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ПОДОВО ТЯЛО ЗА СКРИТ МОНТАЖ
ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА РЕСТОРАНТИ
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ХОТЕЛСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

НАПЪЛНО ПЛОСКА КАСЕТА
ОФИСНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
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Съдържание
VRV,  
решението за търговския сектор

VRV системите на Daikin могат да бъдат 
персонализирани, за да отговарят на 
изискванията за комфорт и енергийна 
ефективност на всяка търговска сграда.

Стандартите и технологиите на VRV IV

Уникални и патентовани технологии, които 
правят разликата.

Предимства

VRV IV системите на Daikin са бързи и 
лесни за персонализиране, въвеждане в 
експлоатация и техническо обслужване, като 
предлагат на крайния потребител перфектен 
и надежден комфорт и управление, 
съобразено с техните нужди.

Продуктов обхват на външни тела

Външните тела на Daikin предлагат решение 
за всички приложения и климатични условия.

Вътрешни тела

Вътрешните тела на Daikin са проектирани, 
за да се впишат лесно във всеки интериор, 
от модерен до класически, а също така са 
тихи и предоставят комфорт.

Гореща вода

Ефективно осигуряване на гореща вода 
за подово отопление, радиатори и 
въздухообработващи климатични камери 
или за осигуряване на гореща вода за мивки, 
бани и душове. 

Въздушни завеси Biddle

Бързи и лесни за монтаж, въздушните 
завеси Biddle са изключително ефективни 
и времето за изплащане на инвестицията е 
под 18 месеца, в сравнение с електрически 
въздушни завеси.

Вентилация и обработка на въздуха

Daikin предлага най-широката гама от 
тела за вентилация и въздухообработващи 
климатични камери за здравословна и 
комфортна среда

Системи за управление

Системите на Daikin за управление варират 
от системи за управление на сградата до 
опростени дистанционни управления, 
които са лесни за използване и предлагат 
интелигентно управление на енергията.

Опции и принадлежности

Ние предлагаме пълен набор от опции 
и принадлежности, които позволяват на 
нашите системи да бъдат персонализирани, 
за да изпълнят изискванията на различни 
клиенти.
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Защо да изберете Daikin
Нашето обещание е да гарантираме, че вашите 
клиенти могат да разчитат на Daikin за най-добрия 
комфорт, за да са свободни да се съсредоточат 
върху собствения си живот в работата и дома.

Ние обещаваме да се посветим на технологични 
постижения, акцент върху дизайна и най-високите 
стандарти за качество, така че нашите клиенти да 
могат да разчитат на комфорта, който предоставяме.

Нашето обещание към света е абсолютно. Продуктите 
ни са в челните редици на  нисък разход на енергия  
и ние непрекъснато ще създаваме нововъведения 
за допълнително намаляване на въздействието 
върху околната среда на решения за ОВК и хладилна 
техника.

Ние водим там, където другите следват. Ние 
ще продължим с глобалното си лидерство в 
решенията за ОВК и хладилна техника, понеже нашата 
специализирана експертиза във всички пазарни 
сектори, съчетана с 90-годишния опит ни позволяват 
да предоставим добавена стойност в дългосрочни 
взаимоотношения, основани на доверие, 
уважение и надеждност.
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Супермаркет
Спорт и 

свободно време
Склад и 
магазин РесторантХотел

Офис Техническа сграда

Обществена 
сграда

VRV
Решението за търговския сектор

VRV технологията на Daikin поведе по пътя при 
персонализирането, което да съответства на 
изискванията за комфорт и енергийна ефективност 
на отделните търговски сгради. Гъвкава, за да 
обхване всички приложения и климатични условия, 
VRV има уникални продукти, които правят разликата 
за вас и вашите клиенти.
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КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ

VRV IV определя стандарта 
… отново

Защо да изберете VRV?
• Изобретател и лидер на пазара на VRV системи от 1982 г.

 › Над 90 години опит при термопомпите
 › Проектирана за и произведена в Европа

• Уникална гама от външни тела, обхващаща всички приложения и климатични условия

• Уникални продукти, които правят разликата

при ефективността
 › Променлива температура на хладилния агент, водеща до най-високата сезонна ефективност
 › Таванна касета с кръгъл поток със самопочистващ се панел

при комфорта
 › Променлива температура на хладилния агент, предотвратяваща студени течения
 › Истинско постоянно отопление по време на размразяване
 › Тeлa от клас 15, за малки и добре изолирани помещения (модели, които са касета, стенно тяло, таванно тяло за скрит монтаж)
 › Вътрешни и външни тела с ниско ниво на шум

при дизайна
 › Напълно плоска касета, която приляга напълно към тавана
 › Daikin Emura, уникален култов дизайн

при монтажа
 › Автоматично зареждане на хладилен агент и проверка от разстояние за пропуск на хладилен агент
 › Четиристранна таванна касета за открит монтаж (FXUQ)
 › Въздухообработваща климатична камера на Daikin от тип „plug & play“
 › Цялостно решение, вкл. нискотемпературен и високотемпературен хидравличен модул, въздушни завеси Biddle и др.

при управлението
 › Икономически ефективна малка система за управление на сградата (BMS) Intelligent Touch manager, която интегрира 
всички видове продукти

 › Лесно интегриране в BMS на трети лица
 › Специализирани решения за управление за приложения като техническо охлаждане, магазини, хотели, ...

• Отлична надеждност

 › Истинско техническо охлаждане
 › Газово охлаждани PCB
 › Продължително тестване преди новите тела да напуснат фабриката
 › Най-широката мрежа за поддръжка и следпродажбено обслужване
 › Всички резервни части са налични в Европа

VRV климатичната система е първата в света индивидуална климатична система с регулиране на променливата температура на хладилния агент, комерсиализирана от Daikin през 1982 г. 

VRV е запазена марка на Daikin Industries Ltd, като това е съкращение от технология, която ние наричаме „Variable Refrigerant Volume“ (променлив обем на хладилния агент).
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Предимства за 
монтажниците
Daikin VRV IV определя стандарта с най-новите 
технологии, въвеждане в експлоатация и 
техническо обслужване, които пестят време.

 › Опростено и пестящо време въвеждане в 
експлоатация с Конфигуратор за VRV

 › Проверка от разстояние за пропуск на 
хладилен агент

 › Един доставчик = една точка за контакт
Много опции, за да изпълните изискванията на 
клиента

Предимства за 
консултантите
VRV IV технологията на Daikin поведе по пътя 
при персонализирането, което да съответства 
на изискванията за комфорт и енергийна 
ефективност на отделните сгради, като води 
до намалени капиталови и текущи разходи.

 › Екологичен дизайн
 › Идеална за постигане на отлични оценки по 
BREEAM/EPDB

 › Вече без студени въздушни течения с по-
високи температури на изпарение до 11 или 
16°C, което прави VRV IV идеална алтернатива 
на системи, базирани на вода

 › Уникална спецификация за моновалентно 
отопление

Предимства за 
собствениците
VRV IV е най-доброто решение за 
персонализиран комфорт и интелигентно 
управление, съобразено с вашите индивидуални 
нужди и за максимизиране на енергийната 
ефективност

 › Годишни икономии на разходи до 28% (в 
сравнение с VRV III)

 › Вече без студени въздушни течения с 
променлива температура на хладилния агент

 › Една точка на контакт за проектирането и 
поддръжката на вашата система за климатичен 
контрол

 › Интегрираната система позволява максимална 
енергийна ефективност за крайния потребител

 › Няколко системи могат да бъдат управлявани 
по същия начин за основни клиенти

Термопомпа
Рекуперация на топлина

За замяна
С водно охлаждане

Стандартите на VRV IV
• Променлива температура на хладилния агент

 › Пригодете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност 
и комфорт

 › До 28% по-висока сезонна ефективност (ESEER)
 › Първата VRV, работеща в зависимост от външните климатични условия
 › Вече без студени въздушни течения благодарение на по-високата 
температура на изходящия въздух

• Постоянен комфорт

 › Истинското/действителното постоянно отопление прави VRV IV 
най-добрата алтернатива на традиционните системи за отопление

• Конфигуратор за VRV

 › софтуер за най-бързото и най-точно въвеждане в експлоатация, 
конфигурация и персонализиране

• Цялостно решение

 › един доставчик за отопление, охлаждане, вентилация, гореща 
вода, въздушни завеси Biddle и управление

 › комбиниране на жилищни и VRV вътрешни тела 

•  Свободна комбинация от външни тела, за да се изпълнят 
изискванията за място за монтаж или ефективност

• Дисплей на външното тяло за бързи настройки на място
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В днешно време много сгради разчитат на отделни 
системи за отопление, охлаждане, замразяване, 
отопление с въздушни завеси и гореща вода. 
В резултат от това се губи енергия. За да се 
осигури много по-ефективна алтернатива, VRV 
технологията е разработена като едно цялостно 
решение, управляващо до 70% от потреблението 
на енергия на сградата, което дава голям 
потенциал за намаляване на разходите.

 › Отопление и охлаждане за целогодишен комфорт
 › Гореща вода за ефективно осигуряване на 
гореща вода

 › Подово отопление / охлаждане за ефективно 
отопление/охлаждане на пространството

 › Вентилация за висококачествен климат в 
помещенията

 › Въздушни завеси за оптимално разделяне на 
въздуха 

 › Управления за максимална ефективност на 
работата

Комбинирайте до 70% от потреблението на енергия на сградата

 Цялостно решение

Гореща вода

Въздушни завеси

Отопление

Охлаждане

Управления

Вентилация
Подово отопление

Средно потребление на енергия в офисСредно потребление на енергия в хотел

Осветление

Офис 
оборудване

Интегриране на 

оборудване 

от трета 

страна

Отопление на 
помещения 25%

Охлаждане на 
помещения 9%

Вентилация 5%

ДругиГореща вода 9%

Други

Офис

В кухнята

Осветление

Отопление на 
помещения 31%

Вентилация 4% 

Замразяване 3% 

Охлаждане на 
помещения 15%

Гореща вода 17%70% 48%

Интегриране на 

оборудване 

от трета 

страна
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Отопление и охлаждане Интелигентни системи за управление

 › Комбинирайте VRV вътрешни тела със стилни 
вътрешни тела в една система

 › Новата касета с кръгъл поток определя стандарта 
за ефективност и комфорт

 › Mini BMS свързва Daikin и оборудване от трета 
страна

 › Интегриране на решения за интелигентно 
управление с инструменти за управление на 
енергията за намаляване на текущите разходи

Въздушна завеса BiddleНискотемпературен хидравличен модул

 › Високоефективно отопление на помещения чрез: 
- Подово отопление 
- Нискотемпературни радиатори 
- Термопомпен конвектор

 › Гореща вода от 25 °C до 45 °C

*само за свързване към VRV с рекуперация на топлина

 › Ефективно осигуряване на гореща вода за: 
- Душове 
- Мивки 
- Битова вода за почистване

 › Гореща вода от 25 °C до 80 °C

Високотемпературен хидравличен модул* Вентилация

 › Най-широката гама при DX вентилацията - от малки 
тела за вентилация с рекуперация на топлина до 
големи въздухообработващи климатични камери

 › Осигурява свежа, здравословна и комфортна среда

22

 › Времето за изплащане на инвестицията е с 
1 година по-кратко в сравнение с електрическа 
въздушна завеса

 › Високоефективно решение за разделяне на 
климата при врати

Една система, 
множество приложения за хотели, офиси, 

магазини за продажби на дребно, домове …
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VRV  
за офиси и банки

VRV  
за хотели

Ефективност на работното място

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

Нашето решение за офиси предлага:
 › Значително намалени разходи за гореща вода и 
отопление чрез повторно използване на топлината, 
рекуперирана от зони, изискващи охлаждане

 › Уникална напълно плоска касета, която приляга 
напълно към архитектурни таванни плочи

 › Интелигентни сензори
 -  максимизиране на ефективността чрез изключване 

на уреда, ако в конферентната зала няма никой
 -  максимизиране на комфорта чрез насочване 

на въздушния поток встрани от хората, за да се 
избегне студено течение

 › Цялостна малка BMS система на Daikin за 
управление на офис сграда с Intelligent Touch 
Manager

 › Връзка тип Plug & play към въздухообработващи 
климатични камери на Daikin за по-здравословна 
атмосфера в офиса

 › Осигуряване на гореща вода за мивки и подово отопление
 › Истинско надеждно техническо охлаждане до -20°C, 
включително функция за режим на работа/готовност

Гостоприемство с икономии

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

Нашето решение за хотели предлага:
 › Ниски разходи за отопление и гореща вода чрез 

рекуперация на топлината от зони, изискващи 
охлаждане

 › Перфектната персонална среда за гостите чрез 
едновременно отопление на помещения и 
охлаждане на други помещения

 › Гъвкав монтаж: външното тяло може да се монтира 
отвън, за да се увеличи площта за гости, или в 
сградата, за да се сведе до минимум външното 
пространство или шума в градските центрове

 › Таванните тела за скрит монтаж, проектирани за 
малки, добре изолирани помещения като хотелски 
стаи, предлагат много ниски нива на шум и 
гарантират комфортна почивка през нощта

 › Интелигентното управление на енергията 
чрез Intelligent Touch Manager осигурява 
пълен контрол на собственика на хотела върху 
потреблението на енергия

 › Интелигентните и лесни за ползване контролери за 
хотелски стаи променят настройката автоматично, 
когато гост излезе от стаята или отвори прозорец

 › Лесна интеграция в софтуер за резервиране на 
хотелски стаи

 › Осигуряване на гореща вода за бани, подово 
отопление и радиатори до 80°C

22

22

22

Вижте в

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Вижте в

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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VRV 
за магазини за продажби на дребно

VRV  
за битово приложение

Намаляване на разходите за търговия на дребно

Търговците на дребно са подложени на натиск за намаляване както 
на разходите за развитие на магазините, така и на текущите разходи. 
Затова енергийно ефективните решения на достъпни цени са 
жизненоважни за намаляване на експлоатационните разходи, като 
същевременно осигуряват съответствие с най-новите разпоредби.

Нашите решения за сектора за търговия на дребно предлагат:
 › Технология с компактна инверторна термопомпа
 › Гъвкав монтаж: външното тяло може да се монтира отвън, за да 

се увеличи площта за гости, или в сградата, за да се сведе до 
минимум външното пространство или шума в градските центрове

 › Уникални таванни касети с кръгъл поток със самопочистващ се 
панел, който спестява до 50% от потреблението на енергия в 
сравнение със стандартните касетъчни тела

 › Лесно за използване дистанционно управление с функция за 
блокиране на бутоните за избягване на неправилна употреба

 › Индивидуално управление на всяко вътрешно тяло или зона в 
магазина

 › Намаляване на текущите разходи чрез предварителен/последващ 
търговски режим, ограничаващ използването на енергия от 
осветление, климатизация, ...

 › Най-ефективното решение за обекти с постоянно отворени врати 
с въздушни завеси Biddle

Няма друго място като дома

Икономична термопомпена система с ниско 
потребление на енергия за собственици на 
жилища, предлагаща максимален комфорт.

Нашите жилищни решения предлагат:
 › По-малко емисии на CO

2
 в сравнение с 

традиционните системи за отопление
 › Компактна конструкция на външното тяло с 
ниско ниво на шум

 › Почти безшумни вътрешни тела с нива на звука 
до 19 dBA

 › Daikin Emura, стенно тяло с култов дизайн
 › Уникално подово тяло Nexura, предлагащо 
усещане за радиатор с ефективността на 
термопомпа

 › Телата са скрити в стената или тавана, за да бъдат 
напълно незабележими

 › Удобно за използване и интуитивно управление
 › Към едно външно тяло могат да се свържат до 
9 вътрешни тела

Бързо и качествено обновяване на 
системите с R-22 и R-407C с...  

VRV решения за замяна:

22
22

22

Вижте в

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

 › Клиентите ви могат да продължат с дейността си дори при 
смяна на системата

 › По-кратко време за монтаж
 › По-ниски разходи за монтаж
 › Замяна на системи, които не са на Daikin
 › Автоматично зареждане на хладилен агент и почистване на тръбите
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Коя външна VRV  
система ми предлага най-доброто решение?

С рекуперация на топлината или термопомпен тип?

 › Едновременно отопление И охлаждане от една система
 › „Безплатно“ отопление и гореща вода чрез 

прехвърляне на топлина от зони, изискващи охлаждане
 › Максимален индивидуален комфорт във всички 
области

 › Техническо охлаждане до -20 °С

VRV с рекуперация на топлината

VRV термопомпен тип

Охлаждане ОтоплениеГореща вода

Извлечената топлина доставя 

безплатна гореща вода и отопление

+

 › За режим на отопление ИЛИ охлаждане от една 
система

Компоненти:

Компоненти:

Външно тяло

Външно тяло

Вътрешно тяло

Вътрешно тяло

Тръби за 
хладилен агент 

с 3-тръбна 
система

Тръби за 
хладилен агент с 
2-тръбна система

Единични и мулти 
BS кутии: позволяват 

отделно превключване 
на вътрешни тела 

между отопление и 
охлаждане

Север

Юг 
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С въздушно или с водно охлаждане?

С въздушно охлаждане

С водно охлаждане

 › Бърза и лесна за монтаж, не са необходими 
допълнителни компоненти

 › Ниски разходи за поддръжка
 › Работен диапазон от - 25°C~52°C
 › Може да се монтира както на открито, така и на закрито
 › Капацитет за една система до 54 к.с.

 › Подходящо за големи и многоетажни сгради 
поради силно неограничените възможности на 
тръбите на водния кръг

 › Не се влияе от външната температура/климатични условия
 › Намалени емисии на CO

2
 благодарение на 

използването на геотермална енергия като 
възобновяем енергиен източник

 › Позволява рекуперация на топлина в цялата 
сграда, благодарение на съхранението на 
енергията във водния кръг

Компоненти:

Компоненти:

Външно тяло

Външно тяло

Вътрешно тяло

Вътрешно 
тяло

Тръби за 
хладилен агент

Тръби за 
хладилен агент

(Геотермален) 
воден кръг
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Модел Име на продукт 4 5 6 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
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ин
а

VR
V 

IV
 с

 р
ек

уп
ер

ац
ия

 н
а 

то
пл

ин
а Най-доброто решение за ефективност и комфорт

 › Напълно интегрирано решение с рекуперация на топлина за максимална ефективност 
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно 

управление на температурата, вентилация, гореща вода, въздухообработващи 
климатични камери и въздушни завеси Biddle

 › „Безплатно“ отопление и топла вода чрез рекуперация на топлината
 › Идеалният личен комфорт за гостите/наемателите чрез едновременно охлаждане и 

отопление
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на 

хладилния агент и постоянно отопление
 › Позволява техническо охлаждане
 › Най-голямата гама от BS кутии на пазара

REYQ-T

      
 

                     

Преглед на продуктите 
Външни тела 

С
 в

ъ
зд

уш
но

 о
хл

аж
да

не
 - 

те
р

м
оп

ом
па

VR
V 

IV
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ер
м
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н 
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ъ
сн
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о 
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ле
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е

Оптималното решение на Daikin с максимален комфорт
 › Постоянно отопление по време на размразяване
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на 

контакт: точно управление на температурата, вентилация, гореща вода, 
въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle

 › Може да се свърже със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура 

на хладилния агент и постоянно отопление

 RYYQ-T
      

                   

VR
V 

IV
 т

ер
м

оп
ом

пе
н 

ти
п 

бе
з 

не
пр

ек
ъ

сн
ат

о 

от
оп

ле
ни

е

Решението на Daikin за комфорт и ниска консумация на енергия
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на 

контакт: точно управление на температурата, вентилация, гореща вода, 
въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle

 › Може да се свърже със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура 

на хладилния агент

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Решение за икономия на пространство без компромис с ефективността
 › За жилищни и леки търговски приложения
 › Икономии на пространство
 › Може да свърже VRV със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

Се
р

ия
  

VR
V 

IV
-S

Решение за икономия на пространство без компромис с ефективността
 › Пестяща пространство вертикална конструкция за гъвкав монтаж
 › Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно управление на 

температурата, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
 › Може да свърже VRV със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния 

агент

пускане на пазара 
през есента на 

2015 г.

RXYSQ-TV1/TY1
     

VR
V 

IV
-S

  

се
р

ия
  

C
om

p
ac

t

Най-компактната VRV
 › Компактната и лека конструкция с един вентилатор спестява място и е лесна за монтаж
 › Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно управление на 

температурата, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
 › Може да свърже VRV със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния 

агент

пускане на пазара 
през есента на 

2015 г. 

RXYSCQ-TV1

Compact

   

VR
V 

III
 те

рм
оп
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пе

н 
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п,

 о
пт

им
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ан

а 

за
 о

то
пл

ен
ие

Когато отоплението е приоритет, без компромис с ефективността
 › Подходящ като единствен източник на отопление
 › Разширен работен диапазон до -25°C при отопление
 › Постоянен капацитет на отопление и висока ефективност при ниски 

външни температури

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Конфигурация на VRV Classic

 › За стандартни изисквания за отопление и охлаждане
 › Може да се свързва към VRV вътрешни тела, системи за вентилация и 

управление

RXYCQ-A       

За
 з

ам
ян

а

р
ек

уп
ер

ац
ия

 н
а 

то
пл

ин
а

Бърза и качествена замяна на системите с R-22 и R-407C
 › Икономически ефективна и бърза замяна чрез повторно използване на 

съществуващата система от тръби
 › До 40% по-ефективна от система с R-22
 › Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
 › Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители

RQCEQ-P*

         

те
р

м
оп

ом
пе

н 
 

ти
п

Бърза и качествена замяна на системите с R-22 и R-407C
 › Икономически ефективна и бърза замяна чрез повторно използване на съществуващата система 

от тръби
 › До 80% по-ефективна от система с R-22
 › Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
 › Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния агент

RXYQQ-T*        

             

С
 в

од
но

 о
хл

аж
да

не

VR
V 

IV
 с

 в
од

но
 о

хл
аж

да
не

Идеални за високи сгради, използващи вода като източник на топлина
 › Намалени емисии на CO

2
 благодарение на използването на геотермална енергия като 

възобновяем енергиен източник
 › Няма нужда от външен източник на отопление или охлаждане, когато се използва в геотермален 

режим
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно управление на 

температурата, вентилация, гореща вода, въздухообработващи климатични камери и въздушни 
завеси Biddle

 › Компактната и лека конструкция може да се монтира пакетно за максимална икономия на 
пространство

 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния агент
 › Опцията за регулиране на променливия воден поток повишава гъвкавостта и управлението

RWEYQ-T*

 

      

 Единично тяло

 Комбинация от няколко тела

НОВО

НОВО

* Не е сертифицирано по Eurovent
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Модел Име на продукт 4 5 6 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
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ац
ия

 н
а 
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а

VR
V 

IV
 с

 р
ек

уп
ер

ац
ия

 н
а 

то
пл

ин
а Най-доброто решение за ефективност и комфорт

 › Напълно интегрирано решение с рекуперация на топлина за максимална ефективност 
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно 

управление на температурата, вентилация, гореща вода, въздухообработващи 
климатични камери и въздушни завеси Biddle

 › „Безплатно“ отопление и топла вода чрез рекуперация на топлината
 › Идеалният личен комфорт за гостите/наемателите чрез едновременно охлаждане и 

отопление
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на 

хладилния агент и постоянно отопление
 › Позволява техническо охлаждане
 › Най-голямата гама от BS кутии на пазара

REYQ-T

      
 

                     

С
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зд
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 - 
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 т
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ъ
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о 
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е

Оптималното решение на Daikin с максимален комфорт
 › Постоянно отопление по време на размразяване
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на 

контакт: точно управление на температурата, вентилация, гореща вода, 
въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle

 › Може да се свърже със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура 

на хладилния агент и постоянно отопление

 RYYQ-T
      

                   

VR
V 

IV
 т

ер
м

оп
ом

пе
н 

ти
п 

бе
з 

не
пр

ек
ъ

сн
ат

о 

от
оп

ле
ни

е

Решението на Daikin за комфорт и ниска консумация на енергия
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на 

контакт: точно управление на температурата, вентилация, гореща вода, 
въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle

 › Може да се свърже със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура 

на хладилния агент

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Решение за икономия на пространство без компромис с ефективността
 › За жилищни и леки търговски приложения
 › Икономии на пространство
 › Може да свърже VRV със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

Се
р

ия
  

VR
V 

IV
-S

Решение за икономия на пространство без компромис с ефективността
 › Пестяща пространство вертикална конструкция за гъвкав монтаж
 › Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно управление на 

температурата, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
 › Може да свърже VRV със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния 

агент

пускане на пазара 
през есента на 

2015 г.

RXYSQ-TV1/TY1
     

VR
V 

IV
-S

  

се
р

ия
  

C
om

p
ac

t

Най-компактната VRV
 › Компактната и лека конструкция с един вентилатор спестява място и е лесна за монтаж
 › Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно управление на 

температурата, вентилация, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle
 › Може да свърже VRV със стилни вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura)
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния 

агент

пускане на пазара 
през есента на 

2015 г. 

RXYSCQ-TV1

Compact

   

VR
V 

III
 те

рм
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н 
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п,
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из

ир
ан

а 

за
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Когато отоплението е приоритет, без компромис с ефективността
 › Подходящ като единствен източник на отопление
 › Разширен работен диапазон до -25°C при отопление
 › Постоянен капацитет на отопление и висока ефективност при ниски 

външни температури

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Конфигурация на VRV Classic

 › За стандартни изисквания за отопление и охлаждане
 › Може да се свързва към VRV вътрешни тела, системи за вентилация и 

управление

RXYCQ-A       

За
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ян

а

р
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ер

ац
ия

 н
а 
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пл
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а

Бърза и качествена замяна на системите с R-22 и R-407C
 › Икономически ефективна и бърза замяна чрез повторно използване на 

съществуващата система от тръби
 › До 40% по-ефективна от система с R-22
 › Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
 › Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители

RQCEQ-P*

         

те
р

м
оп

ом
пе
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ти
п

Бърза и качествена замяна на системите с R-22 и R-407C
 › Икономически ефективна и бърза замяна чрез повторно използване на съществуващата система 

от тръби
 › До 80% по-ефективна от система с R-22
 › Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
 › Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния агент

RXYQQ-T*        
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Идеални за високи сгради, използващи вода като източник на топлина
 › Намалени емисии на CO

2
 благодарение на използването на геотермална енергия като 

възобновяем енергиен източник
 › Няма нужда от външен източник на отопление или охлаждане, когато се използва в геотермален 

режим
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно управление на 

температурата, вентилация, гореща вода, въздухообработващи климатични камери и въздушни 
завеси Biddle

 › Компактната и лека конструкция може да се монтира пакетно за максимална икономия на 
пространство

 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура на хладилния агент
 › Опцията за регулиране на променливия воден поток повишава гъвкавостта и управлението

RWEYQ-T*

 

      

Капацитет (к.с.)
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Забележки

VRV IV с рекуперация на топлина REYQ-T � O � � � � O �  › Стандартна граница на коефициент на свързване за цялата 
система: 50 ~ 130%

само с VRV вътрешни тела 
с нискотемпературни/високотемпературни 
хидравлични модули      › Макс. 32 вътрешни тела, дори на системи с 16 к.с. и по-големи системи

 › Възможен е коефициент на свързване за цялата система до 200%

HRV тела VAM-, VKM-      
 › Специализирани системи (само с вентилационни тела) 
не са позволени – винаги е необходима комбинация със 
стандартни VRV вътрешни тела

Свързване на въздухообработващи 
климатични камери EKEXV + EKEQMCB    

Въздушна завеса Biddle CYV-DK-    

VRV IV термопомпен тип RYYQ-T / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  › Стандартна граница на коефициент на свързване за цялата 
система: 50 ~ 130%

само с VRV вътрешни тела   › При специални обстоятелства е възможен коефициент на 
свързване за цялата система до 200%

с вътрешни тела за жилищно 
приложение     › Само системи с единични модули (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)

 › Макс. 32 вътрешни тела, дори на системи с 16 к.с.,18 к.с и 20 к.с .

с нискотемпературни хидравлични 
модули     › Макс. 32 вътрешни тела, дори на системи с 16 к.с. и по-големи системи

 › Свържете се с Daikin в случай на системи с множество модули (>20 к.с.)

HRV тела VAM-, VKM-      
Свързване на въздухообработващи 
климатични камери EKEXV + EKEQMCB    
Свързване на въздухообработващи 
климатични камери EKEXV + EKEQFCB 

Въздушна завеса Biddle CYV-DK-    

VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8 � � O O � � O �  › Стандартна граница на коефициент на свързване за цялата 
система: 50 ~ 130%

с VRV вътрешни тела    
с вътрешни сплит тела 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  › Стандартна граница на коефициент на свързване за цялата 
система: 50 ~ 130%

с VRV вътрешни тела    

с вътрешни сплит тела 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  › Стандартна граница на коефициент на свързване за цялата 
система: 50 ~ 130%

с VRV вътрешни тела    

с вътрешни сплит тела 

VRV III за студен климат RTSYQ-PA  O O O   O   › Стандартна граница на коефициент на свързване за цялата 
система: 50 ~ 130%

VRV Classic RXYCQ-A  O O O  O O O

 › Стандартна граница на коефициент на свързване за цялата 
система: 50 ~ 120%

 › В случай на използване на поне едно FXFQ20~25 
вътрешни тела на модели с 8 к.с. или 10 к.с., максималният 
коефициент на свързване е 100%.

VRV III-Q за замяна H/R
RQCEQ-P  O O O  O O O  › Стандартна граница на коефициент на свързване за цялата 

система: 50 ~ 130%

VRV IV-Q за замяна H/P
RXYQQ-T  O O O   O   › Стандартна граница на коефициент на свързване за цялата 

система: 50 ~ 130%

VRV IV-W VRV с водно охлаждане
RWEYQ-T  O O O   O   › Стандартна граница на коефициент на свързване за цялата 

система: 50 ~ 130%

� . възможно е свързване на вътрешното тяло, но не задължително едновременно с други допустими вътрешни тела 
 ... възможно е свързване на вътрешното тяло дори и едновременно с други проверени тела в същия ред

O ... на тази система не е възможно свързване на вътрешното тяло с външно тяло
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УНИКАЛНО

УНИКАЛНО

НОВО

НОВО

(1) Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивото: 0 m

(2) Номиналният капацитет на отопление се базира на: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивото: 0 m

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

Та
ва

нн
а 

ка
се

та

 

Таванна 

касета с 

кръгъл поток

360° разпределение на въздушния поток за оптимална ефективност и комфорт
 › Функцията за автоматично почистване осигурява висока ефективност
 › Интелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
 › Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация
 › Най-ниската височина за монтаж на пазара!

FXFQ-A         

Напълно 

плоска касета

Уникална конструкция, която приляга плътно към тавана
 › Перфектно вграждане в стандартни архитектурни таванни плочи
 › Комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство
 › Интелигентни сензори пестят енергия и максимизират комфорта
 › Тяло с малък капацитет, разработено за малки или добре изолирани помещения
 › Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация

FXZQ-A      

Двустранна 

касета за 

вграждане в 

окачен таван

Тънката и лека конструкция се монтира лесно в тесни таванни пространства
 › Дълбочината на всички тела е 620 mm, идеална за тесни таванни пространства
 › Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация
 › Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков 

електромотор на вентилатора
 › Клапите се затварят изцяло, когато тялото не работи
 › Оптимален комфорт с автоматично регулиране на въздушния поток според необходимото натоварване

FXCQ-A        

Таванна 

ъглова касета

Едностранно тяло за ъглов монтаж 
 › Компактните размери позволяват монтаж в тесни пространства над тавана
 › Гъвкав монтаж благодарение на различни опции за разпределение на въздушния поток

FXKQ-MA    

За
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ит

 м
он

та
ж

 в
 т

ав
ан

а

Малко 

таванно тяло 

за скрит 

монтаж

Проектирано за хотелски помещения 
 › Компактните размери позволяват монтаж в тесни пространства над тавана
 › Дискретно скрито в тавана: виждат се само решетките
 › Гъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха може да се 

промени от задно на долно засмукване

FXDQ-M9  

Тънко  

таванно тяло 

за скрит 

канален 

монтаж

Тънка конструкция за гъвкав монтаж
 › Компактните размери позволяват монтаж в тесни пространства над тавана
 › Средно външно статично налягане до 44 Pa
 › Виждат се само решетките
 › Тяло с малък капацитет, проектирано за малки или добре изолирани помещения
 › Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора

FXDQ-A       

Таванно тяло 

за скрит 

монтаж със 

средно ESP

Най-тънкото и същевременно най-мощното тяло с умерено статично налягане на пазара!
 ›  Най-тънкото тяло в класа си, само 245 mm
 › Ниско ниво на работен шум
 › Умереното външно статично налягане до 150 Pa улеснява използването на гъвкави 

въздуховоди с различни дължини
 › Функцията за автоматично регулиране на въздушния поток измерва обема и статичното 

налягане на въздуха и го регулира към номиналния дебит, което гарантира комфорт

FXSQ-A           

Таванно тяло 

за скрит 

монтаж с 

високо ESP

ESP до 200, идеално за помещения с големи размери
 ›  Оптимален комфорт, гарантиран независимо от дължината на въздуховодите или 

типа на решетките, благодарение на автоматичното регулиране на въздушния поток
 › Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора
 › Гъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха може да се 

промени от задно на долно засмукване

FXMQ-P7     

Таванно тяло за 

скрит монтаж с 

високо ESP

ESP до 270, идеално за помещения с големи размери
 › Виждат се само решетките
 › Тяло с голям капацитет: капацитет на отопление до 31,5 kW

FXMQ-MA9  
Таванно тяло 

за скрит 

монтаж 

с висока 

ефективност

За най-високата енергийна ефективност
 › Функцията за автоматична корекция на дебита гарантира комфорт
 › Лесен монтаж в тесни тавани (височина 245 mm)
 › Високото външно статично налягане до 270 Pa улеснява използването на 

гъвкави въздуховоди с различни дължини
 › Виждат се само смукателните и нагнетателните решетки

FXTQ-A    

Ст
ен

ни Стенно тяло

За помещения без окачени тавани и без свободно подово пространство
 › Плоският и стилен преден панел е по-лесен за почистване
 › Тяло с малък капацитет, проектирано за малки или добре изолирани помещения
 › Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков 

електромотор на вентилатора
 › Въздухът комфортно се разпространява нагоре и надолу, благодарение  

5 различни ъгъла на разпределение на въздуха

FXAQ-P       
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ж Таванно тяло 

за открит 

монтаж

За широки помещения без окачени тавани и без свободно подово пространство
 › Идеално за комфортен въздушен поток в широки помещения благодарение на ефекта на Коанда
 › Помещения с тавани до 3,8 m могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
 › Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при проекти за обновяване
 › Може дори да се монтира в ъгли или в тесни пространства без никакви проблеми
 › Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора

FXHQ-A   

Четиристранно 
таванно  
тяло за открит 
монтаж

Уникално тяло на Daikin за широки стаи без окачени тавани и без свободно 
подово пространство
 › Помещения с тавани до 3,5 m могат да се отопляват или охлаждат много лесно!
 › Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при проекти за обновяване
 › Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация
 › Намален разход на електроенергия благодарение на постояннотоков електромотор на вентилатора

FXUQ-A  

П
од

ов
о

Подово тяло

За климатизация на локални зони
 › Може да бъде монтирано пред стъклени стени или свободно стоящо, 

понеже както предната, така и задната част са завършени
 › Идеално за монтаж под прозорец
 › Изисква се съвсем малко монтажно пространство
 › Стенният монтаж улеснява почистването под тялото 

FXLQ-P      

Подово  
тяло за  
скрит  
монтаж

Идеално за монтаж в офиси, хотели и жилищни приложения
 › Дискретно скрито в стената, като се виждат само смукателните и 

нагнетателните решетки
 › Може да се монтира дори под прозорец
 › Изисква много малко място за монтаж, тъй като дълбочината е само 200 mm
 › Високото ESP позволява гъвкав монтаж

FXNQ-A      

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

Преглед на продуктите 
Вътрешни тела 

Капацитетен клас (kW)

УНИКАЛНО
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Съвместими външни тела

R
Y
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-T

R
X
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Тип Модел Име на продукт 15 20 25 35 42 50 60 71

Таванна 
касета

Таванна касета с кръгъл поток  
(вкл. функция за  

самопочистване1)

FCQG-F     

Напълно плоска  
касета

FFQ-C      

За скрит 
монтаж в 
тавана

Малко таванно тяло за 
скрит монтаж

FDBQ-B   

Тънко таванно тяло за скрит 
канален монтаж

FDXS-F(9)      

Таванно тяло за скрит монтаж с 
инверторен вентилатор

FBQ-D     

Стенни

Daikin Emura -  
Стенно тяло

FTXG-LW/LS        

Стенно тяло
CTXS-K
FTXS-K          

Стенно тяло FTXS-G      

Таванни 
за открит 
монтаж

Таванно тяло за открит монтаж FHQ-C     

Подово

Подово тяло Nexura FVXG-K       

Подово тяло FVXS-F       

Подово-таванно тяло FLXS-B(9)        

Стилни вътрешни тела 

преглед

1 Необходим е декоративен панел BYCQ140CG + BRC1E52A/B 
2 За свързване на стилни вътрешни тела е необходимо тяло BPMKS 
3 За тела RXYSQ не е разрешена комбинация от RA вътрешни тела и VRV вътрешни тела.

