано с вътрешни тела
Въздухообработваща 

климатична камера ERQ

Блок за управление
Блок с електронни 

терморегулиращи вентили
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Гама от инверторни компресорно-кондензатни агрегати с R-410A за мулти приложения с климатични 
камери.

 › Инверторно управляеми тела
 › Голям диапазон на капацитета (от 5 до 54 НР)
 › С рециклиране на топлина, термопомпен тип
 › R-410A
 › Регулиране на температурата на изпарение чрез управление на Daikin 
 › Налична богата гама от блокове с терморегулиращ вентил
 › BRC1E52A/B се използва за настройка на температурата по точки (свързан с EKEQMCB).
 › Може да се свърже с всички системи VRV термопомпен тип и с рециклиране на топлина*

Комплект 
EKEXV

тръба за газ
тръба за течност
F1-F2
друга комуникация

Клас EKEXV

Допустим капацитет на топлообменника (kW)

Охлаждане (температура на изпарение 6°C) Отопление (температура на кондензация 46°C)

Мин. Стандартна Максимална Мин. Стандартна Максимална

50

63
80

100
125
140
200
250

VRV приложения за въздухообработващи 
климатични камери

5,0 5,6 6,2 5,6 6,3 7,0
6,3 7,1 7,8 7,1 8,0 8,8
7,9 9,0 9,9 8,9 10,0 11,1

10,0 11,2 12,3 11,2 12,5 13,8
12,4 14,0 15,4 13,9 16,0 17,3
15,5 16,0 17,6 17,4 18,0 19,8
17,7 22,4 24,6 19,9 25,0 27,7
24,7 28,0 30,8 27,8 31,5 34,7

EKEQMCB
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 › Системата осигурява оптимизирани условия за климатизация 
като регулиране на свеж въздух и влажност и т. н. и може да 
се използва в малки складове, изложбени салони и офиси

 › Богатата гама от тела предлага максимален потенциал 
за приложение и гъвкави опции за управление

 › Блокът за управление и блокът с електронни терморегулиращи 
вентили са необходими за всяка комбинация, заедно 
с въздухообработваща климатична камера

 › Двата допълнителни блока са проектирани за монтаж на 
открито и на закрито и могат да се монтират на стена

Блок с електронни терморегулиращи вентили за 
приложения за въздухообработващи климатични камери

EKEXV

EKEXV

Блок с електронни терморегулиращи вентили EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 401x215x78
Tегло Тяло kg 2,9
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 45
Работен диапазон Температура в 

топлообменник
Отопление Мин. °C по сух термометър 10 (1)
Охлаждане Макс. °C по сух термометър 35 (2)

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни 
съединения

течност Bън. д. mm 6,35 9,52
Засмукване Bън. д. mm 6,35 9,52

(1) Температурата на въздуха, влизащ в топлообменника в режим на отопление, може да се намали до -5°C, измерена по сух термометър. Свържете се с местния представител за повече информация. (2) 45% относителна влажност
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Блок за управление за приложения за 
въздухообработващи климатични камери

 › Богатата гама от тела предлага максимален потенциал 
за приложение и гъвкави опции за управление

 › Системата осигурява оптимизирани условия за климатизация 
като регулиране на свеж въздух и влажност и т. н. и може да 
се използва в малки складове, изложбени салони и офиси

 › Блокът за управление и блокът с 
електронни терморегулиращи вентили са 
необходими за всяка комбинация, заедно с 
въздухообработваща климатична камера

 › Двата допълнителни блока са проектирани за монтаж на 
открито и на закрито и могат да се монтират на стена

 › Богат избор от възможности за управление: управление 
x: стайната температура, температурата на всмукване или 
изходящата температура могат да се регулират чрез DDC 
контрол (доставен на място); управление у: управление 
чрез определена температура на изпарение; управление 
z: регулиране на стайната температура или температурата 
на всмукване чрез дистанционно управление на Daikin; 
дистанционно ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ може да 
се постигне чрез допълнителен адаптер KRP4A51

EKEQ

EKEQ

Блок за управление EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB
Приложение По двойки Мулти
Външно тяло ERQ VRV
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 132x400x200
Tегло Тяло kg 3,9 3,6
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/230
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ВЪЗМОЖНОСТ X (РЕГУЛИРАНЕ НА TD/TR): 
Регулиране на температурата на въздуха чрез външен 
DDC контролер (доставен на място)

Стайната температура се регулира като функция на засмукването 
или нагнетяването на въздуха от климатичната камера (по избор на 
клиента). DDC контролерът превръща разликата в температурата 
между зададената точка и температурата на засмуквания въздух (или 
темепратурата на нагнетявания въздух или стайната температура) в 
еталонно напрежение (0-10 V), което подава към блока за управление 
(EKEQFCBA) на Daikin. Това еталонно напрежение ще се използва като 
главния входен параметър за регулиране на честотата на компресора.

ВЪЗМОЖНОСТ Y (РЕГУЛИРАНЕ НА TE/TC): 
Чрез определена температура на изпарение

Клиентът може да зададе определена температура на изпарение между 
3°C и 8°C. В този случай стайната температура се регулира единствено 
непряко. Натоварването при охлаждане се определя от реалната 
температура на изпарение (т. е. натоварване към топлообменника). 
За показване на грешки може да се свърже жичен дистанционен 
контролер на Daikin (BRC1D52 или BRC1E52A/B - допълнителен).

ВЪЗМОЖНОСТ Z (РЕГУЛИРАНЕ НА TD/TR): 
Чрез използване на жичен дистанционен 
контролер на Daikin (BRC1D52 или BRC1E51A/B - 
допълнителен).

Зададена точка може да се определи чрез стандартен жичен 
дистанционен контролер на Daikin. Дистанционно ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ може да се постигне чрез допълнителен адаптер KRP4A51.
Не трябва да се свързва външен DDC контролер. Натоварването при 
охлаждане се определя от реалната температура на засмукване на 
въздуха и зададената точка в контролера на Daikin.

DDC

Ts

TR

Te

AHU

Стая

Td

Ts

TR

Te
AHU

Стая

Td

Блок за 
управление 

на Daikin 
EKEQFCB

Блок за 
управление 

на Daikin
EKEQFCB

BRC1D52
BRC1E52A/B

BRC1D52
BRC1E52A/B

Ts

TR

Te

AHU

Стая

Td
Блок за 

управление 
на Daikin
EKEQDCB 
EKEQMCB

KRP4A51

ВКЛ./ИЗКЛ.

Ts = Температура на засмуквания въздух
Td = Температура на нагнетявания въздух
Tr = Стайна температура:
Te = Температура на изпарение
AHU = Въздухообработваща климатична камера
DDC = Контролер с цифров дисплей

* EKEQMCB (за приложение „Мулти“)

За да се повиши гъвкавостта при монтаж, се предлагат 3 типа системи за управление:

Възможности за управление за приложения 
за въздухообработващи климатични камери

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОМПЛЕКТ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Възможност x

EKEQFCB

Необходим е DDC контролер, доставян на място
Регулиране на температурата чрез температура на засмуквания или нагнетявания въздух

Възможност у При използване на определена температура на изпарение, не може да се определя зададена точка чрез дистанционен 
контролер

Възможност z EKEQDCB 
EKFQMCB*

Чрез използване на жичен дистанционен контролер на Daikin BRC1D52 или BRC1E52A/B
Регулиране на температурата чрез температура на засмуквания въздух
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1 За повече информация, вижте брошурата на системите за управление

Климатична система може да работи толкова ефективно, колкото й позволява нейната 
система за управление, а значението на точно и лесно за използване оборудване е 
толкова важно за опростеното регулиране на стайната температура, колкото е 
важно за пълното дистанционно наблюдение и регулиране на широкомащабни 
търговски сгради.

За да бъде в крак с техническите постижения, присъщи за модерната климатизация, 
заедно със спешната нужда за постигане на по-висока енергийна ефективност 
и управляеми разходи за гориво, Daikin прави сериозни инвестиции в научните 
изследвания и създаването на също толкова модерни и комплексни методи за контрол. 

В сгради с много климатични тела, които работят дълго време, ефективността 
играе основна роля в търсенето на решения за намалено потребление на енергия. 
Максималната ефективност изисква максималният контрол на всички аспекти 
от работата на системата да бъде в съответствие с важни външни условия като 
почасово наблюдение, превантивна поддръжка, прогнозен анализ на неизправности 
и бърза реакция в случай на неизправности.

Daikin произвежда и продава богат набор от най-модерни компютъризирани 
системи за управление, които предлагат на собственици на сгради, наемодатели 
и наематели комплексна система, подпомагана от важни данни за работната 
ефективност и текущите разходи на климатични системи от всякакъв размер и 
ниво на сложност.

  Лесни за потребителя 

системи за 
 управление
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  Лесни за потребителя 

системи за 
 управление

Индивидуални системи за управление 142 

Централизирани системи за управление 144

Административно управление 146

Интерфейс 148

Софтуер за конфигурация на VRV 155

Други устройства за интегриране 156
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Графично изображение на ориентировъчен 
разход на електроенергия

BRC1E52A/B Лесно за употреба дистанционно управление 
със съвременен дизайн

Серия от енергоспестяващи 
функции, които могат да бъдат 
избрани поотделно
 › Ограничение на температурен диапазон
 › Функция за намаляване на мощността
 › Връзка между сензора за присъствие и подовия сензор 

(предлага се при новата касета с кръгъл поток)
 › Индикатор за потребление в kWh
 › Автоматично рестартиране на зададена температура
 › Таймер за изключване

Ограничението на температурния 
диапазон избягва излишно 
отопление или охлаждане
Спестявайте енергия, като ограничите долния температурен 
диапазон в режим на охлаждане и горния температурен диапазон в 
режим на отопление.

