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Cieľom technologického a inovačného centra 
(TIC) je vytvoriť novú hodnotu založenú 
na najlepších svetových technológiách 
a vysoko diferencovaných produktoch.

Z tohto dôvodu sa za hranicami stretávajú 
ľudia z rôznych prostredí z vnútra aj mimo 
spoločnosti, aby zjednotili svoje silné stránky 
a realizovali inovatívnu spoluprácu.

TIC disponuje najnovšou generáciou vyspelých 
skúšobných priestorov s veľkou kapacitou, čo 
nám umožňuje testovať väčšie systémy s vyššou 
presnosťou ako akýkoľvek iný výrobca, vďaka čomu 
poskytujeme najdôveryhodnejšie údaje na trhu.

Keď kupujete jednotku Daikin, viete, že bola 
skontrolovaná a otestovaná ako žiadna iná.

Viac informácií o TIC: https://www.daikin.com/about/corporate/tic/index.html

Technologické a inovačné 
centrum
Vytváranie hodnoty z najlepších svetových technológií
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Vysoká energetická účinnosť

 › Variabilná teplota chladiva pre vysokú sezónnu účinnosť

 › Kazetová jednotka s kruhovým výfukom a kanálové jednotky so samočistiacim fi ltrom

 › Najlepší partner pre váš „zelený“ projekt

• Tím BREEAM – AP po celej Európe, ktorý je pripravený podať vám pomocnú ruku

• Daikin je prvý výrobca v sektore HVAC, ktorý získal certifi káty BES a získal 

ďalšie kredity BREEAM

Špičkový komfort

 ›  Variabilná teplota chladiva zabraňuje studeným prievanom vďaka vyšším teplotám 

vyfukovaného vzduchu

 › Skutočné kontinuálne vykurovanie počas rozmrazovania

 › Vnútorné a vonkajšie jednotky s nízkou hlučnosťou

 ›  Snímač prítomnosti a podlahový snímač smerujú prúdenie vzduchu mimo osôb za súčasnej 

garancie rovnomerného rozloženia tepla 

 ›  Kazetová jednotka s kruhovým výfukom a kanálové jednotky so samočistiacim fi ltrom 

zabezpečujú optimálnu kvalitu vzduchu

Najvyššia spoľahlivosť

 › Skutočné technické chladenie

 › Riadiaca doska chladená chladivom

 › Najobsiahlejšie testovanie nových jednotiek pred opustením závodu

 › Najširšia podporná sieť a služby po predaji

 › Všetky náhradné diely dostupné v Európe

 › Preventívna údržba prostredníctvom i-Net

 ›  Kazetová jednotka s kruhovým výfukom a kanálové jednotky so samočistiacim fi ltrom ďalej zvyšujú spoľahlivosť 

tým, že zvyšujú plynulosť a bezproblémovú prevádzku kvôli čistým vzduchovým fi ltrom

Produkty so štýlovým dizajnom

 › Úplne plochá kazetová jednotka, plne integrovaná do stropu

 › Daikin Emura, unikátny ikonický dizajn

1

2

3

9 dôvodov, prečo je VRV trhový unikát

SNÍMAČ PRÍTOMNOSTI PODLAHOVÝ SNÍMAČ

NOVÉ

 ARGUMENTAČNÉ KARTY

VRV IV určuje štandard
... znova

DAIKIN EMURA

Pozrite si aktuálnu platnosť certifi kátov: 
www.eurovent-certifi cation.com

4
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Klimatizačný systém VRV je prvým klimatizačným systémom na svete s riadením variabilného prietoku chladiva a bol uvedený na trh v roku  spoločnosťou Daikin. VRV je ochranná známka 

spoločnosti Daikin Industries, Ltd a je odvodená od názvu „variable refrigerant volume“ (premenlivé množstvo chladiva). BREEAM je registrovaná ochranná známka spoločnosti BRE (the Building Research 

Establishment Ltd. Community Trade Mark E). Značky, logá a symboly BREEAM sú chránené autorským právom spoločnosti BRE a reprodukujú sa s povolením.

Tepelné čerpadlo
Rekuperácia tepla

Výmena
Vodou chladené

5
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Špičkové ovládacie nástroje

 › Intelligent Touch manager: Cenovo výhodný systém mini BMS integrujúci všetky produkty Daikin 

 › Jednoduchá integrácia v systéme BMS iného výrobcu cez BACnet, LonWorks, Modbus, KNX

 › Špeciálne riešenia ovládania pre aplikácie ako sú technické chladenie, predajne, hotely a pod.

 ›  Služba Daikin Cloud ponúka služby ako on-line ovládanie, monitorovanie energie, 

porovnanie viacerých miest a prediktívna údržba pre dlhú a bezproblémovú prevádzku

Unikátne inštalačné výhody

 › Automatické plnenie chladiva a kontrola úniku chladiva

 › -výfuková podstropná jednotka (FXUQ)

 › VZT jednotka Daikin typu plug & play

 › Celkové riešenie vrátane nízko- a vysokoteplotného hydroboxu, teplovzdušných clôn Biddle

 ›  Konfi guračný softvér VRV pre najrýchlejšie uvádzanie do prevádzky, konfi guráciu 

a prispôsobenie

 ›  Zobrazenie vonkajšej jednotky pre rýchle nastavenia na mieste a podrobné chybové 

údaje pre lepšiu zákaznícku podporu

Vynálezca a líder na trhu systémov VRV od roku 1982

 › Viac než  rokov odborných znalostí v oblasti technológie tepelných čerpadiel

 › Navrhnuté a vyrobené v Európe

Unikátny sortiment vonkajších jednotiek so špecializovanými sériami 
pre všetky aplikácie a klimatické podmienky

Technológie VRV IV

Variabilná teplota chladiva
 
 › Sezónna účinnosť sa zvýšila o % 
 › Prvá ekvitermická regulácia na trhu 
 › Komfort zákazníka je zabezpečený vďaka vyšším teplotám vyfukovaného vzduchu 

 (predchádza sa tak studenému prievanu)

Kontinuálne vykurovanie

Reálne nepretržité vykurovanie, ktoré vykuruje aj počas rozmrazovania
 › Nepretržitý komfort v interiéri garantuje teplo-akumulujúci prvok alebo striedavé rozmrazovanie 

›  Inovatívna alternatíva k bežným vykurovacím systémom umožňuje využívanie tepelných 
čerpadiel ako monovalentné vykurovacie systémy

VRV konfigurátor

Softvér pre zjednodušené spustenie do prevádzky, konfiguráciu a prispôsobenie 
 › Grafi cké rozhranie 
 › Riadenie viacerých systémov úplne rovnakým spôsobom 
 › Obnovenie počiatočných nastavení 

FXUQ

7-segmentový displej

NOVÉ

NOVÉ

9

Nový, elegantný káblový ovládač navrhnutý

tak, aby zlepšil zážitok používateľa

› Ovládanie intuitívnym dotykovým tlačidlom

› Verzie v  farbách (biela, strieborná, čierna)

› Pokročilé nastavenia a uvedenie do prevádzky prostredníctvom smartfónu

BRCH()W
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Prvý 
výrobca HVAC-R s BES certifi kátom 

BIM: Modelovanie stavebných údajov

Riešenia ekologických budov

Spolupráca 

a predchádzanie konfl iktom 

BIM pomocou D modelu poskytuje správne 
informácie správnym osobám v správnom čase. 
Tento proces zvyšuje efektívnosť prostredníctvom 
dizajnérskych a výstavbových fáz a šetrí fi nančné 
prostriedky odhaľovaním konfl iktov počas fázy 
dizajnu, a teda nie až neskôr počas fázy výstavby. 

Daikin a BIM – zabezpečíme 

vám náskok pred konkurenciou

Daikin patrí medzi prvých výrobcov, ktorí poskytujú 
kompletnú knižnicu objektov BIM pre svoje 
produkty VRV.

  Montážni technici získavajú náskok pred 

konkurenciou, pokiaľ zákazníci požadujú 

nasadenie BIM

  Konzultanti majú priamy prístup k podkladovým 

údajom prostredníctvom objektov, aby mohli 

realizovať návrh systému a presvedčiť sa, ako by 

bolo možné do projektu začleniť naše riešenia

  Zákazníci majú jednoduchý prístup k najnovším 

informáciám nevyhnutným na správu a riadenie 

inštalácie.

Čo je to BIM? 

BIM je inteligentný proces na báze modelovania, 
ktorý vám poskytuje podklady na plánovanie, dizajn, 
výstavbu a správu budov a infraštruktúry

Súčasné výzvy

  Dá sa očakávať, že už v blízkej budúcnosti bude 

mať väčšina nových projektov výstavby v Európe 

ekologický charakter

  93% percent developerov a investorov považuje 

ekologickú certifikáciu za dôležitú

Daikin: najlepší partner pre 

váš ekologický projekt

BREEAM je registrovaná ochranná známka spoločnosti BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E).

  Certifikát energetickej účinnosti B

  VRV s rekuperáciou tepla zabezpečuje 

náklady na energiu vo výške menej ako 

9 eur/m3 v porovnaní s bežnými nákladmi 

vo výške 29 eur/m3

Viac informácií nájdete na 

https://www.daikin-ce.com/en_us/

installers/software-downloads/bim.html

Navštívte ministránku 

http://www.daikineurope.com/

minisite/sustainability/index.jsp

Náklady 
na energiu 

8,8 €/m² v porovnaní s 29 €/m² 
v prípade typickej 
kancelárie CIBSE

Vo svetle refl ektorov

Prípad: Velocity, VB

  K dispozícii máme tím akreditovaných odborníkov 

(AP), ktorý vám a vášmu zákazníkovi bude 

poskytovať podporu počas celého trvania 

projektu

  Spoločnosť Daikin ponúka riešenia, ktoré 

maximalizujú vaše výsledné hodnoty BREEAM, 

LEED a WELL vďaka rekuperácii tepla, premenlivej 

teplote chladiacej zmesi a systému i-Net

  Spoločnosť Daikin sa úspešne zapája do 

najrôznejších ekologických a udržateľných 

projektov po celej Európe
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 Modulárne L: Prvotriedna jednotka na čerstvý 
vzduch s efektívnou rekuperáciou tepla

Prednosti

  6 vopred definovaných veľkostí

  Súlad s VDI 6022

  Prekročenie požiadavky ERP 2018 

  Ovládanie typu plug & play 

   Najlepšia voľba, keď je potrebná kompaktnosť 

(výška len 280 mm do 550 m3/h)

   Jednoduchá inštalácia a spustenie do prevádzky

Vyfukovaný vzduch
Čerstvý vzduch

Privádzaný 

vzduchVratný vzduch
ALB

BRCHW/S/K

   Uhladený a elegantný dizajn

   Ovládanie intuitívnym dotykovým tlačidlom

   Verzie v 3 farbách

   Pokročilé nastavenia a monitorovanie môžete 

jednoducho vykonávať prostredníctvom svojho 

smartfónu

   Plochý zadný panel kvôli jednoduchej montáži na 

stenu

   Kompaktný, aby pasoval zásuvkovým skrinkám 

štandardnej veľkosti 

Viac sa dočítate na strane 166

Viac sa dočítate na strane 151

Káblový diaľkový ovládač s jednoduchým 
ovládaním a prvotriednym dizajnom

Biely    Strieborný    Čierny

Pokročilé používateľské nastavenia Externé nastavenia
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Inovatívne vonkajšie jednotky

VRV typu voda-vzduch

„Neviditeľné“ tepelné čerpadlo VRV IV

Vysokoúčinné a spoľahlivé klimatizačné systémy Daikin môžete nainštalovať 

na tie najnáročnejšie miesta a zostať zároveň neviditeľný z ulice.

Neviditeľná

  Viditeľné sú len mriežky

  Bezproblémová integrácia do okolitej architektúry

Intuitívna

  Úplná flexibility, pretože vonkajšia jednotka sa 

rozdeľuje na 2 časti

  Jednoduchá a rýchla preprava a inštalácia

  Jednoduchá údržba, všetky komponenty je možné 

jednoducho dosiahnuť

  Kompaktný a ľahký výmenník tepla pre rýchlu 

inštaláciu bez použitia zdvíhacieho zariadenia

Inteligentná

  Patentovaný výmenník tepla v tvare V pre 

najkompaktnejšiu jednotku vôbec

  Možnosť pripojenia ku všetkým vnútorným 

jednotkám VRV

  Komplexné riešenie pri kombinácii s vetracími 

jednotkami, ovládaním a teplovzdušnými clonami 

Biddle

1

2

1
2

Unikátny patentovaný koncept

i
Viac podrobností 

nájdete na strane 64

Systém delených vonkajších jednotiek:

 výmenník tepla nainštalovaný v podhľade

 jednotka kompresora nainštalovaná v kuchynke alebo v zázemí

Vyššia fl exibilita

  Zmiešané pripojenie hydroboxov a vnútorných 

jednotiek VRV

  Pripája sa k VRV alebo štýlovým vnútorným Split 

jednotkám typu Daikin Emura, Nexura…

  Najkompaktnejšie opláštenie na trhu

  Nulové sálanie tepla umožňuje inštaláciu aj 

v nevetraných interiérových priestoroch

Vyššia kapacita

  Až o 72% zvýšená kapacita (!) na model vďaka 

novému kompresoru a väčšiemu výmenníku 

tepla, čo umožňuje realizáciu menších systémov

Jednoduché uvedenie do prevádzky

  7-segmentový displej s troma číslicami

  5 výstupných signálov sprostredkúva externé 

ovládanie

• zapínania a vypínania (napr. kompresora),

• režimu prevádzky (chladenie/vykurovanie),

• obmedzenia výkonu,

• chybovej signalizácie

 Výklopná elektroskrinka

Rozšírenie sortimentu: 
od 8 do 42 HP

Nová séria VRV IV W+ prináša kompletne nový sortiment funkcií na zvýšenie vašej fl exibility a zjednodušenie uvádzania do prevádzky.

Najkompaktnejšie rozmery na trhu

Unikátny princíp nulového sálania tepla

od  do  HP od  do  HP od  do  HP

   V strojovni nie je potrebné vetranie ani 

vykurovanie

   Riadenie odvodu tepla s cieľom dosiahnuť 

maximálnu účinnosť: nastavte cieľovú 

technickú teplotu v miestnosti a jednotka 

reguluje reálne sálanie tepla
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Unikátna 
samočistiaca technológia

Kombinačná tabuľka

Split / Sky Air VRV

FDXM-F3 FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62

BAE20A82

BAE20A102

Kanálové jednotky Kazetová jednotka s kruhovým výfukom 

Znížte prevádzkové náklady
 › Automatické čistenie fi ltra je zárukou vysokej účinnosti 
a nízkych nákladov na údržbu, pretože fi lter je vždy čistý

JEDINEČNÉ 

PATENTOVATEĽNÉ 

RIEŠENIE

smer prúdenia 
vzduchu

 › Ideálne riešenie pre hotely a obytné budovy 

 › Filter môže vyčistiť technický personál alebo vlastník

 › Ideálne pre maloobchod

 › Filter môže vyčistiť personál alebo vlastník

 › Na dosiahnutie na jednotku nie je potrebné použiť rebrík

Sky Air VRV 

FCAG-A FCAHG-G FXFQ-A 

BYCQ140DG9

BYCQ140DGF9 (jemný fi lter)

Minimálny čas potrebný na čistenie fi ltra 
 › Zásobník na prach sa dá vyprázdniť vysávačom, čím sa dosahuje 

rýchle a jednoduché čistenie  

 › Už žiadne znečistené stropy

Unikátna technológia
 › Unikátna a inovatívna technológia fi ltra inšpirovaná 

samočistiacim dekoračným panelom Daikin 

Vyššia kvalita vzduchu v interiéri
 › Optimálny prietok vzduchu eliminuje prievan a izoluje zvuk 

Zvýšená spoľahlivosť 
 › Minimalizuje riziko straty systému kvôli znečisteným fi ltrom, 

čo predlžuje dlhú a bezproblémovú prevádzku

Ako to funguje?
1  Plánované automatické čistenie fi ltra  
2  Prach sa zachytáva v prachovom zásobníku, ktorý je súčasťou jednotky
3  Prach sa dá ľahko odstrániť vysávačom 

Zmena profi lu účinnosti pre potrubnú vnútornú jednotku počas prevádzky

začiatok  mesiacov  mesiacov

Postupná strata 

účinnosti pre 

znečistenie fi ltra

%

%

Ušetrí sa až 20% 

energie vďaka 

automatickému 

čisteniu fi ltra 

Viac podrobností 

nájdete na strane 100

Viac podrobností 

nájdete na strane 112
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Ktorý systém VRV 
mi ponúka najlepšie riešenie?

Rekuperácia tepla alebo tepelné čerpadlo?

 › Súčasné vykurovanie A chladenie v jednom systéme

 › Bezplatné vykurovanie a príprava teplej pitnej vody 

opätovným získavaním tepla z miestností vyžadujúcich 

chladenie

 › Maximálny individuálny komfort vo všetkých oblastiach

 › Technické chladenie až do -°C

 › Prevádzkové náklady systému rekuperácie tepla VRV 

IV môžu byť o  až % nižšie v porovnaní s vodným 

systémom fan-coil*

VRV s rekuperáciou tepla

VRV Tepelné čerpadlo

Chladenie VykurovanieTeplá voda

Získané teplo prináša zadarmo 

teplú vodu a vykurovanie

+

 › Pre vykurovanie ALEBO chladenie v jednom systéme

Komponenty:

Komponenty:

Vonkajšia 

jednotka

Vonkajšia 

jednotka

Vnútorná 

jednotka

Vnútorná 

jednotka

-rúrkové 

potrubie pre 

chladivo

-rúrkové 

potrubie pre 

chladivo

Jednoportové 

a multiportové BS boxy:

umožňujú individuálne 

prepínanie vnútorných 

jednotiek medzi 

vykurovaním 

a chladením

Sever

Juh

Ďalšie kredity pre certifi kát ekologickej budovy

* Podľa ekonomiky stavebníctva Franklin + Andrews
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Vzduchom chladené alebo vodou chladené?

Vzduchom chladené VRV

Vodou chladené

 › Rýchla a jednoduchá inštalácia, nie sú potrebné 

prídavné komponenty

 › Nízke náklady na údržbu

 › Prevádzkový rozsah od - °C~°C

 › Možnosť inštalácie vonku aj vnútri

 › Pre jeden systém výkon až do  HP

 › Vhodné pre viacposchodové a veľké budovy pre skoro 

vôbec neobmedzené možnosti vodného potrubia

 › Nie sú ovplyvnené vonkajšou teplotou/klimatickými 

podmienkami

 › Znížené emisie CO

 vďaka možnosti použitia 

geotermálnej energie ako obnoviteľného zdroja energie

 › Možnosť rekuperácie tepla v celej budove vďaka 

skladovaniu energie v okruhu vody

 › Nižší objem chladiacej zmesi vďaka kratšej vzdialenosti 

medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami

Komponenty:

Komponenty:

Vonkajšia 

jednotka

Vonkajšia jednotka

Vnútorná 

jednotka

Vnútorná 

jednotka

Potrubie pre 

chladivo

Potrubie pre 

chladivo

(Geotermálny) 

vodný okruh

Geotermálna aplikácia

Ďalšie kredity pre certifi kát ekologickej budovy
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V súčasnosti mnohé budovy zvyčajne využívajú 

celkom oddelené systémy vykurovania, chladenia, 

teplovzdušných clôn a prípravy teplej pitnej 

vody. Tým sa plytvá energiou. Oveľa účinnejšou 

možnosťou je VRV technológia, ktorá bola 

vyvinutá na kompletné riešenie spravujúce až do 

70% spotreby energie budovy, čím sú možné veľké 

úspory nákladov.

 › Vykurovanie a chladenie pre celoročný komfort
 › Teplá voda pre účinnú prípravu teplej pitnej vody
 › Podlahové vykurovanie/chladenie 
pre účinné vykurovanie/chladenie

 › Vetranie pre vysokokvalitné prostredia
 › Teplovzdušné clony pre optimálne oddelenie 
priestorov

 › Ovládanie pre maximálnu prevádzkovú účinnosť
 › Technologické chladenie pre serverovne, 
telekomunikačné bunky atď. v extrémnych 
podmienkach až -°C (prostredníctvom VRV 
s rekuperáciou tepla alebo Sky Air)

 › Chladenie a mrazenie prostredníctvom našich 
chladiacich jednotiek na báze VRV

Kombinácia až do 70% spotreby energie budovy

Pre aké aplikácie?

Teplá voda

Teplovzdušné clony

Vykurovanie

Chladenie

Ovládanie

Vetranie

Teplá 

pitná voda

Technologické 
chladeniePodlahové vykurovanie

Priemerná spotreba energie v kanceláriiPriemerná spotreba energie v hoteli

Osvetlenie

Kancelárske 

vybavenie

Integrácia 

zariadení 

tretích 

strán

Vykurovanie 
priestoru %

Chladenie priestoru 
%

Vetranie %

InéTeplá voda %

Iné

Kancelárie

Kuchyňa

Osvetlenie

Vykurovanie priestoru 

%

Vetranie % 

Chladenie % 

Chladenie priestoru 
%

Teplá voda %70% 48%

Integrácia 

zariadení 

tretích 

strán

Pre aké aplikácie?
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Vykurovanie a chladenie Inteligentné riadiace systémy

 › Kombinácia vnútorných jednotiek VRV a Split 

vnútorných jednotiek v jednom systéme

 › Nová kazetová jednotka s kruhovým výfukom určuje 

štandard účinnosti a komfortu

 › Bohatý sortiment modelov a výkonov na optimálny 

výber

 › Systém Mini BMS, ktorý spája zariadenia Daikin 

a zariadenia od iného výrobcu

 › Integrácia s inteligentnými ovládacími riešeniami 

s nástrojmi riadenia energie na zníženie 

prevádzkových nákladov

Teplovzdušná clona BiddleNízkoteplotný hydrobox

 › Vysoko účinné vykurovanie priestoru:

- Podlahové vykurovanie

- Nízkoteplotné radiátory

- VZT vodné tepelné výmenníky

 › Teplá voda od 25°C do 45°C

 › Studená voda od +5°C do +20°C

 › Účinná príprava teplej pitnej vody pre:

- sprchy

- umývadlá

- úžitkovú vodu na čistenie

 › Teplá voda od °C do °C

 › Dá sa pripojiť k VRV s rekuperáciou tepla a vodou 

chladenému VRV

Vysokoteplotný hydrobox Vetranie

 › Najširší sortiment vetrania DX – od malého vetrania 

s rekuperáciou tepla po veľké VZT jednotky

 › Poskytuje zdravé a komfortné prostredie s čerstvým 

vzduchom

 › Návratnosť za menej než 2,5 roka v porovnaní 

s elektrickou teplovzdušnou clonou

 › Vysoko účinné riešenie proti úniku tepla cez dvere

Jeden systém, 
mnoho aplikácií pre hotely, kancelárie, 

obchody, bytové domy…

NOVÉ
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Pozrite si

www.youtube.com/

DaikinEurope

VRV 

pre kancelárie a banky

VRV 

pre hotely

Účinnosť na pracovisku 

Účinná správa budovy a zariadení je kľúčom pri 

minimalizovaní prevádzkových nákladov

Naše riešenia pre kancelárie:

 › Značné zníženie nákladov pri príprave teplej pitnej 

vody a vykurovaní opätovným využitím tepla z oblastí 

vyžadujúcich si chladenie

 › Unikátna kazetová jednotka s integráciou do 

podhľadových rastrov

 › Inteligentné snímače

 - maximalizovanie účinnosti zvýšením nastavenej 

teploty miestnosti alebo vypnutím jednotky, keď 

v miestnosti nikto nie je

 - maximalizovanie komfortu presmerovaním prúdenia 

vzduchu mimo ľudí, aby sa predišlo studeným prievanom

 › Kompletný minisystém Daikin na riadenie energie 

v budove (BEMS) s ovládačom Intelligent Touch Manager

 › Pripojenie typu plug & play pre VZT jednotky pre 

zdravšie kancelárske ovzdušie

 › Produkcia teplej vody na hygienické účely (napr. 

kuchyne) a vykurovanie priestoru (napr. okruhy 

podlahového vykurovania)

 › Skutočne spoľahlivé technické chladenie až do -°C 

vrátane funkcie zálohovania a striedania

Pohostinnosť s hospodárnosťou

Dobré meno hotela závisí od toho, ako komfortne sa 

hostia cítia počas svojho pobytu. Zároveň však musia 

majitelia hotelov udržiavať úplnú kontrolu nad svojimi 

prevádzkovými nákladmi a spotrebou energie.

Naše riešenia pre hotely:

 › Nízkonákladové vykurovanie a prípravu teplej 

pitnej vody opätovným získavaním tepla z oblastí 

vyžadujúcich si chladenie

 › Dokonalé prostredie pre hostí súčasným 

vykurovaním jednej a chladením iných miestností

 › Flexibilná montáž: vonkajšiu jednotku je možné 

namontovať vonku a maximalizovať tak priestory na 

predaj alebo vo vnútri a minimalizovať tak vonkajší 

hluk alebo v prípade obmedzenia vonkajšieho 

priestoru

 › Kanálové jednotky vyrobené pre malé dobre 

izolované miestnosti, ako napríklad hotelové izby, 

ponúkajú veľmi nízku hlučnosť zaručujúcu kvalitný 

odpočinok počas noci

 › Majiteľ hotela má úplnú kontrolu nad nákladmi za 

energiu inteligentným riadením energie cez ovládač 

Intelligent Touch Manager

 › Inteligentné ovládače s jednoduchým ovládaním pre 

hotelové izby automaticky zmenia nastavenú teplotu, 

keď hosť opustí izbu alebo otvorí okno

 › Jednoduchá integrácia s rezervačným softvérom 

hotela

 › Príprava teplej pitnej vody pre kúpeľne, podlahové 

vykurovanie a radiátory až do °C

Hotel

Banka/Obchod

Pozrite si

www.youtube.com/

DaikinEurope
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VRV 

pre maloobchodný sektor

VRV 

pre rezidenčné použitie

Znižovanie nákladov v predajniach

Maloobchodní predajcovia sú nútení znižovať 

prevádzkové náklady, ako aj spomaľovať rozširovanie 

obchodu. Prijateľné energeticky účinné riešenia sú 

preto dôležité na minimalizovanie prevádzkových 

nákladov a zaistenie súladu s najnovšími legislatívnymi 

nariadeniami.

Naše riešenia pre maloobchody:

 › Kompaktnú technológiu tepelného čerpadla 

s invertorom

 › Flexibilná montáž: vonkajšiu jednotku je možné 

namontovať vonku a maximalizovať tak komerčné 

alebo interiérové priestory alebo minimalizovať tak 

vonkajší priestor alebo hluk v centrách miest

 › Unikátne kazetové jednotky s kruhovým výfukom so 

samočistiacim dekoračným panelom ušetria až do 

50% využívanej energie v porovnaní so štandardnými 

kazetovými jednotkami

 › Intuitívna dotyková obrazovka ovládača intelligent 

Tablet Controller umožňuje ovládať niekoľko 

stanovíšť prostredníctvom služby Daikin Cloud

 › Diaľkový ovládač s jednoduchým použitím s funkciou 

blokovania tlačidiel, ktorá zabraňuje nesprávnemu 

použitiu

 › Samostatné ovládanie každej vnútornej jednotky 

alebo zóny v predajni

 › Úspory prevádzkových nákladov cez režimy pred, po 

a počas otváracích hodín, obmedzenia využívania 

energie osvetlením, klimatizáciou a pod.

 › Najúčinnejšie riešenie pre predajne s otvorenými 

dverami s teplovzdušnými clonami Biddle

Neexistuje lepšie miesto ako domov

Nákladovo úsporný systém s tepelným čerpadlom 

s nízkou spotrebou energie pre majiteľov domov, ktorý 

ponúka maximálny komfort

Naše rezidenčné riešenia:

 › Nižšie emisie CO

 v porovnaní s bežnými 

vykurovacími systémami

 › Kompaktný dizajn vonkajšej jednotky s nízkou 

hlučnosťou

 › Veľmi tichá prevádzka vnútorných jednotiek znížená 

na  dBA

 › Daikin Emura, nástenná jednotka s ikonickým 

dizajnom

 › Unikátna parapetná jednotka Nexura ponúka pocit 

radiátora s účinnosťou tepelného čerpadla

 › Jednotky sú zapustené v stene alebo strope, aby boli 

úplne nenápadné

 › Intuitívne dotykové ovládanie príjemné na obsluhu 

ovládajúce celú predajňu vrátane osvetlenia, 

snímačov a pod.

 › Spravujte a ovládajte niekoľko predajní z centrálnej 

lokality prostredníctvom služby Daikin Cloud Service 

 › K jednej vonkajšej Mini VRV jednotke je možné 

pripojiť až  vnútorných jednotiek

Pozrite si

www.youtube.com/

DaikinEurope

Bytové priestory

Chcete sa dozvedieť 
viac o našich 
komerčných 
riešeniach?

365-days climate comfort for every business

Commercial solutions  
for small to large applications
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 Štandardy 
a technológia VRV IV

Naše systémy VRV IV vytyčujú revolučné štandardy, 

pokiaľ ide o komplexnosť úrovne komfortu 

klimatizácie. Celková jednoduchosť návrhu 

sprostredkúva rýchlu inštaláciu, kompletnú 

fl exibilitu, ako aj absolútnu účinnosť a komfort. 

Viac informácií o týchto revolučných zmenách 

nájdete na adrese www.daikineurope.com/vrviv
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VRV IV =
3  revolučné štandardy

› Variabilná teplota chladiva 

› Stály komfort aj počas rozmrazovania 

› VRV konfi gurátor 

+ unikátne hlavné technológie VRV IV

› Novo vyvinutý invertorový kompresor

› Riadiaca doska chladená chladivom

› Výmenník tepla na 4 stranách jednotky

› Prediktívne ovládanie

› Motor ventilátora na jednosmerný prúd s vonkajším rotorom
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VRF štandard

Výkon sa reguluje len s regulovaním invertorového 

kompresora a zmenou množstva chladiva

Daikin VRV IV

Variabilná teplota chladiva prináša úsporu energie pri 

podmienkach s čiastočným zaťažením.

Výkon reguluje invertorový kompresor zmenou 

výparnej (Te) a kondenzačnej (Tc) teploty chladiva, aby 

sa dosiahla najvyššia sezónna účinnosť.

Teplota odparovania sa môže pohybovať v rozsahu od 

 do °C. Tento rozsah je najširší na trhu.

Unikátna premenlivá 

teplota chladiva

Úspešný príbeh 

Praktický test: spotreba energie bola až o 46% nižšia

Vykonala sa skúšobná prevádzka v nemeckom odevnom 

obchodnom reťazci, ktorá potvrdila, ako inovatívne funkcie 

systému VRV IV výrazne zlepšili energetickú účinnosť oproti 

predchádzajúcim modelom.

Výsledky skúšobnej prevádzky ukázali, že nový systém 

VRV IV spotreboval až o % menej energie než systém 

VRV III, najmä pri chladení. Pri vykurovaní boli celkové úspory 

v priemere %.

Ako účinná je technológia VRV IV 
tepelné čerpadlo?

Skúšobná prevádzka ukázala, že pomocou 

vzduchu, obnoviteľného a voľného zdroja 

energie, poskytuje systém VRV IV kompletné 

a environmentálne udržateľné riešenie na 

vykurovanie, chladenie a vetranie v komerčných 

prostrediach. Skúšobná prevádzka tiež ukázala, 

že fi rmy dokážu identifi kovať a ovládať plytvanie 

energie len dôkladným a inteligentným 

monitorovaním klimatizačných systémov. 

Pre viac informácií o službách monitorovania 

kontaktujte Daikin.

Najväčší pokrok od 

uvedenia invertorového 

kompresora

Pomocou revolučnej technológie variabilnej 

teploty chladiva (VRT) systém VRV IV pri chladení 

A AJ vykurovaní kontinuálne upravuje rýchlosť 

invertorového kompresora aj teplotu chladiva podľa 

požadovaného výkonu, aby vyhovel záťaži budovy 

s najvyššou účinnosťou!

 › Sezónna účinnosť sa zvýšila o 28%

 › Prvá ekvitermická regulácia na trhu

 › Komfort zákazníka je zabezpečený vďaka vyšším 

teplotám vyfukovaného vzduchu (predchádza sa 

tak studenému prievanu)
Te
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Návrhový bod

Nastavenie výkonu 
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Ako to funguje?

Vypočítajte si výhodu variabilnej 

teploty chladiva pre svoj projekt 

pomocou nášho kalkulátora sezónnej 

účinnosti: 

http://extranet.daikineurope.com/en/software/

downloads/solutions-seasonal-simulator/default.jsp

UNIKÁTNE

UNIKÁTNE

Účinnosť s variabilnou 
teplotou chladiva
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 rôznych režimov na 

maximalizovanie účinnosti 

a komfortu

Vonkajšia jednotka musí pri prevádzke prispôsobiť 

výparnú/kondenzačnú teplotu na optimálny bod, 

aby boli energetická účinnosť a spokojnosť zákazníka 

maximálne.

Nastavenie hlavného prevádzkového režimu 

systému

Defi novanie spôsobu ako 

systém reaguje na meniace sa záťaže

Krok 1 Krok 2

Automaticky*
Výkonný

Kde sa očakáva rýchly nárast záťaže, ako napr. konferenčné miestnosti. 

Rýchla reakčná rýchlosť na meniacu sa záťaž má prioritu s dočasne chladnejším 

vyfukovaním vzduchu, ako výsledkom.

Rýchly Rovnako ako vyššie, ale pomalšia odozva ako pri výkonnom režime.

Jemný *

Tento režim by bol vhodný pre väčšinu kancelárskych aplikácii a je to predvolený 

výrobný režim.

Dokonalá rovnováha: Pomalšia reakčná rýchlosť s najvyššou účinnosťou

Režim High sensible

Cieľovú hodnotu Te je možné nastaviť od °C do 

°C

Výkonný

Dáva zákazníkovi voľbu pevnej teploty na výmenníku, ktorá predchádza 

studeným prievanom. Rýchla reakčná rýchlosť na meniacu sa záťaž má prioritu 

s dočasne chladnejším vyfukovaním vzduchu, ako výsledkom.

Rýchly Rovnako ako vyššie, ale pomalšia odozva.

Jemný
Teplota vzduchu zostáva pomerne konštantná. 

Vhodné pre miestnosti s nízkymi stropmi.

Eko
Teplota na výmenníku by sa nezmenila kvôli premenlivej záťaži. 

Vhodné pre počítačové miestnosti a miestnosti s nízkymi stropmi.

Základný
Aktuálne štandardné systémy VRF

Žiadne vedľajšie režimy
To je spôsob ako väčšina iných systémov VRF funguje a môže sa použiť pre všetky 

všeobecné aplikácie. 

Dokonalá rovnováha: 
Dosahuje najvyššiu účinnosť počas roka, reaguje 

rýchlo počas najhorúcejších dní

Rýchla reakčná rýchlosť Najvyššia účinnosť

Najvyššia účinnosť počas celého roka

Rýchla reakčná rýchlosť Najvyššia účinnosť

6 
patentov

Ako nastavíte rôzne 

režimy?

* Výrobné nastavenie

Pozrite si

https://www.youtube.com/

DaikinEurope

VRV III 20 HP (2 moduly) VRV IV 18 HP (1 modul)

Obdobie Marec 2012 – Február 2013 Marec 2013 – Február 2014

Priem. (kWh/mesiac) 2 797 1 502

Celkový počet 
(KWh)

33 562 18 023

Celkom (€) 6 041 3 244

Ročne (prevádzkové 

náklady/m² (€/m²)
9,9  5,3 

Úspory 46% = 2 797 € 

Merané údaje 

Obchod s módou Unterhaching (Nemecko)

 › Podlahový priestor:  m²

 › Náklady za energiu: , Euro/kWh

 › Systém braný do úvahy pre spotrebu:

 - VRV IV tepelné čerpadlo s kontinuálnym vykurovaním

 - Kazetová jednotka s kruhovým výfukom 

   (bez samočistiaceho dekoračného panela)

 - VAM na vetranie (x VAM)

 - Teplovzdušná clona Biddle.

Teplota odparovania A kondenzácie sa volí automaticky 
v závislosti od teploty prostredia
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Tepelné čerpadlá sú známe svojou vysokou 

energetickou účinnosťou pri vykurovaní, na druhej 

strane však pri ňom hromadia ľad na tepelnom 

výmenníku a ten sa musí pravidelne roztápať pomocou 

funkcie rozmrazovania, ktorý otáča cyklus chladenia. To 

spôsobuje dočasný pokles teploty a znížený komfort 

v budove. 

Rozmrazovanie môže trvať viac ako 10 minút 

(v závislosti od veľkosti systému) a objavuje sa 

najčastejšie v rozsahu teplôt -7 a +7°C, keď je hladina 

vlhkosti vo vzduchu vysoká. Kondenzát zamŕza na 

výmenníku, čoho dôsledkom je najprv nízky výkon a v 

konečnom dôsledku nízka hladina komfortu.

Systém VRV IV zmenil vykurovaciu paradigmu a vykuruje 

aj počas rozmrazovania, čím eliminuje pokles teploty 

v miestnostiach a udržiava komfort na rovnakej úrovni.

VRV IV

VRF štandard

Teplota v miestnosti

Čas

ΔT

Pri systémoch s jednou VRV IV vonkajšou jednotkou 

s kontinuálnym vykurovaním sa používa unikátny teplo-

akumulujúci prvok. Tento prvok, založený na materiáli s fázovou 

zmenou, poskytuje energiu na rozmrazovanie vonkajšej jednotky.

Ako to funguje?

Teplo-akumulujúci prvok 

K dispozícii na: K dispozícii na:

Striedavé rozmrazovanie

Systém VRV IV kontinuálne vykuruje aj počas 

rozmrazovania, čím dáva odpoveď na akékoľvek 

zistené nevýhody použitia tepelného čerpadla pre 

monovalentné vykurovanie.

 › Nepretržitý komfort v interiéri garantuje teplo-

akumulujúci prvok a striedavé rozmrazovanie

 › Inovatívna alternatíva k bežným vykurovacím 

systémom

Výmenník vonkajšej jednotky 

sa rozmrazuje... 

...s energiou uloženou 

v teplo-akumulujúcom 

prvku...

...zatiaľ čo komfortná teplota 

sa udržiava vo vnútri.

výmenník vonkajšej jednotky sa rozmrazuje...

…vždy po jednom…

...zatiaľ čo komfortná teplota sa udržiava vo vnútri

Na všetkých našich viacjednotkových systémoch sa 

rozmrazuje vždy len 1 vonkajša jednotka, aby sa zaručil 

nepretržitý komfort počas celej doby odmrazovania.

Skutočné kontinuálne 
vykurovanie 
aj počas režimu rozmrazovania

Pozrite si

https://www.youtube.com/

DaikinEurope

UNIKÁTNE

Tepelné čerpadlo Tepelné čerpadlo Rekuperácia tepla Náhrada pre VRV

RYYQ-T() RYYQ-T() REYQ-T RXYQQ-T

RXYQ-T() RQCEQ-P

Vodou chladená VRV jednotka nemá žiadne cykly rozmrazovania



21

VRV konfigurátor

Konfiguračný softvér na jednoduchšie 
uvádzanie do prevádzky 

VRV konfigurátor je pokročilé softvérové riešenie, 

ktoré umožňuje jednoduchú konfiguráciu a spustenie 

systému do prevádzky:

 › konfi gurácia vonkajšej jednotky na streche zaberie 

menej času

 › viaceré systémy na rôznych miestach je možné 

nastaviť rovnakým spôsobom a tým ponúknuť 

hlavným klientom zjednodušené spustenie do 

prevádzky

 › počiatočné nastavenia vonkajšej jednotky je možné 

jednoducho obnoviť

Zjednodušené spustenie 

do prevádzky

Obnovenie počiatočných 

systémových nastavení
Namiesto tlačidiel jednoduché 

používateľské rozhranie

Displej vonkajšej jednotky slúži na rýchle nastavenia 

na mieste a jednoduché načítanie chýb spolu so 

zobrazením servisných parametrov na kontrolu 

základných funkcií. 

 › prehľadnej správy o chybe

 › prehľadnej ponuky s označením rýchlych 

a jednoduchých nastavení na mieste

 › zobrazení základných servisných parametrov na 

rýchlu kontrolu základných funkcií: vysoký tlak, 

nízky tlak, história frekvenčnej a prevádzkovej doby 

kompresorov, teplota výtlačného/sacieho potrubia

 › Vďaka servisnému prístupu nie je potrebné 

demontovať veľký predný panel jednotky

7-segmentový displej s troma číslicami

Softvér pre zjednodušené spustenie do prevádzky, 

konfi guráciu a prispôsobenie

 › Grafi cké rozhranie

 › Riadenie viacerých systémov úplne rovnakým 

spôsobom

 › Obnovenie počiatočných nastavení

Pozrite si

https://www.youtube.com/

DaikinEurope

K dispozícii na:

Rekuperácia tepla Tepelné čerpadlo Náhrada pre VRV

REYQ-T RYYQ-T() RXYQQ-T

RXYQ-T()

RXYSCQ-TV (len konfi gurátor, bez -segmentového displeja)

RXYSQ-TV/TY/TY (len konfi gurátor, bez -segmentového displeja)

SB.RKXYQ-T() (len konfi gurátor, bez -segmentového displeja)

7-segmentový displej 
na rýchlu a presnú chybovú diagnostiku
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3-radový výmenník tepla 

na 4 stranách

 › O % väčší povrch výmenníka tepla 
(do  m) vedúci k účinnosti vyššej o %

Riadiaca doska chladená 
chladivom
 › Spoľahlivé chladenie, keďže nie je 
ovplyvnené vonkajšou teplotou

 › Menšia rozvodová skrinka pre plynulejší 
prietok vzduchu cez výmenník tepla 
zvyšuje účinnosť výmenníka tepla o %

Novo vyvinutý 

kompresor 

Plný invertor

 › Umožnenie variabilnej teploty chladiva a malých 
nábehových prúdov

 › Plynulé ovládanie výkonu

Reluktančný motor na jednosmerný prúd

 › Zvýšená účinnosť v porovnaní s motormi na 
striedavý prúd súčasným používaním normálneho 
a reluktančného krútiaceho momentu

 › Výkonné neodýmiové magnety účinne generujú 
veľmi silný krútiaci moment

 › Vysoký tlak oleja znižuje straty

Vysoko účinný 6-pólový motor

 › O % silnejšie magnetické pole a vyššia účinnosť 
otáčania

Proces Thixo odlievania

 › Objem kompresie sa zvýšil o % vďaka novému 
vysoko pevnému materiálu zapuzdrenému 
v poloroztavenom stave

Unikátne hlavné 
technológie VRV IV

37 
patentov

6
patentov

10 
patentov

UNIKÁTNE
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Motor ventilátora na 

jednosmerný prúd

DC motor s vonkajším rotorom pre vyššiu 
účinnosť

 › Väčší priemer rotora vytvára väčšiu silu v rovnakom 
magnetickom poli, čím je účinnosť vyššia

 › Lepšie ovládanie viacerých stupňov ventilátora pre 
prispôsobenie sa skutočnému výkonu

DC invertor so sínusovou vlnou

Optimalizácia sínusoidy zabezpečuje plynulejšie otáčky 

motora a zvýšenú účinnosť motora.

Motor ventilátora na jednosmerný prúd

Použitie motora ventilátora na jednosmerný prúd 

výrazne zlepšuje prevádzkovú účinnosť v porovnaní 

s bežnými motormi na striedavý prúd a to najmä pri 

nízkych otáčkach.

Tepelný výmenník e-pass

Optimalizácia rozloženia okruhu tepelného výmenníka 

zabraňuje prenosu tepla z prehriatej plynovej časti 

smerom k vedľajšej časti podchladenej kvapalinou, čo 

je účinnejší spôsob využitia tepelného výmenníka.

Štandardný tepelný výmenník

Dnu °C

°C

Von °C

°C

°C

°C

Tepelný výmenník e-pass

°C

Dnu °C

°C

Von °C

°C

°C

Spotreba energie

Preddefi nované obmedzenie

Čas

Funkcia I-demand

Obmedzenie maximálnej spotreby energie.

Novo uvedený snímač prúdu minimalizuje rozdiel 

medzi skutočnou spotrebou a dopredu defi novanou 

spotrebou el. energie.

Prognostická funkcia 

ovládania (PCF)

 › Rýchlejšie dosahovanie cieľových hodnôt

 › Dosahuje cieľovú hodnotu bez prekročenia, preto pri 

prevádzke nedochádza k plytvaniu, a tým je účinnosť 

vyššia

Veľké množstvo systémov Daikin v prevádzke, ktoré 

sú monitorované naším softvérom I-Net, nám dáva 

unikátnu príležitosť analyzovať tieto údaje a vyvinúť 

prognostickú funkciu ovládania.

Cieľ

t

(VRV IV)

VRV IV s PCF 

Všeobecný systém VRF s ovládaním PI

Cieľový výkon/teplota chladiva

t

 (všeobecný systém VRF)

VRV IV: PCF

Kompresor pracuje s prognostickými údajmi ovládania 

 › výsledok: rýchla konvergencia k cieľovej teplote 

a zníženie plytvania prevádzky kompresora

Všeobecný systém VRF: Ovládanie PI

Kompresor pracuje so spätnou väzbou len pri ovládaní

 › výsledok: prevádzka s plytvaním a dlhšia doba pred dosiahnutím 

cieľovej nastavenej hodnoty

Bežný motor s vnútorným rotorom

Rotor RotorStator Stator

Vonkajší rotor Daikin

F

F

 

Polovičný 
čas oproti 

všeobecnému 
systému VRF

Všeobecný systém VRF:

Dvojitý čas oproti VRV IV

UNIKÁTNE

UNIKÁTNE
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 Výhody VRV
Pozrite sa, ako môžete profi tovať z veľmi 

fl exibilného a účinného sortimentu produktov 

spoločnosti Daikin
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VRV, kompletné komerčné riešenie

Radikálne zníženie vašich prevádzkových nákladov 26

Najvyššia spoľahlivosť 

Až 6-násobne vyššia odolnosť voči korózii 

Neustále zaručený komfort 28

Vynikajúca fl exibilita dizajnu 30

Rýchla inštalácia a spustenie do prevádzky 32

Jednoduchá údržba 

VRV
Najnovšia technológia, najvyššia účinnosť
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VYP
VYP

ZAP

ZAP

ZAP
Presné ovládanie zóny

Systémy VRV majú nízke prevádzkové náklady, pretože 

každú zónu je možné riadiť individuálne. Znamená to, 

že iba tie miestnosti, ktoré potrebujú klimatizáciu budú 

vykurované alebo chladené, zatiaľ čo systém sa môže 

úplne vypnúť v miestnostiach, kde klimatizácia nie je 

potrebná.

Výmenník tepla

Antikorózny výmenník tepla – priečny rez

Hliník

Hydrofilná vrstva

Akrylová živica 
odolná voči korózii

Antikorózna povrchová úprava

Špeciálne antikorózna povrchová úprava tepelného 

výmenníka poskytuje 5 až 6-krát väčšiu odolnosť voči 

kyslému dažďu a soľnej korózii. 