Капацитетен клас (kW)

В зависимост от приложението, вътрешните сплит 
и Sky Air тела могат да бъдат свързани към нашите 
VRV IV и VRV III-S външни тела. Вижте гамата 
външни тела за ограничения при комбиниране.
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Пет компонента за 
качеството на вътрешния 
въздух

 › Вентилация: осигурява приток на свеж въздух
 › Рекуперация на топлина: рекуперация на 
топлината и влагата от изходящия въздух 
за максимално подобрение на комфорта и 
ефективността

 › Обработка на въздуха: отопление или 
охлаждане на постъпващия 
свеж въздух за максимален комфорт и за 
намаляване на натоварването на климатичната 
инсталация

 › Овлажняване: оптимизира баланса между 
вътрешната и външната влажност

 › Филтриране: премахва праха, замърсяването и 
миризмите от въздуха

Вентилация

Рекуперация 
на топлината

Овлажняване

Обработка 
на въздуха

Филтриране

Тип Име на продукт Модел Компоненти за

качеството на вътрешния въздух

Ве
нт

ил
ац

ия
 с

 р
ек

уп
ер

ац
ия

  
на

 т
оп

ли
на

та

VAM-FA/FB

Вентилация с рекуперация на топлина като стандарт
 › Вентилация, пестяща енергия
 › Оставя максимална площ на пода за мебели, декорация и 

приспособления
 › Свободно охлаждане
 › Намален разход на електроенергия благодарение на 

постояннотоков инверторен електромотор на вентилатора
 › Допълнителен сензор за CO

2
 спестява енергия, като 

същевременно подобрява качеството на въздуха в помещенията

› Вентилация

›  Рекуперация  

на топлина

VKM-GB

Предварително нагряване или охлаждане на свеж въздух 
за по-малко натоварване на климатичната система
 › Вентилация, пестяща енергия
 › Създава висококачествен вътрешен климат
 › Оставя максимална площ на пода за мебели, декорация и 

приспособления
 › Свободно охлаждане
 › Намален разход на електроенергия благодарение на 

постояннотоков инверторен електромотор на вентилатора

› Вентилация

›  Рекуперация  

на топлина

›  Обработка  

на въздуха

VKM-GBM

Предварително нагряване, охлаждане и 
овлажняване за оптимален комфорт
 › Вентилация, пестяща енергия
 › Създава висококачествен вътрешен климат
 › Балансира нивото на вътрешната влажност
 › Оставя максимална площ на пода за мебели, 

декорация и приспособления
 › Свободно охлаждане

› Вентилация

›  Рекуперация  

на топлина

›  Обработка на  

въздуха

› Овлажняване

Въ
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DX пакет с 
цялостно 
решение 
за свеж 
въздух

Напълно персонализирано решение за 
вентилация и обработка на въздуха
 › Инверторна технология
 › Термопомпа и рекуперация на топлина
 › Осигурява практически безплатно отопление
 › Регулиране на температурата на въздуха чрез 

управление на Daikin
 › Широка гама от комплекти разширителни вентили

› Вентилация

›  Рекуперация  

на топлина

› Обработка на въздуха

› Овлажняване

› Филтриране

0 200 400 600 800 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 140.000

Дебит на въздушния поток (m3/h)*

* Дебитът на въздушния поток е само указание, изчислено въз основа на следните стойности: капацитет на отопление на комплект EKEXV-kit * 200m³/h

**  Въздухообработваща климатична камера на Daikin, свързана към водоохлаждащ агрегат на Daikin

**

Гама за вентилация
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Продуктова гама от въздушни завеси Biddle

Селектор за размера на въздушната завеса

Тип ITC ITM DMS-IF BACNET

Екран
Екран за планиране
Сензорен екран

Интеграция
Малка BMS за отопление, приложни системи за климатизация и хладилни агрегати (BACnet и WAGO)
Интегриране на оборудване от трета страна (BACnet и WAGO)

Управление

Основни функции за управление: включване/изключване, темп., настройка, настройки за въздушен поток
Проверка на хладилният агент за херметичност

Ограничение на температурата

Намаляване на мощността

Автоматична смяна на режима

Модел за седмична програма и специални дни

Разширение на таймера
Принудително изключване

Наблюдение

Основни функции за управление: ВКЛ./ИЗКЛ. състояние, режим на работа, темп. на зададена точка
Статус на филтър

Код за неизправност

Хронология (работа, неизправности...) 
Визуализация

Опции
Разпределение на изразходваната енергия

Достъп и управление по интернет Станд.
HTTP опция

Други

Блокировка 
Предварително охлаждане/отопление

Плавна температура

Свободно охлаждане

ACNSS връзка със Системата за сервизно обслужване на климатична техника по интернет
Максимум брой вътрешни тела 64 2560 64 4x64

Мрежови решения

Продуктова гама от хидравлични модули
Тип Име на продукт Модел 80 125

Температурен обхват 
на изходящата вода

Нискотемпературен 
хидравличен  
модул

HXY-A

За високоефективно пространствено отопление и охлаждане
 › Идеален за гореща или студена вода за подово отопление, въздухообработващи 

климатични камери, нискотемпературни радиатори …
 › Гореща/студена вода от 5 до 45°C
 › Голям работен диапазон (от -20°C до 43°C)
 › Напълно интегрираните компоненти от страната на водата спестяват време за 

проектиране на системата
 › Спестява пространство със съвременна конструкция за окачване върху стена

  5°C - 45°C

Високотемпературен 
хидравличен  
модул

HXHD-A

За ефективно осигуряване на гореща вода и отопление на помещения
 › Идеален за гореща вода в бани, мивки и за подово отопление, радиатори, 

въздухообработващи климатични камери, …
 › Гореща вода от 25 до 80°C
 › „Безплатно“ отопление и гореща вода чрез рекуперация на топлина
 › Използва термопомпена технология за ефективно получаване на гореща вода, 

като осигурява до 17% спестявания в сравнение с газов бойлер
 › Възможност за свързване с термични слънчеви колектори

 25°C - 80°C

Тип Име на продукт

Въздушна завеса Biddle свободно висяща CYV S/M/L-DK-F

Въздушна завеса Biddle тип касета CYV S/M/L-DK-C

Въздушна завеса Biddle за ниша CYV S/M/L-DK-R

Капацитетен клас (kW)

Височина на вратата (m)

Благоприятно  

Покрит търговски център 

или вход с въртяща се врата

Нормално  

Няма противоположни отворени 

врати, слаб насрещен вятър, 

сграда само с партерен етаж

Неблагоприятно  

Местоположение в ъгъл или 

правоъгълник, много етажи 

и/или отворено стълбище

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

Допълнителни опции
 › Времето за изплащане на инвестицията е с 
1,5 години по-кратко в сравнение с електрически 
въздушни завеси

 › Лесен и бърз монтаж
 › Максимална енергийна ефективност 
благодарение на технология за стабилизиране

 › 85% ефективност на разделяне на въздуха
 › Касетъчен модел (C): монтиран на окачен таван, 
като се вижда само декоративният панел

 › Свободно висящ модел (F): лесен монтаж 
върху стена

 › Модел за ниша (R): почти скрит в тавана
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Стандарт за VRF
Капацитетът се управлява само чрез изменението 
на инверторния компресор.

VRV IV на Daikin
Управление на променливата температура на 
хладилния агент за икономия на енергия при 
условие на частично натоварване.
Капацитетът се управлява от инверторен компресор 
и промяна на температурата на изпаряване (Te) 
и кондензация (Tc) на хладилния агент, за да се 
постигне най-високата сезонна ефективност.

Променлива температура  
на хладилния агент

Успешен пример от практиката
Изпитване в реално време: до 46% по-малко 
консумирана енергия

В модна верига магазини в Германия беше извършено практическо 
изпитване,  което показа, че иновативната Daikin VRV IV осигурява 
значително по-добра енергийна ефективност в сравнение с 
предишните модели.

Резултатите от изпитването показаха, че новата VRV IV система използва до 
60% по-малко енергия от VRV III система, особено по време на охлаждане. 
Общата икономия на енергия при отопление беше средно 20%.

Доколко ефективна е термопомпената 
технология на VRV IV?

Изпитването показа, че с помощта на въздух, 
винаги възобновяем и безплатен източник на 
енергия, VRV IV системата осигурява цялостно и 
екологично устойчиво решение за отопление, 
охлаждане и вентилация за търговски 
приложения. Изпитването също показа, че само 
чрез внимателно и интелигентно наблюдение 
на климатичните системи, компаниите могат да 
идентифицират и управляват ненужния разход на 
енергия. Това е услуга, която Daikin също предлага.

Персонализирайте вашата VRV 
система за най-добра сезонна 
ефективност и комфорт
Благодарение на своята революционна технология за 
променлива температура на хладилния агент (VRT), VRV IV 
постоянно регулира както скоростта на инверторния 
компресор, така и температурата на хладилния агент, 
като осигурява необходимия капацитет, съответстващ 
на натоварването на сградата, с най-високата сезонна 
ефективност по всяко време!

 › Сезонната ефективност е увеличена с 28%
 › Първото управление на пазара, работещо в 

зависимост от външните климатичните условия
 › Комфортът на клиентите е гарантиран благодарение 

на по-високата температура на изходящия въздух 
(предотвратяваща студени течения)
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 20° 25° 30° 35° Външна температура

Увеличена 
ефективност

По-високата температура на хладилния агент води до по-висока 
сезонна ефективност и по-голям комфорт
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Изискване за охлаждане

Проектно значение 
на параметъра

Външна температура

Регулирайте капацитета 
чрез управление на Te, 
за да съответства на 
натоварването (избягвайте 
свръхкапацитет и работа с 
ВКЛ/ИЗКЛ)Ка
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Колкото по-студено става, толкова по-ниско е натоварването за сградата и  

по-малка е необходимостта от капацитет
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Променлива Te

Фиксирана Te

Външна температура

Колкото по-ниска е необходимостта от капацитет, толкова по-висока може да бъде 
температурата на хладилния агент

Как работи?

Стандартите и 
технологиите на VRV IV
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Различни режими за 
максимална ефективност 
и комфорт
За максимална енергийна ефективност и 
удовлетвореност на клиентите, външното тяло 
трябва да адаптира температурата на изпаряване/
кондензация в оптималната точка за приложението

Задайте основния режим на работа 
на системата

Определете как системата реагира на 
променящите се натоварвания

Стъпка 1 Стъпка 2

Автоматичен*
Мощен

Когато се очаква бързо увеличаване на натоварването, като при конферентни зали. 
Бързата скорост на реакция на променящото се натоварване е приоритет, 
с временно по-ниска температура на изходящия въздух като резултат.

Бърз Същото като по-горе, но по-бавна реакция от мощния режим.

Умерен *
Този режим е подходящ за повечето офисни приложения и е фабрично 
зададеният режим.
Перфектният баланс: По-бавна скорост на реакция с отлична ефективност.

Високо чувствителен
(Избор от потребителя) Мощен

Дава избор на клиента за задаване на температурата в топлообменника, 
за да се избегнат студени течения. Бързата скорост на реакция на 
променящото се натоварване е приоритет, с временно по-ниска  
температура на изходящия въздух като резултат.

Бърз Същото като горе, но с по-бавна реакция.

Умерен
Температурата на изключване на въздуха остава сравнително постоянна. 
Подходящ за помещения с нисък таван.

Икономичен
Температурата в топлообменника няма да се промени поради променливото 
натоварване. 
Подходящ за компютърни зали. Подходящ за помещения с нисък таван.

Основен
Настоящият стандарт за VRF

Без подрежими
По този начин работят повечето други VRF системи и може да се използва за 
всички общи видове приложения. Подходящ за компютърни зали. 
Подходящ за помещения с нисък таван.

Перфектният баланс: Постига отлична ефективност 
през цялата година, има бърза реакция през най-

горещите дни

Бърза скорост на реакция Върхова ефективност

Целогодишна върхова ефективност

Бърза скорост на реакция Върхова ефективност

6 
патента

Как да зададете 
различните режими?

* Фабрична настройка

Вижте в

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Изчислете ползата от променливата 
температура на хладилния агент за 
проекта си чрез нашия калкулатор за 
сезонни решения: 

http://extranet.daikineurope.com/en/software/
downloads/solutions-seasonal-simulator/default.jsp

VRV III 20 к.с (2 модула) VRV IV 18 к.с. (1 модул)

Период Март 2012 г. - февруари 2013 г. Март 2013 г. - февруари 2014 г.

Средно (kWh/месец) 2 797 1 502

Общо (KWh) 33 562 18 023

Общо (€) 6 041 3 244

Годишно (експлоатационни 
разходи/m² (€/m²)

9,9 5,3 

Икономия от 46% = € 2 797

Измерени данни
Моден магазин Унтерхахинг (Германия)

 › Подово пространство: 607 m²
 › Разходи за енергия: 0,18 €/kWh
 › Система, като се отчита потреблението

 - VRV IV термопомпен тип с непрекъснато отопление
 - Таванни касети с кръгъл поток  
    (без самопочистващ се панел)
 - VAM за вентилация (2x VAM2000)
 - Въздушна завеса Biddle.
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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 
най-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 и текущите разходи.
VRV IV промени принципа на отопление като 
осигурява топлина дори по време на режим на 
размразяване, като по този начин се елиминира спадът 
на температурата в помещенията и се осигурява 
постоянен комфорт.

VRV IV

Еталон за VRF

Стайна температура

Време

ΔT

За единичните модели VRV IV термопомпен тип 
се използва уникален топлоакумулиращ елемент. 
Този елемент, базиран на материали с променлива 
фаза, осигурява енергия за размразяване на 
външното тяло. Енергията, необходима за 
размразяване, се съхранява в елемента по 
време на режима на нормално отопление.

Как работи?
Топлоакумулиращ елемент Алтернативно размразяване

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

 › Комфортът в помещенията не е засегнат 
нито от топлоакумулиращия елемент, 
нито от алтернативното размразяване

 › Най-добрата алтернатива на традиционните 
системи за отопление

Топлообменникът на външното 

тяло се размразява ... 

... с енергията, съхранена в 

топлоакумулиращия елемент ...

... докато в помещенията се 

поддържа комфортна  

температура. топлообменникът на външното тяло се размразява ...

... един по един ...

... така че в помещенията се поддържа комфортна температура.

На всички наши модели с мулти комбинации 
само едно външно тяло се размразява в 
даден момент, като се гарантира непрекъснат 
комфорт по време на целия процес.

Постоянно отопление 
по време на размразяване

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Вижте в

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Софтуер

за конфигурация

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 върху покрива за 
конфигуриране 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 въвеждане в 

експлоатация

Възстановяване на 

първоначални системни 

настройки Интуитивен интерфейс вместо 

бутони

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.

 › лесен за разчитане отчет за грешки
 › ясно меню, показващо бързо и лесно извършване 
на настройки на място

 › показание за основните сервизни параметри за 
бърза проверка на основните функции: високо 
налягане, ниско налягане, честота и история на 
времетраенето на работата на компресорите, 
изходяща/ входяща температура на тръбата.

3-цифрен 7-сегментен индикатор

Софтуер за опростено въвеждане в 
експлоатация, конфигуриране и модифициране

 › Графичен интерфейс
 › Управлявайте няколко системи на различни 
места по абсолютно същия начин

 › Възстановяване на първоначалните 
настройки

Вижте в

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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4-странен, 3-редов 
топлообменник
 › До 50% по-голяма площ на топлообменника  
(до 235 m2), което води до 30% 
по-голяма ефективност

PCB, охлаждани чрез хладилен агент
 › Надеждно охлаждане, понеже не се влияе 
от температурата на околния въздух

 › По-малкото табло за управление за по-плавен  
въздушен поток през топлообменника 
увеличава  ефективността на топлообмен с 5%

Новоразработен 
компресор 

Напълно инверторен

 › Позволява променлива температура на 
хладилния агент и ниски стартови токове

 › Безстъпково управление на капацитета

Реактивен безчетков постояннотоков 
електромотор

 › Повишена ефективност в сравнение с 
променливотокови електромотори с 
едновременно използване на обикновен и 
реактивен въртящ момент

 › Мощни неодимови магнити, които ефективно 
генерират висок въртящ момент

 › Маслото за високо налягане намалява загубите 
на тяга

Високоефективен 6-полюсен двигател от 
J-тип

 › 50% по-силно магнитно поле и по-висока 
ефективност на въртене

Процес на тиксотропно леене

 › Обемът на компресия се увеличава с 50% 
благодарение на нов материал с висока 
издръжливост, излят в полу-разтопено 
състояние (процес на тиксотропно леене)

Уникални основни 
технологии на VRV IV

37 
патента

6 
патента

10 
патента
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Постояннотоков 
електромотор на вентилатора

Постояннотоков електромотор с външен 
ротор за по-висока ефективност

 › По-големият диаметър на ротора води до по-голяма 
сила при същото магнитно поле, като резултатът е 
по-добра ефективност

 › По-добро управление, което дава повече степени на 
вентилатора за съответствие с действителния капацитет

Постояннотоков инвертор със синусоидна вълна

Оптимизацията на синусоидната вълна води до 
по-плавно въртене на електромотора и подобрена 
ефективност на електромотора.

Постояннотоков електромотор на вентилатора

Използването на постояннотоков електромотор на 
вентилатора предлага значителни подобрения в ефективността 
на работа в сравнение с конвенционалните променливотокови 
електромотори, особено при въртене на ниски обороти.

E-Pass топлообменник

Оптимизирането на конфигурацията на 
топлообменника не позволява предаване 
на топлина от прегрятата газова секция към 
подохладената течна секция, което е по-ефективно 
използване на топлообменника.

Стандартен топлообменник

Вход 85 °C

27 °C

Изход 45 °C

55 °C

55 °C

50 °C

e-Pass топлообменник

43 °C

Вход 85 °C

27 °C

Изход 45 °C

60 °C

55 °C

Разход на електроенергия

Предварително зададена граница

Време

Функция I-demand

Ограничава максималното потребления на 
електроенергия.  
Нововъведеният сензор намалява разликата между 
текущото потребление на мощност и предварително 
зададеното потребление на мощност.

Функция за прогнозно 
управление (PCF)
 › По-бързо достигне на целевия капацитет/
температура на хладилния агент

 › Достига целта, без да я надвишава, за да няма 
ненужен разход на енергия, което води до 
подобрена ефективност

 › Три настройки на капацитета дават по-прецизно 
управление за комфорт на потребителя

Големият брой системи на Daikin, които вече са в 
експлоатация, и които се следят от нашия софтуер 
i-Net, ни постави в уникалната позиция да можем 
да анализираме тази информация и да разработим 
функцията за прогнозно управление на компресора.

Цел

t

(VRV IV)

VRV IV с PCF 

Основна VRF с управления на PI

Целеви капацитет/температура на хладилния агент 

2t

 (основна VRF)

VRV IV: PCF

Компресорът работи с прогнозни данни за управлението

 › резултат: бърза конвергенция към целевата температура 

и намаляване на ненужната работа на компресора

Основна VRF: Управление на Pi

Компресорът работи с обратна връзка само за управлението

 › резултат: ненужна работа и повече време, за да се достигне 

желаната настройка

Конвенционален двигател с вътрешен ротор

Ротор РоторСтатор Статор

Външен ротор на Daikin

F
F

 

Работа на 
компресора с 
ненужен разход 
на енергия

Половината 
време спрямо 

основната  
VRF

Основна VRF:
Двойно повече време спрямо VRV IV

УНИКАЛНО

УНИКАЛНО
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Предимствата на VRV
Вижте как можете да се възползвате от изключително 

гъвкавата и ефективна продуктова гама на Daikin
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VRV, цялостно търговско решение

Драстично намалява вашите текущи разходи 28
Отлична надеждност 28
До 6 пъти по-голяма устойчивост срещу корозия 28

Винаги гарантиран комфорт 30

Максимална гъвкавост 32

 Бърз монтаж и въвеждане в експлоатация 34
Лесно техническо обслужване 34

VRV
Най-новата технология, 

най-високата ефективност
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ИЗКЛ.
ИЗКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.

ВКЛ.
Прецизно зоново 
управление

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.

Топлообменник

Разрез на антикорозионен топлообменник

Алуминий

Хидрофилно покритие

Устойчива на корозия 
акрилна смола

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.

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 изпитване 48 часа при стайна 
температура и стайна влажност: 5 цикъла

Тест Kesternich (SO2)

 › съдържание на 1 цикъл (48 часа) съгласно 
DIN50018 (0.21)

 › период на изпитване: 40 цикъла 

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1 2 3 4 5

Цикъл

Цикъл

Степен на 

корозия

Степен на 

корозия

DAIKIN P.E.

Гладък алуминий

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0  1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 70

•	 	Драстично намалява вашите текущи разходи
•	 Отлична	надеждност
•	 	До	6	пъти	по-голяма	устойчивост	

срещу корозия
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Всички инверторни компресори
Всички инверторно управлявани компресори дават 
възможност за управление на обема на хладилния 
агент почти безстъпково. По този начин капацитетът 
идеално съответства на различните натоварвания 
във всяко помещение, което предотвратява 
ненужното използване на енергия.

Освен това, всички инверторни компресори 
позволяват точно управление на температурата на 
хладилния агент, което автоматично адаптира VRV 
към вашата сграда и изискванията за климатизация, 
като текущите разходи се намаляват с 28%.

ВСИЧКИ

Постепенното 
натоварване удължава 
експлоатационния живот
Последователното стартиране на системи с 
няколко външни тела облекчава натоварването на 
компресорите и удължава експлоатационния живот. 

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 к.с. или по-малко). Само едно захранване

Технически предимства на VRV

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.

конусна връзка или фланец

Спояване

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden
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Интелигентното управление 
осигурява комфорт

Вече без студени въздушни течения

Автоматична или ръчна настройка на температурата 
на хладилния агент води до по-висока температура 
на изходящия въздух, коeто предотвратява от 
вътрешното тяло да идват студени въздушни течения.

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

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

Време

Постоянна стайна  
температура

Охлаждане
Те

м
п.

 н
а 

за
см

ук
ва

н 
въ

зд
ух

Забележка: Графиката показва данни, измерени в тестово 

помещение, предполагащо действително oтоплително 

натоварване. Термостатът може да контролира постоянна 

стайна температура при ± 0,5°C от зададената точка.

16°
Постоянна и висока температура 

на разпределяния въздух

Функция за работа в 
авариен режим

В случай на неизправност на компресора,  ще се 

включи друг компресор или външно тяло, за да 

поддържа 8 часа междинен капацитет, което дава 

време за поддръжка или ремонт, като комфортът 

остава гарантиран.

Постоянно отопление
По време на размразяване

 › Комфортът в помещенията не е засегнат 
нито от топлоакумулиращия елемент, 
нито от алтернативното размразяване

 › Най-добрата алтернатива на традиционните 
системи за отопление

Едно външно тяло с 

няколко компресора

Системи с няколко външни тела

•	 Винаги	гарантиран	комфорт

Постоянна стайна температура

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.

VRV IV

Еталон за VRF

Стайна 

температура

Време

ΔT
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dBA 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

Ниски шумови 
нива при работа на 
вътрешните тела
Вътрешните тела на Daikin имат много ниски 

работни шумови нива, до 19 dBA, което ги 

прави идеални за звуково чувствителни 

помещения, като хотелски стаи, и т.н…

emura
FXZQ-A

Може да се свърже към VRV IV и VRVIII-S термопомпен тип Може да се свърже към всички  
VRV термопомпен тип

19 dBA 25,5 dBA

Вътрешни тела на Daikin

Технически предимства на VRV

Тих режим на работа 
през нощта
За области, където има строги ограничения за 
нивата на шума, нивото на шума на външното 
тяло може да бъде намалено, за да се изпълни 
изискването.

Пример за VRV IV термопомпен тип, фабрична настройка.

100%

50%

8 ч.

58 dBA

50 dBA

45 dBA

10 ч.

Степен 1: макс. - 8 dB (10 к.с)

ЗАПОЧВА нощен режим ЗАВЪРШВА нощен режим

Нощен режим

Степен 1: 50 dB

Степен 2: 45 dBСтепен 2: макс. - 13 dB (10 к.с)

Капацитет* %

Натоварване %

Работен шум dBA

Върхова стойност на външната 
температура

<

<

24/7

24/7

00000
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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 
(до 78 ра), това прави VRV външните тела идеални за 
вътрешен монтаж с използване с въздуховоди.

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

•	 Максимална	гъвкавост

1  Свържете се с местния представител за повече информация и ограничения

Гъвкава конструкция на тръбите
Голямата дължина на тръбите, голямата разлика в нивата 
и малките тръби за хладилен агент дават възможност за 
конструкция с малки ограничения и оставят максимално 
пространство за площ, която да се отдава под наем.

Пример за VRV IV

Обща дължина на тръбите 1 000 m

Най-голяма действителна дължина (еквивалентна) 165 m (190 m)

Най-голяма дължина на тръбите след първото разклонение 90 m1

Разлика в нивото между вътрешните 
и външните тела

90 m1

Разлика в нивото между вътрешните тела 30 m

1   Свържете се с местния представител за повече информация и ограничения

2  Когато външното тяло е монтирано под вътрешните тела

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden
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Широк работен диапазон
Системата VRV може да се монтира практически 
навсякъде. VRV външните тела с въздушно 
охлаждане могат да охлаждат при външна 
температура между -20°C и +52°C и може да бъде 
използвана система за моновалентно отопление 
между -25°C и +15,5°C.

Нашите геотермални тела с водно охлаждане не се 
влияят от външните условия и могат да работят и 
при най-екстремните климатични условия.

52°C-20°C 15,5°C-25°C

С функцията за техническо охлаждане, работният диапазон при охлаждане на системите с рекуперация на 

топлината се увеличава от -5°C на -20°C 1, което я прави идеална за интегриране в сървърни помещения.

Режим на охлаждане Режим на отопление
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статично 
налягане 

до 78 pa
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Няколко наематели, 
едно външно тяло  
Тази функция гарантира, че цялата система VRV 
няма да се изключи, когато главното захранване на 
вътрешно тяло се изключи.  
Това означава, че главното захранване на 
вътрешното тяло може да се изключи, когато част от 
офис сградата е затворена или се почиства, без това 
да се отрази на останалата част от сградата.

2 решения в зависимост от нуждите:
 › Настройка за техническо обслужване, без 
допълнителен хардуер: за техническо обслужване, 
извършено в рамките на 24 часа

 › PCB опция: когато наемателите заминат за по-
дълъг период (празник) и главното захранване е 
изключено

Не са необходими 
конструктивни подобрения
Благодарение на лишената от вибрации и 
достатъчно лека конструкция на вътрешните тела, 
подовете не трябва да се подсилват, което намалява 
цялостния разход за сградата, в сравнение с 
водоохлаждащ агрегат.

макс. 398 kg за тяло с 20 к.с.

през празници

работа

работа

много  
потребители

почиства се

Поетапен монтаж
Монтажът на VRV система може да се извършва 
етаж по етаж, така че части от сградата да се 
пуснат в експлоатация много бързо или да се 
позволи въвеждане в експлоатация и задействане 
на климатичната система на етапи, вместо след 
окончателното завършване на проекта.

Монтаж етаж 

по етаж

В процес на изграждане

VRV система

Технически предимства на VRV
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Лесно привеждане в 
съответствие с регламента за 
флуорираните парникови газове 
Проверка от разстояние за пропуск на хладилен агент

Извършване на проверката от разстояние за пропуск 
на хладилен агент чрез Intelligent Touch Manager.

Не се предлага за VRVIII-S или в комбинация, когато са свързани едно или повече вътрешни тела на RA, хидравлични модули,...
Освен проверка от разстояние, функцията също може да се активира и на място чрез бутон върху платката.

Свържете се с обекта на клиента чрез интернет или 3G, 

което повишава удовлетвореността на клиента, тъй като 

няма прекъсване на климатизацията през работно време.

Проверете доклада, след като проверката е била извършена.Дистанционно задайте часа и започнете проверката за 

пропуск на хладилния агент в най-удобното за вас време.

•	 	Бърз	монтаж	и	въвеждане	в	експлоатация
•	 	Лесно	техническо		обслужване

Автоматично зареждане и тестване

Свържете бутилката към  

VRV и активната функция  

за автоматично зареждане

Изчислете 

допълнителния обем 

на хладилния агент

Процедурата по пълнене  

спира автоматично:  

затворете вентилите

Първо свържете  

бутилката към VRV  

и започнете процеса  

на пълнене

Редовно проверявайте  

скалата за теглото,  

за да проверите теглото  

на хладилния агент

Спрете ръчно процедурата  

по пълнене на VRV  

и затворете вентилите

Ръчно

Автоматично

1 2 3 4

1 2

След приключване на зареждането, натискането на бутона за тестова 

операция ще доведе до проверка на окабеляването, спирателните 

вентили, датчиците и количеството на хладилния агент.

Ефективно използване на времето

Ако температурата спадне под 20°C*, се налага ръчно зареждане.

* 10°C за термопомпа за региони със студен климат

* Не се предлага за VRV Classic и VRV IV W-серия
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Знаете ли, че...?
Планиран монтаж

64 m тръби за хладилен агент

изчисление: необходими са 
допълнително 2,2 kg хладилен агент

Действителен монтаж 
76 m тръби за хладилен агент

В действителност има нужда от 
допълнителни 2,7 kg хладилен агент

0,5 kg

10% недозаредено

до 25% загуба на мощност

33% по-голямо потребление на енергия

Оптимално зареждане = оптимална ефективност

›
›

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:
 › Външна температура
 › Стандартни температури на системата
 › Стандартни температури на налягане
 › Плътност на хладилния агент
 › Типове и брой вътрешни тела

Натиснете 
бутона на PCB
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Универсален REFNET 
тройник на Daikin
Универсалният REFNET тройник на Daikin е 
проектиран за опростен монтаж.
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.
REFNET 

разпределител

REFNET тройник

REFNET тройник Тройник

Технически предимства на VRV

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Лесно окабеляване - 
система „супер окабеляване“
Опростено окабеляване

Съвместно използване на кабели между вътрешните тела, 
външните тела и централизирано дистанционно управление

 › Лесна модернизация на централизираното 
дистанционно управление

 › Невъзможно е да се направят неправилни 
връзки, благодарение на неполярната система на 
окабеляване

 › Може да се използва обвит проводник
 › Уникална обща дължина на проводниците до 2 000 m

Проверка за кръстосани кабели

Проверката за кръстосани кабели предупреждава 
за грешки при свързването на кабелите и 
тръбопроводите между телата. 

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.

Компактен дизайн
Компактният дизайн на външните тела е достатъчен, 
за да им позволи да бъдат качени на покрива на 
сграда в промишлен асансьор, преодолявайки 
проблема с превозване до мястото, особено когато 
външните тела трябва да се монтират на всеки етаж.

Софтуер за конфигурация 
на VRV

За опростено въвеждане в експлоатация, 
конфигуриране и персонализиране.

Интуитивен интерфейс вместо 

бутони

3-цифрен 7-сегментен индикатор
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VRV външни системи
Решение за всяко приложение
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VRV IV с 
рекуперация 
на топлината

VRV IV 
термопомпен 

тип с 
непрекъснато 

отопление

VRV IV 
термопомпен 

тип без 
непрекъснато 

отопление

VRV III-S VRV III-C VRV Classic
VRV  IV 

термопомпен 
тип за замяна 

VRV III с 
рекуперация 
на топлината 

за замяна

VRV IV 
с водно 

охлаждане

Променлива температура на хладилния агент         
Непрекъснато отопление 
(топлоакумулиращ елемент)         -

Постоянно отопление  
(алтернативно размразяване)         -

Конфигуратор за VRV         
7-сегментен индикатор         
Автоматично зареждане на хладилен агент         
Проверка на хладилният агент за херметичност         
Тих режим на работа през нощта         -

Функция за ниско ниво на шум         -

Може да се свърже със стилни вътрешни тела 
(Daikin Emura, Nexura)         
Може да се свърже с нискотемпературен 
хидравличен модул за гореща вода         
Може да се свърже с високотемпературен 
хидравличен модул за гореща вода         
Напълно инверторни компресори         
Газово охлаждани PCB         
4-странен топлообменник         -

Компресор с реактивен безчетков 
постояннотоков електромотор         
Постояннотоков инвертор със синусоидна вълна         
Постояннотоков електромотор на вентилатор         -

E-pass топлообменник         -

Функция I demand         
Функция за ръчно търсене         

Преглед на 

функциите
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Въздушна завеса

Въздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Гореща вода

                       Нискотемпературен хидравличен модул

                         Високотемпературен хидравличен модул

22

Вътрешни тела

Вътрешни тела от VRV тип

Вентилация

Вентилация с рекуперация на топлината (VAM/VKM)

Комплект за свързване на климатични камери

Системи за управление

VRV IV с рекуперация на топлината
Най-доброто решение за ефективност и комфорт

Стандартите на VRV IV:

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

Постоянно отопление
Новият стандарт в комфорта на отопление

Конфигуратор за VRV
Софтуер за опростено въвеждане в експлоатация, 
конфигуриране и модифициране

 › 7-сегментен индикатор

 › Автоматично зареждане на хладилен агент

 › Проверка на хладилният агент за херметичност

 › Тих режим на работа през нощта

 › Функция за ниско ниво на шум

 › Напълно инверторни компресори

 › Газово охлаждани PCB

 › 4-странен топлообменник

 › Компресор с реактивен безчетков постояннотоков 
електромотор

 › Постояннотоков инвертор със синусоидна вълна

 › Постояннотоков електромотор на вентилатор

 › E-pass топлообменник

 › Функция I demand

Най-голямата гама от BS кутии за най-бърз монтаж

Ефективна 3-тръбна технология
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„Безплатно“ отопление и 
осигуряване на гореща вода
Досега повечето търговски сгради разчитаха на 
отделни системи за охлаждане, отопление, гореща 
вода и т.н., което води до голяма загуба на енергия.

Интегрирана система за рекуперация на топлината 
използва отново топлината от офиси, сървърни 
помещения и т.н. за затопляне на други помещения 
или за осигуряване на гореща вода.

Максимален комфорт
VRV системата с рекуперация на топлината 
позволява едновременно охлаждане и отопление.

 › За собствениците на хотели това означава 
перфектна обстановка за гостите, тъй като те 
могат свободно да избират между охлаждане или 
отопление.

 › За офиси това означава перфектен вътрешен 
климат за работа в помещения както със северно, 
така и с южно изложение.

Охлаждане

Отопление

Гореща вода

Извлечената топлина доставя 

безплатна гореща вода и 

отопление

+

Подобрена ефективност
При работа по рекуперация на топлината, VRV IV 
е до 15% по-ефективна. При работа на пълно 
натоварване, сезонната ефективност е с 28% по-
висока от VRV III благодарение на променливата 
температура на хладилния агент.

Ефективна 3-тръбна технология

Охлаждащо натоварване

Отоплително натоварване

Околна 

температура

Подобрено управление 

в смесен режим

Оптимизирано разделяне на 
топлообменника за най-висока 
сезонна ефективност в режим 
за рекуперация на топлината
Вертикално разделен топлообменник с оптимално 
съотношение за работа в смесен режим.  
Това подобрява ефективността на рекуперацията на 
топлината чрез намаляване на загубите при излъчване.

30%

70%

Освен това, долната част на топлообменника е непрекъснато гореща в 

режим на отопление,  което предотвратява натрупване на скреж

Широк работен диапазон 
на отопление
VRV IV с рекуперация на топлината има стандартен 
работен диапазон до -20°C при отопление. 
Тя също може да осигури охлаждане до -20°C за 
технически сървърни помещения (настройка на място).