Забележка : Предлага се и при режим на автоматично преминаване между охлаждане 

и отопление.

Индикаторът за потребление в 
kWh проследява вашия разход
Индикаторът за потребление в kWh показва ориентировъчния разход 
на електроенергия за последния ден/месец/година.

Други функции
 › Могат да се зададат до 3 независими програми, така че 

потребителят лесно да може сам да променя програмата през 
годината (напр. лято, зима, преходен сезон)

 › Възможност за отделно ограничаване на функции от менюто 
Лесно за използване: директен достъп до всички основни 
функции

 › Лесна настройка: ясен графичен потребителски интерфейс за 
разширени настройки от менюто

 › Часовник за реално време с автоматична настройка към лятно 
часово време

 › Вградено аварийно захранване: при спиране на електрозахранването, 
всички настройки остават запаметени до 48 часа

 › Поддържа много езици 
 - английски, немски, холандски, испански, италиански, 

португалски, френски, гръцки, руски, турски, полски (BRC1E52A)
 - английски, немски, чешки, хърватски, унгарски, румънски, 

словенски, български, словашки, сръбски, албански (BRC1E52B)

Спестете енергия



142 143

Индивидуални системи за управление

BRC1D52
Жично дистанционно управление
 › Таймер за програмиране:

Дейности за пет дни могат да се задават, както следва:
 - Настройка: уредът е включен и се поддържа нормалната 

му работа
 - Изключване: уредът е изключен
 - Oграничения: уредът е включен и мин./макс. контрол 

(виж ограничаване на работата за повече подробности)
 › Извън къщи (защита от замръзване): по време на отсъствие, 

вътрешната температура може да се поддържа на определено 
ниво. Тази функция също може да включи/изключи уреда

 › Лесна за употреба HRV функция, благодарение на въведения 
бутон за режим вентилация и скорост на вентилатора

 › Постоянно наблюдение на системата за повреди на общо 
80 компонента

 › Незабавно показване на мястото на проблема и състоянието
 › Намаление на времето и разходите за поддръжка

Екран

ARC4*/BRC4*/BRC7*
Инфрачервено дистанционно
Работни бутони: ON / OFF (вкл./изкл.), 
старт / стоп на режим таймер, вкл.  / изкл. 
таймер, програмирано време, настройка 
на температурата, регулация посоката на 
въздушния поток (1), избор на работен 
режим, контрол на оборотите на вентилатора, 
нулиране на индикация за замърсен филтър (2), 
проверка тестване (2)/ работа (2)  
Екран: Работен режим, смяна на батерията, 
зададена температура, посока на въздушния 
поток (1), програмирано време, скорост на 
вентилатора, проверка / тестова работа  (2)

1. Неприложимо за FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, 
FDXS, FBQ

2. Само за FX** тела
3. За всички функции на дистанционното 

управление, виж ръководството за 
експлоатация

BRC3A61
О п р о с т е н о  в г р а д е н о 
дистанционно управление за 
хотелски приложения
Компактен, лесен за употреба уред, идеален за 
използване в хотелски спални
Работни бутони: ВКЛ./ИЗКЛ., регулиране 
на оборотите на вентилатора, настройка на 
температурата
Екран: Активирана вентилация с рекуперация 
на топлина (HRV), зададена температура, 
работен режим, индикатор за централизирано 
управление, скорост на вентилатора, 
размразяване/горещ старт, неизправност

BRC2C51
Опростено дистанционно 
управление
Опростен, компактен и лесен за употреба уред, 
подходящ за използване в хотелски спални
Работни бутони: ВКЛ./ИЗКЛ., избор на 
работен режим, регулиране на оборотите на 
вентилатора, настройка на температурата
Екран: превключване на студено/топло, 
индикатор за включено рециклиране на 
Топлината (HRV), настройка на температура, 
работен режим, централни контролни показания, 
скорост на вентилатора, размразяване/горещ 
старт, отстраняване на индикация за грешки, 
избор работен режим, контрол скоростта 
на вентилатора, нулиране на индикация за 
замърсен филтър, самодиагностика/работа

BRC2C51BRC4*/BRC7*ARC466A1BRC1D52

 › Работен режим
 › Индикация за включено 

рециклиране на топлина 
(HRV) по време на работа

 › Контрол на смяна 
студено/топло

 › Индикация за 
централизирано управление

 › Индикация за групово 
управление

 › Зададена температура
 › Посока на въздушен поток
 › Програмирано време
 › Самодиагностика 

тест / работа
 › Скорост на вентилатора
 › Индикация за 

замърсен филтър
 › Размразяване / горещ старт
 › Показване на код за грешка
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Централизираното управление на VRV системата може да 
се осъществи чрез 3 лесни за обслужване компактни блока 
за управление: централизирано дистанционно управление, 
обединено управление на включването/изключването и таймер за 
програмиране. Тези блокове за управление може да се използват 
самостоятелно или в комбинация, където 1 група = няколко (до 16) 
вътрешни тела в комбинация и 1 зона = няколко групи в комбинация.
Централизираното дистанционно управление е идеално 
за търговски сгради, които се дават под наем с произволно 
разпределение на наемателите, и дава възможност за разделяне на 
вътрешните тела на групи по наематели (зоново разпределение). 
Таймерът за графика програмира графика и условията за работа 
на всеки наемател, а управлението може лесно да се върне в 
първоначалното си състояние съобразно променящите се изисквания.

DCS302C51
Централизирано 
дистанционно управление

Осигурява индивидуално управление 
на 64 групи (зони) вътрешни тела. 

•	 могат	 да	 се	 управляват	 максимум	
64 групи (128 вътрешни тела, макс. 10 
външни тела)

•	 могат	 да	 се	 управляват	 максимум	
128 групи (128 вътрешни тела, макс. 10 
външни тела) чрез 2 централизирани 
дистанционни управления на 
различни места

•	 зоново	управление
•	 групово	управление
•	 показване	на	кода	на	неизправността
•	 максимална дължина на проводниците 

1 000 m (общо: 2,000 m )
•	 посоката	 на	 въздушния	 поток	 и	

дебита на въздушния поток на HRV 
могат да се управляват

•	 разширена	функция	на	таймера

DCS301B51
Обединено управление на 
ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Осигурява едновременно и 
индивидуално управление на 16  групи 
вътрешни тела.

•	 могат	 да	 се	 управляват	 максимум	
16 групи (128 вътрешни тела)

•	 могат	да	се	използват	2	дистанционни	
управления на отделни места 

•	 индикатор	 за	 работното	 състояние	
(нормална работа, аларма)

•	 индикатор	 за	 централизирано	
управление

•	 максимална дължина на 
проводниците 1 000 m (общо: 2,000 m)

DST301B51
Таймер за програмиране

Дава възможност за програмиране на 
64 групи.

•	 могат	 да	 се	 управляват	 максимум	
128 вътрешни тела

•	 8	вида	седмична	програма	
•	 максимум	 48	 часа	 аварийно	

захранване
•	 максимална	 дължина	 на	

проводниците 1 000 m (общо: 2,000 m)

Централизирани системи за управление

DST301B51DCS301B51DCS302C51
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DTA113B51

DCS601C51

Основно решение за управление на Sky Air и VRV

До 4 тела / 1 адаптер

DS-NET адаптер
DTA113B51

Езици
 › Английски
 › Френски
 › Немски
 › Италиански
 › Испански
 › Холандски
 › Португалски

План на системата
 › Могат да се управляват 

до 64 вътрешни тела
 › Сензорен панел (пълноцветен 

течно-кристален 
дисплей чрез икони)

Управление
 › Лесно управление на 

консумацията на електричество
 › Разширена функция за 

протеклите процеси

Управление
 › Индивидуално управление 

(настройка, старт/стоп, 
скорост на вентилатора)  
(макс. 64 групи/вътрешни тела)

 › График за отлагане
 › Разширена функция 

за програмиране 
(8 програми, 17 модела)

 › Адаптивно групиране по зони
 › Ежегодна програма
 › Управление на аварийното 

спиране при пожар
 › Управление на блокировката
 › Разширена функция 

за наблюдение и 
управление на HRV

 › Aвтоматично превключване 
на охлаждането / отоплението

 › Оптимизиране на отоплението
 › Температурни ограничения
 › Сигурност на паролата: 3 нива 

(общо, административно 
и сервизно)

 › Бързо избиране и 
пълен контрол

 › Проста навигация

 › Наблюдение
 › Визуализация чрез 

графичен потребителски 
интерфейс (GUI)

 › Функция за смяна на иконата 
на цветния дисплей

 › Режим на работа на 
вътрешните тела

 › Индикация за замърсен филтър
 › Мулти PC

Технико-
икономически анализ
 › Функция за безплатно 

охлаждане
 › Икономии на труд
 › Лесен монтаж

 › Компактно тяло: монтаж 
в малко пространство

 › Обща икономия на енергия

Отворен интерфейс
 › Възможна е връзка с 

контролер на трета страна 
[домотика, BMS (система 
за управление на сграда) 
и др.] чрез отворен 
интерфейс (опция http)

Може да се свърже с
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air (чрез интерфейсен 

адаптер)
 › Сплит (чрез интерфейсен 

адаптер)

Подробно и лесно наблюдение и работа на VRV системи 
(макс. 64 групи вътрешни тела).