Oceľový plech s odolnosťou voči korózii v spodnej časti 

jednotky poskytuje ďalšiu ochranu.

Vykonané testy:

 › VDA Wechseltest 
 › Obsah  cyklu ( dní):
 › -hodinový test rozprašovania soli SS DIN 
 › -hodinový test cyklu vlhkosti KFW DIN 
 › -hodinové testovacie obdobia teploty a vlhkosti 
v miestnosti:  cyklov

Test Kesternich (SO2)

 › obsah  cyklu ( hodín) podľa normy DIN 
(.)

 › testovacie obdobie:  cyklov 

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1 2 3 4 5

Cyklus

Cyklus

Stupeň 

korózie

Stupeň 

korózie

DAIKIN P.E.

Neizolovaný hliník

10

9

8

7

6

5
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2

1

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

 • Znížte prevádzkové náklady

• Najvyššia spoľahlivosť

• Až -násobne vyššia odolnosť voči korózii
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Všetky kompresory 
s invertorom

Všetky kompresory s invertorom umožňujú takmer 

plynulo regulovať objem chladiva. Takto sa výkon 

dokonale prispôsobuje rôznym záťažiam v každej 

miestnosti a tým sa zabraňuje vytváraniu nepotrebnej 

energie. 

Všetky kompresory s invertorom tiež umožňujú 

presnú reguláciu teploty chladiva, čím automaticky 

prispôsobujú VRV individuálnym požiadavkám budovy 

a klímy a znižujú tak prevádzkové náklady až o 28%.

Navyše, vzhľadom na to, že vo výbave nie sú žiadne 

kompresory zapínania a vypínania, je zabezpečená úplná 

absencia štartovacích prúdov vysokej intenzity, ktoré 

prevádzkovatelia elektrických sietí a dodávatelia elektrickej 

energie čoraz častejšie obmedzujú.

VŠETKY

Pracovný cyklus predlžuje 
prevádzkovú životnosť

Sekvencia cyklického spúšťania pri viacerých 

vonkajších jednotkách vyrovnáva prevádzkový čas 

kompresorov, čím predlžuje ich prevádzkovú životnosť. 

Postupné spustenie

Až 3 vonkajšie jednotky je možné pripojiť k 1 zdroju 

napájania a postupne zapnúť. To umožňuje, aby počet 

ističov a ich výkony zostali malé a zjednodušuje to aj 

elektrické rozvody (pre modely 10HP alebo menšie). Len jedno napájanie

Technické výhody VRV

Najvyššia kvalita 
Len spájkované spoje

Všetky hrdlové a prírubové spoje vnútri jednotky boli 

nahradené spájkovanými spojmi, aby sa dosiahla 

optimálna náplň chladiva a minimalizoval jeho 

únik. Spájkované je aj pripojenie vonkajšej jednotky 

k hlavnému potrubiu.

Hrdlo alebo príruba

Spájkovanie
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Inteligentné ovládanie 
prináša komfort

Bez pocitu studeného prievanu

Automatická alebo manuálna úprava teploty chladiva 

vedie k vyšším teplotám vyfukovaného vzduchu a tým 

nedochádza k studeným prievanom.

Dostupné na všetkých jednotkách VRV IV

SÉRIA VRV (vnútorná jednotka DAIKIN (ovládaná PID))

Vnútorná jednotka ovládaná ZAP./VYP. (2,5 HP)

Čas

Stabilná teplota v miestnosti

Chladenie
Te

p
lo

ta
 n

as
áv

an
é

h
o

 v
zd

u
ch

u

Poznámka: Graf zobrazuje údaje odmerané v testovacej miestnosti 

so skutočnou tepelnou záťažou. Termostat môže regulovať stabilnú 

teplotu v miestnosti ± 0,5°C od nastavenej teploty.

16°
Stála a vyššia teplota výstupného vzduchu

Funkcia zálohovania

V prípade poruchy kompresora prevezme kontrolu 

iný kompresor alebo vonkajšia jednotka, aby sa 

udržal 8-hodinový dočasný výkon, ktorý umožní čas 

na údržbu alebo opravu len s minimálnou zmenou 

komfortu.

Kontinuálne vykurovanie

Počas rozmrazovania

 › Vnútorný komfort nie je ovplyvnený ani unikátnym 

teplo-akumulujúcim prvkom, ani striedavým 

rozmrazovaním

 › Najlepšia alternatíva k bežným vykurovacím 

systémom

Dostupné na modeloch REYQ-T, RYYQ-T(8), 

RXYQ-T(8) a RXYQQ-T

Jedna vonkajšia jednotka 

s viacerými kompresormi

Multi systém vonkajších jednotiek

 • Neustále zaručený komfort

Stabilná teplota v miestnosti

Elektronický expanzný ventil, pomocou ovládania PID, 

kontinuálne nastavuje množstvo chladiva v závislosti 

od záťaže vnútorných jednotiek. Systém VRV týmto 

udržuje komfortné teploty v miestnostiach na stálej 

úrovni bez teplotných výkyvov, ktoré sú typické pri 

bežných riadiacich systémoch ZAP./VYP.

VRV IV

VRF štandard

Teplota 

v miestnosti

Čas

ΔT
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dbA Vnímaná hlučnosť Zvuk

0 Prah počutia - 

20 Mimoriadne jemná Šuchotanie lístia

40 Veľmi jemná Tichá izba

60 Mierny hluk Bežná konverzácia

80 Veľký hluk Hluk premávky v meste

100 Mimoriadny hluk Symfonický orchester

120 Pocitový prah Štart lietadla

Nízka prevádzková 
hlučnosť vnútorných 
jednotiek

Vnútorné jednotky Daikin majú veľmi nízku 

prevádzkovú hlučnosť, zníženú na 19 dBA, čím 

sú ideálnym riešením v oblastiach citlivých na 

hlučnosť, ako sú hotelové izby a pod.

emura
FXZQ-A  

Dá sa pripojiť k VRV IV, 

VRV IV série S a VRV IV série W

Možnosť pripojenia ku všetkým 

tepelným čerpadlám VRV

19 dBA 25,5 dBA

Vnútorné jednotky Daikin:

Technické výhody VRV

Tichý nočný režim

V oblastiach s prísnymi obmedzeniami hlučnosti je 

možné automaticky znížiť hlučnosť vonkajšej jednotky 

a splniť tak túto požiadavku.

Príklad pre VRV IV tepelné čerpadlo, výrobné nastavenie.

100%

50%

8 hod. 10 hod.

Nočný režim SPUSTENIE Nočný režim UKONČENIE

Nočný režim

Krok 1

Krok 2

Výkon*%

Záťaž%

Prevádzková hlučnosť dBA

Amplitúda vonkajšej teploty

Ak chcete manuálne nastaviť čas tichej 

prevádzky, môžete použiť adaptér externého 

riadenia DTA104A61/62/53.

Predchádzanie 

energetickým stratám 

z nadmerného vetrania 

snímačom emisií CO
2

Na vytvorenie príjemného prostredia je potrebný 

dostatok čerstvého vzduchu, ale neustále vetranie 

vedie k plytvaniu energiou. Je možné preto 

nainštalovať voliteľný snímač CO
2
, ktorý vypína systém 

vetrania, keď je v miestnosti dostatok čerstvého 

vzduchu a šetrí tým energiu. 

Príklad prevádzky snímača emisií CO
2
 v rokovacej miestnosti: Úroveň emisií CO

2

Premenlivé množstvo 

vzduchu

Konštantné množstvo vzduchu

Ranné stretnutie Obedná prestávka Stretnutie

7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 hod

Zníženie objemu vzduchu a väčšia 
úspora energie v porovnaní 

s konštantnou rýchlosťou vetrania

Zvýšenie 

objemu vzduchu 

a lepší komfort 

v porovnaní 

s konštantnou 

rýchlosťou 

vetrania

Do miestnosti sa privádza viac vzduchu, 

keď je tam veľa ľudí, aby sa udržali 

komfortné úrovne emisií CO
2.
 Keď je 

naopak menej ľudí v miestnosti, privádza 

sa tam menej čerstvého vzduchu, čím sa 

šetrí energia.

9:00 17:0012:00
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Postupná inštalácia

Montáž systému VRV je možné realizovať aj poschodie 

po poschodí a tak dať dané časti budovy veľmi 

rýchlo do používania alebo umožniť uvedenie časti 

klimatizačného systému do prevádzky a to skôr než je 

dokončený celý projekt. Montáž 

poschodie po 

poschodí

Vo výstavbe

VRV systém

 • Vynikajúca fl exibilita dizajnu

1  Ďalšie informácie a obmedzenia vám poskytne miestny predajca

Flexibilný dizajn potrubia

Dlhé potrubia, veľké prevýšenia a malé potrubie pre 

chladivo umožňujú dizajn s malými obmedzeniami 

a nechávajú maximálny priestor na prenajímanie.

VRV IV príklad  

Vzduchom chladené VRV Vodou chladené

Celková dĺžka potrubia 1 000 m 500 m

Najdlhšia celková dĺžka (ekvivalentná) 165 m (190 m) 165 m (190 m)

Najdlhšia dĺžka po prvom refnete 90 m1 40 m (90 m1)

Prevýšenie medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami 90 m1 50 m (40 m²)

Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami 30 m 30 m
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Široký prevádzkový rozsah

Vzduchom chladené VRV

Systém VRV je možné namontovať prakticky všade. 

Vonkajšie jednotky VRV chladené vzduchom fungujú 

pri teplote vonkajšieho prostredia od -20°CDB až do 

+52°CDB a je možné ich použiť pre monovalentný 

vykurovací systém medzi -25°CWB až do +15,5°CWB.

°CDB-°CDB ,°CWB-°CWB

S funkciou technického chladenia sa prevádzkový rozsah v režime 

chladenia systému s rekuperáciou tepla rozšíri z -5°C na -20°C  1, čím sa 

stane dokonalým riešením pre chladenie serverovní.

Režim chladenia Režim vykurovania

Vodou chladené

Štandardné vodou chladené vonkajšie jednotky 

pracujú pri teplote medzi 10°C a 45°C v režime 

vykurovania aj chladenia. V režime Geothermal je 

prevádzkový rozsah rozšírený až na -10°C* počas 

vykurovania a 6°C počas chladenia. Na tieto jednotky 

nevplývajú vonkajšie podmienky a nezaskočia ich ani 

extrémne klimatické pomery.

* Pridajte do vody etylénglykol, keď je teplota vody na vstupe nižšia 

než 5°C

VRV-W

VRV-W

VRV-W

Neobmedzená dĺžka vodného potrubia

Inštalácia vo vnútri

1 Ďalšie informácie a obmedzenia vám poskytne miestny predajca alebo nahliadnite do technickej literatúry

2 V prípade, že je vonkajšia jednotka umiestnená pod vnútornými jednotkami

Teplota vody v režime vykurovania

Teplota vody v režime chladenia

-°C

°C °C

°C
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Viacerí nájomcovia, 
jedna vonkajšia jednotka 

Funkcia Viacerí nájomcovia zabezpečuje, že pri vypnutí 

hlavného zdroja napájania vnútornej jednotky sa celý 

systém VRV nevypne. 

Preto je možné vypnúť napájanie vnútornej jednotky 

pri zatvorení časti budovy s kanceláriami alebo jej 

údržbe bez ovplyvnenia zvyšku budovy.

2 riešenia podľa potrieb:

 › Servisné nastavenie, bez ďalšieho hardvéru: pre servis 

vykonaný do  hodín

 › Príslušenstvo PCB: keď nájomníci odídu na dlhšiu 

dobu (dovolenka) a hlavné napájanie sa vypne

Nie je potrebné žiadne 
spevnenie konštrukcie

Vďaka nevibračnej a dostatočne ľahkej konštrukcii 

vonkajších jednotiek nie je potrebné spevňovať 

podlahu, čím sa znižujú celkové náklady na budovu pri 

porovnaní s chladičom studenej vody. max. 398 kg pre jednotku s výkonom 20 HP

dovolenka

prevádzka

prevádzka

viacerí nájomcovia

údržba

Technické výhody VRV

Inštalácia vo vnútri

Vzduchom chladené VRV

Štandardná vonkajšia jednotka nainštalovaná 

v interiéri

Optimalizovaný tvar lopatky ventilátora systému VRV 

zvyšuje výkon a znižuje tlakovú stratu. Spolu s nastavením 

vysokého dispozičného tlaku ESP (až do 78,4 Pa) robí 

vonkajšie jednotky VRV vhodné aj na inštaláciu vo vnútri 

aj na použitie so vzduchotechnickým potrubím. 

Tepelné čerpadlo VRV IV série i pre montáž v interiéri

Dokonalé a jedinečné riešenie od spoločnosti Daikin 

spočíva v použití VRV IV série i. Táto jednotka je 

optimalizovaná na montáž v interiéri a predstavuje 

najflexibilnejšie riešenie bez potreby mať k dispozícii 

veľkú strojovňu na umiestnenie vonkajšej jednotky 

a navyše ju vôbec nevidno! 

ESP do 

78,4 Pa

Vodou chladené

 › Bezproblémová integrácia do okolitej architektúry, 

pretože jednotku nevidíte

 › Veľmi sa hodí do oblastí citlivých na hluk, pretože 

vonkajšia prevádzková hlučnosť je veľmi nízka

 › Vynikajúca účinnosť aj pri tých najextrémnejších 

vonkajších teplotách, najmä v geotermálnej prevádzke

Viac podrobností nájdete na strane 64
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Dodržiavanie smernice 
o F-plynoch 

Vzdialená kontrola úniku chladiva

Vykonajte kontrolu úniku chladiva na diaľku pomocou 

ovládača Intelligent Touch Manager.

Dostupné na modeloch RYYQ-T(8), RXYQ-T(8), REYQ-T

Okrem kontroly na diaľku je možné funkciu aktivovať aj na mieste cez tlačidlo na riadiacej doske.

Pripojením k zákazníkom cez Internet alebo sieť 3G zvýšite ich 

spokojnosť, pretože ich nerušíte počas pracovného času.

Kontrola správy po vykonaní kontroly.Diaľkové nastavenie času a spustenia kontroly úniku chladiva, 

keď vám to najviac vyhovuje.

 • Rýchla inštalácia a spustenie do prevádzky

• Jednoduchá údržba

Automatické dopĺňanie a testovanie

Pripojenie fľaše do 

VRV a aktivácia funkcie 

automatického dopĺňania

Vypočítanie 

dodatočného objemu 

chladiva

Dopĺňanie sa zastaví 

automaticky: zatvorenie 

ventilov

Pripojenie prvej fľaše 

k VRV a spustenie procesu 

dopĺňania

Pravidelná kontrola 

váhy na kontrolu 

hmotnosti chladiva

Manuálne zastavenie 

dopĺňania VRV a zatvorenie 

ventilov

Manuálne

Automaticky

1 2 3 4

1 2

Keď dopĺňanie chladiva skončí, stlačením tlačidla skúšobnej prevádzky 

spustíte kontrolu prepojenia komunikačných káblov, uzatváracích 

ventilov, snímačov a množstva chladiva.

Efektívne využitie času

Ak vnútorná teplota klesne pod 20°C* je potrebné manuálne doplnenie.

* 10°C pre tepelné čerpadlo pre chladné regióny

* Dostupné na modeloch REYQ-T, RYYQ-T(8), RXYQ-T(8), RQYQ-P, RXYQQ-T, RQCEQ-P3

Push button
on the PCB

R410-A

Vedeli ste, že...
Plánovaná inštalácia

64 m potrubia pre chladivo

výpočet: 

je potrebných 2,2 kg 

dodatočného chladiva

Skutočná montáž

76 m potrubia pre chladivo

v skutočnosti je potrebných 2,7 kg 

dodatočného chladiva

0,5 kg

10% nedoplneného chladiva

až do 25% strata výkonu

o 33% väčšia spotreba energie

Optimálne množstvo = optimálna účinnosť

›
›

Pri aktivácií funkcie kontroly úniku chladiva sa jednotka prepne do režimu 

chladenia a duplikuje určité referenčné podmienky na základe údajov z pamäte. 

Výsledok určuje, či nastal, alebo nenastal únik chladiva.

Objem chladiva kompletného systému sa vypočíta z nasledujúcich údajov:

 › Vonkajšia teplota

 › Referenčné teploty systému

 › Referenčné hodnoty tlaku

 › Hustota chladiva

 › Typy a počet vnútorných jednotiek

Tlačidlo 

na PCB
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Štandardné refnety Daikin

Systém štandardných refnetov Daikin je určený na 

jednoduchú montáž.

V porovnaní s bežnými T-spojmi, pri ktorých nie je 

distribúcia chladiva vôbec optimálna, sú Daikin refnety 

špeciálne určené na optimalizáciu toku chladiva.

Spoločnosť Daikin Europe N.V. odporúča používať iba spojenia cez 

Daikin refnety. REFNETREFNET

REFNET Spoj v tvare písmena T

Technické výhody VRV

Jednoduché prepojenie – 
systém „superkáblovania“

Jednoduché prepojenie

Zdieľané použitie prepojenia medzi vnútornými 

jednotkami, vonkajšími jednotkami a centrálnym 

diaľkovým ovládačom

 › Jednoduché vylepšenie centrálneho diaľkového 

ovládača

 › Nesprávne pripojenia nie sú možné vďaka káblom 

bez polarity

 › Je možné použiť netienený vodič

 › Unikátna celková dĺžka kábla až do   m

Kontrola prepojenia

Funkcia kontroly prepojenia káblov upozorňuje obsluhu na 

chybné prepojenie káblov a potrubia medzi jednotkami. 

Funkcia automatického nastavenia adresy

Umožňuje komunikáciu medzi vnútornými 

a vonkajšími jednotkami ako aj ovládanie skupiny 

viacerých vnútorných jednotiek bez nutnosti 

manuálneho nastavenia každej adresy. 

* funkcia automatického nastavenia adresy nie je dostupná pre centrálne 

ovládače. Pri ich použití je potrebné jednotky adresovať ručne.

Kompaktný dizajn

Kompaktný dizajn vonkajších jednotiek je dostatočný 

na to, aby bolo možné jednotky vyniesť na vrch 

budovy bežným výťahom, čím odpadajú problémy 

dopravy na mieste, najmä keď vonkajšie jednotky 

musia byť nainštalované na každom poschodí.

Softvér VRV konfigurátor

Pre zjednodušené spustenie do prevádzky, 

konfi guráciu a prispôsobenie

Dostupné na modeloch REYQ-T, RYYQ-T(8), 
RXYQ-T(8), RXYSCQ-TV1, RXYSQ-TY8V/T8Y/TY1, 
SB.RKXYQ-T(8) a RXYQQ-T

Namiesto tlačidiel jednoduché 

používateľské rozhranie

7-segmentový displej s troma číslicami
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Pokoj v duši

Servis Daikin a naše tímy siete servisných partnerov 

sa snažia vyvíjať inteligentné služby a riešenia, ktoré 

prevýšia vaše očakávania. Istota, že VRV systémy 

podrobujú údržbe na slovo vzatí odborníci vám vnesie 

do duše pokoj.

Vyššia bezpečnosť 

Keď VRV jednotka nepracuje v optimálnych 

podmienkach po dlhšie časové obdobia, mohla by 

spôsobiť nebezpečné pracovné podmienky alebo 

nehody. Pravidelná údržba je zárukou bezpečnej 

prevádzky jednotky a súladu s miestnymi predpismi 

a požiadavkami.

Kompletný právny súlad

Keď viete, že vaše VRV sa podrobujú údržbe a servisu, 

máte istotu, že sú splnené všetky príslušné právne 

požiadavky (napr. nariadenie o F-plynoch).

NARIADENIE (EÚ) č. 517/2014 EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY zo dňa 16. apríla 2014 

o skleníkových plynoch s obsahom fl uóru 

a odvolacie nariadenie (ES) č. 842/2006

Zdravé ovzdušie

VRV systém podrobovaný náležitej údržbe bude 

nielen udržiavať obytné priestory vykúrené alebo 

vychladené – zároveň bude predchádzať problémom 

s kvalitou vzduchu. Čisté fi ltre a cievky zaručujú 

všetkým obyvateľom príjemnejšie dýchanie. Jednotka 

nepodrobovaná údržbe je živnou pôdou pre nečistoty, 

plesne a baktérie, ktoré môžu spôsobiť alebo 

zhoršiť problémy s dýchaním osobám žijúcim alebo 

pracujúcim v príslušnej budove alebo dome.

Úspora nákladov

Údržba je z dlhodobého hľadiska vždy lacnejšia ako 

nevyhnutné servisné zásahy. Preventívna údržba 

vám a spoločnosti Daikin umožňuje plánovať vopred 

a predchádzať náhlym zásahom. Naši špecialisti 

prichádzajú pripravení, aby sa nemuseli viackrát vracať 

a zbytočne vás rušiť. 

Ďalšou výhodou sú jasne dané a transparentné 

náklady, ktoré sa dajú ľahko vyčísliť pri rozpočtovaní, 

ako aj jednoznačne a náležite podložené výkazy, 

ktoré uvádzajú budúce potreby a požiadavky, ktoré je 

potrebné dôsledne vopred zvážiť. Postupom času sa 

tým znižujú celkové náklady na vlastníctvo (Total Cost 

of Ownership, TCO) a sprievodné prevádzkové náklady.

Minimalizácia prevádzkových výpadkov systému

Plánované servisné návštevy sa transparentne 

a jednoducho plánujú, keďže ponúkajú dostatok času 

na nájdenie vhodných termínov návštev v snahe 

o predchádzanie nepriaznivým vplyvom na výrobu či 

komfort. Kvalitne udržiavaný systém je menej náchylný 

na poruchy v čase vrcholnej záťaže. Pokiaľ sa jednotka 

pravidelne podrobuje previerkam a údržbe, významne 

klesá pravdepodobnosť výskytu poruchy v čase, keď je 

jednotka najviac potrebná. 

Zvýšená účinnosť systému

Pravidelná údržba systému VRV zaručuje, že nedôjde 

k negatívnemu ovplyvneniu nákladov na elektrickú 

energiu a ohrozeniu výkonu a že bezpečnostné funkcie 

a integrita systému zostanú v súlade s najnovšími 

normami a predpismi. Bežná údržba ako previerky, 

výmeny oleja a kvapalín, výmena dielov a iné drobné 

opravy prispievajú k efektívnejšej prevádzke VRV. 

Vďaka nej budete profi tovať z úspory paliva a energie, 

pretože jednotka bude pracovať na úrovni svojho 

výkonového maxima.

 Prečo 
údržba?



35

Tiesňová linka

Pre prípad, že by došlo k poruche jednotky VRV, 

všetky balíky starostlivosti Daikin zahŕňajú prístup 

k telefonickej tiesňovej linke. Balíky preventívnej 

a rozšírenej starostlivosti tiež zahŕňajú prístup 

k telefonickej linke tiesňovej služby mimo bežného 

pracovného času.

Originálne náhradné diely, náradie 
a vybavenie

Náhradné diely používané servisom Daikin alebo 

našou sieťou servisných partnerov sú kompletne 

certifi kované spoločnosťou Daikin, čo znamená, že 

riziko poruchy alebo prerušenia činnosti je možné 

znížiť za súčasnej garancie zachovania platnosti záruky.

V prípade, ak je potrebné otvorenie jednotky, 

prípadne (generálna) oprava, spoločnosť Daikin 

ako OEM výrobca má k dispozícii všetko originálne 

náradie, pomôcky a vybavenie na zaručenie výkonu 

opravy v súlade s továrenskými odporúčaniami 

a dokáže garantovať náležitú prevádzkovú schopnosti 

vybavenia.

Spoločnosť Daikin využíva pri starostlivosti o systémy 

VRV pokročilé servisné nástroje. Tieto nástroje nie 

sú bežne dostupné na trhu a umožňujú realizovať 

pokročilé riešenie problémov a reportovanie v záujme 

zaistenia správnej optimalizácie a parametrizácie 

systému VRV, ako aj overenia jeho integrity. 

Atraktívne modernizačné riešenia

Spoločnosť Daikin pre svoj sortiment starších 

VRV ponúka aj atraktívne modernizačné 

riešenia (repasovanie alebo kompletnú 

výmenu). V prípade repasovania budú 

základné súčasti jednotky vymenené, aby sa 

zaistila jej prevádzková schopnosť na ďalších 

mnoho rokov. Využívaním certifi kovaných 

repasovaných riešení od spoločnosti Daikin 

alebo ňou certifi kovaných partnerov 

získavate možnosť profi tovať z výhod 

v podobe nižších prevádzkových nákladov, 

eliminácie potreby prestavby či reinštalácie, 

ako aj atraktívnu záruku v prípade realizácie 

predmetných úkonov podľa ustanovení zmluvy 

o starostlivosti.
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 Vonkajšie VRV jednotky

Pre každú aplikáciu a riešenie
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VRV IV 

s rekuperáciou 

tepla

VRV IV 

tepelné 

čerpadlo 

s kontinuálnym 

vykurovaním

VRV IV 

tepelné 

čerpadlo bez 

kontinuálneho 

vykurovania

VRV IV 

Séria S 

(kompaktná)

VRV IV 

Séria i

VRV IV 

Séria C

Výmena 

VRV IV 

tepelného 

čerpadla

Výmena 

VRV III 

rekuperácie 

tepla

VRV IV 

Séria W+

REYQ-T RYYQ-T(8) RXYQ-T(8)

RXYSCQ-TV1

RXYSQ-T8V

RXYSQ-T8Y

RXYSQ-TY1

SB.RKXYQ-T (8) RXYLQ-T
RQYQ-P

RXYQQ-T
RQCEQ-P3 RWEYQ-T9

Strana 44 52 52 54 62 72 77 76 88

Variabilná teplota chladiva 

Kontinuálne vykurovanie 

(teplo-akumulujúci prvok)
-

Kontinuálne vykurovanie 

(striedavé rozmrazovanie)
-

VRV konfi gurátor

7-segmentový displej

Automatické plnenie chladiva

Kontrola úniku chladiva

Tichý nočný režim -

Funkcia nízkej hlučnosti -

Možnosť pripojenia k Split vnútorným 

jednotkám (Daikin Emura, Nexura)
() ()

Možnosť pripojenia k hydroboxu LT na 
prípravu teplej a studenej vody

Možnosť pripojenia k hydroboxu HT na 
prípravu teplej pitnej vody

Kompresory s invertorom

Riadiaca doska chladená chladivom
nedostupné na modeloch 

RXYSQ,,,TY

Výmenník tepla na 4 stranách jednotky -

Reluktančný DC kompresor

DC invertor so sínusovou vlnou

Motor ventilátora na jednosmerný prúd -

Tepelný výmenník e-pass -

Funkcia I demand

Funkcia manuálneho nastavenia odberu/

obmedzenia výkonu

Prehľad 

funkcií
Najširší 

sortiment

Unikátny 

produkt

Zvýšená 

kapacita
OČAKÁVANÉ

Unikátne 

kontinuálne 

vykurovanie

Najširší 

sortiment 

BS boxov

() Pripojiteľné buď VRV alebo vnútorné jednotky Split
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Model Názov jednotky 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30
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Riešenie s najlepšou účinnosťou a komfortom

 ›  Plne integrované riešenie s rekuperáciou tepla pre maximálnu účinnosť 

 ›  Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná 

regulácia teploty, vetranie, príprava teplej pitnej vody, VZT jednotky 

a teplovzdušné clony Biddle

 ›  Systém na „bezplatné“ vykurovanie a prípravu teplej vody pomocou 

rekuperácie tepla

 ›  Dokonalý komfort pre hostí/nájomníkov zabezpečujúci súčasné chladenie 

a vykurovanie v jednom systéme

 ›  Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako sú variabilná teplota chladiva 

a kontinuálne vykurovanie

 ›  umožňuje technické chladenie

 ›  Najširší sortiment BS boxov na trhu

REYQ-T

Prehľad produktov 
Vonkajšie jednotky 
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Optimálne riešenie Daikin s najvyšším komfortom

 ›  Kontinuálne vykurovanie počas rozmrazovania

 ›  Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná 

regulácia teploty, vetranie, príprava teplej pitnej vody, VZT jednotky 

a teplovzdušné clony Biddle

 ›  Možnosť pripojenia k vnútorným jednotkám Split (Daikin Emura, Nexura)

 ›  Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako sú variabilná teplota chladiva 

a kontinuálne vykurovanie

RYYQ-T(8)
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Riešenie spoločnosti Daikin pre komfort a nízku spotrebu energie

 ›  Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná 

regulácia teploty, vetranie, príprava teplej pitnej vody, VZT jednotky 

a teplovzdušné clony Biddle

 ›  Možnosť pripojenia k vnútorným jednotkám Split (Daikin Emura, Nexura)

 ›  Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako je variabilná teplota chladiva

RXYQ-T(9)
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Najkompaktnejší systém VRV

 ›  Kompaktný a ľahký dizajn jedného ventilátora šetrí priestor a jednoducho sa inštaluje

 ›  Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná 

regulácia teploty, vetranie, VZT jednotky a teplovzdušné clony Biddle

 ›  Pripojiteľné buď jednotky VRV, alebo Split vnútorné jednotky (Daikin Emura, 

Nexura)

 ›  Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako je variabilná teplota chladiva

RXYSCQ-TV1

 Kompakt
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Riešenie na úsporu priestoru bez zníženia účinnosti

 › Priestorovo úsporný a fl exibilný dizajn

 › Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná 

regulácia teploty, vetranie, VZT jednotky a teplovzdušné clony Biddle

 › Pripojiteľné buď jednotky VRV, alebo Split vnútorné jednotky (Daikin Emura, 

Nexura)

 › Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako je variabilná teplota chladiva

RXYSQT8V/

T8Y/TY1

T8V

T8Y/

TY1
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Neviditeľný VRV systém

 › Unikátne VRV tepelné čerpadlo na inštaláciu vo vnútri

 › Úplná fl exibilita pre každú predajňu a typ budovy, keďže vonkajšia jednotka je 

neviditeľná a rozdeľuje sa na  časti

 › Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako je variabilná teplota chladiva

 › Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná 

regulácia teploty, vetranie a teplovzdušné clony Biddle

SB.RKXYQ-T(8)
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Riešenie na miesta, kde je prioritou vykurovanie bez zníženia účinnosti

 › Vhodné na monovalentné vykurovanie

 › Rozšírený prevádzkový rozsah pre vykurovanie znížený až na -°C

 › Stabilný vykurovací výkon bez straty výkonu až do -°C

RXYLQ-T
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la Rýchla a kvalitná náhrada za systémy s R- a R-C

 › Pri ponechaní existujúceho potrubia je výmena cenovo výhodná a rýchla

 › Výrazné zlepšenie komfortu, účinnosti a spoľahlivosti

 › Počas výmeny systému nedochádza k rušeniu každodenných obchodných 

aktivít

 › Bezpečná výmena systémov značky Daikin a iných výrobcov

RQCEQ-P(3)*
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lo Rýchla a kvalitná náhrada za systémy s R- a R-C

 › Pri ponechaní existujúceho potrubia je výmena cenovo výhodná a rýchla

 › Výrazné zlepšenie komfortu, účinnosti a spoľahlivosti

 › Počas výmeny systému nedochádza k rušeniu každodenných obchodných 

aktivít

 › Bezpečná výmena systémov značky Daikin a iných výrobcov

 › Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako je variabilná teplota chladiva

RXYQQ-T*
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Ideálne riešenie pre vysoké budovy, s použitím vody ako zdroja

 › Menej emisií CO vďaka použitiu geotermálnej energie ako obnoviteľného zdroja energie

 › Nie je potrebný externý zdroj chladu alebo tepla pri použití v režime geothermal

 › Kompaktný a ľahký dizajn – kvôli maximálnej úspore miesta možnosť 

postavenia na seba

 › Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV ako je variabilná teplota chladiva

 › Funkcia variabilnej regulácie prietoku vody zvyšuje fl exibilitu a ovládanie

 › Zmiešané pripojenie HT hydroboxov a vnútorných jednotiek VRV

 › Pripojiteľné buď jednotky VRV, alebo Split vnútorné jednotky (Daikin Emura, 

Nexura)

 ›  analógové vstupné signály umožňujúce externé ovládanie

 Jedna jednotka

 Kombinácia viacerých jednotiek

Rozsahy označené „*“ nie sú s certifi káciou Eurovent. Kombinácia viacerých jednotiek nie sú v rozsahu programu certifi kácie Eurovent

UNIKÁTNE

OČAKÁVANÉ

RWEYQ-T9*
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32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

 

� ... možné pripojenie vnútornej jednotky, ale nie nevyhnutne súčasne s inými povolenými vnútornými jednotkami

P ... možné pripojenie vnútornej jednotky dokonca aj súčasne s inými povolenými jednotkami v rovnakej rade

O ... nie je možné pripojenie vnútornej jednotky k tomuto systému vonkajšej jednotky

Výkon (HP)

Popis/kombinácia
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Poznámky

VRV IV s rekuperáciou tepla – REYQ-T � O � � � � O �  › Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového 
systému:  ~ %

len s vnútornými jednotkami VRV P

s hydroboxmi LT/HT P P P P
 › Max.  vnútorných jednotiek, aj na  HP a väčších systémoch
 › Možný index pripojenia celkového systému s hydroboxmi 

až do %

Jednotky HRV VAM-, VKM- P P P P P P  › Špeciálne systémy (len s jednotkami s vetraním) nie sú 
povolené – vždy je potrebná kombinácia so štandardnými 
VRV vnútornými jednotkamiPripojenie VZT jednotky EKEXV + EKEQMCBA P P P P

Teplovzdušná clona Biddle CYV-DK- P P P P  › Index pripojenia celkového systému s VZT je  až %

VRV IV tepelné čerpadlo RYYQ-T(8)/RXYQ-T(9) � � � O � � � �  › Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového 
systému:  ~ %

len s vnútornými jednotkami VRV P  › Za špeciálnych okolností možný index pripojenia celkového 
systému až do %

s vnútornými jednotkami Split P P P
 › Len systémy s jedným modulom (RYYQ ~ T / RXYQ ~ T)
 › Max.  vnútorných jednotiek, aj na systémoch  HP,  HP a  HP
 › Index pripojenia:  ~ %

s hydroboxmi LT P P P  › Max.  vnútorných jednotiek, aj na  HP a väčších systémoch
 › Pre systémy s viacerými modulmi sa obráťte na Daikin (> HP)

Jednotky HRV VAM-, VKM- P P P P P P
Pripojenie VZT jednotky EKEXV + EKEQMCBA P P P P

 › Index pripojenia celkového systému s VZT je  až %
Pripojenie VZT jednotky EKEXV + EKEQFCBA P
Teplovzdušná clona Biddle CYV-DK- P P P P

VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ- � � O O � � O �  › Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového 
systému:  ~ %

len s vnútornými jednotkami VRV P P P P

len s vnútornými jednotkami Split P  ›  S vnútornou jednotkou Split: obmedzenie indexu pripojenia: 
 ~ %

VRV IV série i SB.RKXYQ-T(8) P O O O P P O P  › Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového 
systému:  ~ %

VRV IV-C RXYLQ-T � � � O � � � �  › Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového 
systému:  ~ %

len s vnútornými jednotkami VRV P P P
len s vnútornými jednotkami Split P  ›  S vnútornou jednotkou Split: obmedzenie indexu pripojenia: 

 ~ %

s hydroboxmi LT P P P  › Max.  vnútorných jednotiek, pre systémy s viacerými 
modulmi kontaktujte Daikin (> HP)

Pripojenie VZT jednotky EKEXV + EKEQMCBA P P P P  › Index pripojenia celkového systému je  až %

Pripojenie VZT jednotky EKEXV + EKEQFCBA P P  › Index pripojenia len s VZT je  až %

VRV III-Q náhrada H/R

RQCEQ-P3 P O O O P O O O  › Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového 
systému:  ~ %

VRV IV-Q náhrada H/P

RXYQQ-T P O O O P P O P  › Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového 
systému:  ~ %

VRV IV-W vodou chladené VRV

RWEYQ-T9 � � O � � � � �  › Štandardné obmedzenie indexu pripojenia celkového 
systému:  ~ %

s vnútornými jednotkami VRV P P P P P P

s vnútornými jednotkami Split P  › Index pripojenia:  ~ %
 › Max.  vnútorných jednotiek, aj na  HP a väčších systémoch

s hydroboxom HT P P

Pripojenie VZT P P  › Index pripojenia celkového systému s VZT + X vo vnútri je  až % 
 › Index pripojenia celkového systému len s VZT je  až %

Vonkajšie jednotky 
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VRV vonkajšie jednotky

EIFFAGE ENERGIE ET EIFFAGE ENERGIE THERMIE

KANCELÁRSKA BUDOVA

VRV IV TEPELNÉ ČERPADLO S KONTINUÁLNYM VYKUROVANÍM

PARK PHI

KANCELÁRSKA BUDOVA BREEAM EXCELLENT

VODOU CHLADENÉ VRV

TEPELNÉ ČERPADLÁ VRV IV SÉRIE i NA 

INŠTALÁCIU VO VNÚTRI
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VRV IV SÉRIA S

VRV vonkajšie jednotky

BASTIDE ROUGE, KANCELÁRSKA BUDOVA, VRV IV S KONTINUÁLNYM VYKUROVANÍM

HOTEL LE PIGONNET, 8 VYMENENÝCH VRV
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Teplovzdušná clona

Teplovzdušná clona Biddle pre VRV (CYV)

Teplá voda

Nízkoteplotný hydrobox

Vysokoteplotný hydrobox

22

Vnútorné jednotky

VRV vnútorné jednotky 

Vetranie

Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla (VAM/VKM)

Súprava pripojenia VZT jednotky

Riadiace systémy

VRV IV s rekuperáciou tepla 
Riešenie s najlepšou účinnosťou a komfortom

Štandardy VRV IV:

Variabilná teplota chladiva
Prispôsobte si svoju jednotku VRV pre najlepšiu 

sezónnu účinnosť a komfort

Kontinuálne vykurovanie
Nový štandard v komforte vykurovania

VRV konfi gurátor
Softvér pre zjednodušené spustenie do prevádzky, 

konfi guráciu a prispôsobenie

 › -segmentový displej

 › Automatické plnenie chladiva

 › Kontrola úniku chladiva

 › Tichý nočný režim

 › Funkcia nízkej hlučnosti

 › Možnosť pripojenia k hydroboxu LT na prípravu teplej a studenej vody

 › Možnosť pripojenia k hydroboxu HT na prípravu teplej pitnej vody

 › Kompresory s invertorom

 › Riadiaca doska chladená chladivom

 › Výmenník tepla na  stranách jednotky

 › Reluktančný DC kompresor

 › DC invertor so sínusovou vlnou

 › Motor ventilátora na jednosmerný prúd

 › Tepelný výmenník e-pass

 › Funkcia I demand

 › Manuálna funkcia obmedzenia výkonu

Najširší sortiment BS boxov pre najrýchlejšiu inštaláciu

Účinný 
3-rúrkový 

systém
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„Bezplatné“ vykurovanie 

a príprava teplej pitnej vody

Väčšina komerčných budov má samostatné 

systémy na chladenie, vykurovanie, prípravu teplej 

pitnej vody a pod., čo vedie k veľkému plytvaniu 

energiou.

Integrovaný systém rekuperácie tepla znova 

využíva teplo z kancelárií, serverovní na 

vykurovanie iných miestností alebo na prípravu 

teplej pitnej vody.

Maximálny komfort

Systém VRV s rekuperáciou tepla umožňuje 

súčasné chladenie aj vykurovanie.

 › Pre majiteľov hotelov to znamená dokonalé 

prostredie pre hostí, pretože si môžu vybrať 

medzi chladením a vykurovaním.

 › Pre kancelárie to znamená dokonalú pracovnú 

klímu na južnej aj severnej strane.

Chladenie

Vykurovanie

Teplá voda

Získané teplo prináša zadarmo 

teplú vodu a vykurovanie

+

Vylepšená účinnosť

V režime rekuperácie tepla je VRV IV až do % 

účinnejšie v porovnaní s VRV III. Pri prevádzke v jednom 

režime môže byť sezónna účinnosť systému dokonca 

až o % vyššia – vďaka technológii premenlivej teploty 

chladiva – v porovnaní s bežným VRF systémom.

Záťaž chladenia

Tepelná záťaž

Vonk. teplota

Zlepšený zmiešaný 

režim regulácie

Optimalizovaná časť 

výmenníka tepla pre 

najvyššiu sezónnu účinnosť 

a režime rekuperácie tepla

Vertikálne rozdelený výmenník tepla 

s optimalizovaným pomerom pre prevádzku 

v zmiešanom režime. Zlepšuje sa tým účinnosť 

rekuperácie tepla znížením vyžarovacích strát.

%

%

Počas režimu vykurovania zostáva spodná časť výmenníka 

tepla horúca, čím sa minimalizuje tvorenie námrazy a doba 

rozmrazovania.

Široký prevádzkový 
rozsah vykurovania

Systém VRV IV s rekuperáciou tepla má štandardný 

prevádzkový rozsah pre vykurovanie znížený až 

na -20°CWB. Pre technické serverovne môže tiež 

poskytnúť chladenie až do -25°CDB prostredníctvom 

externých nastavení a špecifického návrhu systému.

-20°CWB

-20°CDB

Technické chladenie

Vykurovanie

Chladenie

-5°CDB 43°CDB-25°CDB

15,5°CWB

Sever

Juh
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Výhody 
3-rúrkovej technológie

Nižšia tlaková strata 

znamená vyššiu účinnosť

 › Plynulý prietok chladiva v -rúrkovom systéme 
vďaka  menším plynovým rúram vedie k vyššej 
energetickej účinnosti

 › Distribuovaný prietok chladiva vo veľkom potrubí 
pre plyn v -rúrkovom systéme vedie k väčšej 
tlakovej strate

Viac bezplatného vykurovania

-rúrková technológia Daikin potrebuje menej energie 

na rekuperáciu tepla, čo znamená oveľa vyššiu 

účinnosť počas režimu rekuperácie tepla. Náš systém 

môže opätovne získať teplo pri nízkej kondenzačnej 

teplote, pretože má špeciálne rúrky pre plyn, kvapalinu 

a horúce pary.

V -rúrkovoom systéme sa plyn a kvapalina 

zmiešajú a prechádzajú rúrkami spolu, preto musí 

byť kondenzačná teplota vyššia, aby bolo možné 

oddeliť zmes plynu a kvapalného chladiva. Vyššia 

kondenzačná teplota znamená viac energie potrebnej 

pre rekuperáciu tepla a tým je účinnosť nižšia.

-rúrkový VRV H/R

-rúrkový systém

Tlak 

Dĺžka potrubia

Tlak

Entalpia

Príkon Daikin

Príkon – -rúrkový systém

Kondenzačná teplota °C

Kondenzačná teplota °C

Voľne kombinovateľné 

vonkajšie jednotky

Flexibilne kombinujte vonkajšie jednotky, aby ste znížili 

uhlíkové emisie, optimalizovali systém pre kontinuálne 

vykurovanie a dosiahli najvyššiu účinnosť.

Celková dĺžka potrubia 1 000 m

Najdlhšia celková dĺžka (ekvivalentná) 165 m (190 m)

Najdlhšia dĺžka po prvom refnete 90 m1

Prevýšenie medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami 90 m1

Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami 30 m

Flexibilný dizajn potrubia

1 Vonkajšia jednotka v najvyššej polohe. Informácie o obmedzeniach 

dĺžky potrubí žiadajte od miestneho obchodného zástupcu
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Ušetrite na chladiacej zmesi

 › Rúrky s menším priemerom a -rúrkové systémy 
prinášajú až o % menší objem chladiacej zmesi 
v porovnaní s -rúrkovými systémami, čím sa 
znižujú náklady na chladiacu zmes a zmierňuje sa 
negatívny dopad na životné prostredie

O 5 až 15% účinnejšia v režime rekuperácie tepla v porovnaní s 2-rúrkovým 
systémom

Až o 5% vyšší výkon chladenia pri väčších dĺžkach 
potrubia v porovnaní s 2-rúrkovým systémom
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Úplne prepracované 

BS boxy

BSQ , ,  A

BS ,  Q AVBS BS   Q AV

 BS ,  Q AV  BS  Q AV

Jednoportové 

 › Unikátny na trhu
 › Kompaktný a ľahký na inštaláciu
 › Odvod kondenzátu nie je potrebný
 › Ideálne riešenie pre vzdialené miestnosti
 › Funkcia technického chladenia
 › Pripojenie až do veľkosti jednotky  ( kW)
 › Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov

Viacportové: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › Až o % menšie a o % ľahšie než 
predchádzajúca rada

 › Rýchlejšia montáž, pretože je menej spojov a el. káblov
 › Všetky vnútorné jednotky je možné pripojiť 
k jednému BS boxu

 › Je potrebných menej servisných otvorov
 › Na jeden port je k dispozícii výkon až do  kW
 › Pripojenie až do veľkosti jednotky  ( kW) 
kombináciou  portov

 › Žiadne obmedzenie na nevyužitých portoch, čo 
umožňuje postupnú inštaláciu

 › Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov

Maximálna fl exibilita 

návrhu a rýchlosť inštalácie

 › Rýchly a fl exibilný návrh vášho systému unikátnym 
sortimentom jednoportových a viacportových BS boxov.

 › Široká škála kompaktných a ľahkých viacportovych 
BS boxov značne skracuje čas inštalácie.

 › Voľná kombinácia jednoportových 
a viacportovych BS boxov

Neustále maximálny komfort

Pomocou VRV BS boxu udržiava každá vnútorná 

jednotka, ktorá sa nepoužíva na prepínanie medzi 

vykurovaním a chladením, stálu požadovanú teplotu. 

Dôvodom je to, že náš systém rekuperácie tepla 

nemusí po zmene režimu vyrovnávať tlak v celom 

systéme.

Vyp

Rýchlejšia inštalácia vďaka univerzálnemu pripojeniu

 › Pred spájkovaním nie je potrebné rúru rezať (pre vnútorné 
jednotky menšie alebo s výkonom do , kW (veľkosť ))

 › Odrežte a zospájkujte rúru (pre vnútorné jednotky 
väčšie alebo s výkonom nad , kW (veľkosť ))

Rozdeľovací BS box

BS  Q AV
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  Voľná kombinácia vonkajších jednotiek na dodržanie požiadaviek 

inštalačného priestoru alebo účinnosti

  Široká fl exibilita potrubia:  m výškový rozdiel vo vnútri, maximálna 

dĺžka potrubia:  m, celková dĺžka potrubia:   m

  Možnosť rozšíriť prevádzkový rozsah pri chladení so znížením na 

-°C pri technickom chladení takých miestností ako sú serverovne

  Obsahuje všetky štandardné funkcie VRV

VRV IV s rekuperáciou tepla

Riešenie s najlepšou účinnosťou a komfortom

  Plne integrované riešenie s rekuperáciou tepla pre maximálnu 

účinnosť s hodnotami COP až do !

  Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: 

presná regulácia teploty, vetranie, príprava teplej pitnej vody, VZT 

jednotky a teplovzdušné clony Biddle

  Bezplatné vykurovanie a príprava teplej pitnej vody prenosom tepla 

z miestností vyžadujúcich chladenie do miestností vyžadujúcich 

vykurovanie alebo teplú vodu

  Dokonalý komfort pre hostí/nájomníkov zabezpečujúci súčasné 

chladenie a vykurovanie v jednom systéme

  Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV: variabilná teplota chladiva, 

kontinuálne vykurovanie, VRV konfi gurátor, -segmentový displej 

a plne invertorové kompresory, výmenník tepla na  stranách, PCB 

chladené chladivom, nový motor ventilátora na jednosmerný prúd

Vonkajšia jednotka REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T

Výkonový rozsah HP 8 10 12 14 16 18 20

Chladiaci výkon Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0

Vykurovací výkon Nom. kW 13,7 16,0 18,4 20,6 23,2 27,9 31,0 

Max. 6°CWB kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 

ηs,c % 212,4 222,0 216,9 226,6 216,8 216,2 210,3

ηs,h % 146,8 152,3 155,5 138,4 138,9 149,1 148,1

SEER 5,4 5,6 5,5 5,7 5,5 5,3

SCOP 3,7 3,9 4,0 3,5 3,8

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 100 125 150 175 200 225 250

Nom. -

Max. 260 325 390 455 520 585 650

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765

Hmotnosť kg 210 218 304 305 337

Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 78 79 81 86 88

Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. ot. dBA 58 61 64 65 66

Prevádzkový rozsah Chladenie Min.~Max. °CDB -5,0~43,0

Vykurovanie Min.~Max. °CWB -20,0~15,5

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Množstvo kg/TCO2Eq 9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52 12,7 15,9

Plyn mm 19,1 22,2 28,6

HP/LP plyn mm 15,9 19,1 22,2 28,6 

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 1 000 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 20 25 32 40 50 

Systém vonkajšej jednotky REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T

Systém Modul vonkajšej jednotky 1 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Modul vonkajšej jednotky 2 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T

Výkonový rozsah HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Chladiaci výkon Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0

Vykurovací výkon Nom. kW 16,0 21,7 23,2 27,9 31,0 34,4 36,9 37,1 39,7 44,4 46,4 

Max. 6°CWB kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 

ηs,c % 224,2 229,3 223,9 222,9 215,0 213,5 215,3 222,0 216,8 216,2 216,8

ηs,h % 156,4 148,9 147,4 150,8 152,3 155,7 147,5 151,0 150,9 152,9 138,9

SEER 5,7 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,5 5,6 5,5

SCOP 4,0 3,8 3,9 4,0 3,8 3,9 3,5

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 125,0 163,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0

Nom. -

Max. 325,0 423,0 520,0 585,0 650,0 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1 040,0

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Plyn mm 22,2 28,6 34,9

HP/LP plyn mm 19,1 22,2 28,6 

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 500 1 000 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 40 50 63 80 

REYQ-T

Až 30 m prevýšenie medzi 

vnútornými jednotkami

Súlad 

s ErP 

2021

Už v plnom súlade 
s LOT 21 - Tier 2
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REYQ,,,,,T

Vonkajšia jednotka REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T

Systém Modul vonkajšej jednotky 1 REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Modul vonkajšej jednotky 2 REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T

Modul vonkajšej jednotky 3 - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Výkonový rozsah HP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Chladiaci výkon Nom. kW 95,4 97,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Vykurovací výkon Nom. kW 51,1 54,2 58,1 58,9 60,9 62,9 67,0 69,6 74,3 79,0 83,7 

Max. 6°CWB kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5 

ηs,c % 216,4 213,2 215,3 217,6 216,8 219,7 216,8 216,5 216,3 216,2

ηs,h % 146,8 146,1 151,3 153,0 145,7 145,6 138,2 138,9 144,1 148,0 149,6

SEER 5,5 5,4 5,5 5,6 5,5

SCOP 3,7 3,9 3,7 3,5 3,7 3,8

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675

Nom. -

Max. 1 105 1 170 1 235 1 300 1 365 1 430 1 495 1 560 1 625 1 690 1 755

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 19,1

Plyn mm 34,9 41,3

HP/LP plyn mm 28,6 34,9 

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 1 000 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 80 100 125 

Modul vonkajšej jednotky REMQ 5T

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 685x930x765

Hmotnosť kg 210

Ventilátor Externý statický tlak Max. Pa 78

Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 77,0 

Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. ot. dBA 56,0 

Prevádzkový rozsah Chladenie Min.~Max. °CDB -5,0~43,0

Vykurovanie Min.~Max. °CWB -20,0~15,5

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Množstvo kg/TCO2Eq 9,7/20,2

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 20 

(1) Skutočný počet pripojiteľných vnútorných jednotiek závisí od typu vnútornej jednotky a obmedzenia indexu pripojenia systému (50% ≤ CR ≤ 120%).

Rekuperácia tepla VRV (REYQ8-54T)

Rozdeľovací BS box

Rozdeľovací BS box Hydrobox len 
na vykurovanie 

pre VRV 

Zásobník na teplú 
pitnú vodu

Solárny panel 
Daikin

Teplá pitná voda

Nízkoteplotný radiátor

VZT jednotka

Systém podlahového 
vykurovania

VRV vnútorné jednotkyPotrubie pre kvapalinu

Potrubie pre plyn

Teplá voda

Potrubie pre horúce pary

25°C – 35°C

45°C – 75°C

25°C – 75°C

45°C – 75°C
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BSQ-A

Vnútorná jednotka BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A

Príkon Chladenie Nom. kW 0,005

Vykurovanie Nom. kW 0,005

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 6 8

Maximálny výkonový index pripojiteľných vnútorných jednotiek 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 207x388x326

Hmotnosť kg 12 15

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech

Pripojenia potrubia Vonkajšia jednotka Kvapalina mm 9,5

Plyn mm 15,9 22,2

Horúce pary mm 12,7 19,1

Vnútorná jednotka Kvapalina mm 9,5

Plyn mm 15,9 22,2

Hluk pohlcujúca tepelná izolácia Penový polyuretán, plsť odolná voči plameňu

Napájanie Fáza 1~

Frekvencia Hz 50

Napätie V 220-240

Maximálne istenie (MFA) A 15

Jednoportový rozdeľovací box 

pre rekuperáciu tepla VRV IV

  Unikátny sortiment BS boxov pre fl exibilný a rýchly návrh
  Kompaktný a ľahký na inštaláciu
  Ideálny pre vzdialené miestnosti, pretože nie je potrebné potrubie na 
odvod kondenzátu

  Vďaka funkcii technického chladenia umožňuje integráciu serverovní do 
riešenia s rekuperáciou tepla

  Pripojenie až do veľkosti jednotky  ( kW)
  UNIKÁTNE  Rýchlejšia inštalácia vďaka univerzálnemu pripojeniu 
  Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov
  Možnosť pripojenia k jednotkám REYQ-T, RQCEQ-P a RWEYQ-T 

s rekuperáciou tepla

BS1Q-A
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BS,QAVB

Vnútorná jednotka BS 4Q14AV1B 6Q14AV1B 8Q14AV1B 10Q14AV1B 12Q14AV1B 16Q14AV1B

Príkon Chladenie Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Vykurovanie Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 20 30 40 50 60 64

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek na port 5

Počet portov 4 6 8 10 12 16

Maximálny výkonový index pripojiteľných vnútorných jednotiek 400 600 750

Maximálny výkonový index pripojiteľných vnútorných jednotiek na port 140

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1 060x430

Hmotnosť kg 17 24 26 35 38 50

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech

Pripojenia potrubia Vonkajšia jednotka Kvapalina mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Plyn mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9

Horúce pary mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6

Vnútorná jednotka Kvapalina mm 9,5 / 6,4

Plyn mm 15,9 / 12,7

Odvod kondenzátu VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Hluk pohlcujúca tepelná izolácia Uretánová pena, polyetylénová pena

Napájanie Fáza 1~

Frekvencia Hz 50

Napätie V 220-440

Maximálne istenie (MFA) A 15

Viacportový box pre 

rekuperáciu tepla VRV IV
  Unikátny sortiment BS boxov pre fl exibilný a rýchly návrh
  Kratší čas inštalácie vďaka širokému sortimentu, kompaktnej veľkosti 
a malej hmotnosti multi BS boxov

  Až o % menšie a o % ľahšie než predchádzajúca rada
  Rýchlejšia montáž, pretože je menej spojov a el. káblov
  Všetky vnútorné jednotky je možné pripojiť k jednému BS boxu
  Je potrebných menej servisných otvorov v porovnaní s inštaláciou 
jednoportových BS boxov

  Na jeden port je k dispozícii výkon až do  kW
  Pripojenie až do veľkosti jednotky  ( kW) kombináciou 
 portov

  Žiadne obmedzenie na nevyužitých portoch, čo umožňuje 
postupnú inštaláciu

  UNIKÁTNE  Rýchlejšia inštalácia vďaka univerzálnemu pripojeniu 
  UNIKÁTNE  Filtre na chladivo pre vyššiu spoľahlivosť
  Umožňuje aplikácie pre viacerých nájomcov
  Možnosť pripojenia k jednotkám REYQ-T, RQCEQ-P a RWEYQ-T s rekuperáciou tepla

BS-Q14AV1B



50

VRV IV tepelné čerpadlo
Optimálne riešenie Daikin 
s najvyšším komfortom

Štandardy VRV IV:

Variabilná teplota chladiva
Prispôsobte si svoju jednotku VRV pre najlepšiu 

sezónnu účinnosť a komfort

Kontinuálne vykurovanie
Nový štandard v komforte vykurovania

VRV konfi gurátor
Softvér pre zjednodušené spustenie do prevádzky, 

konfi guráciu a prispôsobenie

 › -segmentový displej

 › Automatické plnenie chladiva

 › Kontrola úniku chladiva

 › Tichý nočný režim

 › Funkcia nízkej hlučnosti

 › Možnosť pripojenia k štýlovým vnútorným Split jednotkám (len pre jednomodulové systémy)

 › Možnosť pripojenia k LT hydroboxu ()

 › Kompresory s invertorom

 › Riadiaca doska chladená chladivom

 › Výmenník tepla na  stranách jednotky

 › Reluktančný DC kompresor

 › DC invertor so sínusovou vlnou

 › Motor ventilátora na jednosmerný prúd

 › Tepelný výmenník e-pass

 › Funkcia I demand

 › Manuálna funkcia obmedzenia výkonu

(1) Na pripojenie LT hydroboxov k viacmodulovým 

systémom vonkajších jednotiek je potrebná 

jednotka na špeciálnu objednávku

Podrobné informácie o týchto funkciách nájdete 

v časti VRV IV technológie

Teplovzdušná clona
Teplovzdušná clona Biddle pre VRV (CYV)

Teplá voda
Nízkoteplotný hydrobox (1)

Vnútorné jednotky
VRV vnútorné jednotky

Bytové vnútorné jednotky 

(ako je Daikin Emura)

Vetranie
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla (VAM/VKM)

Súprava pripojenia VZT jednotky

Riadiace systémy

22
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Voľná kombinácia VRV vnútorných jednotiek 
so Split jednotkami (Daikin Emura, Nexura...)

FVXG-K

Nexura

FXFQ-A
VRV vnútorná jednotka

FXSQ-A
VRV vnútorná jednotka

Široký sortiment 
vnútorných jednotiek

FTXG-LW

Daikin Emura

BPMKS967A2

Kombinácia Split jednotiek a VRV jednotiek

Dostupné len pre 
jednomodulové systémy 

vonkajších jednotiek

Pripojiteľné Split vnútorné jednotky 

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

Daikin Emura – nástenná jednotka FTXG-LW/LS

Nástenná jednotka CTXS-K

Nástenná jednotka FTXS-K

Nástenná jednotka FTXS-G

Nexura – parapetná jednotka FVXG-K

Parapetná jednotka FVXS-F

Parapetno podstropná Flexi jednotka FLXS-B(9)

BPMKS box je potrebný na pripojenie SPLIT vnútorných jednotiek k VRV IV (RYYQ/RXYQ) 
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VRV IV 

overený v praxi: 
o 40% účinnejší

Výsledky: spotreba energie 
bola až o 60% nižšia

Výsledky skúšobnej prevádzky ukázali, že nový systém 

VRV IV spotreboval oveľa menej energie, najmä 

pri chladení, v porovnaní so systémom VRV III – 

v niektorých prípadoch až o 60% menej. Pri vykurovaní 

boli úspory v priemere 20%.

Skúšobná prevádzka v nemeckom odevnom 

obchodnom reťazci názorne predviedla ako 

inovatívne funkcie systému VRV IV výrazne zlepšili 

energetickú účinnosť oproti predchádzajúcim 

modelom.

 Využitie energie VRV III v roku 2012 v kWh

 Využitie energie VRV IV v roku 2013 v kWh

 Trend využitia energie VRV III

 Trend využitia energie VRV IV

Priemerná denná 

spotreba počas 

pracovnej doby 

v kWh
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Skúška Unterhaching ukazuje, ako technológia 

tepelného čerpadla VRV IV využíva obnoviteľný 

zdroj energie vzduch a ponúka kompletné 

a environmentálne udržateľné riešenie na 

vykurovanie, chladenie a vetranie v komerčných 

prostrediach. Skúšobná prevádzka tiež ukázala, že 

firmy dokážu identifikovať a ovládať plytvanie energie 

len dôkladným a inteligentným monitorovaním 

klimatizačných systémov, čo je služba, ktorú Daikin 

ponúka. 

VRV III 20 HP (2 moduly) VRV IV 18 HP (1 modul)

Obdobie Marec 2012 – Február 2013 Marec 2013 – Február 2014

Priem. (kWh/mesiac) 2 797 1 502

Celkový počet 
(KWh)

33 562 18 023

Celkom (€) 6 041 3 244

Ročne (prevádzkové 

náklady/m² (€/m²)
9,9  5,3 

Úspory 46% = 2 797 € 

Merané údaje 

Obchod s módou Unterhaching (Nemecko)

 › Podlahový priestor:  m²

 › Náklady za energiu: , Euro/kWh

 › Systém braný do úvahy pre spotrebu:

 - VRV IV tepelné čerpadlo s kontinuálnym vykurovaním

 - Kazetová jednotka s kruhovým výfukom 

   (bez samočistiaceho dekoračného panela)

 - VAM na vetranie (x VAM)

 - Teplovzdušná clona Biddle

Rozdiel medzi priemernou dennou izbovou teplotou a vonkajšou teplotou počas otváracích hodín
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Celková dĺžka potrubia 1 000 m

Najdlhšia celková dĺžka (ekvivalentná) 165 m (190 m)

Najdlhšia dĺžka po prvom refnete 90 m1

Prevýšenie medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami 90 m1

Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami 30 m

1 Ďalšie informácie a obmedzenia vám poskytne miestny predajca

2 v prípade, že je vonkajšia jednotka umiestnená pod vnútornými jednotkami

Voľná kombinácia 
vonkajších jednotiek 

Voľná kombinácia vonkajších jednotiek na 

optimalizáciu pre malú zastavanú plochu, 

kontinuálne vykurovanie, najvyššiu účinnosť 

alebo inú kombináciu

Flexibilný dizajn potrubia
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VRV IV tepelné čerpadlo

Optimálne riešenie Daikin s najvyšším komfortom

  Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: presná regulácia teploty, vetranie, príprava teplej pitnej vody, VZT jednotky 

a teplovzdušné clony Biddle

  Široký sortiment vnútorných jednotiek: možnosť kombinovať VRV jednotky so Split jednotkami (Daikin Emura, Nexura...)

  Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV: variabilná teplota chladiva, kontinuálne vykurovanie, VRV konfi gurátor, -segmentový displej a plne 

invertorové kompresory, výmenník tepla na  stranách, PCB chladené chladivom, nový motor ventilátora na jednosmerný prúd

  Voľná kombinácia vonkajších jednotiek na dodržanie požiadaviek inštalačného priestoru alebo účinnosti

  K dispozícii aj ako Len vykurovanie nevratným externým nastavením

  Obsahuje všetky štandardné funkcie VRV

Vonkajšia jednotka RYYQ/RXYQ 8T8 10T 12T 14T 16T 18T 20T

Výkonový rozsah HP 8 10 12 14 16 18 20

Chladiaci výkon Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0

Vykurovací výkon Nom. kW 13,7 16,0 18,4 20,6 23,2 27,9 31,0 

Max. 6°CWB kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 

ηs,c % 212,4 222,2 216,9 226,6 216,8 216,2 210,3

ηs,h % 142,0 147,2 149,6 136,7 137,0 141,4 145,4

SEER 5,4 5,6 5,5 5,7 5,5 5,3

SCOP 3,6 3,8 3,8 3,5 3,5 3,6 3,7

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 100 125 150 175 200 225 250

Nom. 200 250 300 350 -

Max. 260 325 390 455 520 585 650

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765

Hmotnosť kg 243 252 356 391

Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Nom. m³/min 175 223 -

Akustický výkon Chladenie Nom. dBA 78,0 79 81,0 81 86,0 88,0 

Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. dBA 58,0 58 61,0 61 64,0 65,0 66,0 

Prevádzkový rozsah Chladenie Min.~Max. °CDB -5,0~43,0 -5~43 -5,0~43,0 -5~43 -5,0~43,0

Vykurovanie Min.~Max. °CWB -20,0~15,5 -20~15,5 -20,0~15,5 -20~15,5 -20,0~15,5

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Množstvo kg/TCO2Eq 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

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9

Plyn mm 19,1 22,2 28,6

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 1 000 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 20 25 32 32 40 50 

Vonkajšie jednotky RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T8 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T8 40T

Systém Modul vonkajšej jednotky 1 10 8 12 16 8 10

Modul vonkajšej jednotky 2 12 16 14 16 18 16 18 20 10 12

Modul vonkajšej jednotky 3 - 20 18

Výkonový rozsah HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Chladiaci výkon Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 97,0 102,4 111,9

Vykurovací výkon Nom. kW 34,4 36,9 37,1 39,7 44,4 46,4 51,1 56,4 59,4 58,9 

Max. 6°CWB kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,5 125,5 

ηs,c % 213,5 215,3 222,0 216,8 216,2 216,8 216,4 213,2 213,6 217,6

ηs,h % 150,0 144,5 143,8 142,6 138,8 137,0 141,8 145,7 147,6 145,7

SEER 5,4 5,5 5,6 5,5 5,4 5,5

SCOP 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Nom. -

Max. 715 780 845 910 975 1 040 1 105 1 170 1 235 1 300

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 15,9 19,1

Plyn mm 28,6 34,9 41,3

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 1 000 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 63 80 100 

RYYQ-T(8) / RXYQ-T(8)

Až 30 m prevýšenie medzi 

vnútornými jednotkami

Súlad

 s ErP 

2021

Už v plnom súlade 
s LOT 21 - Tier 2



55

RYYQ-T() / RXYQ-T()

Vonkajšie jednotky RYYQ/RXYQ 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T

Systém Modul vonkajšej jednotky 1 10 12 14 16 18

Modul vonkajšej jednotky 2 16 18

Modul vonkajšej jednotky 3 16 18

Výkonový rozsah HP 42 44 46 48 50 52 54

Chladiaci výkon Nom. kW 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Vykurovací výkon Nom. kW 60,9 62,9 67,0 69,6 74,3 79,0 83,7 

Max. 6°CWB kW 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5 

ηs,c % 217,6 216,8 219,7 216,8 216,5 216,3 216,2

ηs,h % 143,3 143,2 136,9 137,0 139,9 142,0 142,1

SEER 5,5 5,6 5,5

SCOP 3,7 3,5 3,6

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 525 550 575 600 625 650 675

Nom. -

Max. 1 365 1 430 1 495 1 560 1 625 1 690 1 755

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 19,1

Plyn mm 41,3

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 1 000 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 100 125 

Modul vonkajšej jednotky RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765

Hmotnosť kg 188 195 309 319

Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261

Externý statický tlak Max. Pa 78

Smer výtlaku Vertikálna

Typ Axiálny ventilátor

Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 78 79 81 86 86,0 88,0 

Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. ot. dBA 58 61 64 65,0 66,0 

Prevádzkový rozsah Chladenie Min.~Max. °CDB -5~43 -5,0~43,0

Vykurovanie Min.~Max. °CWB -20~15,5 -20,0~15,5

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Množstvo kg/TCO2Eq 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

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 20 25 32 40 40 50 

(1) Skutočný počet pripojiteľných jednotiek závisí od typu vnútorných jednotiek (VRV, Hydrobox, Split a pod.) a obmedzenia indexu pripojenia systému (50% ≤ CR ≤ 130%).

FVXG-K

Nexura

FXFQ-A
VRV vnútorná jednotka

FXSQ-A
VRV vnútorná jednotka

FTXG-LW

Daikin Emura

BPMKS967A2

Pripojiteľné Split vnútorné jednotky 

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

Daikin Emura – nástenná jednotka FTXG-LW/LS

Nástenná jednotka CTXS-K

Nástenná jednotka FTXS-K

Nástenná jednotka FTXS-G

Nexura – parapetná jednotka FVXG-K

Parapetná jednotka FVXS-F

Parapetno podstropná Flexi jednotka FLXS-B(9)

BPMKS box je potrebný na pripojenie SPLIT vnútorných jednotiek k VRV IV (RYYQ/RXYQ) 
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VRV IV séria S – tepelné čerpadlo

Najkompaktnejší systém VRV

Teplovzdušná clona
Teplovzdušná clona Biddle pre VRV (CYV)

Riadiace 

systémy

22

Vetranie
Vetracie jednotky so spätným 

získavaním tepla (VAM/VKM)

Súprava pripojenia VZT 

jednotky

Najkompaktnejšia 
jednotka na trhuVysoká 823 mm a váži 94kg

 › Kontrola úniku chladiva

 › Tichý nočný režim

 › Funkcia nízkej hlučnosti 

 › Možnosť pripojenia k Split vnútorným jednotkám (Daikin Emura, Nexura)

 › Kompresory s invertorom

 › Plynom chladená riadiaca doska PCB (dostupná na modeloch RXYSQ,,, TY/TY)

 › Reluktančný DC kompresor

 › DC invertor so sínusovou vlnou

 › Motor ventilátora na jednosmerný prúd

 › Tepelný výmenník e-pass

 › Funkcia I demand

 › Manuálna funkcia obmedzenia výkonu

Štandardy VRV IV:

Variabilná teplota chladiva

Prispôsobte si svoju jednotku VRV pre najlepšiu 

sezónnu účinnosť a komfort

VRV konfi gurátor

Softvér pre zjednodušené spustenie do prevádzky, 

konfi guráciu a prispôsobenie

Podrobné informácie o týchto funkciách nájdete v časti VRV IV technológie

Vnútorné jednotky
VRV vnútorné jednotky

Bytové vnútorné jednotky 

(ako je Daikin Emura)

RXYSQ, , TYRXYSQ, , TV/TYRXYSCQ, TV
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Úspora priestoru

Systém VRV série S je tenší a kompaktnejší, čím značne 

ušetrí priestor pri montáži.

900 mm 940 mm
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320 mm 460 mm

Najširší sortiment jednotiek s predným vyfukovaním na trhu

Najmenšia výška na trhu
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/ HP  HP // HP / HP

Kompakt:

Dve osoby ju ľahko presunú 

a inštalujú.

Ideálne na inštaláciu pod okno na balkóneIdeálne pre strešné inštalácie

 › Kompaktné zariadenia Daikin VRV IV série S sa 
vďaka svojim kompaktným rozmerom dajú 
diskrétne namontovať na balkón a dokážu vám 
zabezpečiť klimatizovanie miestnosti aj napriek 
miniatúrnym vonkajším rozmerom.

 › Toto mini VRV s redukovanou výškou je možné 
skryť na mnohé miesta, kam nie je možné pre 
nedostatočnú výšku umiestniť jednotku s dvomi 
ventilátormi.

Redukovaná výška robí jednotku neviditeľnou zvnútra a nepostrehnuteľnou zvonkaNepostrehnuteľné pre parapetnú inštaláciu
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Široký sortiment vnútorných jednotiek

* Nie je možné kombinovať vnútorné jednotky VRV a štýlové Split vnútorné jednotky.

* Na pripojenie Split vnútorných jednotiek je potrebný BPMKS box s expanznými ventilmi

FCQG-F

FBQ-D

BPMKS967A2

FTXG-LS -  Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

... alebo štýlové vnútorné jednotky 
(Split a Sky Air)

Pripojenie jednotiek VRV...

FXAQ-P

FXFQ-A

FXSQ-A

FXZQ-A

Pripojiteľné Split vnútorné jednotky

Viac informácii o Split vnútorných jednotkách Daikin nájdete v našom portfóliu vnútorných jednotiek

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

Kazetová jednotka s kruhovým výfukom FCAG-A

Úplne plochá kazetová jednotka FFA-A

Tenká kanálová jednotka FDXM-F3

Kanálová jednotka s invertorovým ventilátorom FBA-A

Daikin Emura – nástenná jednotka FTXG-LW/LS

Nástenná jednotka CTXS-K

Nástenná jednotka FTXS-K

Nástenná jednotka FTXS-G

Podstropná jednotka FHA-A

Nexura – parapetná jednotka FVXG-K

Parapetná jednotka FVXS-F

Neopláštená parapetná jednotka FNA-A

Parapetno podstropná Flexi jednotka FLXS-B(9)
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VRV vnútorné 

jednotky 

pripojené

Split vnútorné 

jednotky 

pripojené

Celková dĺžka potrubia 300 m 140 m

Najväčšia skutočná dĺžka
120 m (4-8HP)/

150 m (10-12HP)

Minimálna dĺžka medzi vonkajšou jednotkou a prvým refnetom - 5 m

Minimálna dĺžka potrubia medzi BP a vnútornou jednotkou - 2 m

Maximálna dĺžka potrubia medzi BP a vnútornou jednotkou - 15 m

Najdlhšia dĺžka po prvom refnete 40 m 40 m

Prevýšenie medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami 50 m (40 m1) 30 m

Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami 15 m 15 m

1   Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 

27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teplote: 35°C, ekvivalentnej 

dĺžke potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m

2   Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 

20°CDB vonkajšej teplote: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej 

dĺžke potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m

 0 1 2 3 4 5

Vykurovanie

Chladenie

Vysoké hodnoty COP

Hlavnou výhodou systému VRV IV série S je jeho 

výnimočná energetická účinnosť. Systém dosahuje 

vysoké hodnoty COP počas chladenia aj vykurovania 

zdokonalenými komponentmi a funkciami. 4,00 1

4,52 2

Flexibilný dizajn potrubia

1 Vonkajšia jednotka umiestnená nižšie 
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Technológie

VRV IV série S
Super mriežka

Špirálové pásy sú zarovnané 
v smere vyfukovaného 
vzduchu, aby sa minimalizovala 
turbulencia a znížila sa hlučnosť.

Kompresor

Typ Swing > bez odlučovača oleja
Vanička a rotor tvoria jeden celok, čoho 
výsledkom je:
 › Nižšia úroveň hluku
 › Dlhšia životnosť kompresora
 › Vyššia účinnosť vďaka absencii 
interných únikov chladiva medzi 
stranami s vysokým a nízkym tlakom

Zdokonalené lopatky ventilátora

Vzduchové prúdy 
vzájomne kolidujú 
a vytvárajú stratu

Vzduchové prúdy sa 
vyhladzujú okolo výrezu 
v tvare písmena V a znižujú 
stratu pri prúdení vzduchu

Riadiaca doska 

chladená chladivom

 › Spoľahlivé chladenie, keďže 
nie je ovplyvnené vonkajšou 
teplotou

 › Menšia rozvodová skrinka pre 
plynulejší prietok vzduchu 
cez výmenník tepla zvyšuje 
účinnosť výmenníka tepla o %

Vanička upevnená 
k rotoru

Rotor

Tepelný výmenník e-pass

Optimalizácia rozloženia okruhu tepelného výmenníka 

zabraňuje prenosu tepla z prehriatej plynovej časti 

smerom k vedľajšej časti podchladenej kvapalinou, čo 

je účinnejší spôsob využitia tepelného výmenníka.

Štandardný tepelný výmenník

Dnu °C

°C

Von °C

°C

°C

°C

Tepelný výmenník e-pass

°C

Dnu °C

°C

Von °C

°C

°C

Spotreba energie

Preddefi nované obmedzenie

Čas

Funkcia I-demand

Obmedzenie maximálnej spotreby energie.

Novo uvedený snímač prúdu minimalizuje rozdiel 

medzi skutočnou spotrebou a dopredu defi novanou 

spotrebou el. energie.

Pôvodné Nové

Kolízia
Oddelené
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POTRUBIE S DĹŽKOU 70 M UMOŽŇUJE 

INŠTALÁCIU MIMO DOMU

INŠTALÁCIA V ATIKE STRECHY APLIKÁCIA VO VEĽKEJ VILE

INŠTALÁCIA NA STRECHE KANCELÁRSKEJ BUDOVY

Mini VRV
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RXYSCQ-TV

Pripojiteľné Split vnútorné jednotky

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

Kazetová jednotka s kruhovým výfukom FCAG-A

Úplne plochá kazetová jednotka FFA-A

Tenká kanálová jednotka FDXM-F3

Kanálová jednotka s invertorovým ventilátorom FBA-A

Daikin Emura – nástenná jednotka FTXG-LW/LS

Nástenná jednotka CTXS-K

Nástenná jednotka FTXS-K

Nástenná jednotka FTXS-G

Podstropná jednotka FHA-A

Nexura – parapetná jednotka FVXG-K

Parapetná jednotka FVXS-F

Neopláštená parapetná jednotka FNA-A

Parapetno podstropná Flexi jednotka FLXS-B(9)

VRV IV Séria S Kompakt – 

tepelné čerpadlo

Najkompaktnejší systém VRV

  Kompaktný a ľahký ventilátor robí jednotku veľmi nenápadnou

  Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: 

presná regulácia teploty, vetranie, VZT jednotky a teplovzdušné 

clony Biddle

  Široký sortiment vnútorných jednotiek: možnosť pripojenia buď 

jednotky VRV alebo Split vnútorné jednotky, ako sú Daikin Emura, 

Nexura...

  Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV: variabilná teplota chladiva 

a plne invertorové kompresory

  Možnosť obmedziť maximálnu spotrebu energie medzi  a %, 

napríklad v čase vyššieho odberu energie inými zariadeniami

  Obsahuje všetky štandardné funkcie VRV

RXYSCQ-TV1

 mm

Len 

823 mm 

výška!

Vonkajšia jednotka RXYSCQ 4TV1 5TV1

Výkonový rozsah HP 4 5

Chladiaci výkon Nom. kW 12,1 (1,000) 14,0 (1,000)

Vykurovací výkon Nom. kW 8,4 9,7 

Max. 6°CWB kW 14,2 16,0 

ηs,c % 322,8 303,4

ηs,h % 182,3 185,1

SEER 8,1 7,7

SCOP 4,6 4,7

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 50,0 62,5

Nom. -

Max. 130,0 162,5

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 823x940x460

Hmotnosť kg 94

Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 68 69

Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. ot. dBA 51 52

Prevádzkový rozsah Chladenie Min.~Max. °CDB -5,0~46,0

Vykurovanie Min.~Max. °CWB -20,0~15,5

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Množstvo kg/TCO2Eq 3,7/7,7

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52

Plyn mm 15,9

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 300 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/220-240

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 32 

(1)Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX, Split, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému (50% ≤ CR ≤ 130%).

Súlad 

s ErP 

2021

Už v plnom súlade 

s LOT 21 - Tier 2
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RXYSQ-TV/TY

Vonkajšia jednotka RXYSQ 4T8V 5T8V 6T8V 4T8Y 5T8Y 6T8Y 8TY1 10TY1 12TY1

Výkonový rozsah HP 4 5 6 4 5 6 8 10 12

Chladiaci výkon Nom. kW 12,10 14,00 15,50 12,10 14,00 15,50 22,4 28,0 33,5

Vykurovací výkon Nom. kW 8,00 9,20 10,20 8,00 9,20 10,20 14,9 19,6 23,5 

Max. 6°CWB kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 

ηs,c % 278,9 270,1 278,0 269,2 260,5 268,3 247,3 247,4 256,5

ηs,h % 171,6 182,9 192,8 154,4 164,5 174,1 165,8 162,4 169,6

SEER 7,0 6,8 7,0 6,8 6,6 6,8 6,3 6,5

SCOP 4,4 4,6 4,9 3,9 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 50,0 62,5 70,0 50,0 62,5 70,0 100,0 125,0 150,0

Nom. -

Max. 130,0 162,5 182,0 130,0 162,5 182,0 260,0 325,0 390,0

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 345x900x320 1 430x940x320 1 615x940x460

Hmotnosť kg 104 144 175 180

Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 68 69 70 68 69 70 73 74 76

Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. ot. dBA 50 51 50 51 55 57 

Prevádzkový rozsah Chladenie Min.~Max. °CDB -5,0~46,0 -5,0~52,0

Vykurovanie Min.~Max. °CWB -20,0~15,5

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Množstvo kg/TCO2Eq 3,6/7,5 5,5/11,5 7,0/14,6 8,0/16,7

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52 12,7

Plyn mm 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 300 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 32 16 25 32 

(1)Skutočný počet jednotiek závisí od typu vnút. jedn. (VRV, DX, Split, DX a pod.) a obmedz. indexu pripoj. systému (50% ≤ CR ≤ 130%).

VRV IV séria S – 

tepelné čerpadlo

Riešenie na úsporu priestoru bez zníženia účinnosti

  Priestorovo úsporný a fl exibilný dizajn

  Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: 

presná regulácia teploty, vetranie, VZT jednotky a teplovzdušné 

clony Biddle

  Široký sortiment vnútorných jednotiek: možnosť pripojenia buď 

jednotky VRV alebo Split vnútorné jednotky, ako sú Daikin Emura, 

Nexura...

  Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV: variabilná teplota chladiva 

a plne invertorové kompresory

  Široká škála jednotiek ( až HP), ktoré sú vhodné pre projekty do 

 m² s priestorovými obmedzeniami

  Možnosť obmedziť maximálnu spotrebu energie medzi  a %, 

napríklad v čase vyššieho odberu energie inými zariadeniami

  Obsahuje všetky štandardné funkcie VRV

RXYSQ-T8V / RXYSQ-T8Y/TY1

Pripojiteľné Split vnútorné jednotky 

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

Kazetová jednotka s kruhovým výfukom FCAG-A

Úplne plochá kazetová jednotka FFA-A

Tenká kanálová jednotka FDXM-F3

Kanálová jednotka s invertorovým ventilátorom FBA-A

Daikin Emura – nástenná jednotka FTXG-LW/LS

Nástenná jednotka CTXS-K

Nástenná jednotka FTXS-K

Nástenná jednotka FTXS-G

Podstropná jednotka FHA-A

Nexura – parapetná jednotka FVXG-K

Parapetná jednotka FVXS-F

Neopláštená parapetná jednotka FNA-A

Parapetno podstropná Flexi jednotka FLXS-B(9)

Súlad

s ErP 

2021

Už v plnom súlade 

s LOT 21 - Tier 2
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 Tepelné čerpadlá VRV IV série i 
na inštaláciu vo vnútri

Štandardy VRV IV:

Variabilná teplota chladiva

Prispôsobte si svoju jednotku VRV pre najlepšiu 

sezónnu účinnosť a komfort

VRV konfi gurátor

Softvér pre zjednodušené spustenie do prevádzky, 

konfi guráciu a prispôsobenie

 › Tichý nočný režim

 › Kompresory s invertorom

 › Funkcia nízkej hlučnosti

 › DC invertor so sínusovou vlnou

 › Motor ventilátora na jednosmerný prúd

 › Tepelný výmenník e-pass

 › Funkcia I demand

 › Manuálna funkcia obmedzenia výkonu

Podrobné informácie o týchto funkciách nájdete v časti VRV IV technológie

Teplovzdušná clona
Teplovzdušná clona Biddle pre VRV (CYV)

Vnútorné jednotky
VRV vnútorné jednotky

Vetranie
Vetracie jednotky so spätným 

získavaním tepla (VAM/VKM)

Súprava pripojenia VZT jednotky
Riadiace systémy

22

Unikátny patentovaný koncept
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Neviditeľná

 › Rozširuje širšie spektrum použitia, keďže vonkajšia 
montáž nepredstavuje žiadne obmedzenie

 › Rýchlejšie uvedenie do prevádzky vďaka 
jednoduchšiemu vybavovaniu stavebných 
povolení 

Nízka hlučnosť

 › Výborne sa hodí do husto osídlených oblastí, 
ako sú centrá miest, vďaka nízkej prevádzkovej 
hlučnosti

<

 › Bezproblémová integrácia do okolitého prostredia, 
keďže viditeľná je len mriežka 

 › Nie je potrebná inštalácia na strechu ani inštalácia 
na dvor

 › Dedikované režimy ešte viac znižujú hlučnosť 
v snahe vyhovieť predpísanej úrovni hlučnosti 
v mestách

Ľahké jednotky 

môžu inštalovať 

dve osoby

Zvuk výmenníka tepla nie je hlasnejší 

ako bežná hovorená reč

Zvuk kompresora nie je hlasnejší 

ako chladnička
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Bezkonkurenčná fl exibilita vďaka skutočnosti, 

že vonkajšia jednotka je rozdelená na dve časti

1
2

Výmenník tepla

Kompresor

Max. 30 mMax. 70 m

VRV vnútorné jednotky

K

1. Výmenník tepla je 
možné nainštalovať do 
podhľadu.

2. Kompresor je 
kompaktný a diskrétny 
a dá sa nainštalovať 
na úroveň podlahy, do 
nevyužitej kancelárie, 
miestnosti skladu, 
strojovne alebo 
kuchynky.

1

2

Unikátna Split vonkajšia jednotka na montáž do interiéru

Tento kompaktný a diskrétny kompresor je možné 
nainštalovať na úroveň podlahy, do nevyužívanej 
kancelárie, miestnosti skladu, strojovne alebo 
kuchyne, zatiaľ čo výmenník tepla je možné 

namontovať do podhľadu. To znamená, že 
klimatizačný systém nie je vôbec vidieť a nezaberá 
drahocenný podlažný priestor v komerčných 
budovách.

To znamená, že klimatizačný systém nie je vôbec vidieť a nezaberá drahocenný podlažný priestor v komerčných budovách.

Max. celková dĺžka potrubia:  m ( HP)/ m ( HP)
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Neviditeľné nasávanie a výfuk vzduchu
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Magický liek 
na rôzne problémy s montážou

Vysoká fl exibilita

Svet naruby: moduly inštalujte na miesto, 
ktoré vyhovuje zákazníkovi a nie tam, kde je 
to pre vonkajšiu jednotku najvýhodnejšie

Pokiaľ nie je k dispozícii plochá strecha alebo 
záhradka za domom na inštaláciu vonkajšej 
jednotky, systém VRV IV série i ponúka riešenie. 

Nasávanie a výfuk je možné nainštalovať na fasádu 
alebo na zadnú časť budovy, keďže frekvenčne 
riadené ventilátory umožňujú nastaviť dispozičný 
tlak podľa dĺžky potrubí.

Modul kompresora je možné nainštalovať až 
 m od jednotky výmenníka tepla v skladovej 
miestnosti a pod.

Príklad 1

Flexibilná inštalácia vďaka ventilátorom s invertorom
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SHOP

=

€

SHOP

Kratšie potrubné rozvody k vnútorným jednotkám 

znižujú náklady na montáž v porovnaní s inštaláciou na 

strechu alebo na dvor

Inštalácia na dvor alebo na strechu si vyžaduje 
dlhé potrubné rozvody
 › Dlhý čas inštalácie
 › Zvýšené investičné aj prevádzkové náklady
 › Strata výkonu

Systémy VRV IV série i sa dajú nainštalovať do 
blízkosti vnútorných jednotiek
 › Rýchlejšia inštalácia
 › Nižšie náklady
 › Žiadna strata výkonu

Nie sú potrebné žiadne objemné a drahé 

protihlukové opatrenia

V prípade štandardných jednotiek sú na vyhovenie 
požiadavkám mestských nariadení potrebné 
protihlukové opatrenia
 › Drahé protihlukové bariéry môžu byť nevyhnutné 
na stlmenie hluku (štandardná vonkajšia jednotka 
dosahuje hlučnosť  až  dBA)

 › Interiérová inštalácia využívajúca nákladný podlahový 
priestor v budove

S jednotkami VRV IV série i poľahky splníte 
požiadavky vyplývajúce z mestských nariadení bez 
nevyhnutnosti zavádzať protihlukové opatrenia
 › Hlučnosť pri prevádzke  dBA v prípade modelu HP 
(fl exibilná možnosť inštalácie na chodbu, do oblasti 
predajne...) alebo ešte nižšia pri použití tlmenia

 › Neplytvá sa podlahovým priestorom, keďže jednotky 
sa dajú nainštalovať do podhľadu, na stenu a pod.

Príklad 2

Príklad 3

malá vzdialenosť

Iné VRF Iné VRFVRV IV Séria i VRV IV Séria i
strojovňa

sklad

sklad

protihlukové 
bariéry

kuchyňa

kuchyňa

Viac podlahového 
priestoru

Vyššie nároky na podlahový priestor Nákladné protihlukové opatrenia Nie sú potrebné žiadne ďalšie 
opatrenia

veľká vzdialenosť

PREDAJŇA PREDAJŇA
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Patentovaný výmenník tepla 

v tvare písmena V
pre najlepší pomer plochy k objemu

Patentovaná 
perforovaná 
a izolovaná 

deliaca stena

Znižuje vodivosť a predchádza 
tepelným mostom

Štandardne dodávaný fi lter

 › dodávaný s jednotkou na predchádzanie prieniku 
nečistôt do tepelného výmenníka

Výška len 

 mm

Poľahky sa zmestí 

do každého 

podhľadu

8 
patentov

Mimoriadne efektívne 

odstredivé ventilátory 

 › V porovnaní s viaclamelovým odstredivým 
ventilátorom je zvýšenie účinnosti až nad %

 › Patentovaná technológia dozadu 
zaoblených lopatiek

 › Väčší nárast tlaku

Optimalizované prúdenie 

vzduchu a rozvádzanie tepla

 › Najvyšší výkon pri rozmrazovaní (otestované pri vysokej 
vlhkosti do -°C).
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Jednotka kompresora 

s vyklápaciou elektroskrinkou
Flexibilná a jednoduchá inštalácia

Len 

77 kg 
(5HP)

Nevyžaduje si 

odvodnú prípojku

 › Vďaka prirodzenému odparovaniu
 › Minimalizovaný studený povrch na 
zníženie tvorby kondenzátu

 › Rýchla a jednoduchá inštalácia

Výklopná elektroskrinka

 › Na jednoduchý prístup ku všetkých 
 dielom kompresora

Spodný kryt 

bez zvarov

 › Predchádza riziku korózie

Flexibilita vďaka možnosti pripojenia 

chladiacej zmesi zozadu alebo zhora

Kompaktné rozmery

 › Maximalizuje využiteľnú podlahovú plochu ( x  mm v prípade modelu HP)
 › Dá sa jednoducho namontovať v sklade, nevyužitej kancelárii a pod.

Výmenník tepla 
s vedľajším 
chladením typu 
rúrka-v-rúrke
 › Tento patentovaný 

výmenník tepla zvyšuje 
kapacitu systému 
garantovaním optimálneho 
stavu chladiacej zmesi 
v module výmenníka tepla. 
Toto následne zvyšuje 
celkovú účinnosť.
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SB.RKXYQT

Vonkajšie jednotky SB.RKXYQ 5T8 8T

Systém Výmenník tepla RDXYQ5T8 RDXYQ8T

Kompresor RKXYQ5T8 RKXYQ8T

Výkonový rozsah HP 5 8

Chladiaci výkon Nom. kW 14,0 (1,000) 22,4 (1,000)

Vykurovací výkon Nom. kW 10,4 12,9 

Max. 6°CWB kW 16,0 25,0 

ηs,c % 200,1 191,1

ηs,h % 149,3 140,9

SEER 5,1 4,9

SCOP 3,8 3,6

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 10 17 

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 62,5 100,0

Nom. 125,0 200,0

Max. 162,5 260,0

Pripojenia potrubia Medzi modulom kompresora 

(CM) a modulom výmenníka 

tepla (HM)

Kvapalina OD mm 12,7

Plyn OD mm 19,1 22,2

Medzi modulom kompresora 

(CM) a vnútornými 

jednotkami (IU)

Kvapalina OD mm 9,52

Plyn OD mm 15,9 19,1

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 140 300 

Modul vonkajšej jednotky
Modul tepelného výmenníka Modul kompresora

5T8 8T 5T8 8T

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 397x1 456x1 044 701x600x554 701x760x554

Hmotnosť kg 95 103 79 105

Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Nom. m³/min 55 100 -

Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 77 81 60 64 

Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. ot. dBA 47 54 47 48 

Chladivo Typ/GWP - R-410A/2 087,5

Množstvo kg/TCO2Eq -/- 2,00/4,20 4,00/8,35

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 10 10 16 20

VRV IV tepelné čerpadlo na 

inštaláciu vo vnútri

Neviditeľný VRV systém

  Unikátne VRV tepelné čerpadlo na inštaláciu vo vnútri

  Unikátna fl exibilita, pretože vonkajšia jednotka sa rozdeľuje na dva 

prvky: výmenník tepla a kompresor

Kompresor môže byť aj nad 
výmenníkom tepla

Výmenník 
tepla

VRV vnútorné 
jednotky

Kompresor

Max.  m

Max.  m

  Veľmi sa hodí do husto osídlených oblastí vďaka nízkej prevádzkovej 

hlučnosti a bezproblémovej integrácii do okolitej architektúry, 

keďže je viditeľná len mriežka

  Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV: Variabilná teplota chladiva, 

VRV konfi gurátor a kompresory s invertorom

SB.RKXYQ-T(8)

  Dve osoby môžu nainštalovať ľahké jednotky (max.  kg)

  Unikátny výmenník tepla v tvare V má kompaktné rozmery 

(jednotka vysoká len  mm), čím umožňuje inštaláciu do 

podhľadov so zaručením najvyššej účinnosti

  Mimoriadne účinné radiálne ventilátory (v porovnaní 

s viaclamelovým odstredivým ventilátorom je zvýšenie účinnosti až 

cez %)

  Jednotka kompresora s malou zastavanou plochou ( x  mm) 

maximalizuje využiteľný podlahový priestor

  Obsahuje všetky štandardné funkcie VRV

Súlad 

s ErP 

2021

Už v plnom súlade 

s LOT 21 - Tier 2
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Len hľadajte ďalej, aj 
tak ma nikdy nenájdete

i

Mestské tajomstvo

Ukrytý na najlepších miestach

Náš systém VRV IV série i predstavuje z pohľadu montéra vskutku jedinečné 

riešenie, pokiaľ sa vynorí požiadavka na systém, ktorý vôbec nie je vidieť. 

Je kompaktný a v interiéri sa dá ľahko skryť, pričom zvonka sú viditeľné len 

mriežky. Kompresor rozdelený na dva ľahké komponenty sa dá nainštalovať na 

úroveň podlahy v miestnosti skladu alebo strojovni, zatiaľ čo výmenník tepla 

vysoký len 400 mm sa dá nainštalovať do štandardného podhľadu. Systém 

VRV IV série i obsahuje patentovaný výmenník tepla v tvare písmena V, ktorý 

zvyšuje efektívnosť. Aby si váš zákazník mohol začať užívať všetky výhody, ktoré 

prináša dokonale neviditeľný systém VRV.