-20°CWB

-20°CWB

Техническо охлаждане

Отопление

Охлаждане

-5°CWB 43°CDB-25°C

15,5°C

CWB: вътрешна температура

CDB: външна температура

Север

Юг
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Предимства 
на 3-тръбната технология

По-малък спад на налягането 
означава по-голяма ефективност
 › Плавният поток на хладилния агент в 3-тръбна 
система, благодарение на 2 по-малки газови 
тръби, води до по-голяма енергийна ефективност

 › Нарушеният поток на хладилния агент в голяма 
тръба за газ на 2-тръбна система води до по-
голям спад на налягането

Повече „безплатна“ топлина
3-тръбната технология на Daikin се нуждае от 
по-малко енергия, за да рекуперира топлината, 
което означава значително по-добра ефективност 
по време на режим на рекуперация на топлината. 
Нашата система може да рекуперира топлина при 
ниска температура на кондензация, защото има 
специални тръби за газ, течност и сгъстен газ.

В 2-тръбните системи, газът и течността се движат 
като смес, така че температурата на кондензация 
трябва да бъде по-висока, за да се раздели 
смесеният газ от течния хладилен агент. По-
високата температура на кондензиране означава, 
че се използва повече енергия за рекуперация на 
топлината, което води до по-ниска ефективност.

3-тръбна VRV H/R

2-тръбна система

Налягане 

Дължина на тръбите

Налягане

Енталпия

Входяща мощност на Daikin

Консумирана мощност за 2-тръбна система

Кондензация 55°C

Кондензация 45°C

Свободно комбиниране 
на външни тела
Гъвкаво комбинирайте външни тела, за да намалите 
въглеродния си отпечатък, да оптимизирате вашата 
система за постоянно отопление и да постигнете 
най-високата ефективност.

Обща дължина на тръбите 1 000 m

Най-голяма действителна дължина (еквивалентна) 165 m (190 m)

Най-голяма дължина на тръбите след първото разклонение 90 m1

Разлика в нивото между вътрешните и външните тела 90 m1

Разлика в нивото между вътрешните тела 30 m

Гъвкава конструкция на тръбите

1 Външно тяло в най-високо положение
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Напълно обновени 

BS кутии

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

 BS 10, 12 Q14 A  BS 16 Q14 A

С единичен порт

 › Уникални на пазара
 › Компактни и леки за монтаж
 › Не са необходими дренажни тръби
 › Идеални за отдалечени помещения
 › Функция за техническо охлаждане
 › Свързване на тяло до клас 250 (28 kW)
 › Позволява приложения за множество наематели

Многопортови 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › До 55% по-малка и 41% по-лека от предишната гама
 › По-бърз монтаж, благодарение на намален 
брой точки за запояване и окабеляване

 › Всички вътрешни тела могат да се свързват към 
една BS кутия

 › Необходими са по-малко портове за инспекция
 › До 16 kW наличен капацитет за порт
 › Свързване на тяло до клас 250 (28 kW) чрез 
комбиниране на 2 порта

 › Няма ограничение на неизползваните портове, 
което позволява поетапен монтаж

Максимална конструктивна 
гъвкавост и бързина на монтажа
 › Бързо и гъвкаво проектиране на вашата система 
с уникален набор от единични и мулти BS кутии.

 › Голямото разнообразие от компактни и леки мулти 
BS кутии значително намалява времето за монтаж.

 › Свободна комбинация от единични и мулти BS 
кутии.

Винаги максимален комфорт

С VRV BS кутията, всяко вътрешно тяло, което не 
се използва за превключване между отопление 
и охлаждане, поддържа желаната температура 
постоянна. Това е така, защото за нашата система 
за рекуперация на топлината не е необходимо 
да изравни налягането в цялата система след 
превключване.

Изкл.

По-бърз монтаж благодарение на отворена връзка

 › Няма нужда да се намали тръбата преди спояване  – за 
вътрешни тела, по-малки или равни на 5,6 kW (клас 50)

 › Изрежете и споете тръбата  – за вътрешни 
тела, по-големи или равни на 7,1 kW (клас 63)
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 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV: Променлива 
температура на хладилния агент, постоянно отопление, 
конфигуратор за VRV, 7-сегментен индикатор и напълно 
инверторни компресори, 4-странен топлообменник, 
PCB охлаждани с хладилен агент, нов постояннотоков 
електромотор на вентилатора 

 › Работен диапазон до -20°C за техническо охлаждане, 
напр. в сървърни помещения

 › Има всички стандартни функции на VRV

Най-доброто решение за ефективност и комфорт

 › Напълно интегрирано решение с рекуперация на топлината 
за максимална ефективност!

 › Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка 
на контакт: точно управление на температурата, вентилация, 
гореща вода, въздухообработващи климатични камери и 
въздушни завеси Biddle

 › „Безплатно“ отопление и топла вода чрез рекуперация на 
топлината

 › Идеалният личен комфорт за гостите/наемателите чрез 
едновременно охлаждане и отопление

VRV IV с рекуперация на топлината

Външна система REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Диапазон на мощност к.с. 8 10 12 14 16 18 20
Капацитет на охлаждане Ном. kW 22,4 (1) (2) 28,0 (1) (2) 33,5 (1) (2) 40,0 (1) (2) 45,0 (1) (2) 50,4 56,0
Капацитет на 
отопление

Ном. kW 22,4 (3) (4) 28,0 (3) (4) 33,5 (3) (4) 40,0 (3) (4) 45,0 (3) (4) 50,4 56,0
Макс. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0

Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 5,31 (1) / 4,56 (2) 7,15 (1) / 6,19 (2) 9,23 (1) / 8,31 (2) 10,7 (1) / 9,61 (2) 12,8 (1) / 11,9 (2) 15,2 18,6
Отопление Ном. kW 4,75 (3) / 4,47 (3) 6,29 (3) / 5,47 (3) 8,05 (3) / 6,83 (3) 9,60 (3) / 9,37 (3) 11,2 (3) / 9,88 (3) 12,3 14,9

Макс. kW 5,51 7,38 9,43 11,3 12,9 14,3 17,5
EER 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
COP - Макс. 4,54 4,27 3,98 3,88 3,95 3,60
COP - Ном. 4,72 (3) / 5,01 (3) 4,45 (3) / 5,12 (3) 4,16 (3) / 4,90 (3) 4,17 (3) / 4,27 (3) 4,02 (3) / 4,56 (3) 4,10 3,76
ESEER 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (5)
Брой вътрешни тела 
за 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 х Ш х Д mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Тегло Тяло kg 210 218 304 305 337
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 78 79 81 86 88
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 58 61 64 65 66

Нощен тих 
режим

Ниво 1 dBA 56 58 58 58 58 60 60
Ниво 2 dBA 55 54 54 52 52 52 52
Ниво 3 dBA 53 52 52 47 47 48 48

Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5,0~43,0
Отопление Мин.~Макс. °CWB -20~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Зареждане kg/TCO

2
9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6

Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52 12,7 15,9
Газ Вън. д. mm 19,1 22,2 28,6
Сгъстен газ Вън. д. mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 1 000

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 20 25 32 40 50

Външна система REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
Система Модул 1 на външно тяло REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Модул 2 на външно тяло REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Диапазон на мощност к.с. 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Капацитет на охлаждане Ном. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Капацитет на 
отопление

Ном. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Макс. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0

Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,6
Отопление Ном. kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35 22,4

Макс. kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,8
EER 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43 3,52
COP - Макс. 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
COP - Ном. 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
ESEER - Автоматична 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER - Стандартна 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64
Брой вътрешни тела 
за свързване

Мин. 125 162,5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Ном. 250 325,0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Макс. 325 422,5 520 585 650 715 780 845 910 975 1 040

Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Газ Вън. д. mm 22,2 28,6 34,9
Сгъстен газ Вън. д. mm 19,1 22,2 28,6
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 500 1 000

Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 40 50 63 80
Постоянно отопление v

REYQ-T
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Външна система REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Система Модул 1 на външно тяло REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Модул 2 на външно тяло REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Модул 3 на външно тяло - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Диапазон на мощност к.с. 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Капацитет на охлаждане Ном. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Капацитет на 
отопление

Ном. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Макс. kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5

Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8 43,2 45,6
Отопление Ном. kW 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7 35,8 36,9

Макс. kW 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1 41,5 42,9
EER 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44 3,38 3,32
COP - Макс. 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
COP - Ном. 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
ESEER - Автоматична 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER - Стандартна 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64
Брой вътрешни тела 
за свързване

Мин. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Ном. 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350
Макс. 1 105 1 170 1 235 1 300 1 365 1 430 1 495 1 560 1 625 1 690 1 755

Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 19,1
Газ Вън. д. mm 34,9 41,3
Сгъстен газ Вън. д. mm 28,6 34,9
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 1 000

Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 80 100 125
Постоянно отопление v

Модул на външно устройство REMQ 5T
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 685x930x765
Тегло Тяло kg 210
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 162
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 77
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 56
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5,0~43,0

Отопление Мин.~Макс. °CWB -20~15,5
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5

Зареждане kg/TCO
2
Eq 9,7/20,2

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 20

(1) Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивото: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност. (2) Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна 

температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивото: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent (3) Номиналният капацитет на отопление се базира на: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 

7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивото: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност. (4) Номиналният капацитет на отопление се базира на: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивото: 0 m. Данни 

за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent (5) Действителният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (VRV вътрешно тяло, хидравличен модул, RA вътрешно тяло и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50%<=CR<=130%) 

REYQ-T
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Вътрешно тяло BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,005

Отопление Ном. kW 0,005
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 5 8
Указател за максимална мощност на вътрешни тела, които могат да се свързват 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Размери Тяло В х Ш х Д mm 207x388x326
Тегло Тяло kg 12 15
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Тръбни съединения Външно тяло Течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/9,5

Газ Тип/Вън.д. mm Споена връзка/15,9 Споена връзка/22,2
Сгъстен газ Тип/Вън.д. mm Споена връзка/12,7 Споена връзка/19,1

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

Звукоабсорбираща термоизолация Устойчиво на пламък кече от полиуретанова пяна
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Общо кръгове Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15

Индивидуална разклонителна кутия 
за VRV IV с рекуперация на топлината

 › Уникална гама от единични и мулти BS кутии за гъвкаво и бързо 
проектиране

 › Компактна и лека за монтаж
 › Идеална за отдалечени помещения, защото няма нужда от дренажни тръби
 › Позволява интегриране на сървърни помещения в решението за рекуперация 
на топлината, благодарение на функцията за техническо охлаждане

 › Свързване на тяло до клас 250 (28 kW)
 › По-бърз монтаж благодарение на отворена връзка
 › Позволява приложения при много потребители
 › Може да се свърже с REYQ-T VRV IV с рекуперация на топлината

BS1Q-A

Вътрешно тяло BS 4Q14A 6Q14A 8Q14A 10Q14A 12Q14A 16Q14A
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Отопление Ном. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 20 30 40 50 60 64
Максимален брой вътрешни тела  за разклонение, които могат да се свързват 5
Брой разклонения 4 6 8 10 12 16
Указател за максимална мощност на вътрешни тела, които могат да се свързват 400 600 750
Указател за максимална мощност на вътрешни тела  за разклонение, които могат да се свързват 140
Размери Тяло В х Ш х Д mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1 060x430
Тегло Тяло kg 17 24 26 35 38 50
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Тръбни съединения Външно тяло Течност Вън. д. mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Газ Вън. д. mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9
Сгъстен газ Вън. д. mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6

Вътрешно тяло Течност Вън. д. mm 9,5 / 6,4
Газ Вън. д. mm 15,9 / 12,7

Дренаж VP20 (вътр.д. 20/вън.д. 26)
Звукоабсорбираща термоизолация Уретанова пяна, полиуретанова пяна
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-440
Общо кръгове Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15

Мулти разклонителна кутия за 
VRV IV с рекуперация на топлината

 › Уникална гама от единични и мулти BS кутии за гъвкаво и бързо проектиране
 › Голямо намаление на времето за монтаж, благодарение на широката гама, 
компактните размери и ниското тегло на мулти BS кутиите

 › До 70% по-малка и 66% по-лека от предишната серия
 › По-бърз монтаж, благодарение на намален брой точки за запояване и окабеляване
 › Всички вътрешни тела могат да се свързват към една BS кутия
 › Необходими са по-малко портове за инспекция в сравнение с монтаж на 
единични BS кутии

 › До 16kW наличен капацитет за порт
 › Свързване на тяло до клас 250 (28 kW) чрез комбиниране на 2 порта
 › Няма ограничение на неизползваните портове, което позволява поетапен монтаж
 › По-бърз монтаж благодарение на отворена връзка
 › Може да се свърже с REYQ-T VRV IV с рекуперация на топлината

BS-Q14A

BS1Q-A

BS6,8Q14A
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Вътрешно тяло BSVQ 100P9B 160P9B 250P9B
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
Размери Тяло В х Ш х Д mm 207x388x326
Тегло Тяло kg 12 15
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Тръбни съединения Външно тяло Течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/9,5

Газ Тип/Вън.д. mm Споена връзка/15,9 Споена връзка/22,2
Сгъстен газ 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
Газ Тип/Вън.д. mm Споена връзка/15,9 Споена връзка/15,9 Споена връзка/22,2

Звукоабсорбираща термоизолация Устойчиво на пламък кече от полиуретанова пяна
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Общо кръгове Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15

Индивидуална разклонителна кутия 
за VRV IV с рекуперация на топлината

 › Позволява отделно превключване между охлаждане / 
отопление на 1 група от вътрешни тела

 › Максимална гъвкавост на конструкцията, защото единични и 
мулти кутии могат да бъдат комбинирани в една система

 › Малка височина за вграждане
 › Не са необходими дренажни тръби
 › Позволява приложения за много наематели (изисква се 
допълнителна PCB)

 › Може да се свърже с VRV W-IV серията (RWEYQ-T)

BSVQ-P9B

BSVQ-P9B

Вътрешно тяло BSV4Q-PV/BSV6Q-PV 4Q100PV 6Q100PV
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
Размери Тяло В х Ш х Д mm 209x1 053x635 209x1 577x635
Тегло Тяло kg 60 89
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Тръбни съединения Външно тяло Течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/12,7 Споена връзка/15,9

Газ Тип/Вън.д. mm Споена връзка/28,6
Сгъстен газ Тип/Вън.д. mm Споена връзка/19,1 Споена връзка/28,6

Вътрешно тяло Течност Тип/Вън.д. mm Споена връзка/9,5
Газ Тип/Вън.д. mm Споена връзка/15,9

Звукоабсорбираща термоизолация Устойчиво на пламък кече от полиуретанова пяна
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Общо кръгове Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15

Мулти разклонителна кутия за 
VRV с рекуперация на топлината

 › По-бърз монтаж, благодарение на намален брой точки за 
запояване и окабеляване

 › Позволява отделно превключване между охлаждане / 
отопление на до 4 или 6 групи от вътрешни тела

 › Максимална гъвкавост на конструкцията, защото единични и 
мулти кутии могат да бъдат комбинирани в една система

 › Малка височина за вграждане
 › Не са необходими дренажни тръби
 › Може да се свърже с VRV W-IV серията (RWEYQ-T)

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV

BSV4Q100PV
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VRV IV термопомпен тип
Оптималното решение на Daikin  
за максимален комфорт

Стандартите на VRV IV:

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

Постоянно отопление
Новият стандарт в комфорта на отопление

Конфигуратор за VRV
Софтуер за опростено въвеждане в експлоатация, 
конфигуриране и модифициране

 › 7-сегментен индикатор

 › Автоматично зареждане на хладилен агент

 › Проверка на хладилният агент за херметичност

 › Тих режим на работа през нощта

 › Функция за ниско ниво на шум

 › Напълно инверторни компресори

 › Газово охлаждани PCB

 › 4-странен топлообменник

 › Компресор с реактивен безчетков постояннотоков 
електромотор

 › Постояннотоков инвертор със синусоидна вълна

 › Постояннотоков електромотор на вентилатор

 › E-pass топлообменник

 › Функция I demand

За повече информация относно тези функции, вижте раздела за технологиите на VRV IV

Въздушна завеса
Въздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Гореща вода
Нискотемпературен  
хидравличен модул

Вътрешни тела
Вътрешни тела от VRV тип

Вътрешни тела за 
жилищно приложение 

(като Daikin Emura)

Вентилация
Вентилация с рекуперация на топлината (VAM/VKM)

Комплект за свързване на климатични камери

Системи за управление

22
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Комбинирайте VRV вътрешни тела със стилни 
вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura, ...)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-A
VRV вътрешно тяло

FXSQ-A
VRV вътрешно тяло

Вътрешни тела за комбиниране

За свързване на RA вътрешни тела към VRV IV е необходима BPMKS кутия (RYYQ-T и RXYQ-T(9))

КЛАС 15 КЛАС 20 КЛАС 25 КЛАС 35 КЛАС 42 КЛАС 50 КЛАС 60 КЛАС 71

Daikin Emura - Стенно тяло
FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Стенно тяло CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura - подово тяло FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Подово тяло FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Подово-таванно тяло FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Широка гама от вътрешни тела

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2
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VRV IV 

е доказана в практиката: 
40% по-ефективна

Резултати: до 60% по-малко 
консумирана енергия
Резултатите от изпитване показаха, че новата 

VRV IV система консумира много по-малко енергия, 

особено при охлаждане, в сравнение със системата 

VRV III - в някои случаи до 60% по-малко. При 

загряване икономиите бяха средно 20%.

Практическо изпитване в немска модна верига 
магазини демонстрира как иновативните 
функции на VRV IV драстично подобриха 
енергийната ефективност в сравнение с 
предишните модели.

 Консумация на енергия от VRV III през 2012 г. в kWh

 Консумация на енергия от VRV IV през 2013 г. в kWh

 Трендова линия на консумацията на енергия от VRV III

 Трендова линия на консумацията на енергия от VRV IV

Средна дневна  

консумация  

през работно  

време в kWh
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Изпитването Унтерхахинг демонстрира как 

термопомпената технология на VRV IV използва 

възобновяем източник на енергия - въздуха, за да 

осигури цялостно и екологично устойчиво решение 

за отопление, охлаждане и вентилация в търговска 

среда. Изпитването също показва, че компаниите 

могат да идентифицират и да контролират загубите 

на енергия само чрез внимателен и интелигентен 

мониторинг на системите за климатичен контрол - 

услуга, която Daikin може да предложи. 

VRV III 20 к.с (2 модула) VRV IV 18 к.с. (1 модул)

Период Март 2012 г. - февруари 2013 г. Март 2013 г. - февруари 2014 г.

Средно (kWh/месец) 2 797 1 502

Общо (KWh) 33 562 18 023

Общо (€) 6 041 3 244

Годишно (експлоатационни 
разходи/m² (€/m²)

9,9 5,3 

Икономия от 46% = € 2 797

Измерени данни
Моден магазин Унтерхахинг (Германия)

 › Подово пространство: 607 m²
 › Разходи за енергия: 0,18 €/kWh
 › Система, като се отчита потреблението

 - VRV IV термопомпен тип с непрекъснато отопление
 -  Таванни касети с кръгъл поток  

(без самопочистващ се панел)
 - VAM за вентилация (2x VAM2000)
 - Въздушна завеса Biddle.
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Обща дължина на тръбите 1 000 m

Най-голяма действителна дължина (еквивалентна) 165 m (190 m)

Най-голяма дължина на тръбите след първото разклонение 90 m1

Разлика в нивото между вътрешните и външните тела 90 m1

Разлика в нивото между вътрешните тела 30 m

1  Свържете се с местния представител за повече информация и ограничения
2  Когато външното тяло е монтирано под вътрешните тела

Свободна комбинация 
от външни тела
Свободно комбинирайте външни тела 
за оптимизиране за малки размери,  
непрекъснато отопление, най-висока 
ефективност или всяка друга комбинация

Гъвкава конструкция на тръбите
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 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV: Променлива 
температура на хладилния агент, постоянно отопление, 
конфигуратор за VRV, 7-сегментен индикатор и напълно 
инверторни компресори, 4-странен топлообменник, 
PCB охлаждани с хладилен агент, нов постояннотоков 
електромотор на вентилатора

 › Предлага се като модел само за отопление чрез 
непроменима настройка на място

 › Има всички стандартни функции на VRV

Оптималното решение на Daikin за максимален комфорт

 › Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка 
на контакт: точно управление на температурата, вентилация, 
гореща вода, въздухообработващи климатични камери и 
въздушни завеси Biddle

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

VRV IV термопомпен тип

RYYQ-T / RXYQ-T(9)

Външна система RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Диапазон на мощност к.с. 8 10 12 14 16 18 20
Капацитет на охлаждане Ном. kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 28,0 (2) 33,5 (1) / 33,5 (2) 40,0 (1) / 40,0 (2) 45,0 (1) / 45,0 (2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Капацитет на 
отопление

Ном. kW 22,4 (3) / 22,40 (4) 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5 (3) / 33,50 (4) 40,0 (3) / 40,0 (4) 45,0 (3) / 45,0 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)
Макс. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)

Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 5,21 (1) / 4,47 (2) 7,29 (1) / 6,32 (2) 8,98 (1) / 8,09 (2) 11,0 (1) / 9,88 (2) 13,0 (1) / 12,10 (2) 15,0 (1) 18,5 (1)
Отопление Ном. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 7,77 (3) / 6,59 (4) 9,52 (3) / 9,30 (4) 11,1 (3) / 9,8 (4) 12,6 (3) 14,5 (3)

Макс. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)
EER 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Автоматична 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Стандартна 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP - Макс. 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP - Ном. 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,31 (3) / 5,08 (4) 4,20 (3) / 4,30 (4) 4,05 (3) / 4,59 (4) 4,00 3,86
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (5)
Брой вътрешни тела за свързване Мин./Ном./Макс. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Тегло Тяло kg 243 252 356 391
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Ниво на 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. °CDB -5~43

Отопление Мин.~Макс. °CWB -20~15,5
Хладилен агент Тип R-410A

Маса kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52 12,7 15,9

Газ Вън. д. mm 19,1 22,2 28,6
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 1 000

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 20 25 32 40 50

Външна система RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9
Система Модул 1 на външно тяло 10T 8T 12T 16T 8T

Модул 2 на външно тяло 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T
Модул 3 на външно тяло - 20T

Диапазон на мощност к.с. 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Капацитет на охлаждане Ном. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Капацитет на 
отопление

Ном. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Макс. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0

Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2
Отопление Ном. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1

Макс. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2
EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Автоматична 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER - Стандартна 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP - Макс. 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP - Ном. 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64
Брой вътрешни тела за свързване Мин./Ном./Макс. 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1 040 425/850/1 105 450/900/1 170 475/950/1 235
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 15,9 19,1

Газ Вън. д. mm 28,6 34,9 41,3
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 1 000

Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 63 80 100
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RYYQ8-12T
RXYQ8-12T(9)

Външна система RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Система Модул 1 на външно тяло 10T 12T 14T 16T 18T

Модул 2 на външно тяло 12T 16T 18T
Модул 3 на външно тяло 18T 16T 18T

Диапазон на мощност к.с. 40 42 44 46 48 50 52 54
Капацитет на охлаждане Ном. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Капацитет на 
отопление

Ном. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Макс. kW 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5

Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 31,3 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0
Отопление Ном. kW 26,7 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 36,3 37,8

Макс. kW 31,1 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8
EER 3,6 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Автоматична 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Стандартна 5,29 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP - Макс. 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP - Ном. 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64
Брой вътрешни тела за свързване Мин./Ном./Макс. 500/1 000/1 300 525/1 050/1 365 550/1 100/1 430 575/1 150/1 495 600/1 200/1 560 625/1 250/1 625 650/1 300/1 690 675/1 350/1 755
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 19,1

Газ Вън. д. mm 41,3
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 1 000

Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 100 125

Модул на външно тяло за комбинации на RYYQ RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 685/930/765 1 685/1 240/765
Тегло Тяло kg 188 195 309 319
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Ниво на 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. °CDB -5~43

Отопление Мин.~Макс. °CWB -20~15,5
Хладилен агент Тип R-410A

Маса kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивото: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност (2) Номиналният капацитет 

на отопление се базира на: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивото: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent (3) Номиналният капацитет на отопление се базира на: 

вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивото: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност (4) Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна 

температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивото: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent (5) Действителният брой вътрешни тела, които могат да се свързват, зависи от типа вътрешно тяло (VRV 

вътрешно тяло, хидравличен модул, RA вътрешно тяло, и т.н.) и ограничението на коефициента на свързване за системата (50% <= CR <= 130%) | Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4, без да се отчита функционалността при 

работа с пестене на енергия | Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ SEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4, като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (работа с регулиране на променлива температура на хладилния агент)
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VRV III-S термопомпен тип
Решение за икономия на пространство 
без компромис с ефективността

 › Автоматично зареждане на хладилен агент

 › Проверка на хладилният агент за херметичност

 › Тих режим на работа през нощта

 › Функция за ниско ниво на шум

 › Напълно инверторни компресори

 › Компресор с реактивен безчетков 
постояннотоков електромотор

 › Постояннотоков инвертор със синусоидна вълна

 › Постояннотоков електромотор на вентилатор

 › E-pass топлообменник

 › Функция I demand

Въздушна завеса
Въздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Системи за управление

22

Вътрешни тела
Вътрешни тела от VRV тип

Вътрешни тела за жилищно 
приложение (като Daikin Emura, ...)

Вентилация
Вентилация с рекуперация на 

топлината (VAM/VKM)
Комплект за свързване на 

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

Размер:
Намален с прибл. 60%

Обем:
Намален с прибл. 70% 

900 mm

1 
68

5 
m

m

1 
34

5 
m

m

930 mm

76
5 

m
m

320 mm

Широка гама от вътрешни тела

Свързване с VRV тела...

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

* За свързване на стилни вътрешни тела е необходимо тяло BPMKS.

FCQG-F

FBQ-D

BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

… или стилни вътрешни тела

FXAQ-P

FXFQ-A

FXSQ-A

FXZQ-A

Стилни вътрешни тела, които могат да се свързват
КЛАС 15 КЛАС 20 КЛАС 25 КЛАС 35 КЛАС 42 КЛАС 50 КЛАС 60 КЛАС 71

Таванна касета с кръгъл поток FCQG35F FCQG50F FCQG60F

Напълно плоска касета FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Малко таванно тяло за скрит монтаж FDBQ25B

Тънко таванно тяло за скрит канален монтаж FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F

Таванно тяло за скрит монтаж с инверторно управляван вентилатор FBQ35D FBQ50D FBQ60D

Daikin Emura - Стенно тяло
FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Стенно тяло CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Таванно тяло за открит монтаж FHQ35C FHQ50C FHQ60C

Nexura - подово тяло FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Подово тяло FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Подово-таванно тяло FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

За повече информация за стилните вътрешни тела на Daikin, моля, вижте гамата ни от вътрешни тела

НОВО
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Свързано VRV 
вътрешно тяло

Свързано 
стилно 

вътрешно тяло
Обща дължина на тръбите 300 m 250 m

Най-голяма действителна дължина (еквивалентна) 150 m (175 m)

Минимална дължина между външното тяло и първото разклонение - 5 m

Минимална дължина на тръбите между BP и вътрешното тяло - 2 m

Максимална дължина на тръбите между BP и вътрешното тяло - 15 m

Най-голяма дължина на тръбите след първото разклонение 40 m 40 m

Разлика в нивото между вътрешните и външните тела 50 m (40 m1) 30 m

Разлика в нивото между вътрешните тела 15 m 15 m

1 Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна 

температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°C, 

еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, денивелация: 0 m.
2 Номиналният капацитет на отопление се базира на: вътрешна 

температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, 

еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивото: 0 m.  0 1 2 3 4 5

Отопление

Охлаждане

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

3,99 1

4,55 2

Гъвкава конструкция 
на тръбите

1 Външно тяло в най-ниско положение
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1

2

3

Обикновена Ново

Изпускащите краища са заменени от огънати краища на перките, 

което намалява цялостната турбуленция.

Периферия на лопатките на вентилатора

1. Super aero решетка

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

2. 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.

Модерни технологии

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

Кръг SCe-Bridge

Капацитетът на изпарение се подобрява 
чрез приемане на кръга SCe-Bridge Circuit.

Капацитет 
на текущо 
изпарение

3. Кръг e-Bridge

Предотвратява натрупването на втечнен хладилен 
агент в кондензатора. Резултатът е по-ефективно 
използване на повърхността на кондензатора 
при всички условия, което на свой ред осигурява 
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 се 
подобрява значително както при охлаждане, така и 
при отопление.
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 › Променлива температура на хладилния агент
 › Свържете широка гама от до 9 вътрешни тела: свържете VRV или стилни 
вътрешни тела (Daikin Emura, Nexura, …)

 › Всички вътрешни тела могат да се управляват поотделно
 › Може да се свърже с всички тела за управление на VRV, вентилационни 
тела, въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle

 › Икономии на пространство
 › По-голяма гъвкавост чрез разширяване на гамата

През 2015 г. нашата успешна мини VRV гама беше 
изцяло актуализирана, за да я направим още 
по-подходяща за леки търговски приложения, 
където пространството е ограничено и 
очакванията за ефективност са високи.

VRV IV S-серия
Решение за икономия на пространство 

без компромис с ефективността

 › Най-компактната VRV
 › Ниска височина, водеща до минимално 
визуално въздействие

 › Леката конструкция намалява времето за 
монтаж и броя монтажници до абсолютен 
минимум

 › Предлага се като монофазна

 › Предлага се като еднофазна или трифазна
 › Разширена гама с тела от 8, 10 и 12 к.с. за 
по-големи приложения с ограничения в 
пространството

4-5 к.с.

4-5-6-8-10-12 к.с.

Preliminary
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RXYSQ-P8V / RXYSQ-P8Y

VRVIII-S термопомпен тип

Решение за икономия на пространство без компромис 
с ефективността

 › За жилищни и леки търговски приложения
 › Широка гама от вътрешни тела: свържете VRV или стилни 
вътрешни тела като Daikin Emura, Nexura ...

 › Енергийно ефективна система за отопление на базата 
на технология за въздушна термопомпа, намаляване на 
разходите на енергия и емисиите на CO

2
 › Свързване на до 9 вътрешни тела, като всички могат да се 
управляват поотделно

 › Възможност за комбиниране на различни типове вътрешни 
тела: стенни, подови, за скрит монтаж в тавана, за монтаж в 
окачени тавани, касети с кръгъл поток или четиристранни 
касети

 › 3 стъпки при тих режим на работа през нощта:  
стъпка 1: 47dBA, стъпка 2: 44dBA, стъпка 3: 41dBA

 › Има всички стандартни функции на VRV

RXYSQ-P8V1/RXYSQ-P8Y1

Външно тяло RXYSQ 4P8V1 5P8V1 6P8V1 4P8Y1 5P8Y1 6P8Y1
Диапазон на мощност к.с. 4 5 6 4 5 6
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12,6 14,0 15,5 12,6 14,0 15,5
Капацитет на отопление Ном. kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0
Консумирана 
мощност - 50Hz

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 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2) 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)
Брой вътрешни тела 
за свързване

Мин. 50 62,5 70 50 62,5 70
Ном. -
Макс. 130 162,5 182 130 162,5 182

Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 345x900x320
Тегло Тяло kg 120
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 106
Ниво на 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

Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~46
Отопление Мин.~Макс. °CWB -20~15,5

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Зареждане kg/TCO

2
Eq 4,0/8,4

Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52
Газ Вън. д. mm 15,9 / 19,1 19,1 15,9 / 19,1 19,1
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 300 / 115 300 / 135 300 / 145 300 / 115 300 / 135 300 / 145

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 32,0 16,0

 (1) В случай на свързване на VRV вътрешни тела (2) В случай на свързване на RA вътрешни тела
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VRV III-C 
VRV термопомпен тип 
когато отоплението е приоритет, 
без компромис с ефективността

 › Автоматично зареждане на хладилен агент

 › Проверка на хладилният агент за херметичност

 › Тих режим на работа през нощта

 › Функция за ниско ниво на шум

 › Компресор с реактивен безчетков 
постояннотоков електромотор

 › Постояннотоков инвертор със синусоидна вълна

 › Постояннотоков електромотор на вентилатор

 › E-pass топлообменник

 › Функция I demand

Въздушна завеса
Въздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Вътрешни тела
Вътрешни тела от VRV тип 

Системи за  
управление

Вентилация
Вентилация с рекуперация на 

топлината (VAM/VKM)
Комплект за свързване на 

климатични камери

22
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Широк работен диапазон 
на отопление
VRV III-C има стандартен работен диапазон до 
-25°CWB външна температура при отопление, 
а също така осигурява и охлаждане до - 5°CDB 
външна температура.

ка
па

ци
те

т 
на

 о
то

пл
ен

иеПостоянен капацитет на 
отопление
VRV III-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 (°CWB)

(kW) 35

30

25

20

15

10

5

0

стандартна термопомпа

CO
P

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Стандартна термопомпа

Външна температура (WB°)

СОР за тяло с 10 НРВисок СОР при ниски 
външни температури
Използването на технологията на двустъпален 
компресор води до подобрена работа с пестене на 
енергия при ниски температури с COP над 3,0 при 
-10°C външна температура за цялата гама.

Външна темп. Външна темп.

VRV III-C

-25°CWB -5°C

Стандартна VRV

-20°CWB 15,5°C 43°CDB

Режим на отопление Режим на охлаждане
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Обща дължина на тръбите 500 m

Най-голяма действителна дължина (еквивалентна) 165 m (190 m)

Най-голяма дължина между външното тяло и 
функционалното тяло:

10 m

Най-голяма дължина на тръбите след първото разклонение 40 m (90 m1)

Разлика в нивото между вътрешните и 
външните тела

50 m (40 m²)

Разлика в нивото между вътрешните тела 30 m

1  Свържете се с местния представител за повече информация и ограничения
2  Когато външното тяло е монтирано под вътрешните тела

Гъвкава конструкция на 
тръбите
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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 VRV III-C

Температура на вътрешен топлообменник на стандартна термопомпа

Температура на закрито - VRV III-C

Вътрешна температура на стандартна термопомпа

Начало на отопление

Изминало време (мин.)

*  Данни от експлоатационни изпитания в Япония с тяло 14 к.с. 

(град Акита, януари 2006 г.)

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 VRV III (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 к.с. 