Градска линия

Система за сервизно 

обслужване

на климатична 

техника по интернет

контролер на трета страна [домотика, BMS 

(система за управление на сграда) и др.]

Ethernet 

DIII-NET

Входен контакт за принудително изключване

Вграден 

модем

Противопожарна аларма

Вътрешни тела

BRC1D52

DCS601C51

HRV

 › Функция за въртене
 › Функция за работа в 

авариен режим.
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КОНЦЕНТРАТОР
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DCM601A51

DCM601A51

Интегриране с 
интелигентни 
решения за 
управление

Противопожарна 
аларма Електромер за kWh 

Достъп до интернет

Достъп до интернет

Съобщение за 
неизправност по 
електронна поща

Система за сервизно обслужване
на климатична техника по 

интернет

Линия DIII-NET

Допълнителна линия за  
адаптори към ITM

Di/Pi порт

Di/Pi линия
Макс. 200 m

Вътрешен модем 
(допълнително)

Макс. 64 групи

Макс. 7 адаптера

LAN

Телефонна линия

LAN

USB памет

Интернет
Intranet

Помпа СензорОсветление Вентилатор

Към един отделен iTM 
интегратор могат да се 
свържат максимум 5 
intelligent Touch Manager.

iTM интегратор
(DCM601A53)

WAGO  
интерфейс

Входно-изходен 
модул

Входно-изходен 
модул

Входно-изходен 
модул

Преглед на системата

вътрешни тела HRV

DCM601A52
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ЛЕСНА ЗА УПОТРЕБА
 › Интуитивен потребителски интерфейс
 › Визуално схематично изображение и директен достъп до 

главните функции на вътрешното тяло
 › Всички функции са директно достъпни чрез сензорен екран 

или чрез уеб интерфейс

ГЪВКАВОСТ
 › По размер: модулна конструкция за използване при малки до 

големи приложения
 › По интегриране: от отделно управление на климатик до малка 

система за управление на сграда с интегриране на управление 
на осветление, помпи,...чрез Вход/Изход на WAGO

ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ
Инструментите за интелигентно управление на енергията 
позволяват наблюдение дали енергопотреблението е според 
плана и спомагат за откриване на всеки ненужен разход на 
енергия, като по този начин се увеличава ефективността.

ЛЕСНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Извършвайте проверката на съдържанието на хладилния агент 
от разстояние и в най-удобното за вас време, като така няма да 
се налага посещение на място. Същевременно повишавате и 
нивото на удовлетворение на клиентите, тъй като няма 
прекъсване на климатизацията през работно време.

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИИТЕ

Езици
 › Английски
 › Френски
 › Немски
 › Италиански
 › Испански
 › Холандски
 › Португалски

Управление
 › Достъп до интернет
 › Пропорционално разпределение на 

мощността (допълнително)
 › История на процесите (неизправности, 

работни часове, ...)
 › Интелигентно управление на енергия

 - наблюдение дали енергопотреблението е 
според плана 

 - откриване на всеки ненужен разход на 
енергия

 › Функция за намаляване на мощността
 › Плавна температура

План на системата
 › Могат да се управляват групи 

до 2 560 тела (ITM plus 
интегратор + 7 iPU (вкл. iTM 
адаптер)

 › Ethernet TCPIP

Управление
 › Индивидуално управление (2 560 групи)
 › Настройка за програмиране (седмична 

програма, годишен календар, сезонна 
програма)

 › Управление на блокировката
 › Ограничение на зададената точка
 › Температурни ограничения

WAGO Interface
 › Модулно интегриране на 

оборудване от 3-та страна
 - WAGO куплунг (интерфейс 

между WAGO и Modbus)
 - Di модул
 - Do модул
 - Ai модул
 - Термисторен модул

Гъвкавост по размер:
64 до 2 560 групи

DCM601A51
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Интегриране на RA, 
Sky Air, VRV, Daikin 
Altherma Flex и 
въздухообработващи 
климатични камери в 
домашни или сградни 
системи за управление

RTD-NET

 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление на 
Sky Air, VRV, VAM и VKM

 › Функция за режим на работа/готовност за сървърни 
помещения

RTD-10

Разширено интегриране към сградна система за управление 
на VRV, Sky Air, VAM и VKM чрез: 
 › Modbus
 › Напрежение (0-10 V)
 › Съпротивление

RTD-20

 › Усъвършенствано интегриране на Sky Air, VRV, VAM/VKM 
и въздушни завеси

 › Дублирано или независимо зоново управление
 › Сензор за CO2 за регулиране на притока на свеж въздух 

на VAM 
 › Спестете текущи разходи чрез

 › предварителен/последващ и търговски режим
 › ограничение на зададена точка
 › цялостно изключване
 › пасивен инфрачервен сензор за адаптивна мъртва зона

RTD-HO

 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление на Sky Air, 
VRV, VAM и VKM

 › Интелигентен контролер за хотелски стаи

RTD-W

 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление на 
Daikin Altherma Flex Type, VRV HT хидравличен модул и 
водоохлаждащи агрегати

RTD-RA

 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление на 
вътрешни тела за жилищно приложение

RTD- Адаптери Интерфейс Modbus
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ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИИТЕ

Основни функции RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Размери В х Ш х Д mm 80 x 80 x 37,5 100 x100 x 22
Карта с ключ + контакт за прозорец 
Функция за намаляване на мощността  
Забрана или ограничение на функциите на дистанционното управление (ограничение на зададена точка, ...)    ** 
Modbus (RS485)     
Групово управление (1)    
Управление 0 - 10 V  
Контрол на съпротивление  
ИТ приложение  
Блокаж на отопление  
Изходящ сигнал (вкл./размразяване, грешка)  **** 
Приложение за търговия на дребно 
Секционно стайно управление 
Въздушна завеса *** *** 

 

Функции за управление RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Вкл./Изкл. M,C M M,V,R M M*
Зададена точка M M M,V,R M M*
Режим M M M,V,R M M*
Bентилатор M M M,V,R M M*
Жалуз M M M,V,R M M*
Управление на регулираща клапа за HRV M M,V,R M
Функции за забрана/ограничение M M M,V,R M M*
Принудително термично изключване M

Функции за наблюдение RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Вкл./Изкл. M M M M M
Зададена точка M M M M M
Режим M M M M M
Bентилатор M M M M M
Жалуз M M M M M
RC температура M M M M
RC режим M M M M
Бр. тела M M M M
Неизправност M M M M M
Код за грешка M M M M M
Температура на възвратния въздух (Средна/Мин./Макс.) M M M M M
Аларма за филтър M M M M
Вкл. термостат M M M M M
Размразяване M M M M
Топлообм. вътр./външ. температура M M M M M

Основни функции RTD-W
Размери В х Ш х Д mm 100x100x22
Забрана за включване/изключване 
Modbus RS485 
Контрол на сух контакт 
Изходящ сигнал (операционна грешка) 
Режим на пространствено отопление / охлаждане 
Контрол на битова гореща вода 

Функции за управление
Включване/изключване на отопление/охлаждане на помещения M,C
Зададена точка на температура на изходящата вода (отопление/охлаждане) M,V
Зададена точка за стайна температура M
Режим на работа M
Подгряване на битова гореща вода M,C
Съхранение на битова гореща вода M
Безшумен режим M,C
Активиране на зададена точка в зависимост от външните климатични условия M
Смяна на кривата на зависимост от външните климатични условия M
Забрана на контролен източник M

Функции за наблюдение
Включване/изключване на отопление/охлаждане на помещения M,C
Зададена точка на температура на изходящата вода (отопление/охлаждане) M
Зададена точка за стайна температура M
Режим на работа M
Подгряване на битова гореща вода M
Съхранение на битова гореща вода M
Брой тела, запаметени в групата M
Средна температура на изходящата вода M
Стайна температура по Remocon M
Неизправност M,C
Код за грешка M
Работа на циркулационна помпа M
Състояние на компресор M
Режим за дезинфекция M
Режим за намаляване на мощността M
Размразяване/ стартиране M
Натрупани работни часове на помпата M
Реална температура на изходящата вода M
Реална температура на върната вода M
Реална температура на водосъдържателя за БГВ (*) M
Реална външна температура M

M : Modbus / R : Съпротивление / V : Напрежение/ C: Управление
* : само когато в стаята има някой / **: ограничение на зададена точка / (*) ако има
*** : няма регулиране на скоростта на ветнилатора при въздушна завеса CYV / **** :  работа и неизправност
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KLIC-DD  Размер 90x60x35 mm KLIC-DI  Размер 45x45x15 mm

Сплит Sky Air VRV
ОСНОВНО УПРАВЛЕНИЕ

ВКЛ./ИЗКЛ.   
Режим Автоматично, топло, изсушаване, вентилатор, студено Автоматично, топло, изсушаване, вентилатор, студено Автоматично, топло, изсушаване, вентилатор, студено
Температура   
Нива на оборотите на вентилатора 3 или 5 + автоматично 2 или 3 2 или 3
С въртене Спиране или движение Спиране или движение Въртящи или неподвижни положения (5)

РАЗШИРЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Обработка на грешки Грешки в комуникация, грешки на уред на Daikin
Сценарии   
Автоматично изключване   
Ограничение на температура   
Първоначална конфигурация   
Конфигурация на главен и подчинен  

 

KLIC-DD И KLIC-DI KNX интерфейс

Интегриране на сплит, Sky Air и VRV системи в 
домашни/сградни системи за управление 

Домотика 
контролер

управление на щори

къща

Ко
нц

еп
ци

я
Ко

нц
еп

ци
я

Домотика 
контролер

Свързване на сплит вътрешни тела с KNX интерфейс за домашна автоматизирана система

Свързване на вътрешни тела на Sky Air / VRV с KNX интерфейс за интегриране със сградни системи 
за управление

НАСТРОЙКА НА KNX ИНТЕРФЕЙС

Интегрирането на вътрешни тела на Daikin чрез KNX интерфейс позволява наблюдение и управление на няколко устройства 
като осветление и щори от един централен контролер. Една особено важна функция е възможността за програмиране на 
„сценарий“, като например „излизане от дома“, при който крайният потребител избира серия от команди, които да бъдат 
изпълнени едновременно, след като е избран сценарият. Така например, при „излизане от дома“, климатикът се изключва, 
осветлението се изключва, щорите се спускат и алармата се включва.