Viac sa dočítate na stránke www.daikineurope.com/citysecret
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RXYLQ-T 

VRV tepelné čerpadlo, 

optimalizované pre chladné 

podnebie

Riešenie na miesta, kde je prioritou vykurovanie bez 
zníženia účinnosti

  Vhodné na monovalentné vykurovanie

  Rozšírený prevádzkový rozsah pre vykurovanie znížený až na -°C

  Stabilný vykurovací výkon bez straty výkonu až do -°C

RXYLQ-T

Vonkajšia jednotka RXMLQ8T7Y1B RXYLQ10T7Y1B RXYLQ12T7Y1B RXYLQ14T7Y1B

Len pre kombináciu viacerých jednotiek

Výkonový rozsah HP 8 10 12 14

Chladiaci výkon Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0

Vykurovací výkon Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0

Nízke ok. tepl. Max. výkon (-15°C) kW 25,0 31,5 37,5 45,0

ηs,c % - 251,4 274,4 270,1

ηs,h % - 114,3 137,6 133,3

SEER - 6,36 6,93 6,83

SCOP - 3,68 6,93 6,83

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. - 175 210 245

Max. - 325 390 455

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 657 x 1 240 x 765

Hmotnosť kg 295 295 295 295

Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 75 77 81 81

Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. ot. dBA 55 56 59 59

Prevádzkový rozsah Chladenie Min.~Max. °CDB -5 ~  43

Vykurovanie Min.~Max. °CWB -25 ~ 15,5

Chladivo Typ/GWP R-410A / 2 087,5

Množstvo kg/TCO2Eq 11,8 / 24,63

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52 12,7

Plyn mm 19,1 22,2 28,6

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 500

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3~/50/380-415

(1) Skutočný počet pripojiteľných vnútorných jednotiek závisí od typu vnútornej jednotky a obmedzenia indexu pripojenia systému

Kombinačná tabuľka

10 HP 12 HP 14 HP 16 HP 18 HP 20 HP 22 HP 24 HP 26 HP 28 HP 30 HP 32 HP 34 HP 36 HP 38 HP 40 HP 42 HP

RXMLQ8T

RXYLQ10T

RXYLQ12T

RXYLQ14T

* Poznámka: modré bunky obsahujú predbežné hodnoty
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Náhrada pre VRV
Rýchla a kvalitná náhrada za systémy 
s R- a R-C

 › Automatické plnenie chladiva

 › Tichý nočný režim

 › Funkcia nízkej hlučnosti

 › Kompresory s invertorom

 › Reluktančný DC kompresor

 › DC invertor so sínusovou vlnou

 › Motor ventilátora na jednosmerný prúd

 › Tepelný výmenník e-pass

 › Funkcia I demand

 › Manuálna funkcia obmedzenia výkonu

Tepelné čerpadlo a rekuperácia teplaTepelné čerpadlo 

Podrobné informácie o týchto funkciách nájdete v časti VRV IV technológie

Variabilná teplota chladiva

 Prispôsobte si svoju jednotku VRV pre najlepšiu sezónnu účinnosť a komfort

VRV konfigurátor

Softvér pre zjednodušené spustenie do prevádzky, konfiguráciu a prispôsobenie

VRV IV

VRV III

Teplovzdušná clona
Teplovzdušná clona Biddle pre VRV (CYV)

Vnútorné jednotky
VRV vnútorné jednotky 

Riadiace systémy

Vetranie
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla (VAM/VKM)

Súprava pripojenia VZT jednotky

22

 › -segmentový displej

 › Automatické plnenie chladiva

 › Tichý nočný režim

 › Funkcia nízkej hlučnosti

 › Kompresory s invertorom

 › Riadiaca doska chladená chladivom

 › Výmenník tepla na  stranách jednotky

 › Reluktančný DC kompresor

 › DC invertor so sínusovou vlnou

 › Motor ventilátora na jednosmerný prúd

 › Tepelný výmenník e-pass

 › Funkcia I demand

 › Manuálna funkcia obmedzenia výkonu
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2013 
(1.)

Technológia 
náhrady
Rýchla a kvalitná inovácia systémov 

s R-22 a R-407C 

Tieto výhody presvedčia vášho zákazníka

Výrazné zlepšenie komfortu, účinnosti a spoľahlivosti

Ponechanie potrubia pre chladivo

Vyhnite sa prerušeniu obchodných činností

Výmena teraz predchádza neplánovanému dlhému prestoju 

klimatizačných systémov. Predchádza aj prerušeniu obchodných 

činností v predajniach, sťažnostiam hostí v hoteloch, zníženiu 

pracovného výkonu a strate nájomníkov v kanceláriách.

Rýchla a jednoduchá montáž 

Počas výmeny systému nedochádza k rušeniu každodenných 

obchodných aktivít vďaka postupnej rýchlej inštalácii. 

Menšia zastavaná plocha, väčší výkon

Menšia zastavaná plocha vonkajších jednotiek Daikin šetrí priestor. 

V porovnaní so starým systémom je možné pripojiť k novej vonkajšej 

jednotke viac vnútorných jednotiek, čím je možné zvýšiť výkon.

Vaše medené potrubie pretrvá niekoľko generácií 

 › medené potrubie používané v klimatizačných systémoch 

testované v Daikin vydrží po inštalácii viac než  rokov.

 › v Japonsku a Číne prešli na VRV sériu Q už pred  rokmi!

Umeda Center Building, Japonsko

 › pôvodný klimatizačný systém:  rokov 

v prevádzke

 › výmena za VRV série Q: 

 - 

 › výkon sa zvýšil z   HP na   HP

 › Ocenenie za obnovenie SHASE:

Nižšie dlhodobé náklady

Smernice EÚ zakazujú opravy systémov s R- po . januári 

. Oddialenie požadovanej náhrady R-, pokým nedôjde 

k neplánovanej poruche systému, nie je najlepšie riešenie. Raz 

k výmene musí dôjsť. Nainštalovaním technicky pokročilého systému 

sa znižuje spotreba energie a náklady na údržbu 

už od prvého dňa.

Cenovo výhodné inovačné 
riešenie Daikin

!  Vymeňte vnútorné 
jednotky a BS boxy
Ak potrebujete ponechať 

vnútorné jednotky, obráťte 

sa na miestneho predajcu 

a skontrolujte kompatibilitu.

!  Vymeňte vonkajšie 
jednotky

Porovnanie systémov HP:

  Režim chladenia

  Režim vykurovania 

R-A (RXYQQ-T)R-C (RSXYP-L)R- (RSXY-KA)

bu 

Menšia 
spotreba 

energie až 
do 48%
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Výhody VRV-Q na zvýšenie vášho zisku

Optimalizujte svoju obchodnú činnosť

Kratší čas inštalácie
Vďaka rýchlejšej inštalácii zvládnete viac projektov v kratšom 

čase. Systém je ziskovejší než výmena celého systému s novým 

potrubím.

Nižšie náklady na inštaláciu
Znížením nákladov na inštaláciu môžete ponúknuť 

zákazníkom cenovo najvýhodnejšie riešenie a zlepšiť tak svoju 

konkurenčnú výhodu.

Vymeňte systémy od iných výrobcov za Daikin 

Umožňuje bezproblémovú náhradu systémov Daikin 

a systémov iných výrobcov.

Jednoduché ako lusknutie prstov
Jednoduché riešenie technológie náhrady umožňuje zvládnuť 

viac projektov pre viac zákazníkov v kratšom čase a za najlepšiu 

cenu pre nich! Všetci víťazia.

Bežné riešenie VRV-Q

1   Odsatie a recyklácia chladiva 1   Odsatie a recyklácia chladiva

2   Demontujte jednotky 2   Demontujte jednotky

3   Demontujte potrubie s chladivom Opätovné použitie existujúceho 

potrubia a káblov4   Nainštalujte nové potrubie a káble

5   Nainštalujte nové jednotky 3   Nainštalujte nové jednotky

6   Test netesnosti 4   Test netesnosti

7   Vákuové sušenie 5   Vákuové sušenie

8   Plnenie chladiva
6    Automatické plnenie 

chladiva, čistenie a testovanie
9   Zozbieranie znečistenia

10 Testovacia prevádzka

Kratší čas inštalácie 

až o 45%

Porovnajte kroky inštalácie

Pohodlne na jeden 

dotyk:

 › Určenie množstva 
a plnenie chladiva

 › Automatické čistenie 
potrubia

 › Skúšobná prevádzka

Automatické plnenie chladiva

Unikátne automatické plnenie chladiva eliminuje potrebu 

vypočítavať množstvo chladiva a zabezpečuje bezproblémovú 

prevádzku systému. Odpadáva problém s tým, že neviete 

presné dĺžky potrubia kvôli výmenám alebo chybám, ku ktorým 

mohlo dôjsť pri pôvodnej inštalácii alebo výmene konkurenčnej 

inštalácie.

Automatické čistenie potrubia

Potrubie nie je potrebné čistiť, pretože to vykonáva automaticky 

jednotka VRV-Q. Nakoniec sa skúšobná prevádzka vykoná 

automaticky, čo šetrí čas.

!   Plánujete výmenu 
 v budúcnosti? 

Monitorujte svoj systém hneď teraz!

Využívanie vaše budovy sa mohlo 

rokmi zmeniť. Monitorovanie 

a odporúčania odborníkov Daikin vás 

pripravia na optimálnu výmenu, aby 

ste maximalizovali účinnosť a komfort 

a zároveň minimalizovali investičné 

náklady na nový systém.
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Systém vonkajšej jednotky RQCEQ 280P3 360P3 460P3 500P3 540P3 636P3 712P3 744P3 816P3 848P3

Systém Modul vonkajšej jednotky 1 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3

Modul vonkajšej jednotky 2 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3

Modul vonkajšej jednotky 3 - RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3

Modul vonkajšej jednotky 4 - RQEQ212P3

Výkonový rozsah HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30

Chladiaci výkon Nom. kW 28 36 46 50 54 60 70 72 78 80 

Vykurovací výkon Nom. kW 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6 

ηs,c % 200 185 191 201 198 186 194 204 187

ηs,h % 159 157 161 150 148 157 153 155 157

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 140 180 230 250 270 318 356 372 408 424

Nom. 280 360 500 540 636 712 744 816 848

Max. 364 468 598 650 702 827 926 967 1 061 1 102

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Plyn mm 22,2 25,4 28,6 34,9

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 300

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3~/50/400

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 30 40 50 60 70 80 90

Modul vonkajšej jednotky RQEQ-P3 140P3 180P3 212P3

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 680x635x765

Hmotnosť kg 175 179

Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Nom. m³/min 95 110

Typ Axiálny ventilátor

Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 79 83 87

Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. ot. dBA -

Prevádzkový rozsah Chladenie Min.~Max. °CDB -5~43

Vykurovanie Min.~Max. °CWB -20~15,5

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Množstvo kg/TCO2Eq 10,3/21,5 10,6/22,1 11,2/23,4

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 15 20 22,5

RQCEQ-P

Výmena VRV, rekuperácia tepla

Rýchla a kvalitná náhrada za systémy s R- a R-C

  Cenovo výhodná a rýchla výmena, keďže je potrebné vymeniť len 

vonkajšiu a vnútornú jednotku, čo znamená, že vnútri budovy nie je 

potrebné vykonať takmer žiadnu prácu

  Táto sa technologickým vývojom tepelných čerpadiel a účinnejším 

chladivom R-A zvýši o viac než %

  Keďže potrubie pre chladivo môže zostať, inštalácia je menej rušivá 

a časovo menej náročná než pre nový systém

  Unikátne automatické plnenie chladiva eliminuje potrebu 

vypočítavať množstvo chladiva a umožňuje bezpečnú výmenu 

konkurenčného systému

  Automatické čistenie potrubia pre chladivo zaručuje čistú sieť 

potrubí, aj napriek tomu, že sa v minulosti vyskytla porucha 

kompresora, ktorá mohla potrubie znečistiť 

  Presná regulácia teploty, prívod čerstvého vzduchu, VZT jednotky 

a teplovzdušné clony Biddle sú všetko súčasti jedného systému, 

ktorý si vyžaduje len jedného dodávateľa (len model RXYQQ-T)

  Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV: Variabilná teplota chladiva 

a kompresory s invertorom (len model RXYQQ-T)

  Možnosť pridať vnútorné jednotky a zvýšiť výkon bez výmeny 

potrubia pre chladivo

  Je možné si rozložiť výmenu zariadenia vďaka modulárnemu 

dizajnu systému VRV

  Voľná kombinácia vonkajších jednotiek na dodržanie požiadaviek 

inštalačného priestoru alebo účinnosti (len model RXYQQ-T)

RQCEQ-P3

Súlad 

s ErP 

2021

Už v plnom súlade 

s LOT 21 - Tier 2
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RXYQQ-T

Vonkajšia jednotka RXYQQ RQYQ140P 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T

Výkonový rozsah HP 5 8 10 12 14 16 18 20

Chladiaci výkon Nom. kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0

Vykurovací výkon Nom. kW 16,0 13,7 16,0 18,4 20,6 23,2 27,9 31,0 

Max. 6°CWB kW - 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 

ηs,c % 194 212,4 222,0 216,9 226,6 216,8 216,2 210,3

ηs,h % 137 142,0 147,2 149,6 136,7 137,0 141,4 145,4

SEER - 5,4 5,6 5,5 5,7 5,5 5,3

SCOP - 3,6 3,8 3,5 3,6 3,7

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 10 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 62,5 100 125 150 175 200 225 250

Nom. 125 200 250 300 350 400 450 500

Max. 162,5 260 325 390 455 520 585 650

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 680x635x765 1 685x930x765 1 685x1 240x765

Hmotnosť kg 175 187 194 305 314

Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Nom. m³/min 95 162 175 185 223 260 251 261

Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 79 78 79 81 86 88 

Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. ot. dBA - 58 61 64 65 66 

Prevádzkový rozsah Chladenie Min.~Max. °CDB -5~43 -5~43

Vykurovanie Min.~Max. °CWB -20~15,5 -20~15,5

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Množstvo kg/TCO2Eq 11,1/23,2 5,9/12,3 6,0/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 10,4/21,7 11,7/24,4 11,8/24,6

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52 9,52 12,7 15,9

Plyn mm 15,9 19,1 22,2 28,6

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 300 300 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3~/50/380-415 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 15 20 25 32 40 50 

Vonkajšie jednotky RXYQQ 22T 24T 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T

Systém Modul vonkajšej jednotky 1 RXYQQ10T RXYQQ8T RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ8T RXYQQ10T

Modul vonkajšej jednotky 2 RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ14T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ20T RXYQQ10T RXYQQ12T RXYQQ16T

Modul vonkajšej jednotky 3 - RXYQQ20T RXYQQ18T RXYQQ16T

Výkonový rozsah HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42

Chladiaci výkon Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 97,0 102,4 111,9 118,0

Vykurovací výkon Nom. kW 34,4 36,9 37,1 39,7 44,4 46,4 51,1 56,4 59,4 58,9 60,9 

Max. 6°CWB kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,5 125,5 131,5 

ηs,c % 213,5 215,3 222,0 216,8 216,2 216,8 216,4 213,2 213,6 217,6

ηs,h % 150,0 144,5 143,8 142,6 138,8 137,0 141,8 145,7 147,6 145,7 143,3

SEER 5,4 5,5 5,6 5,5 5,4 5,5

SCOP 3,8 3,7 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 3,7

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525

Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1 000 1 050

Max. 715 780 845 910 975 1 040 1 105 1 170 1 235 1 300 1 365

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 15,9 19,1

Plyn mm 28,6 34,9 41,3

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 300 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 63 80 100 

Výmena VRV, tepelné čerpadlo

RQYQ-P / RXYQQ-T

(1) Skutočný počet pripojiteľných vnútorných jednotiek závisí od typu vnútornej jednotky a indexu pripojenia

Súlad 

s ErP 

2021

Už v plnom súlade 

s LOT 21 - Tier 2
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Vodou chladené 
VRV IV série W+

Ideálne riešenie pre vysoké budovy, 
s použitím vody ako zdroja

Štandardy VRV IV:

Variabilná teplota chladiva

 Prispôsobte si svoju jednotku VRV pre najlepšiu sezónnu účinnosť 
a komfort

VRV konfigurátor

Softvér pre zjednodušené spustenie do prevádzky, konfiguráciu 
a prispôsobenie

Podrobné informácie o týchto funkciách nájdete v časti VRV IV technológie

Teplovzdušná clona
Teplovzdušná clona Biddle pre VRV (CYV)Vnútorné jednotky

Vnútorné jednotky typu VRV 

ALEBO Split vnútorné jednotky 

(ako je Daikin Emura a pod.)

Riadiace systémy

Teplá voda
Vysokoteplotný hydrobox

Nízkoteplotný hydrobox

Vetranie
Vetracie jednotky so spätným 

získavaním tepla (VAM/VKM)

Súprava pripojenia VZT jednotky

22

Zjednotený sortiment radu Tepelné čerpadlo, Rekuperácia tepla, Štandard a Geothermal

 › -segmentový displej

 › Kompresory s invertorom

 › Možnosť pripojenia ku všetkým štýlovým 
jednotkám

 › Možnosť pripojenia k LT hydroboxu

 › Možnosť pripojenia k HT hydroboxu

 › Reluktančný DC kompresor

 › DC invertor so sínusovou vlnou

 › Manuálna funkcia obmedzenia výkonu

získavan

Súprava p

Najširší sortiment BS boxov pre najrýchlejšiu inštaláciu

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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Tepelné čerpadlo typu voda-vzduch

Kompletné riešenie

Parapetná jednotka 

Nexura

Úplne plochá kazetová jednotka

Nízkoteplotný hydrobox Vysokoteplotný hydrobox Teplovzdušná clona Biddle VZT jednotky na vetranie

Daikin Emura – 

nástenná jednotka

NOVÉ
NOVÉ

NOVÉNOVÉ NOVÉ

Vitajte v novom sortimente funkcií

Vyššia flexibilita
 › Zmiešané pripojenie HT hydroboxov a vnútorných jednotiek VRV

 › Pripojenia k vnútorným jednotkám Split, ako napríklad Daikin Emura, Nexura, …

(nie je možné zmiešané pripojenie s inými vnútornými jednotkami)

 › Rozšírenie sortimentu: ---HP, kombinovateľné až do  HP so 

zachovaním najkompaktnejšieho opláštenia na trhu

 › Predĺžené potrubie s dĺžkou do  m (celková dĺžka)

 › Rozšírený výškový rozdiel vnútorných jednotiek do  m

Vyššia kapacita
 › Až o % zvýšená kapacita (!) na model vďaka novému kompresoru 

a väčšiemu výmenníku tepla

Jednoduché uvedenie do prevádzky a prispôsobenie
 › -segmentový displej

 ›  analógové vstupné signály umožňujúce externé ovládanie

 - zapínania a vypínania (napr. kompresora),

 - režimu prevádzky (chladenie/vykurovanie),

 - obmedzenia výkonu,

 - chybovej signalizácie.

Najkompaktnejšie prevedenie na trhu!

od  do  HP od  do  HP od  do  HP

ARGUMENTAČNÉ KARTY

Unikátny princíp nulového sálania tepla
 › V strojovni nie je potrebné vetranie ani 

vykurovanie

 › Riadenie odvodu tepla s cieľom 

dosiahnuť maximálnu účinnosť: 

nastavte cieľovú technickú teplotu 

v miestnosti a jednotka reguluje 

reálne sálanie tepla
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Maximálna fl exibilita návrhu a rýchlosť inštalácie

 › Rýchly a fl exibilný návrh vášho systému unikátnym 

sortimentom jednoportových a viacportových BS boxov.

 › Široká škála kompaktných a ľahkých viacportovych BS 

boxov značne skracuje čas inštalácie.

 › Voľná kombinácia jednoportových a viacportovych BS 

boxov.

BS  Q A BS ,  Q A

BS ,  Q A BS  Q A

BSQ ,,A

Viacportové: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

Umiestnenie jednotiek nad sebou

Jednoportové

Inštalácia vo vnútri robí jednotku neviditeľnou 
pri pohľad zvonku

 › Bezproblémová integrácia do okolitej architektúry, 

pretože jednotku nevidíte

 › Veľmi sa hodí do oblastí citlivých na hluk, pretože 

vonkajšia prevádzková hlučnosť je veľmi nízka

 › Veľmi fl exibilná inštalácia vo vnútri, keďže nedochádza 

k žiadnemu odvodu tepla

 › Vynikajúca účinnosť aj pri tých najextrémnejších 

vonkajších teplotách, najmä v geotermálnej prevádzke

Plynulá regulácia prietoku vody

 › Plynulá regulácia prietoku vody znižuje nadmernú 

spotrebu energie obehovým čerpadlom.

 › Reguláciou ventilu prietoku vody sa prietok zníži vždy, 

keď je to možné a tým šetrí energiu.

 › Prostredníctvom  až  voltov

Nižšie úrovne koncentrácie chladiva

Vodou chladené systémy VRV majú zvyčajne menej 

chladiva na systém a tým sú ideálnym riešením pri 

dodržiavaní legislatívy EN378, ktorá obmedzuje množstvo 

chladiva v nemocniciach a hoteloch.

Množstvo chladiva zostáva obmedzené vďaka:

 › obmedzenej vzdialenosti medzi vonkajšou a vnútornou 

jednotkou,

 › modularite: možnosť malých systémov na poschodie 

namiesto jedného veľkého. Vďaka okruhu vody je 

rekuperácia tepla stále možná v celej budove

STUPEŇ 2
Rekuperácia tepla medzi vonkajšími jednotkami 

(Rekuperácia tepla alebo tepelné čerpadlo)

Chladiaca veža (zatvorený typ), kotol

Teplo odvádzané do slučky

VRV-W

STUPEŇ 1
Rekuperácia tepla medzi vnútornými jednotkami

Vnútorné jednotky, hlavne 

chladenie a čiastočne vykurovanie

2-stupňová rekuperácia tepla

VRV-W

Vnútorné jednotky, hlavne 

vykurovanie a čiastočne chladenie

Teplo získané zo slučky

So všetkými existujúcimi 

štandardnými funkciami

Ventil plynulej 

regulácie

prietoku vody

Vstupný signál

prietokového ventilu

Invertorové 

čerpadlo

Chladiaca veža 

(zatvorený typ), 

kotol

Zjednotený 

sortiment radu

 Tepelné čerpadlo, 

Rekuperácia tepla, 

Štandard 

a Geothermal

Výška stropu

Vodné potrubie

Potrubie pre chladivo

Výška 

3,3 m

14 HP

14 HP

14 HP
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Crystal Tower
Fáza dizajnu BREEAM: Vynikajúce hodnotenie

Vynikajúci a renomovaný príklad 

kompletného riešenia Daikin, 

ktorý vedie k vysokej energetickej 

účinnosti spotreby HVAC

 › Kombinácia VRV, Sky Air a aplikovaných systémov zabezpečuje, že 

sú všetky kancelárie a spoločné priestory plne klimatizované.

 › Vodou chladené VRV ako hlavný prispievateľ k celkovej energetickej 

účinnosti HVAC vďaka dvojstupňovému systému rekuperácie tepla.

 › Flexibilita: individuálne tepelné ovládanie a komfort s VRV v každom 

podlaží a priestore.

 › Bezproblémové prepojenie medzi jednotkami Daikin a systémom 

LonWorks BMS zabezpečuje riadne monitorovanie a riadenie 

celkovej spotreby energie v budove.

Umiestnenie

48 Lancu de Hunedoara Boulevard

Bukurešť, Rumunsko

Detaily budovy

Zastavaná plocha: 24 728 m²

Celková využiteľná plocha: 20 020 m² 

Podlažia: 4 suterény, 15 poschodí, technické podlažie

Výška budovy: 72 m

Kancelárske priestory na poschodie: pribl. 1 000 m²

Nainštalované systémy Daikin

 ›  x vodou chladené jednotky VRV 

 ›  x vonkajšie jednotky tepelných čerpadiel VRV

 ›  vnútorných jednotiek VRV ( potrubí,  x kazetových 

jednotiek)

 ›  x Sky Air s kazetovými jednotkami s kruhovým výfukom

 ›  x vzduchom chladené chladiče vody

 ›  x DMSB (adaptér LonWorks) 

Ocenenia

 › Green Building of the Year  (ROGBC)

 › Environmental Social & Sustainability award (ESSA)
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Horizontálne alebo vertikálne 

pripojenie potrubia

Mimoriadne vylepšená 

účinnosť vďaka rozšírenému 

výmenníku tepla

 mm

Inovácie 
pre maximálnu fl exibilitu 

a jednoduchšiu inštaláciu 





 m

m


 

m
m

Jednoduchý prístup ku komponentom

Jednoduché odstránenie čelnej dosky

 krok    krok 

Výklopná elektroskrinka
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Najkompaktnejšie 

rozmery na trhu
 › VRV konfi gurátor

 › -segmentový displej

Princíp nulového sálania tepla

 › V strojovni nie je potrebné vetranie ani 

vykurovanie

 › Rozšírenie inštalačnej fl exibility 

a spoľahlivosti dielov

Výmenník sálania tepla ochladzuje 

jednotku, aby sa dosiahla 

neutrálna tepelná rovnováha 

v technickej miestnosti

Riadiaca doska 

generuje teplo

Kompresor a doska 

generuje teplo

Technológia
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Príklad 
reálneho nasadenia
Suchý chladič sa používa na chladenie, 

chiller sa používa na vykurovanie

Suchý chladič

Chiller

Režim chladenia

Režim vykurovania

Prietok chladiva

Expanzná nádrž

Filter

Cirkulačné 
čerpadlo

Výmenník tepla

Prietokový ventil alebo 
ventil na reguláciu 
prietoku

Prietokový spínač

Uzatvárací ventil

Trojcestný ventil
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Suchý chladič sa používa na chladenie, kotol sa používa na vykurovanie

Kotol

Režim chladenia

Režim vykurovania

Prietok chladiva

Expanzná nádrž

Filter

Cirkulačné 
čerpadlo

Výmenník tepla

Prietokový ventil alebo 
ventil na reguláciu 
prietoku

Prietokový spínač

Uzatvárací ventil

Trojcestný ventil

Suchý chladič
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Príklad 
reálneho nasadenia
Geotermálna prevádzka

Režim chladenia

Režim vykurovania

Prietok chladiva

Expanzná nádrž

Ohrievač kvapaliny

Filter

Cirkulačné 
čerpadlo

Vyrovnávacia nádrž

Výmenník tepla

Prietokový ventil alebo 
ventil na reguláciu 
prietoku

Prietokový spínač

Uzatvárací ventil

Trojcestný ventil

Energia z vody alebo zo zeme

Zásobník na teplú vodu
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Energia z vody alebo zo zeme

Podmienky:
 › V  m hĺbke má voda konštantnú teplotu °C po 
celý rok

 › Povrchový tok v zimnom období vychladne na °C

Podmienky vertikálneho systému
 › Typická hĺbka vrtu:  –  m. V hĺbke nad  m je 
teplota pôdy konštantne okolo °C

Príklady

 Systém horizontálnej slučky
 › Typická hĺbka kolektora:  –  m. Teplota pôdy 
môže byť rôzna, vždy však vyššia ako °C 
(Výnimka: v chladných oblastiach)

 › Zemný kolektor: plastové potrubie geotermálnej 
slučky je vedené vodorovne v slučkách v určitej 
hĺbke pod povrchom (inštaluje sa na miestach, 
kde nie je možnosť využitia zemného vrtu)

P Môže ísť o najekonomickejší typ 
geotermálneho systému

P Konštantná teplota podzemnej vody má 
pozitívny vplyv na efektívnosť tepelného 
čerpadla

O Riziko poškodenia komponentov systému pre 
nízku kvalitu vody  na ochranu výmenníka 
tepla môže byť potrebná sekundárna slučka

O Voda by sa mala otestovať na pH faktor, obsah 
minerálov, organický obsah a korozívnosť

O Otvorené systémy sú v mnohých oblastiach 
zakázané vzhľadom na ohrozenie životného 
prostredia

P  Vyžaduje sa menšia plocha

P Mimoriadne konštantná teplota pôdy

O Drahé riešenie vzhľadom na cenu vrtu

P Inštalácia je jednoduchšia a lacnejšia ako 
v prípade vertikálnych zemných vrtov

O Najmä pre malé aplikácie, keďže pozemok by 
mal byť dostatočne veľký 

O V pôde, v ktorej je obsiahnutá slučka, nemôžu 
byť vysadené stromy ani umiestnené 
stavebné konštrukcie

O Musí sa používať glykol, aby sa zabránilo 
zamrznutiu vody

Uzavretý systém 

Využíva vodné potrubia zakopané v zemi, kde dochádza 
k výmene tepla s pôdou

Otvorený systém

Využíva vodu zo studne alebo povrchového toku (rieka, jazero). 
Voda sa prečerpáva späť do druhej studne alebo povrchového toku

Pri menších aplikáciách sa dajú použiť aj horizontálne slučky



90

  Kompaktný a ľahký dizajn – kvôli maximálnej úspore miesta 
možnosť postavenia na seba Možnosť inštalácie  HP na priestore 
menšom ako , m²

  -stupňová rekuperácia tepla: prvý stupeň medzi vnútornými 
jednotkami a druhý stupeň medzi vonkajšími jednotkami vďaka 
skladovaniu energie v okruhu vody

  Unifi kovaný model pre verziu tepelného čerpadla a rekuperáciu 
tepla a geotermálnu a štandardnú prevádzku

  Funkcia variabilnej regulácie prietoku vody zvyšuje fl exibilitu 
a ovládanie

   analógové vstupné signály umožňujúce externé 
ovládanie zapnutia – vypnutia, prevádzkový režim, chybový signál...

  Obsahuje všetky štandardné funkcie VRV

NOVÉ

NOVÉ

Vodou chladená VRV IV série +

Ideálne riešenie pre vysoké budovy, s použitím vody ako zdroja

  Rozumné riešenie pre životné prostredie: zníženie emisií CO 
vďaka využitiu geotermálnej energie ako zdroja obnoviteľnej 
energie a typických menších množstiev chladiva, čo je ideálne na 
dosiahnutie súladu s EN

  Pokrýva všetky tepelné potreby budovy cez jedného dodávateľa: 
presná regulácia teploty, vetranie, VZT jednotky, teplovzdušné clony 
Biddle a teplá voda

  Jedinečný princíp nulového sálania tepla eliminuje potrebu 
vetrania alebo chladenia v technickej miestnosti, čo maximalizuje 
fl exibilitu inštalácie

  Široký sortiment vnútorných jednotiek: možnosť pripojenia 
buď jednotky VRV alebo Split vnútorné jednotky, ako sú Daikin 
Emura, Nexura...

  Zahrňuje štandardy a technológie VRV IV: Variabilná teplota chladiva, 
VRV konfi gurátor, -segmentový displej a kompresory s invertorom

  Prispôsobte si svoju jednotku VRV pre najlepšiu sezónnu účinnosť 
a komfort s funkciou variabilnej teploty chladiva s ekvitermickou 
reguláciou. Zvýšená sezónna účinnosť a už žiadny studený 
zabezpečením vysokých teplôt vyfukovaného vzduchu

  Vyvinutý pre jednoduchú inštaláciu a údržbu: výber medzi 
horným alebo predným pripojením potrubia pre chladivo a otočný 
spínač pre ľahký prístup k servisným dielom

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

RWEYQ-T9

VRV-W

VRV-W

Vodné potrubie
Potrubie pre chladivo

Prevýšenie medzi vnútornými jednotkami: 30 m

Prevýšenie medzi VRV-W a vnútornými jednotkami:
50 m ak je VRV-W nad
40 m ak je VRV-W pod

Neobmedzená dĺžka vodného potrubia
Inštalácia vo vnútri

NOVÉ

NOVÉ   Predĺžené potrubie medzi vnútornými a vonkajšími jednotkami s dĺžkou do 165 m (celková dĺžka)

Vonkajšia jednotka RWEYQ 8T9 10T9 12T9 14T9

Výkonový rozsah HP 8 10 12 14

Chladiaci výkon Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0

Vykurovací výkon Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 

Max. 6°CWB kW 25,0 31,5 37,5 45,0 

ηs,c % 326,8 307,8 359,0 330,7

ηs,h % 524,3 465,9 436,0 397,1

SEER 8,4 7,9 9,2 8,5

SCOP 13,3 11,8 11,1 10,1

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 100 125 150 175

Nom. 200 250 300 350

Max. 300 375 450 525

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 980x767x560

Hmotnosť kg 195 197

Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 65 71 72 74

Hladina akustického tlaku Chladenie Nom. ot. dBA 48 50 56 58

Prevádzkový rozsah Teplota 

vstupnej vody

Chladenie Min.~Max. °CDB 10~45

Vykurovanie Min.~Max. °CWB 10~45
Teplota v okolí opláštenia Max. °CDB 40
Vlhkosť v okolí opláštenia Chladenie – Vykurovanie % 80~80

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Množstvo kg/TCO2Eq 7,9/16,5 9,6/20

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52 12,7

Plyn mm 19,1 (2) 22,2 (2) 28,6 (2)

HP/LP plyn mm 15,9 (3) / 19,1 (4) 19,1 (3) / 22,2 (4) 19,1 (3) / 28,6 (4) 22,2 (3) / 28,6 (4)

Odvod kondenzátu Veľkosť 14 mm vonkajší priemer/10 mm vnútorný priemer

Voda Vstup/Výstup ISO 228-G1 1/4 B/ISO 228-G1 1/4 B

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 500 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 20 25 

Súlad 

s ErP 

2021

Už v plnom súlade 

s LOT 21 - Tier 2
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Teplá pitná 
voda

Nízkoteplotný 
radiátor

Nízkoteplotný 
radiátor

VZT jednotka

Podlahové 
vykurovanie

Podlahové 
vykurovanie
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25°C – 35°C

25°C – 35°C

45°C – 75°C

25°C – 45°C

25°C – 75°C

45°C – 75°C

Zásobník na 
teplú pitnú 
vodu

Solárny panel 
Daikin

VRV vnútorné jednotky

Hydrobox len na 
vykurovanie pre VRV 

alebo

Reverzný 
nízkoteplotný 

hydrobox

Rozdeľovací 
BS box

Rozdeľovací 
BS box

Chladiaca veža (zatvorený typ), kotol

Teplo odvádzané do slučky

Teplo získané zo slučky

Teplo odvádzané do slučky

Teplo získané zo slučky

* Vyššie uvedená konfigurácia systému majú len informatívny charakter.

Potrubie pre kvapalinu

Potrubie pre plyn

Teplá voda

Potrubie pre horúce pary

Stupeň 1: rekuperácia tepla 
medzi vnútornými jednotkami

Vonkajšie jednotky RWEYQ 16T9 18T9 20T9 22T9 24T9 26T9 28T9

Systém Modul vonkajšej jednotky 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Modul vonkajšej jednotky 2 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Výkonový rozsah HP 16 18 20 22 24 26 28

Chladiaci výkon Nom. kW 44,8 50,4 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0

Vykurovací výkon Nom. kW 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 90,0 

Max. 6°CWB kW 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 90,0 

ηs,c % 307,6 308,7 298,1 311,3 342,6 322,5 306,1

ηs,h % 459,2 491,1 466,8 447,9 434,5 406,9 387,9

SEER 7,9 7,7 8,0 8,8 8,3 7,9

SCOP 11,7 12,5 11,9 11,4 11,1 10,4 9,9

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 200 225 250 275 300 325 350

Nom. 400 450 500 550 600 650 700

Max. 600 675 750 825 900 975 1 050

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 12,7 15,9 19,1

Plyn mm 28,6 (2) 34,9 (2)

HP/LP plyn mm 22,2 (3) / 28,6 (4) 28,6 (3) / 28,6 (4) 28,6 (3) / 34,9 (4)

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 500 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 32 35 40 50 

Vonkajšie jednotky RWEYQ 30T9 32T9 34T9 36T9 38T9 40T9 42T9

Systém Modul vonkajšej jednotky 1 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Modul vonkajšej jednotky 2 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Modul vonkajšej jednotky 3 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Výkonový rozsah HP 30 32 34 36 38 40 42

Chladiaci výkon Nom. kW 84,0 89,5 95,0 100,5 107,0 113,5 120,0

Vykurovací výkon Nom. kW 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0 

Max. 6°CWB kW 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0 

ηs,c % 308,3 318,2 342,5 352,3 338,8 341,4 332,9

ηs,h % 467,2 456,1 447,0 438,5 419,4 404,4 391,2

SEER 7,9 8,2 8,8 9,0 8,7 8,5

SCOP 11,9 11,6 11,4 11,2 10,7 10,3 10,0

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64 (1)

Index pripojenia 

vnútorných jednotiek

Min. 375 400 425 450 475 500 525

Nom. 750 800 850 900 950 1 000 1 050

Max. 1 125 1 200 1 275 1 350 1 425 1 500 1 575

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 19,1

Plyn mm 34,9 (2) 41,3 (2)

HP/LP plyn mm 28,6 (3) / 34,9 (4) 28,6 (3) / 41,3 (4) 41,3 (4) / 34,9 (3)

Celková dĺžka potrubia Systém Skutočná m 500 

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/380-415

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 50 63 80 

(1) Skutočný počet pripojiteľných vnútorných jednotiek závisí od typu vnútornej jednotky (vnútorná jednotka VRV, Hydrobox, vnút. jednotka Split a pod.) a obmedzenia indexu pripojenia pre systém (50% <= CR <= 130%) | (2) V prípade systému s tepelným 

čerpadlom sa potrubie pre horúce pary nepoužíva (3) V prípade systému s rekuperáciou tepla (4) V prípade systému s tepelným čerpadlom
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 VRV vnútorné jednotky 

Jeden z najširších sortimentov na trhu 

a aktuálne sa skladá z viac než  rôznych 

štýlových a elegantných modelov v  rôznych 

variantoch. Všetky sú navrhnuté na maximálny 

komfort, minimálny prevádzkový hluk 

a zjednodušenú inštaláciu a údržbu.
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VRV vnútorné 
jednotky
VRV vnútorné jednotky 

Kazetové jednotky 

 FXFQ-A 

FXZQ-A 104

FXCQ-A   

FXKQ-MA  

Kanálové jednotky 

FXDQ-M 

Samočistiaci fi lter pre kanálové jednotky  111

Viaczónová súprava  112

FXDQ-A 

FXSQ-A  114

FXMQ-P7/FXMQ-MB  116

Nástenná jednotka 

FXAQ-A 118

Podstropné jednotky 

FXHQ-A  119

FXUQ-A  121

Parapetné jednotky 

FXNQ-A  122

 FXLQ-P 123

Split jednotky

BPMKS box   

Príslušenstvo na pripojenie Split vnútorných jednotiek 124

Nástenné jednotky 

FTXG-LS/LW  125

CTXS-K / FTXS-K / FTXS-G 128

Parapetné jednotky 

FVXG-K  129

FVXS-F  131

Parapetno podstropná Flexi jednotka 

FLXS-B(9) 132

UNIKÁTNE

UNIKÁTNE

UNIKÁTNE

UNIKÁTNE

NOVÉ

NAJTENŠÍ VO SVOJEJ 

TRIEDE

NAJTENŠÍ VO SVOJEJ 

TRIEDE

UNIKÁTNE NAVRHNUTÁ 

JEDNOTKA

JEDINEČNÝ SÁLAVÝ 

PANEL
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(1) Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teplote: 35°CDB, ekvivalentnej dĺžke potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m

(2) Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 20°CDB vonkajšej teplote: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dĺžke potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšení: 0 m

Typ  Model  Názov jednotky 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250
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UNIKÁTNE

Kazetová jednotka 

s kruhovým 

výfukom

Vyfukovanie vzduchu v rozsahu 360° pre optimálnu účinnosť a komfort

 › Funkcia automatického čistenia zaisťuje vysokú účinnosť

 › Inteligentné snímače šetria energiu a maximalizujú komfort

 › Prispôsobí sa každému tvaru miestnosti

 › Najnižšia inštalačná výška na trhu!

FXFQ-A

UNIKÁTNE

Úplne plochá 

kazetová 

jednotka

Unikátny dizajn s integráciou úplne plochej kazetovej jednotky do podhľadu
 › Dokonalá integrácia do štandardných podhľadových rastrov
 › Zmes ikonického dizajnu a inžinierskej výnimočnosti
 › Inteligentné snímače šetria energiu a maximalizujú komfort
 › Jednotka s malým výkonom vyrobená najmä pre malé a dobre 

izolované miestnosti
 › Prispôsobí sa každému tvaru miestnosti

FXZQ-A

2-výfuková 

kazetová 

jednotka

Tenká a ľahká jednotka sa jednoducho inštaluje v nízkych podhľadoch
 › Výška všetkých jednotiek je 620 mm, ideálna pre nízke podhľady
 › Prispôsobí sa každému tvaru miestnosti
 › Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd
 › Ak nie je jednotka v prevádzke, lamely sa úplne uzavrú
 › Optimálny komfort vďaka automatickému nastaveniu prietoku vzduchu podľa 

požadovanej záťaže

FXCQ-A

Kazetová 

rohová 

jednotka

1-výfuková jednotka na inštaláciu do rohu 
 › Kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu do nízkych podhľadov

 › Flexibilná montáž vďaka rôznym možnostiam vyfukovania vzduchu

FXKQ-MA
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Malá 

kanálová 

jednotka

Určená pre hotelové izby 
 › Kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu do nízkych podhľadov

 › Diskrétne zapustená v strope: viditeľná je len mriežka

 › Smer nasávania vzduchu je možné fl exibilne meniť zo zadného na spodné 

nasávanie

FXDQ-M9

Tenká 

kanálová 

jednotka

Štíhly a fl exibilný dizajn

 › Kompaktné rozmery umožňujú inštaláciu do nízkych podhľadov

 › Stredný externý statický tlak až do 44 Pa

 › Viditeľné sú iba mriežky

 › Jednotka s malým výkonom vyrobená najmä pre malé a dobre izolované miestnosti

 › Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd

FXDQ-A3

Kanálová 

jednotka so 

stredným 

tlakom ESP

Najtenšia, ale zato najvýkonnejšia jednotka so stredným statickým tlakom na trhu!

 ›  Najtenšia jednotka vo svojej triede, len 245 mm

 › Nízka prevádzková hlučnosť

 › Stredný externý statický tlak až do 150 Pa umožňuje použitie pružných potrubí 

rôznych dĺžok

 › Funkcia automatického nastavenia prietoku vzduchu meria prietok vzduchu a statický 

tlak a upravuje ho na nominálny prietok vzduchu, čím je komfort zaručený

FXSQ-A

Kanálová 

jednotka 

s vysokým 

tlakom ESP

ESP až do 200, ideálne riešenie pre veľké priestory

 ›  Vďaka automatickému nastaveniu prietoku vzduchu je zaručený optimálny 

komfort bez ohľadu na dĺžku potrubia alebo typ mriežok

 › Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd

 › Smer nasávania vzduchu je možné fl exibilne meniť zo zadného na spodné 

nasávanie

FXMQ-P7

Kanálová 
jednotka 
s vysokým 
tlakom ESP

ESP až do 270, ideálne riešenie pre mimoriadne veľké priestory

 › Viditeľné sú iba mriežky

 › Jednotka s veľkým výkonom: až do 31,5 kW vykurovacieho výkonu
FXMQ-MB
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Nástenná 

jednotka

Pre miestnosti bez podhľadov

 › Plochý, štýlový predný panel sa jednoduchšie čistí

 › Jednotka s malým výkonom vyrobená najmä pre malé a dobre izolované miestnosti

 › Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd

 › Vďaka 5 rôznym uhlom výfuku vzduchu sa vzduch komfortne šíri a smeruje nadol

FXAQ-A
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Podstropná 

jednotka

Pre široké miestnosti bez podhľadov alebo voľným miestom na podhľade
 › Vďaka Coanda efektu je to ideálne riešenie komfortného prietoku vzduchu vo 

veľkých miestnostiach
 › Miestnosti so stropmi do výšky až 3,8 m je možné veľmi jednoducho vykúriť alebo schladiť!
 › Vhodné riešenie pre nové projekty ako aj rekonštrukcie
 › Bezproblémová montáž aj do rohov alebo úzkych priestorov
 › Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd

FXHQ-A

UNIKÁTNE

4-výfuková 
podstropná 
jednotka

Unikátna jednotka Daikin pre vysoké miestnosti bez podhľadov alebo voľným 
miestom na podhľade
 › Miestnosti so stropmi do výšky až 3,5 m je možné veľmi jednoducho vykúriť alebo schladiť!
 › Vhodné riešenie pre nové projekty ako aj rekonštrukcie
 › Prispôsobí sa každému tvaru miestnosti
 › Znížená spotreba energie vďaka motoru ventilátora na jednosmerný prúd

FXUQ-A
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jednotka

Pre klimatizáciu pri obvodových stenách

 › Možnosť inštalácie pred sklenenými stenami alebo ako voľne stojacie, keďže 

predná aj zadná časť má povrchovú úpravu

 › Ideálna na inštaláciu pod okno

 › Vyžaduje veľmi malý priestor na inštaláciu

 › Nástenná inštalácia uľahčuje čistenie miest pod jednotkou 

FXLQ-P

Parapetná 

jednotka bez 

opláštenia

Ideálne riešenie na inštaláciu v kanceláriách, hoteloch a rezidenčných aplikáciách

 › Diskrétne zapustená v stene: viditeľná je len nasávacia a výfuková mriežka

 › Môže byť dokonca nainštalovaná pod oknom

 › Vyžaduje veľmi malý priestor na inštaláciu, keďže hĺbka je len 200 mm

 › Vysoký tlak ESP umožňuje fl exibilnú inštaláciu

FXNQ-A

Chladiaci výkon (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

Vykurovací výkon (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

N
O

V
É

Prehľad produktov 
Vnútorné jednotky 

Veľkosť (kW)

NOVÉ

Voliteľný 

samočistiaci 

fi lter

NOVÉ

Viaczónová 

možnosť

NOVÉ

Viaczónová 

možnosť
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Pripojiteľná vonkajšia jednotka
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Typ Model Názov jednotky 15 20 25 35 42 50 60 71

Kazetové 

jednotky

Kazetová jednotka 
s kruhovým výfukom
(vrátane automatickej 

samočistiacej funkcie)

FCAG-A P P

Úplne plochá 

kazetová jednotka
FFA-A P P

Kanálové 

jednotky

Malá kanálová jednotka FDBQ-B P P

Tenká kanálová jednotka FDXM-F3 P P

Kanálová jednotka 

s invertorovým ventilátorom
FBA-A P P

Nástenné 

jednotky

Daikin Emura – 

nástenná jednotka
FTXG-LW/LS P P P P

Nástenná jednotka
CTXS-K

FTXS-K P P P P

Nástenná jednotka FTXS-G P P P P

Podstropné 

jednotky
Podstropná jednotka FHA-A P P

Parapetné 

jednotky

Nexura – parapetná jednotka FVXG-K P P P P

Parapetná jednotka FVXS-F P P P P

Parapetno podstropná 

Flexi jednotka
FLXS-B(9) P P P P

Split jednotky – prehľad

 Potrebný dekoračný panel BYCQDG alebo BYCQDGF + BRCEA/B/C

 Na pripojenie vnútorných jednotiek sa vyžaduje box BPMKS

 Kombinácia vnútorných jednotiek Split a vnútorných jednotiek VRV nie je povolená.