(град Акита, януари 2006 г.)
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RTSYQ14-16PA

Външна система RTSYQ 10PA 14PA 16PA 20PA
Система Модул 1 на външно тяло RTSQ10PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1 RTSQ8PAY1

Модул 2 на външно тяло - RTSQ12PAY1
Функционално устройство BTSQ20PY1

Диапазон на мощност к.с. 10 14 16 20
Капацитет на охлаждане Ном. kW 28,0 40,0 45,0 56,0
Капацитет на отопление Ном. kW 31,5 / 28,0 45,0 / 40,0 50,0 / 45,0 63,0 / 55,9
Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 7,90 12,6 14,9 15,4
Отопление Ном. kW 7,78 / 8,18 11,4 / 12,8 13,0 / 15,0 15,4 / 18,7

EER 3,54 3,17 3,02 3,64
COP 4,05 / 3,42 3,95 / 3,13 3,85 / 3,00 4,09 / 2,99
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 21 30 34 43
Брой вътрешни тела 
за свързване

Мин. 125 175 200 250
Ном. 250 350 400 500
Макс. 325 455 520 650

Ниво на звуково налягане Охлаждане Мин./Ном. dBA 62/60 63/61 65/63
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52 12,7 15,9

Газ Вън. д. mm 22,2 28,6
Изравняване на масло Вън. д. mm - 19,1
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 500

Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 25 35 40 50

Модул на външно устройство BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 570x460x765 1 680x930x765 1 680x1 240x765
Тегло Тяло kg 110 205 257 338 344
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min - 185 200 233 239
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~43

Отопление Мин.~Макс. °CWB -25~15,5
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5

Зареждане kg/TCO
2
Eq - 9,4/19,6 10,5/21,9 10,9/22,8 11,7/24,4

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 20 25 35 40

VRV III термопомпен тип, 
оптимизирана за отопление

Когато отоплението е приоритет, без компромис с 
ефективността

 › Първата система в бранша, проектирана за режим на 
отопление при ниски външни температури, което я прави 
подходяща като единствен източник на отопление

 › Разширен работен диапазон до -25°C при отопление
 › Постоянен капацитет на отопление и високи COP стойности 
при ниски външни температури благодарение на 
технологията с двустъпална компресия (COP стойности от 
3,0 и повече при -10°С)

 › По-голям комфорт благодарение на по-кратко време на 
размразяване

 › По-кратко време за затопляне в сравнение със стандартната 
VRV III термопомпен тип

 › Има всички стандартни функции на VRV

RTSYQ-PA

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

Високо

Средно

Ниско

Впръскване на течност
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VRV Classic термопомпен тип 
RXYCQ-A
За стандартни изисквания за отопление и охлаждане

 › Функция за ниско ниво на шум

 › Компресор с реактивен безчетков 
постояннотоков електромотор

 › Постояннотоков инвертор със синусоидна вълна

 › Постояннотоков електромотор на вентилатор

 › E-pass топлообменник

 › Функция за ръчно търсене

Вътрешни тела
Вътрешни тела от VRV тип 

Вентилация
Вентилация с рекуперация на 

топлината (VAM/VKM)

Системи за управление

22
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Предимства
 › За проекти със стандартни изисквания за 
отопление и охлаждане

 › Подходящ за всяка сграда, понеже е възможен и 
вътрешен монтаж в резултат на високото външно 
статично налягане до 78,4 Ра. Вътрешният монтаж 
води до по-малка дължина на тръбите, по-ниски 
разходи за монтаж, повишена ефективност и по-
добра визуална естетика

Обща дължина на тръбите 300 m

Най-голяма действителна дължина (еквивалентна) 135 m (155 m)

Най-голяма дължина на тръбите след първото разклонение 40 m (90 m1)

Разлика в нивото между вътрешните и външните тела 30 m

Разлика в нивото между вътрешните тела 15 m

1  Свържете се с местния представител за повече информация и ограничения

Гъвкава конструкция на тръбите

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

 › Разделете разходите за монтаж чрез поетапен 
монтаж

 › Може да се свързва към всички стандартни 
вътрешни тела на VRV, системи за вентилация и 
контрол
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RXYCQ14-20A

Външно тяло RXYCQ 8A 10A 12A 14A 16A 18A 20A
Диапазон на мощност к.с. 8 10 12 14 16 18 20
Капацитет на охлаждане Ном. kW 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,4
Капацитет на отопление Ном. kW 22,4 28,0 33,6 31,5 44,8 50,4 56,5
Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 6,60 6,74 8,77 11,4 12,9 15,0 17,9
Отопление Ном. kW 5,80 7,00 8,62 8,18 11,8 13,8 16,1

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 64
Брой вътрешни тела 
за свързване

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

Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 680x635x765 1 680x930x765 1 680x1 240x765
Тегло Тяло kg 159 187 240 316 324
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 95 171 185 196 233 239
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 78 81 86 88
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 58 59 61 64 65 66
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~43

Отопление Мин.~Макс. °CWB -20~15,5
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5

Зареждане kg 6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 17,7
Зареждане TCO

2
Eq 12,9 16,1 17,5 18 23,6 24 24,4

Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52 12,7 15,9
Газ Вън. д. mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 300

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16 25 40

Възможни са специфични комбинации от няколко модула до 40 к.с. - свържете се с вашия представител на Daikin за подробности и спецификации

VRV Classic 

Конфигурация на VRV Classic

 › За стандартни изисквания за отопление и охлаждане
 › Може да се свързва към всички стандартни вътрешни 
тела на VRV, системи за вентилация и контрол

 › Има всички стандартни функции на VRV

RXYCQ-A

Системи за управление
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VRV за замяна
Бърза и качествена замяна на 
системите с R-22 и R-407C

 › Автоматично зареждане на хладилен 
агент

 › Тих режим на работа през нощта

 › Функция за ниско ниво на шум

 › Напълно инверторни компресори

 › Компресор с реактивен безчетков 
постояннотоков електромотор

 › Постояннотоков инвертор със 
синусоидна вълна

 › Постояннотоков електромотор на 
вентилатор

 › E-pass топлообменник

 › Функция I demand

Термопомпа и рекуперация на топлинаТермопомпа 

За повече информация относно тези функции, вижте раздела за технологиите на VRV IV

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

Конфигуратор за VRV
Софтуер за опростено въвеждане в експлоатация, конфигуриране и модифициране

VRV IV

VRV III

Въздушна завеса
Въздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Вътрешни тела
Вътрешни тела от VRV тип 

Системи за управление

Вентилация
Вентилация с рекуперация на топлината (VAM/VKM)

Комплект за свързване на климатични камери

22

 › 7-сегментен индикатор

 › Автоматично зареждане на 
хладилен агент

 › Тих режим на работа през нощта

 › Функция за ниско ниво на шум

 › Напълно инверторни компресори

 › Газово охлаждани PCB

 › 4-странен топлообменник

 › Компресор с реактивен безчетков 
постояннотоков електромотор

 › Постояннотоков инвертор със 
синусоидна вълна

 › Постояннотоков електромотор на 
вентилатор

 › E-pass топлообменник

 › Функция I demand
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Забрана за R-22 в Европа

Техническото обслужване и поддръжката на 
R-22 е забранена след 1 януари 2015 г., което 
прави невъзможни ремонтите на системи с R-22. 
Избягвайте непланираните престои за вашите 
клиенти и заменете тези системи сега!

Технология 
за замяна
Бързият и качествен начин за  

обновяване на системите с R-22 и R-407C 

Тези предимства ще убедят вашия клиент

Избегнете загуба на бизнес

Замяната сега ще предотврати непланиран продължителен 
престой на климатичните системи. Това също ще предотврати 
загубата на бизнес за магазините, оплаквания от гостите в 
хотелите, по-ниска работна ефективност и загуба на наематели 
на офисите.

Бърз и лесен монтаж

Без прекъсване на ежедневната работна дейност по време на 
замяна на системата, благодарение на поетапен и бърз монтаж. 

По-малък размер, по-висока ефективност

Благодарение на по-малкия си размер, външните тела на Daikin 
спестяват място. Също така, повечето вътрешни тела могат 
да бъдат свързани към новото външно тяло в сравнение със 
старата система, което позволява увеличаване на капацитета.

По-ниски дългосрочни разходи

Директивите на ЕО забраняват ремонтите на системи с R-22 след 
1 януари 2015 г. Отлагане на необходимата подмяна на R-22, докато 
не се случи непланирана повреда на системата, е губещ ход. 
Денят за замяна ще дойде. Монтирането на технически модерна 
система ще намали потреблението на енергия и разходите за 
поддръжка още от първия ден.

Клиентите винаги могат да продължат с дейността си

Срокът за поетапно спиране на R-22 приключи. Действайте сега!

Решението на Daikin за обновяване 
на ниска цена

!  Смяна на вътрешни тела и BS кутии
Свържете се с вашия местен представител, 
за да проверите съвместимостта, в случай 
че трябва да запазите вътрешните тела.

!  Смяна на външни тела

До 48% по-малко потребление

Сравнение на системи с 10 к.с:
  Режим на охлаждане
  Режим на отопление 

R-410A (RXYQQ-T)R-407C (RSXYP-L7)R-22 (RSXY-KA7)
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Предимства на VRV-Q за увеличаване на вашата печалба

Оптимизирайте бизнеса си
По-кратко време за монтаж

Справяйте се с повече проекти за по-малко време 
благодарение на бързия монтаж. По-изгодно е, отколкото 
замяна на цялата система с нови тръби.

По-ниски разходи за монтаж

Намаляването на разходите за монтаж ви дава възможност 
да предлагате на клиентите си най-рентабилното решение 
и да подобрите конкурентното си предимство.

Замяна на системи, които не са на Daikin

Това е решение за безпроблемна замяна за Daikin системи и 
за VRF системи на други производители.

Наистина лесно

Едно просто решение за технология за замяна ви позволява да 
се справяте с повече проекти за повече клиенти за по-малко 
време и да им предложите най-добрата цена! Всеки печели.

Конвенционално решение VRV-Q

1   Възстановете хладилния агент 1   Възстановете хладилния агент

2   Отстранете телата 2   Отстранете телата

3   Махнете тръбите за хладилен агент Повторно използване на съществуващи тръби и кабели
4   Монтирайте новите тръби и кабели

5   Монтирайте нови тела 3   Монтирайте нови тела

6   Тест за пропускливост 4   Тест за пропускливост

7   Вакумно сушене 5   Вакумно сушене

8   Зареждане с хладилен агент
6    Автоматично зареждане с хладилен 

агент, почистване и изпитване9   Съберете замърсяването

10 Пробна експлоатация

â
До 45% по-бърз 

монтаж

Сравнете стъпките за монтажа

Удобство чрез едно 
докосване:
 › Измерете и заредете с 
хладилен агент

 › Автоматично 
почистване на тръбите

 › Пробна експлоатация

Автоматично зареждане на хладилен агент
Уникалното автоматично зареждане с хладилен агент елиминира 
необходимостта да се изчислява обема на хладилния агент и 
гарантира, че системата ще работи перфектно. Без да знаете 
точните дължини на тръбите поради промени или грешки, в 
случай че не сте извършили първоначалния монтаж и замяната 
на инсталация на конкурент вече не представлява проблем.

Автоматично почистване на тръбите
Не е необходимо да почиствате вътрешността на тръбите, тъй като 
това се извършва автоматично от VRV-Q тялото. Накрая пробната 
експлоатация се извършва автоматично, за да се спести време.
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RQCEQ712-848P

Външна система RQCEQ 280P 360P 460P 500P 540P 636P 712P 744P 816P 848P
Система Модул 1 на външно тяло RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P

Модул 2 на външно тяло RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Модул 3 на външно тяло - RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Модул 4 на външно тяло - RQEQ212P

Диапазон на мощност к.с. 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Капацитет на охлаждане Ном. kW 28,0 36,0 45,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8
Капацитет на отопление Ном. kW 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6
Консумирана 
мощност - 50Hz

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
Брой вътрешни тела 
за свързване

Мин. 140 180 230 250 270 318 356 372 408 424
Ном. 280 360 500 540 636 712 744 816 848
Макс. 364 468 598 650 702 827 926 967,0 1 061 1 102

Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 57 61 62 63 64 63 64 65 66
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Газ Вън. д. mm 22,2 25,4 28,6 34,9
Сгъстен газ Вън. д. mm 19,1 22,2 25,4 28,6
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 300

Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 30 40 50 60 70 80 90

Модул на външно устройство RQEQ 140P 180P 212P
Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 680x635x765
Тегло Тяло kg 175 179
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 95 110
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 54 58 60
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~43

Отопление Мин.~Макс. °CWB -20~15,5
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5

Зареждане kg/TCO
2
Eq 10,3/21,5 10,6/22,1 11,2/23,4

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 3~/50/380-415
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15 20 22,5

(1) Не е сертифицирано по Eurovent

VRV за замяна

Бърза и качествена замяна на системите с R-22 и R-407C

 › Икономически ефективна и бърза замяна чрез повторно 
използване на съществуващата система от тръби

 › До 80% по-ефективна от система с R-22
 › Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна 
на вашата система

 › Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители
 › Автоматично почистване на тръбата за хладилния агент 
гарантира качествена замяна

 › Възможност за увеличаване на капацитета
 › Ограничени и отложени инвестиционни разходи
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV: Променлива 
температура на хладилния агент, конфигуратор за VRV, 
7-сегментен индикатор и напълно инверторни компресори, 
4-странен топлообменник, PCB охлаждани с хладилен 
агент, нов постояннотоков електромотор на вентилатора 
(само за RXYQQ-T)

 › Има всички стандартни функции на VRV

RQCEQ-P (с рекуперация на топлината)
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VRV за замяна

Външна система RXYQQ RQYQ140P 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T 22T 24T
Система Модул 1 на външно тяло - RXYQQ10T RXYQQ8T

Модул 2 на външно тяло - - RXYQQ12T RXYQQ16T
Диапазон на мощност к.с. 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Капацитет на охлаждане Ном. kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,4
Капацитет на отопление Макс. kW 16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 50,4 63,0 69,0 75,0
Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 3,36 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 15,0 18,5 16,27 18,21
Отопление Макс. kW 3,91 5,51 7,38 9,10 11,2 12,8 12,6 17,0 16,48 18,31

EER 4,17 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,36 3,03 3,78 3,70
ESEER - 6,37 (1) / 7,53 (2) 5,67 (1) / 7,20 (2) 5,50 (1) / 6,96 (2) 5,31 (1) / 6,83 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 4,00 (1) / 3,87 (2) 4,42 (1) / 5,67 (2) 5,58 (1) / 7,07 (2) 5,42 (1) / 6,81 (2)
COP 4,09 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 4,97 3,71 4,19 4,10
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 10 64 (3) 64 (3)
Брой вътрешни тела 
за свързване

Мин. 62,5 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Ном. 125 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Макс. 162,5 260 325 390 455 520 585 650 715 780

Размери Тяло В х Ш х Д mm 1 680x635x765 1 685x930x765 1 685x1 240x765 -
Тегло Тяло kg 175 187 194 305 314 -
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 95 162 175 185 223 260 251 261 -
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA - 78 79 81 86 88 -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Охлаждане dBA 54,0 58 61 64 65 66 -

Нощен тих 
режим

Ниво 1 dBA 56 58 58 58 58 60 60 -
Ниво 2 dBA 55 54 54 52 52 52 52 -
Ниво 3 dBA 53 52 52 47 47 48 48 -

Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~43 -
Отопление Мин.~Макс. °CWB -20~15,5 -

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5 -
Зареждане kg/TCO

2
Eq 11,1/23,2 5,9/12,3 6/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 10,4/21,7 11,7/24,4 11,8/24,6 -

Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52 9,52 12,7 15,9
Газ Вън. д. mm 15,9 19,1 22,2 28,6 34,9
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 300 300

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415 -
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15 20 25 32 40 50 63

Външна система RXYQQ 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
Система Модул 1 на външно тяло RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ8T RXYQQ10T

Модул 2 на външно тяло RXYQQ14T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ20T RXYQQ10T RXYQQ12T RXYQQ16T
Модул 3 на външно тяло - RXYQQ20T RXYQQ18T RXYQQ16T

Диапазон на мощност к.с. 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Капацитет на охлаждане Ном. kW 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0
Капацитет на отопление Макс. kW 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 119,5 125,0 131,5
Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 19,98 21,98 23,68 26,0 27,7 31,5 31,00 30,97 33,29
Отопление Макс. kW 20,30 21,90 23,50 25,6 27,2 29,8 29,89 30,88 32,98

EER 3,68 3,57 3,53 3,5 3,4 3,2 3,43 3,60 3,54
ESEER 5,39 (1) / 6,89 (2) 5,23 (1) / 6,69 (2) 5,17 (1) / 6,60 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 5,01 (1) / 6,44 (2) 4,68 (1) / 6,02 (2) 5,03 (1) / 6,36 (2) 5,29 (1) / 6,74 (2) 5,19 (1) / 6,65 (2)
COP 4,06 4,00 3,98 3,9 3,8 4,00 4,05 3,99
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (3)
Брой вътрешни тела 
за свързване

Мин. 325 350 375 400 425 450 475 500 525
Ном. 650 700 750 800 850 900 950 1 000 1 050
Макс. 845 910 975 1 040 1 105 1 170 1 235 1 300 1 365

Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA -
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 19,1

Газ Вън. д. mm 34,9 41,3
Обща дължина на тръбите Система Текуща m 300

Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 63 80 100

(1) Стойността на СТАНДАРТНИЯ SEER съответства на нормалната работа на VRV4 термопомпен тип, като не се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (2) Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ SEER съответства на нормалната работа 

на VRV4 термопомпен, като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (работа с регулиране на променлива температура на хладилния агент) (3) Действителният брой вътрешни тела, които могат да се свързват, зависи от типа 

на вътрешното тяло (VRV вътрешни тела, хидравличен модул, RA  вътрешни тела и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% <= CR <= 130%) (4) Не е сертифицирано по Eurovent

RQYQ-P/RXYQQ-T (термопомпа)

RXYQQ8-12T
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VRV IV W серия с 
водно охлаждане
Идеални за високи сгради, 
използващи вода като източник на топлина

Стандартите на VRV IV:
Променлива температура на хладилния агент
Пригодете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност и комфорт

 › Напълно инверторни компресори

 › Компресор с реактивен безчетков постояннотоков електромотор

 › Постояннотоков инвертор със синусоидна вълна

 › Функция за ръчно търсене

 › Геотермална работа

За повече информация относно тези функции, вижте раздела за технологиите на VRV IV

Въздушна завеса
Въздушна завеса Biddle за VRV (CYV)

Вътрешни тела
Вътрешни тела от VRV тип 

Системи за управление

Гореща вода
Нискотемпературен  
хидравличен модул

Вентилация
Вентилация с рекуперация 

на топлината (VAM/VKM)
Комплект за свързване на 

климатични камери

22
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Ефективността не се влияе 
от външните условия
Водно охлажданото VRV тяло работи с по-добра 
ефективност, дори при най-екстремни външни 
температури, благодарение на геотермалната работа.

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.

Геотермална работа  
и предимства
Геотермалният режим на работа използва 
по-стабилната температура на земята около 
сградата, като премахва нуждата от друг източник 
на топлина. Той намалява емисиите на CO

2
 и е 

винаги възобновяем енергиен източник.

Външна 
температура Вятър

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. В геотермален 
режим 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 5°C

Отопление

Охлаждане

-10°C

6°C 45°C

45°C
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Високи резултати на енергийна 
ефективност от 2-степенна 
рекуперация на топлина
Степен 1: Рекуперация на топлина между 
вътрешни тела в един и същ хладилен кръг.

Отделената топлина от вътрешните тела в режим 
на охлаждане се предава към телата, работещи на 
отопление, като така се увеличава енергийната 
ефективност и се намаляват разходите за 
електроенергия. 

Пълна рекуперация 

на топлина

Всички вътрешни 

тела в режим на 

охлаждане

Вътрешни тела 

основно в режим 

на охлаждане, 

частично в режим 

на отопление

Вътрешни тела 

основно в режим 

на отопление, 

частично в режим 

на охлаждане

Всички вътрешни 

тела в режим на 

отопление

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

степен 2степен 1

Рекуперация на топлина между вътрешни тела Рекуперация на топлина между външни тела 
(С рекуперация на топлина и термопомпен тип)

* 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 
водоохлаждащия кръг

Топлина, абсорбирана от 
водоохлаждащия кръг

Степен 2: Рекуперация на топлина между 
външните тела чрез водния кръг - също на 
разположение за термопомпени тела!

Втората степен на рекуперация на топлина се 
постига в рамките на водния кръг между водно 
охлажданите външни тела.
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Регулиране на 
променливия воден поток
Опцията за регулиране на променливия воден 
поток намалява използваната електроенергия 
от циркулационната помпа чрез намаляване 
на водния поток, когато е възможно, и като не 
използва непрекъснато фиксиран воден поток.

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 с 8 к.с.

Височина на тавана

Ниво на пода

100-300 mm

3 200 mm 

или повече

Възможна е пакетна конфигурация.

Клапа за регулиране на

променливия воден поток

Инверторна помпа

Водноохладителна кула 
(затворен тип), котел

Стандартен воден филтър
Стандартен воден филтър намалява времето за 

монтаж. Новият филтър също има по-малък спад на 

налягането при по-високи водни потоци. нов филтър

стар филтър

40
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Обща дължина на тръбите 300 m

Най-голяма действителна дължина (еквивалентна) 120 m (140 m)

Най-голяма дължина на тръбите след първото разклонение 40 m (90 m1)

Разлика в нивото между вътрешните и 
външните тела

50 m (40 m²)

Разлика в нивото между вътрешните тела 15 m

1  Свържете се с местния представител за повече информация и ограничения
2  Когато външното тяло е монтирано под вътрешните тела

Гъвкава конструкция на тръбите
Гъвкави тръби 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 използват съществуващите 
водни тръби и топлинния източник. Само това 
прави системата отлично решение за проекти за 
модернизиране на сгради. 

Тръби за вода

Тръби за хладилен агент

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

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

За Герард Шрьодер изборът на тази система 
беше лесен: „Според мен, с VRV системата с 
рекуперация на топлина, Daikin има Ролс Ройса 
в термопомпената технология. Ако искате да 
изградите устойчива офис сграда, наистина няма 
друга алтернатива.“

Офис сграда с отлична  
оценка по BREEAM

Park Phi, Енсхеде - Холандия

VRV-WIII геотермална система, Daikin Altherma HT, Sky Air, водоохлаждащ агрегат с въздушно  

охлаждане с рекуперация на топлина, iManager, iTouch Manager, ACNSS

VRV-W

VRV-W
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RWEYQ8-10T

Външно тяло RWEYQ 8T 10T 16T 18T 20T 24T 26T 28T 30T
Система Модул 1 на външно тяло RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Модул 2 на външно тяло - RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T
Модул 3 на външно тяло - RWEYQ8T RWEYQ10T

Диапазон на мощност к.с. 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Капацитет на охлаждане Ном. kW 22,4 28,0 44,8 50,4 56,0 67,2 72,8 78,4 84,0
Капацитет на отопление Ном. kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5
Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 4,42 6,14 8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4
Отопление Ном. kW 4,21 6,00 8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0

EER 5,07 4,56 5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56
COP 5,94 5,25 5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 36
Брой вътрешни тела 
за 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 В х Ш х Д mm 1 000x780x550 -
Тегло Тяло kg 137 -

Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min -
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 50 51 53 54 55 56
Работен диапазон Температура на 

постъпващата вода
Охлаждане Мин.~Макс. °CDB 10~45
Отопление Мин.~Макс. °CWB -10/10,0/45

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Зареждане kg/TCO

2
Eq 3,5/7,3 4,2/8,8 - - - - - - -

Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Газ Вън. д. mm 19,10 (1) 22,2 (1) 28,6 (1) 34,9 (1)
Сгъстен газ Вън. д. mm 15,9 (2) / 19,10 (3) 19,1 (2) / 22,10 (3) 22,2 (2) / 28,60 (3) 28,6 (2) / 34,90 (3)
Вода Пoстъпваща/изходяща Вътрешна резба PS1 1/4B /вътрешна резба PS1 1/4B

Обща дължина на тръбите Система Текуща m 300
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 20 32 50

 (1) В случай на система термопомпен тип, не се използва тръбата за газ (2) В случай на система за рекуперация на топлина (3) В случай на система термопомпен тип (4) Не е сертифицирано по Eurovent

VRV IV серия с водно охлаждане

Идеални за високи сгради, използващи вода като 
източник на топлина

 › Унифицираната гама за стандартната и геотермална серия опростява 
наличностите на склад. Геотермалната серия намалява емисиите на 
CO

2
 благодарение на използването на геотермална енергия като 

възобновяем енергиен източник
 › Няма нужда от външен източник на отопление или охлаждане, когато 

се използва в геотермален режим
 › Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на 

контакт: точно управление на температурата, вентилация, гореща вода, 
въздухообработващи климатични камери и въздушни завеси Biddle

 › Компактната и лека конструкция може да се монтира пакетно за 
максимална икономия на пространство

 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV: Променлива 
температура на хладилния агент и напълно инверторни компресори 

 › 2-степенна рекуперация: първи етап между вътрешните тела, втори 
етап между външните тела благодарение на съхранението на енергия 
във водния кръг

 › Предлага се във версия както с термопомпа, така и с рекуперация на топлината
 › Опцията за регулиране на променливия воден поток повишава 

гъвкавостта и управлението
 › Лесно привеждане в съответствие с регламента  

за флуорираните парникови газове благодарение на 
автоматична проверка за пропуск на хладилния агент 

 › Има всички стандартни функции на VRV

RWEYQ-T

Геотермална работаСтандартна работа
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VRV вътрешни тела 
Една от най-широките гами на пазара, в 

момента предлага не по-малко от 26 различни 

стилни и елегантни модела в 116 различни 

варианта. Всички са проектирани за 

максимален комфорт, минимален работен 

шум, опростен монтаж и обслужване.
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VRV вътрешни тела

VRV вътрешни тела 

Таванни касетъчни тела 
FXFQ-A 80
FXZQ-A 83
FXCQ-A 84
FXKQ-MA 85

Таванни тела за скрит монтаж 
FXDQ-M9 86
FXDQ-A 87
FXSQ-A 88
FXMQ-P7 / FXMQ-MA9 90

Стенно тяло 
FXAQ-P 93

Таванни тела за открит монтаж 
FXHQ-A 94
FXUQ-A 95

Подови тела 
FXNQ-A 96
FXLQ-P 97

НОВО

НОВО

Стилни вътрешни тела

Възможности за комбинация 
Преглед 98
Принадлежност за свързване със стилни  
вътрешни тела (BPMKS) 99

Стенни 
FTXG-LS/LW 101
CTXS-K / FTXS-K 102

Подови 
FVXG-K 104
FVXS-F 105

Подово-таванно тяло 
FLXS-B(9) 106
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Преглед на предимствата 

VRV вътрешни тела
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Инверторна технология В комбинация с инверторно управляеми външни тела               
Режим на работа при напускане на дома По време на отсъствие, нивата на комфорт в помещенията могат да бъдат поддържани               
Само вентилатор Климатикът може да се използва като вентилатор, вдухвайки въздух, без да охлажда или затопля               
Самопочистващ се филтър

Филтърът автоматично се почиства веднъж дневно. Лесното поддържане означава оптимална енергийна 
ефективност и максимален комфорт без нужда от скъпо или отнемащо много време техническо обслужване 

Подов сензор и сензор за присъствие
Сензорът за присъствие насочва въздушния поток встрани от всяко лице в стаята, което бъде отчетено. Подовият сензор 
отчита средната температура на пода и гарантира равномерно разпределение на температурата между тавана и пода  

Предотвратяване на течение
Когато започне да се затопля, или когато термостатът е изключен, посоката на разпределение на въздуха се задава хоризонтално,а вентилаторът 
на ниска скорост, за да се избегне течение. След затопляне, разпределението на въздуха и скоростта на вентилатора се задават по желание    

Изключително тихо
Вътрешните тела на Daikin са изключително тихи. Също така е гарантирано, че външните тела няма да нарушават 
спокойствието на околните хора       

Автоматично превключване между 
охлаждане и отопление

Автоматично избира режим на охлаждане или отопление за достигане на зададената температура               

Въздушен филтър Премахва частиците прах във въздуха, за да осигури постоянно подаване на чист въздух
G1
F8 

(допълнителен)
G1  G1  

G1
F8 

(допълнителен)


G1
F8 

(допълнителен)
  G1 G1 G1 G1

Програма за изсушаване на въздуха Дава възможност да се намали степента на влажност, без да се променя температурата в помещението               

Предотвратяване на замърсяването 
на тавана

Разпределението на въздуха от вътрешното тяло е специално проектирано да не позволи въздушният поток да е 
насочен към тавана с цел предотвратяване на петна по тавана    

Автоматично вертикално въртене на 
жалузите

Възможност за избор на автоматично вертикално въртене на жалузите за въздуха за получаване на равномерен 
въздушен поток и разпределение на температурата      

Степени на оборотите на вентилатора Много скорости на вентилатора, от които да избирате за оптимизиране на нивата на комфорт 3 3 3 2 2 3 3 3 2
3 (50~63) 

2 (80~100)
2 3 3 2 2

Отделно управление на всяка клапа
Отделното управление на всяка клапа чрез жичния дистанционен контролер опростява фиксиране на положението на всяка 
клапа поотделно в зависимост от конфигурацията на всяка нова стая. Предлагат се и допълнителни затварящи комплекти   

Седмичен таймер Таймерът може да се настрои за стартиране и спиране на работата по всяко време на дневна или седмична база               
Инфрачервено дистанционно 
управление

Инфрачервено дистанционно управление с LCD за дистанционно управление на вашето вътрешно тяло               
Жично дистанционно управление Жично дистанционно управление за дистанционно управление на вашето вътрешно тяло               
Централизирано управление Централизирано управление за управление на няколко вътрешни тела от една единствена точка               

Автоматично рестартиране Тялото се рестартира автоматично при първоначалните настройки след спиране на електрозахранването               
Самодиагностика Опростява поддръжката чрез посочване на системни грешки или аномалии при работа               
Комплект дренажна помпа Улеснява дренажа на кондензата от вътрешното тяло Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Допълнителна 
поръчка

Стандартен (50~63)
Допълнителна поръчка (80~100)

Допълнителна 
поръчка

Допълнителна 
поръчка

Стандартен

Много потребители
Главното захранване на вътрешното тяло може да бъде изключено при напускане на сградата или при техническо 
обслужване   () ()     ()   () ()  
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Таванни касетъчни тела Таванни тела за скрит монтаж
Стенно 

тяло
Таванни тела за 
открит монтаж

Подови тела

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MA9 FXTQ-A FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Инверторна технология В комбинация с инверторно управляеми външни тела               
Режим на работа при напускане на дома По време на отсъствие, нивата на комфорт в помещенията могат да бъдат поддържани               
Само вентилатор Климатикът може да се използва като вентилатор, вдухвайки въздух, без да охлажда или затопля               
Самопочистващ се филтър

Филтърът автоматично се почиства веднъж дневно. Лесното поддържане означава оптимална енергийна 
ефективност и максимален комфорт без нужда от скъпо или отнемащо много време техническо обслужване 

Подов сензор и сензор за присъствие
Сензорът за присъствие насочва въздушния поток встрани от всяко лице в стаята, което бъде отчетено. Подовият сензор 
отчита средната температура на пода и гарантира равномерно разпределение на температурата между тавана и пода  

Предотвратяване на течение
Когато започне да се затопля, или когато термостатът е изключен, посоката на разпределение на въздуха се задава хоризонтално,а вентилаторът 
на ниска скорост, за да се избегне течение. След затопляне, разпределението на въздуха и скоростта на вентилатора се задават по желание    

Изключително тихо
Вътрешните тела на Daikin са изключително тихи. Също така е гарантирано, че външните тела няма да нарушават 
спокойствието на околните хора       

Автоматично превключване между 
охлаждане и отопление

Автоматично избира режим на охлаждане или отопление за достигане на зададената температура               

Въздушен филтър Премахва частиците прах във въздуха, за да осигури постоянно подаване на чист въздух
G1
F8 

(допълнителен)
G1  G1  

G1
F8 

(допълнителен)


G1
F8 

(допълнителен)
  G1 G1 G1 G1

Програма за изсушаване на въздуха Дава възможност да се намали степента на влажност, без да се променя температурата в помещението               

Предотвратяване на замърсяването 
на тавана

Разпределението на въздуха от вътрешното тяло е специално проектирано да не позволи въздушният поток да е 
насочен към тавана с цел предотвратяване на петна по тавана    

Автоматично вертикално въртене на 
жалузите

Възможност за избор на автоматично вертикално въртене на жалузите за въздуха за получаване на равномерен 
въздушен поток и разпределение на температурата      

Степени на оборотите на вентилатора Много скорости на вентилатора, от които да избирате за оптимизиране на нивата на комфорт 3 3 3 2 2 3 3 3 2
3 (50~63) 

2 (80~100)
2 3 3 2 2

Отделно управление на всяка клапа
Отделното управление на всяка клапа чрез жичния дистанционен контролер опростява фиксиране на положението на всяка 
клапа поотделно в зависимост от конфигурацията на всяка нова стая. Предлагат се и допълнителни затварящи комплекти   

Седмичен таймер Таймерът може да се настрои за стартиране и спиране на работата по всяко време на дневна или седмична база               
Инфрачервено дистанционно 
управление

Инфрачервено дистанционно управление с LCD за дистанционно управление на вашето вътрешно тяло               
Жично дистанционно управление Жично дистанционно управление за дистанционно управление на вашето вътрешно тяло               
Централизирано управление Централизирано управление за управление на няколко вътрешни тела от една единствена точка               

Автоматично рестартиране Тялото се рестартира автоматично при първоначалните настройки след спиране на електрозахранването               
Самодиагностика Опростява поддръжката чрез посочване на системни грешки или аномалии при работа               
Комплект дренажна помпа Улеснява дренажа на кондензата от вътрешното тяло Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Допълнителна 
поръчка

Стандартен (50~63)
Допълнителна поръчка (80~100)

Допълнителна 
поръчка

Допълнителна 
поръчка

Стандартен

Много потребители
Главното захранване на вътрешното тяло може да бъде изключено при напускане на сградата или при техническо 
обслужване   () ()     ()   () ()  

* Забележка: сините клетки съдържат предварителни данни
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FXFQ-A

Защо да изберете таванна касета с кръгъл поток?
•	 360° нагнетяване на въздуха за оптимална ефективност и комфорт в магазини, офиси и ресторанти.

•	 Уникален самопочистващ се панел.

Таванна касета с кръгъл поток

Предимства за монтажника
 › Уникални функции и конструкция, подобряващи комфорта, ефективността и монтажа.
 › Необходимо е по-малко време за поддръжка на място.
 › Използвайте контролера за индивидуално отваряне или затваряне на четирите 

клапи за лесно приспособяване към променящата се конфигурация на помещението.
 › Лесна настройка на опцията за сензор за подобряване на комфорта и икономия на 

енергия.
 › Разпределителната кутия и тръбните съединения са достъпни просто чрез сваляне 

на панела, което прави техническото обслужването по-лесно.

Предимства за консултанта
 › Продукт с уникални функции на този пазар.
 › Проектирана за използване в търговски офиси с всички видове и размери, както и в 

среди за продажби на дребно.
 › Идеален продукт за подобряване на резултата по BREEAM/EPDB.

Предимства за крайния потребител
 › Проектирана за използване в търговски офиси с всички видове и размери, както и в 

среди за продажби на дребно.
 › Перфектни климатични условия: без повече студени течения и/или усещане за 

студени крака.
 › Спестете до 50% от текущите разходи със самопочистващия се панел, който също 

улеснява поддръжката.
 › Вашите клиенти могат да спестят до 27% от сметките си за енергия благодарение на 

опцията за сензор.
 › Гъвкаво използване на пространството благодарение на отделното управление на 

всяка клапа.

Уникални функции, които помагат за 
икономия на разходи

 › Daikin е първата компания, която предложи касета, използваща 
принципа за кръгъл поток със сензори* и уникален 
самопочистващ се панел*.

... По-енергийно ефективна  
от всяка друга

 › Самопочистващият се 
панел* означава:
•	 Текущите разходи са намалени с 

50% в сравнение със стандартните 
решения, благодарение на 
автоматичното ежедневно 
почистване на филтъра.

•	 Необходимо е по-малко време за 
почистване на филтъра: прахът 
лесно може да бъде отстранен с 
прахосмукачка без отваряне на тялото.

 › Благодарение на сензора за присъствие, тялото променя 
работната точка или се изключва напълно, ако няма хора в 
помещението, което води до 27% икономия на енергия.

Самопочистваща 
се касета

Стандартна касета  
с кръгъл поток

Сумарно сравнение на енергията за 12 месеца

Разход на енергия (kWh)

50% разлика 
в разхода на 
електроенергия

Юли Авг Септ. Окт. Ноем. Дек. Ян. Фев. Март Април Май Юни Юли

9 000

8 000

7 000

6 000 

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

* налично като опция

… и подобрен комфорт

 › Модел на 360° нагнетяване на въздушния 
поток.

 › Сензорът за присъствие* насочва 
въздушния поток встрани от всяко лице 
в стаята, което бъде отчетено.

 › Подовият сензор отчита средната 
температура на пода и гарантира равномерно 
разпределение на температурата между тавана и пода. 
Усещането за студени крака остава в миналото!

Гъвкава за монтаж

 › Клапите могат да бъдат управлявани или затваряни 
индивидуално с помощта на жично дистанционно 
управление, за да отговарят на конфигурацията на стаята. 
Също са налични незадължителни комплекти за затваряне.

Пример от практиката
Улвърхемптън, Великобритания
Текущите разходи бяха намалени с до 50% в сравнение със стандартните 
решения благодарение на ежедневното почистване на филтъра.

сензор за 
присъствие

подов 
сензор

Вижте в

https://www.youtube.com/
Daikin Europe
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Вътрешно тяло FXFQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
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 - 50Hz

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 mm 204 246 288
Широчина mm 840
Дълбочина mm 840

Тегло Тяло kg 19 20 21 24 26
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Декоративен панел Модел BYCQ140D7W1

Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери В х Ш х Д mm 60x950x950
Тегло kg 5,4

Декоративен панел 2 Модел BYCQ140D7W1W
Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери В х Ш х Д mm 60x950x950
Тегло kg 5,4

Декоративен панел 3 Модел BYCQ140D7GW1
Цвят Чисто бяло (RAL 9010)
Размери В х Ш х Д mm 145x950x950
Тегло kg 10,3

Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50Hz

Охлаждане Висок/Ном./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/Ном./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

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Висока/Ном. dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-
Ниво на звуково 
налягане

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

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35 9,52

Газ Вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP25 (вън.д. 32 / вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7FA532F
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения -
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B

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.