осветление

осветление

управление на щори

магазин

KNX ИНТЕРФЕЙС ЗА

Протокол на интерфейс 
на Daikin/ KNX

Протокол на интерфейс 
на Daikin/ KNX

ТВ

ТВ
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Мрежа от приложни системи

DMS502A51

 › Интерфейс за сградна система за управление
 › Връзка чрез BACnet протокол 

(връзка чрез Ethernet)
 › Неограничена големина на обекта
 › Лесен и бърз монтаж
 › PPD данните са налични в сградната 

система за управление (само за VRV)

BA
CN

ET
 / 

ET
H

ER
N

ET

Противопожарна 
аларма

Сигурност

Локален 
контрол

DIII-NET

VRV външно 
тяло

Дистанционно управление

VRV мрежа

Устройство за захранване

Помпа Осветление Елеватор

HRV

DMS502A51

до 256 тела, които могат да се свързват за интерфейс

ИЗГРАЖДАНЕ 
НА КОНТРОЛНА 

МРЕЖА

BMS

EKCMBACIP
EKCMBACMSTP

EKCMBACIP
EKCMBACMSTP

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

Мрежа от въздухообработващи 
климатични камери

Сериен 
последователен 

панел
EKDSSP-S

Вградена система за управление за свързване без спойки между VRV, приложни системи и сградни системи за управление.

BACnet интерфейс

Връзка за комуникация BACnet 
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DMS504B51

VRV мрежа › Интерфейс за Lon връзка 
към LonWorks мрежи

 › Връзка чрез Lon протокол 
(усукана двойка проводници)

 › Неограничена големина на обекта
 › Бърз и лесен монтаж

LON BMS

DMS504B51

до 64 тела, които могат да се свързват за интерфейс

Локален контрол

DIII-NET

VRV 
външно тяло

HRV

Дистанционно 
управление

ИЗГРАЖДАНЕ 
НА КОНТРОЛНА 

МРЕЖА

ET
H

ER
N

ET
 (T

CP
/IP

)

адаптер
Lon-

взаимодействие

Lon-
взаимодействие

Противопожарна 
алармена система

Сигурност

Lon-точка Lon-точка

адаптер

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

адаптер
Lon-

взаимодействие

Мрежа от приложни системи

адаптер
Lon-

взаимодействие

Мрежа от въздухообработващи 
климатични камери

EKCMLON

EKCMLON

Сериен 
последователен 

панел
EKDSSP-S

Интегриране в отворена мрежа на функции за наблюдение и контрол на VRV към LonWorks мрежи

LonWorks интерфейс

Връзка за комуникация LonWorks
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Безжичен датчик за стайна температура

Гъвкав и лесен монтаж

 › Точно отчитане на температурата, благодарение на гъвкава  
възможност за поставяне на датчика

 › Няма нужда от окабеляване 
 › Няма нужда от пробиване на отвори
 › Идеален за обновяване на дома

ДИАГРАМА НА СВЪРЗВАНЕ Daikin вътрешно тяло PCB (пример FXSQ-P)

Датчик за въздух 

– X16A, X19

Електрозахранване 

– X35, X13

RF ПРЕДАВАТЕЛRF ПРИЕМНИК

 › Показанията за стайна температура се изпращат до вътрешното тяло на всеки 
90 секунди или ако температурната разлика е 0,2°C или по-голяма.

 › За най-новата информация, моля, посетете bit.ly/K.RSS

КОМПЛЕКТ БЕЗЖИЧЕН ДАТЧИК ЗА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА (K.RSS)
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК ЗА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА БЕЗЖИЧЕН ДАТЧИК ЗА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА

Размери mm 50 x 50 ø 75
Tегло g 40 60

Електрозахранване 16 VDC, макс. 20 mA НЯМА

Експлоатационен живот на батерията НЯМА +/- 3 години

Тип на батерията НЯМА 3-волтова литиева батерия

Максимален диапазон m 10

Работен диапазон °C 0~50

Комуникационен
Тип RF

Честота MHz 868,3

СПЕЦИФИКАЦИИ

KRCS01-1
KRCS01-4

Жичен датчик за стайна температура

 › Точно отчитане на температурата, благодарение на 
гъвкава възможност за поставяне на датчика

Размери (В х Ш) mm 60 x 50

Tегло g 300

Дължина на разклонителен кабел m 12

СПЕЦИФИКАЦИИ

K.RSS
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Софтуер за конфигурация на VRV

Опростено въвеждане в експлоатация

Конфигураторът за VRV е усъвършенствано софтуерно решение, което позволява лесно конфигуриране и въвеждане в 
експлоатация на системата:

•	 Hеобходимо е по-малко време за покривна конфигурация на външното тяло.

•	 Hяколко системи на различни места могат да се управляват по абсолютно същия начин, като това предлага 
опростено въвеждане в експлоатация за основни клиенти.

•	 Първоначалните настройки на външното тяло могат лесно да се възстановят.

Опростено 
въвеждане в 

експлоатация

Опростено въвеждане в експлоатация: графичен интерфейс за 
конфигуриране, въвеждане в експлоатация и качване на системни 
настройки.

Опростено обслужване: допълнителен 7-сегментен индикатор за 
лесен и бърз достъп до основни функции и разчитане на грешки.

Възстановяване 
на първоначални 

системни 
настройки
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Адаптери PCB – опростени решения 
за уникални изисквания

Други устройства за 
интегриране 

Адаптерите PCB на Daikin предлагат опростени решения за уникални изисквания. Те са 
нискобюджетни опции, които задоволяват изискванията на опростеното управление и могат да 
се използват за едно или няколко тела.

КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕДИМСТВА

(E)KRP1B*
адаптер за 

кабели

 › Улеснява интегриране на допълнителни отоплителни уреди, овлажнители, 
вентилатори, регулираща клапа

 › Захранван и монтиран при вътрешното тяло

KRP2A*/
KRP4A*

Жичен адаптер 
за електрически 

приложения

 › Дистанционно пускане и спиране на до 16 вътрешни тела (1 група) 
(KRP4A* чрез P1/P2)

 › Дистанционно пускане и спиране на до 128 вътрешни тела (64 групи) 
(KRP2A* чрез F1/F2)

 › Показание за аларма / изключване при пожар
 › Дистанционно регулиране на зададена точка за температура

DTA104A*
Външен адаптер 
за управление 

на външно тяло

 › Отделно или едновременно управление на работния режим на системата VRV 
 › Регулиране на управлението на отделни или много системи
 › Опция за ниско ниво на шум за отделни или много системи

 › Нискобюджетна опция за удовлетворяване на 
изискванията на опростеното управление.

 › Разработена за едно или няколко тела
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КОНЦЕПЦИЯ И ПРЕДИМСТВА
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Опции и принадлежности -  външни тела

VRV IV с постоянно отопление VRV IV без постоянно отопление VRV III-S Mini 
VRV VRV III-C VRV за студен климат VRV III с рециклиране на топлина Total Solution 

VRV

RYYQ8-20T RYMQ8-20T 2-модулни 
системи

3-модулни 
системи RXYQ8-20T 2-модулни 

системи
3-модулни 

системи RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 REYQ 8~16 REMQ 8~12 REMHQ 12 REMQ 14~16 2-модулни 
системи

3-модулни 
системи REYAQ 10~16

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен)
Свързва няколко модула към една система - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357 -

Комплект за увеличена денивелация
Позволява външното тяло да бъде повече от 50 m над вътрешните тела стандартно - - - - Тяло по специална поръчка -

Комплект за централна дренажна вана
Монтира се към долната част на външното тяло и събира източената вода от всички изходящи 
отвори за конденза на дъното в един отвор. В студени региони трябва да се подгрява от 
допълнителен нагревател, за да не се позволи на източваната вода да замръзне в дренажната вана.

- - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC25C450 KWC26B280 KWC26B450 KWC26B450 1 комплект за 
модул

1 комплект за 
модул KWC25C450

Комплект с нагревател на дъното срещу замръзване на конденза
Допълнителен електрически нагревател за дъното на корпуса на VRV, за да се 
гарантира безпроблемна работа дори и при изключително студен и влажен климат

- - - - - - - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - - - - - -

Външен контролен адаптер за външно тяло
Позволява активиране на работа с ниско ниво на шум и три нива на ограничаване на 
потреблението чрез външни сухи контакти. Свързва се към линия за комуникация F1/F2 и 
изисква електрозахранване от вътрешно тяло*, BSVQ кутия или външно тяло на VRV-WIII.