Veľkosť (kW)

V závislosti od aplikácie je možné vnútorné jednotky Split 

a Sky Air pripojiť k našim vonkajším jednotkám VRV IV 

a VRV IV série S. Informácie o kombinačných obmedzeniach 

nájdete v portfóliu vonkajších jednotiek.

NOVÉ

Voliteľný 

samočistiaci 

fi lter
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Kazetová jednotka 

s kruhovým výfukom

Kanálová jednotka s vysokým tlakom ESP

Nástenná jednotka

VRV vnútorné jednotky
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Úplne plochá kazetová jednotka

Parapetná jednotka 

bez opláštenia

Výroba teplej vody

VRV vnútorné jednotky
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Prehľad výhod 
Vnútorné jednotky 

Režim opustenia domu Počas neprítomnosti je možné udržiavať vnútorný komfort

Len ventilátor Klimatizačnú jednotku je možné použiť ako ventilátor. V tomto režime vyfukuje vzduch (bez chladenia alebo kúrenia).

Samočistiaci fi lter
Filter je samočistiaci. Jednoduchosť údržby znamená optimálnu energetickú účinnosť a maximálny komfort bez 

potreby nákladnej alebo časovo náročnej údržby

Podlahový snímač a snímač prítomnosti
Snímač prítomnosti zaisťuje fúkanie vzduchu mimo osoby, ktorú deteguje v miestnosti. Podlahový snímač zisťuje 

priemernú teplotu podlahy a zaisťuje rovnomernú distribúciu teploty medzi stropom a podlahou

Predchádzanie prievanu
Pri spustení vykurovania alebo pri vypnutom termostate je smer prúdenia vzduchu nastavený horizontálne a ventilátor na nízku rýchlosť, 

aby sa predchádzalo prievanu. Po zahriatí výmenníka sa smer prúdenia vzduchu a rýchlosť ventilátora zmenia podľa nastavenia

Tichý ako šepot
Vnútorné jednotky spoločnosti Daikin sú tiché ako šepot. Taktiež pri vonkajších jednotkách je zaručené, že nebudú 

rušiť ticho v okolí

Automatické prepnutie medzi 

chladením a vykurovaním
Automatický výber režimu chladenia alebo vykurovania na dosiahnutie nastavenej teploty

Vzduchový fi lter Odstraňuje zo vzduchu unášané čiastočky prachu a zabezpečuje prívod čerstvého vzduchu

Odvlhčovací režim Umožňuje zníženie vlhkosti bez zmeny vnútornej teploty

Ochrana pred znečistením stropu
Vyfukovanie vzduchu vnútornej jednotky je špeciálne navrhnuté tak, aby vzduch nefúkal na strop a nevytváral tam tak 

škvrny

Vertikálny automatický pohyb
Možnosť výberu automatického vertikálneho pohybu výfukovej lamely pre rovnomerné prúdenie vzduchu 

a rozloženie teploty v miestnosti

Stupne rýchlosti ventilátora Na výber viaceré rýchlosti ventilátora na optimalizovanie komfortu

Individuálne ovládanie klapiek
Možnosť jednoduchého nastavenia polohy každej klapky samostatne pre každé nové rozmiestnenie miestnosti pomocou 

individuálneho ovládania klapiek cez káblový diaľkový ovládač. K dispozícii sú aj voliteľné zaslepenia výfukov

Týždenný časovač
Týždenný časovač umožňuje spustenie a zastavenie prevádzky kedykoľvek podľa denného alebo týždenného 

programu

Infračervené diaľkové ovládanie Infračervené diaľkové ovládanie s LCD displejom na diaľkové ovládanie vnútornej jednotky

Káblový diaľkový ovládač Káblový diaľkový ovládač na diaľkové ovládanie vnútornej jednotky

Centrálne ovládanie Centrálne ovládanie na ovládanie niekoľkých klimatizačných jednotiek z jedného centrálneho miesta

Viaczónová prevádzka NOVÉ S jednou vnútornou jednotkou je možné využívať až 6 individuálnych klimatizačných zón

Automatický reštart Po obnovení prerušeného napájania sa jednotka automaticky znova spustí s pôvodnými nastaveniami

Samodiagnostika Zjednodušuje údržbu signalizovaním systémových porúch alebo prevádzkových anomálií

Čerpadlo kondenzátu Zabudované čerpadlo uľahčuje odtok kondenzátu z vnútornej jednotky

Viacerí nájomcovia Hlavné napájanie vnútornej jednotky je možné vypnúť pri opustení budovy alebo pri údržbe
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Kazetové jednotky Kanálové jednotky
Nástenná 

jednotka
Podstropné jednotky Parapetné jednotky

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MB FXAQ-A FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

G1

F8 (voliteľné 

príslušenstvo)

G1 G1

G1

F8 (voliteľné 

príslušenstvo)

G1

F8 (voliteľné 

príslušenstvo)

G1 G1 G1 G1

3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2

Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard
Voliteľné 

príslušenstvo

Voliteľné 

príslušenstvo

Voliteľné 

príslušenstvo
Štandard

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

NOVÉ

NOVÉ NOVÉ
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Prečo si vybrať kazetovú jednotku 

s kruhovým výfukom?

• Vyfukovanie vzduchu v rozsahu 360° pre optimálny komfort

• Inteligentné snímače pre maximálnu účinnosť

ARGUMENTAČNÉ KARTY 

Vyššia energetická účinnosť a príjemnejšia 
obsluha v porovnaní s akoukoľvek kazetou

 › Prevádzkové náklady sa znižujú o 50% v porovnaní so 

štandardnými riešeniami 

 › Automatické čistenie filtra

 › Údržba filtra si vyžaduje menej času: jednoduché 

odstraňovanie prachu vysávačom bez potreby 

otvorenia jednotky

Panel s jemnejším fi ltrom

 › V prašných miestnostiach (napr. predajne 

odevov alebo kníh) je panel s jemnejším filtrom 

(BYCQ140DGF9) zárukou konzistentného výkonu 

a optimálnej distribúcie vzduchu 

 › Čisté stropy vďaka jemnejšiemu filtru a samočistiacej 

funkcií

BYCQ140DG9 BYCQ140DGF9

Samočistiaci dekoračný panel
Samočistiaci dekoračný panel 

s fi ltrom s jemnou sieťou

Biely so sivými lamelami Biely so sivými lamelami

Samočistiaci dekoračný panel na zachovanie 
optimálnej čistoty v predajni Jednoduché odstraňovanie 

prachu vysávačom bez 

potreby otvorenia jednotky.

Distribúcia vzduchu s čistým filtrom Distribúcia vzduchu so zaprášeným filtrom

 FXFQ-A 

 Samočistiaci dekoračný panel
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Spotreba energie 

(kWh)

Samočistiaci dekoračný panel

Štandardná kazetová jednotka s kruhovým výfukom

Porovnanie kumulatívnej energie za  mesiacov Júl, Aug, Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Marec Apríl Máj Jún Júl

 

 

 

  

 

  

 

 

 



Referencie 

Coral shop, UK 

Prevádzkové náklady sa 

znižujú o 50% v porovnaní so 

štandardnými riešeniami vďaka 

čistému fi ltru

e 

Úspora až do 50% 
vďaka automatickému 

čisteniu

Marketingové nástroje
 › Navštívte webovú stránku: 

https://www.daikin.eu/en_us/product-group/round-flow-cassette.html

Výhody pre montážnu fi rmu
› Produkt s unikátnymi funkciami na trhu.
› Údržba na mieste si vyžaduje menej času.
› Pomocou ovládača môžete samostatne otvárať alebo

zatvárať ktorúkoľvek zo štyroch klapiek a prispôsobiť sa tak 
meniacemu sa rozloženiu miestnosti.

› Jednoduché nastavenie snímača na zlepšenie komfortu
a úsporu energie.

Výhody pre konzultanta
› Produkt s unikátnymi funkciami na trhu.
› Určená na použitie pre všetky typy a veľkosti komerčných

kancelárií a maloobchodných priestorov.
› Ideálny produkt na zlepšenie hodnotenia BREEAM/EPBD 

v kombinácii s jednotkami SkyAir alebo tepelným čerpadlom 
VRV IV.

Výhody pre používateľa
› Určená na použitie pre všetky typy a veľkosti komerčných

kancelárií a maloobchodných priestorov.
› Ideálne podmienky prostredia: bez prievanu alebo pocitu

studených nôh.
› Ušetrite na prevádzkových nákladoch až do % so

samočistiacim dekoračným panelom, ktorý tiež uľahčuje
údržbu.

› Vďaka snímaču môžu vaši zákazníci ušetriť až do % pri 
účtoch za energiu.

› Flexibilné využitie priestoru vďaka individuálnemu ovládaniu
klapiek.

www.youtube.com/DaikinEurope

Vyfukovanie vzduchu v rozsahu 360° pre 
zvýšený komfort

 › Revolučný a osvedčený dizajn.

Inteligentné snímače ešte viac zvyšujú 
účinnosť a komfort

 › Snímač prítomnosti 

reguluje nastavenú 

hodnotu, pokiaľ 

v miestnosti nebola 

rozpoznaná prítomnosť 

osôb, a tým sa dosahuje 

až 27% úspora. Taktiež 

automaticky smeruje prúdenie vzduchu mimo osôb, 

aby nevznikal prievan.

 › Infračervený podlahový snímač zisťuje priemernú 

teplotu podlahy a zaisťuje rovnomernú distribúciu 

teploty medzi stropom a podlahou, aby ľudia 

nepociťovali na nohách chlad.

Flexibilná montáž

 › Klapky je možné individuálne ovládať alebo zatvárať 

pomocou káblového diaľkového ovládača, aby 

sa prúdenie prispôsobilo konfigurácii miestnosti. 

K dispozícii sú aj voliteľné zaslepenia výfukov.

snímač 
prítomnosti

podlahový 
snímač
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SAMOČISTIACI DEKORAČNÝ PANEL 

S JEMNÝM FILTROM, IDEÁLNE RIEŠENIE 

PRE PREDAJNE S ODEVMI
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Vnútorná jednotka FXFQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 

Príkon Chladenie Nom. kW 0,04 0,05 0,06 0,09 0,12 0,19

Vykurovanie Nom. kW 0,04 0,05 0,06 0,09 0,11 0,18

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 204x840x840 246x840x840 288x840x840

Hmotnosť kg 19 20 21 24 26

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech

Dekoračný panel Model BYCQ140D7GFW1 – Samočistiaci panel s fi ltrom s jemnou sieťou

Farba Snehobiela (RAL 9010)

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 130x950x950

Hmotnosť kg 10,3

Dekoračný panel 2 Model BYCQ140D7GW1 – Samočistiaci panel

Farba Snehobiela (RAL 9010)

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 130x950x950

Hmotnosť kg 10,3

Dekoračný panel 3 Model BYCQ140D7W1W – Celý biely

Farba Snehobiela (RAL 9010)

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 50x950x950

Hmotnosť kg 5,4

Dekoračný panel 4 Model BYCQ140D7W1 – biely so sivými lamelami

Farba Snehobiela (RAL 9010)

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 50x950x950

Hmotnosť kg 5,4

Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Nízke ot. m³/min 8,8/12,5 9,5/13,6 10,5/15,0 10,5/16,5 12,4/22,8 12,4/26,5 19,9/33,0

Vykurovanie Vysoké/Nízke ot. m³/min 8,8/12,5 9,5/13,6 10,5/15,0 10,5/16,5 12,4/22,8 12,4/26,5 19,9/33,0

Vzduchový fi lter Typ Živicová sieť

Akustický výkon Chladenie Vysoké ot. dBA 49 51 53 55 60 61

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 28/29/31 29/31/33 30/33/35 30/34/38 30/37/43 36/41/45

Vykurovanie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 28/29/31 29/31/33 30/33/35 30/34/38 30/37/43 36/41/45

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35 9,52

Plyn mm 12,70 15,90

Odvod kondenzátu VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/220-240

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC7FA532F

Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C  / BRC1D52

Zjednod. káblový diaľkový ovládač pre hotely BRC2E52C (s rekuperáciou tepla) / BRC3E52C (s tepelným čerpadlom)

Model BYCQ140D7W1W má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQ140D7W1W v prostrediach vystavených nečistote. | BYCQ140D7W1: 

snehobiely štandardný panel so sivými lamelami, BYCQ140D7W1W: snehobiely dekoračný panel s bielymi lamelami, BYCQ140D7GW1: snehobiely samočistiaci dekoračný panel.

BRCFAF

FXFQ-A

Kazetová jednotka s kruhovým 

výfukom

Vyfukovanie vzduchu v rozsahu ° pre optimálnu účinnosť a komfort

  Funkcia automatického čistenia fi ltra zaisťuje vyššiu účinnosť a komfort a nižšie 

náklady na údržbu. Dostupné sú  fi ltre: štandardný fi lter a fi lter s jemnejšou 

sieťkou (do prostredí s jemnejším prachom, napr. predajne odevov)

  Dva voliteľné inteligentné snímače zlepšujú energetickú účinnosť 

a komfort

  Individuálne ovládanie klapiek: fl exibilita pri prispôsobení sa 

dispozícii každej miestnosti bez zmeny umiestnenia jednotky!

  Najnižšia inštalačná výška na trhu:  mm pre veľkosť -

  Moderný a štýlový dekoračný panel je dostupný v  rôznych 

variáciách: v bielej so sivými lamelami (RAL), v čisto bielej 

(RAL) alebo samočistiaci dekoračný panel

  Znížená spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému výmenníku 

tepla s malými rúrkami a motoru ventilátora na jednosmerný prúd 

a čerpadla kondenzátu

  Voliteľný prívod čerstvého vzduchu

  Vyfukovanie cez odbočku umožňuje optimalizovať distribúciu 

vzduchu v nepravidelne tvarovaných miestnostiach

  
Vyfukovanie cez odbočku Hlavné vyfukovanie

Hlavná jednotka

  Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom  mm zvyšuje 

fl exibilitu a rýchlosť inštalácie

 FXFQ-A

BRCHW
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Úplne plochá 

kazetová jednotka
 Dizajn a genialita v jednom

Prečo si vybrať úplne plochú 

kazetovú jednotku?

• Unikátny dizajn na trhu s integráciou úplne plochej 

kazetovej jednotky do podhľadu

• Kombinácia pokročilej technológie a najvyššej účinnosti

• Najtichšia kazetová jednotka na trhu

ARGUMENTAČNÉ KARTY

Výhody pre montážnu fi rmu
› Unikátny produkt na trhu!

› Najtichšia jednotka (25 dBA)

› Diaľkový ovládač s jednoduchým ovládaním, 

dostupný v niekoľkých jazykoch, umožňuje 

jednoduché nastavenie snímača a ovládanie polôh 

jednotlivých klapiek

› Európsky dizajn.

Výhody pre konzultanta
› Unikátny produkt na trhu!

› Bezproblémovo splýva s každým moderným 

kancelárskym interiérom

› Ideálny produkt na zlepšenie hodnotenia BREEAM/

EPBD v kombinácii s jednotkami Sky Air (FFA-A) alebo 

tepelným čerpadlom VRV IV (FXZQ-A).

Výhody pre používateľa
› Inžinierska výnimočnosť a unikátny dizajn v jednom 

› Najtichšia jednotka (25 dBA)

› Ideálne pracovné podmienky: bez prievanu

› Vďaka voliteľným snímačom môžete ušetriť až do 27% 

pri účte za energiu

› Flexibilné využitie priestoru a vďaka individuálnemu 

ovládaniu klapiek sa hodí pre každú novú dispozíciu 

miestnosti

› Diaľkový ovládač s jednoduchým ovládaním dostupný 

v niekoľkých jazykoch.

 FXZQ-A

Na výber sivý alebo strieborný panel



105

Unikátny dizajn

 › Navrhnutý európskou projektovou kanceláriou, 
aby plne vyhovoval európskemu dizajnu.

 › Úplne splynutie so stropom s presahom len  mm.

 › Úplne sa integruje do jednej kazety a umožňuje 
inštaláciu osvetlenia, reproduktorov a požiarneho 
sprinklerového zariadenia vo vedľajších kazetách.

 › Dekoračný panel je k dispozícii v  farbách 
(bielej a bielo-striebornej).

Rozdiel je v technológii

Voliteľný snímač prítomnosti

 › Keď nie je nikto v miestnosti, snímač upravuje 
nastavenú teplotu alebo vypína jednotku, čím sa 
šetrí energiou.

 › Keď zistí prítomnosť ľudí, smer prúdenia vzduchu 
sa prispôsobí tak, aby vzduch nefúkal priamo na 
nich.

Najvyššia účinnosť

 › Keď nie je nikto v miestnosti, snímač upravuje 
nastavenú teplotu alebo vypína jednotku, čím sa 
ušetrí až do % energie.

Ďalšie výhody

 › Individuálne ovládanie klapiek: jednoduché 
ovládanie jednej alebo viacerých klapiek 
pomocou káblového diaľkového ovládača (BRCE/
BRCH) pri prestavovaní miestnosti. Ak chcete 
úplne zatvoriť alebo blokovať klapky, budete 
potrebovať zaslepenie výfuku vzduchu. 

 › Najtichšia kazetová jednotka na trhu ( dBA), 
dôležité pre kancelárske aplikácie.

Voliteľný podlahový snímač

 › Zistí rozdiel v teplote a presmeruje prúdenie 
vzduchu tak, aby bola distribúcia teploty 
rovnomerná.

Marketingové nástroje
 › https://www.daikin.eu/en_us/product-group/fully-fl at-cassette.html
 › www.youtube.com/DaikinEurope
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Vnútorná jednotka FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Príkon Chladenie Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092

Vykurovanie Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 260x575x575

Hmotnosť kg 15,5 16,5 18,5

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech

Dekoračný panel Model BYFQ60CW

Farba Biela (N9,5)

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 46x620x620

Hmotnosť kg 2,8

Dekoračný panel 2 Model BYFQ60CS

Farba STRIEBORNÁ

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 46x620x620

Hmotnosť kg 2,8

Dekoračný panel 3 Model BYFQ60B3W1

Farba BIELA (RAL9010)

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 55x700x700

Hmotnosť kg 2,7

Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Nízke ot. m³/min 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9 7/10 8/11,5 10/14,5

Vykurovanie Vysoké/Nízke ot. m³/min 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9 7/10 8/11,5 10/14,5

Vzduchový fi lter Typ Živicová sieť

Akustický výkon Chladenie Vysoké ot. dBA 49 50 51 54 60

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 25,5/28/31,5 25,5/29,5/32 25,5/30/33 26/30/33,5 28/32/37 33/40/43

Vykurovanie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 25,5/28/31,5 25,5/29,5/32 25,5/30/33 26/30/33,5 28/32/37 33/40/43

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35

Plyn mm 12,7

Odvod kondenzátu VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/220-240

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC7EB530W (starší dizajn panel)/BRC7F530W (biely panel)/BRC7F530S (sivý panel)

Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52

Zjednod. káblový diaľkový ovládač pre hotely BRC2E52C (s rekuperáciou tepla) / BRC3E52C (s tepelným čerpadlom)

Rozmery nezohľadňujú komunikačný adaptér

FXZQ-A

Úplne plochá kazetová jednotka

Unikátny dizajn na trhu s integráciou úplne plochej 
kazetovej jednotky do podhľadu

  Integrácia úplne plochej kazetovej jednotky do štandardných 

podhľadových rastrov s presahom len  mm

  Výrazná zmes ikonického dizajnu a inžinierskej výnimočnosti 

s elegantnou povrchovou úpravou v bielej farbe alebo kombinácii 

striebornej a bielej farby

  Dva voliteľné inteligentné snímače zlepšujú energetickú účinnosť 

a komfort

  Jednotka s veľkosťou  vyrobená najmä pre malé dobre izolované 

miestnosti, ako napríklad hotelové izby, malé kancelárie a pod.

Individuálne ovládanie klapiek: fl exibilita pri prispôsobení sa dispozícii 

každej miestnosti bez zmeny umiestnenia jednotky!

  Znížená spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému výmenníku 

tepla s malými rúrkami a motoru ventilátora na jednosmerný prúd 

a čerpadla kondenzátu

  Voliteľný prívod čerstvého vzduchu

  Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom  mm zvyšuje 

fl exibilitu a rýchlosť inštalácie

500 mm

FXZQ-A

BRCFW-SBRCHW
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BRCC

FXCQ-A

2-výfuková kazetová jednotka

Tenká a ľahká jednotka sa jednoducho inštaluje v nízkych 
podhľadoch

  Výška všetkých jednotiek je  mm, ideálna pre nízke podhľady

  Individuálne ovládanie klapiek: fl exibilita pri prispôsobení sa 

dispozícii každej miestnosti bez zmeny umiestnenia jednotky!

 [~#//10.32.72.68/fs_mp1_exchange$/assets/Illustrations/AirConditioning/FXUQ - possibility to shut fl aps.tif#~]

  Znížená spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému výmenníku 

tepla s malými rúrkami a motoru ventilátora na jednosmerný prúd 

a čerpadla kondenzátu

  Štýlová jednotka ľahko splynie s akýmkoľvek interiérom. Ak nie je 

jednotka v prevádzke, nie sú viditeľné vnútorné mriežky nasávania, 

lamely sa úplne uzavrú

  Vstup pre prívod čerstvého vzduchu integrovaný v tom istom systéme znižuje náklady na inštaláciu, pretože nie je potrebné prídavné 

vetranie

 [~#//10.32.72.68/fs_mp1_exchange$/assets/Illustrations/AirConditioning/FXCQ - Optional fresh air intake.tif#~]

Otvor v opláštení pre prívod čerstvého vzduchu

*  Do miestnosti privedie až do % čerstvého vzduchu

  Zaručený optimálny komfort vďaka automatickému nastaveniu prietoku vzduchu podľa požadovanej záťaže

  Servis je možné vykonávať po odobratí dekoračného panelu

  Vyfukovanie cez odbočku umožňuje optimalizovať distribúciu vzduchu v nepravidelne tvarovaných miestnostiach

 [~#//.../fs_mp_exchange$/assets/Illustrations/AirConditioning/Branch duct discharge.tif#~]

Vyfukovanie cez odbočku Hlavné vyfukovanie

Hlavná jednotka

  Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom  mm zvyšuje fl exibilitu a rýchlosť inštalácie

500 mm500 mm [~#//10.32.72.68/fs_mp1_exchange$/assets/Illustrations/AirConditioning/FXCQ - drain up height 580mm.jpg#~]

 FXCQ-A

Vnútorná jednotka FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0 

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0

Príkon Chladenie Nom. kW 0,031 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149

Vykurovanie Nom. kW 0,028 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 305x775x620 305x990x620 305x1 445x620

Hmotnosť kg 19 22 25 33 38

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech

Dekoračný panel Model BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Farba Jasná biela (6,5Y 9,5/0,5)

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 55x1 070x700 55x1 285x700 55x1 740x700

Hmotnosť kg 10 11 13

Ventilátor Prietok vzduchu – 50 Hz Chladenie Vysoké/Nízke m³/min 7,5/10,5 8/11,5 8,5/12 10,5/15 11,5/16 18,5/26 22,5/32

Vzduchový fi lter Typ Živicová sieť

Akustický výkon Chladenie Nom./Vysoké ot. dBA 46/48 47/50 48/50 49/52 51/53 53/55 54/58 58/62

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 28/30/32 29/31/34 30/32/34 31/33/36 31/35/37 32/37/39 33/38/42 38/42/46

Vykurovanie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 28/30/32 29/31/34 30/32/34 31/33/36 31/35/37 32/37/39 33/38/42 38/42/46

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35 9,52

Plyn mm 12,7 15,9

Odvod kondenzátu VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/220-240

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC7C52

Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52

Zjednod. káblový diaľkový ovládač pre hotely BRC2E52C (s rekuperáciou tepla) / BRC3E52C (s tepelným čerpadlom)

BRCH()W
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FXKQ-MA

Kazetová rohová jednotka

-výfuková jednotka na inštaláciu do rohu

  Kompaktné rozmery, jednoduchá montáž v úzkom medzistrope 

(potrebný priestor len  mm,  s podložkou panelu, dostupnou 

ako príslušenstvo)

  Optimálne podmienky prietoku vzduchu sa vytvárajú buď 

vyfukovaním vzduchu smerom dolu, smerom dopredu (pomocou 

voliteľnej mriežky) alebo kombináciou oboch
Prúdenie nadol

Prúdenie dopredu

Záslepka na vyústení

Kombinácia

  Servis je možné vykonávať po odobratí dekoračného panelu

  Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom  mm zvyšuje fl exibilitu a rýchlosť inštalácie

500 mm
 [~#//10.32.72.68/fs_mp1_exchange$/assets/Illustrations/AirConditioning/FXKQ - drain up height 330 mm.jpg#~]

 FXKQ-MA

Vnútorná jednotka FXKQ 25MA 32MA 40 mA 63MA

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 2,8 3,6 4,5 7,1 

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 3,2 4,0 5,0 8,0

Príkon Chladenie Nom. kW 0,066 0,076 0,105

Vykurovanie Nom. kW 0,046 0,056 0,085

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 215x1 110x710 215x1 310x710

Hmotnosť kg 31 34

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech

Dekoračný panel Model BYK45FJW1 BYK71FJW1

Farba Biela

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 70x1 240x800 70x1 440x800

Hmotnosť kg 8,5 9,5

Ventilátor Prietok vzduchu – 50 Hz Chladenie Vysoké/Nízke m³/min 9/11 10/13 15/18

Vzduchový fi lter Typ Živicová sieť

Akustický výkon Chladenie Vysoké ot. dBA 54 56 58

Hladina akustického tlaku Chladenie Vysoké/Nízke ot. dBA 33/38 34/40 37/42

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35 9,52

Plyn mm 12,7 15,9

Odvod kondenzátu VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 15

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC4C61

Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52

Zjednod. káblový diaľkový ovládač pre hotely BRC2E52C (s rekuperáciou tepla) / BRC3E52C (s tepelným čerpadlom)

BRCH()W
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 FXDQ-M9

FXDQ-M

BRCCBRCH()W

Malá kanálová jednotka

Určená pre hotelové aplikácie

  Kompaktné rozmery (výška  mm a hĺbka  mm) umožňujú 

jednoduchú montáž v nízkych podhľadoch

  Diskrétne zapustená v strope: viditeľná je len nasávacia a výfuková 

mriežka

  Smer nasávania vzduchu je možné fl exibilne meniť zo zadného na 

spodné nasávanie

  Pre jednoduchú montáž môže byť kondenzačná vanička 

umiestnená na ľavej alebo pravej strane jednotky

spodné 
nasávanie

zadné 
nasávanie

výduch

Vnútorná jednotka FXDQ 20M9 25M9

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 2,2 2,8

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 2,5 3,2

Príkon Chladenie Nom. kW 0,050 0,050 

Vykurovanie Nom. kW 0,050 0,050 

Požadovaný priestor v podhľade > mm 250

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 230x502x652

Hmotnosť kg 17

Opláštenie Materiál Galvanizovaná oceľ

Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Nízke ot. m³/min 5,2/6,7 5,8/7,4

Vykurovanie Vysoké/Nízke ot. m³/min 5,2/6,7 5,8/7,4

Vzduchový fi lter Typ Živicová sieť

Akustický výkon Chladenie Nom. dBA 50

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Vysoké/Nízke ot. dBA 32/37 32/37

Vykurovanie Vysoké/Nízke ot. dBA 32/37 32/37

Chladivo Typ R-410A

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35

Plyn mm 12,7

Odvod kondenzátu I.D. 21,6, O.D. 27,2

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/230

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16

Riadiace systémy Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52
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 ARGUMENTAČNÉ KARTY

Kombinačná tabuľka

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Výška (mm) 212

Šírka (mm) 764 964 1 164

Šírka (mm) (vrátane 

konzoly držiaka)

984 1 094 1 294

Hĺbka (mm) 201

Technické údaje

Split / Sky Air VRV

FDXM-F3 FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62

BAE20A82

BAE20A102

Jedinečný automatický čistiaci fi lter dosahuje vyššiu účinnosť 

a komfort pri nižších nákladoch na údržbu 

Znížte prevádzkové náklady
 › Automatické čistenie fi ltra je zárukou nízkych nákladov na údržbu, 
pretože fi lter je vždy čistý

Minimálny čas potrebný na čistenie fi ltra 
 › Zásobník na prach sa dá vyprázdniť vysávačom, čím sa dosahuje 

rýchle a jednoduché čistenie

 › Už žiadne znečistené stropy

Vyššia kvalita vzduchu v interiéri
 › Optimálny prietok vzduchu eliminuje prievan a izoluje zvuk 

Mimoriadna spoľahlivosť 

 › Zabraňuje zaneseniu filtrov pre neprerušovanú prevádzku

Unikátna technológia

 › Unikátna a inovatívna technológia fi ltra inšpirovaná 

samočistiacim dekoračným panelom Daikin 

Samočistiaci fi lter pre 
kanálové jednotky 

UNIKÁTNE
čaká na 

udelenie 
patentu

smer prúdenia 
vzduchu

Zmena profi lu účinnosti pre potrubnú vnútornú jednotku počas prevádzky

začiatok  mesiacov  mesiacov

Postupná strata 

účinnosti pre 

znečistenie 

fi ltra

%

%

Ušetrí sa až 20% 

energie vďaka 

automatickému 

čisteniu fi ltra

Ako to funguje?

1  Plánované automatické čistenie 

fi ltra

2  Prach sa zachytáva v prachovom 

zásobníku, ktorý je súčasťou jednotky

3  Prach sa dá ľahko odstrániť 

vysávačom
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ARGUMENTAČNÉ KARTY

 Viaczónová súprava pre 
kanálové jednotky

Systém viaczónovej prevádzky je ovládač po jednotlivých miestnostiach. Je vybavený motorizovanými klapkami, 

ktoré sa ihneď prispôsobujú pomocou riešení Daikin. Tento systém podporuje ovládanie až  zón prostredníctvom 

centrálneho termostatu umiestneného v hlavnej miestnosti a jednotlivých termostatov pre každú zónu.

Pretlaková jednotka typu Plug-and-play Kanálová jednotka

Motorizované klapky Elektronický oládací panel

Zonačná skrinka: 

kompletne zmontovaná 

pretlaková jednotka 

s klapkami

Zvýšený komfort 

 › Zvyšuje úroveň komfortu umožnením individuálnej zónovej 

kontroly

 - Vďaka samostatným modulačným tlmičom je možné obslúžiť 

až  individuálnych oblastí

 - Samostatný termostat na individuálne ovládanie po 

jednotlivých miestnostiach alebo zónach

Jednoduchá inštalácia 

 › Automatická korekcia prúdenia vzduchu podľa potreby

 › Jednoduchá montáž, integrácia s vnútornými jednotkami Daikin 

a ovládacími prvkami systému

 › Časová úspora, keďže pretlaková jednotka sa dodáva kompletne 

zmontovaná vrátane tlmičov a riadiacich dosiek

 › Znižuje množstvo chladiacej zmesi potrebnej pri montáži

Ako to funguje? Výhody 

19°C

21°C

20°C

Termostaty individuálnych zón

Hlavný termostat 

Blueface – Airzone

 › Farebné grafi cké 

rozhranie na ovládanie 

zón 

 › Komunikuje cez kábel  

Zónový termostat 

Airzone

 › Grafi cké rozhranie 

s nízkoenergetickou 

obrazovkou 

s elektronickým 

atramentom na 

ovládanie zón 

 › Bezdrôtová komunikácia

Zónový termostat 

Airzone

 › Termostat s tlačidlami na 

reguláciu teploty 

 › Bezdrôtová komunikácia

AZCE6BLUEFACECB AZCE6THINKRB AZCE6LITERB

Kompatibilita 
FDXM-F3 FBA-A ADEQ-C FXDQ-A3 FXSQ-A

Počet motorizovaných klapiek Referencia
Rozmery

V x Š x H (mm)
25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

2
AZEZ6DAIST07XS2

300 x 930 x 454
• • • •

AZEZ6DAIST07S2 • • • •
3

AZEZ6DAIST07XS3
300 x 930 x 454

• • • •
AZEZ6DAIST07S3 • • • •

4
AZEZ6DAIST07S4 300 x 930 x 454 • • • •
AZEZ6DAIST07M4 300 x 1 140 x 454 • • • • •

5
AZEZ6DAIST07M5

300 x 1 425 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIST07L5 • • • • • • •
6

 AZEZ6DAIST07M6
300 x 1 638 x 454

• • • • •
 AZEZ6DAIST07L6 • • • • • • •

7
AZEZ6DAIST07L7

515 x 1 425 x 454
• • • • • • •

AZEZ6DAIST07XL7 •
8

AZEZ6DAIST07L8
515 x 1 425 x 454

• • • • • • •
AZEZ6DAIST07XL8 •

 
2 AZEZ6DAISL01S2 210 x 720 x 444 • • • • • •
3 AZEZ6DAISL01S3 210 x 720 x 444 • • • • • •
4 AZEZ6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZEZ6DAISL01L5 210 x 1 140 x 444 • • •
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FXDQ-A

 Tenká kanálová jednotka

Štíhly a fl exibilný dizajn

  Kompaktné rozmery, jednoduchá montáž do medzistropu s výškou 

len  mm

[~#//10.32.72.68/fs_mp1_exchange$/assets/Illustrations/AirConditioning/FXDQ-A_size.jpg#~]

  Stredný externý statický tlak až do  Pa umožňuje použitie 

pružných potrubí rôznych dĺžok

  Diskrétne zapustená v stene: viditeľná je len nasávacia a výfuková 

mriežka

  Jednotka s veľkosťou  vyrobená najmä pre malé dobre izolované 

miestnosti, ako napríklad hotelové izby, malé kancelárie a pod.

  Pri pravidelnom čistení zabezpečuje voliteľný samočistiaci fi lter 

maximálnu účinnosť, komfort a spoľahlivosť

  Viaczónová súprava umožňuje jednou vnútornou jednotkou 

obslúžiť niekoľko individuálne riadených klimatizačných zón

  Znížená spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému motoru 

ventilátora na jednosmerný prúd

  Smer nasávania vzduchu je možné fl exibilne meniť zo zadného na 

spodné nasávanie

   

  Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom  mm zvyšuje 

fl exibilitu a rýchlosť inštalácie

  

    

 

   

 FXDQ-A3

BRCC

výduch

zadné 
nasávanie

spodné 
nasávanie

NOVÉ
MOŽNOSŤ 

automatického 
čistenia a viaczónovej 

prevádzky

Vnútorná jednotka FXDQ 15A3 20A3 25A3 32A3 40A3 50A3 63A3

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 

Príkon Chladenie Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Vykurovanie Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Požadovaný priestor v podhľade > mm 240

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 200x750x620 200x950x620 200x1 150x620

Hmotnosť kg 22 26 29

Opláštenie Materiál Galvanizovaná oceľ

Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Nízke m³/min 6,4/7,5 6,4/8 8,5/10,5 10/12,5 13/16,5

Externý statický tlak – 50 Hz Nom./Vysoké Pa 10/30 15/44

Vzduchový fi lter Typ Odstrániteľný/umývateľný

Akustický výkon Chladenie Vysoké ot. dBA 50 51 52 53 54

Hladina akustického tlaku Chladenie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 27/31/32 27/31/33 28/32/34 29/33/35 30/34/36

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35 9,52

Plyn mm 12,7 15,9

Odvod kondenzátu VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52

Káblový diaľkový ovládač BRC1D528 / BRC1E51

BRCH()W

Voliteľný samočistiaci fi lter
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FXSQ-A

Kanálová jednotka 

so stredným tlakom ESP

Najtenšia, ale zato najvýkonnejšia jednotka so stredným 
statickým tlakom na trhu

  Najtenšia jednotka vo svojej triede, len  mm ( mm inštalačnej 

výšky), a preto nízke podhľady už viac nepredstavujú problém

  

  Tichá prevádzka: hladina akustického tlaku znížená až na  dBA

  Stredný externý statický tlak až do  Pa umožňuje použitie 

pružných potrubí rôznych dĺžok

  Možnosť nastaviť ESP pomocou káblového diaľkového ovládača 

umožňuje optimalizáciu výkonu na konkrétny vzduchotechnický 

potrubný rozvod

  Diskrétne zapustená v stene: viditeľná je len nasávacia a výfuková 

mriežka

  Jednotka s veľkosťou  vyrobená najmä pre malé dobre izolované 

miestnosti, ako napríklad hotelové izby, malé kancelárie a pod.

  Viaczónová súprava umožňuje jednou vnútornou jednotkou 

obslúžiť niekoľko individuálne riadených klimatizačných zón

  Znížená spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému DC motoru 

ventilátora a voliteľného čerpadla kondenzátu

  Voliteľný prívod čerstvého vzduchu

  Flexibilná montáž: smer sania je možné zmeniť zo zadného na 

spodné a výber medzi voľným použitím alebo pripojením k sacím 

mriežkam

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

Voľné použitie 

v podhľade

Na pripojenie k saciemu 

plátnu (nedodáva Daikin)

Na priame pripojenie 

k panelu Daikin 

(cez súpravu EKBYBSD)

  Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom  mm zvyšuje 

fl exibilitu a rýchlosť inštalácie

   

 FXSQ-A

výduch

spodné 
nasávanie

zadné 
nasávanie

NOVÉ

Viaczónová 

súprava

BRCCBRCH()W
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Funkcia automatického 
nastavenia prietoku

Automaticky vyberie najvhodnejšiu krivku ventilátora na dosiahnutie 

nominálneho prietoku jednotky do ±%

Prečo?

Po inštalácii sa skutočné potrubie často líši od pôvodne vypočítaného 

odporu prietoku  Skutočný prietok môže byť oveľa nižší alebo vyšší 

než ten nominálny, čo môže viesť k nedostatočnému výkonu alebo 

nekomfortnej teplote vzduchu

Funkcia automatického nastavenia prietoku automaticky prispôsobí 

rýchlosť ventilátora jednotky každému potrubiu ( alebo viac kriviek 

ventilátora je k dispozícii na každom modeli), čím je inštalácia oveľa 

rýchlejšia

FXSQ-A

Vnútorná jednotka FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0 

Príkon Chladenie Nom. kW 0,090 0,096 0,151 0,154 0,188 0,213 0,290 0,331 0,386

Vykurovanie Nom. kW 0,086 0,092 0,147 0,150 0,183 0,209 0,285 0,326 0,382

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 245x550x800 245x700x800 245x1 000x800 245x1 400x800 245x1 550x800

Hmotnosť kg 23,5 24 28,5 29 35,5 36,5 46 47 51

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech

Ventilátor Prietok 

vzduchu 

Chladenie Vysoké/Nízke ot. m³/min 6,5/8,7 6,5/9 7/9,5 11/15 11/15,2 15/21 16/23 23/32 26/36 28/39

Vykurovanie Vysoké/Nízke ot. m³/min 6,5/8,7 6,5/9 7/9,5 11/15 11/15,2 15/21 16/23 23/32 26/36 28/39

Externý statický tlak – 50 Hz Nom./Vysoké Pa 30/150 40/150 50/150

Vzduchový fi lter Typ Živicová sieť

Akustický výkon Chladenie Vysoké ot. dBA 54 55 60 59 61 64

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 25/28/29,5 25/28/30 26/29/31 29/32/35 27/30/33 29/32/35 31/34/36 33/36/39 34/38/41,5

Vykurovanie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 26/29/31,5 26/29/32 27/30/33 29/34/37 28/32/35 30/34/37 31/34/37 33/37/40 34/38,5/42

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35 9,52

Plyn mm 12,7 15,9

Odvod kondenzátu VP20 (I.D. 20/O.D. 26), výška odtoku 625 mm

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC4C65

Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52

Zjednod. káblový diaľkový ovládač pre hotely BRC2E52C (s rekuperáciou tepla) / BRC3E52C (s tepelným čerpadlom)

 

 

 

± Prietok vzduchu (m/min.)

Prietok vzduchu 
(s auto. nastavením)

Krivky odporu 
potrubia

Prietok vzduchu 
(skutočný)

Prietok vzduchu (menovitý)Charakteristické 
krivky ventilátora

Externý statický tlak (Pa)
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FXMQP

Kanálová jednotka 

s vysokým tlakom ESP

Ideálne riešenie pre veľké priestory
FXMQ-P: ESP až do  Pa

  Možnosť nastaviť ESP pomocou káblového diaľkového ovládača 

umožňuje optimalizáciu výkonu na konkrétny vzduchotechnický 

potrubný rozvod

  Vysoký externý statický tlak až do  Pa umožňuje rozsiahlu sieť 

potrubí a mriežok

  Diskrétne zapustená v stene: viditeľná je len nasávacia a výfuková 

mriežka

  Znížená spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému motoru 

ventilátora na jednosmerný prúd

  Vstup pre prívod čerstvého vzduchu integrovaný v tom istom 

systéme znižuje náklady na inštaláciu, pretože nie je potrebné 

prídavné vetranie

Poloha na prívod čerstvého vzduchu

Otvor v opláštení pre prívod čerstvého vzduchu

*  Do miestnosti privedie až do % čerstvého vzduchu

  Smer nasávania vzduchu je možné fl exibilne meniť zo zadného na 

spodné nasávanie

  Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom  mm zvyšuje 

fl exibilitu a rýchlosť inštalácie

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

 FXMQ-P7/FXMQ-MB

FXMQ-MB: ESP až do  Pa

  Vysoký externý statický tlak až do  Pa umožňuje rozsiahlu sieť 

potrubí a mriežok

  Diskrétne zapustená v stene: viditeľná je len nasávacia a výfuková 

mriežka

  Jednotka s veľkým výkonom: až do , kW vykurovacieho výkonu

  Znížená spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému motoru 

ventilátora na jednosmerný prúd

BRCC

spodné 
nasávanie

zadné 
nasávanie

výduch

BRCH()W
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Vnútorná jednotka FXMQ/FXMQ 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200MB 250MB

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0 

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5

Príkon Chladenie Nom. kW 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 0,895 1,185

Vykurovanie Nom. kW 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 0,895 1,185

Požadovaný priestor v podhľade > mm 350 -

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 300x1 000x700 300x1 400x700 470x1 380x1 100

Hmotnosť kg 35 46 132

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech

Dekoračný panel Model BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 -

Farba Biela (10Y9/0,5) -

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 55x1 100x500 55x1 500x500 -x-x-

Hmotnosť kg 4,5 6,5 -

Ventilátor Prietok 

vzduchu 

Chladenie Vysoké/Nízke m³/min 15/18 16/19,5 20/25 23/32 28/39 50/58 62/72

Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min 15/18 16/19,5 20/25 23/32 28/39 -/-

Externý statický tlak – 50 Hz Nom./Vysoké Pa 100/200 160/270 170/270

Vzduchový fi lter Typ Živicová sieť -

Akustický výkon Chladenie Nom./Vysoké ot. dBA -/61,0 -/64,0 -/67,0 -/65,0 -/70,0 75/76

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 37/39/41 38/40/42 39/41/43 40/42/44 45/-/48

Vykurovanie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 37/39/41 38/40/42 39/41/43 40/42/44 -/-/-

Chladivo Typ/GWP R-410A/- R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35 9,52 9,52

Plyn mm 12,7 15,9 19,1 22,2

Odvod kondenzátu VP25 (I.D. 25/O.D. 32) PS1B

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/60/220-240/220 +/-10% 1~/50/220-240

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC4C65

Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52

Zjednod. káblový diaľkový ovládač pre hotely BRC2E52C (s rekuperáciou tepla) / BRC3E52C (s tepelným čerpadlom)

FXMQ-P7/FXMQ-MB

 

 

 

± 

Funkcia automatického 
nastavenia prietoku
Automaticky vyberie najvhodnejšiu krivku ventilátora na dosiahnutie 

nominálneho prietoku jednotky do ±%

Prečo?

Po inštalácii sa skutočné potrubie často líši od pôvodne vypočítaného 

odporu prietoku  Skutočný prietok môže byť oveľa nižší alebo vyšší 

než ten nominálny, čo môže viesť k nedostatočnému výkonu alebo 

nekomfortnej teplote vzduchu

Funkcia automatického nastavenia prietoku automaticky prispôsobí 

rýchlosť ventilátora jednotky každému potrubiu ( alebo viac kriviek 

ventilátora je k dispozícii na každom modeli), čím je inštalácia oveľa 

rýchlejšia Prietok vzduchu (m/min.)

Prietok vzduchu 
(s auto. nastavením)

Krivky odporu 
potrubia

Prietok vzduchu 
(skutočný)

Prietok vzduchu (menovitý)Charakteristické 
krivky ventilátora

Externý statický tlak (Pa)
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BRCH()W, BRCEB

FXAQ-A

Vnútorná jednotka FXAQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 

Príkon Chladenie Nom. kW 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05

Vykurovanie Nom. kW 0,03 0,04 0,02 0,04 0,06

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 290x795x266 290x1 050x269

Hmotnosť kg 12 15

Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Nízke m³/min 7,0/8,4 7,0/9,1 7,0/9,4 7,0/9,8 9,7/12,2 11,5/14,4 13,5/18,3

Vzduchový fi lter Typ Umývateľná živicová sieť

Akustický výkon Chladenie Vysoké ot. dBA 51 52 53 55 58 63

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Vysoké/Nízke ot. dBA 28,5/32 28,5/33 28,5/35 28,5/37,5 33,5/37 35,5/41 38,5/46,5

Vykurovanie Vysoké/Nízke ot. dBA 28,5/33 28,5/34 28,5/36 28,5/38,5 33,5/38 35,5/42 38,5/47

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35 9,52

Plyn mm 12,7 15,9

Odvod kondenzátu VP13 (I.D. 15/O.D. 18)

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/220-240

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC7EA628 / BRC7EA629

Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52

Nástenná jednotka

Pre miestnosti bez podhľadov

  Plochý, štýlový predný panel ľahko splynie s ľubovoľnou výbavou 

interiéru a jednoduchšie sa čistí

  Vhodné riešenie pre nové projekty ako aj rekonštrukcie

  Znížená spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému motoru 

ventilátora na jednosmerný prúd

  Vďaka  rôznym uhlom výfuku vzduchu, ktoré je možné nastaviť 

pomocou diaľkového ovládača, sa vzduch komfortne šíri a smeruje 

nadol

  Servis je možné vykonávať jednoducho z prednej strany jednotky

 FXAQ-A

Nový 

dizajn
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BRCG

FXHQA

BRCH()W

 FXHQ-A

Podstropná jednotka

Pre široké miestnosti bez podhľadov alebo voľným miestom 
na podhľade

  Vďaka Coanda efektu je to ideálne riešenie komfortného prietoku 

vzduchu vo veľkých miestnostiach: uhol vyfukovania vzduchu až do 

°

  Dokonca aj miestnosti so stropmi do výšky až , m je možné veľmi 

jednoducho vykúriť alebo schladiť bez straty výkonu

  Vhodné riešenie pre nové projekty ako aj rekonštrukcie

  Ľahko namontovateľný v rohoch a úzkych priestoroch, pretože potrebuje iba  mm bočný servisný priestor

 [~#//10.32.72.68/fs_mp1_exchange$/assets/Illustrations/AirConditioning/FXHQ - minimum service space.tif#~]

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

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

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

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

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

Vývod vzduchu

Prívod vzduchu

Prekážka

≥
30 alebo viac

(Servisný 

priestor) 30 alebo viac

(Servisný priestor)

  Vstup pre prívod čistého vzduchu integrovaný v tom istom systéme znižuje náklady na inštaláciu, pretože nie je potrebné prídavné vetranie [~#//10.32.72.68/fs_mp1_exchange$/assets/Illustrations/AirConditioning/FXHQ - Optional fresh air intake.tif#~]

Otvor v opláštení pre prívod čerstvého vzduchu

*  Do miestnosti privedie až do % čerstvého vzduchu

  Znížená spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému DC motoru ventilátora a voliteľného čerpadla kondenzátu

  Štýlová jednotka ľahko splynie s akýmkoľvek interiérom. Ak nie je jednotka v prevádzke, nie sú viditeľné vnútorné mriežky nasávania, lamely 

sa úplne uzavrú

Vnútorná jednotka FXHQ 32A 63A 100A

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 3,6 7,1 11,2

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 4,0 8,0 12,5 

Príkon Chladenie Nom. kW 0,107 0,111 0,237

Vykurovanie Nom. kW 0,107 0,111 0,237

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 235x960x690 235x1 270x690 235x1 590x690

Hmotnosť kg 24 33 39

Opláštenie Materiál Živica

Ventilátor Prietok 

vzduchu 

Chladenie Vysoké/Nízke m³/min 10/14 14/20 19/29,5

Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min 10/14 14/20 19/29,5

Vzduchový fi lter Typ Živicová sieť

Akustický výkon Chladenie Nom./Vysoké ot. dBA 52/54 53/55 55/62

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 31/34/36 34/35/37 34/37/44

Vykurovanie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 31/34/36 34/35/37 34/37/44

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35 9,52

Plyn mm 12,7 15,9

Odvod kondenzátu VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/220-240

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC7G53

Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52

Zjednod. káblový diaľkový ovládač pre hotely BRC2E52C (s rekuperáciou tepla) / BRC3E52C (s tepelným čerpadlom)
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BRCC

FXUQ-A

BRCH()W

 FXUQ-A

UNIKÁTNE

4-výfuková podstropná jednotka

Unikátna jednotka Daikin pre vysoké miestnosti bez 
podhľadov alebo voľným miestom na podhľade

  Dokonca aj miestnosti so stropmi do výšky až ,m je možné veľmi 

jednoducho vykúriť alebo schladiť bez straty výkonu

  Vhodné riešenie pre nové projekty ako aj rekonštrukcie

  Individuálne ovládanie klapiek: fl exibilita pri prispôsobení sa 

dispozícii každej miestnosti bez zmeny umiestnenia jednotky!