Таванна касета с кръгъл поток

360° разпределение на въздушния поток за оптимална 
ефективност и комфорт

 › Ежедневното автоматично почистване на филтъра води 
до по-висока ефективност и комфорт и ниски разходи за 
поддръжка

 › Два допълнителни интелигентни сензора подобряват 
енергийната ефективност и комфорта

 › Отделно управление на всяка клапа. Гъвкавост, подходяща 
за помещение с всякаква конфигурация, без да се 
променя местоположението на тялото!

 › Най-ниската височина за монтаж на пазара: 214 mm за 
клас 20-63

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

 › Намалено потребление на енергия благодарение на 
специално разработения малък тръбен топлообменник, 
постояннотоков електромотор на вентилатора и 
дренажна помпа

 › В същата система е интегриран приток на свеж въздух, 
което намалява разходите за монтаж, понеже не се 
изисква допълнителна вентилация

FXFQ-A

 › Разклоненият въздуховод на нагнетяването позволява да 
оптимизирате разпределението на въздуха в помещения 
с неправилна форма или да подавате въздух към малки 
съседни помещения

 › Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата на 
височина 850 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж

 

BRC1E52A/B BRC7FA532F

FXFQ20-63A

сензор за присъствие
подов сензор

////////////////////////////////////////////

Разклонение за нагнетяването Главно нагнетяване

Основно тяло

Входящ отвор в корпуса за приток на свеж въздух Допълнителен комплект за приток на свеж въздух 

* Подава до 10% свеж въздух в помещението * Позволява подаване на по-големи 
количества свеж въздух

* Разпределя свежия въздух, така че да е 
най-ефективно предварително охладен / 
предварително загрят
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Предимства за монтажника
 › Продукт, уникален на пазара!
 › Удобното за използване дистанционно 
управление, достъпно на няколко езика, 
дава възможност за лесна настройка на 
опцията на сензора и управлява позицията 
на отделната клапа

 › Дизайн, отговарящ на европейския вкус.

Предимства за консултанта
 › Продукт, уникален на пазара!
 › Безпроблемно се вписва в интериорния 
дизайн на всеки съвременен офис

 › Гъвкаво използване на пространството 
благодарение на отделното управление на 
всяка клапа

 › Идеален продукт за подобряване на 
резултата по BREEAM/EPDB 

Предимства за крайния 
потребител
 › Инженерно съвършенство и уникален дизайн в едно 
 › Най-тихото тяло 
 › Перфектни работни условия: без повече 
студени течения и/или усещане за студени крака

 › Спестете до 27% от сметката си за енергия 
благодарение на допълнителните сензори

 › Гъвкаво използване на пространството 
благодарение на отделното управление на 
всяка клапа

 › Удобно за използване дистанционно 
управление, достъпно на няколко езика.

FXZQ-A

•	 Уникална конструкция на пазара, която приляга напълно към тавана

Уникален дизайн

 › Проектиранa от немска фирма за дизайн, за 
да отговаря напълно на европейския вкус.

 › Приляга напълно към тавана.
 › Напълно вграденa в таванната плоча, като 
позволява монтаж на осветителни тела, 
високоговорители и противопожарни 
водоразпръсквачи в съседните таванни плочи.

 › Декоративният панел се предлага в 2 цвята 
(бял и сребристо бял).

Комфорт чрез уникална технология

Най-тихата касета на пазара (25 dBA)

Сензор за присъствие (допълнителен)
 › Когато помещението е празно, може да настрои 
зададената температура или да изключи тялото, 
което спестява енергия.

 › Когато се отчете присъствие на хора, посоката на 
въздушния поток се приспособява за избягване 
на студени течения, насочени към тях.

Подов сензор (допълнителен)
 › Открива температурната разлика и пренасочва 
въздушния поток, за да се осигури равномерно 
разпределение на температурата.

Върхова ефективност

 › Когато помещението е празно, опцията за сензор 
може да настрои зададената температура или да 
изключи тялото, което спестява до 27% енергия.

 › Индивидуално управление на клапите: лесно 
управлява една или повече клапи чрез жично 
дистанционно управление (BRC1E52) при 
пренареждане на стаята. При напълно затваряне 
или блокиране на клапите, е необходима опцията 
„Уплътнение за нагнетателен изход за въздух“.

Напълно плоска касета
 Дизайн и новаторски дух в едно

Вижте в

https://www.youtube.com/
Daikin Europe



83

Вътрешно тяло FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
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 - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Отопление Ном. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Размери Тяло Височина mm 260
Широчина mm 575
Дълбочина mm 575

Тегло Тяло kg 15,5 16,5 18,5
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Декоративен панел Модел BYFQ60CW

Цвят Бял (N9,5)
Размери В х Ш х Д mm 46x620x620
Тегло kg 2,8

Декоративен панел 2 Модел BYFQ60CS
Цвят Бял (N9,5) + сребрист
Размери В х Ш х Д mm 46x620x620
Тегло kg 2,8

Декоративен панел 3 Модел BYFQ60B3W1
Цвят Бял (RAL9010)
Размери В х Ш х Д mm 55x700x700
Тегло kg 2,7

Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50Hz

Охлаждане Висок/Ном./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
Отопление Висок/Ном./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

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Висока/Ном. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./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
Отопление Високо/Ном./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/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35

Газ Вън. д. mm 12,7
Дренаж VP20 (вътр.д. 20/вън.д. 26)

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7F530W (бял панел) / BRC7EB530 (стандартен панел) / BRC7F530S (сив панел)
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения -
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B

Напълно плоска касета

Уникална конструкция на пазара, която приляга напълно към тавана

 › Забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно 
съвършенство

 › Два допълнителни интелигентни сензора подобряват 
енергийната ефективност и комфорта

 › Тяло от клас 15, специално разработено за малки или добре 
изолирани помещения като малки офиси

 › Отделно управление на всяка клапа. Гъвкавост, подходяща 
за помещение с всякаква конфигурация, без да се променя 
местоположението на тялото!

 
Намалено потребление на енергия благодарение на специално 
разработения малък тръбен топлообменник, постояннотоков 
електромотор на вентилатора и дренажна помпа

 › В същата система е интегриран приток на свеж въздух, което намалява 
разходите за монтаж, понеже не се изисква допълнителна вентилация

FXZQ-A

Размерите включват контролната кутия

 › Разклоненият въздуховод на нагнетяването позволява да 
оптимизирате разпределението на въздуха в помещения 
с неправилна форма или да подавате въздух към малки 
съседни помещения

  

 › Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата на 
височина 850 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж

 

BRC1E52A-B BRC7F530W/S

FXZQ-A

сензор за присъствие
подов сензор

Приточно-вентилационен отвор в корпуса Допълнителен комплект за приток на свеж въздух

* Подава до 10% свеж въздух в помещението

* Позволява подаване на по-големи 
количества свеж въздух

////////////////////////////////////////////

Разклонение за нагнетяването Главно нагнетяване

Основно тяло
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Вътрешно тяло FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
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 - 50Hz

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

Размери Тяло Височина mm 305
Широчина mm 775 990 1 445
Дълбочина mm 620

Тегло Тяло kg 19 22 25 33 38
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Декоративен панел Модел BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Цвят Светлобяло (6,5Y 9,5/0,5)
Размери В х Ш х Д mm 55x1 070x700 55x1 285x700 55x1 740x700
Тегло kg 10 11 13

Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50Hz Охлаждане Висок/Ном./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
Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0
Отопление Високо/Ном./Ниско dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35 9,52

Газ Вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP25 (вън.д. 32 / вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7C52
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения -
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B

Двустранна касета за 
вграждане в окачен таван

Тънката и лека конструкция се монтира лесно в тесни 
коридори

 › Дълбочината на всички тела е 620 mm, идеална за тесни 
коридори

 › Обновявате помещението? С отделното управление на 
всяка клапа, една или повече клапи лесно могат да бъдат 
затворени чрез жичното дистанционно управление

 › Намалено потребление на енергия благодарение на специално 
разработения малък тръбен топлообменник, постояннотоков 
електромотор на вентилатора и дренажна помпа

 › В същите системи е интегриран приток на свеж въздух, 
което намалява разходите за монтаж, понеже не се изисква 
допълнителна вентилация

 › Стилното тяло се вписва лесно във всякакъв интериор. 
Клапите се затварят изцяло, когато тялото не работи и няма 
видими въздухоприемащи решетки

 › Оптималният комфорт се гарантира с автоматично регулиране 
на въздушния поток според необходимото натоварване

 › Операциите по техническо обслужване могат да се 
извършват чрез демонтаж на предния панел

 › Разклоненият въздуховод на нагнетяването позволява да 
оптимизирате разпределението на въздуха в помещения 
с неправилна форма или да подавате въздух към малки 
съседни помещения

FXCQ-A

BRC1E52A/B BRC7C52

FXCQ20-40A

 › Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата 
на височина 500 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за 
монтаж

////////////////////////////////////////////

Разклонение за нагнетяването Главно нагнетяване

Основно тяло

Приточно-вентилационен отвор в корпуса

* Подава до 10% свеж въздух в помещението

500 mm
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Вътрешно тяло FXKQ 25MA 32MA 40MA 63MA
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,8 3,6 4,5 7,10
Капацитет на отопление Ном. kW 3,2 4,0 5,0 8,00
Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 0,066 0,076 0,105
Отопление Ном. kW 0,046 0,056 0,085

Размери Тяло Височина mm 215
Широчина mm 1 110 1 310
Дълбочина mm 710

Тегло Тяло kg 31 34
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Декоративен панел Модел BYK45FJW1 BYK71FJW1

Цвят Бяло
Размери В х Ш х Д mm 70x1 240x800 70x1 440x800
Тегло kg 8,5 9,5

Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50Hz Охлаждане Висок/Нисък m³/min 11/9 13/10 18/15
Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ниско dBA 38,0/33,0 40,0/34,0 42,0/37,0
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35 9,52

Газ Вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP25 (вън.д. 32 / вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C61
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения -
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B

Таванна ъглова касета

Едностранно тяло за ъглов монтаж

 › Компактни размери, може лесно да се монтира в тесен окачен 
таван (необходимо е само 220 mm пространство в тавана, 195 с 
панелен разделител, предлаган като принадлежност)

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

 
 › Операциите по техническо обслужване могат да се 
извършват чрез демонтаж на предния панел 

 › Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата 
на височина 500 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за 
монтаж

FXKQ-MA

BRC1E52A/B BRC4C61

FXKQ-M

500 mm

Подаване надолу

Подаване напред

Затворен декоративен панел

Комбинация
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Вътрешно тяло FXDQ 20M9 25M9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2
Консумирана 
мощност - 50Hz

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

Размери Тяло Височина mm 230
Широчина mm 502
Дълбочина mm 652

Необходим окачен таван > mm 250
Тегло Тяло kg 17
Корпус Цвят Небоядисан

Материал Галванизирана стомана
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50Hz

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

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на 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/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35

Газ Вън. д. mm 12,7
Дренаж вътр.д. 21,6. вън.д. 27,2

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/230
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C62
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B

Малко таванно тяло за скрит 
монтаж

Проектирано за хотелски приложения

 › Компактно тяло (височина 230 mm, дълбочина 652 mm), 
може лесно да се монтира в пространство над окачен таван

 › Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 › Гъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха 
може да се промени от задно на долно засмукване

 › За улесняване на обслужването дренажната вана може да се 
постави отляво или отдясно на тялото

FXDQ-M9

BRC1E52A/B BRC4C62

FXDQ-M9
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750 mm

Вътрешно тяло FXDQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
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 - 50Hz

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 mm 200
Широчина mm 750 950 1.150
Дълбочина mm 620

Необходим окачен таван > mm 240
Тегло Тяло kg 22 26 29
Корпус Цвят Галванизирана стомана / небоядисана
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50Hz Охлаждане Висок/Ном./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 16,5/14,5/13,0
Вентилатор - външно статично налягане - 50Hz Високо/Ном. Pa 30/10 44/15
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се / защитен от плесен
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 50 51 52 53 54
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ном./Ниско dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52

Газ Вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP20 (вътр.д. 20/вън.д. 26)

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B

Тънко таванно тяло за скрит 
канален монтаж

Тънка конструкция за гъвкав монтаж

 › Компактни размери, лесно се монтира в пространството над 
окачен таван с размер само 240 mm

 
 › Умереното външно статично налягане до 44 Pa улеснява 
използването с гъвкави въздуховоди с различни дължини

 › Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 › Тяло от клас 15, специално разработено за малки или добре 
изолирани помещения, като хотелски стаи, малки офиси и т. н.

 › Намален разход на електроенергия благодарение на 
специално разработен постояннотоков електромотор на 
вентилатора

 › Гъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха 
може да се промени от задно на долно засмукване

 › Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата 
на височина 750 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за 
монтаж

FXDQ-A

BRC1E52A/B BRC4C65

FXDQ15-32A
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BRC1E52A/B

FXSQ-A

Таванно тяло за скрит  
монтаж със средно ESP

Най-тънкото и същевременно най-мощното тяло с 
умерено статично налягане на пазара

Уникални характеристики на FXSQ-A:
 › Най-тънкото тяло в класа си, само 245 mm (295 mm  
височина за вграждане)

 › Ниско ниво на работен шум
 › Умереното външно статично налягане до 150 Pa улеснява 
използването на гъвкави въздуховоди с различни дължини

 › Функцията за автоматична настройка на дебита измерва 
обема на въздуха и статичното налягане и настройва 
номиналния дебит на въздуха спрямо тях, независимо от 
дължината на въздуховода, като прави монтажа по-лесен 
и гарантира комфорта. Освен това външното статично 
налягане може да се променя чрез жично дистанционно 
управление, за да оптимизира обема на подаване на въздух

 › Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 › Тяло от клас 15, специално разработено за малки или добре 
изолирани помещения, като хотелски стаи, малки офиси и т. н.

 › Намален разход на електроенергия благодарение на 
специално разработен постояннотоков електромотор на 
вентилатора

 › В същата система е интегриран приток на свеж въздух, 
което намалява разходите за монтаж, понеже не се изисква 
допълнителна вентилация

FXSQ-A

BRC4C65

 › Гъвкав монтаж 
-  посоката на засмукване на въздуха може да се промени от 

задно на долно засмукване 

 › Стандартната вградена помпа за дрениране увеличава 
гъвкавостта и скоростта на монтажа

////////////////////////////////////

Местоположение на приточно-вентилационния отвор

Приточно-вентилационен отвор в корпуса

* Подава до 10% свеж въздух в помещението

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Функция за автоматично регулиране на 
въздушния поток

 › Автоматично избира най-подходящата крива 
на вентилатора за постигане на номинален 
въздушен дебит на тялото в рамките на ±10%

 › Защо? След монтаж, действителният въздуховод 
често ще се различава от първоначално 
изчисленото съпротивление на въздушния 
поток  действителният поток може да бъде 
много по-бавен от номиналния, което води 
до загуба на капацитет или некомфортна 
температура на въздуха

 › Функцията за автоматично регулиране на 
въздушния поток ще адаптира автоматично 
скоростта на вентилатора към всеки 
въздуховод (за всеки модел са достъпни 10 или 
повече криви на вентилатора), което прави 
монтажа много по-бърз

Въ
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о 

на
ля

га
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 (P
a)

Въздушен поток (m³/min)

Линия на номинален дебит

+/- 10%

50

200

Крива на характеристики на вентилатора

Крива на реално съпротивление на въздуховода

Крива на съпротивление на въздуховода по време на неговото проектиране

Номинален въздушен поток

Въздушен поток без автоматично регулиране

Действителен въздушен поток

Пестене 
на време

Вътрешно тяло FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A

Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,7 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 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 10,0 26,0 18,0

Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 41 45 92 95 95 121 157 214 -

Отопление Ном. kW 38 42 89 92 92 118 154 211 -

Размери Тяло Височина mm 245 245 245 245 245

Широчина mm 550 700 1 000 1 400 1 550

Дълбочина mm 800 800 800 800 800

Необходим окачен таван > mm 295
Тегло Тяло kg 23,5 24 28,5 29 35,5 36,5 46 47 51
Корпус Цвят Небоядисано

Материал Галванизирана стоманена пластина
Декоративен панел Модел

Цвят
Размери В х Ш х Д mm
Тегло kg

Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50Hz

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 -
Отопление Висок/Ном./Нисък m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 -

Вентилатор - външно статично налягане - 50Hz Високо/Ном. Pa 150 -
Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Високо/Ном. dBA 54 55 60 59 61 61 64 -
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dBA 29,5/28/25 30/28/25 31/29/26 35/32/29 33/30/27 35/32/29 36/34/31 39/36/33 -
Отопление Високо/Ном./Ниско dBA 31,5/29/26 32/29/26 33/30/27 37/34/29 35/32/28 37/34/30 37/34/31 40/37/33 -

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R410A / 2 078,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm Ø 6,35 (КОНУСНО РАЗВАЛЦОВАНО) Ø 9,52 (КОНУСНО РАЗВАЛЦОВАНО)

Газ Вън. д. mm Ø 12,7 (КОНУСНО РАЗВАЛЦОВАНО) Ø 15,9 (КОНУСНО РАЗВАЛЦОВАНО)
Дренаж VP20 (ВЪНШЕН ДИАМ. 26, ВЪТРЕШЕН ДИАМ. 20), височина на издигане на дренажната течност 625 mm

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 50Hz  220-240V
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16 -
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Таванно тяло за скрит 
монтаж с високо ESP

Идеално за помещения с големи размери 

FXMQ-P: ESP до 200

 › Функцията за автоматична настройка на дебита измерва 
обема на въздуха и статичното налягане и настройва 
номиналния дебит на въздуха спрямо тях, независимо от 
дължината на въздуховода, като прави монтажа по-лесен 
и гарантира комфорта. Освен това външното статично 
налягане може да се променя чрез жично дистанционно 
управление, за да оптимизира обема на подаване на въздух

 › Високото външно статично налягане до 200 Pa улеснява 
работата на обширна мрежа от въздуховоди и решетки.

 › Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 › Намален разход на електроенергия благодарение на 
специално разработен постояннотоков електромотор на 
вентилатора

 › В същата система е интегриран приток на свеж въздух, 
което намалява разходите за монтаж, понеже не се изисква 
допълнителна вентилация

 › Гъвкаво за монтаж
 -  посоката на засмукване на въздуха може да се промени от 

задно на долно засмукване

 › Стандартната вградена помпа за дрениране увеличава 
гъвкавостта и скоростта на монтажа (само на FXMQ-P7)

FXMQ-P7/FXMQ-MA9

BRC1E52A/B

FXMQ50P

BRC4C65

FXMQ-MA9: ESP до 270

 › Високото външно статично налягане до 270 Pa улеснява 
работата на обширна мрежа от въздуховоди и решетки

 › Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 › Тяло с голям капацитет: капацитет на отопление до 31,5 kW
////////////////////////////////////

Местоположение на приточно-вентилационния отвор

Приточно-вентилационен отвор в корпуса

* Подава до 10% свеж въздух в помещението

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Вътрешно тяло FXMQ-P7/FXMQ-MA9 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200MA9 250MA9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Капацитет на отопление Ном. kW 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 1,294 1,465
Отопление Ном. kW 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 1,294 1,465

Размери Тяло Височина mm 300 470
Широчина mm 1 000 1 400 1 380
Дълбочина mm 700 1 100

Необходим окачен таван > mm 350 -
Тегло Тяло kg 35 46 137
Корпус Цвят Небоядисан -

Материал Галванизирана стоманена пластина
Декоративен панел Модел BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 -

Цвят Бяло (10Y9/0,5) -
Размери В х Ш х Д mm 55x1 100x500 55x1 500x500 -x-x-
Тегло kg 4,5 6,5 -

Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50Hz

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 58/-/50 72/-/62
Отопление Висок/Ном./Нисък m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 -/-/-

Вентилатор - външно статично налягане - 50Hz Високо/Ном. Pa 200/100 221/132 270/191
Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени -
Ниво на звукова мощност Охлаждане Висока/Ном. dBA 61/- 64/- 67/- 65/- 70/- -/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 48/-/45
Отопление Високо/Ном./Ниско dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 -/-/-

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35 9,52

Газ Вън. д. mm 12,7 15,9 19,1 22,2
Дренаж VP25 (вътр.д. 25/вън.д. 32) PS1B

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16 15
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B

Въ
нш

но
 с

та
ти

чн
о 

на
ля

га
не

 (P
a)

Въздушен поток (m³/min)

Линия на номинален дебит

+/- 10%

50

200

Крива на характеристики на вентилатора

Крива на реално съпротивление на въздуховода

Крива на съпротивление на въздуховода по време на неговото проектиране

Номинален въздушен поток

Въздушен поток без автоматично регулиране

Действителен въздушен поток

Функция за автоматично регулиране на 
въздушния поток

 › Автоматично избира най-подходящата крива 
на вентилатора за постигане на номинален 
въздушен дебит на тялото в рамките на ±10%

 › Защо? След монтаж, действителният въздуховод 
често ще се различава от първоначално 
изчисленото съпротивление на въздушния 
поток; действителният поток може да бъде 
много по-бавен от номиналния, което води 
до загуба на капацитет или некомфортна 
температура на въздуха

 › Функцията за автоматично регулиране на 
въздушния поток ще адаптира автоматично 
скоростта на вентилатора към всеки 
въздуховод (за всеки модел са достъпни 10 или 
повече криви на вентилатора), което прави 
монтажа много по-бърз

Пестене 
на време
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BRC1E51A/B BRC4C65

FXTQ50A

Вътрешно тяло FXTQ 50A 63A 80A 100A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 5,6 7,1 8,7 11,2
Капацитет на отопление Ном. kW 6,3 8,0 10,0 12,5
Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 0,214 0,243 1,294 1,465
Отопление Ном. kW 0,211 0,240 1,294 1,465

Размери Тяло Височина mm 245 470
Широчина mm 1 400 1 550 1 380
Дълбочина mm 800 1 100

Тегло Тяло kg 47 51 137
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50Hz Охлаждане Висок/Нисък m³/min 36/26 39/28 58/50 72/62
Вентилатор - външно статично налягане - 50Hz Високо/Ном. Pa 150/50 140/50 221/132 270/191
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ниско dBA 39/33 42/34 48/45
Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52

Газ Вън. д. mm 15,9 19,1 22,2
Дренаж VP20 PS1B

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16 15
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпа)
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B

 Може да се свърже само с REYQ8-16T, RYYQ8-16T, RXYQ8-16T(9)

Таванно тяло за скрит монтаж

За най-високата енергийна ефективност

 ʯ Функцията за автоматична настройка на дебита измерва обема 
на въздуха и статичното налягане и настройва номиналния 
дебит на въздуха спрямо тях, независимо от дължината на 
въздуховода, като прави монтажа по-лесен и гарантира 
комфорта. Освен това външното статично налягане може 
да се променя чрез жично дистанционно управление, за да 
оптимизира обема на подаване на въздух (за клас 50 и 63)

 ʯ Тесните пространства над тавана вече не са проблем, телата от 
клас 50 и 60 могат да бъдат вградени бързо, тъй като височината 
им е само са 245 mm

 ʯ Високото външно статично налягане до 270 Pa улеснява 
използването на гъвкави въздуховоди с различни дължини

 ʯ Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

FXTQ-A
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Вътрешно тяло FXAQ 15P 20P 25P 32P 40P 50P 63P
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 - 50Hz

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

Размери Тяло Височина mm 290
Широчина mm 795 1 050
Дълбочина mm 238

Тегло Тяло kg 11 14
Корпус Цвят Бял (3,0Y8,5/0,5)
Вентилатор - Дебит на въздуха- 50Hz 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
Въздушен филтър Тип Миеща се смола
Ниво на 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/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35 9,52

Газ Вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP13 (вътр.д. 13/вън.д. 18)

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7EB518
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения -
Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52

Стенно тяло

За помещения без окачени тавани и без свободно 
подово пространство

 › Плоският преден панел се вписва лесно във всеки интериор 
и е по-лесен за почистване

 › Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и 
при проекти за обновяване

 › Тяло от клас 15, специално разработено за малки или добре 
изолирани помещения, като хотелски стаи, малки офиси и т. н.

 › Намален разход на електроенергия благодарение на 
специално разработен постояннотоков електромотор на 
вентилатора

 › Въздухът комфортно се разпространява нагоре и надолу, 
благодарение 5 различни ъгъла на разпределение 
на въздуха, които могат да се програмират чрез 
дистанционното управление

 › Операциите по техническото обслужване могат да се 
извършват от предната страна на тялото

FXAQ-P

BRC1E52A/B BRC7E518

FXAQ15-32P
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Вътрешно тяло FXHQ 32A 63A 100A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3,6 7,1 11,2
Капацитет на отопление Ном. kW 4,0 8,0 12,5
Консумирана 
мощност - 50Hz

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

Размери Тяло Височина mm 235
Широчина mm 960 1 270 1 590
Дълбочина mm 690

Тегло Тяло kg 24 33 39
Корпус Цвят Свежо бяло

Материал Смола
Вентилатор - Дебит 
на въздуха- 50Hz

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0
Отопление Висок/Ном./Нисък m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Отопление Високо/Ном./Ниско dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35 9,52

Газ Вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP20 (вътр.д. 20/вън.д. 26)

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7G53
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения -
Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52

Таванно тяло за открит монтаж

За широки помещения без окачени тавани и без 
свободно подово пространство

 › Идеално за комфортен въздушен поток в широки помещения 
благодарение на ефекта на Коанда: до 100° ъгъл на нагнетяване 

 
 › Дори помещения с тавани до 3,8 m могат да се отопляват или 
охлаждат много лесно без загуба на капацитет

 › Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и 
при проекти за обновяване

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

 › В същите системи е интегриран приток на свеж въздух, 
което намалява разходите за монтаж, понеже не се изисква 
допълнителна вентилация

 › Намалено потребление на електроенергия благодарение на 
постояннотоков електромотор на вентилатора и дренажната помпа

 › Стилното тяло се вписва лесно във всякакъв интериор. 
Клапите се затварят изцяло, когато тялото не работи

FXHQ-A

BRC1E52A-B BRC7G53

FXHQ63A

//////////////////////
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////////////////////////////////////////////

////////////////////////////

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

Изпускателен отвор 
за въздух

Смукателен отвор за въздух

Преграда

≥300

30 или повече 
(пространство за 

обслужване)

30 или повече 
(пространство за 
обслужване)

Приточно-вентилационен отвор в корпуса

* Подава до 10% свеж въздух в помещението



95

Вътрешно тяло FXUQ 71A 100A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 8,0 11,2
Капацитет на отопление Ном. kW 9,0 12,5
Консумирана 
мощност - 50Hz

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

Размери Тяло Височина mm 198
Широчина mm 950
Дълбочина mm 950

Тегло Тяло kg 26 27
Корпус Цвят Свежо бяло

Материал Смола
Вентилатор - Дебит 
на въздуха- 50Hz

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0
Отопление Висок/Ном./Нисък m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Отопление Високо/Ном./Ниско dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 9,52

Газ Вън. д. mm 15,9
Дренаж вътр.д. 20/вън.д. 26

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7C58
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения -
Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52

Четиристранно таванно тяло 
за открит монтаж
Уникално тяло на Daikin за широки стаи без окачени 
тавани и без свободно подово пространство

 › Дори помещения с тавани до 3,5m могат да се отопляват 
или охлаждат много лесно без загуба на капацитет

 › Може лесно да се монтира както при нови проекти, 
така и при проекти за обновяване

 › Обновявате помещението? С отделното управление на 
всяка клапа, една или повече клапи лесно могат да бъдат 
затворени чрез жичното дистанционно управление

 

 › Намалено потребление на енергия благодарение на специално 
разработения малък тръбен топлообменник, постояннотоков 
електромотор на вентилатора и дренажна помпа

 › Стилното тяло се вписва лесно във всякакъв интериор. 
Клапите се затварят изцяло, когато тялото не работи

 › Оптималният комфорт се гарантира с автоматично 
регулиране на въздушния поток според необходимото 
натоварване. Чрез дистанционното управление могат да 
се програмират 5 различни ъгъла на разпределение на 
въздуха между 0 и 60°

 › Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата на 
височина 500 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж

FXUQ-A

BRC1E52A/B BRC7CB58

FXUQ-A

//////////////////////////////////////////////

≤500

VP20
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Вътрешно тяло FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
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 - 50Hz

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 mm 720 / 620 (1)
Широчина mm 750 950 1 150
Дълбочина mm 200

Тегло Тяло kg 22 26 29
Корпус Цвят Небоядисан

Материал Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор - Дебит на въздуха- 50Hz Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11/10,0 16,5/14,5/13,0
Вентилатор - външно статично налягане - 50Hz Високо/Ном. Pa 41/10 42/10 52/15 59/15 55/15
Въздушен филтър Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA 51 52 53 54
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ном./Ниско dBA 30/28,5/27 32/30/28 33/31/29 35/33/32
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35 9,52

Газ Вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP20 (вътр.д. 20/вън.д. 26)

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B

(1) Без стойки

Подово тяло за скрит монтаж

Проектирано да бъде скрито в стени

 › Високото ESP позволява гъвкав монтаж 
 › Малката му височина позволява монтиране на тялото под прозорец
 › Прекрасно се вписва във всякакъв интериор: виждат се само 
смукателни и нагнетателни решетки

 › Изисква много малко място за монтаж, тъй като дълбочината е само 
200 mm

FXNQ-A

FXNQ-A

BRC4C65BRC1E52A-B
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Вътрешно тяло FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
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 - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 0,049 0,090 0,110
Отопление Ном. kW 0,049 0,090 0,110

Размери Тяло Височина mm 600
Широчина mm 1 000 1 140 1 420
Дълбочина mm 232

Тегло Тяло kg 27 32 38
Корпус Цвят Чисто бяло (RAL 9010) / тъмно сиво (RAL7011)
Вентилатор - Дебит на въздуха- 50Hz Охлаждане Висок/Нисък m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Въздушен филтър Тип Мрежа от смола
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dBA -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ниско dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35 9,52

Газ Вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж вън.д. 21 (винилхлорид)

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B

Подово тяло

За климатизация на локални зони

 › Тялото може да се монтира като самостоятелен модел чрез 
използване на допълнителна задна планка

 › Малката му височина позволява монтиране на тялото под 
прозорец

 › Стилният модерен корпус, изпълнен в чисто бяло (RAL9010) 
и стоманено сиво (RAL7011), се вписва лесно във всякакъв 
интериор

 › Изисква се съвсем малко монтажно пространство

 › Стенният монтаж улеснява почистването под тялото, където 
обикновено се събира прах

 › В тялото може лесно да се интегрира дистанционно 
управление с кабел

FXLQ-P

BRC1E52A/B BRC4C65

FXLQ20,25P

//////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

≥100 mm

≥1 750 mm

Подови Стенни

>20 mm

>20 mm
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Стилни вътрешни тела 

преглед

1 Необходим е декоративен панел BYCQ140CG + BRC1E52A/B. 
2 За свързване на стилни вътрешни тела е необходимо тяло BPMKS. 
3 За тела RXYSQ не е разрешена комбинация от RA вътрешни тела и VRV вътрешни тела.

Капацитетен клас (kW)

Съвместими външни тела

R
Y

YQ
-T

R
X

YQ
-T

(9
)

R
X

Y
SQ

-P
8V

13

R
X

Y
SQ

-P
8Y

13

Тип Модел Име на продукт 15 20 25 35 42 50 60 71

Таванна 
касета

Таванна касета с кръгъл поток  
(вкл. функция за самопочистване1)

FCQG-F     

Напълно плоска  
касета

FFQ-C      

За скрит 
монтаж в 
тавана

Малко таванно тяло за скрит 
монтаж

FDBQ-B   

Тънко таванно тяло за скрит 
канален монтаж

FDXS-F(9)      

Таванно тяло за скрит монтаж 
с вентилатор с инверторно 
задвижване

FBQ-D     

Стенни

Daikin Emura -  
Стенно тяло

FTXG-LW/LS        

Стенно тяло
CTXS-K 
FTXS-K          

Стенно тяло FTXS-G      

Таванни 
за открит 
монтаж

Таванно тяло за открит монтаж FHQ-C     

Подови

Подово тяло Nexura FVXG-K       

Подово тяло FVXS-F       

Подово-таванно тяло FLXS-B(9)        

В зависимост от приложението, вътрешните сплит и 
Sky Air тела могат да бъдат свързани към нашите VRV 
IV и VRV III-S външни тела. Вижте гамата външни 
тела за ограничения при комбиниране.
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Комбинирайте VRV вътрешни тела 
със стилни вътрешни тела 

при VRV IV термопомпен тип

Свързване само на стилни вътрешни 
тела с VRV III-S външни тела 

при VRV III-S термопомпен тип

FVXG-K

Nexura

FXFQ-A

VRV вътрешно тяло

FXSQ-A

VRV вътрешно тяло

FTXG-LW

Daikin Emura

BPMKS967A2
VRV IV термопомпен тип

RYYQ-T

RXYQ-T(9)

FCQG-F
BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

FBQ-D

VRV III-S термопомпен тип

RXYSQ-P8V

RXYSQ-P8Y

VRV термопомпен тип, комбинирана със 
стилни вътрешни тела

Разклонителна кутия

За свързване на сплит и Sky Air  
вътрешни тела с VRV външни тела

BPMKS967A

BPMKS967B2

Разклонителна кутия BPMKS967B2 BPMKS967B3

Вътрешни тела за комбиниране 1~2 1~3

Макс. капацитет за свързване на вътрешни тела 14,2 20,8
Макс. комбинация за свързване 71+71 60+71+71
Размери В х Ш х Д mm 180x294x350
Тегло kg 7 8
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КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ

Daikin Emura
Форма. Функция. С нов дизайн

Предимства
 › Забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно 
съвършенство

 › Стилен дизайн в матово кристално бяло и сребристо покритие
 › Изключително ниски нива на шум до 19 dBA
 › Автоматично хоризонтално и вертикално въртене на жалузите
 › Интелигентното око за 2 зони спестява енергия чрез 
намаляване на зададената настройка, когато в помещението 
няма никой и насочва въздушния поток встрани от хората, 
като по този начин се избягва студено течение

 › Седмичен таймер
 › Онлайн контролер:  
Винаги имате контрол,  
независимо къде се намирате 

Защо да изберете Daikin Emura?

•	 Уникален дизайн. Проектиран в Европа за Европа.

•	 Висока сезонна ефективност, допълнително 

подобрена с енергоспестяващи техники като 

седмичен таймер и интелигентно око.

•	 Оптимален комфорт благодарение на 

модерни технологии като интелигентно 

око за 2 области, изключително тиха работа 

и онлайн контролер.

emura
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emura

ARC466A1

Вътрешно тяло FTXG 20LW/S 25LW/S 35LW/S 50LW/S
Корпус Цвят Бяло/сребристо
Размери Тяло В х Ш х Д mm 303x998x212
Тегло Тяло kg 12
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се / защитен от плесен
Вентилатор - дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Ном./Нисък/Безшумна работа m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Отопление Висок/Ном./Нисък/Безшумна работа m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 54 59 60
Отопление dBA 56 59 60

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Системи за управление Инфрачервено дистанционно управление ARC466A1

Стенно тяло

Най-добрият дизайн, предоставящ превъзходна 
ефективност и комфорт

 › Стойности на сезонна ефективност до A +++
 › Забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно 
съвършенство с елегантно изпълнение в сребристо и 
антрацит или матово кристално бяло

 › Проектирано да осигури съвършен баланс между 
технологичното лидерство и красотата на аеродинамиката

 › Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте 
вътрешното тяло от всяко място чрез приложение, вашата 
локална мрежа или интернет

 › Изключително тиха работа: функционирането на уреда почти 
не се чува. Нивото на звуково налягане спада до 19 dBА!