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.
Виж „Опции и принадлежности за вътрешни тела“

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.
Виж „Опции и принадлежности за вътрешни тела“

BHGP26A1
Комплект цифров манометър - показва текущото налягане на изпарение и 
кондензация в системата като стандарт или положенията на терморегулиращия 
вентил и данните от термодатчика при специален сервизен режим. Свързва се 
към PCB на вътрешните тела, за монтаж във вътрешното тяло

- - - - - - - -       
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система -

KRC19-26
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от термопомпен 
тип или една BS-кутия на система за рециклиране на топлина между охлаждане, отопление и 
работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

Изисква опция 
с BRP2A81 

Изисква опция 
с BRP2A81 

Изисква опция 
с BRP2A81 (1 за 

система)

Изисква опция 
с BRP2A81 (1 за 

система)

Изисква опция 
с BRP2A81 

Изисква опция 
с BRP2A81 (1 за 

система)

Изисква опция 
с BRP2A81 (1 за 

система)
 - - - - - - - - - -

KJB111A - Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло         - - - - - - - - - -

EKPCCAB1 - Софтуер за конфигурация на VRV        - - - - - - - - - - -

BPMKS967A2 - Разклонител (за свързване на 2 RA вътрешни тела)   - -  - -  - - - - - - - - - -

BPMKS967A3 - Разклонител (за свързване на 3 RA вътрешни тела) - - - -  - -  - - - - - - - - - -

VRV за смяна на VRV III-Q термопомпен тип VRV за смяна на VRV III-Q с рециклиране на топлина
VRV-WIII с водно охлаждане VRV

Термопомпено приложение Приложение с рециклиране на топлина

RQYQ 140 RQYQ 8~12 RQYQ 14~16 2-модулни системи 3-модулни системи RQEQ 140~212 2-модулни системи 3-модулни системи 4-модулни системи RWEYQ 8~10 2-модулни системи 3-модулни системи 2-модулни системи 3-модулни системи

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен)
Свързва няколко модула към една система - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFP22MA56 BHFP22MA84 BHFP26MA56 BHFP26MA84

Комплект за увеличена денивелация
Позволява външното тяло да бъде повече от 50 m над вътрешните тела - - - - - - - - - - - - - -

Комплект за централна дренажна вана
Монтира се към долната част на външното тяло и събира източената вода от всички изходящи 
отвори за конденза на дъното в един отвор. В студени региони трябва да се подгрява от 
допълнителен нагревател, за да не се позволи на източваната вода да замръзне в дренажната вана.

KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 1 комплект за 
модул

1 комплект за 
модул KWC26B160 1 комплект за 

модул
1 комплект за 

модул
1 комплект за 

модул - - - - -

Комплект с нагревател на дъното срещу замръзване на конденза
Допълнителен електрически нагревател за дъното на корпуса на VRV, за да се 
гарантира безпроблемна работа дори и при изключително студен и влажен климат

- - - - - - - - - - - - - -

Външен контролен адаптер за външно тяло
Позволява активиране на работа с ниско ниво на шум и три нива на ограничаване на 
потреблението чрез външни сухи контакти. Свързва се към линия за комуникация F1/F2 и 
изисква електрозахранване от вътрешно тяло*, BSVQ кутия или външно тяло на VRV-WIII.

DTA104A53/61/62 DTA104A53/61/62 DTA104A62

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.
Виж „Опции и принадлежности за вътрешни тела“

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на 
вътрешното тяло.

Виж „Опции и принадлежности за вътрешни тела“

Възможен монтаж във външно тяло на RWEYQ. За монтаж във вътрешни тела използвайте 
подходящия тип (DTA104A53/61/62) за определено вътрешно тяло. Виж „Опции и принадлежности 

за вътрешни тела“

BHGP26A1
Комплект цифров манометър - показва текущото налягане на изпарение и 
кондензация в системата като стандарт или положенията на терморегулиращия 
вентил и данните от термодатчика при специален сервизен режим. Свързва се 
към PCB на вътрешните тела, за монтаж във вътрешното тяло

  
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система 
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система - - - - -

KRC19-26
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от термопомпен 
тип или една BS-кутия на система за рециклиране на топлина между охлаждане, отопление и 
работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

  
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система - - - - 
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система - -

KJB111A - Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло    1 комплект за система 1 комплект за система - - - -  1 комплект за система 1 комплект за система - -

BWU26A15 - Комплект воден филтър за конструктивно налягане 1,40 MPa - - - - - - - - -  1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул

BWU26A20 - Комплект воден филтър за конструктивно налягане 1,96 MPa - - - - - - - - -  1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул

REFNET тройници REFNET разпределители Разклонителни кутии за модели с рециклиране на топлина (BS-кутии)

Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността 1-портов указател на мощността 1-портов 1-портов 4-портов 6-портов

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 < 101 Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността

101 ~ 160 161 ~ 250 < 100 на порт < 100 на порт
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Връзки в метричен размер KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - -

Връзки в имперски (британски) размер KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BSVQ100P8B BSVQ160P8B BSVQ250P8B BSV4Q100PV BSV6Q100PV

Комплект за намаляване на шума (звукоизолация) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP EKBSVQLNP - -

Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от термопомпен 
тип или една BS-кутия на система за рециклиране на топлина между охлаждане, отопление и 
работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

- - - - - - - KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26

Необходим е 1 
комплект за порт

Необходим е 1 
комплект за порт

Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло - - - - - - - KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A

Сис
тем

и с 
рец

икл
ира

не 
на т

опл
ина

 (2-т
ръб

ни) Връзки в метричен размер KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Връзки в имперски (британски) размер KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -
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VRV IV с постоянно отопление VRV IV без постоянно отопление VRV III-S Mini 
VRV VRV III-C VRV за студен климат VRV III с рециклиране на топлина Total Solution 

VRV

RYYQ8-20T RYMQ8-20T 2-модулни 
системи

3-модулни 
системи RXYQ8-20T 2-модулни 

системи
3-модулни 

системи RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 REYQ 8~16 REMQ 8~12 REMHQ 12 REMQ 14~16 2-модулни 
системи

3-модулни 
системи REYAQ 10~16

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен)
Свързва няколко модула към една система - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357 -

Комплект за увеличена денивелация
Позволява външното тяло да бъде повече от 50 m над вътрешните тела стандартно - - - - Тяло по специална поръчка -

Комплект за централна дренажна вана
Монтира се към долната част на външното тяло и събира източената вода от всички изходящи 
отвори за конденза на дъното в един отвор. В студени региони трябва да се подгрява от 
допълнителен нагревател, за да не се позволи на източваната вода да замръзне в дренажната вана.

- - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC25C450 KWC26B280 KWC26B450 KWC26B450 1 комплект за 
модул

1 комплект за 
модул KWC25C450

Комплект с нагревател на дъното срещу замръзване на конденза
Допълнителен електрически нагревател за дъното на корпуса на VRV, за да се 
гарантира безпроблемна работа дори и при изключително студен и влажен климат

- - - - - - - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - - - - - -

Външен контролен адаптер за външно тяло
Позволява активиране на работа с ниско ниво на шум и три нива на ограничаване на 
потреблението чрез външни сухи контакти. Свързва се към линия за комуникация F1/F2 и 
изисква електрозахранване от вътрешно тяло*, BSVQ кутия или външно тяло на VRV-WIII.

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.
Виж „Опции и принадлежности за вътрешни тела“

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.
Виж „Опции и принадлежности за вътрешни тела“

BHGP26A1
Комплект цифров манометър - показва текущото налягане на изпарение и 
кондензация в системата като стандарт или положенията на терморегулиращия 
вентил и данните от термодатчика при специален сервизен режим. Свързва се 
към PCB на вътрешните тела, за монтаж във вътрешното тяло

- - - - - - - -       
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система -

KRC19-26
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от термопомпен 
тип или една BS-кутия на система за рециклиране на топлина между охлаждане, отопление и 
работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

Изисква опция 
с BRP2A81 

Изисква опция 
с BRP2A81 

Изисква опция 
с BRP2A81 (1 за 

система)

Изисква опция 
с BRP2A81 (1 за 

система)

Изисква опция 
с BRP2A81 

Изисква опция 
с BRP2A81 (1 за 

система)

Изисква опция 
с BRP2A81 (1 за 

система)
 - - - - - - - - - -

KJB111A - Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло         - - - - - - - - - -

EKPCCAB1 - Софтуер за конфигурация на VRV        - - - - - - - - - - -

BPMKS967A2 - Разклонител (за свързване на 2 RA вътрешни тела)   - -  - -  - - - - - - - - - -

BPMKS967A3 - Разклонител (за свързване на 3 RA вътрешни тела) - - - -  - -  - - - - - - - - - -

VRV за смяна на VRV III-Q термопомпен тип VRV за смяна на VRV III-Q с рециклиране на топлина
VRV-WIII с водно охлаждане VRV

Термопомпено приложение Приложение с рециклиране на топлина

RQYQ 140 RQYQ 8~12 RQYQ 14~16 2-модулни системи 3-модулни системи RQEQ 140~212 2-модулни системи 3-модулни системи 4-модулни системи RWEYQ 8~10 2-модулни системи 3-модулни системи 2-модулни системи 3-модулни системи

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен)
Свързва няколко модула към една система - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFP22MA56 BHFP22MA84 BHFP26MA56 BHFP26MA84

Комплект за увеличена денивелация
Позволява външното тяло да бъде повече от 50 m над вътрешните тела - - - - - - - - - - - - - -

Комплект за централна дренажна вана
Монтира се към долната част на външното тяло и събира източената вода от всички изходящи 
отвори за конденза на дъното в един отвор. В студени региони трябва да се подгрява от 
допълнителен нагревател, за да не се позволи на източваната вода да замръзне в дренажната вана.

KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 1 комплект за 
модул

1 комплект за 
модул KWC26B160 1 комплект за 

модул
1 комплект за 

модул
1 комплект за 

модул - - - - -

Комплект с нагревател на дъното срещу замръзване на конденза
Допълнителен електрически нагревател за дъното на корпуса на VRV, за да се 
гарантира безпроблемна работа дори и при изключително студен и влажен климат

- - - - - - - - - - - - - -

Външен контролен адаптер за външно тяло
Позволява активиране на работа с ниско ниво на шум и три нива на ограничаване на 
потреблението чрез външни сухи контакти. Свързва се към линия за комуникация F1/F2 и 
изисква електрозахранване от вътрешно тяло*, BSVQ кутия или външно тяло на VRV-WIII.

DTA104A53/61/62 DTA104A53/61/62 DTA104A62

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.
Виж „Опции и принадлежности за вътрешни тела“

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на 
вътрешното тяло.

Виж „Опции и принадлежности за вътрешни тела“

Възможен монтаж във външно тяло на RWEYQ. За монтаж във вътрешни тела използвайте 
подходящия тип (DTA104A53/61/62) за определено вътрешно тяло. Виж „Опции и принадлежности 

за вътрешни тела“

BHGP26A1
Комплект цифров манометър - показва текущото налягане на изпарение и 
кондензация в системата като стандарт или положенията на терморегулиращия 
вентил и данните от термодатчика при специален сервизен режим. Свързва се 
към PCB на вътрешните тела, за монтаж във вътрешното тяло

  
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система 
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система - - - - -

KRC19-26
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от термопомпен 
тип или една BS-кутия на система за рециклиране на топлина между охлаждане, отопление и 
работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

  
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система - - - - 
1 комплект за 

система
1 комплект за 

система - -

KJB111A - Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло    1 комплект за система 1 комплект за система - - - -  1 комплект за система 1 комплект за система - -

BWU26A15 - Комплект воден филтър за конструктивно налягане 1,40 MPa - - - - - - - - -  1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул

BWU26A20 - Комплект воден филтър за конструктивно налягане 1,96 MPa - - - - - - - - -  1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул

REFNET тройници REFNET разпределители Разклонителни кутии за модели с рециклиране на топлина (BS-кутии)

Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността 1-портов указател на мощността 1-портов 1-портов 4-портов 6-портов

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 < 101 Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността Указател на мощността

101 ~ 160 161 ~ 250 < 100 на порт < 100 на порт
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Връзки в метричен размер KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - -

Връзки в имперски (британски) размер KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BSVQ100P8B BSVQ160P8B BSVQ250P8B BSV4Q100PV BSV6Q100PV

Комплект за намаляване на шума (звукоизолация) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP EKBSVQLNP - -

Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от термопомпен 
тип или една BS-кутия на система за рециклиране на топлина между охлаждане, отопление и 
работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

- - - - - - - KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26 KRC19-26

Необходим е 1 
комплект за порт

Необходим е 1 
комплект за порт

Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло - - - - - - - KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A KJB111A

Сис
тем

и с 
рец

икл
ира

не 
на т

опл
ина

 (2-т
ръб

ни) Връзки в метричен размер KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Връзки в имперски (британски) размер KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -
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Опции и принадлежности -  вътрешни тела

Таванни касетъчни тела Таванни касетъчни тела Таванни тела за скрит канален монтаж (канални агрегати)

Касета с кръгъл 
поток (800x800) 

4-странна 
(600x600) 2-странно подаване Ъглова (1-странно подаване) малко тънко стандартно

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63 P7 FXSQ 20~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~140

А
да

пт
ер

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ие

BRC1E52A/B
Първокласно жично дистанционно управление с пълнотекстов интерфейс и подсветка             

BRC1D52 
Стандартно жично дистанционно управление със седмичен таймер *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4

Инфрачервено дистанционно управление с включен приемник BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 (бял 
панел)

BRC7F530S *9*10 (сив 
панел)

BRC7E530W *9*10 (стар 
панел)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Опростено жично дистанционно упраавление - - - - - - -      

DCS302C51
Централно дистанционно управление             

DCS301B51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ             

DST301B51
Таймер за програмиране             

DCS601C51
Intelligent Touch Manager             

Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

Външен безжичен термодатчик K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи 
контакти и контрол на зададена точка чрез 0-140 Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Жичен адаптер за външно централно наблюдение/управление 
(контролира 1 цяла система) - - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A61 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор, Допълнителен нагревател, 
Овлажнител)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор) KRP1BA57 *2*7 KRP1B57 *2 - - - - - - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители  
(24 VAC електрозахранващ интерфейс за PCB) DTA114A61 - - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Външен контролен адаптер за външно тяло - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Монтажна кутия / Монтажен панел за адаптерни PCB  
(За тела, при които няма място в таблото за управление) KRP1H98 *7 KRP1BA101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96

Конектор за контакт на принудително изключване Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен - Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Връзка към централизирано управление Стандартен - - - - Стандартен Стандартен Стандартен - Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A - - - -

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A - - - -

Д
ру

ги

Декоративен панел  
(задължителен за касетъчни тела, допълнителен за останалите, заден 
панел за FXLQ)

BYCQ140DG 
(самопочистващ) *5/*6

BYCQ140DW (бял) *3
BYCQ140D (стандартен)

BYFQ60CW (бял панел)
BYFQ60CS (сив панел)

BYFQ60B2 (стар панел)
BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото - - - - EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD

Панелен разделител за намалена необходима височина за монтаж - KDBQ44B60 - - - - - - - - - - -

Уплътнителен комплект за 3-посочно или 2-посочно подаване на 
въздуха KDBHQ55B140 *7

BDBHQ44 (бял и сив 
панел)

KDBHQ44BA60 (стар 
панел)

- - - - - - - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух KDDQ55B140-1 + 
KDDQ55B140-2 *7*8 KDDQ44XA60 KDDQ50A140 - - - - - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод - - - KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

Филтърна камера за засмукване отдолу KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Комплект дренажна помпа стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно Стандартен Стандартен KDAJ25K56 Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Окомплектовка за сензор BRYQ140A

BRYQ60A2W (бял 
панел)

BRYQ60A2S (сив 
панел)

- - - - - - - - - - -

Шумов филтър (само за електромагнитно използване) - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - -

*2 За тези адаптери е необходима монтажна кутия

*3 BYCQ140DW има бяла изолация

 Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително 
да монтирате декоративния панел на BYCQ140DW в среда, изложена на концентрация на прах

*4 Не се препоръчва поради ограничението на функциите

*5 За контрол на BYCQ140DG е необходим контролер BRC1E

*6 BYCQ140DG е несъвместим с Mini VRV, мулти и сплит външни тела без инвертор

*7 Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140DG

*8 И двете части за засмукване на свеж въздух са необходими за всеки агрегат

*9 Сензорната функция не е налична

*10 Функцията за жалузи с независимо управление не е налична
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Таванни касетъчни тела Таванни касетъчни тела Таванни тела за скрит канален монтаж (канални агрегати)

Касета с кръгъл 
поток (800x800) 

4-странна 
(600x600) 2-странно подаване Ъглова (1-странно подаване) малко тънко стандартно

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63 P7 FXSQ 20~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~140

А
да

пт
ер

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ие

BRC1E52A/B
Първокласно жично дистанционно управление с пълнотекстов интерфейс и подсветка             

BRC1D52 
Стандартно жично дистанционно управление със седмичен таймер *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4

Инфрачервено дистанционно управление с включен приемник BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 (бял 
панел)

BRC7F530S *9*10 (сив 
панел)

BRC7E530W *9*10 (стар 
панел)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Опростено жично дистанционно упраавление - - - - - - -      

DCS302C51
Централно дистанционно управление             

DCS301B51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ             

DST301B51
Таймер за програмиране             

DCS601C51
Intelligent Touch Manager             

Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

Външен безжичен термодатчик K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи 
контакти и контрол на зададена точка чрез 0-140 Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Жичен адаптер за външно централно наблюдение/управление 
(контролира 1 цяла система) - - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A61 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор, Допълнителен нагревател, 
Овлажнител)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор) KRP1BA57 *2*7 KRP1B57 *2 - - - - - - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители  
(24 VAC електрозахранващ интерфейс за PCB) DTA114A61 - - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Външен контролен адаптер за външно тяло - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Монтажна кутия / Монтажен панел за адаптерни PCB  
(За тела, при които няма място в таблото за управление) KRP1H98 *7 KRP1BA101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96

Конектор за контакт на принудително изключване Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен - Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Връзка към централизирано управление Стандартен - - - - Стандартен Стандартен Стандартен - Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A - - - -

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A - - - -

Д
ру

ги

Декоративен панел  
(задължителен за касетъчни тела, допълнителен за останалите, заден 
панел за FXLQ)

BYCQ140DG 
(самопочистващ) *5/*6

BYCQ140DW (бял) *3
BYCQ140D (стандартен)

BYFQ60CW (бял панел)
BYFQ60CS (сив панел)

BYFQ60B2 (стар панел)
BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото - - - - EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD

Панелен разделител за намалена необходима височина за монтаж - KDBQ44B60 - - - - - - - - - - -

Уплътнителен комплект за 3-посочно или 2-посочно подаване на 
въздуха KDBHQ55B140 *7

BDBHQ44 (бял и сив 
панел)

KDBHQ44BA60 (стар 
панел)

- - - - - - - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух KDDQ55B140-1 + 
KDDQ55B140-2 *7*8 KDDQ44XA60 KDDQ50A140 - - - - - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод - - - KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