  Znížená spotreba energie vďaka špeciálne vyvinutému výmenníku 

tepla s malými rúrkami a motoru ventilátora na jednosmerný prúd 

a čerpadla kondenzátu

  Štýlová jednotka ľahko splynie s akýmkoľvek interiérom. Ak nie je 

jednotka v prevádzke, nie sú viditeľné vnútorné mriežky nasávania, lamely sa úplne uzavrú

  Zaručený optimálny komfort vďaka automatickému nastaveniu prietoku vzduchu podľa požadovanej záťaže

  Pomocou diaľkového ovládača je možné nastaviť  rôznych uhlov výfuku vzduchu medzi  až °

  Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom  mm zvyšuje fl exibilitu a rýchlosť inštalácie

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

≤500

VP20

 [~#//10.32.72.68/fs_mp1_exchange$/assets/Illustrations/AirConditioning/FXUQ - drain pump.jpg#~]

Vnútorná jednotka FXUQ 71A 100A

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 8,0 11,2

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 9,0 12,5 

Príkon Chladenie Nom. kW 0,090 0,200

Vykurovanie Nom. kW 0,073 0,179

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 198x950x950

Hmotnosť kg 26 27

Opláštenie Materiál Živica

Ventilátor Prietok 

vzduchu 

Chladenie Vysoké/Nízke m³/min 16/22,5 21/31

Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min 16/22,5 21/31

Vzduchový fi lter Typ Živicová sieť

Akustický výkon Chladenie Nom./Vysoké ot. dBA 56/58 62/65

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 36/38/40 40/44/47

Vykurovanie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 36/38/40 40/44/47

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52

Plyn mm 15,9

Odvod kondenzátu I.D. 20/O.D. 26

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC7C58

Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52

Zjednod. káblový diaľkový ovládač pre hotely BRC2E52C (s rekuperáciou tepla) / BRC3E52C (s tepelným čerpadlom)
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FXNQ-A

Parapetná jednotka 

bez opláštenia

Určená na zapustenie v stenách

  Diskrétne zapustená v stene: viditeľná je len nasávacia a výfuková 

mriežka

  Vyžaduje veľmi malý priestor na inštaláciu, keďže hĺbka je len 

 mm

  Malá výška jednotky ( mm) umožňuje jej montáž pod oknom 

v parapete

  Vysoký tlak ESP umožňuje fl exibilnú inštaláciu

 FXNQ-A

BRCC

Vnútorná jednotka FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 

Príkon Chladenie Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Vykurovanie Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 620 / 720 x790x200 620 / 720 x990x200 620 / 720 x1 190x200

Hmotnosť kg 23,5 27,5 32

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech

Ventilátor Prietok 

vzduchu 

Chladenie Vysoké/Nízke m³/min 6,4/8 8,5/10,5 10/12,5 13/16,5

Vykurovanie Vysoké/Nízke m³/min 6,4/8 8,5/10,5 10/12,5 13/16,5

Externý statický tlak – 50 Hz Nom./Vysoké Pa 10/41 10/42 15/52 15/59 15/55

Vzduchový fi lter Typ Živicová sieť

Akustický výkon Chladenie Vysoké ot. dBA 51 52 53 54

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 27/28,5/30 28/30/32 29/31/33 32/33/35

Vykurovanie Nízke/Nom./Vysoké ot. dBA 27/28,5/30 28/30/32 29/31/33 32/33/35

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35 9,52

Plyn mm 12,7 15,9

Odvod kondenzátu VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC4C65

Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52

Zjednod. káblový diaľkový ovládač pre hotely BRC2E52C (s rekuperáciou tepla) / BRC3E52C (s tepelným čerpadlom)

BRCH()W
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BRCC

FXLQ,P

Parapetná jednotka

Pre klimatizáciu pri obvodových stenách

  Jednotku je možné inštalovať ako voľne stojaci model pomocou 

voliteľnej zadnej krycej dosky

  Malá výška jednotky umožňuje jej montáž pod oknom v parapete

  Štýlové moderné opláštenie so snehobielou (RAL) a oceľovo 

šedou (RAL) farebnou úpravou ľahko splynie s akýmkoľvek 

interiérom

  Vyžaduje veľmi malý priestor na inštaláciu

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

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

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

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

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

Parapetné jednotky Nástenné jednotky

  Nástenná inštalácia uľahčuje čistenie miest pod jednotkou, kde sa 

často usadzuje prach

  K jednotke je možné jednoducho pripojiť káblový diaľkový ovládač

 FXLQ-P

Vnútorná jednotka FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P

Chladiaci výkon Celkový výkon Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 

Vykurovací výkon Celkový výkon Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Príkon Chladenie Nom. kW 0,05 0,09 0,11 

Vykurovanie Nom. kW 0,05 0,09 0,11 

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 600x1 000x232 600x1 140x232 600x1 420x232

Hmotnosť kg 27 32 38

Ventilátor Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/Nízke m³/min 6/7 6/8 8,5/11 11/14 12/16

Vzduchový fi lter Typ Živicová sieť

Akustický výkon Chladenie Vysoké ot. dBA 54 57 58 59

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Vysoké/Nízke ot. dBA 32/35 33/38 34/39 35/40

Vykurovanie Vysoké/Nízke ot. dBA 32/35 33/38 34/39 35/40

Chladivo Typ/GWP R-410A/2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 6,35 9,52

Plyn mm 12,7 15,9

Odvod kondenzátu O.D. 21 (Vinylchlorid)

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 15

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie BRC4C65

Káblový diaľkový ovládač BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52

Zjednod. káblový diaľkový ovládač pre hotely BRC2E52C (s rekuperáciou tepla) / BRC3E52C (s tepelným čerpadlom)

BRCH()W
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K VRV IV jednotkám je možné súčasné pripojiť VRV 
aj Split vnútorné jednotky 

Tepelné čerpadlo 
VRV IV

K VRV IV jednotkám série S alebo série W+ je možné 
pripojiť len VRV alebo len Split vnútorné jednotky

FVXG-K

Nexura

FXFQ-A

VRV vnútorná jednotka

FXSQ-A

VRV vnútorná jednotka

FTXG-LW

Daikin Emura

BPMKS967A2 VRV IV tepelné čerpadlo

RYYQ-T(8)

RXYQ-T(8)

FCAG-A BPMKS967A2

FTXG-LS -  Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

FBA-A

RXYSCQ-TV1

RXYSQ-T8V

RXYSQ-T8Y/TY1

RWEYQ-T9

 Tepelné čerpadlo VRV kombinované so 
Split vnútornými jednotkami

BPMKS boxy

Na pripojenie vnútorných jednotiek Split a Sky Air k vonkajším 
jednotkám VRV

BPMKS967A

BPMKSA

BPMKS boxy BPMKS967A2 BPMKS967A2

Pripojiteľné vnútorné jednotky 1~2 1~3

Max. pripojiteľný výkon vnútorných jednotiek 14,2 20,8

Max. index pripojenia 71+71 60+71+71

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 180x294x350

Hmotnosť kg 7 8

CQ TV1

 › * Jednotka na špeciálnu objednávku, viac informácií žiadajte od miestneho zástupcu predaja
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 ARGUMENTAČNÉ KARTY

Daikin Emura
Forma. Funkcia. Nový zmysel.

Výhody
› Výrazná zmes ikonického dizajnu a inžinierskej 

výnimočnosti

› Štýlový dizajn v matnej kryštálovo-bielej 

a striebornej

› Veľmi tichá prevádzka s hlučnosťou zníženou na 

 dBA 

› Horizontálny a vertikálny automatický pohyb 

výfukových lamiel

› Snímač pohybu Inteligentné oko šetrí energiu 

znížením teploty, ak sa v miestnosti nikto

nenachádza a presmerovaním prúdenia vzduchu 

mimo ľudí, čím sa predchádza studeným 

prievanom

› Týždenný časovač

› Online ovládač: 

Vždy pod kontrolou, nezáleží, kde ste 

Prečo si vybrať Daikin Emura?

• Unikátny dizajn. Navrhnutá v Európe pre Európu.

• Vysoká sezónna účinnosť ďalej vylepšená 

funkciami úspory energie, ako sú týždenný 

časovač a inteligentné oko.

• Optimálny komfort vďaka pokročilým 

technológiám, ako sú snímač pohybu 

Inteligentné oko, veľmi tichá prevádzka a online 

ovládač.

emura
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ARCA

Nástenná jednotka

To najlepšie z dizajnu prináša najvyššiu účinnosť a komfort

 › Výrazná zmes ikonického dizajnu a inžinierskej výnimočnosti 
s elegantnou povrchovou úpravou v striebornej a antracitovej 
alebo matnej kryštálovo-bielej farbe

 › Produkt Daikin Emura vďaka svojmu špičkovému dizajnu získal 
od medzinárodnej poroty ocenenie Reddot Design Award 

 › Navrhnutá na dokonalé vyváženie technologického 
majstrovstva a krásy aerodynamiky

 › Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku 
z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu, miestnu sieť alebo internet

 › Veľmi tichá prevádzka: prevádzku jednotky nie je takmer vôbec 
počuť. Hladina akustického tlaku znížená na  dBA!

FTXG-LW/S

FTXG-LS

FTXG-LW

Vnútorná jednotka FTXG 20LW 20LS 25LW 25LS 35LW 35LS 50LW 50LS

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 303x998x212

Hmotnosť kg 12

Vzduchový fi lter Typ Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam

Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/nízke/tichá prevádzka m³/min 8,9/4,4/2,6 10,9/4,8/2,9 10,9/6,8/3,6

Vykurovanie Vysoké/nízke/tichá prevádzka m³/min 10,2/6,3/3,8 11,0/6,3/3,8 12,4/6,9/4,1 12,6/8,1/5,0

Akustický výkon Chladenie dBA 54 59 60

Vykurovanie dBA 56 59 60

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Vysoké/nízke/tichá prevádzka dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/25

Vykurovanie Vysoké/nízke/tichá prevádzka dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/25

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie ARC466A1

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V 1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP podľa normy Eurovent 2012, na použitie len mimo EÚ

(2) MFA sa používa na výber ističa a zariadenia na prerušenie obvodu v prípade chybného uzemnenia (istič zvodového prúdu).  Viac podrobností o každej kombinácii nájdete na schéme elektrického zapojenia.
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ARCA

C/FTXS-K

Nástenná jednotka

Diskrétny moderný dizajn pre optimálnu účinnosť 
a komfort vďaka snímaču Inteligentné oko

 › Diskrétny, moderný dizajn. Jej jemné krivky sa nádherne 
prelínajú so stenou, čím je v miestnosti úplne nenápadná a hodí 
sa ku všetkým interiérovým dekoráciám

 › Vysokokvalitná matná kryštálovo-biela povrchová úprava
 › Veľmi tichá prevádzka: prevádzku jednotky nie je takmer vôbec 
počuť.  Hladina akustického tlaku znížená na  dBA!

 › Ideálna na inštaláciu v spálňach (veľkosť , ) a väčších alebo 
nepravidelne tvarovaných miestnostiach (veľkosť , , )

 › Snímač pohybu: prietok vzduchu je nasmerovaný mimo zóny 
miestnosti, kde sa práve nachádza človek. Ak sa v miestnosti 
nenachádzajú žiadne osoby, jednotka sa automaticky prepne do 
energeticky úsporného režimu (FTXS, , K)

 › Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku 
z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu, miestnu sieť alebo internet

 C/FTXS-K/FTXS-G

Vnútorná jednotka FTXS CTXS15K CTXS35K 20K 25K 35K 42K 50K 60G 71G

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 289x780x215 298x900x215 290x1 050x250

Hmotnosť kg 8 11 12

Vzduchový fi lter Typ Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam

Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/nízke/tichá prevádzka m³/min 7,9/4,7/3,9 9,2/5,2/3,9 8,8/4,7/3,9 9,1/5,0/3,9 11,2/5,8/4,1 11,2/7,0/4,1 11,9/7,4/4,5 16,0/11,3/10,1 17,2/11,5/10,5

Vykurovanie Vysoké/nízke/tichá prevádzka m³/min 9,0/6,0/4,3 10,1/6,3/4,3 9,5/6,0/4,3 10,0/6,0/4,3 12,1/6,5/4,2 12,4/7,8/5,2 13,3/8,4/5,5 17,2/12,6/11,3 19,5/14,2/12,6

Akustický výkon Chladenie dBA 55 59 58 59 60 63

Vykurovanie dBA 56 58 59 60 59 62

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Vysoké/nízke/tichá prevádzka dBA 37/25/21 42/28/21 40/24/19 41/25/19 45/29/19 45/33/21 46/34/23 45/36/33 46/37/34

Vykurovanie Vysoké/nízke/tichá prevádzka dBA 38/28/21 41/30/21 40/27/19 41/27/19 45/29/19 45/33/22 47/34/24 44/35/32 46/37/34

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie ARC466A6 ARC466A9 ARC452A3

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V 1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP podľa normy Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ (2) Pri pripojení k viacsystémovej vonkajšej jednotke si pozrite technické parametre multi vonkajšej jednotky, ktorá sa bude pripájať. 

(3) MFA sa používa na výber ističa a zariadenia na prerušenie obvodu v prípade chybného uzemnenia (istič zvodového prúdu). Viac podrobností o každej kombinácii nájdete na schéme elektrického zapojenia.



129

Kľúčom je komfort
Nexura urobí váš svet pohodlný. 

Chlad letného vánku alebo útulnosť zdroja tepla 

prináša do vášho obytného priestoru pocit pohodlia 

po celý rok. Diskrétny, avšak štýlový dizajn s predným 

panelom vyžarujúcim sálavé teplo, jeho nízka hlučnosť 

a znížený prietok vzduchu zmení vašu izbu na nebo.

Panel so sálavým teplom
Hliníková časť predného panelu jednotky Nexura sa 

zohrieva, podobne ako bežný radiátor, čím pridáva 

ešte viac komfortu počas chladných dní. Výsledok? 

Komfortný pocit teplého vzduchu, ktorý vás obaľuje. 

A všetko, čo musíte urobiť, aby ste aktivovali túto 

unikátnu funkciu je stlačiť tlačidlo „radiant“ na 

diaľkovom ovládači.

Prečo si vybrať Nexura?

• Unikátny panel, ktorý sála teplo a vykuruje podobne ako bežný radiátor

• Veľmi tichá prevádzka znížená na 19 dBA

• Diskrétny, avšak štýlový dizajn

• Znížený prietok vzduchu vytvára rovnomernú distribúciu vzduchu v miestnosti

 ARGUMENTAČNÉ KARTY

To najlepšie z oboch svetov v jednom

Čistý komfort 
a dizajn

Online ovládač
Vždy pod kontrolou, nezáleží, kde ste.

Ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez 

aplikáciu, miestnu sieť alebo internet.

sálavé 
teplo

Výhody
› Vertikálny automatický pohyb výfukových lamiel

› Týždenný časovač

› Garantovaná prevádzka do teploty -°C 

(s modelom RXLG-M)
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ARCA

FVXG-K

Parapetná jednotka so sálavým 

tepelným panelom

Štýlová parapetná jednotka vybavená panelom so sálavým 
teplom pre komfortné vykurovanie a veľmi nízku hlučnosť

 › Hliníková časť predného panelu vnútornej jednotky Nexura sa 
zohrieva, podobne ako bežný radiátor, čím pridáva ešte viac 
komfortu počas chladných dní

 › Tichá a diskrétna jednotka Nexura vám ponúka to najlepšie pre 
pohodlné vykurovanie i chladenie

 › Vnútorná jednotka vyfukuje vzduch veľmi potichu. Hlučnosť 
dosahuje len  dBA pri chladení. Pre porovnanie, okolitý hluk 
v tichej izbe dosahuje priemerne  dBA

 › Komfortný vertikálny automatický pohyb pohybuje výfukovými 
lamelami hore a dolu pre rovnomerné prúdenie vzduchu 
a rozloženie teploty po celej miestnosti

 › Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku 
z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu, miestnu sieť alebo internet

 › Môže byť nainštalovaná pri stene alebo čiastočne zabudovaná
 › Malá výška jednotky umožňuje jej montáž pod oknom 
v parapete

FVXG-K 

Vnútorná jednotka FVXG 25K 35K 50K

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 600x950x215

Hmotnosť kg 22

Vzduchový fi lter Typ Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam

Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/nízke/tichá prevádzka m³/min 8,9/5,3/4,5 9,1/5,3/4,5 10,6/7,3/6,0

Vykurovanie Vysoké/nízke/tichá prevádzka m³/min 9,9/5,7/4,7 10,2/5,8/5,0 12,2/7,8/6,8

Akustický výkon Chladenie dBA 52 58

Vykurovanie dBA 53 60

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Vysoké/nízke/tichá prevádzka dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Vykurovanie Vysoké/nízke/tichá 

prevádzka/sálavé teplo

dBA
39/26/22/19 40/27/23/19 46/34/30/26

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie ARC466A2

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V 1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP podľa normy Eurovent 2012, na použitie len mimo EÚ 

(2) MFA sa používa na výber ističa a zariadenia na prerušenie obvodu v prípade chybného uzemnenia (istič zvodového prúdu). Viac podrobností o každej kombinácii nájdete na schéme elektrického zapojenia. 

(3) Prevádzkový rozsah v kombinácii so systémom Nexura, FVXG-K, chladenie: min. 10°CDB - max. 46°CDB; vykurovanie: min. -15°CWB – max. 18°CWB
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FVXS-F

Parapetná jednotka

Parapetná jednotka pre optimálny vykurovací komfort 
vďaka dvojitému výfuku vzduchu

 › Malá výška jednotky umožňuje jej montáž pod oknom 
v parapete

 › Môže byť nainštalovaná pri stene alebo čiastočne zabudovaná
 › Vertikálny automatický pohyb pohybuje výfukovými lamelami 
hore a dolu pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie 
teploty po celej miestnosti

 › Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku 
z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu, miestnu sieť alebo internet

 FVXS-F

Vnútorná jednotka FVXS 25F 35F 50F

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 600x700x210

Hmotnosť kg 14

Vzduchový fi lter Typ Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam

Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/nízke/tichá prevádzka m³/min 8,2/4,8/4,1 8,5/4,9/4,5 10,7/7,8/6,6

Vykurovanie Vysoké/nízke/tichá prevádzka m³/min 8,8/5,0/4,4 9,4/5,2/4,7 11,8/8,5/7,1

Akustický výkon Chladenie dBA 52 60

Vykurovanie dBA 52 60

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Vysoké/nízke/tichá prevádzka dBA 38/26/23 39/27/24 44/36/32

Vykurovanie Vysoké/nízke/tichá prevádzka dBA 38/26/23 39/27/24 45/36/32

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie ARC452A1

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V 1~ / 50 / 220-240

(1) EER/COP podľa normy Eurovent 2012, na použitie len mimo EÚ 

(2) MFA sa používa na výber ističa a zariadenia na prerušenie obvodu v prípade chybného uzemnenia (istič zvodového prúdu). Viac podrobností o každej kombinácii nájdete na schéme elektrického zapojenia.
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ARCB

FLXS-B()

Parapetno podstropná 

Flexi jednotka

Flexibilná jednotka, ideálna pre miestnosti bez podhľadu, 
ktorú je možné upevniť na strop alebo na stenu

 › Môže byť umiestnená pod stropom alebo na stene pri podlahe, 
malá výška jednotky umožňuje jej montáž aj pod oknom 
v parapete

 › Vertikálny automatický pohyb pohybuje výfukovými lamelami 
hore a dolu pre rovnomerné prúdenie vzduchu a rozloženie 
teploty po celej miestnosti

 › Režim opustenia domu udržuje počas neprítomnosti vnútornú 
teplotu na určenej úrovni komfortu a tým šetrí energiu

 › Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku 
z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu, miestnu sieť alebo internet

 FLXS-B(9)

Vnútorná jednotka FLXS 25B 35B9 50B 60B

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 490x1 050x200

Hmotnosť kg 16 17

Vzduchový fi lter Typ Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam

Prietok vzduchu Chladenie Vysoké/nízke/tichá prevádzka m³/min 7,6/6,0/5,2 8,6/6,6/5,6 11,4/8,5/7,5 12,0/9,3/8,3

Vykurovanie Vysoké/nízke/tichá prevádzka m³/min 9,2/7,4/6,6 12,8/8,0/7,2 12,1/7,5/6,8 12,8/8,4/7,5

Akustický výkon Chladenie dBA 51 53 60

Vykurovanie dBA 51 59 - 59

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Vysoké/nízke/tichá prevádzka dBA 37/31/28 38/32/29 47/39/36 48/41/39

Vykurovanie Vysoké/nízke/tichá prevádzka dBA 37/31/29 46/33/30 46/35/33 47/37/34

Riadiace systémy Infračervené diaľkové ovládanie ARC433B67

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230

(1) EER/COP podľa normy Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ 

(2) MFA sa používa na výber ističa a zariadenia na prerušenie obvodu v prípade chybného uzemnenia (istič zvodového prúdu). Viac podrobností o každej kombinácii nájdete na schéme elektrického zapojenia.
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NEXURA FVXG-K

DAIKIN EMURA FTXG-LW
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  Teplá voda
Účinná príprava teplej vody pre podlahové 

vykurovanie, radiátory a VZT jednotky alebo 

príprava teplej pitnej vody pre umývadlá, 

kúpeľne a sprchy. Integrácia rekuperácie tepla 

do systému VRV znamená, že príprava teplej 

pitnej vody je prakticky zadarmo.
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Teplá voda

Nízkoteplotný hydrobox 

HXY-A  136

Vysokoteplotný hydrobox 

HXHD-A  137

Príslušenstvo na prípravu teplej pitnej vody  138NOVÉ

Sortiment hydroboxov

Typ Názov jednotky Model 80 125 200

Rozsah 

teploty 

výstupnej 

vody

Nízkoteplotný 

hydrobox
HXY-A8

Na vysoko účinné vykurovanie a chladenie 
 › Ideálne riešenie pre teplú alebo studenú vodu v podlahovom vykurovaní, VZT jednotke, 

nízkoteplotných radiátoroch a pod.
 › Teplá/studená voda od  do °C
 › Veľký prevádzkový rozsah (od -°C a až do °C)
 › Plne integrované komponenty na strane vody šetria čas pri návrhu systému
 › Moderný dizajn a úspora priestoru inštaláciou na stenu

5°C – 45°C

Vysokoteplotný 

hydrobox
HXHD-A8

Na účinnú prípravu teplej pitnej vody a vykurovanie
 › Ideálne riešenie na prípravu teplej pitnej vody pre kúpeľne, umývadlá a podlahové vykurovanie, 

radiátory, VZT jednotky a pod.
 › Teplá voda od  do °C 
 › Systém na bezplatné vykurovanie a prípravu teplej vody pomocou rekuperácie tepla
 › Technológia tepelného čerpadla na účinnú prípravu teplej vody, úspory až % v porovnaní 

s plynovým kotlom
 › Možnosť pripojenia tepelných solárnych kolektorov

NOVÉ
25°C – 80°C

Veľkosť (kW)
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HXY-A

Vnútorná jednotka HXY 080A8 125A8

Chladiaci výkon Nom. kW 8,0 (1) 12,5 (1)

Vykurovací výkon Nom. kW 9,0 (2) 14,0 (2)

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 890x480x344

Hmotnosť kg 44

Opláštenie Farba Biela

Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou

Hladina akustického tlaku Nom. ot. dBA -

Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °C -20~24

Strana vody Min.~Max. °C 25~45

Teplá pitná voda Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB -~-

Strana vody Min.~Max. °C -~-

Chladivo Typ R-410A

GWP 2 087,5

Chladiaci okruh Plynové potrubie mm 15,9

Kvapalinové potrubie mm 9,5

Okruh vody Priemer pripojenia potrubia palce G 1"1/4 (vnútorný)

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/220-240

Istenie Odporúčané istenie A 6~16

(1) Tamb 35°C – LWE 18°C (DT=5°C) (2) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) (3) Nastavenie prietokového spínača

Nízkoteplotný hydrobox pre VRV

Na vysoko účinné vykurovanie a chladenie

  Tepelné čerpadlo vzduch-voda do VRV pre aplikácie ako sú 

podlahové vykurovanie, VZT jednotky, nízkoteplotné radiátory 

a pod.

  Rozsah teploty výstupnej vody od °C až do °C bez elektrického 

ohrievača

  Super široký prevádzkový rozsah na prípravu teplej/studenej vody 

od - do +°C vonkajšej teploty

  Úspora času pri návrhu systému, keďže všetky komponenty na strane 

vody sú plne integrované s priamou reguláciou teploty výstupnej vody

  Moderný dizajn a úspora priestoru inštaláciou na stenu

  Nevyžaduje sa žiadne plynové pripojenie ani nádrž na olej

  Možnosť pripojenia k VRV IV tepelné čerpadlo a VRV IV 

s rekuperáciou tepla.

 HXY-A8

Potrubie pre kvapalinu

Komunikácia F1, F2

Potrubie pre plyn

Teplá/chladná voda

VRV IV tepelné čerpadlo
VRV IV s rekuperáciou tepla

Nízkoteplotný 
radiátor

VZT jednotka

Systém podlahového 
vykurovania

VRV vnútorné jednotky
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EKHWP-B

HXHD-A

Vnútorná jednotka HXHD 125A8 200A8

Vykurovací výkon Nom. kW 14,0 22,4

Opláštenie Farba Metalická šedá

Materiál Oceľový plech s povrchovou úpravou

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 705x600x695

Hmotnosť kg 92 147

Prevádzkový rozsah Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max. °C -20~20 / 24 (1)

Strana vody Min.~Max. °C 25~80

Teplá pitná voda Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB -20~43

Strana vody Min.~Max. °C 45~75

Chladivo Typ R-134a

Množstvo kg 2 2,6

TCO2ekv 2,9 3,7

GWP 1 430,0

Akustický výkon Nom. ot. dBA 55 (2) -

Hladina akustického 

tlaku

Nom. ot. dBA 42 (2) / 43 (3) 46

Tichý nočný režim Úroveň 1 dBA 38 (2) 45

Chladiaci okruh Plynové potrubie mm 12,7 15,9

Kvapalinové potrubie mm 9,52

Okruh vody Priemer pripojenia potrubia palce G 1" (vnútorný) G 1“

Objem vody vo vykurovacom systéme Objem vody Max.~Min. l 200~20 400~20

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/220-240

Istenie Odporúčané istenie A 20 -

(1) Externé nastavenia (2) Hladiny hluku sa merajú pri: EW 55°C; LW 65°C (3) Hladiny hluku sa merajú pri: EW 70°C; LW 80°C

NOVÉ

Vysokoteplotný hydrobox pre VRV

Na účinnú prípravu teplej pitnej vody a vykurovanie

  Tepelné čerpadlo vzduch-voda do VRV pre aplikácie ako sú podlahové 

vykurovanie, radiátory, jednotky VZT a TPV pre kúpeľne, umývadlá

  Rozsah teploty výstupnej vody od °C až do °C bez elektrického 

ohrievača

  „Bezplatné“ vykurovanie a príprava teplej pitnej vody prenosom 

tepla z miestností vyžadujúcich chladenie do miestností 

vyžadujúcich vykurovanie alebo teplú vodu

  Technológia tepelného čerpadla na účinnú prípravu teplej vody, 

úspory až % v porovnaní s plynovým kotlom

  Možnosť pripojenia tepelných solárnych kolektorov k zásobníku na 

teplú pitnú vodu

  Super široký prevádzkový rozsah na prípravu teplej/studenej vody 

od - do +°C vonkajšej teploty

  Úspora času pri návrhu systému, keďže všetky komponenty na strane 

vody sú plne integrované s priamou reguláciou teploty výstupnej vody

  Rôzne možnosti regulácie s výstupnou teplotou nastavenou podľa 

vonkajšej teploty (ekviterma) alebo ovládanie termostatom

  Vnútorná jednotka a zásobník na teplú pitnú vodu môžu byť kvôli 

úspore miesta postavené na seba, alebo sa môžu nainštalovať vedľa 

seba, ak je na mieste inštalácie obmedzená výška

 HXHD-A8

EKHWP-B

  Nevyžaduje sa žiadne plynové pripojenie ani nádrž na olej

  Možnosť pripojenia k systému VRV IV s rekuperáciou tepla

Potrubie pre kvapalinu

Komunikácia F1, F2

Potrubie pre plyn

Teplá voda

Potrubie pre horúce pary

Rekuperácia tepla VRV (REYQ8-54T)

Rozdeľovací BS box

Rozdeľovací BS box Hydrobox len 
na vykurovanie 

pre VRV 

Zásobník na teplú 
pitnú vodu

Solárny panel 
Daikin

Teplá pitná voda

Nízkoteplotný radiátor

VZT jednotka

Systém podlahového 
vykurovania

VRV vnútorné jednotky

25°C – 35°C

45°C – 75°C

25°C – 75°C

45°C – 75°C
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EKHWPB EKHWPB

Príslušenstvo EKHWP 300B 500B

Opláštenie Farba Dopravná biela (RAL9016) / Tmavosivá (RAL7011)
Materiál Nárazuvzdorný polypropylén

Rozmery Šírka mm 595 790
Hĺbka mm 615 790

Hmotnosť Bez náplne kg 58 82
Zásobník Objem vody l 294 477

Materiál Polypropylén
Maximálna teplota vody °C 85
Izolácia Tepelná strata kWh/24 h 1,5 1,7 
Trieda energetickej účinnosti B
Tepelná strata v nečinnosti W 64 72
Skladovací objem l 294 477

Výmenník tepla Teplá pitná 

voda

Množstvo 1
Materiál trubiek Nerezová oceľ (DIN 1.4404)
Plocha m² 5,6 5,8
Vnútorný objem výmenníka l 27,1 28,1
Prevádzkový tlak bar 6
Priemerný špecifi cký tepelný výkon W/K 2 790 2 825

Nabíjanie 

z hydroboxu

Množstvo 1
Materiál trubiek Nerezová oceľ (DIN 1.4404)
Plocha m² 3 4
Vnútorný objem výmenníka l 13 18
Prevádzkový tlak bar 3
Priemerný špecifi cký tepelný výkon W/K 1 300 1 800

Pomocné 

solárne 

vykurovanie

Materiál trubiek - Nerezová oceľ (DIN 1.4404)
Plocha m² - 1
Vnútorný objem výmenníka l - 4
Prevádzkový tlak bar - 3
Priemerný špecifi cký tepelný výkon W/K - 280

Zásobník na teplú pitnú vodu

Plastový prietokový zásobník na teplú pitnú vodu 
s možnosťou pripojenia solárneho systému

  Zásobník má možnosť pripojenia k tlakovému solárnemu systému

  Dostupný v objemoch  a  litrov

  Veľký zásobník na teplú pitnú vodu poskytuje teplú pitnú vodu 

kedykoľvek

  Vďaka vysokokvalitnej izolácii je tepelná strata minimálna

  Možná podpora vykurovania priestoru (len zásobník s objemom  l)

 EKHWP-B

Príslušenstvo EKHWP 300PB 500PB

Opláštenie Farba Dopravná biela (RAL9016) / Tmavosivá (RAL7011)
Materiál Nárazuvzdorný polypropylén

Rozmery Šírka mm 595 790
Hĺbka mm 615 790

Hmotnosť Bez náplne kg 58 89
Zásobník Objem vody l 294 477

Materiál Polypropylén
Maximálna teplota vody °C 85
Izolácia Tepelná strata kWh/24 h 1,5 1,7 
Trieda energetickej účinnosti B
Tepelná strata v nečinnosti W 64 72
Skladovací objem l 294 477

Výmenník tepla Teplá pitná 

voda

Množstvo 1
Materiál trubiek Nerezová oceľ (DIN 1.4404)
Plocha m² 5,600 5,900
Vnútorný objem výmenníka l 27,1 28,1
Prevádzkový tlak bar 6
Priemerný špecifi cký tepelný výkon W/K 2 790 2 825

Nabíjanie 

z hydroboxu

Množstvo 1
Materiál trubiek Nerezová oceľ (DIN 1.4404)
Plocha m² 3 4
Vnútorný objem výmenníka l 13 18
Prevádzkový tlak bar 3
Priemerný špecifi cký tepelný výkon W/K 1 300 1 800

Tlakový solárny systém Priemerný špecifi cký tepelný výkon W/K 390 840
Pomocné 

solárne 

vykurovanie

Materiál trubiek - Nerezová oceľ (DIN 1.4404)
Plocha m² - 1
Vnútorný objem výmenníka l - 4
Prevádzkový tlak bar - 3
Priemerný špecifi cký tepelný výkon W/K - 280

Zásobník na teplú pitnú vodu

Beztlakový prietokový zásobník na teplú pitnú vodu 
s možnosťou pripojenia solárneho systému

  Zásobník má možnosť pripojenia k tlakovému solárnemu systému

  Dostupný v objemoch  a  litrov

  Veľký zásobník na teplú pitnú vodu poskytuje teplú pitnú vodu 

kedykoľvek

  Vďaka vysokokvalitnej izolácii je tepelná strata minimálna

  Možná podpora vykurovania priestoru (len zásobník s objemom  l)

EKHWP-PB

EKHWPPB EKHWPPB
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Príslušenstvo EKSRPS4A/EKSRDS2A 4A 2A

Montáž Na bočnú stenu zásobníka Na stenu

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 815x142x230 410x314x154

Hmotnosť kg 6

Prevádzkový rozsah Vonk. teplota Min.~Max. °C 5~40 0~40

Prevádzkový tlak Max. bar - 6

Teplota pri nečinnosti Max. °C 85 120

Tepelný výkon Účinnosť kolektora (ηcol) % -

Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0 %
-

Ovládanie Typ Digitálna ovládacia jednotka rozdielu teploty s displejom s obyčajným textom

Spotreba energie W 2 5

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/230 1~/50/230

Snímač Teplotný snímač solárneho panela Pt1000

Snímač zásobníka PTC -

Snímač vratnej vody PTC -

Snímač vstupnej teploty a prietoku Napäťový signál (3,5V DC) -

Odber zdroja napájania Vnútorná jednotka

Pomocné zariadenie Obehové čerpadlo W 30 23

Obehové čerpadlo - pohotovostný režim W 2 5

Ročná spotreba elektrickej energie pomocného zariadenia Qaux kWh 78 89

EKSVPEKSHP

EKSVP

Príslušenstvo EKSV/EKSH 21P 26P

Montáž Vertikálna Horizontálna

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 006x85x2 000 2 000x85x1 300

Hmotnosť kg 33 42

Objem l 1,3 1,7 2,1

Plocha Celková m² 2,01 2,60

Účinná m² 1,80 2,36

Absorpčná vrstva m² 1,79 2,35

Opláštenie Mikrotherm (absorpcia max. 96%, emisia pribl.  5% +/-2%)

Absorpčná vrstva Register z medených potrubí v tvare harfy s hliníkovou platňou zváranou laserom a vysoko selektívnou povrchovou vrstvou

Zasklenie Jedna tabuľa bezpečnostného skla, priepustnosť +/- 92%

Povolený sklon strechy Min.~Max. ° 15~80

Prevádzkový tlak Max. bar 6

Teplota pri nečinnosti Max. °C 192

Tepelný výkon Účinnosť kolektora (ηcol) % 61

Účinnosť kolektora s nulovou stratou η0 % 0,781 0,784

Koefi cient tepelnej straty a1 W/m².K 4,24 4,25

Tepelná závislosť koefi cienta tepelnej straty a2 W/m².K² 0,006 0,007

Tepelný výkon kJ/K 4,9 6,5

Pomocné zariadenie Obehové čerpadlo W -

Obehové čerpadlo - pohotovostný režim W -

Ročná spotreba elektrickej energie pomocného zariadenia Qaux kWh -

Solárny kolektor

Tepelný solárny kolektor na prípravu teplej pitnej vody

  Solárne kolektory môžu vygenerovať až % z celkovej energie 

potrebnej na prípravu teplej vody – najväčšia úspora nákladov

  Horizontálne a vertikálne solárne kolektory na prípravu teplej pitnej 

vody

  Vysoko účinné kolektory s veľmi selektívnou povrchovou vrstvou 

transformujú všetko krátkovlnné slnečné žiarenie na teplo

  Jednoduchá montáž na strešnú krytinu

EKS(V/H)-P

Čerpadlová stanica

  Úspora energie a zníženie emisií CO

 solárnym systémom na 

prípravu teplej pitnej vody

  Možné pripojenie čerpadlovej stanice k beztlakovému solárnemu 

systému

  Čerpadlová stanica a ovládanie prenášajú solárne teplo do 

zásobníka na teplú pitnú vodu

EKSRDS2A/EKSRPS4A

EKSRPSA
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 Teplovzdušné clony Biddle

Teplovzdušné clony Biddle ponúkajú 

vysokoúčinné riešenia pri požiadavke 

oddelenia vzduchu pri vstupoch do predajní 

alebo kancelárií. 
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Teplovzdušné clony Biddle 
pripojené k tepelným čerpadlám Daikin
Predajne s "otvorenými 
dverami"

Hoci manažéri maloobchodných a komerčných 

predajní vítajú prístup do predajní otvorenými 

dverami, ktoré sú ústretové pre ich zákazníkov, 

otvorené dvere môžu znamenať aj veľké straty 

klimatizovaného teplého alebo chladného vzduchu 

a tým aj energie. Teplovzdušné clony Biddle však 

nielenže udržiavajú teploty vnútri a generujú výrazné 

úspory, ale aj pozývajú zákazníkov, aby vstúpili do 

príjemného obchodného a pracovného prostredia.

Vysoká účinnosť a nízke 
emisie CO

2

Účinné oddelenie vonkajšej/vnútornej klímy 

obmedzuje tepelnú stratu z otvorených dverí 

a zlepšuje účinnosť klimatizačného systému. 

Kombináciou teplovzdušných clôn Biddle s tepelnými 

čerpadlami Daikin môžu používatelia ušetriť až do 72% 

v porovnaní s elektrickými teplovzdušnými clonami 

a doba návratnosti investície je menej než 1,5 roka! 

Teplovzdušná clona biddle – označenie 

Portfólio

CY V S 150 DK 80 F S C

Ovládač (štandardný)

Farba: B = biela (RAL6010), S = sivá (RAL9006)

Typ montáže: F = voľne visiaca, C = kazetová, R = zabudovaná

Veľkosť (kW)

Priama expanzia Daikin

Šírka dverí (cm)

Veľkosť: S = malá, M = stredná, L = veľká, XL = Veľmi veľká

Možnosť pripojenia k VRV

Komfortná teplovzdušná clona Biddle

Teplovzdušné clony Biddle

Výber veľkosti teplovzdušnej clony

Typ Názov jednotky

Teplovzdušná clona Biddle – voľne visiaca CYV S/M/L-DK-F

Teplovzdušná clona Biddle – kazetová CYV S/M/L-DK-C

Teplovzdušná clona Biddle – zabudovaná CYV S/M/L-DK-R

Výška dverí (m)

Vhodné podmienky 

Kryté obchodné centrum 

alebo vstup s otáčavými 

dverami

Normálne podmienky 

Slabý priamy vietor, žiadne 

otvorené dvere na opačnej 

strane, prízemná budova

Nevhodné podmienky 

Umiestnenie v rohu alebo 

otvorenom priestore, viacero 

poschodí a/alebo otvorené 

schodisko

,
,

,

S M L

,
,

,

LMS

,
,

,

LMS

 › Návratnosť za menej než , roka v porovnaní 

s elektrickými teplovzdušnými clonami

 › Jednoduchá a rýchla inštalácia

 › Maximálna energetická účinnosť vďaka technológii 

usmerňovača

 › Účinnosť separácie vzduchu %

 › Kazetový model (C): montuje sa do podhľadu 

v záujme atraktívnejšieho vzhľadu

 › Voľne visiaca clona (F): jednoduchý systém 

upevňovania na strop

 › Zabudovaný model (R): elegantne zapustený 

v podhľade s oddeleným nasávaním
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Komfortná teplovzdušná 

clona Biddle (CY)

VRV

Technologické 

chladenie

Integrácia do kompletného riešenia VRV

CYVS/M/L-DK-F/C/R

 › Pripojiteľné VRV tepelné čerpadlo a VRV 

s rekuperáciou tepla

 › VRV je jeden z prvých systémov DX pripojiteľných 

k teplovzdušným clonám

 › Voľne visiaca clona (F): jednoduchý systém 

upevňovania na strop

 › Kazetový model (C): namontovaný do medzistropu, 

viditeľný je len dekoračný panel

 › Zabudovaný model (R): elegantne zapustený 

v podhľade s oddeleným nasávaním

 › Poskytuje vykurovanie teplovzdušnými clonami 

s nízkymi nákladmi pomocou rekuperácie tepla 

z vnútorných jednotiek v režime chladenia (v prípade 

VRV s rekuperáciou tepla)

 › Jednoduchá a rýchla inštalácia so zníženými 

nákladmi, keďže nie sú potrebné žiadne prídavné 

systémy vody, kotly ani plynové pripojenia

 › PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA: Maximálna energetická 

účinnosť pochádzajúca z takmer nulovej turbulencie 

vzduchového prúdu, optimalizovaného prietoku a z 

aplikácie pokročilej technológie

 › Účinnosť separácie vzduchu okolo % výrazne 

znižuje stratu tepla a požadovaný vykurovací výkon 

vnútornej jednotky

Návratnosť za menej než 2,5 roka 

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Elektrická 

teplovzdušná 

clona

roky

Tepelné čerpadlo Daikin 

s teplovzdušnou clonou 

Biddle*
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* Návrat investície a zisky vypočítané na základe nasledujúcich údajov: Používanie tepelnej clony trvá 9 hodín denne – 156 dní do roka (1 404 hodín do roka). Ročná spotreba energie 

elektrickej teplovzdušnej clony: 3 137 EUR (COP = 0,95). Typické inštalačné náklady: 1 000 EUR; Typické náklady na zariadenie: 2 793 EUR. Ročná spotreba energie pre CYQS200DK100FBN 

a ERQ100AV: 748 EUR (COP 4,00). Typické inštalačné náklady: 2 000 EUR; Typické náklady na zariadenie: 5 150 EUR. Výpočet na základe ceny za el. energiu: 0,1705 EUR /kWh

Teplovzdušná clona Biddle 

pre VRV
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Teplovzdušná clona Biddle pre VRV

CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

Malá Stredná

CYVS100DK80

*BC/*SC

CYVS150DK80

*BC/*SC

CYVS200DK100

*BC/*SC

CYVS250DK140

*BC/*SC

CYVM100DK80

*BC/*SC

CYVM150DK80

*BC/*SC

CYVM200DK100

*BC/*SC

CYVM250DK140

*BC/*SC

Vykurovací výkon Rýchlosť 3 kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9

Príkon Len ventilátor Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Vykurovanie Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Delta T Rýchlosť 3 K 19 15 16 17 14 13 15

Opláštenie Farba BN: RAL9010 / SN: RAL9006

Rozmery Výška F/C/R mm 270/270/270

Šírka 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

Hĺbka F/C/R mm 590/821/561

Požadovaný priestor v podhľade > mm 420

Výška dverí Max. 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)

Šírka dverí Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Hmotnosť kg 56 66 83 107 57 73 94 108

Prietok vzduchu Vykurovanie Rýchlosť 3 m³/h 1 164 1 746 2 328 2 910 1 605 2 408 3 210 4 013 

Hladina akustického tlaku Vykurovanie Rýchlosť 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54 

Chladivo Typ/GWP R-410A / 2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0

Požadované príslušenstvo (musí sa objednať samostatne) Káblový diaľkový ovládač Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52)

Napájanie Napätie V 230

Veľká

CYVL100DK125*BC/*SC CYVL150DK200*BC/*SC CYVL200DK250*BC/*SC CYVL250DK250*BC/*SC

Vykurovací výkon Rýchlosť 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1

Príkon Len ventilátor Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Vykurovanie Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Delta T Rýchlosť 3 K 15 14 12

Opláštenie Farba BN: RAL9010 / SN: RAL9006

Rozmery Výška F/C/R mm 370/370/370

Šírka 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

Hĺbka F/C/R mm 774/1 105/745

Požadovaný priestor v podhľade > mm 520

Výška dverí Max. 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)

Šírka dverí Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5

Hmotnosť kg 76 100 126 157

Prietok vzduchu Vykurovanie Rýchlosť 3 m³/h 3 100 4 650 6 200 7 750 

Hladina akustického tlaku Vykurovanie Rýchlosť 3 dBA 53 54 56 57 

Chladivo Typ/GWP R-410A / 2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina/Plyn mm 9,52/16 9,52/19 9,52/22

Požadované príslušenstvo (musí sa objednať samostatne) Káblový diaľkový ovládač Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53C / BRC1D52)

Napájanie Napätie V 230

(1) Priaznivé podmienky: kryté obchodné centrum alebo vstup s otáčavými dverami (2) Normálne podmienky: slabý priamy vietor, žiadne otvorené dvere na opačnej strane, prízemná budova 

(3) Nepriaznivé podmienky: umiestnenie v rohu alebo otvorenom priestore, viacero poschodí a/alebo otvorené schodisko
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 Vetranie 
a VZT jednotky

Daikin ponúka najširší sortiment DX 

vetrania na trhu.