FTXG-LW/S

FTXG-LS
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ARC466A6

C/FTXS-K

Вътрешно тяло CTXS15K CTXS35K FTXS 20K FTXS 25K FTXS 35K FTXS 42K FTXS 50K FTXS 60G FTXS 71G
Корпус Цвят Бяло
Размери Тяло В х Ш х Д mm 289x780x215 289x900x215 298x900x215 290x1 050x250
Тегло Тяло kg 8 11 12
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се / защитен от плесен
Вентилатор - дебит на 
въздушния поток

Охлаждане Висок/Ном./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 11,2/11,2/7,0/4,1 11,9/11,9/7,4/4,5 16,0/16,0/11,3/10,1 17,2/17,2/11,5/10,5
Отопление Висок/Ном./Нисък/Безшумна работа m³/min 9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8/6,0/4,3 10,0/8,0/6,0/4,3 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9/12,6/11,3 19,5/16,7/14,2/12,6

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 55 59 58 59 60 63
Отопление dBA 56 58 59 60 59 62

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./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/Ном./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

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Системи за управление Инфрачервено дистанционно управление ARC466A6 ARC452A3

Стенно тяло

Дискретен и модерен дизайн за оптимална ефективност и 
комфорт благодарение на интелигентно око за 2 области

 › Дискретен модерен дизайн. Плавната извита линия 
се съчетава хармонично със стената, което води до 
ненатрапчиво присъствие, вписващо се във всеки интериор

 › Висококачествено кристално бяло матово покритие
 › Изключително тиха работа: функционирането на уреда почти 
не се чува. Нивото на звуково налягане спада до 19 dBА!

 › Идеално за монтаж в спални (клас 20, 25) и по-големи или 
нестандартно оразмерени жилищни площи (клас 35, 42, 50)

 › Интелигентно око за 2 области: с тази функция, въздушният 
поток се изпраща в зона, различна от тази, в която в момента 
се намира човек; ако не се отчете присъствие на човек, 
тялото автоматично превключва на енергийно-ефективната 
настройка (FTXS35,42,50K)

 › Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте 
вътрешното тяло от всяко място чрез приложение, вашата 
локална мрежа или интернет

C/FTXS-K
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Logo grijs

Комфортът е най-важен
Nexura внася комфорт във вашия свят. 
Свежестта на летния бриз или уютът на 
допълнителния източник на топлина създават 
усещане за благополучие в жилището ви 
през цялата година. Неговият ненатрапчив и 
стилен дизайн с преден панел, който излъчва 
допълнителна топлина, ниското ниво на шума и 
намаленият въздушен поток превръщат стаята ви в 
желан подслон.

Излъчващ нагревателен панел
За да създаде още по-голям комфорт в студените 
дни, алуминиевият преден панел на уреда Nexura 
може да се нагрява точно както обикновен 
радиатор. Резултатът? Уютно усещане за топъл 
въздух, който ви обгръща. И всичко, което се 
изисква, за да активирате тази уникална функция, е 
да натиснете „излъчващия“ бутон на дистанционното 
управление.

Защо да изберете Nexura?

•	 Уникален панел за лъчисто отопление, който се загрява като традиционен радиатор

•	 Изключително тиха работа до 19 dBA

•	 Ненатрапчив и стилен дизайн

•	 Намалена скорост на въздушния поток, създаваща равномерно разпределение на 

въздуха в помещението

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ

Най-доброто от двата свята

Съвършен комфорт 
и дизайн

Онлайн контролер
Винаги под контрол, независимо къде се намирате.
Управлявайте вътрешното тяло от всяко място чрез 
приложение, вашата локална мрежа или интернет.

излъчващ 
топлина

Предимства
 › Автоматично вертикално въртене на жалузите
 › Седмичен таймер
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ARC466A2

FVXG-K

Вътрешно тяло FVXG 25K 35K 50K
Корпус Цвят Светлобяло (6,5Y 9,5/0,5)
Размери Тяло В х Ш х Д mm 600x950x215
Тегло Тяло kg 22
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се / защитен от плесен
Вентилатор - дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Ном./Нисък/Безшумна работа m³/min 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0
Отопление Висок/Ном./Нисък/Безшумна работа m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 52 58
Отопление dBA 53 60

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа/Лъчисто отопление dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Системи за управление Инфрачервено дистанционно управление ARC466A2

(1) EER / COP съгласно Eurovent 2012 г. за използване само извън ЕС (2) Номинален капацитет: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване

Подово тяло с излъчващ 
нагревателен панел

Стилно подово тяло с излъчващ нагревателен панел за 
комфортна топлина и много ниско ниво на шум

 › Алуминиевата част на предния панел на вътрешното тяло 
Nexura може да отоплява точно както обикновен радиатор, 
за да добави още повече комфорт през студените дни

 › Тихо и дискретно, 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 dBA в режим 
на отопление и 19 dBA в режим на отдаване на топлина. 
За сравнение околният шум в тихо помещение достига 
средно до 40 dBA

 › 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 приложение, вашата 
локална мрежа или интернет

 › Може да се монтира до стена или в ниша

FVXG-K 
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ARC452A1

FVXS-F

Вътрешно тяло FVXS 25F 35F 50F
Корпус Цвят Бяло
Размери Тяло В х Ш х Д mm 600x700x210
Тегло Тяло kg 14
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се / защитен от плесен
Вентилатор - дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Ном./Нисък/Безшумна работа m³/min 8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6
Отопление Висок/Ном./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

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 52 60
Отопление dBA 52 60

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Системи за управление Инфрачервено дистанционно управление ARC452A1

(1) EER / COP съгласно Eurovent 2012 г. за използване само извън ЕС (2) Номинален капацитет: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване

Подово тяло

Подово тяло за оптимален комфорт на отопление 
благодарение на двустранния въздушен поток

 › Mалката му височина позволява монтиране на тялото 
под прозорец

 › Може да се монтира до стена или в ниша
 › Функцията за вертикално въртене на 
въздухоразпределителните жалузи нагоре-надолу 
осигурява ефективно разпределяне на въздушния 
поток и температурата в помещението

 › Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте 
вътрешното тяло от всяко място чрез приложение, 
вашата локална мрежа или интернет

FVXS-F
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ARC433B67

FLXS-B

Вътрешно тяло FLXS 25B 35B9 50B 60B
Корпус Цвят Бадемово бяло Бадемово бяло
Размери Тяло В х Ш х Д mm 490x1 050x200 490x1 050x200
Тегло Тяло kg 16 17
Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се / защитен от плесен
Вентилатор - дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Висок/Ном./Нисък/Безшумна работа m³/min 7,6/7,6/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/11,4/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3
Отопление Висок/Ном./Нисък/Безшумна работа m³/min 9,2/8,3/7,4/6,6 12,8/10,4/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Ниво на звукова 
мощност

Охлаждане dBA 51 53 60
Отопление dBA 51 59 - 59

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумна работа dBA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Системи за управление Инфрачервено дистанционно управление ARC433B67

 (1) EER / COP съгласно Eurovent 2012 г. за използване само извън ЕС (2) Номинален капацитет: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване

Подово-таванно тяло

Гъвкаво тяло, идеално за помещения без окачен таван, 
може да се монтира на таван или на стена

 › Може да се монтира на таван или по-ниско на стената - 
малката му височина позволява монтиране на тялото под 
прозорец

 › Функцията за вертикално въртене на въздухоразпределителните 
жалузи нагоре-надолу осигурява ефективно разпределяне на 
въздушния поток и температурата в помещението

 › Режимът на работа при напускане на дома поддържа 
вътрешната температура на зададеното от вас ниво на 
комфорт по време на отсъствие, като по този начин 
спестява енергия

 › Онлайн контролер (допълнителен): управлявайте 
вътрешното тяло от всяко място чрез смартфон, преносим 
компютър, настолен компютър, таблет или сензорен екран

FLXS-B(9)
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Гореща вода
Ефективно осигуряване на гореща вода за подово 

отопление, радиатори и въздухообработващи 

климатични камери или за мивки, бани и душове. 

Интегриране на рекуперация на топлината във 

VRV системата означава, че осигуряването на 

гореща вода е почти безплатно.

Гореща вода

Нискотемпературен хидравличен модул 
HXY-A 108
 

Високотемпературен хидравличен модул 
HXHD-A 109

Принадлежности за гореща вода 110
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HXY-A

Вътрешно тяло HXY 080A 125A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 8,0 12,5
Капацитет на отопление Ном. kW 9,0 14,0
Размери Тяло В х Ш х Д mm 890x480x344
Тегло Тяло kg 44
Корпус Цвят Бяло

Материал Метален лист с покритие
Ниво на звуково налягане Ном. dBA -
Работен диапазон Отопление Околна среда Мин.~Макс. °C -20~24

Водна страна Мин.~Макс. °C 25~45
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Хладилен кръг Диаметър на газовата страна mm 15,9

Диаметър на страната с течност mm 9,5
Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите inch G 1”1/4 (женски)
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток Препоръчани предпазители A 6~16

Нискотемпературен 
хидравличен модул за VRV

За високоефективно пространствено отопление и охлаждане

 › Връзка тип „въздух към вода“ към VRV за приложения като 
подово отопление, въздухообработващи климатични камери, 
нискотемпературни радиатори, …

 › Температурен обхват на изходящата вода от 5°C до 45°C без 
електрически нагревател

 › Свръхширок работен диапазон за получаване на гореща/
студена 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 съвременна конструкция за 
окачване върху стена

 › Не изисква газова връзка или маслен резервоар
 › Може да се свърже с VRV IV термопомпен тип и с 
рекуперация на топлината

HXY-A

VRV IV термопомпен тип 
VRV IV с рекуперация на 

топлина

Нискотемп. 
радиатор

Въздухообработваща 
климатична камера

Подово отопление

Тръба за течност

F1, F2 комуникация
Тръба за газ

Гореща/студена вода VRV вътрешни тела
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EKHWP-BEKHTS-AC

HXHD-A

Вътрешно тяло HXHD 125A
Капацитет на отопление Ном. kW 14,0
Размери Тяло В х Ш х Д mm 705x600x695
Тегло Тяло kg 92
Корпус Цвят Сив металик

Материал Метален лист с покритие
Ниво на звуково 
налягане

Ном. dBA 42 (1) / 43 (2)
Тих режим на работа през нощта Ниво 1 dBA 38

Работен диапазон Отопление Околна среда Мин.~Макс. °C -20~20 / 24 (3)
Водна страна Мин.~Макс. °C 25~80

Битова гореща 
вода

Околна среда Мин.~Макс. °CDB -20~43
Водна страна Мин.~Макс. °C 45~75

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-134a / 1 430
Зареждане kg 2
Зареждане TCO

2
Eq 2,9

Хладилен кръг Диаметър на газовата страна mm 12,7
Диаметър на страната с течност mm 9,52

Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите inch G 1” (женски)
Водна отоплителна система Воден обем Мин.~Макс. л 20~200

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток Препоръчани предпазители A 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

Високотемпературен 
хидравличен модул за VRV
За ефективно осигуряване на гореща вода и отопление на помещения

 › Връзка тип „въздух към вода“ към VRV за приложения като бани, 
мивки, подово отопление, радиатори и въздухообработващи 
климатични камери

 › Температурен обхват на изходящата вода от 25 до 80°C без 
електрически нагревател

 › 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 бойлер

 › Възможност за свързване с термични слънчеви колектори към 
битовия водонагревател

 › 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

 › Различни възможности за управление със зависима от времето 
зададена точка или управление с термостат

 › Вътрешното тяло и водосъдържателят за битова гореща вода могат 
да се монтират един над друг за икономия на място или един до 
друг, ако височината на помещението е недостатъчна

 › Не изисква газова връзка или маслен резервоар
 › Може да се свърже с VRV IV с рекуперация на топлина

HXHD-A

VRV с рекуперация на 
топлината (REYQ8-54T)

BS-кутия

BS-кутия Хидравличен 
модул само за 

отопление към VRV 

Резервоар за 
битова гореща 
вода (бойлер)

Соларен панел 
на Daikin

Битова гореща вода

Нискотемп. радиатор

Въздухообработваща 
климатична камера

Подово отопление

VRV вътрешни тела

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Тръба за течност

F1, F2 комуникация

Тръба за газ

Гореща вода

Тръба за сгъстен газ
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EKHTS260ACEKHTS200AC

Опция EKHTS 200AC 260AC
Корпус Цвят Сив металик

Материал Галванизирана стомана (метален лист с покритие)
Размери Тяло Височина Вградена във 

вътрешното тяло
mm

2 010 2 285

Широчина mm 600
Дълбочина mm 695

Тегло Тяло Празно kg 70 78
Водосъдържател Воден обем л 200 260

Материал Неръждаема стомана (EN 1.4521)
Максимална температура на водата °C 75
Изолация Загуби на топлина кВт/ч / 24 ч 1,2 1,5

Топлообменник Брой 1
Тръбен материал Стомана, получена чрез дуплекс-процес (EN 1.4162)
Топлообменна площ m² 1,56
Обем на вътрешния топлообменник л 7,5

Резервоар за битова гореща 
вода (бойлер)

Съставен резервоар за битова гореща вода (бойлер) от 
неръждаема стомана

 › Вътрешното тяло и водосъдържателят за битова гореща вода могат да 
се монтират един над друг за икономия на място или един до друг, ако 
височината на помещението е недостатъчна.

 › Предлага се във вариант 200 и 260 литра
 › Топлинните загуби са сведени до минимум благодарение на 

висококачествената изолация
 › На необходимите интервали вътрешното тяло може да нагрее водата до 

60°C или повече, за да се предотврати риска от развитие на бактерии
 › Ефикасно температурно подгряване: от 10°C до 50°C само за 60 минути

EKHTS-AC

Опция EKHWP 300B 500B
Размери Тяло Широчина mm 595 790

Дълбочина mm 615 790
Тегло Тяло Празно kg 59 93
Водосъдържател Воден обем л 300 500

Максимална температура на водата °C 85
Изолация Загуби на топлина кВт/ч / 24 ч 1,3 1,4

Топлообменник Битова гореща 
вода

Тръбен материал Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² 5,8 6
Обем на вътрешния топлообменник л 27,9 29
Работно налягане bar 6
Средна специфична топлинна мощност W/K 2 790 2 900

Зареждане Тръбен материал Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² 2,7 3,8
Обем на вътрешния топлообменник л 13,2 18,5
Работно налягане bar 3
Средна специфична топлинна мощност W/K 1 300 1 800

Допълнително 
слънчево 
отопление

Тръбен материал Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² - 0,5
Обем на вътрешния топлообменник л - 2,3
Работно налягане bar 3
Средна специфична топлинна мощност W/K - 280

Резервоар за битова гореща 
вода (бойлер)

Пластмасов водосъдържател за битова гореща вода със 
система за използване на слънчева енергия

 › Предлага се във вариант 300 и 500 литра
 › Голям резервоар за съхранение на гореща вода, за да се 
осигури гореща вода по всяко време

 › Топлинните загуби са сведени до минимум благодарение на 
висококачествената изолация

 › Възможно подпомагане при отопление с конвекция (само за 
резервоар от 500L)

EKHWP-B

EKHWP300B
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Помпена станция

 › Пестете енергия и намалете емисиите на CO
2 
 със слънчева 

система за осигуряване на битова гореща вода
 › Помпена станция за свързване към нехерметизирана 
слънчева система

 › Помпената станция и управлението осигуряват предаването 
на слънчевата топлина към водонагревателя за битова 
гореща вода

EKSRPS

EKSRPS3

Опция EKSRPS 3
Mонтаж От страна на резервоара
Размери Тяло В х Ш х Д mm 815x230x142
Управление Тип Цифров контролер за температурната разлика с показване на нешифрован текст

Разход на електроенергия W 2
Електрозахранване Напрежение V 230
Сензор Сензор за температура на слънчев колектор Pt1000

Сензор на резервоар за съхранение PTC
Сензор на засмукван въздух PTC
Сензор за поток и температура на подаване Сигнал на напрежение (3,5 В постоянно напрежение)

EKSV-P

EKSH-P

Опция EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Размери Тяло В х Ш х Д mm 2 000x1 006x85 2 000x1 300x85 1 300x2 000x85
Тегло Тяло kg 35 42
Обем л 1,3 1,7 2,1
Площ Външна m² 2,01 2,6

Светла m² 1,79 2,35
Абсорбер m² 1,8 2,36

Покритие Микро-терм (абсорбиране макс. 96%. емисии прибл. 5% +/-2%)
Абсорбер Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие
Остъкляване Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92%
Допустим ъгъл на покрив Мин.~Макс. ° 15~80
Работно налягане Макс. bar 6
Температура в покой Макс. °C 200

Слънчев колектор

Свързване на термичен слънчев колектор за 
осигуряване на гореща вода

 › Слънчевите колектори могат да произвеждат до 70% от 
енергията, необходима за получаване на гореща вода - 
сериозна икономия на разходи

 › Вертикален и хоризонтален слънчев колектор за 
осигуряване на битова гореща вода

 › Високоефективните колектори имат изключително 
селективно покритие и преобразуват цялото късовълново 
излъчване на слънцето в топлина

 › Лесен за монтиране на керемидите на покрива

EKS(H/V)-P
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Въздушни завеси Biddle

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. 
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Въздушни завеси Biddle, 
свързани с термопомпи на Daikin

Търговия "на отворени врати"

Въпреки че улесняващите клиентите аспекти 
на "политиката на отворените врати" се ценят 
от управителите 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 CO

2

Ефективното разделение на климатичните 
условия отвън и в помещенията ограничава 
топлинните загуби през отворените врати и 
повишава ефективността на климатичната система. 
Комбинирането на въздушни завеси Biddle с 
термопомпи на Daikin може да доведе до икономии 
до 72% в сравнение с електрически въздушни 
завеси и период на изплащане на инвестицията от 
по-малко от 1,5 години! 

Свободно висящ модел (F)

Касета (С)

Модел за ниша (R)

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 

Продуктов обхват на въздушни завеси Biddle comfort

3,8m

2,4m
2,2m 2,2m

3,3m

3,0m 3,0m2,8m

2,5m 2,5m

3,5m

Условие за монтажБлагоприятно
напр.: покрит търговски 
център или вход с въртяща 
се врата

Нормално
напр.: слаб насрещен вятър, 
без насрещни отворени врати, 
сграда само с приземен етаж

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

S M L XL S M L XL M L XL

4

3

2

1

Височина на вратата (m)

Списък на въздушните завеси biddle comfort

Коя въздушна завеса ми 
предлага най-доброто решение?

CA V S 150 DK 80 F S C
Контролер (стандартен)

Цвят. B=Бял (RAL9016), S: Сив (RAL9006)

Тип монтаж: F=Свободно висящ, C=За касета, R=За ниша

Капацитетен клас (kW)

Директно изпарение на Daikin

Широчина на врата (cm)

Диапазон. S=Малък, M=Среден, L=Голям, XL = Много голям

Може да се свърже с VRV

Въздушна завеса Biddle comfort

широчини на вратите от 1 до 2,5 метра. По-долу 
можете да намерите преглед на различните 
варианти и предлаганите височини на вратите.

Въздушни завеси Biddle
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Въздушна завеса Biddle 

comfort (ca)

VRV

 

Мрежово решение

Интеграция в цялостно VRV решение

CYVS/M/L-DK-F/C/R

 › Може да се свърже с VRV термопомпен тип и с 
рекуперация на топлината

 › VRV е сред първите DX системи, подходящи за 
свързване към въздушни завеси

 › Свободно висящ модел (F): лесен монтаж върху стена
 › Касетъчен модел (C): монтиран на окачен таван, 
като се вижда само декоративният панел

 › Модел за ниша (R): почти скрит в тавана
 › Осигурява практически безплатно отопление чрез 

рекуперация на топлината от вътрешните тела в режим 
на охлаждане (в случай на VRV с рекуперация на 
топлината)

 › Лесен и бърз монтаж при намалени разходи, 
тъй като не са необходими допълнителни водни 
системи, котли и газови връзки

 › ПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГИЯ: 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

Период на изплащане за по-малко от 1,5 години 
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* Периодът на изплащане и подобрението на ефективността са изчислени въз основа на следното: Въздушна завеса в експлоатация 9 ч/ден, 156 дни в годината (1404 часа/година). Годишна консумация на 

енергия за електрическа въздушна завеса: 3137EUR (COP = 0,95). Обичаен разход за монтаж: 1000 EUR; Обичайна цена на оборудването: 2793EUR. Годишна консумация на енергия за CYQS200DK100FBN и 

ERQ100AV: 748EUR (COP 4,00). Обичаен разход за монтаж: 2000 EUR; Обичайна цена на оборудването: 5150EUR. Изчислението е базирано на разход за електроенергия от: 0,1705EUR /kWh

Въздушна завеса Biddle 
за VRV
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Въздушна завеса Biddle за VRV

CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

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
Делта Т 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 вратата 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
Тегло Тяло kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Вентилатор - дебит на въздушния поток Отопление Скорост 3 м³/ч 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/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
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 аксесоари (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
Делта Т 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 вратата 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
Тегло Тяло kg 76 100 126 157
Вентилатор - дебит на въздушния поток Отопление Скорост 3 м³/ч 3 100 4 650 6 200 7 750 
Ниво на звуково налягане Отопление Скорост 3 dBA 53 54 56 57 
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Вън.Д mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Необходими аксесоари (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Електрозахранване Напрежение V 230

(1) Благоприятни условия: покрит търговски център 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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Вентилация и 
обработка на въздуха

Daikin предлага най-широката гама на пазара 

при DX вентилацията.

С различни решения за вентилация от малки 

тела за вентилация с рекуперация на топлината 

до големи въздухообработващи климатични 

камери, ние помагаме за осигуряването на 

свежа, здравословна и комфортна среда в офиси, 

хотели, магазини и други търговски среди.
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Вентилация и 
обработка на въздуха
Вентилация 

Вентилация с рекуперация на топлината 
VAM-FA/FB 118
VKM-GB(M) 121

Приложения за въздухообработваща климатична камера 
Преглед и възможности за управление 123
VRV 126
ERQ 128
Разширителни вентили и блокове за управление 129
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Вентилация с рекуперация на 
топлината

Вентилация с рекуперация на топлината като стандарт

 › Енергоспестяваща вентилация, използваща рекуперация на отоплението, 
охлаждането и влагата в помещенията

 › Идеално решение за магазини, ресторанти и офиси, изискващи 
максимално разстояние от пода за мебели, декорации и приспособления

 › Възможно е свободно охлаждане, когато външната температура е под 
стайната температура (напр. през нощта)

 › Намален разход на електроенергия благодарение на специално 
разработен постояннотоков електромотор на вентилатора

 › Не позволява загуби на енергия поради свръхвентилация, като поддържа 
качеството на въздуха в помещенията с допълнителен сензор за CO

2
 › 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
 › По-бърз монтаж благодарение на лесно регулиране на въздушния поток 

към номиналната скорост на въздушния поток, така че има по-малка 
необходимост от клапи в сравнение с традиционните инсталации

 › Специално разработен елемент за топлообмен с високоефективна хартия (НЕР)
 › Не са необходими дренажни тръби
 › Може да работи при под- и свръхналягане
 › Цялостно решение за свеж въздух с осигурените от Daikin VAM и 

електрически нагреватели

VAM-FA/FB

Не позволява загуби на енергия поради свръхвентилация със сензор за CO
2

За да се създаде приятна среда е необходим достатъчно свеж въздух, но непрекъснатата вентилация води до загуба на енергия. Затова 
може да се монтира допълнителен сензор за CO

2
, който изключва вентилационната система, когато има достатъчно свеж въздух в 

помещението, като по този начин пести енергия. 

Използването на сензори за CO
2 
има най-голям потенциал за икономия на енергия в сгради, където заетостта се променя по време на 24-часов период, е непредсказуема и има 

големи пикове. Например, офис сгради, държавни учреждения, магазини за продажба на дребно и търговски центрове, кина, зали, училища, развлекателни и нощни клубове. 

Отговорът на вентилационното тяло на колебанията в CO
2 
може лесно да се регулира от потребителя.

Пример за работа на сензор за CO
2 

в конферентна зала:

Ниво на CO
2

Количество на вентилацията
Фиксирана скорост на вентилацията

Сутрешна среща Обед Среща

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 час

Намаляване на обема на въздуха и по-

голяма икономия на енергия в сравнение 

с фиксирана скорост на вентилацията

Увеличение 
на обема на 

въздуха и по-
добър комфорт 

в сравнение 
с фиксирана 
скорост на 

вентилацията

Когато в помещението има много хора, 
се въвежда повече чист въздух, за да 
се поддържа комфортно ниво на CO

2
. 

Когато в помещението има по-малко 
хора, се пести енергия, като се въвежда 

по-малко чист въздух.

17 ч.12 ч.9 ч.

Общо сменен 

замърсен 

въздух

Чист въздух отвън

Чист въздух 
обработен 
с пълен 
топлообмен

Замърсен въздух вътре

Високоефективни филтри, налични в клас F6, F7, F8
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Вентилация VAM 150FA 250FA 350FB 500FB 650FB 800FB 1000FB 1500FB 2000FB
Входяща мощност 
- 50Hz

Режим на топлообменник Ном. Свръхвисоко kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852
Режим байпас Ном. Свръхвисоко kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Ефективност по 
температура - 50Hz

Свръх висока/Висока/Ниска %
74/74/79 72/72/77 75/75/80 74/74/77 74/74/76 75/75/76,5 75/75/78

Ефективност по 
енталпия - 50Hz

Охлаждане Свръх висока/Висока/Ниска % 58/58/64 58/58/62 61/61/67 58/58/63 60/60/62 61/61/63 61/61/64 61/61/66
Отопление Свръх висока/Висока/Ниска % 64/64/69 64/64/68 65/65/70 62/62/67 63/63/66 65/65/67 66/66/68 66/66/70

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 В х Ш х Д mm 285x776x525 301x828x816 364x1 004x868 364x1 004x1 156 726x1 512x868 726x1 512x1 156
Тегло Тяло kg 24 33 52 55 64 131 152
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50Hz

Режим на топлообменник Свръхвисок м³/ч 150 250 350 500 650 800 1 000 1 500 2 000
Режим байпас Свръхвисок м³/ч 150 250 350 500 650 800 1 000 1 500 2 000

Вентилатор - външно 
статично налягане 
- 50Hz

Свръхвисоко Pa 69 64 98 93 137 157 137
Високо Pa 39 -
Ниско Pa 20 -

Въздушен филтър Тип Многопосочни власинки
Ниво на звуково 
налягане - 50 Хц

Режим на топлообменник Свръхвисоко dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33 34,5 36 39,5 40
Режим байпас Свръхвисоко dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33,5 34,5 36 40,5 40

Работен диапазон Мин. °CDB -15
Макс. °CDB 50
Относителна влажност % 80% или по-малко

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне - / -
Диаметър на тръбопровод за свързване mm 100 150 200 250 350
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток Максимален ток на предпазителя (MFA) A 15 16

RH: Относителна влажност    SA: Подаван въздух (към стая)   RA: Изсмукван въздух (от стая)

Високо ефективна хартия

НАВЪН НАВЪТРЕ

RA
26°C

50% RH

32°C
70% RH

Оребрен пълнеж

Температура и 
влажността на 
въздуха се обменят 
между слоевете

SA
Оребрен 

пълнеж

RA

Работата на високо 

ефективната хартия.

 

Кръстосан приток на 

въздух за обмен на 

топлина и влага.

SA
27,4°C

63% RH30,6°C
62% RH

Вентилация за рекуперация на топлината
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Електрически нагревател за VAM

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ ЗА VAM (VH)
Захранващо напрежение 220/250V ac 50/60 Hz. +/-10%
Изходящ ток (максимален) 19А при 40°С (на околната среда)
Термодатчик 5k ома при 25°C (таблица 502 1T)
Диапазон на температурен контрол 0 до 40°C / (0-10V 0-100 %)
Предпазител на веригата за управление 20 x 5 mm  250mA

Светодиодни индикатори Мощност ON - Жълт
Нагревател ON - Червен (непрекъснат или мигащ, посочвайки импулсно управление)

Неизправност въздушен поток - Червен

Монтажни отвори 98 mm X 181 mm центрове 5 mm ø отвори
Максимална околна температура в съседство с клемна кутия 35°C (по време на работа)
Автоматичен прекъсвач за висока темп. 100°С предварително зададена
Ръчно изчистване на прекъсвач висока темп. 125°С предварително зададена
Работно реле 1A 120V AC или 1A 24V DC
Вход за зададена точка на BMS 0-10VDC

 VH 1B 2B 3B 4B 4/AB 5B
Капацитет kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Диаметър на въздуховода mm 100 150 200 250 250 300

VAM, който може да се свърже VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB
- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

За избор на подходящ капацитет, моля, вижте софтуера за избор на VAM.

VH

 › Цялостно решение за свеж въздух с осигурените от 
Daikin VAM и електрически нагреватели

 › Подобрен комфорт при ниска външна температура, 
благодарение на отоплявания външен въздух

 › Концепция за интегриран електрически нагревател 
(не са необходими допълнителни аксесоари)

 › Стандартен сензор за двупосочен поток и температура
 › Гъвкава настройка с регулируема зададена точка
 › Повишена безопасност с два режима на изключване: ръчен 
и автоматичен

 › BMS интеграция благодарение на:
 -  Реле без напрежение за показване на грешки
 -  0-10 VDC вход за контрол на зададена точка

VH
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Смукателен вентилатор
Топлообменник 
Елементи

Електромотор на 
регулиращата клапа

Регулираща клапаEA  

(Изхвърлян въздух към външната среда)

OA  

(Свеж въздух от външната среда)

Нагнетателен вентилатор

Електронен блок (Блок за управление)

SA  

(Подаван въздух към стая)

RA  

(Изсмукван въздух от стая)

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.

1 Пример на VKM-GM

Примерна работа: овлажняване и обработка на свеж въздух (режим на отопление)1

DX топлообменник (Топлообменник 
на директно изпарение)

Вентилация с рекуперация на 
топлината и обработка на въздуха

Предварително нагряване или охлаждане на свеж въздух 
за по-малко натоварване на климатичната система

 › Енергоспестяваща вентилация, използваща рекуперация на отоплението, 
охлаждането и влагата в помещенията

 › Създава висококачествен вътрешен климат чрез предварителна 
обработка на идващия свеж въздух

 › Овлажняването на входящия въздух поддържа приятно ниво на влажност 
в помещението, дори и по време на отопление

 › Идеално решение за магазини, ресторанти и офиси, изискващи 
максимално разстояние от пода за мебели, декорации и приспособления

 › Възможно е свободно охлаждане, когато външната температура е под 
стайната температура (напр. през нощта)

 › Нисък разход на електроенергия благодарение на постояннотоков 
електромотор на вентилаторите

 › Не позволява загуби на енергия поради свръхвентилация, като поддържа 
качеството на въздуха в помещенията с допълнителен сензор за CO

2
 › По-бърз монтаж благодарение на лесно регулиране на въздушния поток 

към номиналната скорост на въздушния поток, така че има по-малка 
необходимост от клапи в сравнение с традиционните инсталации

 › Специално разработен елемент за топлообмен с високоефективна хартия (НЕР)
 › Може да работи при под- и свръхналягане

VKM-GB/VKM-GBM



122

Пример на VKM-GM

Вентилация с рекуперация на топлина, 

овлажняване и обработка на въздуха

Вентилация с рекуперация на топлина и обработка 
на въздуха

Вентилация с рекуперация на топлина, обработка 
на въздуха и овлажняване

Вентилация VKM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Входяща мощност 
- 50Hz

Режим на топлообменник Ном. Свръхвисока kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410
Режим байпас Ном. Свръхвисока kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410

Мощност на свежия 
въздух за климатизация

Охлаждане kW 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0
Отопление kW 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0

Ефективност по 
температура - 50Hz

Свръх висока/Висока/Ниска %
76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Ефективност по 
енталпия - 50Hz

Охлаждане Свръх висока/Висока/Ниска % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Отопление Свръх висока/Висока/Ниска % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

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 В х Ш х Д mm 387x1 764x832 387x1 764x1 214 387x1 764x832 387x1 764x1 214
Тегло Тяло kg 94 110 112 100 119 123
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50Hz

Режим на топлообменник Свръхвисок м³/ч 500 750 950 500 750 950
Режим байпас Свръхвисок м³/ч 500 750 950 500 750 950

Вентилатор - външно 
статично налягане 
- 50Hz

Свръхвисоко Pa 210 150 200 205 110
Високо Pa 170 160 100 150 155 70
Ниско Pa 140 110 70 120 105 60

Въздушен филтър Тип Многопосочни власинки
Ниво на звуково 
налягане - 50 Хц

Режим на топлообменник Свръхвисоко dBA 39 41,5 41 38 40
Режим байпас Свръхвисоко dBA 40 41,5 41 39 41

Работен диапазон Около тялото °CDB 0°C~40°CDB. 80% RH или по-малко
Подаван въздух °CDB -15°C~40°CDB. 80% RH или по-малко
Засмукван въздух °CDB 0°C~40°CDB. 80% RH или по-малко
Температура в 
топлообменника

Охлаждане Макс. °CDB -15
Отопление Мин. °CDB 43

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Диаметър на тръбопровод за свързване mm 200 250 200 250
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35

Газ Вън. д. mm 12,7
Подаване на вода mm - 6,4
Дренаж Външна резба PT3/4

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток Максимален ток на предпазителя (MFA) A 15
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Приложения за въздухообработваща климатична камера

Широк диапазон на въздушния поток
За приложения, които изискват големи обеми 
обработен свеж въздух (широки предверия, банкетни 
зали и т.н.), въздухообработващите климатични камери 
представляват идеалното решение.
Широката гама от въздухообработващи климатични 
камери на Daikin покриват обеми на въздушния 
поток от 500 m³/h up до 140 000 m³/h.

Въздухообработващата климатична камера може да 
бъде проектирана да осигурява всякакъв въздушен 
поток, от който се нуждаете, чрез конкретните 
размери на проходното сечение, налично в 
инсталацията.

Комплект за свеж въздух на Daikin - тип 
plug & play

Сериите D-въздухообработващи климатични 
камери Professional и Energy осигуряват цялостно 
решение, включително управление на тялото 
(EKEXV, EKEQ, DDC контролер), фабрично монтирано 
и конфигурирано, plug and play с нашите ERQ и VRV 
компресорно-кондензаторни агрегати.
Най-лесното решение като ви спестява време и 
имате само една точка за контакт!

Възвръщаемост на инвестициите

Въздухообработващата климатична камера (AHU) е 
особено важна за ефективна система за климатичен 
контрол, и икономиите, натрупани чрез нашите 
авангардни конструкции и тяхната работна 
ефективност гарантират бърза възвръщаемост на 
направената инвестиция. Нашата серия Energy на 
климатични камери е разработена за осигуряване 
на изключителна ефективност, като по този начин се 
намалява използваната електроенергия и сметките 
за използвана електроенергия. Като се има предвид 
очакваният 15-годишен цикъл на експлоатация 
на оборудването, това ще доведе до значителна 
икономия, особено във време на постоянно 
нарастващи цени на енергията.

Фабрично определени размери

Налични са 27 фабрично определени класа, 
оптимизирани за най-добър баланс на 
съотношението между цена и качество и 
производствена стандартизация. Въпреки това 
дизайнът на Daikin секция по секция означава, 
че телата могат да бъдат оразмерени със стъпки 
от 1cm и сглобявани на място, без заваряване, 
за да отговарят на ограниченията за място на 
инсталацията.

Високоефективни компоненти

Всички въздухообработващи климатични камери 
на Daikin са проектирани за оптимална енергийна 
ефективност. Панелите от полиуретан или 
минерална вата гарантират отлична ефективност 
по отношение на термоизолацията. Също е 
предоставена най-широката гама от филтри, които 
да отговорят дори на най-строгите изисквания.
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Professional

750 m3/h
до 144 000 m3/h

Energy

750 m3/h
до 100 000 m3/h

Compact

500m3/h
до 25 000 m3/h

Professional
 › Предварително конфигурирани 
размери

 › Персонализирани за 
индивидуалните клиенти

 › Модулна конструкция

Energy
 › Решение от висок клас 
за оптимизиране на 
потреблението на енергия

 › Високоефективни компоненти
 › Отлична възвръщаемост на 
инвестициите

Compact
 › Предварително конфигурирани 
размери

 › Концепция Plug & Play
 › Технология за вентилатори с 
електронна комутация

 › Въртящ се топлообменник с 
висока ефективност

 › Компактна конструкция

НОВО

Приложения за въздухообработваща климатична камера
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Приложения на въздухообработващите климатични камери

Защо да използваме ERQ и VRV компресорно-кондензаторни 
агрегати за връзка с въздухообработващи климатични камери?

Висока ефективност

Термопомпите на Daikin са известни с високата 
си енергийна ефективност. Интегрирането на  
въздухообработваща климатична камера със 
система за рекуперация на топлината е още по-
ефективно, тъй като дадена офис система може 

често да бъде в режим на охлаждане, а външния 
въздух е твърде студен, за да бъде внесен вътре 
в естествено състояние. В този случай топлината 
от офисите се прехвърля само за загряване на 
студения входящ свеж въздух. 

Външен въздух = 10°C

Свеж въздух, доставен при 21°C.  