Филтърна камера за засмукване отдолу KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Комплект дренажна помпа стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно Стандартен Стандартен KDAJ25K56 Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Окомплектовка за сензор BRYQ140A

BRYQ60A2W (бял 
панел)

BRYQ60A2S (сив 
панел)

- - - - - - - - - - -

Шумов филтър (само за електромагнитно използване) - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - -

*2 За тези адаптери е необходима монтажна кутия

*3 BYCQ140DW има бяла изолация

 Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително 
да монтирате декоративния панел на BYCQ140DW в среда, изложена на концентрация на прах

*4 Не се препоръчва поради ограничението на функциите

*5 За контрол на BYCQ140DG е необходим контролер BRC1E

*6 BYCQ140DG е несъвместим с Mini VRV, мулти и сплит външни тела без инвертор

*7 Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140DG

*8 И двете части за засмукване на свеж въздух са необходими за всеки агрегат

*9 Сензорната функция не е налична

*10 Функцията за жалузи с независимо управление не е налична



162 163

Опции и принадлежности -  вътрешни тела

Таванни тела за скрит канален монтаж (канални агрегати) Таванни тела Стенни тела Подови тела

Високо ESP Голямо 1-странно подаване 4-странно подаване Скрити Свободностоящи

FXMQ 20~32 FXMQ 40 FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

А
да

пт
ер

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ие

BRC1E52A/B
Първокласно жично дистанционно управление с пълнотекстов интерфейс и подсветка              

BRC1D52 
Стандартно жично дистанционно управление със седмичен таймер              

Инфрачервено дистанционно управление с включен приемник BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7E618 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Опростено жично дистанционно упраавление      - - - - -    

BRC3A61
Дистанционно управление за използване в хотели      - - - - - - - - -

DCS302C51
Централно дистанционно управление              

DCS301B51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ              

DCS601C51
Таймер за програмиране              

DCS301B51 
Intelligent Touch Controller              

Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Външен безжичен термодатчик K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи 
контакти и контрол на зададена точка чрез 0-140 Ω KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Жичен адаптер за външно централно наблюдение/управление 
(контролира 1 цяла система) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор, Допълнителен нагревател, 
Овлажнител)

EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор) - - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители  
(24 VAC електрозахранващ интерфейс за PCB) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Външен контролен адаптер за външно тяло DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Монтажна кутия / Монтажен панел за адаптерни PCB  
(За тела, при които няма място в таблото за управление) KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1BA97 KRP4A93 - - - -

Конектор за контакт на принудително изключване Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Връзка към централизирано управление Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен - - - - Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) - - - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) - - - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Д
ру

ги

Декоративен панел  
(задължителен за касетъчни тела, допълнителен за останалите, заден панел за FXLQ) BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D - - - - - - - EKRDP25 EKRDP40 EKRDP63

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - -

Панелен разделител за намалена необходима височина за монтаж - - - - - - - - - - - - - -

Уплътнителен комплект за 3-посочно или 2-посочно подаване на въздуха - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Декоративен панел за издухване - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140 - - - - - - - - - -

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Комплект дренажна помпа Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен - - - - - K-KDU572EVE - - - -

Окомплектовка за сензор - - - - - - - - - - - - - -

Шумов филтър (само за електромагнитно използване) - - - - - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Г-образен комплект тръби (за посока нагоре) - - - - - KHFP5N160 KHFP5N160 KHFP5N160 - - - - - -

*2 За тези адаптери е необходима монтажна кутия

*3 BYCQ140DW има бяла изолация

 Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително  
да монтирате декоративния панел на BYCQ140DW в среда, изложена на концентрация на прах

*4 Не се препоръчва поради ограничението на функциите

*5 За контрол на BYCQ140DG е необходим контролер BRC1E

*6 BYCQ140DG е несъвместим с Mini VRV, мулти и сплит външни тела без инвертор

*7 Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140DG

*8 И двете части за засмукване на свеж въздух са необходими за всеки агрегат

*9 Сензорната функция не е налична

*10 Функцията за жалузи с независимо управление не е налична
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Таванни тела за скрит канален монтаж (канални агрегати) Таванни тела Стенни тела Подови тела

Високо ESP Голямо 1-странно подаване 4-странно подаване Скрити Свободностоящи

FXMQ 20~32 FXMQ 40 FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

А
да

пт
ер

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ие

BRC1E52A/B
Първокласно жично дистанционно управление с пълнотекстов интерфейс и подсветка              

BRC1D52 
Стандартно жично дистанционно управление със седмичен таймер              

Инфрачервено дистанционно управление с включен приемник BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7E618 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2C51
Опростено жично дистанционно упраавление      - - - - -    

BRC3A61
Дистанционно управление за използване в хотели      - - - - - - - - -

DCS302C51
Централно дистанционно управление              

DCS301B51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ              

DCS601C51
Таймер за програмиране              

DCS301B51 
Intelligent Touch Controller              

Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Външен безжичен термодатчик K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи 
контакти и контрол на зададена точка чрез 0-140 Ω KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Жичен адаптер за външно централно наблюдение/управление 
(контролира 1 цяла система) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор, Допълнителен нагревател, 
Овлажнител)

EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор) - - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители  
(24 VAC електрозахранващ интерфейс за PCB) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Външен контролен адаптер за външно тяло DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Монтажна кутия / Монтажен панел за адаптерни PCB  
(За тела, при които няма място в таблото за управление) KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 KRP4A96 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1BA97 KRP4A93 - - - -

Конектор за контакт на принудително изключване Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Връзка към централизирано управление Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен - - - - Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) - - - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) - - - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Д
ру

ги

Декоративен панел  
(задължителен за касетъчни тела, допълнителен за останалите, заден панел за FXLQ) BYBS32D BYBS45D BYBS71D BYBS125D - - - - - - - EKRDP25 EKRDP40 EKRDP63

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - -

Панелен разделител за намалена необходима височина за монтаж - - - - - - - - - - - - - -

Уплътнителен комплект за 3-посочно или 2-посочно подаване на въздуха - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Декоративен панел за издухване - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25K36A KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140 - - - - - - - - - -

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Комплект дренажна помпа Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен - - - - - K-KDU572EVE - - - -

Окомплектовка за сензор - - - - - - - - - - - - - -

Шумов филтър (само за електромагнитно използване) - - - - - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Г-образен комплект тръби (за посока нагоре) - - - - - KHFP5N160 KHFP5N160 KHFP5N160 - - - - - -

*2 За тези адаптери е необходима монтажна кутия

*3 BYCQ140DW има бяла изолация

 Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително  
да монтирате декоративния панел на BYCQ140DW в среда, изложена на концентрация на прах

*4 Не се препоръчва поради ограничението на функциите

*5 За контрол на BYCQ140DG е необходим контролер BRC1E

*6 BYCQ140DG е несъвместим с Mini VRV, мулти и сплит външни тела без инвертор

*7 Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140DG

*8 И двете части за засмукване на свеж въздух са необходими за всеки агрегат

*9 Сензорната функция не е налична

*10 Функцията за жалузи с независимо управление не е налична
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Опции и принадлежности - вентилация и гореща вода

ДРУГИ VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление на централно отопление 
(контролира 1 цяла система) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A61

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи контакти и 
контрол на зададена точка чрез 0-140 Ω KRP4A51 KRP4A51

Адаптер PCB за управление на овлажнител на 3-та страна/ за изходящ работен сигнал KRP50-2 KRP50-2

Комплект за управление на допълнителен нагревател на 3-та страна BRP4A50 BRP4A50

Сензор за дистанционното KRCS01-1

Забележки

(1) За работа е необходим селектор за студено/топло

(2) Не свързвайте системата към устройства с DIII-мрежа (Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks интерфейс, BACnet интерфейс…).

VAM150FA VAM250FA VAM350FA/FB VAM500FA/FB VAM650FA/FB VAM800FA/FB VAM1000FA/FB VAM1500FA/FB VAM2000FA/FB VKM50GA(M) VKM80-100GA(M) FXMQ125MF FXMQ200-250MF ERQ100-125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200-250AW1 EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB

YAFM323F15 YAFM323F25 YAFM323F35 KDDM24A50 KDDM24A100 KDDM24A100 2 x KDDM24A100 2 x KDDM24A100 KAF241G80M KAF241G100M

Високоефективен филтър -65% KAF242G80M KAF242G100M KAFJ372L140

-90% KAFJ373L140

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот YAFF323F15 YAFF323F25 YAFF323F35 YAFF323F50 YAFF323F65 YAFF323F100 2 x YAFF323F65 2 x YAFF323F100 KAFJ371L140 KAFJ371L280

Филтърна камера 1 попитайте представителя на Daikin KDJ370SL140 KDJ370SL280

Шумозаглушител KDDM24B100

Номинален тръбен диаметър Ø250 mm

Канален адаптер YAFF323F50 YAFF323F65 YDFA25AEI YDFA25AEI

Номинален тръбен диаметър Ø250 mm Ø250 mm

Комплект дренажна помпа KDU30LL250VE

Адаптер за кабели KRP1B61

Централна дренажна вана KWC26B160 KWC26B280

Централен извод за конденз KKPJ5F180 KKPJ5F180
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от термопомпен 
тип или една BS-кутия на система с рециклиране на топлина между охлаждане, отопление и 
работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

KRC19-26A6

Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26A6 за студено/топло KJB111A

Външен контролен адаптер за външно тяло DTA104A61 попитайте 
представителя на Daikin DTA104A61 DTA104A61

Забележки

(1) Филтърната камера има фланец смукателен тип. (Основното тяло няма).