S rôznymi riešeniami vetrania, od malého 

vetrania s rekuperáciou tepla až po veľké VZT 

jednotky, pomáhame kanceláriám, hotelom, 

predajniam a iným komerčným prostrediam 

zabezpečiť zdravé a komfortné prostredie 

s čerstvým vzduchom.
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Vetranie 

a VZT jednotky

Najnovšie údaje nájdete na extranete my.daikin.eu 

Portfólio zariadení Daikin na čerstvý vzduch 147

Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla 

VAM-FC / J 148

Elektrický ohrievač VH-B 150

ALB-L/R - Modulárne L 151

VKM-GB(M) 152

VZT jednotky Daikin s priamym výparníkom 

Výhody 154

Prehľad kondenzačných jednotiek VRV a ERQ 156

Možnosti ovládania 157

Integrácia s VZT iného výrobcu 

Expanzné ventily a komunikačné adaptéry 160

Postup výberu 161

NOVÉ

NOVÉ
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Teplovzdušná clona 

Biddle CYV

VAM – vetracie jednotky so spätným 

získavaním tepla

Vetracia VZT jednotka Daikin a ERQ/VRV plug & play pripojenie

Vetranie
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Päť komponentov kvality vnútorného 
vzduchu
 › Vetranie: zaisťuje prívod čerstvého vzduchu
 › Rekuperácia energie: prináša úspory energie 
prenosom tepla a vlhkosti medzi prúdmi vzduchu

 › Úprava čerstvého vzduchu: dodáva správnu 
prívodnú teplotu na zníženie zaťaženia vnútornej 
jednotky

 › Zvlhčovanie: zabezpečuje úroveň relatívnej 
vnútornej vlhkosti

 › Filtrácia: oddeľuje peľ, prach a znečistenie, ktoré 
škodia zdraviu jednotlivcov

Daikin ponúka rôzne riešenia od malých vetracích jednotiek 

s rekuperáciou tepla po rozmerné VZT jednotky na zabezpečenie 

vetrania čerstvým vzduchom v domácnostiach alebo komerčných 

priestoroch, ako sú kancelárie, hotely, predajne a iné.

Riešenia na vetranie
Spoločnosť Daikin ponúka najmodernejšie riešenia, ktoré sa dajú poľahky integrovať 

do akéhokoľvek projektu.

 › Unikátne portfólio s DX výrobcami 

 › Kvalitné riešenia v súlade s najvyššími kvalitatívnymi štandardmi spoločnosti Daikin

 › Bezproblémová integrácia všetkých produktov na zabezpečovanie optimálnej 

klímy v interiéri

 › Všetky produkty Daikin pripojené k jednému ovládaču pre kompletné ovládanie 

systému HVAC

Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla – štandardné vetranie 
s rekuperáciou tepla
Správne vetranie je kľúčovým komponentom klimatizácie v budovách, kanceláriách 

a obchodoch a súčasťou požiadaviek EÚ. Naše jednotky s rekuperáciou tepla dokážu 

rekuperovať citeľné aj viazané teplo, čím významne znižujú klimatizačnú záťaž 

až o 40%. Tento rozsah začína od 150 m3/h až do 2 000 m3/h (VAM) a môže siahať 

až do 25 000 m3/h (modulárne VZT).

Vetranie s priamym výparníkom – kontrola nad teplotou čerstvého vzduchu
Spoločnosť Daikin ponúka sortiment invertorových kondenzačných jednotiek R-410A, 

ktoré sa používajú v kombinácii s Daikin VZT na dokonalú reguláciu dodávky čerstvého 

vzduchu. Pri kombinovaní VZT a vonkajších jednotiek Daikin sú k dispozícii 

4 možnosti ovládania, ktoré zabezpečujú dostatočnú fl exibilitu na akúkoľvek inštaláciu. 

Vnútorné jednotky je možné skombinovať do rovnakej vonkajšej jednotky, aby sa 

znížili náklady na montáž. Pri montáži do podhľadov s obmedzeným priestorom je 

systém VKM dokonale vhodný, keďže je schopný zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu 

s príjemnou teplotou a okrem toho obsahuje voliteľný zvlhčovací prvok. 

 Najširší sortiment vetrania DX 
na trhu

150 500 1 000 2 5002 000 3 000 3 500 15 000 25 000 [m3/h]

VAM-FC / VAM-J

NOVÉ

D-VZT MODULÁRNE R/P  › Mimoriadne účinná výmena tepla

 › Energetická trieda Eurovent A+

 › Vysoké prúdenie vzduchu 

 › R = regulátor rekuperácie tepla; 

P = doska tepelného výmenníka
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VKM-GB(M)  › S DX výmenníkom 

 › Zvýšený komfort

 › Voliteľný zvlhčovač vzduchu

D-VZT modulárne R s priamym výparníkom

 › Plug&play

 › Možnosť kompletného 

prispôsobenia

 ›  typy ovládania
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Vetranie

Rekuperácia 
energie

Zvlhčovanie

Úprava 
čerstvého 
vzduchu

Filtrácia

D-VZT MODULÁRNE L

Portfólio zariadení na osviežovanie 
vzduchu

 › Vysokoúčinný protiprúdový výmenník tepla

 › Prevádzka Free-cooling

 › Odstredivý ventilátor EC

 › Široká škála možností

 › Kompaktné rozmery 

 › Papier s vysokou energetickou účinnosťou 

 › Motory ventilátora EC
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Predchádzanie energetickým stratám z nadmerného vetrania snímačom emisií CO
2

Na vytvorenie príjemného prostredia je potrebný dostatok čerstvého vzduchu, ale neustále vetranie vedie k plytvaniu energiou. Je preto 

možné nainštalovať voliteľný snímač CO
2
, ktorý reguluje alebo dokonca vypína systém vetrania, keď je v miestnosti dostatok čerstvého 

vzduchu a šetrí tým energiu. 

Použitie snímačov emisií CO
2 

je energeticky najúspornejšie v budovách, kde obsadenosť kolíše počas celého dňa, nie je možné ju predvídať a vrcholí na vysokej úrovni. Napríklad 

v kancelárskych budovách, vládnych zariadeniach, maloobchodných predajniach a nákupných centrách, kinách, auditóriách, školách, zábavných a nočných kluboch. Reakciu jednotky 

vetrania na kolísanie CO
2
 je možné poľahky nastaviť prostredníctvom externého nastavenia.

Príklad prevádzky snímača emisií CO
2
 v rokovacej miestnosti:

Úroveň emisií CO
2

Premenlivé množstvo 

vzduchu

Konštantné množstvo 

vzduchu

Ranné stretnutie Obedná prestávka Stretnutie

7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 hod

Zníženie objemu vzduchu a väčšia úspora 

energie v porovnaní s konštantnou 

rýchlosťou vetrania

Zvýšenie 
objemu 
vzduchu 

a lepší komfort 
v porovnaní 

s konštantnou 
rýchlosťou 

vetrania

Do miestnosti sa privádza viac vzduchu, 

keď je tam veľa ľudí, aby sa udržali 

komfortné úrovne emisií CO
2.
 Keď je 

naopak menej ľudí v miestnosti, privádza 

sa tam menej čerstvého vzduchu, čím sa 

šetrí energia.

17:0012:009:00

Vetracie jednotky so spätným 

získavaním tepla

Štandardné vetranie s rekuperáciou tepla

 › NOVÉ  Najtenší vysoko účinný entalpický výmenník tepla na trhu 

(séria J)

 › Vetranie, vykurovanie, chladenie a rekuperácia vlhkosti s úsporou 

energie

 › Ideálne riešenie pre obchody, reštaurácie alebo kancelárie, ktoré 

vyžadujú maximálny podlahový priestor pre nábytok, dekorácie 

a príslušenstvo

 › Možnosť voľného chladenia (freecooling), keď je vonkajšia teplota 

nižšia než vnútorná (napr. počas noci)

 › Predchádzanie energetickým stratám z nadmerného vetrania 

a zároveň zvyšovanie kvality vnútorného vzduchu s voliteľným 

snímačom emisií CO
2

 › NOVÉ  Možnosť nastaviť ESP pomocou káblového diaľkového 
ovládača umožňuje optimalizáciu výkonu na konkrétny 
vzduchotechnický potrubný rozvod (séria J)

  Je možné použiť ako samostatnú jednotku alebo integrovanú 

v systéme VRV alebo s jednotkami Sky Air

 › Široký sortiment jednotiek: prietok vzduchu od 150 až do 2 000 m³/h

 › Voliteľné stredne jemné a jemné prachové filtre M6, F7, F8 na 

splnenie požiadaviek zákazníka alebo súlad s legislatívou

 VAM-FC/VAM-J

Odvádzaný 

vzduch

Privádzaný vzduch

Vyfukovaný 

vzduch
Čerstvý vzduch

Vysoko účinné fi ltre dostupné v triedach M, F a F

 › Kratší čas inštalácie vďaka jednoduchému nastaveniu nominálneho 

prietoku vzduchu, čím je nižšia potreba regulačných klapiek 

v porovnaní s bežnou inštaláciou

 › Odvod kondenzátu nie je potrebný

 › Možnosť podtlakovej aj pretlakovej prevádzky

 › Kompletné riešenie zásobovania čerstvým vzduchom s Daikin VAM/

VKM jednotkou a voliteľnými elektrickými ohrievačmi

Nový 

diamantový 

tvar výmenníka 

tepla
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Rekuperácia tepla a vlhkosti, vetranie

RH: Relatívna vlhkosť    SA: Privádzaný vzduch do miestnosti   RA: Odvádzaný vzduch (z miestnosti)

Vysokoúčinný papierový výmenník tepla

EXTERIÉR INTERIÉR

RA
26°C

50% RH

32°C
70% RH

Celistvo tvarovaný plášť

Teplota a vlhkosť 
sa vymieňajú 
medzi vrstvami

SA

RA

Prevádzka vysokoúčinného 

papierového výmenníka 

tepla.

Krížový prietok vzduchu na 

výmenu tepla a vlhkosti.

SA
27,4°C

63% RH30,6°C
62% RH

V p
ln

om
 

sú
la

de 

s ErP

Vetranie VAM/VAM 150FC 250FC 350J 500J 650J 800J 1000J 1500J 2000J

Príkon Režim 
rekuperácie 
tepla

Nom. Veľmi vysoké/

Vysoké/Nízke ot.
kW 0,132/0,111/

0,058

0,161/0,079/

0,064

0,097 /0,070 /

0,039 

0,164 /0,113 /

0,054 

0,247 /0,173 /

0,081 

0,303 /0,212 /

0,103 

0,416 /0,307 /

0,137 

0,548 /0,384 /

0,191 

0,833 /0,614 /

0,273 

Režim 

obtoku
Nom. Veľmi vysoké/

Vysoké/Nízke ot.
kW 0,132/0,111/

0,058

0,161/0,079/

0,064

0,085 /0,061 /

0,031 

0,148 /0,100 /

0,045 

0,195 /0,131 /

0,059 

0,289 /0,194 /

0,086 

0,417 /0,300 /

0,119 

0,525 /0,350 /

0,156 

0,835 /0,600 /

0,239 

Účinnosť rekuperácie 

tepla

Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. % 77,0 (1) / 72,0 (2)/

78,3 (1) / 72,3 (2)/

82,8 (1) / 73,2 (2)

74,9 (1) / 69,5 (2)/

76,0 (1) / 70,0 (2)/

80,1 (1) / 72,0 (2)

85,1 /86,7 /

90,1 

80,0 /82,5 /

87,6 

84,3 /86,4 /

90,5 

82,5 /84,2 /

87,7 

79,6 /81,8 /

86,1 

83,2 /84,8 /

88,1 

79,6 /81,8 /

86,1 

Účinnosť rekuperácie 

vlhkosti

Chladenie Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. % 60,3 (1)/61,9 (1)/

67,3 (1)

60,3 (1)/61,2 (1)/

64,5 (1)

65,2 /67,9/

74,6 

59,2 /61,8 /

69,5 

59,2 /63,8 /

73,1 

67,7 /70,7 /

76,8 

62,6 /66,4 /

74,0 

68,9 /71,8 /

77,5 

62,6 /66,4 /

74,0 

Vykurovanie Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. % 66,6 (1)/67,9 (1)/

72,4 (1)

66,6 (1)/67,4 (1)/

70,7 (1)

75,5 /77,6 /

82,0 

69,0 /72,2 /

78,7 

73,1 /76,3 /

82,7 

72,8 /75,3 /

80,2 

68,6 /71,7 /

77,9 

73,8 /76,1 /

80,8 

68,6 /71,7 /

77,9 

Prevádzkový režim Režim rekuperácie tepla, režim obtoku, režim Fresh-up

Systém rekuperácie Krížový výmenník vzduch-vzduch (citeľné aj viazané teplo)

Prvok rekuperácie Špeciálne upravený nehorľavý papier

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 285x776x525 301x1 120x868 368x1 350x917 368x1 350x1 170 731x1 350x1 170

Hmotnosť kg 24 46,5 61,5 79 157

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech

Ventilátor Prietok 

vzduchu

Režim 
rekuperácie 
tepla

Veľmi vysoké/
Vysoké/Nízke ot.

m³/h
150 /140 /105 250 /230 /155 

350 (1)/
300 (1)/
200 (1)

500 (1)/
425 (1)/
275 (1)

650 (1)/
550 (1)/
350 (1)

800 (1)/
680 (1)/
440 (1)

1 000 (1)/
850 (1)/
550 (1)

1 500 (1)/
1 275 (1)/

825 (1)

2 000 (1)/
1 700 (1)/
1 100 (1)

Režim 
obtoku

Veľmi vysoké/
Vysoké/Nízke ot.

m³/h
150 /140 /105 250 /230 /155 

350 (1)/
300 (1)/
200 (1)

500 (1)/
425 (1)/
275 (1)

650 (1)/
550 (1)/
350 (1)

800 (1)/
680 (1)/
440 (1)

1 000 (1)/
850 (1)/
550 (1)

1 500 (1)/
1 275 (1)/

825 (1)

2 000 (1)/
1 700 (1)/
1 100 (1)

Externý 

statický tlak 

Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. Pa 90 /87/40 70 /63/25 90 (1)/70,0 /50,0 (1)

Vzduchový fi lter Typ Viac smerová vláknitá vlna Viac smerová vláknitá vlna (G3)

Hladina akustického 

tlaku

Režim 
rekuperácie 
tepla

Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. dBA 27,0 /26,0 
/20,5 

28,0 /26,0 
/21,0 

34,5 (1)/
32,0 (1)/
29,0 (1)

37,5 (1)/
35,0 (1)/
30,5 (1)

39,0 (1)/
36,0 (1)/
31,0 (1)

39,0 (1)/
36,0 (1)/
30,5 (1)

42,0 (1)/
38,5 (1)/
32,5 (1)

42,0 (1)/
39,0 (1)/
33,5 (1)

45,0 (1)/
41,5 (1)/
36,0 (1)

Režim 

obtoku

Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. dBA 27,0 /26,5 
/20,5 

28,0 /27,0 
/21,0 

34,5 (1)/
32,0 (1)/
28,0 (1)

38,0 (1)/
35,0 (1)/
29,5 (1)

38,0 (1)/
34,5 (1)/
30,5 (1)

40,0 (1)/
36,5 (1)/
30,5 (1)

42,5 (1)/
40,0 (1)/
32,5 (1)

42,0 (1)/
39,0 (1)/
32,5 (1)

45,0 (1)/
41,0 (1)/
35,0 (1)

Prevádzkový rozsah Okolo jednotky °CDB - 0°C~40°CDB, 80% relatívnej vlhkosti alebo menej

Priemer pripojovacieho VZT potrubia mm 100 150 200 250 2x250

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/60/220-240/220

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 15,0 16,0

Špecifi cká spotreba 

energie (SEC)

Chladné podnebie kWh/(m².a) -56,0 (5) -60,5 (5) -

Priemerná klíma kWh/(m².a) -22,1 (5) -27,0 (5) -

Teplé podnebie kWh/(m².a) -0,100 (5) -5,30 (5) -

Trieda SEC D/Pozrite si poznámku 5 B/Pozrite si poznámku 5 -

Maximálny prietok pri 

100 Pa ESP

Prietok m³/h 130 207 -

Elektrický príkon W 129 160 -

Akustický výkon (Lwa) dB 40 43 51 54 58 61 62 65

Ročná spotreba el. energie kWh/a 18,9 (5) 13,6 (5) -

Ročné úspory na 

vykurovaní

Chladné podnebie kWh/a 41,0 (5) 40,6 (5) -

Priemerná klíma kWh/a 80,2 (5) 79,4 (5) -

Teplé podnebie kWh/a 18,5 (5) 18,4 (5) -

(1) Namerané podľa normy JIS B 8628 (2) Namerané pri referenčnom prietoku podľa normy EN13141-7 | Namerané podľa normy EN308: 1997 | V súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1254/2014 | V súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1253/2014 | Pri referenčnom 

prietoku v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1254/2014 | Keď sa na obrazovke ovládača objaví ikona fi ltra, vyčistite fi lter. Pravidelné čistenie fi ltra je dôležité z hľadiska kvality privádzaného vzduchu a energetickej účinnosti jednotky.
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 VH

ELEKTRICKÝ OHRIEVAČ PRE VAM VH (VH)

Napájacie napätie 220/250V ac 50/60 Hz. +/-10%

Výstupný prúd (maximálny) 19A pri 40°C (vonk. tepl.)

Snímač teploty 5k Ohmov pri 25°C (tabuľ. 502 1T)

Rozsah regulácie teploty 0 až 40°C / (0-10V 0-100%)

Poistka ovládania 20 x 5 mm  250mA

Indikátory LED Zap. napájanie – žltý

Zap. ohrievač – červený (stále svietiaci alebo blikajúci, indikujúci pulzné ovládanie)

Porucha prietoku – červený

Montážne otvory 98 mm x 181 mm stredy 5 mm ø otvorov

Maximálna vonk. teplota pri svorkovnici 35°C (počas prevádzky)

Automatické vypnutie pri vysokej teplote 100°C prednast.

Manuálne resetovanie vypnutia pri vysokej teplote 125°C prednast.

Relé chodu 1A 120V AC alebo 1A 24V DC

Vstup riadiacej hodnoty systému BMS 0 – 10 VDC 

 VH 1B 2B 3B 4B 4/AB 5B(1)

Výkon kW 1 1,5 2,5 2,5

Priemer potrubia mm 100 150 200 250 300

Možnosť pripojenia VAM VAM150FC VAM250FC VAM350,500J VAM650J, VAM800J, VAM1000J VAM1500J, VAM2000J

() K dispozícii len s EKPLEN

() Informácie o výbere príslušného výkonu nájdete v softvéri pre návrh VAM.

Elektrický ohrievač pre VAM

 › Kompletné riešenie zásobovania čerstvým vzduchom s Daikin VAM 

jednotkou a voliteľnými elektrickými ohrievačmi

 › Zvýšený komfort pri nízkych vonkajších teplotách vďaka 

ohrievanému vonkajšiemu vzduchu

 › Koncept integrovaného elektrického ohrievača (nie je potrebné 

ďalšie príslušenstvo)

 › Štandardný dvojitý prietokový snímač a snímač teploty

 › Flexibilné nastavenie s úpravou nastavenej teploty

 › Zvýšená bezpečnosť s  poistkami: manuálnou a automatickou

 › Integrácia systému BMS vďaka:

 -  bezvoltovému relé na indikáciu poruchy,

 -  - VDC vstupu pre reguláciu nastavenej teploty.
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Prednosti

 › 6 vopred definovaných veľkostí

 › Súlad s VDI 6022

 › Prekročenie požiadavky ERP 2018 

 › Ovládanie typu plug & play 

 › Najlepšia voľba, keď je potrebná kompaktnosť 

(výška len 280 mm do 550 m3/h)

 › Jednoduchá inštalácia a spustenie do prevádzky 

Odstredivý ventilátor EC

 › Invertor poháňaný prvotriednym motorom IE4

 › Vysokoúčinné profilovanie lopatky

 › Monitorovanie spotreby energie 

 › Optimalizovaný SFP (špecifický výkon ventilátora) 

pre účinnú prevádzku jednotky

 › Maximálne dostupné ESP 700 Pa (v závislosti od 

veľkosti modelu a prietoku vzduchu)

Výmenník tepla

 › Protiprúdový výmenník tepla prvotriednej kvality

 › 93% opätovné získanie tepelnej energie

 › Vysoko kvalitný hliník umožňuje vysokú ochranu 

proti korózii

 ALB-L/R

 Modulárne ALB

Prvotriedna jednotka s efektívnou rekuperáciou tepla

ALB 2 3 4 5 6 7
Prietok vzduchu m3/h 300 600 1 200 1 500 2 500 3 000

Tepelná účinnosť % 89 89 89 89 90 89

Externý statický tlak Nom. Pa 100 100 100 100 100 100

Istenie Nom. A 0,49 1,09 2,17 2,72 5,28 6,52

Príkon Nom. kW 0,11 0,25 0,50 0,63 1,22 1,50

SFPv kW/m3/s 1,35 1,50 1,50 1,50 1,75 1,80

max. ESP Nom. Pa 300 700 500 350 550 450

Elektrické napájanie Fáza ph 1 1 1 1 1 1

Frekvencia Hz 50 50 50 50 50 50

Napätie V 230 230 230 230 230 230

Rozmery jednotky Šírka mm 920 1 100 1 600 1 600 2 000 2 000

Výška mm 280 350 415 415 500 500

Dĺžka mm 1 660 1 800 2 000 2 000 2 000 2 000

Hmotnosť jednotky kg 125 180 270 280 355 360

* Poznámka: modré bunky obsahujú predbežné hodnoty

Vyfukovaný vzduch
Čerstvý 

vzduch

Privádzaný 

vzduchVratný vzduch
ALB

Prekročenie požiadavky ErP 201882
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k ErP 2222201820182
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Ventilátor odvodu vzduchu
Prvky výmenníka 

tepla
Motor klapky

KlapkaEA 

(vyfukovaný vzduch)

OA 

(čerstvý vonkajší vzduch)

Ventilátor prívodu vzduchu

Elektronická skriňa (komunikačný adaptér)

SA 

(privádzaný vzduch do miestnosti)

RA 

(odvádzaný vzduch z miestnosti)

Plavákový spínač Solenoidový 

ventil

Voda

SA

Kondenzačná 

vanička

Odvod 

kondenzátu

PRIETOK VZDUCHU

Prvok zvlhčovača:

Využitím princípu kapilarity vody preniká voda 

prvkom zvlhčovača. Nahriaty vzduch z výmenníka 

prechádza cez zvlhčovač a absorbuje vlhkosť.

1 Príklad VKM-GM

Príklad prevádzky: zvlhčovanie a úprava čerstvého vzduchu (režim vykurovania)1

Výmenník (Priamy expanzný výparník)

vanička kondenzátu

VKM-GB(M)

Vetracie jednotky so spätným 

získavaním tepla, zvlhčovaním 

a úpravou čerstvého vzduchu

Predhrievanie alebo predchladzovanie privádzaného 
čerstvého vzduchu znižuje záťaž klimatizačnej jednotky

  Vetranie, vykurovanie, chladenie a rekuperácia vlhkosti s úsporou 

energie

  Vytvára vysoko kvalitné vnútorné prostredie predohrevom alebo 

predchladením dodávaného čerstvého vzduchu

  Zvlhčovanie prichádzajúceho vzduchu udržiava príjemnú úroveň 

vlhkosti aj počas vykurovania

  Ideálne riešenie pre obchody, reštaurácie alebo kancelárie, ktoré 

vyžadujú maximálny podlahový priestor pre nábytok, dekorácie 

a príslušenstvo

  Možnosť voľného chladenia (freecooling), keď je vonkajšia teplota 

nižšia než vnútorná (napr. počas noci)

  Nízka spotreba energie vďaka DC motoru ventilátora

  Predchádzanie energetickým stratám z nadmerného vetrania 

a zároveň zvyšovanie kvality vnútorného vzduchu s voliteľným 

snímačom emisií CO

  Kratší čas inštalácie vďaka jednoduchému nastaveniu nominálneho 

prietoku vzduchu, čím je nižšia potreba regulačných klapiek 

v porovnaní s bežnou inštaláciou

 VKM-GB/VKM-GBM

  Špeciálne vyvinutý prvok rekuperácie (špeciálny papier s vysokou 

účinnosťou)

  Možnosť podtlakovej aj pretlakovej prevádzky
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Príklad VKM-GM

Rekuperácia tepla a vetranie, 

zvlhčovanie a úprava čerstvého vzduchu 

Vetranie VKM-GB/VKM-GBM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Príkon Režim rekuperácie 

tepla

Nom. Veľmi vysoké/

Vysoké/Nízke ot.

kW 0,270/0,230/

0,170

0,330/0,280/

0,192

0,410/0,365/

0,230

0,270/0,230/

0,170

0,330/0,280/

0,192

0,410/0,365/

0,230
Režim obtoku Nom. Veľmi vysoké/

Vysoké/Nízke ot.

kW 0,270/0,230/

0,140

0,330/0,280/

0,192

0,410/0,365/

0,230

0,270/0,230/

0,170

0,330/0,280/

0,192

0,410/0,365/

0,230
Záťaž klimatizácie 

čerstvým vzduchom

Chladenie 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
Vykurovanie 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

Účinnosť rekuperácie 

tepla

Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. %

76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Účinnosť rekuperácie 

vlhkosti

Chladenie Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Vykurovanie Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Prevádzkový režim Režim rekuperácie tepla/režim obtoku/režim Fresh-up
Systém rekuperácie Krížový výmenník vzduch-vzduch (citeľné aj viazané teplo)
Prvok rekuperácie Špeciálne upravený nehorľavý papier
Zvlhčovač Systém - Typ s voľným odparovaním
Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 387x1 764x832 387x1 764x1 214 387x1 764x832 387x1 764x1 214
Hmotnosť kg 94 110 112 100 119 123
Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech
Prietok vzduchu Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. m³/h 500/500/440 750/750/640 950/950/820 500/500/440 750/750/640 950/950/820

Režim obtoku Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. m³/h 500/500/440 750/750/640 950/950/820 500/500/440 750/750/640 950/950/820
Externý statický tlak Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. Pa

210/170/140 210/160/110 150/100/70 200/150/120 205/155/105 110/70/60

Vzduchový fi lter Typ Viac smerová vláknitá vlna
Hladina akustického 

tlaku

Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. dBA 39/37/35 41,5/39/37 41/39/36,5 38/36/34 40/37,5/35,5 40/38/35,5
Režim obtoku Veľmi vysoké/Vysoké/Nízke ot. dBA 40/38/35,5 41,5/39/37 41/39/36,5 39/36/34,5 41/38/36 41/39/35,5

Prevádzkový rozsah Okolo jednotky °CDB 0°C~40°CDB, 80% relatívnej vlhkosti alebo menej
Privádzaný vzduch °CDB -15°C~40°CDB, 80% relatívnej vlhkosti alebo menej
Odvádzaný vzduch °CDB 0°C~40°CDB, 80% relatívnej vlhkosti alebo menej
Teplota na výmenníku Chladenie/max./vykurovanie/min. °CDB -15/43 -15/43

Chladivo Ovládanie Elektronický expanzný ventil
Typ R-410A
GWP 2 087,5

Priemer pripojovacieho VZT potrubia mm 200 250 200 250
Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6,35

Plyn OD mm 12,7
Prívod vody mm - 6,4
Odvod kondenzátu PT3/4 vonkajší závit

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/220-240
Istenie Maximálne istenie (MFA) A 15
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 Riešenia s VZT jednotkami 
Daikin

Zjednodušenie biznisu
Unikátny komplexný prístup k riešeniu spoločnosti 

Daikin pomáha fi rmám navrhovať lepšie krížové 

riešenia v záujme zvyšovania úspešnosti poskytovaním 

bezkonkurenčných kombinácií produktov koncovému 

používateľovi a zjednodušovania života montážnym 

technikom dodávkou kvalitných produktov 

pochádzajúcich od jedného výrobcu. Spoločnosť 

Daikin na rozdiel od iných výrobcov nepoužíva vo 

svojich VZT jednotkách s priamym výparníkom OEM 

produkty. Mnoho konkurentov ponúka buď EOM DX 

vonkajšie jednotky, alebo EOM VZT, čím vznikajú ďalšie 

problémy pri záručných reklamáciách a poruchách. 

Možnosť mať k dispozícii jediné rozhranie pre celú 

fi rmu robí zo spoločnosti Daikin tú správnu voľbu. 

Podporné nástroje
Vybrať si spomedzi dostupných výrobcov VZT 

v kombinácii priamym výparníkom nikdy nebolo 

jednoduchšie. Renomovaný návrhový program VRV 

Xpress bol upravený, aby integroval vopred defi nované 

kombinácie VZT s vonkajšími kondenzačnými 

jednotkami alebo len na výber vonkajších jednotiek 

pripojených k súpravám expanzných ventilov.

Ak sa vyžaduje komplexnejší výber, je možné použiť 

nový web Astra, ktorý ponúka možnosť vytvorenia 

unikátnych riešení na mieru podľa požiadaviek 

konkrétneho produktu. 

Predajňa, v ktorej nič nechýba
Daikin je jediný globálny výrobca na trhu, ktorý dokáže 

ponúknuť pravé plug & play riešenie, v rámci 

ktorého VZT jednotky Daikin vyrábané spoločnosťou 

Daikin Applied Europe a certifi kované organizáciou 

Eurovent ponúkajú okamžitú kompatibilitu s jedinečným 

sortimentom vonkajších jednotiek Daikin VRV a jednotiek 

ERQ pre najvyšší výkon na trhu. 

Táto jedinečná krížová integrácia produktov s jednotným 

zastrešením poskytuje spotrebiteľovi istotu a pridanú 

hodnotu vďaka komplexnému prístupu k riešeniam. 

Kompletná ponuka možností
Vďaka najkompletnejšej ponuke na trhu má spoločnosť 

Daikin k dispozícii riešenie pre všetky komerčné aplikácie, 

ktoré si vyžadujú čerstvý vzduch. Spoločnosť poskytuje 

riešenia vetrania na báze VZT s prietokom od 2 500 m3/h 

až do 140 000 m3/h buď s prirodzenou rekuperáciou 

tepla, alebo pokročilejšími vetracími riešeniami, v rámci 

ktorých sa vonkajšia jednotka VRV dá pripojiť k VZT 

jednotke Daikin, aby vo výsledku vzniklo komplexné 

riadenie klimatizácie. Harmonizované riadenie medzi 

VRV vonkajšou jednotkou a VZT poskytuje špičkovú 

nepretržitú kontrolu systému pri pripojení k iTM.

Výhody
 › Unikátny výrobca ponúkajúci kompletný sortiment

 › Plug&play riešenie

 › Priama iTM kompatibilita 

 › VRV Xpress podporuje obchodovanie s VZT 

 › Vopred definované VZT + DX kondenzačné jednotky pre čerstvý 

vzduch

NOVÉ

NOVÉ

Nájdete, čo potrebujete

Prečo si vybrať VZT jednotky Daikin s priamym výparníkom?

Jednoduchý návrh 
v programe Xpress 
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Nové vopred defi nované riešenie 
na čerstvý vzduch

Navštívte 

https://webtools.daikin.eu/

Jednoduchý výber 

ako pri normálnej 

vnútornej jednotke

ENERGY EFFICIENCY

2016

Report to performance data

XXX

Vopred defi novaná jednotka na čerstvý vzduch 

 Jednoduché navrhnutie

 ›   Široká škála predvolených kombinácií VZT a VRV 

spĺňa potreby všetkých európskych klimatických 

podmienok

 ›   Rozsah od 2 000 m³/h do 17 000 m³/h

 ›   Navrhnuté pre vonkajšie teploty do 46°CDB

 ›   VRV vonkajšia jednotka a súpravy na pripojenie 

(k výparníku VZT) sa montujú a konfigurujú 

priamo vo výrobnom závode 

 Jednoduchá montáž 

 ›   Ovládacie prvky namontované v továrni 

a potrubie s rovnakým priemerom medzi cievkou 

VZT a vonkajšou jednotkou VRV 

 ›   Riadiaca logika vyvinutá v továrni zaručuje 

rýchlejšiu inštaláciu v porovnaní s inými 

kombináciami VZT a ovládacích prvkov iných 

výrobcov 

 ›   Vďaka riešeniu čerstvého vzduchu Daikin je 

uvedenie do prevádzky mimoriadne jednoduché

 Rýchle predloženie 

cenovej ponuky 

 ›   Riešenie čerstvého vzduchu Daikin je začlenené 

do nástroja VRVXpress, ktorý slúži na rýchle 

predloženie cenovej ponuky a ponúka viac 

informácií o sortimente VRV 

 ›   Výber s VRVXpress je taký jednoduchý, ako pri 

akejkoľvek inej vnútornej jednotke VRV

 ›   S VRVXpress je konzultant schopný získať 

konkurenčnú výhodu tým, že ponúka presné 

a spoľahlivé cenové ponuky

  Jednoduchá integrácia

 ›   Plne kompatibilná komunikácia medzi ovládaním 

VZT a vonkajšími jednotkami a štandardným BMS 

(Modbus a BACnet) 

 ›   Diaľkové ovládanie (prevádzkový režim 

nastavených bodov a riešenie na zapnutie/

vypnutie čerstvého vzduchu) riadi jedinečný 

inteligentný Touch Manager Daikin 

prostredníctvom rozhrania BACnet/IP

 ›   Jednotka je tiež prístupná prostredníctvom 

vyhradenej webovej stránky, kedykoľvek 

a kdekoľvek
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Balík Daikin Čerstvý vzduch – prehľad

 Prečo použiť na pripojenie k VZT jednotkám kondenzačné 

jednotky ERQ a VRV?

Vysoká účinnosť
Tepelné čerpadlá Daikin sú známe svojou vysokou 

energetickou účinnosťou. Integrácia VZT jednotky 

do systému rekuperácie tepla je ešte účinnejšia, 

pretože kancelársky systém môže byť často 

v režime chladenia, zatiaľ čo vonkajší vzduch je príliš 

chladný na to, aby sa priviedol dovnútra v tepelne 

neupravenom stave. V takom prípade sa teplo 

z kancelárií prenáša len na zahriatie chladného 

privádzaného čerstvého vzduchu. 

Vonkajší vzduch = 

°C

Čerstvý vzduch privádzaný pri teplote °C. 

Teplotný rozdiel medzi vonkajším vzduchom 

sa vyrovnáva bezplatným predhrevom 

vzduchu pomocou rekuperácie tepla vo VZT 

jednotke

Vnútorná teplota °C potrebuje 

ochladiť kvôli slnečnému 

žiareniu. 

Prebytočné teplo je možné 

preniesť do VZT jednotky.

Rýchla odozva na meniace sa záťaže zaisťuje 
vysokú úroveň komfortu
Jednotky Daikin ERQ a VRV reagujú rýchlo na výkyvy 

v teplote privádzaného vzduchu, čím je vnútorná 

teplota stabilná a používateľ cíti vysoký komfort. 

Dokonalým riešením je sortiment jednotiek VRV, ktoré 

zvyšujú komfort ešte viac ponukou kontinuálneho 

vykurovania aj počas rozmrazovania.

Jednoduchý dizajn a montáž
Systém je jednoduché navrhnúť a namontovať, keďže 

nie sú potrebné žiadne prídavné systémy vody, kotly 

ani plynové pripojenia. 

Znižuje sa tým aj celková cena systému a prevádzkové 

náklady.

Kondenzačná jednotka 

VRV IV alebo ERQ

Komunikačný adaptér 

(EKEQ)

Elektronický expanzný 

ventil (EKEXV)

Balík Čerstvý vzduch 

namontovaný výrobcom 

a osadený v jednotke

Balík Daikin Čerstvý vzduch
 › Ak riešenie načerstvý vzduch s vopred defi novanou veľkosťou nevyhovuje konkrétnym potrebám.

 › Plug & play pripojenie medzi VRV/ERQ a celým modulárnym sortimentom D-VZT.

 › Od výroby montované a pripojené súpravy riadiacich adaptérov a expanzných ventilov.



157

 Pre maximalizovanie fl exibility inštalácie 

ponúkame 4 typy riadiacich systémov

Regulácia W: regulácia teploty vzduchu (teplota výstupného 

a nasávaného vzduchu, priestorová teplota) pomocou každého 

ovládača DDC, jednoduché nastavenie

Regulácia X: presná regulácia teploty vzduchu (teplota výstupného 

a nasávaného vzduchu, priestorová teplota) vyžadujúca 

predprogramovaný ovládač DDC (pre špeciálne aplikácie)

Regulácia Z: regulácia teploty vzduchu (teplota nasávania, 

priestorová teplota) pomocou ovládania Daikin (nie je potrebný 

žiadny ovládač DDC)

Regulácia Y: regulácia teploty chladiva (Te/Tc) pomocou ovládania 

Daikin (žiadny ovládač DDC nie je potrebný)

2. Regulácia X (regulácia T
S
/T

R
/T

ROOM
): 

presná regulácia teploty vzduchu cez ovládač DDC

Teplota v miestnosti je regulovaná ako funkcia výstupného alebo 

nasávaného vzduchu VZT jednotky (výber používateľa). Ovládač DDC 

premieňa teplotný rozdiel medzi nastavenou teplotou a teplotou 

nasávaného vzduchu (alebo teplotou výstupného vzduchu alebo 

priestorovou teplotou) na referenčné napätie (0-10 V), ktoré sa 

prenesie do komunikačného adaptéra Daikin (EKEQFCBA). Toto 

riadiace napätie sa použije ako hlavná vstupná hodnota pre reguláciu 

frekvencie kompresora.

1. Regulácia W (regulácia T
S
/T

R
/T

ROOM
): 

regulácia teploty vzduchu cez ovládač DDC

Teplota v miestnosti je regulovaná ako funkcia výstupného alebo 

nasávaného vzduchu VZT jednotky (výber používateľa). Ovládač DDC 

premieňa teplotný rozdiel medzi nastavenou teplotou a teplotou 

nasávaného vzduchu (alebo teplotou výstupného vzduchu alebo 

priestorovou teplotou) na proporcionálny signál (0-10 V), ktoré sa 

prenesie do komunikačného adaptéra Daikin (EKEQFCBA). Toto 

napätie upravuje požiadavky na výkon vonkajšej jednotky. 

3. Regulácia Y (regulácia T
E
/T

C
): 

Regulácia na konštantnú výparnú/kondenzačnú teplotu

Zákazník si môže nastaviť stálu cieľovú výparnú alebo kondenzačnú 

teplotu. V takomto prípade je priestorová teplota regulovaná len 

nepriamo. Na úvodné nastavenie sa musí pripojiť káblový diaľkový 

ovládač Daikin (BRC1D52 alebo BRC1E53C – voliteľný), ktorý ale nie je 

potrebný na prevádzku. 

4. Regulácia Z (regulácia T
S
/T

ROOM
): 

Ovládanie VZT jednotky ako vnútornej jednotky VRV so 100% 

čerstvého vzduchu

Umožňuje ovládať VZT jednotku ako vnútornú jednotku VRV. 

Regulácia teploty sa zameria na teplotu odvádzaného vzduchu 

z miestnosti do VZT jednotky. Na prevádzku je potrebný BRC1D52 

alebo BRC1E53C. Jediné ovládanie, ktoré umožňuje kombináciu iných 

vnútorných jednotiek s VZT jednotkami súčasne. 

* EKEQMCB (pre kombinovanú VRV aplikáciu)

Súprava volit. príslušenstva Funkcie

Možnosť W

EKEQFCBA

Komerčný ovládač DDC, ktorý nevyžaduje prednastavenie

Možnosť X Vyžaduje sa prednastavený ovládač DDC

Možnosť Y Regulácia na konštantnú výparnú teplotu – nie je možné diaľkovým ovládačom nastaviť teplotu

Možnosť Z
EKEQDCB

EKFQMCBA*

Pomocou infračerveného diaľkového ovládania Daikin (BRC1D52 alebo BRC1E53C)

Regulácia teploty pomocou teploty nasávaného vzduchu alebo teploty v miestnosti (cez diaľkový snímač teploty)

T
S
  =  Teplota privádzaného vzduchu

T
EXT

  =   Teplota vyfukovaného vzduchu

T
R
 =  Teplota odvádzaného vzduchu

T
E
 =  Výparná teplota

T
OA

  =   Vonkajšia teplota vzduchu

T
C
  =   Kondenzačná teplota

Balík Daikin Čerstvý vzduch – ovládacie prvky

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBA

DDC
0-10V

OR

Komunikačný adaptér 
Daikin:

EKEQFCBA
DDC

T
EXT

T
OA

VZT
ALEBO

T
ROOM

T
E T

C T
S

T
R

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBA

DDC
0-10V

OR

Komunikačný adaptér 
Daikin:

EKEQFCBA
DDC

T
EXT

T
OA

VZT
ALEBO

T
ROOM

T
E T

C T
S

T
R

TRTEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

OR

BRC1D*
BRC1E*

-

BRC1D*
BRC1E*

Komunikačný adaptér
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

T
EXT

T
OA

VZT

T
ROOM

T
E T

C T
S

T
R

ALEBO

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

+

-

Control box
EKEQFCBA

BRC1D*
BRC1E*
BRC1D*
BRC1E*

Komunikačný adaptér
EKEQFCBA

T
EXT

T
OA

T
ROOM

T
S

T
R

T
ROOM

  =   Teplota vzduchu v miestnosti

T
E

T
C
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Pokročilé riešenie pre jednoodulové aj viacmodulové VRV jednotky
 › Jednotky riadené invertorom

 › Rekuperácia tepla, tepelné čerpadlo

 › R-A

 › Regulácia teploty v miestnosti pomocou ovládania Daikin

 › Dostupný široký sortiment súprav expanzných ventilov

 › BRCHW/S/K alebo BRCEA/B/C sa používa na nastavenie požadovanej teploty 

(pripojené k EKEQMCBA)

 › Pripojiteľný ku všetkým systémom VRV IV tepelné čerpadlo a VRV s rekuperáciou tepla

 – pre väčšie výkony (od 8 do 54 HP)

Balík Daikin Čerstvý vzduch – kondenzačné jednotky VRV

Regulácia W, X, Y pre VRV IV tepelné čerpadlo

Potrubie pre chladivo

F-F

externá komunikácia

Regulácia Z pre VRV a kombináciu VZT s vnút. jednotkami
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ERQ-AW

Základné Split riešenie pre čerstvý vzduch
 › Jednotky riadené invertorom

 › Tepelné čerpadlo

 › R-A

 › Dostupný široký sortiment súprav expanzných ventilov

 › Dokonalé riešenie pre VZT jednotku Daikin Modular

Balík Daikin Čerstvý vzduch ponúka kompletné riešenie typu plug & play vrátane 
VZT, ERQ alebo kondenzačnej jednotky VRV a celého ovládania jednotky (EKEQ, EKEX, 
ovládač DDC), montované a konfi gurované výrobcom. Najjednoduchšie riešenie len 
s jedným dodávateľom.

Vetranie ERQ 100AV1 125AV1 140AV1

Výkonový rozsah HP 4 5 6

Chladiaci výkon Nom. kW 11,2 14,0 15,5

Vykurovací výkon Nom. kW 12,5 16,0 18,0

Príkon Chladenie Nom. kW 2,81 3,51 4,53

Vykurovanie Nom. kW 2,74 3,86 4,57

EER 3,99 3,42

COP 4,56 4,15 3,94

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 345x900x320

Hmotnosť kg 120

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech s náterom

Prietok vzduchu Chladenie Nom. ot. m³/min 106

Vykurovanie Nom. ot. m³/min 102 105

Akustický výkon Chladenie Nom. ot. dBA 66 67 69

Hladina akustického 

tlaku

Chladenie Nom. ot. dBA 50 51 53

Vykurovanie Nom. ot. dBA 52 53 55

Prevádzkový rozsah Chladenie Min./Max. °CDB -5/46

Vykurovanie Min./Max. °CWB -20/15,5

Teplota na výmenníku Vykurovanie/min./chladenie/max. °CDB 10/35

Chladivo Typ R-410A

Množstvo kg 4,0

TCO2ekv 8,4

GWP 2 087,5

Ovládanie Elektronický expanzný ventil

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52

Plyn mm 15,9 19,1

Odvod kondenzátu mm 26x3

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1N~/50/220-240

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 32,0

Vetranie ERQ 125AW1 200AW1 250AW1

Výkonový rozsah HP 5 8 10

Chladiaci výkon Nom. kW 14,0 22,4 28,0

Vykurovací výkon Nom. kW 16,0 25,0 31,5

Príkon Chladenie Nom. kW 3,52 5,22 7,42

Vykurovanie Nom. kW 4,00 5,56 7,70

EER 3,98 4,29 3,77

COP 4,00 4,50 4,09

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 1 680x635x765 1 680x930x765

Hmotnosť kg 159 187 240

Opláštenie Materiál Galvanizovaný oceľový plech s náterom

Prietok vzduchu Chladenie Nom. ot. m³/min 95 171 185

Vykurovanie Nom. ot. m³/min 95 171 185

Akustický výkon Nom. ot. dBA 72 78

Hladina akustického tlaku Nom. ot. dBA 54 57 58

Prevádzkový rozsah Chladenie Min./Max. °CDB -5/43

Vykurovanie Min./Max. °CWB -20/15

Teplota na výmenníku Vykurovanie/min./chladenie/max. °CDB 10/35

Chladivo Typ R-410A

Množstvo kg 6,2 7,7 8,4

TCO2ekv 12,9 16,1 17,5

GWP 2 087,5

Ovládanie Elektronický expanzný ventil

Pripojenia potrubia Kvapalina mm 9,52

Plyn mm 15,9 19,1 22,2

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 3N~/50/400

Istenie Maximálne istenie (MFA) A 16 25

ERQ – pre menšie výkony 

(od výkonu 100 do 250)

Balík Daikin Čerstvý vzduch – kondenzačné jednotky ERQ
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Integrácia ERQ a VRV s VZT jednotkami iného výrobcu

široký sortiment súprav expanzných ventilov a komunikačných adaptérov

 Integrácia s VZT jednotkami od iných výrobcov

EKEXV – Súprava expanzných ventilov pre VZT aplikácie

Vetranie EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Rozmery mm 401x215x78
Hmotnosť kg 2,9
Hladina akustického tlaku Nom. ot. dBA 45
Prevádzkový 

rozsah

Teplota na 

výmenníku

Vykurovanie Min. °CDB 10 (1)
Chladenie Max. °CDB 35 (2)

Chladivo Typ/GWP R-410A / 2 087,5

Pripojenia potrubia Kvapalina OD mm 6,35 9,52 12,7 15,9

() Teplotu vzduchu vstupujúceho do výmenníka v režime vykurovania je možné znížiť na -°CDB. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca. () % relatívnej vlhkosti.