Температурната разлика с външния въздух 

се повишава безплатно чрез рекуперация 

на топлината чрез A/C система.

Вътрешна температура 22°C, нуждае се от 

охлаждане заради слънчевата радиация. 

Излишната топлина може да бъде 

прехвърлена към въздухообработващата 

климатична камера.

Бърза реакция при променящо се натоварване, 
което води до високи нива на комфорт

Телата ERQ и VRV на Daikin реагират бързо на 
колебанията в температурата на подавания въздух, 
което води до постоянна вътрешна температура 
и получените в резултат високи нива на комфорт 
за крайния потребител. Върхът е гамата VRV, която 
подобрява комфорта още повече като предлага 
постоянно отопление, също по време на размразяване.

Лесно проектиране и монтаж

Системата е лесна за проектиране и монтаж, 
тъй като няма допълнителни водни системи, като 
например котли, резервоари, газови връзки и т.н. 
Това също намалява както общата инвестиция за 
системата, така и текущите разходи.

VRV IV или ERQ 

кондензаторно тяло

Електронен 

интерфейс

(EKEQ)

Разширителен 

вентил  (EKEXV)

Фабрично монтиран и заварен 

комплект за свеж въздух

газ

течност

Комплект на Daikin за свеж въздух
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Гъвкави възможности за управление на въздухообработващи климатични камери

За да се увеличи максимално гъвкавостта при монтаж, 
се предлагат 4 типа системи за управление

Y-управление (само EKEQFCB(A)) 
Управление на капацитета за поддържане на температура на 
постоянно изпарение (Te - при охлаждане) / кондензация  
(Tc - при отопление). Температура за поддържане е конфигурирана 
чрез услугата за настройка (не може да се управлява от краен 
потребител) в диапазона на Te = 5~12°C, Tc = 43~49°C. Външна 
система трябва да даде сигнал за команда Вкл./Изкл.

Z-управление (EKEQDCB / EKEQMCB(A))
Управление на капацитета въз основа на температурата в помещението 
или на възвратния въздух и зададена точка на температурата чрез 
дистанционно управление. Не може да се управлява действителната 
температура на подаване (нагнетяване) на въздуха – следователно 
може да не е подходящо за приложения за свеж въздух, ако има други 
източници на  отопление / охлаждане в климатизираното пространство.

X-управление (само EKEQFCB(A)) 
Управление на капацитета чрез външен DDC / PLC чрез 0~10VDC 
аналогов входен сигнал. Аналоговият входен сигнал управлява 
капацитета чрез промяна на температурата на изпарение  
(Te - при охлаждане) / кондензация (Tc - при отопление) в 
диапазона до Te = -7~20°C, Tc = 30~55°C. По този начин може да се 
постигне много точно управление на температурата.

W-управление (само EKEQFCBA)
Управление на капацитета чрез външен DDC / PLC чрез 
0~10VDC аналогов входен сигнал. Аналоговият входен сигнал 
линейно управлява капацитета в 5 нива чрез промяна на 
температурата на изпарение (Te - при охлаждане) / кондензация 
(Tc - при отопление) в диапазона Te = 6~13,5°C, Tc = 31~46°C. 
Управляващата логическа схема позволява да използвате 
налични търговски радио-и телевизионни DDC контролери без 
необходимост от препрограмиране.

Вход Входяща стойност Ефект

Вход за дистанционно 
включване/изключване

Затворен контакт Системата е включена

Отворен контакт Системата е изключена

Вход Входяща стойност Ефект

Аналогов вход на 
капацитет за управление

<3V … Te се увеличава/ Tc 
намалява с всяка минута

Подаваният въздух става 
по-топъл с всяка минута

5V … системата поддържа 
настоящия капацитет

Температурата на подавания 
въздух остава със същата стойност

>7V … Te се намалява/ Tc 
увеличава с всяка минута

Подаваният въздух става 
по-студен с всяка минута

Вход за дистанционно 
включване/изключване

Затворен контакт Системата е включена

Отворен контакт Системата е изключена

Вход Входяща стойност Ефект

Аналогов вход 
на капацитет за 
управление

0~1,5V: ИЗКЛ.

1,5~3,5V: Te = 13,5°C / Tc = 31°C Приблизително 40% капацитет

3,5~6,5V: Te = 11°C / Tc = 36°C Приблизително 60% капацитет

6,5~8,5V: Te = 8,5°C / Tc = 41°C Приблизително 80% капацитет

8,5~10V: Te = 6°C / Tc = 46°C 100% капацитет

Вход за дистанционно 
включване/изключване

Затворен контакт Системата е включена

Отворен контакт Системата е изключена

Вход Входяща стойност Ефект

Вход за дистанционно 
включване/изключване

Затворен контакт Системата е включена

Отворен контакт Системата е изключена

Стая Стая

Стая Стая

1~ / 50Hz / 220~240V 1~ / 50Hz / 220~240V

1~ / 50Hz / 220~240V 1~ / 50Hz / 220~240V

R410A R410A

R410A R410A

EKEXV- EKEXV-

EKEXV- EKEXV-

или

ВХОД F1-F2 от външно тяло 
или други вътрешни тела

ВХОД F1-F2 от външно тяло 
или други вътрешни тела

ВХОД F1-F2 от външно тяло 
или други вътрешни тела

ВХОД F1-F2 от външно тяло 
или други вътрешни тела

Свеж въздух Свеж въздух

Свеж въздух Свеж въздух

Засмукване Засмукване

Засмукване Засмукване

Нагнетяване Нагнетяване

 Нагнетяване   Нагнетяване

- -

- -

BRC1- BRC1-

BRC1- BRC1-

EKEQDCB
EKEQMCB(A)

EKEQFCB(A)

EKEQFCB(A)
EKEQFCBA

Външно 
включване / 
изключване

Външен  
DDC / PLC

Външен  
DDC / PLC

Пример: Управление на 

температурата на подавания въздух.

Но може да се използва всяка 

друга референтна стойност, 

която представлява интерес.

Пример: Управление на 

температурата на подавания въздух.

Но може да се използва всяка 

друга референтна стойност, 

която представлява интерес.
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Приложение за въздухообработваща климатична камера

Модерно решение за двойно и мулти приложение

 › Инверторно управляеми тела
 › С рекуперация на топлината, термопомпен тип
 › R-410A
 › Регулиране на температурата на изпарение чрез управление на Daikin
 › Предлага се широка гама от комплекти разширителни вентили
 › BRC1E52A/B се използва за настройка на температурата по точки  
(свързан с EKEQMCBA)

 › Може да се свърже с всички системи VRV термопомпен тип и  
с рекуперация на топлината

- за по-големи капацитети (от 8 до 54 к.с.)
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Приложение за въздухообработваща климатична камера

W, X, Y управление за VRV IV 
термопомпен тип
R*YQ8-20T

R*YQ12-54T

Тръби за хладилен агент

F1-F2

друга комуникация

Z управление за всички VRV 
външни тела



128

Основно решение за свеж въздух 
за приложение по двойки
 › Инверторно управляеми тела
 › Термопомпа
 › R-410A
 › Предлага се широка гама от комплекти разширителни вентили

 
“Daikin Fresh Air Package” (пакетът на Daikin за свеж въздух) осигурява цялостно 
решение от тип Plug and Play, включващо въздухообработващи климатични 
камери, ERQ или VRV компресорно-кондензаторни агрегати и управление на 
всички тела (EKEQ, EKEX, DDC контролер), фабрично монтирано и конфигурирано. 
Най-лесното решение със само една точка на контакт.

F1 - F2

Тръби за хладилен агент

Въздухообработваща климатична камера на Daikin

Вентилация ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Диапазон на мощност к.с. 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 mm 1 345x900x320
Тегло Тяло kg 120
Вентилатор - дебит 
на въздушния поток

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

Ниво на 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. °CDB -5/46
Отопление Мин./Макс. °CWB -20/15,5
Температура в 
топлообменника

Отопление Мин. °CDB 10 (1)
Охлаждане Макс. °CDB 35

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Зареждане kg/ TCO

2
Eq 4,0/8,4

Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. mm 9,52
Газ Вън. д. mm 15,9 19,1
Дренаж Вън. д. mm 26x3

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1N~/50/220-240
Ток Максимален ток на предпазителя (MFA) A 32,0

Вентилация ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Диапазон на мощност к.с. 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 mm 1 680x635x765 1 680x930x765
Тегло Тяло kg 159 187 240
Вентилатор - дебит  
на въздушния поток

Охлаждане Ном. m³/min 95 171 185
Отопление Ном. m³/min 95 171 185

Ниво на звукова мощност Ном. dBA 72 78
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 54 57 58
Работен 
диапазон

Охлаждане Мин./Макс. °CDB -5/43
Отопление Мин./Макс. °CWB -20/15
Температура в 
топлообменника

Отопление Мин. °CDB 10
Охлаждане Макс. °CDB 35

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Зареждане kg/ TCO

2
Eq 6,2/12,9 7,7/16,1 8,4/17,5

Тръбни 
съединения

Течност Вън. д. mm 9,52
Газ Вън. д. mm 15,9 19,1 22,2

Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 3N~ / 50 / 400
Ток Максимален ток на предпазителя (MFA) A 16 25
(1) Ако температурата в топлообменника е по-ниска, използвайте предварителна обработка на въздуха (въртящ се топлообменник,...), за да повишите температурата в топлообменника

ERQ - за по-малки капацитети 
(клас от 100 до 250)

Приложение за въздухообработваща климатична камера
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Интегриране на ERQ и VRV във въздухообработващи климатични камери от друг производител
широка гама от комплекти разширителни вентили и блокове за управление

Таблица за комбинации
Блок на управление  Комплект разширителен вентил

EKEQDCBV3 EKEQFCBAV3 EKEQMCBAV3 EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Z управление  W,X,Y управление  Z управление

Система A

Монофазна
ERQ100 P P - P P P P - - - - -
ERQ125 P P - P P P P P - - - -
ERQ140 P P - - P P P P - - -  -

Трифазен
ERQ125 P P - P P P P P - - - -
ERQ200 P P - - - P P P P P - -
ERQ250 P P - - - - P P P P - -

Система Б VRV III n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1
Система Б VRV IV 1 -> 3 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2
•	 P (работа по двойки): комбинацията зависи от капацитета на въздухообработващата климатична камера
•	 n1 (мулти приложение: комбинация от въздухообработващи климатични камери и VRV DX вътрешните тела): за да определите броя, вижте справочника с технически данни
•	 n2 (мулти приложение: множество въздухообработващи климатични камери или комбинация от въздухообработващи климатични камери и вътрешни тела VRV DX): за да определите броя, вижте справочника с технически данни 
•	 Блок за управление EKEQFA може да бъде свързан с някои видове VRV IV външни тела (с максимум 3 блока за тяло). Не комбинирайте блокове за управление EKEQFA с VRV DX вътрешни тела, RA вътрешни тела или високотемпературни хидравлични модули

Преглед на разширителни вентили и блокове за управление

EKEXV - Комплект с разширителен вентил за приложения за въздухообработващи климатични камери

Вентилация EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Размери Тяло mm 401x215x78
Тегло Тяло kg 2,9
Ниво на звуково налягане Ном. dBA 45
Работен диапазон Температура в 

топлообменника
Отопление Мин. °CDB 10 (1)
Охлаждане Макс. °CDB 35 (2)

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност Вън. д. mm 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) Температурата на въздуха, влизащ в топлообменника в режим на отопление може да бъде намалена до -5°CDB. Свържете се с местния представител за повече информация (2) 45% относителна влажност.

EKEQ - Блок за управление за приложения за въздухообработващи климатични камери

Вентилация EKEQ FCBA DCB MCBA
Приложение Вижте забележката По двойки Мулти
Външно тяло ERQ / VRV ERQ VRV
Размери Тяло mm 132x400x200
Тегло Тяло kg 3,9 3,6
Електрозахранване Фаза/Честота/Напрежение Hz/V 1~/50/230

Комбинацията от EKEQFCBA и ERQ е в приложение по двойки. EKEQFCBA може да бъде свързан с някои видове VRV IV външни тела с максимум 3 блока за управление. Комбинацията с DX вътрешни тела, 
високотемпературни хидравлични модули, RA външни тела, ...не е позволена. За подробности вижте чертежа с таблица за комбинации на външното тяло.

Таблица за капацитета
Охлаждане

Клас EKEXV
Допустим капацитет на топлообменника (kW)

Минимум Максимум

50 5,0 6,2
63 6,3 7,8
80 7,9 9,9
100 10,0 12,3
125 12,4 15,4
140 15,5 17,6
200 17,7 24,6
250 24,7 30,8
400 35,4 49,5
500 49,6 61,6

Температура на насищане на парите при изпарение 6°C
Температура на въздуха: 27°C DB / 19°C WB

Отопление

Клас EKEXV
Допустим капацитет на топлообменника (kW)

Минимум Максимум

50 5,6 7,0
63 7,1 8,8
80 8,9 11,1
100 11,2 13,8
125 13,9 17,3
140 17,4 19,8
200 19,9 27,7
250 27,8 34,7
400 39,8 55,0
500 55,1 69,3

Температура на насищане на парите при кондензация: 46°C
Температура на въздуха: 20°C DB
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Daikin предлага различни решения за управление, които отговарят на нуждите на 
търговски приложения с високи изисквания.

 › Основни решения за управление за клиенти с 
малко изисквания и ограничен бюджет

 › Решения за интегрирано управление за клиенти, които 
биха искали да интегрират Daikin тела в съществуващата 
си централизирана система за управление на сградата

 › Разширени решения за управление за клиенти, 
които очакват от Daikin да предостави решение за 
малка централизирана система за управление на 
сградата, включително разширено управление на 
енергията

Обобщение на решения за управление

Таблица с изисквания за приложения

Магазин Управление на тяло Интегрирано управление Изпреварващо управление

BRC1E52A/B RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCS601C51 DCM601A51

1 дистанционно 
управление 

за 1 вътрешно 
тяло (група)

1 връзка за 
комуникация 
за 1 вътрешно 

тяло (група)

1 връзка за 
комуникация 
за 1 вътрешно 

тяло

1 връзка за 
комуникация 
за 1 вътрешно 

тяло 

1 връзка за 
комуникация за макс. 

64 вътрешни тела 
(групи) и 10 външни

1 iTC за 64 
вътрешни тела 

(групи)

1 iTC за 64 
вътрешни тела 

(групи) (1) 

Автоматичен контрол на климатичната система       
Ограничени възможности за управление от персонала на магазина       
Създаване на зони в магазина   
Блокировка, напр. с аларма, пасивен 
инфрачервен сензор (PIR)  
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща 
BMS чрез Modbus  
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща 
BMS чрез KNX 
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща 
BMS чрез HTTP 
Наблюдение на потреблението на енергия 
Разширено управление на енергията 
Позволява безплатно охлаждане  
Интегриране на Daikin продукти от всички 
видове в BMS на Daikin 
Интегриране на продукти на трети лица в BMS 
на Daikin 
Налично е стандартно Web управление за 
управление чрез локален компютър 
(1) : Могат да се добавят 7 iTM plus адаптера (DCM601A52), за да има 512 групи вътрешни тела и 80 външни (системи)

Хотел Управление на тяло Интегрирано управление Изпреварващо управление

BRC2/3E52C RTD-HO RTD-Net KLIC-DI DCS601C51 DCM601A51

1 дистанционно 
управление 

за 1 вътрешно 
тяло (група)

1 връзка за 
комуникация 
за 1 вътрешно 

тяло (група)

1 връзка за 
комуникация 
за 1 вътрешно 

тяло (група)

1 връзка за 
комуникация 
за 1 вътрешно 

тяло

1 iTC за 64 
вътрешни тела 

(групи)

1 iTC за 64 
вътрешни тела 

(групи) (1) 

Гостите на хотела могат да управляват и наблюдават основните функционалности от стаята си      
Ограничени възможности за управление от гостите на хотела      
Блокировка с контакт за прозорец   
Блокировка с карта с ключ   
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез Modbus 
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез KNX 
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез HTTP 
Наблюдение на потреблението на енергия 
Разширено управление на енергията 
Интегриране на Daikin продукти от всички видове в BMS на Daikin 
Интегриране на продукти на трети лица в BMS на Daikin 
Налично е стандартно Web управление за управление чрез локален компютър 
(1) : Могат да се добавят 7 iTM plus адаптера (DCM601A52), за да има 512 групи вътрешни тела и 80 външни (системи)
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Техническо охлаждане Тяло Интегрирано Допълнителни

DTA113B51 RTD-10 DCM601A51

1 PCB за 4 
вътрешни 

тела (групи)

1 връзка за 
комуникация за до 8 

вътрешни тела (група)

1 iTC за 64 
вътрешни тела 

(групи) (1) 

Автоматичен контрол на климатичната система   
Работа в авариен режим   
Редуване на режимите на работа   
Ограничени възможности за управление в помещението за техническо охлаждане  
Ако стайната температура е над макс., се показва аларма и се 
стартира резервно тяло.  
Ако възникне грешка, ще бъде показана аларма.  
(1) : Могат да се добавят 7 iTM plus адаптера (DCM601A52), за да има 512 групи вътрешни тела и 80 външни (системи)

Офис Управление на тяло Интегрирано управление Изпреварващо управление

BRC1E52A/B EKMBDXA DMS504B51
DMS502A51 / 
DAM412B51

DCS302C51 / 
DST301B51

DCS601C51 DCM601A51

1 дистанционно 
управление 

за 1 вътрешно 
тяло (група)

1 връзка за 
комуникация за макс. 

64 вътрешни тела 
(групи) и 10 външни

1 връзка за 
комуникация 

за 64 вътрешни 
тела (група)

1 връзка за 
комуникация за 128 

вътрешни тела (групи) 
и 20 външни (2)

1 R/C за макс. 
64 групи, 128 

вътрешни тела, 
10 външни

1 iTC за 64 
вътрешни тела 

(групи)

1 iTC за 64 
вътрешни тела 

(групи) (1) 

Автоматичен контрол на климатичната система       (3)  
Централизирано управление      
Местно управление за служителите в офиса       
Локално управление за служителите в офиса   
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез Modbus 
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез KNX

Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез HTTP 
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез LonTalk 
Интегриране на тела на Daikin в съществуваща BMS чрез BACnet 
Показание за потреблението на енергия 
Наблюдение на потреблението на енергия 
Разширено управление на енергията 
Интегриране на Daikin продукти от всички 
видове в BMS на Daikin 
Интегриране на продукти на трети лица в BMS на Daikin 
Налично е стандартно Web управление за 
управление чрез локален компютър 
(1) : Могат да се добавят 7 iTM plus адаптера (DCM601A52), за да има 512 групи вътрешни тела и 80 външни (системи) 
(2): Pазширение, необходимо за преход към 256 вътрешни тела (групи), 40 външни 
(3): Само ВКЛ/ИЗКЛ

Обобщение на решения за управление
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BRC944B2*/BRC1D52 

Жично дистанционно 
управление
 ʯ Таймер за програмиране:

Дейности за пет дни могат да се задават, както следва:
•	 настройка: уредът е включен и се поддържа 

нормалната му работа
•	 ИЗКЛ.: тялото е изключено1

•	 Oграничения: уредът е включен и мин./макс. контрол 
(виж ограничаване на работата за повече подробности)

 ʯ 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

 ʯ Лесна за употреба HRV функция, благодарение на въведения 
бутон за режим вентилация и скорост на вентилатора

 ʯ Постоянно наблюдение на системата за повреди на общо 
80 компонента

 ʯ Незабавно показване на мястото на проблема и състоянието
 ʯ Намаление на времето и разходите за поддръжка

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Инфрачервено 
дистанционно управление
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 (2)/тестова 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

 ʯ Базиран на символи интерфейс за интуитивно управление
 ʯ Функции, ограничени до основните нужди на клиентите
 ʯ Модерен дизайн
 ʯ Икономия на енергия благодарение на карта с ключ, интеграция 
на контакт за прозорец и ограничаване на зададена стойност

 ʯ Гъвкава функция за намаляване на мощността осигурява 
стайната температура да остава в комфортни граници, 
за да се осигури комфорт за гостите

 ʯ Плосък заден панел за лесен монтаж

 ʯ Лесно пускане в експлоатация: 
интуитивен интерфейс за разширени 
настройки на менюто

 ʯ Предлагат се 2 варианта:
•	 Тип термопомпа: температура, скорост 

на вентилатора, ВКЛ/ИЗКЛ.
•	 Тип рекуперация: температура, режим, 

скорост на вентилатора, ВКЛ/ИЗКЛ
 ʯ Заменя съществуващите BRC2C51 и BRC3A61

Индивидуални системи за управление 

BRC2E52A / BRC3E52A

BRC4*/BRC7*ARC466A1

BRC1D52 BRC944B2

Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения

Екран

 ʯ Работен режим1

 ʯ Вентилация за рекуперация на топлината (HRV) по 
време на работа

 ʯ Контрол на смяна охлаждане/отопление
 ʯ Индикация за централизирано управление
 ʯ Индикация за групово управление
 ʯ Зададена температура1

 ʯ Посока на въздушен поток1

 ʯ Програмирано време
 ʯ Самодиагностика тест / работа
 ʯ Скорост на вентилатора1

 ʯ Почистване на въздушния филтър
 ʯ Размразяване / горещ старт
 ʯ Неизправност

1 При BRC944B2 са налични само функции, маркирани с ‘1’
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Графично изображение на 

ориентировъчен разход на 

електроенергия

(Функцията е налична в 

комбинация с FCQG and 

FCGHQ)

Лесно за употреба дистанционно 
управление със съвременен дизайн
BRC1E52A/B

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 индивидуално ограничаване на 
функции от менюто 
Лесен 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)
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Централизирани системи за управление

Централизирано управление на Sky Air и VRV система може да се постигне чрез 3 лесни за използване 
компактни блокове за управление. 
Тези блокове за управление могат да се използват самостоятелно или в комбинация с 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 скоростта 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)
 › индикация 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)
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Централизирани системи за управление

DTA113B51

Основно решение за управление на 
Sky Air и VRV

 › Функция за въртене
 › Функция за работа  
в авариен режим

BRC1D52

DCS601C51

Подробно и лесно наблюдение и работа на VRV системи (макс. 64 групи вътрешни тела).

Градска линия

Системата 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

DCS601C51

HRV

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
 › Разширена памет 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

 › Температурна граница

 › Сигурност на 
паролата: 3 нива (общо, 
административно и 
сервизно)

 › Бързо избиране и пълен 
контрол

 › Опростена 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

Технико- икономически 
анализ
 › Функция за свободно 
охлаждане

 › Икономии на труд
 › Лесен монтаж
 › Компактен дизайн: 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
 › Сплит (чрез интерфейсен 
адаптер)

До 4 тела / 1 адаптер
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Малка система за управление на сграда (BMS)

Малка система за 
управление на сграда 
с пълна интеграция с продукти от всички видове
Преглед на системата

НОВО

•	 Малка система за управление на сграда на 

конкурентна цена

•	 Интеграция между продуктовите принципи на Daikin

•	 Интегриране на оборудване от трета страна 

Директна връзка тип Plug and Play! 

Осветление Вентилатор

СензорПомпа

Противопожарна 
аларма

Електромер

Di/Pi линия

Макс. 200 m

вътрешни тела, 
въздушна завеса, 

хидравличен модул, 
въздухообработващи 

климатични камери

Достъп до интернет
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Интернет
Extranet

LAN
3G

интерфейс за http

Сплит
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дул
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зхо
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 мо
дул

WAGO  

интерфейс

BACnet  

протокол

Интегриране на оборудване  
от трета страна

Пълен контрол на продуктовата гама 
ОВК и хладилна техника на Daikin

DCM601A51

Обекти с няколко състояния

АлармаАсансьор Въздухообработваща 
климатична камера

Допълнителна линия 
за адаптори към iTM

Макс. 7 
адаптера

DCM601A52

Di/Pi порт

DCM601A51

Вижте в

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Plug & play 

Малка система за управление на сграда (BMS) НОВО

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

Интелигентно управление на енергия

 › Наблюдение дали енергопотреблението е според 
плана

 › Помага за откриване на всеки ненужен разход на енергия
 › Настройки на мощността гарантират правилна 
работа през годината

 › Спестете енергия чрез синхронизация на работата 
на климатика с друго оборудване, като отопление

Гъвкавост

 › Интегриране с продукти от всички видове (отопление, 
климатизация, приложни системи, замразяване, 
въздухообработващи климатични камери)

 › BACnet протокол за интегриране на продукти от трета 
страна

 › Вход/Изход за интегриране на оборудване, като 
осветление, помпи ... на модули WAGO

 › Модулна концепция за малки до големи приложения
 › Управление на до 512 групи вътрешни тела чрез една 

ITM и комбиниране на няколко ITM чрез уеб интерфейса

Лесно обслужване и въвеждане в експлоатация

 › Дистанционна проверка на количеството 
хладилен агент спестява посещение на място

 › Опростено отстраняване на неизправности
 › Спестете време за въвеждане в експлоатация 
благодарение на инструмента за предпускови 
дейности

 › Автоматично регистриране на вътрешните тела

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

 › Температурна граница

Може да се свърже с
- DX сплит, Sky Air, VRV

-  Водоохлаждащи агрегати 

(чрез POL638.70 контролер)

-  Въздухообработващи 

климатични камери на Daikin

- Вентилаторни конвектори

-  Подово-таванни тела 

Daikin Altherma

-  Нискотемпературни и 

високотемпературни 

хидравлични модули

- Въздушни завеси

- WAGO I/O, AO и PI

- BACnet протокол

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

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

Гъвкавост по размер

От 64 до ∞ брой групи

Сплит Вентилаторни  
конвектори

Водоохлаждащи агрегати 
и въздухообработващи 

климатични камери (AHU)

Замразяване
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RTD-RA
 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление 
на вътрешни тела за жилищно приложение

RTD-NET
 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление 
на Sky Air, VRV, VAM и VKM

RTD-10
 › Разширено интегриране към сградна система за 
управление на VRV, Sky Air, VAM и VKM чрез:
•	 Modbus
•	 Напрежение (0-10V)
•	 Съпротивление

 › Функция за режим на работа/готовност за 
сървърни помещения

RTD-20
 › Усъвършенствано управление на Sky Air, VRV, VAM/
VKM и въздушни завеси

 › Дублирано или независимо зоново управление
 › Повишен комфорт с интегриране на сензор за CO

2
 

за регулиране на обема на свежия въздух

RTD

Интерфейс със стандартен протокол

Интерфейс Modbus 
Интегриране на RA, Sky Air, 
VRV в домашни системи за 
автоматизация

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  
IT приложение  
Блокаж на отопление  
Изходящ сигнал (вкл./размразяване, грешка)  **** 
Приложение за търговия на дребно 
Секционно стайно управление 
Въздушна завеса *** *** 
(1): Чрез комбинирани RTD-RA устройства 

Преглед на функциите

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*
Вентилатор 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
Вентилатор M M M M M
Жалуз M M M M M
Настроена температура от дистанционно управление M M M M
Режим на работа от дистанционно управление 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

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 CYV въздушна завеса / ****  : работа и неизправност

 › Записване на текущите разходи чрез
•	 предварителен/последващ и търговски 

режим
•	 ограничение на зададената 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
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EKMBDXA7V1

Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64

Максимален брой външни тела, които могат да се свързват 10
Комуникационен DIII-NET - Забележка DIII-NET (F1F2)

Протокол - забележка 2 проводника; скорост на комуникация: 9 600 bps или 19 200 bps

Протокол - тип RS485 (modbus)
Протокол - Макс. дължина 
на проводниците

m 500

Размери В х Ш х Д mm 124x379x87
Тегло kg 2,1
Околна температура - експлоатация  Макс. °C 60

Мин. °C 0
Монтаж Вътрешна инсталация
Електрозахранване Честота Hz 50

Напрежение V 220-240

Интерфейс със стандартен протокол

Интерфейс DIII-net Modbus
EKMBDXA

Вградена система за управление за безпроблемно свързване между 
Sky Air, VRV и централизирани системи за управление на сградата

 › Комуникация чрез протокол Modbus RS485
 › Подробно наблюдение и управление на цялостно VRV решение
 › Лесен и бърз монтаж чрез протокола DIII-net
 › Тъй като се използва протокола DIII-net на Daikin, необходим е само един интерфейс modbus за 
тяло на Daikin

EKMBDXA

DIII- NET

VRV външно тяло

HRV

до 256 тела, които могат да се свързват за интерфейс*чрез EKEQ 
кутия

VRV мрежа

Осветление

Мрежа на Sky Air

Мрежа от инверторни водоохлаждащи агрегати

ПомпаПротивопожарна аларма АсансьорСигурност Устройство за захранване

Изграждане 
на контролна 

мрежа
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KLIC-DD Размер 45x45x15 mm KLIC-DI Размер 90x60x35 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
Въртене Спиране или движение Спиране или движение Въртящи или неподвижни положения (5)

Разширени функционалности
Обработка на грешки Грешки в комуникация, грешки на уред на Daikin
Сценарии • • •
Автоматично изключване • • •
Ограничение на температурата • • •
Първоначална конфигурация • • •
Конфигурация на главен и подчинен • •

KNX интерфейс

Интерфейс със стандартен протокол

KLIC-DD
KLIC-DI

Интегриране на сплит, Sky Air и VRV системи в HA/BMS системи

Свързване на сплит вътрешни тела с KNX 
интерфейс за домашна автоматизирана система

управление на щори

къща

Ко
нц

еп
ци

я
Ко

нц
еп

ци
я

Домотика 

контролер

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 

осветление

осветление

управление на щори

магазин

KNX интерфейс за

Протокол на интерфейс на Daikin/ KNX

Протокол на интерфейс на Daikin/ KNX

ТВ

ТВ

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.

Домотика 

контролер
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Интерфейс със стандартен протокол

Вградена система за управление за свързване без спойки между 
VRV, приложни системи, въздухообработващи климатични камери 
и сградни системи за управление 

Мрежа от приложни системи

 › Интерфейс за BMS система
 › 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
C

N
ET

 /
 E

TH
ER

N
ET

Противопожарна аларма Сигурност

Локално управление

DIII- NET

VRV външно тяло

Дистанционно 

управление

Устройство за захранване

Помпа Осветление Асансьор

HRV

DMS502A51

до 256 тела, които могат да се свързват за интерфейс

Изграждане 

на мрежа за 

управление

BMS

EKACBACMSTP

Сериен 

последователен панел

EKDSSP-S

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Мрежа от въздухообработващи климатични камери

VRV мрежа

Серийна карта 

BACnet MSTP

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

BACnet интерфейс
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VRV мрежа

Интегриране на VRV и приложни системи за наблюдение и 
управление на функциите в мрежа LonWorks

 › 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

Локално управление

DIII- NET

VRV  
външно 

тяло
HRV

Дистанционно управление

Изграждане 

на мрежа за 

управление

ET
H

ER
N

ET
 (T

C
P/

IP
)

адаптер
LonTalk

LonTalk

Противопожарна 

алармена система

Сигурност

Lon-точка Lon-точка

адаптер

адаптер
LonTalk

Мрежа от приложни системи

EKACLONP

Сериен 
последователен 

панел
EKDSSP-S

Серийна карта 
LON FTT 10

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

LonWorks интерфейс

Интерфейс със стандартен протокол



145

Софтуер за конфигурация на Daikin

Софтуер за конфигурация на Daikin

Опростено въвеждане в 

експлоатация

Възстановяване на 

първоначални системни 

настройки

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

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

 › Необходимо е по-малко време върху покрива за 
конфигуриране 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.

EKPCCAB3
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Какво ви предлага I-Net
Гарантирането на оптималното функциониране 
на вашата климатична система през целия й 
експлоатационен живот означава да сте подготвени 
за използване на системата по енергийно 
ефективен начин и за намаляване на неочакваните 
престои и разходи до абсолютния минимум. Именно 
тук I-Net помага да подобрите ефективността на 
управлението на сградата си.

Идеята на I-Net е „да сте свързани“ с Daikin чрез 
интернет базирана връзка между вас, вашата 
климатична система и Центъра за дистанционно 
наблюдение на Daikin. Това ви позволява да следите 
потреблението на енергия, а на експертните 
сервизни инженери на Daikin непрекъснато 
да наблюдават състоянието на системата ви 
през цялата година. Чрез прогнозиране на 
неизправности и предлагане на технически 
консултации чрез анализ на данните, може да 
максимизирате времето за безотказна работа на 
оборудването, както и да управлявате разходите 
за енергия, без да жертвате нивата на комфорт. По 
този начин i-Net ще предотврати проблеми, ще 
удължи експлоатационния живот на системата ви и 
същевременно ще намали сметките ви за енергия.

Какво е I-Net?
Услуга, базирана на нашата технология за глобално 
дистанционно наблюдение, която поддържа системата ви 
без неизправности и работеща с най-висока ефективност.

Услугите на I-Net
i-Net се състои от 2 основни услуги: VRV Cloud и 
наблюдение и анализ на ефективността чрез I-Net.

VRV Cloud

VRV Cloud ви поставя във водеща позиция при 
управлението на енергия. Лесните за използване 
инструменти за визуализиране и анализ на 
тенденции при данните ви дават контрол и ви 
показват възможностите за намаляване на CO

2
 

отпечатъка и за икономия на енергия до 15%.

Постигането на икономии започва чрез измерване. 
Подобрете устойчивостта на вашата компания!

Наблюдение и анализ на ефективността на I-Net

Съсредоточете се върху вашия бизнес и оставете 
ОВК на Daikin. I-Net осъществява постоянна връзка 
на системата ви с Daikin. Тя уведомява чрез аларми и 
ранни предупреждения за отклонения в системата, 
за да се максимизира времето за безотказна работа 
на системата и комфорта на хората в сградата. 
Доставчиците на услуги имат уеб-базиран достъп 
до работните данни, за да са напълно подготвени, 
когато пристигнат на място. Специалисти извършват 
анализи на тенденциите.
Всичко това повишава надеждността на вашата система, 
като гарантира, че тя работи с оптимална ефективност.

24/7

CLOUD

I-Net 
наблюдение и анализ  

на ефективността 
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VRV Cloud на Daikin
Помага ви да управлявате потреблението на 
енергия чрез технология на Daikin.
 › Интелигентен инструмент за визуализация на 
енергията, който ви помага с управлението на 
енергията

 › 24/7 онлайн наблюдение от клиента от всяко място
 › Лесна визуализация на управлението на енергия 
за VRV (kWh)

 › Помощ при анализа на излишната работа
 › Наблюдение на няколко обекта

Наблюдение на 
ефективността
Целта на уникалната услуга I-Net на Daikin 
е да предотврати неочаквано спиране или 
наложителен спешен ремонт на оборудването.

Бърза реакция, по-добре подготвени

 › Ако възникне аларма, доставчикът на услуги бива 
незабавно уведомен и получава цялата критична 
информация.

 › Ранна индикация за неизправности (прогнози): 
работните данни се проверяват 24/7 от 
прогнозните алгоритми на I-Net, за да се 
предприемат действия възможно най-рано, което 
предотвратява непланирани престои.

24/7

Информация за:

 › клиенти

 › компания за обслужване

Наблюдавайте 

управлението на 

вашата енергия. 

Надзор и анализ на 

работата

Сървър за данни

Интернет

Прогнозен анализ

Записване на тенденциите 

при данните

Връзка с I-Net чрез ITM, 

PCASO, ...

CLOUD

 › Наблюдението на работата от страна на експерти 
на Daikin подобрява плана за поддръжка.

 › Тази услуга има за цел да подобри нивото на 
обслужване, да реагира бързо и точно, да 
спести разходи за неочаквани ремонти и да 
осигури спокойствие. Повтарящите се ремонти 
и обезпокояването на наемателите и екипите за 
поддръжка е сведено до минимум. 

Системи с дълъг експлоатационен живот 

 › I-Net ще максимизира експлоатационния живот на 
инсталацията, като гарантира, че оборудването ще 
работи при оптимални условия и ще се избегне 
ненужно натоварване върху компонентите.

Анализ
Бъдете   свързани с експерти на Daikin, това 
ви дава ясна представа за оперативността и 
използването на климатичната система.
 › Daikin непрекъснато следи данните за 
енергията, работата и комфорта. Благодарение 
на периодичен анализ на данните, Daikin 
може да предложи начини за подобряване на 
ефективността.

 › Ако възникне проблем, специалистите на Daikin 
ще анализират хронологията на работните данни, 
за да предоставят дистанционна поддръжка.

Контролер
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Сензори на 
помещението

Безжичен датчик за стайна температура

Диаграма на свързване на вътрешно тяло Daikin PCB (пример - FXSQ-P)

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

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.