Някои опции могат да не се използват поради условията за монтаж на оборудването. Моля, потвърдете преди поръчка.

Някои опции могат да не се използват в комбинация.

Работният шум може да се повиши до известна степен в зависимост от използваните опции.

ИНДИВИДУАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

VAM жично дистанционно управление BRC301B61 BRC301B61

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 DST301B51

HXY080-125A HXHD125A
Дренажна вана EKHBDPCA2
Цифрови входно-изходни PCB EKRP1HBAA
РСВ за потребление - необходима за свързване на стаен термостат EKRP1AHTA
Дистанционен потребителски интерфейс (remocon) - Същият контролер, доставен 
с каскаден агрегат, може да се монтира паралелно или на друго място. Ако са 
монтирани 2 контролера, монтажникът трябва да избере 1 главен и 1 подчинен

EKRUAHTB

Допълнителен нагревател EKBUHAA6(W1/V3)
Жичен стаен термостат - изисква PCB за потребление EKRP1AHTA EKRTWA
Безжичен стаен термостат - изисква PCB за потребление EKRP1AHTA EKRTR1
Дистанционен сензор за стаен термостат - изисква PCB за потребление EKRP1AHTA EKRTETS
Водосъдържател за битова гореща вода - стандартен
(комплектован отгоре на хидравличния модул)

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Водосъдържател за битова гореща вода - с възможност за свързване към слънчева система EKHWP500B

Слънчев колектор *1 EKSV26P (вертикален)
EKSH26P (хоризонтален)

Помпена група EKSRPS

*За тази опция е необходима 1 помпена група
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ДРУГИ VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление на централно отопление 
(контролира 1 цяла система) KRP2A51 KRP2A51 KRP2A61

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи контакти и 
контрол на зададена точка чрез 0-140 Ω KRP4A51 KRP4A51

Адаптер PCB за управление на овлажнител на 3-та страна/ за изходящ работен сигнал KRP50-2 KRP50-2

Комплект за управление на допълнителен нагревател на 3-та страна BRP4A50 BRP4A50

Сензор за дистанционното KRCS01-1

Забележки

(1) За работа е необходим селектор за студено/топло

(2) Не свързвайте системата към устройства с DIII-мрежа (Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks интерфейс, BACnet интерфейс…).

VAM150FA VAM250FA VAM350FA/FB VAM500FA/FB VAM650FA/FB VAM800FA/FB VAM1000FA/FB VAM1500FA/FB VAM2000FA/FB VKM50GA(M) VKM80-100GA(M) FXMQ125MF FXMQ200-250MF ERQ100-125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200-250AW1 EKEQFCB EKEQDCB EKEQMCB

YAFM323F15 YAFM323F25 YAFM323F35 KDDM24A50 KDDM24A100 KDDM24A100 2 x KDDM24A100 2 x KDDM24A100 KAF241G80M KAF241G100M

Високоефективен филтър -65% KAF242G80M KAF242G100M KAFJ372L140

-90% KAFJ373L140

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот YAFF323F15 YAFF323F25 YAFF323F35 YAFF323F50 YAFF323F65 YAFF323F100 2 x YAFF323F65 2 x YAFF323F100 KAFJ371L140 KAFJ371L280

Филтърна камера 1 попитайте представителя на Daikin KDJ370SL140 KDJ370SL280

Шумозаглушител KDDM24B100

Номинален тръбен диаметър Ø250 mm

Канален адаптер YAFF323F50 YAFF323F65 YDFA25AEI YDFA25AEI

Номинален тръбен диаметър Ø250 mm Ø250 mm

Комплект дренажна помпа KDU30LL250VE

Адаптер за кабели KRP1B61

Централна дренажна вана KWC26B160 KWC26B280

Централен извод за конденз KKPJ5F180 KKPJ5F180
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от термопомпен 
тип или една BS-кутия на система с рециклиране на топлина между охлаждане, отопление и 
работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

KRC19-26A6

Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26A6 за студено/топло KJB111A

Външен контролен адаптер за външно тяло DTA104A61 попитайте 
представителя на Daikin DTA104A61 DTA104A61

Забележки

(1) Филтърната камера има фланец смукателен тип. (Основното тяло няма).

Някои опции могат да не се използват поради условията за монтаж на оборудването. Моля, потвърдете преди поръчка.

Някои опции могат да не се използват в комбинация.

Работният шум може да се повиши до известна степен в зависимост от използваните опции.

ИНДИВИДУАЛНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

VAM жично дистанционно управление BRC301B61 BRC301B61

ЦЕНТРАЛИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ VAM-FA/FB VKM-GA(M) FXMQ-MF EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 DST301B51

HXY080-125A HXHD125A
Дренажна вана EKHBDPCA2
Цифрови входно-изходни PCB EKRP1HBAA
РСВ за потребление - необходима за свързване на стаен термостат EKRP1AHTA
Дистанционен потребителски интерфейс (remocon) - Същият контролер, доставен 
с каскаден агрегат, може да се монтира паралелно или на друго място. Ако са 
монтирани 2 контролера, монтажникът трябва да избере 1 главен и 1 подчинен

EKRUAHTB

Допълнителен нагревател EKBUHAA6(W1/V3)
Жичен стаен термостат - изисква PCB за потребление EKRP1AHTA EKRTWA
Безжичен стаен термостат - изисква PCB за потребление EKRP1AHTA EKRTR1
Дистанционен сензор за стаен термостат - изисква PCB за потребление EKRP1AHTA EKRTETS
Водосъдържател за битова гореща вода - стандартен
(комплектован отгоре на хидравличния модул)

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Водосъдържател за битова гореща вода - с възможност за свързване към слънчева система EKHWP500B

Слънчев колектор *1 EKSV26P (вертикален)
EKSH26P (хоризонтален)

Помпена група EKSRPS

*За тази опция е необходима 1 помпена група
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Опции - системи за управление

DCM601A51 DMS504B51 DMS502A51

LonWorks интерфейс BACnet интерфейс
iTM plus адаптер DCM601A52

iTM интегратор DCM601A53

iTM ppd софтуер DCM002A51

софтуер за iTM енергиен навигатор DCM008A51

Вх
од

/И
зх

од
 н

а 
W

AG
O

Комуникационен блок на Modbus WGDCMCPLR

DC24V електрозахранващ блок: 787-712

DC24V електрозахранващ блок: 750-613

Конектор: 750-960

Модул на терминатор: 750-600

Di модул: 750-400, 750-432

Do модул: 750-513/000-001

Ai модул: 750-454, 750-479

Термисторен модул: 750-461/020-000

Интерфейсен адаптер за връзка към тела на RA KRP928A2S KRP928A2S

Интерфейсен адаптер за връзка към тела на R-407C/R-22 Sky Air DTA102A52 DTA102A52

Интерфейсен адаптер за връзка към тела на R-410A Sky Air DTA112B51 DTA112B51

DIII платка DAM411B51

Цифров вход/изход DAM412B51



собствениците на сгради
С патентованата инверторна технология на Daikin и променливата температура на 
хладилния агент, климатичната система VRVIII работи с невероятна ефективност. 
Това допринася за големи икономии на енергия, което значително намалява 
вашите експлоатационни разходи и улеснява по-доброто управление на сградата.

крайните потребители
За осигуряване на комфортен въздух около вас,   Daikin предлага системи на 
въздухообработващи климатични камери, които далеч не са само за климатизация. 
Освен с придаване на приятна температура, качеството на въздуха може да се 
подобри с вентилация, овлажняване и други процеси. Лесната употреба се 
постига чрез модерни централизирани системи за управление.

проектантски бюра и 
консултанти
Системите VRV на Daikin включват външни и вътрешни тела, предлагани в богата 
гама от модели за сгради с различни размери и условия за монтаж. Дължината на 
тръбопроводите и други характеристики поставят малко ограничения и постигат  
голяма гъвкавост при удовлетворяване на изискванията на сградата. Гъвкавост се 
постига и когато системата е монтирана, тъй като уникалната технология за постоянно 
отопление прави VRV съвършено подходяща за моновалентна система за отопление.

монтажници
Daikin предлага компактен дизайн за външните тела на VRV с още функции 
за оптимизиране на оборудването, като надвишава стандарта за климатични 
системи. Компактните тела улесняват монтажа  в ограничени пространства върху 
покриви и заемат по-малко полезно пространство. По-лесната монтажна дейност 
и софтуерът за конфигурация на VRV включва бързо изпълнение  и въвеждане в 
експлоатация с време в запас.

Предимства за



Нашата мисия е
Вашия
  успех

 

намерете най-новата информация на http://www.daikin.bg/vrv-iv

ПРОДУКТОВА ГАМА VRV  

КАТАЛОГ ЗА ТЪРГОВСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

Страхотна ноВИна
VRV IV ОПРЕДЕЛЯ СТАНДАРТА... ОТНОВО
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Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, 
задължаващо Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. е изготвил настоящата брошура на базата 
на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, 
надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, 
представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. 
Daikin Europe N.V. не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, 
произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. 
има авторско право върху цялото съдържание.
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DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www.daikin.bg

Отпечатано на хартия E-coat на Arjo Wiggins. 
Всички влакна са от устойчиво горско 
стопанство и от контролирани източници. 
Използваната целулоза за хартията E-coat е 
избелена по стандарти ECF и TCF. Повторно 
използване на рециклирани фибри, 
пълнители и покриващи пигменти. E-coat 
има сертификати FSC и ISO 14001.
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