Комплект безжичен датчик за стайна температура (K.RSS)
Безжичен предавател за стайна температура Безжичен датчик за стайна температура

Размери mm 50 x 50 ø 75
Тегло g 40 60
Електрозахранване 16VDC, 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

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
Тегло g 300
Дължина на проводници от разклонение m 12

Спецификации

KRCS01-1B
KRCS01-4B

K.RSS
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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.

(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

KRP928*
Интерфейсен адаптер за 

DIII-мрежа
• Позволява интегриране на сплит тела с централните управления на Daikin

KRP413*
Жичен адаптер с 

нормално отворен 
контакт/нормално 

отворен импулсен контакт

• Изключване на автоматичното рестартиране след спиране на захранването
• Индикация за режим на работа / грешка
• Дистанционен старт / стоп
• Дистанционна промяна на режима на работа
• Дистанционна промяна на скоростта на вентилатора

KRP980*
Адаптер за сплит тела 

без порт S21

• Свързване с жично дистанционно управление
• Свържете към централните управления на Daikin
• Дава възможност за външен контакт

Концепция и предимства

 › Нискобюджетна опция за удовлетворяване на 
изискванията на опростеното управление.

 › Разработена за едно или няколко тела

АДАПТЕРИ PCB

Прости решения за уникални изисквания
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Опции и принадлежности

САМОПОЧИСТВАЩ СЕ ПАНЕЛ

ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕНЗОРИ

ФИЛТРИ



151

Опции и 
принадлежности
VRV външни тела    152
VRV вътрешни тела    154
Стилни вътрешни тела    

158
Вентилация и гореща вода   160
Системи за управление    

163
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Опции и принадлежности- външни тела

VRV IV с постоянно отопление VRV IV без постоянно отопление
VRV IV-S 
Mini VRV

VRV III-C VRV за студен климат VRV Classic VRV IV с рекуперация на топлина

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
2-модулни 

системи
3-модулни 

системи
RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-
20T

2-модулни 
системи

3-модулни 
системи

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5
2-модулни 

системи
3-модулни 

системи

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен) - Свързва множество 
модули в единна хладилна система

- - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Комплект за увеличена разлика в нивото - Позволява външното тяло да бъде на 
повече от 50 m над вътрешните тела

- - - - - - - - - - - - - - - - - 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 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 - - - - -

Комплект с лентов нагревател - Допълнителен електрически нагревател, за да се гарантира безпроблемна 
работа дори и при изключително студен и влажен климат (необходим е един за едно външно тяло)

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- -

EKBPH012T  

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  

+ EKBPHPCBT
- - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
- -

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 стилни вътрешни тела"

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло. 

Виж "Опции и принадлежности за стилни 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

1 комплект за 

система

KRC19-26A - Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от 
термопомпен тип или една BS-кутия на система за рекуперация на топлината между охлаждане, 
отопление и работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

• • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

BRP2A81 - Селектор за студено/топло PCB (изисква се за VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560* - Селектор за студено/топло PCB монтажна плоча (задължително само 
когато селектор за студено/топло PCB и комплект лентов нагревател са комбинирани) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KJB111A - Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло • • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

EKPCCAB3 - Софтуер за конфигурация на VRV • • • • • • • • • • - - - - - - - • • • • •
BPMKS967A2/A3 - Разклонител (за свързване на 2/3 RA вътрешни тела) • • - - - - • • - - • - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Централен извод за конденз - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62 * - Demand PCB позволяващ външен вход, за да се ограничи разхода на електроенергия • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Demand PCB монтирана плоча. Необходимост да монтирате Demand PCB за някои външни тела. - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net разширителен адаптер • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q заменяема VRV термопомпен тип
VRV III-Q заменяема VRV с рекуперация на топлината

VRV-W IV водно охлаждан VRV

Термопомпено приложение Приложение с рекуперация на топлината

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T
2-модулни  

системи
3-модулни 

системи
RQEQ 140~212

2-модулни 
системи

3-модулни 
системи

4-модулни 
системи

RWEYQ8-10T
2-модулни 

системи
3-модулни 

системи
2-модулни 

системи
3-модулни 

системи
Комплект за свързване на няколко модула (задължителен) - Свързва множество 
модули в единна хладилна система

- - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

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 - - - - KWC26B160 1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул - - - - -

Комплект с лентов нагревател - Допълнителен електрически нагревател, за да се гарантира безпроблемна 
работа дори и при изключително студен и влажен климат (необходим е един за едно външно тяло)

-
EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- - - - - - - - - - -

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

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло. 

Виж "Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела"

DTA104A53/61/62

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло. 

Виж "Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела"

DTA104A62

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 стилни 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 - - - - -

KRC19-26A - Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от 
термопомпен тип или една BS-кутия на система за рекуперация на топлината 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 - -

BRP2A81 - Селектор за студено/топло PCB (изисква се за VRV IV) - • • • • - - - - • 1 комплект за система 1 комплект за система - -

KKSA26A560* - Селектор за студено/топло PCB монтажна плоча (задължително само 
когато селектор за студено/топло PCB и комплект лентов нагревател са комбинирани)

- - • • • - - - - - - - - -

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 - -

EKPCCAB3 - Софтуер за конфигурация на VRV - • • • • - - - - • • • • •
DTA104A61/62 * - Demand PCB позволяващ външен вход, за да се ограничи разхода на електроенергия - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Demand PCB монтирана плоча. Необходимост да монтирате Demand PCB за 
някои външни тела.

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net разширителен адаптер • • • • • • • • • • • • • •

REFNET тройници     REFNET разпределители Разклонителни кутии за модели с рекуперация на топлината (BS-кутии)

Индекс на мощността Индекс на мощността Индекс на мощността Индекс на мощността Индекс на мощността Индекс на мощността Индекс на мощността 1-портов 1-портов 4-портов 4-портов 6-портов 6-портов 8-портов 10-портов 12-портов 16-портов

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -
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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 BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Комплект за намаляване на шума (звукоизолация) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от термопомпен 
тип или една BS-кутия на система за рекуперация на топлината между охлаждане, отопление и 
работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26

Необходим е 1 

комплект за порт

-

KRC19-26

Необходим е 1 

комплект за порт

Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A

Комплект затворени тръби KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Комплект тройници KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Комплект за безшумна работа KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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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- външни тела

* Забележка: сините клетки съдържат предварителни данни

VRV IV с постоянно отопление VRV IV без постоянно отопление
VRV IV-S 
Mini VRV

VRV III-C VRV за студен климат VRV Classic VRV IV с рекуперация на топлина

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
2-модулни 

системи
3-модулни 

системи
RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-
20T

2-модулни 
системи

3-модулни 
системи

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5
2-модулни 

системи
3-модулни 

системи

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен) - Свързва множество 
модули в единна хладилна система

- - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Комплект за увеличена разлика в нивото - Позволява външното тяло да бъде на 
повече от 50 m над вътрешните тела

- - - - - - - - - - - - - - - - - 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 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 - - - - -

Комплект с лентов нагревател - Допълнителен електрически нагревател, за да се гарантира безпроблемна 
работа дори и при изключително студен и влажен климат (необходим е един за едно външно тяло)

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- -

EKBPH012T  

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  

+ EKBPHPCBT
- - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
- -

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 стилни вътрешни тела"

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло. 

Виж "Опции и принадлежности за стилни 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

1 комплект за 

система

KRC19-26A - Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от 
термопомпен тип или една BS-кутия на система за рекуперация на топлината между охлаждане, 
отопление и работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

• • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

BRP2A81 - Селектор за студено/топло PCB (изисква се за VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560* - Селектор за студено/топло PCB монтажна плоча (задължително само 
когато селектор за студено/топло PCB и комплект лентов нагревател са комбинирани) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KJB111A - Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло • • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

EKPCCAB3 - Софтуер за конфигурация на VRV • • • • • • • • • • - - - - - - - • • • • •
BPMKS967A2/A3 - Разклонител (за свързване на 2/3 RA вътрешни тела) • • - - - - • • - - • - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Централен извод за конденз - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62 * - Demand PCB позволяващ външен вход, за да се ограничи разхода на електроенергия • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Demand PCB монтирана плоча. Необходимост да монтирате Demand PCB за някои външни тела. - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net разширителен адаптер • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q заменяема VRV термопомпен тип
VRV III-Q заменяема VRV с рекуперация на топлината

VRV-W IV водно охлаждан VRV

Термопомпено приложение Приложение с рекуперация на топлината

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T
2-модулни  

системи
3-модулни 

системи
RQEQ 140~212

2-модулни 
системи

3-модулни 
системи

4-модулни 
системи

RWEYQ8-10T
2-модулни 

системи
3-модулни 

системи
2-модулни 

системи
3-модулни 

системи
Комплект за свързване на няколко модула (задължителен) - Свързва множество 
модули в единна хладилна система

- - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

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 - - - - KWC26B160 1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул - - - - -

Комплект с лентов нагревател - Допълнителен електрически нагревател, за да се гарантира безпроблемна 
работа дори и при изключително студен и влажен климат (необходим е един за едно външно тяло)

-
EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- - - - - - - - - - -

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

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло. 

Виж "Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела"

DTA104A53/61/62

За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло. 

Виж "Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела"

DTA104A62

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 стилни 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 - - - - -

KRC19-26A - Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от 
термопомпен тип или една BS-кутия на система за рекуперация на топлината 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 - -

BRP2A81 - Селектор за студено/топло PCB (изисква се за VRV IV) - • • • • - - - - • 1 комплект за система 1 комплект за система - -

KKSA26A560* - Селектор за студено/топло PCB монтажна плоча (задължително само 
когато селектор за студено/топло PCB и комплект лентов нагревател са комбинирани)

- - • • • - - - - - - - - -

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 - -

EKPCCAB3 - Софтуер за конфигурация на VRV - • • • • - - - - • • • • •
DTA104A61/62 * - Demand PCB позволяващ външен вход, за да се ограничи разхода на електроенергия - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Demand PCB монтирана плоча. Необходимост да монтирате Demand PCB за 
някои външни тела.

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net разширителен адаптер • • • • • • • • • • • • • •

REFNET тройници     REFNET разпределители Разклонителни кутии за модели с рекуперация на топлината (BS-кутии)

Индекс на мощността Индекс на мощността Индекс на мощността Индекс на мощността Индекс на мощността Индекс на мощността Индекс на мощността 1-портов 1-портов 4-портов 4-портов 6-портов 6-портов 8-портов 10-портов 12-портов 16-портов

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -
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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 BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Комплект за намаляване на шума (звукоизолация) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от термопомпен 
тип или една BS-кутия на система за рекуперация на топлината между охлаждане, отопление и 
работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията.

- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26

Необходим е 1 

комплект за порт

-

KRC19-26

Необходим е 1 

комплект за порт

Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A

Комплект затворени тръби KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Комплект тройници KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Комплект за безшумна работа KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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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
Д

ру
ги

Декоративен панел  

(задължителен за касетъчни тела, допълнителен за останалите, заден панел за FXLQ)

BYCQ140D7GW1 

(самопочистващ) *5/*6

BYCQ140D7W1W 

(бял) *3

BYCQ140D7W1 

(стандартен)

BYFQ60CW (бял 

панел)

BYFQ60CS (сив панел)

BYFQ60B3 (стандартен 

панел)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - - -

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото - - - - - - - - - - - - - -

Панелен разделител за намалена необходима височина за монтаж -
KDBQ44B60 

(стандартен панел)
- - - - - - - - - - - -

Уплътнителен комплект за 3-посочно или 2-посочно подаване на въздуха KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (бял и сив 

панел)
- - - - - - - - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод - - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Филтрираща камера за дънно засмукване - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - - -

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - - -

Комплект дренажна помпа стандартен стандартен стандартен стандартен стандартен Стандартен Стандартен KDAJ25K56 стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Окомплектовка за сензор BRYQ140A

BRYQ60AW (бял 

панел)

BRYQ60AS (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 BYCQ140D7W1W 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 BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах." 
*4 Не се препоръчва поради ограничението на функциите 
*5 За управление на BYCQ140D7GW1 е необходим контролер BRC1E 
*6 BYCQ140DGW1 е несъвместим с Mini VRV, мулти и сплит външни тела без инвертор 
*7 Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140D7GW1 
*8 И двете части за засмукване на свеж въздух са необходими за всяко тяло 
*9 Сензорната функция не е налична 
*10 Функцията за клапи с независимо управление не е налична 

Таванни касетъчни тела Таванни тела за скрит монтаж (канални агрегати)

Касета с кръгъл 
поток (800x800)

четиристранна 
(600x600)

2-странно обдухване Ъглова (1-странно подаване) Малък Тънък Стандартен

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 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140

А
да
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и 
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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 •*4

Инфрачервено дистанционно управление с включен приемник BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(бял панел)

BRC7F530S *9*10 

(сив панел)

BRC7EB530 *9*10 

(стандартен панел)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Опростено жично дистанционно управление за система с рекуперация на топлина

- - - - - - - • • • • • • •
BRC3E52A
Опростено жично дистанционно управление за термопомпена система

- - - - - - - • • • • • • •
DCS302C51
Централно дистанционно управление • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Таймер за програмиране • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • •
Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

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

Адаптер за кабели (блокаж за засмукващ вентилатор за свеж въздух) - - - - - - - - - - - - - -

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи контакти и контрол на зададена точка чрез 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Жичен адаптер за външно централно наблюдение/управление  
(контролира 1 цяла система)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор, Допълнителен нагревател, Овлажнител)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители  
(24VAC електрозахранващ интерфейс за PCB)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Външен контролен адаптер за външно тяло - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Монтажна кутия / Монтажен панел за адаптерни PCB  
(За тела, при които няма място в таблото за управление)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101
KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

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 Стандартен

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Разпределителна кутия със заземителна клема - - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Адаптер за цифров вход - - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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Декоративен панел  

(задължителен за касетъчни тела, допълнителен за останалите, заден панел за FXLQ)

BYCQ140D7GW1 

(самопочистващ) *5/*6

BYCQ140D7W1W 

(бял) *3

BYCQ140D7W1 

(стандартен)

BYFQ60CW (бял 

панел)

BYFQ60CS (сив панел)

BYFQ60B3 (стандартен 

панел)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - - -

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото - - - - - - - - - - - - - -

Панелен разделител за намалена необходима височина за монтаж -
KDBQ44B60 

(стандартен панел)
- - - - - - - - - - - -

Уплътнителен комплект за 3-посочно или 2-посочно подаване на въздуха KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (бял и сив 

панел)
- - - - - - - - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод - - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Филтрираща камера за дънно засмукване - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - - -

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - - -

Комплект дренажна помпа стандартен стандартен стандартен стандартен стандартен Стандартен Стандартен KDAJ25K56 стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Окомплектовка за сензор BRYQ140A

BRYQ60AW (бял 

панел)

BRYQ60AS (сив 

панел)

- - - - - - - - - - - -

Шумов филтър (само за електромагнитно използване) - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - - -

Опции и принадлежности- вътрешни тела

Таванни касетъчни тела Таванни тела за скрит монтаж (канални агрегати)

Касета с кръгъл 
поток (800x800)

четиристранна 
(600x600)

2-странно обдухване Ъглова (1-странно подаване) Малък Тънък Стандартен

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 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140

А
да
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и 
и 
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е

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 •*4

Инфрачервено дистанционно управление с включен приемник BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(бял панел)

BRC7F530S *9*10 

(сив панел)

BRC7EB530 *9*10 

(стандартен панел)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Опростено жично дистанционно управление за система с рекуперация на топлина

- - - - - - - • • • • • • •
BRC3E52A
Опростено жично дистанционно управление за термопомпена система

- - - - - - - • • • • • • •
DCS302C51
Централно дистанционно управление • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Таймер за програмиране • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • •
Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

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

Адаптер за кабели (блокаж за засмукващ вентилатор за свеж въздух) - - - - - - - - - - - - - -

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи контакти и контрол на зададена точка чрез 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Жичен адаптер за външно централно наблюдение/управление  
(контролира 1 цяла система)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор, Допълнителен нагревател, Овлажнител)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала  
(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители  
(24VAC електрозахранващ интерфейс за PCB)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Външен контролен адаптер за външно тяло - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Монтажна кутия / Монтажен панел за адаптерни PCB  
(За тела, при които няма място в таблото за управление)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101
KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

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 Стандартен

Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Разпределителна кутия със заземителна клема - - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Адаптер за цифров вход - - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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Опции и принадлежности- вътрешни тела

Таванни тела за скрит монтаж (канални агрегати) Таванни тела за открит монтаж Стенни тела Подови тела

Малък Среден Голям 1-странно обдухване 4-странно обдухване Скрити Самостоятелни

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 100 A 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
р

ав
ле

ни
е

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 •*4

Инфрачервено дистанционно управление с включен приемник BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A

Опростено жично дистанционно управление за система с рекуперация на топлина • • • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A

Опростено жично дистанционно управление за термопомпена система • • • • • - - - - - • • • •
DCS302C51

Централно дистанционно управление • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Таймер за програмиране • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • •
Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B 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 0-140Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 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 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала (изх. Компресор/Грешка, 

Вентилатор, Допълнителен нагревател, Овлажнител)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала  

(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор)
- - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители  

(24VAC електрозахранващ интерфейс за PCB)
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 / Монтажна планка за адаптер PCB

(За тела, при които няма място в превключващата кутия)
KRP4A96 KRP4A96 - KRP1BA101 / KRP1B100 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 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 KJB212A - - - - -

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) - - - KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Разпределителна кутия със заземителна клема - - - KJB411A - - - - - - - - - -

Адаптер за цифров вход - - - BRP7A51 - - - - - - - - - -

Д
ру

ги

Декоративен панел (задължителен за касетъчни тела, допълнителен за 

останалите, заден панел за FXLQ)
BYBS71D BYBS125D - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото 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 подаване на въздух - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Комплект дренажна помпа Стандартен Стандартен - Стандартен - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Окомплектовка за сензор - - - - - - - - - - - - - -

Шумов филтър (само за електромагнитно използване) - - KEK26-1 - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Г-образен комплект тръби (за посока нагоре) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2  За тези адаптери е необходима монтажна кутия

*3  The 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 на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах

*4  Не се препоръчва поради ограничението на функциите

*5  За контрол на BYCQ140D7GW1 е необходим контролер BRC1E

*6  BYCQ140DGW1 е несъвместим с Mini VRV, мулти и сплит външни тела без инвертор

*7  Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140D7GW1

*8  И двете части за засмукване на свеж въздух са необходими за всеки агрегат

*9  Сензорната функция не е налична

*10 Функцията за клапи с независимо управление не е налична
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Таванни тела за скрит монтаж (канални агрегати) Таванни тела за открит монтаж Стенни тела Подови тела

Малък Среден Голям 1-странно обдухване 4-странно обдухване Скрити Самостоятелни

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 100 A 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
р

ав
ле

ни
е

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 •*4

Инфрачервено дистанционно управление с включен приемник BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A

Опростено жично дистанционно управление за система с рекуперация на топлина • • • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A

Опростено жично дистанционно управление за термопомпена система • • • • • - - - - - • • • •
DCS302C51

Централно дистанционно управление • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Таймер за програмиране • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • •
Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B 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 0-140Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 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 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала (изх. Компресор/Грешка, 

Вентилатор, Допълнителен нагревател, Овлажнител)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала  

(изх. Компресор/Грешка, Вентилатор)
- - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители  

(24VAC електрозахранващ интерфейс за PCB)
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 / Монтажна планка за адаптер PCB

(За тела, при които няма място в превключващата кутия)
KRP4A96 KRP4A96 - KRP1BA101 / KRP1B100 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 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 KJB212A - - - - -

Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) - - - KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Разпределителна кутия със заземителна клема - - - KJB411A - - - - - - - - - -

Адаптер за цифров вход - - - BRP7A51 - - - - - - - - - -

Д
ру

ги

Декоративен панел (задължителен за касетъчни тела, допълнителен за 

останалите, заден панел за FXLQ)
BYBS71D BYBS125D - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото 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 подаване на въздух - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Комплект дренажна помпа Стандартен Стандартен - Стандартен - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Окомплектовка за сензор - - - - - - - - - - - - - -

Шумов филтър (само за електромагнитно използване) - - KEK26-1 - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Г-образен комплект тръби (за посока нагоре) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2  За тези адаптери е необходима монтажна кутия

*3  The 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 на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах

*4  Не се препоръчва поради ограничението на функциите

*5  За контрол на BYCQ140D7GW1 е необходим контролер BRC1E

*6  BYCQ140DGW1 е несъвместим с Mini VRV, мулти и сплит външни тела без инвертор

*7  Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140D7GW1

*8  И двете части за засмукване на свеж въздух са необходими за всеки агрегат

*9  Сензорната функция не е налична

*10 Функцията за клапи с независимо управление не е налична

* Забележка: сините клетки съдържат предварителни данни

Опции и принадлежности -  вътрешни тела
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ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

FTXG-LW/S
CTXS15-35K
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FLXS-B(9)

А
да

пт
ер

и 
и 

уп
р

ав
ле

ни
я

Жично дистанционно управление BRC944 (3) BRC944 (3) (5) BRC944 (3) BRC944 (3) BRC944 (3)  -

BRC1D52

BRC1E52A

BRC1E52B (4)

 -

Безжично дистанционно управление  -  -  -  -  -  - BRC4C65  -

Опростено дистанционно управление  -  -  -  -  -  - BRC2C51  -

Дистанционно управление за използване в хотели  -  -  -  -  -  - BRC3A61  -

Кабел за жично дистанционно управление - 3 m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  -  -  -

Кабел за жично дистанционно управление - 8 m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  -  -  -

Жичен адаптер с нормално отворен контакт/

нормално отворен импулсен контакт
KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1)

Блок за централизирано управление - до 5 помещения KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2)

Защита против кражба за дистанционно 

управление
KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4  -  - KKF917AA4

Интерфейсен адаптер за жично дистанционно управление  - KRP980A1  -  -  -  -  -  -

Жичен адаптер за електрически приложения  -  -  -  -  -  - KRP4A54  -

Сензор за дистанционното  -  -  -  -  -  - KRCS01-4  -

Монтажна кутия за адаптер PCB  -  -  -  -  -  - KRP1BA101  -

Разпределителна кутия със заземителна клема 3 блока  -  -  -  -  -  - KJB311A  -

Разпределителна кутия със заземителна клема 2 блока  -  -  -  -  -  - KJB212A

Интерфейсен адаптер за DIII-мрежа KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  - KRP928A2S

Онлайн контролер BRP069A41 BRP06942 (5) BRP06942 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42  - BRP069A42

Modbus шлюз RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET  -

KNX връзка за комуникация KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD

Д
ру

ги

Титанов фотокаталитичен филтър за 

пречистване на въздуха без рамка
 -  -  -  -  -  -  -  -

Фотокаталитичен филтър за миризми, 

с рамка
 -  -  -  -  -  -  - KAZ917B41

Фотокаталитичен филтър за миризми, без рамка  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B42

Филтър за пречистване на въздуха, с рамка  -  -  -  -  -  -  - KAF925B41

Крак за монтаж  -  -  -  - BKS028  -  -  -

(1) Жичен адаптер, предоставен от Daikin. Часовник и други устройства: могат да бъдат закупени на място; (2) Жичен адаптер е необходим и за всяко вътрешно тяло; (3) Необходим е кабел за жично 
дистанционно управление BRCW901A03 или BRCW901A08; (4) Стандартът там е без дистанционно управление, доставено с това вътрешно тяло. Жично или безжично управление да се поръча отделно;  
(5)  Необходим е интерфейсен адаптер KRP980A1.

Опции и принадлежности - стилни вътрешни тела
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Опции и принадлежности - стилни вътрешни тела

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Описание FCQG-F FFQ-C FDBQ-B FBQ-D FHQ-C

Жично дистанционно управление
BRC1D52 

BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D528 
BRC1E52A (3) 

BRC1E52B(4)(9)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

Intelligent touch controller DCS601C51 DCS601C51 - DCS601C51(2) -

Инфрачервено дистанционно управление 
(термопомпа)

BRC7FA532F (5) 
BRC7EB530W 
BRC7F530W 

BRC7F530S (8-9)
- BRC4C65 BRC7G53

Опростено дистанционно управление  
(със селекторен бутон за режим на работа)

- BRC2E52C  (12) - BRC2E52C (12) -

Опростено дистанционно управление  
(без селекторен бутон за режим на работа)

- BRC3E52C  (12) - - -

Жилищно централно дистанционно управление - - - - -
Дистанционно управление за използване в хотели BRC3A61 - - BRC3E52C -
Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302B51 - DCS302C51 DCS302C51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 DCS301B51
Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 - DST301B51 DST301B51 
Адаптер за окабеляване (блокаж за засмукващ вентилатор за свеж въздух) - - - KRP1BA59 -
Адаптер за външно включване/изключване и 
наблюдение/ за електрически приложения

KRP1B57 
KRP4A53 (1)(5)

KRP1B57 
KRP4A53(6)

-
KRP4A52 (1) 
KRP2A51 (1)

KRP1B54 
KRP4A52(1)

Интерфейсен адаптер за Sky Air - - - DTA112B51 -

Монтажна кутия за адаптер PCB KRP1H98 (5)
KRP1B101 

KRP1BA101
- KRP1B(A)101 KRP1D93A

Сензор за дистанционното KRCS01-4 KRCS01-4 - KRCS01-4B KRCS01-4B
Дистанционно включване/изключване, принудително изключване - - - - EKRORO4
Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) KJB311A - - - KJB311A
Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) KJB212A - - - KJB212A
Разпределителна кутия със заземителна клема - - - KJB411A -
Адаптер за кабели (часов таймер) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1B2 EKRP1B2 - -
Адаптер за цифров вход - BRP7A51 (1) (13) - BRP7A51 -
Опции PCB за външен електрически нагревател, 
овлажнител и/или часов таймер

- - - EKRP1B2A (7) -

Опция печатна платка за групово управление (NIM03) - - - - -
Монтажна планка за адаптер PCB - - - - -

Забележки: (1) Необходима е монтажна кутия за адаптер PCB; (2) Необходим е интерфейсен адаптер за серията Sky Air (DTA112B51); (3) Включително следните езици: английски, немски, френски, италиански, испански, холандски, гръцки, руски, 

турски, португалски, полски; (4) Включително следните езици: английски, немски, чешки, хърватски, унгарски, румънски, словенски, български, словашки, сръбски, албански; (5) Опцията не е налична в комбинация с BYCQ140*G; (6) Необходима 

е монтажна кутия за адаптер PCB (KRP1B101); (7) Електрически нагревател, овлажнител и часов таймер се доставят на място. Тези части не трябва да се монтират в оборудването; (8) Сензорната функция не е налична; (9) Функцията за клапи с 

независимо управление не е налична; (10) С инфрачервеното дистанционно управление не могат да се управляват независимото управление на клапата и автоматично управление на обема на въздуха; (11) Включително декоративен панел; 

(12) Включително следните езици: английски, немски, френски, холандски, испански, италиански, португалски; (13) Възможно само в комбинация с опростено дистанционно управление BRC2/3E52C; (14) Само за жилищни нужди. Не може да се 

използва с друго централизирано оборудване за управление 
Забележки: (1) BYCQ140DW 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 на BYCQ140DW в околни среди

* Забележка: сините клетки съдържат предварителни данни
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Опции и принадлежности - вентилация и гореща вода

VH електрически нагревател за VAM
Захранващо напрежение 220/250V ac 50/60 Hz. +/-10%

Изходящ ток (максимален) 19А при 40°С (на околната среда)

Термодатчик 5k ома при 25°C (таблица 502 1T)

Диапазон на температурен контрол 0 до 40°C / (0-10V 0-100 %)

Таймер за време на работа Регулируем от 1 до 2 минути (фабрична настройка на 1,5 минути)

Предпазител на веригата за управление 20 X 5 mm 250 m  A

Светодиодни индикатори Мощност ON - Жълт

Нагревател ON - Червен (непрекъснат или мигащ, посочвайки импулсно управление)

Неизправност въздушен поток - Червен

Монтажни отвори 98 mm X 181 mm центрове 5 mm ø отвори

Максимална околна температура в съседство с клемна кутия 35°C (по време на работа)

Автоматичен прекъсвач за висока темп. 100°С предварително зададена

Ръчно изчистване на прекъсвач висока темп. 125°С предварително зададена

Работно реле 1A 120V AC или 1A 24V DC

Вход за зададена точка на BMS 0-10VDC

VH електрически нагревател за VAM VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Капацитет kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Диаметър на въздуховода mm 100 150 200 250 250 350

VAM, който може да се свърже VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

Други VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Жичен адаптер за електрически приложения (забележка 6) KRP2A51 KRP2A51 (забележка 3) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

Адаптер PCB за овлажнител KRP50-2 BRP4A50A (забележка 4/5) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

Адаптери PCB за нагревател на 3-та страна BRP4A50 BRP4A50A (забележка 4/5) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

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…).

(3) Необходима е монтажна кутия KRP1BA101.

(4) Фиксираща пластина EKMPVAM, необходима допълнително за VAM1500-2000FB.
(5) Нагревател от трета страна и овлажнител от трета страна не могат да се комбинират
(6) За външно управление и наблюдение (ON/OFF управление, сигнал за управление, индикация за грешка)

Индивидуални системи за управление VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

VAM жично дистанционно управление BRC301B61 - - - -

Централизирани системи за управление VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 - - -

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 - - -

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 - - -

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)
Прахови филтри EN779 За средно големи частици M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 За фини частици F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 За фини частици F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Шумозаглушител Име на модела - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Номинален диаметър на тръбата (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Сензор за CO
2

- - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

VH електрически нагревател за VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -
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Други VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Жичен адаптер за електрически приложения (забележка 6) KRP2A51 KRP2A51 (забележка 3) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

Адаптер PCB за овлажнител KRP50-2 BRP4A50A (забележка 4/5) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

Адаптери PCB за нагревател на 3-та страна BRP4A50 BRP4A50A (забележка 4/5) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

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…).

(3) Необходима е монтажна кутия KRP1BA101.

(4) Фиксираща пластина EKMPVAM, необходима допълнително за VAM1500-2000FB.
(5) Нагревател от трета страна и овлажнител от трета страна не могат да се комбинират
(6) За външно управление и наблюдение (ON/OFF управление, сигнал за управление, индикация за грешка)

Индивидуални системи за управление VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

VAM жично дистанционно управление BRC301B61 - - - -

Централизирани системи за управление VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 - - -

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 - - -

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 - - -

Опции и принадлежности - вентилация и гореща вода

HXY080-125A HXHD125A
Дренажна вана EKHBDPCA2 -

Цифрови входно/изходни PCB EKRP1HBAA -

Demand PCB - необходим за свързване на стаен термостат EKRP1AHTA -
Дистанционен потребителски интерфейс (remocon) - същият контролер, както е 

доставен с каскадното тяло, може да бъде монтиран успоредно или на друго място. 

Ако са монтирани 2 контролера, монтажникът трябва да избере 1 главен и 1 подчинен

EKRUAHTB -

Спомагателен нагревател EKBUHAA6(W1/V3) -

Жичен стаен термостат - изисква demand PCB EKRP1AHTA EKRTWA -

жичен стаен термостат - изисква demand PCB EKRP1AHTA EKRTR1 -

Дистанционен сензор за стаен термостат - изисква demand PCB EKRP1AHTA EKRTETS -
Водосъдържател за битова гореща вода - стандартен

(пакетно монтиран върху хидравличен модул)
-

EKHTS200AC

EKHTS260AC
Водосъдържател за битова гореща вода - с възможност за свързване към слънчева система - EKHWP500B

Слънчев колектор *1 -
EKSV26P (вертикален)

EKSH26P (хоризонтален)
Помпена станция - EKSRPS

*за тази опция е необходима 1 помпена станция

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)
Прахови филтри EN779 За средно големи частици M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 За фини частици F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 За фини частици F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Шумозаглушител Име на модела - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Номинален диаметър на тръбата (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Сензор за CO
2

- - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

VH електрически нагревател за VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -
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Опции и принадлежности - вентилация (въздухообработващи климатични камери)

D-Климатични камери Professional

Тип на конструкцията SP 65 SP 45 FP 50 FP 25

Профил

Алуминий стандартен стандартен стандартен стандартен

Анодизиран алуминий опция опция опция опция

Алуминий с прекъснат термомост опция опция опция опция

Анодизиран алуминий с прекъснат термомост опция опция опция опция

Ъгъл Найлон, усилен със стъкловлакно стандартен стандартен стандартен стандартен

Изолация на панела

Полиуретанова пяна с плътност 45 kg/m3 топлопроводност 
0,020 W/m*K клас на противодействие на огън 1

стандартен стандартен стандартен стандартен

Минерална вата с плътност 90 kg/m3 топлопроводност 0,037 W/m*K 
(отнесена към 20°C) клас на противодействие на огън 0

опция опция опция опция

Външен листов 
материал

Сив пластизол, покрит с галванизирана стомана стандартен стандартен стандартен стандартен

Предварително покрита галванизирана стомана опция опция опция опция

Галванизирана стомана опция опция опция опция

Алуминий опция опция опция опция

AISI 304 - неръждаема стомана опция опция опция опция

Вътрешен листов 
материал

Галванизирана стомана стандартен стандартен стандартен стандартен

Предварително покрита галванизирана стомана опция опция опция опция

Сив пластизол, покрит с галванизирана стомана опция опция опция опция

Алуминий опция опция опция опция

AISI 304 - неръждаема стомана опция опция опция опция

Основна рамка
Алуминий

стандартен 
(от размер 1 до размер 17)

стандартен 
(от размер 1 до размер 17)

стандартен 
(от размер 1 до размер 17)

стандартен 
(от размер 1 до размер 17)

Галванизирана стомана
стандартен 

(от размер 18 до размер 27)
стандартен 

(от размер 18 до размер 27)
стандартен 

(от размер 18 до размер 27)
стандартен 

(от размер 18 до размер 27)
Ръкохватка Найлон, армиран със стъкловлакно стандартен стандартен стандартен стандартен

Тип

Тип компресия стандартен стандартен стандартен стандартен

Тип на функцията на ставата (възможност за 
сваляне на вратата)

опция опция опция опция

D-Климатични камери Easy

Тип на конструкцията DS 50 DS 25

Профил Алуминий Стандартен Стандартен

Ъгъл Найлон, усилен със стъкловлакно Стандартен Стандартен

Изолация на панела Полиуретанова пяна с топлопроводност 0,024 W/m*K Стандартно (плътност 45 kg/m3) Стандартно (плътност 47 kg/m3)

Външен листов материал Предварително покрита галванизирана стомана (RAL 9002) Стандартен Стандартен

Вътрешен листов материал Галванизирана стомана Стандартен Стандартен

Основна рамка Алуминий Стандартен Стандартен

Ръкохватка Найлон, армиран със стъкловлакно Стандартен Стандартен

Тип Тип компресия Стандартен Стандартен
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DCM601A51 DMS504B51 DMS502A51

LonWorks интерфейс BACnet интерфейс

iTM plus адаптер DCM601A52
iTM ppd софтуер DCM002A51
софтуер за iTM енергиен навигатор DCM008A51
iTM BACnet опция DCM009A51
Вход/Изход 

на WAGO

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

Опции - системи за управление



Нашите нови VRV системи с рекуперация на 
топлината поставят новаторски стандарти при 
ефективността на цялостния климатичен комфорт.

Простота на цялостния дизайн, бърз и лесен монтаж, пълна 
гъвкавост с абсолютна ефективност и комфорт. Научете повече за 
всички революционни промени на www.daikineurope.com / vrviv

+ + + МАКС. 
комфорт

ПОВЕЧЕ 
безплатна 
топлина

БЪРЗ 
монтаж

БЪРЗ 
дизайн

360° 
ефективност

ефективност 
на монтажа

ефективност 
на дизайна

оперативна 
ефективност

с рекуперация на топлината

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Тел.: +43 / 2236 / 32557 · Факс: +43 / 2236 / 32557-910 · имейл office@daikin.at · www.daikin.bg

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. 

/ Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвила 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. / Daikin Central Europe HandelsGmbH 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.

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за 

агрегати за охлаждане на течности (LCP), въздухообработващи климатични 

камери (AHU), вентилаторни конвектори (FCU) и системи с променлив поток 

на хладилния агент (VRF); Проверете текущата валидност на сертификата 

онлайн на www.eurovent-certification.com или на www.certiflash.com

DACE VRV Каталог на продуктите 2015-2016 - ECPBG15-200A

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Каталог 2015-2016 г. VRV