EKEQ – Komunikačný adaptér pre VZT aplikácie

Výkonová tabuľka
Chladenie

Veľkosť 

EKEXV

Povolený výkon výmenníka tepla (kW)
Povolený objem 

výmenníka tepla (dm3)

Minimum Štandard Maximum Minimum Maximum

50 5,0 5,6 6,2 1,33 1,65

63 6,3 7,1 7,8 1,66 2,08

80 7,9 9,0 9,9 2,09 2,64

100 10,0 11,2 12,3 2,65 3,30

125 12,4 14,0 15,4 3,31 4,12

140 15,5 16,0 17,6 4,13 4,62

200 17,7 22,4 24,6 4,63 6,60

250 24,7 28,0 30,8 6,61 8,25

400 35,4 45,0 49,5 9,26 13,2

500 49,6 56,0 61,6 13,2 16,5

Nasýtená výparná teplota: °C

Teplota vzduchu: °CDB/°CWB

Vykurovanie

Veľkosť 

EKEXV

Povolený výkon výmenníka tepla (kW)
Povolený objem 

výmenníka tepla (dm3)

Minimum Štandard Maximum Minimum Maximum

50 5,6 6,3 7,0 1,33 1,65

63 7,1 8,0 8,8 1,66 2,08

80 8,9 10,0 11,1 2,09 2,64

100 11,2 12,5 13,8 2,65 3,30

125 13,9 16,0 17,3 3,31 4,12

140 17,4 18,0 19,8 4,13 4,62

200 19,9 25,0 27,7 4,63 6,60

250 27,8 31,5 34,7 6,61 8,25

400 39,8 50,0 55,0 9,26 13,2

500 55,1 63,0 69,3 13,2 16,5

Nasýtená kondenzačná teplota: °C

Teplota vzduchu: °CDB

Kombinačná tabuľka
Komunikačný adaptér  Súprava expanzných ventilov Zmiešané pripojenie 

s VRV vnútornými 

jednotkami

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500

Regulácia Z  Regulácia W, X, Y  Regulácia Z - - - - - - - - - -

1-fázové

ERQ100 P P - - P P P P - - - - -

Nie je možné

ERQ125 P P - - P P P P P - - - -

ERQ140 P P - - - P P P P - - -  -

3-fázové

ERQ125 P P - - P P P P P - - - -

ERQ200 P P - - - - P P P P P - -

ERQ250 P P - - - - - P P P P - -

VRV III - - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Povinné
VRV IV H/P / 

VRV IV séria W
VRV IV Séria S

- P (1 -> 3) n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2
Možné 

(nepovinné)

VRV IV H/R
VRV IV Séria i

- n1 - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Povinné

• P (Split aplikácia): kombinácia závisí od výkonu VZT jednotky

• n (multi aplikácia) – Kombinácia VZT jednotiek a VRV jednotiek (povinná). Informácie o určení presného množstva nájdete v projekčných podkladoch.

• n (multi aplikácia) – Kombinácia VZT jednotiek a VRV jednotiek (nepovinná). Informácie o určení presného množstva nájdete v projekčných podkladoch.

• Komunikačný adaptér EKEQFA je možné pripojiť k niektorým typom vonkajších jednotiek VRV IV (maximálne  adaptéry na jednotku). Nekombinujte komunikačné adaptéry EKEQFA s vnútornými jednotkami VRV DX, Split alebo hydroboxmi

Vetranie EKEQ FCBA DCB MCBA
Umiestnenie Pozrite si poznámku Split systém Multi

Vonkajšia jednotka ERQ / VRV ERQ VRV

Rozmery mm 132x400x200

Hmotnosť kg 3,9 3,6

Napájanie Fáza/Frekvencia/Napätie Hz/V 1~/50/230

Kombinácia EKEQFCBA a ERQ je v Split aplikácii. EKEQFCBA je možné pripojiť k niektorým typom vonkajších jednotiek VRV IV s max. počtom  adaptérov na jednotku. Kombinácia s vnútornými jednotkami DX, 

hydroboxmi, vnútornými jednotkami Split, atď nie je povolená. Podrobnosti nájdete v kombinačnej tabuľke vonkajšej jednotky.
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Výber

 Výber párovej aplikácie

 › vonkajšia jednotka je pripojená k JEDNÉMU VÝMENNÍKU 

(s jedným okruhom alebo max. 3 prepletanými okruhmi) 

pomocou až 3 komunikačných adaptérov

 › kombinácia s vnútornou jednotkou nie je povolená

 › funguje len s reguláciou X, W, Y

Krok 1: Požadovaný výkon VZT jednotky

VZT jednotka s prívodom aj odvodom, rekuperáciou tepla a 100% 

čerstvým vzduchom sa nainštaluje v Európe, kde vonkajšia teplota 

na stanovenie veľkosti je 35 ºCDB a cieľová teplota čerstvého 

privádzaného vzduchu je 25 ºCDB. Výpočty záťaže určujú na 

požadovaný výkon 45 kW. 

Vo výkonovej tabuľke EKEXV zistíme, že pri chladení 40 kW spadá 

pod ventil veľkosti 400. Keďže 40kW nie je nominálny výkon, musí 

sa vykonať úprava veľkosti indexu. 40/45 = 0,89 a 0,89 x 400 = 356. 

Veľkosť indexu pripojenia je preto 356. 

Krok 2: Výber vonkajšej jednotky

Pre túto VZT jednotku sa použije model VRV IV tepelné čerpadlo 

s kontinuálnym vykurovaním (séria RYYQ-T). Pre výkon 40 kW pri 

35 ºCDB, vonkajšia jednotka s výkonom 14 HP (RYYQ14T). Index 

pripojenia vonkajšej jednotky 14 HP je 350. 

Celkový index pripojenia systému je 356/350 = 102%, čo spadá do 

požadovaného rozsahu 90 až 110%.

Krok 3: Výber komunikačného adaptéra

V tomto konkrétnom prípade bude ovládanie fungovať s presnou 

reguláciou teploty vzduchu. Umožňuje to len regulácia W alebo 

X. Keďže konzultant chce použiť komerčný modul, adaptér 

EKEQFCBA s reguláciou W umožňuje jednoduché nastavenie vďaka 

prednastaveným výrobným hodnotám. 

Výber multi aplikácie

 › vonkajšiu jednotku je možné pripojiť k VIACERÝM 

VÝMENNÍKOM (a ich komunikačným adaptérom) 

 › je možné pripojiť aj vnútorné jednotky, ale nie je to povinné

 › funguje len s reguláciou Z

Krok 1: Požadovaný výkon VZT jednotky

VZT jednotka s prívodom aj odvodom, rekuperáciou tepla a 100% 

čerstvým vzduchom sa nainštaluje v Európe, kde vonkajšia teplota 

na stanovenie veľkosti je 35 ºCDB a cieľová teplota čerstvého 

privádzaného vzduchu je 25 ºCDB. V tejto budove bude k tejto 

vonkajšej jednotke pripojených aj 5 kazetových jednotiek s kruhovým 

výfukom FXFQ50A.

Výpočty záťaže určujú požadovaný výkon 20 kW pre VZT jednotku 

a 22,5 kW pre vnútorné jednotky. 

Vo výkonovej tabuľke EKEXV zistíme, že pri chladení 20 kW spadá 

pod ventil veľkosti 200. Keďže 22,4 kW je nominálny výkon, musí sa 

vykonať úprava veľkosti indexu. 20/22,4 = 0,89 a 0,89 x 200 = 178. 

Veľkosť indexu pripojenia je preto 178. Celková  veľkosť indexu 

pripojenia je 178+250 = 428

Krok 2: Výber vonkajšej jednotky

V tomto systéme, kde je VZT jednotka prepojená s vnútornými 

jednotkami je povinné použiť jednotku s rekuperáciou tepla. Po 

prezretí projekčných podkladov pre REYQ-T vyžaduje celkový 

potrebný výkon 42,5 kW model REYQ16T s výkonom 16 HP. Tento 

dodá 45 kW pri návrhovej teplote 35 ºCDB. Index pripojenia je 400. 

Celkový index pripojenia systému je 428/400 = 107%, čo spadá do 

požadovaného rozsahu 50 až 110%.

Krok 3: Výber komunikačného adaptéra

V tomto konkrétnom prípade je jedinou dostupnou reguláciou 

regulácia Z a kombinácia VZT jednotky a vnútorných jednotiek VRV 

DX vyžaduje komunikačný adaptér EKEQMCBA. 
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Viac ovládacích prvkov, menej tlačidiel

Pokročilé nastavenia 
a uvedenie do prevádzky 
môžete jednoducho 
vykonávať prostredníctvom 
svojho smartfónu

Biely 
BRC1H51(9)W

Strieborný
BRC1H51(9)S

Čierny
BRC1H51(9)K

Dostupné 

od jari 2018!

 Zažite nový 

spôsob ovládania 

a konfi gurácie 

klimatizácie
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Káblový teplotný snímač do miestnosti 190

NOVÉ
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Najnovšie údaje nájdete na my.daikin.eu 

Nový online 

ovládač pre 

Sky Air

Nový káblový 

diaľkový ovládač 

s prvotriednym 

dizajnom

NOVÉ
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Daikin ponúka rôzne riešenia ovládania, ktoré spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších 
komerčných aplikácii.

 › Základné riešenia ovládania pre tých zákazníkov, ktorí 

majú len pár požiadaviek a obmedzený rozpočet

 › Integrované riešenia ovládania pre tých zákazníkov, 

ktorí by radi integrovali jednotky Daikin so svojho 

existujúceho systému BMS

 › Pokročilé riešenia ovládania pre tých zákazníkov, ktorí 

od spoločnosti Daikin očakávajú dodanie riešenia 

mini BMS, vrátane pokročilej správy energie

Tabuľky s požiadavkami na ovládanie

Predajňa Ovládanie jednotky Integrované ovládanie Centrálne ovládanie

BRP069* BRC1H51(9)W/S/K RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCC601A51 DCM601A51

Online ovládač

Káblový diaľkový 

ovládač s jednoduchým 

ovládaním

Maloobchodný 

ekonomizér

Rozhranie Modbus 

na monitorovanie 

a ovládanie

Adaptér KNX
Rozhranie 

Modbus DIII-net

Tablet

Ovládanie 

inteligentným 

telefónom až 50 

vnútorných jednotiek

1 diaľkový ovládač 

pre 1 vnútornú 

jednotku 

(skupinu)

1 adaptér pre 

1 vnútornú 

jednotku 

(skupinu)

1 adaptér pre 

1 vnútornú 

jednotku 

(skupinu)

1 adaptér pre 

1 vnútornú 

jednotku 

1 adaptér pre max. 64 

vnútorných jednotiek 

(skupín) a 10 

vonkajších jednotiek

1 jednotka pre 

32 vnútorných 

jednotiek

1 iTM pre 64 

vnútorných 

jednotiek 

(skupín) (1) 

Dizajnový ovládač s jednoduchým rozhraním

Automatické ovládanie klimatizácie

Obmedzenie možnosti ovládania pre zamestnancov predajne

Vytvorenie zón v predajni

Blokovanie napríklad alarmom, snímačom PIR
(obmedzené)

Integrácia jednotiek Daikin do existujúceho 
systému BMS cez modbus

Integrácia jednotiek Daikin do existujúceho 
systému BMS cez KNX

Integrácia jednotiek Daikin do existujúceho systému BMS cez HTTP

Monitorovanie spotreby energie (4) (4) (2)

Pokročilá správa energie (2)

Aplikácia na jednoduché nastavenie a zobrazenie stavu

Povolenie freecooling-u

Integrácia produktov Daikin do systému Daikin 

BMS

Integrácia produktov iných výrobcov do systému Daikin BMS

On-line ovládanie (2)

Správa viacerých prevádzok (2) (3)

(1) Je možné pridať 7 adaptérov iTM plus (DCM601A52) a získať tak 512 skupín vnútorných jednotiek a 80 systémov vonkajších jednotiek (2) Cez službu Daikin Cloud (3) Cez vlastnú IT zostavu (nie cez cloudový server Daikin) 

(4) Nie je dostupné na všetkých jednotkách

NOVÉ

Hotel Ovládanie jednotky Integrované ovládanie Centrálne ovládanie

BRC1H51(9)W/S/K RTD-HO KLIC-DI DCM010A51 DCM601A51

Káblový diaľkový ovládač 

s jednoduchým ovládaním

Inteligentný ovládač 

pre hotelové izby
Adaptér KNX Rozhranie PMS

1 diaľkový ovládač 

pre 1 vnútornú 

jednotku (skupinu)

1 adaptér pre 

1 vnútornú 

jednotku (skupinu)

1 adaptér pre 

1 vnútornú 

jednotku

1 rozhranie pre až 

2 500 vnútorných 

jednotiek

1 iTM pre 64 

vnútorných 

jednotiek (skupín) (1) 

Hotelový hosť môže zo svojej izby ovládať a monitorovať základné 

funkcie
(3)

Dizajnový ovládač s jednoduchým rozhraním

Obmedzenie možnosti ovládania pre hotelových hostí

Blokovanie okenným kontaktom (2)

Blokovanie kľúčovou kartou (2)

Integrácia jednotiek Daikin do existujúceho systému BMS cez modbus

Integrácia jednotiek Daikin do existujúceho systému BMS cez KNX

Integrácia jednotiek Daikin do existujúceho systému BMS cez HTTP

Integrácia ovládania jednotky Daikin do rezervačného softvéru hotela
Oracle Opera PMS

Monitorovanie spotreby energie

Pokročilá správa energie

Aplikácia na jednoduché nastavenie a zobrazenie stavu

Integrácia produktov Daikin do systému Daikin BMS

Integrácia produktov iných výrobcov do systému Daikin BMS

On-line ovládanie

(1) Je možné pridať 7 adaptérov iTM plus (DCM601A52) a získať tak 512 skupín vnútorných jednotiek a 80 vonkajších jednotiek (systémov) 

(2) Cez BRP7A51 adaptér (3) Vyžaduje sa radič kompatibilný s KNX

NOVÉ

NOVÉ

 Prehľad možností ovládania
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Technologické chladenie Jednotka Integrované Centrálne

BRC1E53A/B/C RTD-10 DCM601A51

Ovládač serverovne

1 diaľkový ovládač pre 1 vnútornú 

jednotku (skupinu) (2)

1 adaptér pre 1 vnútornú jednotku 

(skupinu)

Dohromady je možné spojiť až 8 brán

1 iTM pre 64 vnútorných jednotiek 

(skupín) (1) 

Automatické ovládanie klimatizácie

Aplikácia na jednoduché nastavenie, 

kopírovanie nastavené a zobrazenie stavu

Záložná prevádzka

Rotácia

Obmedzenie možnosti ovládania v miestnosti 

technického chladenia

Ak je teplota v miestnosti nad maximom, 

zobrazí sa alarm a spustí sa pohot. režim jednotky.

Ak sa objaví chyba, zobrazí sa alarm.

Ak sa objaví chyba, aktivuje sa výstup alarmu Cez voliteľný KRP2/4A (3) Cez WAGO I/O

(1) Je možné pridať 7 adaptérov iTM plus (DCM601A52) a získať tak 512 skupín vnútorných jednotiek a 80 vonkajších jednotiek (systémov)

(2) Funkcie technologického chladenia sú kompatibilné len s vnútornými jednotkami pripojenými k vonkajším jednotkám Seasonal Smart.

(3) Pozrite si zoznam voliteľného príslušenstva pre vnútornú jednotku

Kancelárie Ovládanie jednotky Integrované ovládanie Centrálne ovládanie

BRC1H51(9)W/S/K EKMBDXA DMS504B51
DMS502A51 / 

DAM412B51
DCC601A51 DCM601A51

Káblový diaľkový ovládač 

s jednoduchým ovládaním

Rozhranie Modbus 

DIII-net

Rozhranie 
LonWorks

Rozhranie 
BACnet

Tablet

1 diaľkový ovládač 

pre 1 vnútornú 

jednotku (skupinu)

1 adaptér pre max. 64 

vnútorných jednotiek 

(skupín) a 10 

vonkajších jednotiek

1 adaptér pre 

64 vnútorných 

jednotiek (skupín)

1 adaptér pre 128 

vnútorných jednotiek 

(skupín) a 20 vonkajších 

jednotiek (2)

1 jednotka pre 

32 vnútorných 

jednotiek (skupín)

1 iTM pre 64 

vnútorných 

jednotiek (skupín) 

(1) 

Dizajnový ovládač s jednoduchým rozhraním

Automatické ovládanie klimatizácie

Centrálne ovládanie pre správu

Obmedzenie možnosti ovládania pre zamestnancov v kancelárii (6) (6) (6)

Integrácia jednotiek Daikin do existujúceho 

systému BMS cez modbus

Integrácia jednotiek Daikin do existujúceho systému BMS cez HTTP

Integrácia jednotiek Daikin do existujúceho systému BMS cez LonTalk

Integrácia jednotiek Daikin do existujúceho systému BMS cez BACnet

Zobrazenie spotreby energie (7)

Monitorovanie spotreby energie (4)

Pokročilá správa energie (4)

Aplikácia na jednoduché nastavenie, kopírovanie 

nastavené a zobrazenie stavu

Krížová integrácia produktov do systému Daikin BMS

Integrácia produktov iných výrobcov do systému Daikin BMS

On-line ovládanie (4)

Správa viacerých prevádzok (4) (5)

(1) Je možné pridať 7 adaptérov iTM plus (DCM601A52) a získať tak 512 skupín vnútorných jednotiek a 80 systémov vonkajších jednotiek (2) možnosť rozšírenia na 256 vnútorných jednotiek (skupín), 

40 vonkajších jednotiek (3) Len zapnutie/vypnutie (4) Cez službu Daikin Cloud (5) Cez vlastnú IT zostavu (nie cez cloudový server Daikin) (6) ak je nainštalovaný káblový diaľkový ovládač 

(7) prostredníctvom aplikácie, nie je dostupné pre všetky pripojiteľné jednotky

NOVÉ

Prehľad možností ovládania
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Zažite nový 
spôsob 
ovládania a prevádzky 

klimatizácie

Kompletne prepracovaný 

ovládač zameraný na zvýšenie 

používateľského zážitku

• Uhladený a elegantný dizajn

• Ovládanie intuitívnym dotykovým tlačidlom

• 3 farby, ktoré zodpovedajú akémukoľvek dizajnu interiéru

• Kompaktný, len 85 x 85 mm

• Pokročilé nastavenia a uvedenie do prevádzky 

prostredníctvom smartfónu

  Káblový diaľkový ovládač s jednoduchým 
ovládaním a prvotriednym dizajnom

Strieborný
BRC1H51(9)S

Čierny
BRC1H51(9)K

Biely 

BRC1H51(9)W
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Pokročilé nastavenia a monitorovanie môžete jednoducho 
vykonávať prostredníctvom svojho smartfónu
• Komunikácia BLE (Bluetooth s nízkou spotrebou energie)

• Vizuálne rozhranie pre intuitívne nastavenie časovačov, obmedzenie požadovanej hodnoty a ďalšie 

nastavenia pre pokročilých používateľov/technických manažérov 

• Jednoduché uvedenie do prevádzky pre montážnych technikov šetriace čas

Časovač Pokročilé používateľské 

nastavenia

Nastavenia inštalačného 

technika

Externé nastavenia
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 Individuálne ovládače

BRC1H51(9)W / BRC1H51(9)S / BRC1H51(9)K

Diaľkové ovládanie s príjemnou obsluhou 

a moderným dizajnom určené pre systémy Sky Air a VRV

Nízkonákladové efektívne riešenie pre technologické chladenie

> Len v kombinácii s RZAG*/RZQG*

> Striedanie jednotiek

Zapnutá jednotka po určitom čase prejde do pohotovostného režimu a záložná jednotka preberie jej úlohu, aby sa predĺžila životnosť systému

Interval rotácie je možné nastaviť na 6 h, 12 h, 24 h, 72 h, 96 h, raz týždenne

> Záložná prevádzka: ak jedna jednotka zlyhá, druhá jednotka sa automaticky spustí

(1) K dispozícii len na RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

(2) Pre modely Sky Air FBA, FCAG a párové kombinácie FCAHG

BRC1H51(9)W

BRC1H51(9)K

BRC1H51(9)S

BRC1H51(99)WWWWW)W

Kompletne prepracovaný ovládač zameraný 

na zvýšenie používateľského zážitku

 › Uhladený a elegantný dizajn

 › Ovládanie intuitívnym dotykovým tlačidlom

 › 2 možnosti zobrazenia: štandardné a podrobné

 › Prístup k základným funkciám (zap./vyp., režim, nastavená hodnota, rýchlosť ventilátora, výfukové lamely, 

zanesenie filtra a resetovanie, chyba a kód) 

 › 3 farby, ktoré zodpovedajú akémukoľvek dizajnu interiéru

 › Kompaktný, len 85 x 85 mm

 › Hodiny s reálnym časom s funkciou automatickej aktualizácie letného času

 › Modely BRC1H519 sú vybavené bzučiakom

Funkcie hotelových aplikácií

 › Úspora energie vďaka kľúčovej karte, integrácií okenného kontaktu a obmedzeniu nastavenia teploty (BRPA*)
 › Flexibilný útlmový režim zaisťuje, že teplota v miestnosti zostáva na komfortných úrovniach pre hosťa

P1 P2
Adaptér 

(BRPA*) Kľúčová karta (externá dodávka)

Okenný kontakt 

(externá dodávka)

Integrácia funkcií 
kľúčová karta 
a okenný kontakt

BRCH()WBRCH()W

Pokročilé nastavenia a monitorovanie môžete jednoducho 

vykonávať prostredníctvom svojho smartfónu

Séria funkcií na úsporu energie, ktoré je 
možné individuálne vybrať

 › Teplotný limit
 › Útlmový režim
 › Nastavenie pre podlahový snímač a snímač prítomnosti 
(dostupné na kazetových jednotkách s kruhovým 
výfukom a úplne plochých kazetových jednotkách)

 › Zobrazenie kWh ()
 › Automatické resetovanie nastavenej teploty
 › Časovač vypnutia

Teplotný limit predchádza nadmernému 
vykurovaniu alebo chladeniu

Ušetrite energiu obmedzením horného a dolného 

teplotného limitu v režime chladenia a vykurovania.

poznámka: Dostupné tiež v režime automatickej zmeny chladenia/vykurovania.

Zobrazenie kWh umožňuje sledovať vašu 
spotrebu (2)

Zobrazuje orientačnú spotrebu elektrickej energie v kWh 

posledného dňa/mesiaca/roka.

Ďalšie funkcie

 › Možnosť nastavenia až  samostatných časovačov, takže 

používateľ môže sám jednoducho zmeniť časovač počas 

roka (napr. v lete, v zime, na jar alebo v jeseni)

 › Možnosť individuálne obmedziť funkcie ponuky

 › Výber tichého režimu pre vonkajšiu jednotku ()
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 › Časovač: Možnosť nastavenia piatich akcií za deň 

 › Opustenie domu (protimrazová ochrana): počas 

neprítomnosti je možné udržiavať vnútornú teplotu na 

určitej úrovni. Táto funkcia môže jednotku aj zapínať alebo 

vypínať

 › Funkcia HRV sa ľahšie používa vďaka zavedeniu tlačidla pre 

vetrací režim a rýchlosť ventilátora

 › Okamžité zobrazenie kódu poruchy a stavu zariadenia

 › Skrátenie času detekcie poruchy a zníženie nákladov na 

údržbu

BRC1D52 

Káblový diaľkový ovládač 

BRCD

 › Intuitívne ovládanie so symbolovým rozhraním
 › Funkcie obmedzené na základné potreby zákazníka
 › Úspora energie vďaka kľúčovej karte, integrácií 
okenného kontaktu a obmedzeniu nastavenia teploty 
(BRPA*)

 › Flexibilný útlmový režim zaisťuje, že teplota v miestnosti 
zostáva na komfortných úrovniach pre hosťa

BRC2E52C / BRC3E52C

Zjednodušený káblový diaľkový ovládač pre hotely

 › Jednoduchá montáž s plochým zadným panelom
 › Jednoduché spustenie do prevádzky: intuitívne 
rozhranie pre pokročilé nastavenia ponuky

 ›  dostupné modely:
• BRCEC: teplota, otáčky ventilátora, ZAP./VYP.

• BRCEC: teplota, režim, otáčky ventilátora, ZAP./VYP.

BRCEC

S tlačidlom zmeny režimu

Grafi cké zobrazenie orientačnej 

spotreby el. energie (funkcia 

dostupná v kombinácii s FBA-A, 

FCAG a FCAHG)

BRC1E53A/B/C

Diaľkový ovládač pre jednotky Sky Air a VRV s jednoduchým ovládaním

Séria funkcií na úsporu energie, ktoré je 
možné individuálne vybrať

 › Ovládanie spotreby ()

 › Teplotný limit

 › Útlmový režim

 › Pripojenie pre podlahový snímač a snímač prítomnosti 

(dostupné na kazetových jednotkách s kruhovým výfukom 

a úplne plochých kazetových jednotkách)

 › Zobrazenie kWh ()

 › Automatické resetovanie nastavenej teploty

 › Časovač vypnutia

Ďalšie funkcie

 › Možnosť nastavenia až  samostatných časovačov

 › Možnosť individuálne obmedziť funkcie ponuky

 › Výber zobrazenia spomedzi možností symbol alebo text

 › Hodiny s reálnym časom s funkciou automatickej 

aktualizácie letného času

 › Zabudované záložné napájanie

 › Podporuje niekoľko jazykov:

BRCEA: anglický, nemecký, francúzsky, holandský, 

španielsky, taliansky, portugalský

BRCEB: anglický, český, chorvátsky, maďarský, rumunský, 

slovinský, bulharský

BRCEC: anglický, grécky, ruský, turecký, poľský, slovenský, 

albánsky

Nízkonákladové efektívne riešenie pre 
technologické chladenie

> Len v kombinácii so Sky Air série A alebo 

vonkajšou jednotkou Seasonal Smart

(1) K dispozícii len na RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

(2) Pre modely Sky Air FBA, FCAG a párové kombinácie FCAHG

Individuálne ovládače
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Individuálne ovládače

Blueface – hlavný termostat

 ›  Intuitívna grafi cká, farebná, dotyková obrazovka 

na ovládanie viacerých zón

 ›  Komunikuje cez kábel

 › Voliteľný zbernicový kábel ( x , mm² +  x , mm²) 

(dĺžka kábla  m)

Think – zónový termostat

 › Grafi cké dotykové tlačidlo s nízkoenergetickou obrazovkou 

s elektronickým atramentom na ovládanie zón

 › Nízkoenergetická bezdrôtová komunikácia s vlastným protokolom 

( MHz)

Line – zónový termostat

 › Zjednodušený termostat s dotykovými tlačidlami na reguláciu 

teploty

 › Nízkoenergetická bezdrôtová komunikácia s vlastným protokolom 

( MHz)

* Na ovládanie prevádzky a údržbu sa vyžaduje káblový diaľkový ovládač Daikin BRC1E / BRC1H. 

AZCE6BLUEFACECB

AZCE6THINKRB

AZCE6LITERB

AZCE6BLUEFACECB / AZCE6THINKRB / AZCE6LITERB

Ovládacie prvky pre viaczónové súpravy

Môžete si vybrať z 3 verzií ovládačov: farebný, dotykový alebo zjednodušený

Prevádzkové tlačidlá: ON/OFF (ZAP./VYP.), spustiť/zastaviť 

režim časovača, zapnúť/vypnúť časovač, naprogramovaný 

čas, nastavenie teploty, smer prietoku vzduchu (1), 

prevádzkový režim, kontrola rýchlosti ventilátora, reset 

signalizácie zanesenia fi ltra (2), kontrola (2)/skúšobná 

prevádzka (2)

Displej: Prevádzkový režim, výmena batérií, nastavená 

teplota, smer prietoku vzduchu (1), naprogramovaný čas, 

rýchlosť ventilátora, kontrola/skúšobná prevádzka (2)

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Infračervené diaľkové ovládanie
. Neplatí pre FXDQ, FXSQ, FXNQ, 

FBDQ, FDXM, FBA

. Len pre jednotky FX**

.  Všetky funkcie diaľkového 

ovládača nájdete v Návode na 

obsluhu

BRC*/BRC*ARCA
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 Centrálne ovládače

Centralizované ovládanie systémov Sky Air a VRV je možné dosiahnuť prostredníctvom 3 kompaktných 

diaľkových ovládačov s jednoduchým ovládaním. Tieto ovládače sa môžu používať samostatne alebo 

v kombinácii:

kde skupina znamená niekoľko (max. 16) vnútorných jednotiek 

a zóna znamená kombináciu niekoľkých skupín.

Centrálny diaľkový ovládač je ideálny na používanie v prenajímaných komerčných budovách vystavených 

nepravidelnému obývaniu, pretože umožňuje zaradenie vnútorných jednotiek do skupín podľa nájomcov 

(zónovanie). 

Časovač umožňuje programovanie časov a prevádzkových podmienok pre každého nájomcu a ovládač je možné 

kedykoľvek prestaviť podľa rôznych požiadaviek.

DCS302C51

Centrálny diaľkový ovládač

Poskytuje individuálne ovládanie  skupín (zón) vnútorných jednotiek. 

 › umožňuje ovládanie maximálne  skupín ( vnútorných jednotiek, 

max.  vonkajších jednotiek)

 › pomocou  centralizovaných diaľkových ovládačov umiestnených 

na rôznych miestach je možné ovládať maximálne  skupín 

( vnútorných jednotiek, max.  vonkajších jednotiek)

 › ovládanie zóny

 › ovládanie skupiny

 › zobrazenie kódu poruchy

 › maximálna dĺžka kábla   m (spolu:  m)

 › umožňuje ovládať smer prietoku vzduchu a prietok vzduchu jednotky HRV

 › rozšírená funkcia časovača

DCS301B51

Jednotné ovládanie zapnutia/vypnutia

Poskytuje simultánne a individuálne ovládanie 16 skupín vnútorných 

jednotiek.

 › umožňuje zapínanie alebo vypínanie maximálne  skupín 

( vnútorných jednotiek)

 › je možné použiť  diaľkové ovládače umiestnené na rôznych miestach 

 › signalizácia prevádzkového stavu (normálna prevádzka, alarm)

 › indikácia centrálneho ovládania

 › maximálna dĺžka kábla   m (spolu:  m)

DST301B51

Časovač

Umožňuje programovanie až 64 skupín.

 › umožňuje ovládanie maximálne  vnútorných jednotiek

 ›  typov týždenného časovania 

 › záložné napájanie na max.  hodín

 › maximálna dĺžka kábla   m (spolu:  m)
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DIII-NET

 Centrálne ovládače

DCS601C51

Podrobné a jednoduché sledovanie prevádzky VRV systémov (max. 64 skupín/vnútorných jednotiek).

ovládač iného výrobcu (domotika, BMS, atď.) cez rozhranie http

Ethernet 

Kontakt vynúteného zastavenia systému

Požiarne signalizačné zariadenie

Vnútorné jednotky

DCSC

HRV

Jazyky

 › Angličtina

 › Francúzština

 › Nemčina

 › Taliančina

 › Španielčina

 › Holandčina

 › Portugalčina

Schéma systému

 › Umožňuje ovládanie až  

vnútorných jednotiek

 › Dotykový panel (plnofarebný 

displej LCD so zobrazením 

ikon)

Ovládanie

 › Individuálne ovládanie 

(nastavená teplota, spustenie/

zastavenie, rýchlosť ventilátora) 

(max.  skupín/vnútorných 

jednotiek)

 › Pozastavenie časovania

 › Vylepšená funkcia časovania 

( časovačov,  vzorov)

 › Flexibilné zoskupovanie do zón

 › Ročný časovač

 › Stop kontakt v prípade 

nebezpečenstva požiaru

 › Ovládanie zablokovania

 › Funkcia monitorovania 

a ovládania HRV

 › Automatické prepnutie medzi 

chladením a vykurovaním

 › Optimalizácia vykurovania

 › Teplotný limit

 › Zabezpečenie heslom: 

 úrovne (všeobecné, 

správcovské a servisné)

 › Rýchly výber a úplné ovládanie

 › Jednoduchá navigácia

Monitorovanie

 › Vizualizácia prostredníctvom 

grafi ckého používateľského 

rozhrania (GUI)

 › Funkcia zmeny farby 

zobrazenia ikony

 › Prevádzkový režim vnútorných 

jednotiek

 › Signalizácia výmeny fi ltra

Úspora nákladov

 › Funkcia Free-cooling

 › Úspora práce

 › Jednoduchá montáž

 › Kompaktný dizajn: inštalácia 

v obmedzenom priestore

 › Celková úspora energie

Otvorené rozhranie

 › Umožňuje komunikáciu 

s ľubovoľným ovládačom od 

iného výrobcu (domotika, 

BMS a pod.) prostredníctvom 

otvoreného rozhrania 

(http, DCSA)

Možnosti pripojenia

 › VRV

 › HRV

 › Sky Air

 › Split (prostredníctvom adaptéra)
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NOVÉ  Centrálne ovládače

Tablet

Tablet

…

 Pokročilé 

centrálne 
ovládanie 

s pripojením na službu Cloud
2 riešenia:
Lokálne riešenie

 › Offl  ine centrálne ovládanie 
 › Štýlová voliteľná obrazovka zapadne do každého 
interiéru

Schéma systému

Riešenie so službou Cloud

 › Flexibilné online ovládanie z každého zariadenia 
(laptop, tablet...)

 › Monitorujte a ovládajte jednu alebo viaceré prevádzky
 › Porovnávajte spotrebu energie rôznych inštalácií ()
 › Sledovanie spotreby energie na dodržiavanie 
miestnych nariadení

Split, , , 

VAM, vetranie, 

teplovzdušné clony

• Intuitívne používateľské rozhranie 

s jednoduchým ovládaním

• Flexibilný koncept pre samostatné aplikácie 

a aplikácie na viacerých prevádzkach

• Kompletné riešenie vďaka integrácii 

zariadenia tretej strany

• Monitorujte a ovládajte svoju malú 

komerčnú budovu, bez ohľadu na to, kde ste

Modul CPUNapájanie 
WAGO

Online ovládanie z každého zariadenia

Modul I/O

Lokálna sieť

Lokálne riešenie

DCC601A51

Alarm

Okenný 
kontakt

Pulzný 

alebo digitálny 

vstup

Dodávaná voliteľná obrazovka 

Daikin (na lokálne ovládanie)

ZM

DCC601A51

() Pre VRV

Dodávaný smerovač
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Centrálne ovládače NOVÉ

Kompletné riešenie

 › Kompletné riešenie vďaka veľkej integrácii 
produktov Daikin a zariadenia tretej strany

 › Pripojenie širokého sortimentu jednotiek (Split, 
Sky Air, VRV, vetranie, teplovzdušné clony Biddle)

 › Jednoducho ovládajte svoju celú budovu 
centrálne

 › Zlepšený zážitok zákazníka pri nakupovaní lepším 
riadením úrovne komfortu nakupovania 

Služby Daikin Cloud

 › Ovládajte svoju budovu, bez ohľadu na to, kde ste
 › Monitorujte a ovládajte viaceré prevádzky
 › V prípade poruchy sa pri prvom riešení problému 
môže inštalatér alebo technický manažér prihlásiť 
na diaľku do cloudu

 › Porovnávajte spotrebu energie rôznych inštalácií ()
 › Riaďte a sledujte svoju spotrebu energie

Prívetivé dotykové ovládanie

 › Štýlová voliteľná obrazovka Daikin na lokálne 
ovládanie, ktorá zapadane do každého interiéru

 › Intuitívne používateľské rozhranie s jednoduchým 
ovládaním

 › Kompletné riešenie s jednoduchým ovládaním
 › Jednoduché spustenie do prevádzky

Flexibilita

 › Vstupy cez digitálny a pulzný vstup pre zariadenie 
tretej strany, ako sú merače KWh, núdzové vstupy, 
okenné kontakty...

 › Modulárny koncept umožňuje rast vášho cloudu 
spolu s vašou fi rmou

 › Ovládanie až  vnútorných jednotiek (skupín)

Od jednej do ∞ počtu prevádzok

Zákazník Inštalatér/technický 

manažér

Prehľad funkcií

Lokálne riešenie Riešenie so službou Cloud

Jazyky Závisí od lokálneho 
zariadenia

EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, 
RU, TR, DA, SV, NO, FI, CS, 
HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK

Schéma systému Počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 32 32

Ovládanie viacerých stanovíšť

Monitorovanie 
a ovládanie

Základné funkcie ovládania: zap./vyp., režim, signalizácia zanesenia fi ltra, 
nastavenie teploty, rýchlosť ventilátora, režim vetrania, izbová teplota a pod.

Zákaz diaľkového ovládača

ZAP/VYP všetkých zariadení

Zónové ovládanie

Ovládanie skupiny

Týždenný časovač

Ročný časovač

Ovládanie blokovania

Obmedzenie nastavenia teploty

Vizualizácia spotreby energie na prevádzkový režim

Možnosti 
pripojenia

DX split, Sky Air, VRV

Vetranie VAM, VKM

Teplovzdušné clony

Vnút. jednotka

Pulzný vstup

Digitálny vstup

LOKÁLNE 

OVLÁDANIE

Intuitívne ovládanie z cloudu

Jednoduché sledovanie spotreby energie

Informácie o dostupných doplnkoch pre službu Daikin Cloud nájdete v zozname voliteľného príslušenstva

(1) dostupná možnosť len v kombinácii s určitými vnútronými jednotkami
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Centrálne ovládače

 Mini BMS 
s plnou integráciou 
všetkých produktov

•  Cenovo priaznivý systém mini BMS

• Krížová integrácia produktov Daikin

• Integrácia zariadení tretích strán 

DCM601A51

Pozrite si

https://www.youtube.com/

DaikinEurope

NOVÉ
Návrhový program 

WAGO si stiahnite na 

adrese my.daikin.eu

 › Jednoduchý výber materiálov WAGO

 › Vytvorenie zoznamu materiálov

 › Úspora času

- Zahŕňa schémy zapojenia

- Obsahuje údaje na uvedenie do prevádzky/

predvoľbu pre iTM
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Centrálne ovládače

Split

DCM601A52

Port Di/Pi

DCM601A51

Prehľad systému

Priame pripojenie typu plug-&-play! 

Osvetlenie Ventilátor

SnímačČerpadlo

Požiarne signalizačné 
zariadenie

Merač kWh

Vedenie Di/Pi

Max. 200m

vnútorné jednotky, 

teplovzdušná clona, 

hydrobox, 

VZT jednotky

Prístup na web
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Internet
Extranet

LAN
3G

Rozhranie HTTP

M
o

d
u

l I
/O

Protokol 

BACnet/IP

Integrácia zariadení 
tretích strán

Plné ovládanie portfólia 
Daikin HVAC-R

Viacstavové objekty

AlarmVýťah VZT jednotka

Linka adaptéra iTM plus

Max. 

7 adaptérov

Rozhranie 

WAGO

M
o

d
u

l I
/O

Analógové/digitálne/pulzné objekty

Osvetlenie

Snímač

Protokol 

DALI

NOVÉ
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Centrálne ovládače

Jednoduchá obsluha 
 
 › Intuitívne používateľské rozhranie
 › Vizuálne zobrazenie a priamy prístup k hlavným 
funkciám vnútornej jednotky

 › Všetky funkcie sú priamo prístupné cez dotykovú 
obrazovku alebo webové rozhranie

Inteligentné riadenie energie

 › Monitorovanie toho, či je využitie energie podľa plánu
 › Pomoc pri zistení príčin plytvania energiou
 › Výkonné časovače zaručujú správnu prevádzku 
počas celého roka

 › Úspora energie zablokovaním prevádzky 
klimatizácie s iným zariadením napr. vykurovaním

Flexibilita

 › Krížová integrácia (vykurovanie, klimatizácia, 
aplikované systémy, chladenie, VZT jednotky)

 › Protokol BACnet na integráciu produktov od iných 
výrobcov

 › Vstup/výstup na integráciu zariadenia ako sú 
svetlá, čerpadlá a pod. na moduloch WAGO

 › Modulárny koncept pre malé na veľké aplikácie
 › Ovládanie až  skupín vnútorných jednotiek cez 
jedno ITM a kombinácia viacerých ITM cez webové 
rozhranie

Jednoduchá údržba a spustenie do 
prevádzky

 › Vzdialená kontrola úniku chladiva znižuje počet 
nevyhnutných návštev na mieste

 › Zjednodušené riešenie problémov
 › Úspora času pri spustení do prevádzky vďaka 
nástroju pred spustením do prevádzky

 › Automatická registrácia vnútorných jednotiek

Flexibilný rozmer

64 až 512 skupín

Plug & play 

Split

Fan-coil jednotky

Chladiče a VZT jednotky

Vnútorné jednotky Conveni-pack

Čerpadlo

Čerpadlo

Osvetlenie

Osvetlenie

WAGO 

vstup/výstup

Snímač

Alarm

Výťah

VZT jednotka

Protokol 
BACnet/IP

Osvetlenie

Snímač

Ventilátor

Ventilátor

Snímač

Protokol 

DALI

Vetranie HRV
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Centrálne ovládače

 Prehľad funkcií

Jazyky

 › Angličtina

 › Francúzština

 › Nemčina

 › Taliančina

 › Španielčina

 › Holandčina

 › Portugalčina

Správa

 › Prístup na web

 › Funkcia Rozpočítavania 

prevádzkových nákladov 

(voliteľné)

 › Prevádzková história 

(poruchy…)

 › Inteligentné riadenie energie

- monitorovanie toho, či je 

využitie energie podľa plánu

- zistenie príčin 

plytvania energiou

 › Útlmový režim

 › Pohyblivá teplota

Schéma systému

 › Ovládať je možné až  skupín 

jednotiek 

(ITM +  adaptérov iTM Plus)

Ovládanie

 › Individuálne ovládanie 

( skupín)

 › Nastavenie časovania 

(týždenné časovanie, ročný 

kalendár, sezónne časovanie)

 › Ovládanie blokovania

 › Obmedzenie nastavenej 

hodnoty

 › Teplotný limit

Otvorené rozhranie 

http

 › Umožňuje komunikáciu 

s ľubovoľným ovládačom od 

iného výrobcu (domotika, 

BMS a pod.) prostredníctvom 

otvoreného rozhrania http 

(http doplnok DCMA)

Možnosti pripojenia

- DX Split, Sky Air, VRV

- HRV

- Chladiče (cez radič MT-

EKCMBACIP)

- Daikin VZT (cez radič MT-

EKCMBACIP)

- Fan-coil jednotky

- Daikin Altherma Flex

- Hydroboxy LT a HT

- Teplovzdušné clony Biddle

- WAGO vstup/výstup

- Protokol BACnet/IP

- Rozhranie Daikin PMS 

(voliteľné DCMA) NOVÉ

Rozhranie WAGO

 › Modulárna integrácia 

zariadenia tretej strany

 - spojka WAGO (rozhranie 

medzi WAGO a iTM)

 - Modul Di

 - Modul Do

 - Modul Ai

 - Modul Ao

 - Modul termistora

 - Modul Pi

Integrácia DALI 

 › Kontrolujte a monitorujte 

osvetlenie

 › Jednoduchá správa zariadenia: 

V prípade poruchy svetla alebo 

jeho radiča sa prijme chybový 

signál

 › Flexibilný prístup a menej 

nevyhnutnej kabeláže

 › Jednoduchšia tvorba skupín 

a scén riadenia

 › Spojenie medzi inteligentným 

ovládačom Touch Manager 

a DALI cez IP rozhranie WAGO 

BACnet
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Rozhrania štandardných protokolov

RTD-RA
 › Rozhranie Modbus na monitorovanie a ovládanie 

rezidenčných Split vnútorných jednotiek

RTD-NET
 › Rozhranie Modbus na monitorovanie a ovládanie 

jednotiek Sky Air, VRV, VAM a VKM

RTD-10
 › Pokročilá integrácia jednotiek Sky Air, VRV, VAM a VKM 

do BMS cez: 

 - Modbus

 - Napätie (-V)

 - Odpor

 › Funkcia zálohovania a striedania pre serverovne

RTD-20
 › Pokročilé ovládanie jednotiek Sky Air, VRV, VAM/VKM 

a teplovzdušných clôn

 › Skupinové alebo nezávislé ovládanie zóny

 › Zvýšený komfort s integráciou snímača CO

 na 

reguláciu množstva čerstvého vzduchu

 › Úspora prevádzkových nákladov cez

 - režim pred, po a počas otváracích hodín,

 - obmedzenie nastavenia teploty,

 - celkové vypnutie,

 - snímač PIR pre fl exibilné pásmo necitlivosti.

RTD-HO
 › Rozhranie Modbus na monitorovanie a ovládanie 

jednotiek Sky Air, VRV, VAM a VKM

 › Inteligentný ovládač pre hotelové izby

RTD-W
 › Rozhranie Modbus na monitorovanie a ovládanie 

jednotiek Daikin Altherma Flex, VRV HT hydrobox 

a malého invertorového chladiča

RTD

 Rozhranie Modbus 
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Prehľad funkcií

Hlavné funkcie RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Rozmery V x Š x H mm 80 x 80 x 37,5 100 x100 x 22
Kľúčová karta + okenný kontakt
Funkcia útlm
Zákaz alebo obmedzenie funkcií diaľkového ovládania (obmedzenie nastavenej hodnoty...) **

Modbus (RS)
Ovládanie skupiny (1)
Ovládanie  -  V
Regulácia odporom
IT aplikácia
Blokovanie vykurovania
Výstupný signál (zap./rozmrazovanie, porucha) ****

Maloobchodná aplikácia
Ovládanie delenej miestnosti
Teplovzdušná clona *** ***

(): Kombináciou zariadení RTD-RA

Funkcie ovládania RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Zap./Vyp. M,C M M,V,R M M*
Nastavená hodnota M M M,V,R M M*
Režim M M M,V,R M M*
Ventilátor M M M,V,R M M*
Výfuková lamela M M M,V,R M M*
Ovládanie klapky HRV M M,V,R M
Funkcie zákazu/obmedzenia M M M,V,R M M*
Nútené vyp. termostatu M

Funkcie monitorovania RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Zap./Vyp. M M M M M

Nastavená hodnota M M M M M

Režim M M M M M

Ventilátor M M M M M

Výfuková lamela M M M M M

Teplota ovládača M M M M

Režim ovládača M M M M

Počet jednotiek M M M M

Porucha M M M M M

Kód poruchy M M M M M

Teplota vracajúceho sa vzduchu (Priemer/Min./Max.) M M M M M

Alarm fi ltra M M M M

Termostat zap. M M M M M

Rozmrazovanie M M M M

Teplota výmenníka vstup/výstup M M M M M

Hlavné funkcie RTD-W
Rozmery V x Š x H mm 100x100x22
Zákaz zap./vyp.
Modbus RS485
Ovládanie kontaktom
Výstupný signál (prevádzková porucha)
Režim vykurovanie/chladenie priestoru
Regulácia teplej pitnej vody
Inteligentné sieťové ovládanie

Funkcie ovládania
Zap./Vyp. vykurovania/chladenia priestoru M,C
Nastavenie teploty výstupnej vody (vykurovanie/chladenie) M,V
Nastavená teplota miestnosti M
Prevádzkový režim M
Teplá pitná voda Zap.
Opätovné ohrievanie teplej pitnej vody M,C
Nastavená teplota opätovne ohrievanej teplej pitnej vody
Skladovanie teplej pitnej vody M
Nastavená teplota prídavnej jednotky teplej pitnej vody
Tichý režim M,C
Zapnutie ekvitermickej regulácie M
Posun krivky ekvitermickej regulácie M
Výber relé informácií o poruche/čerpadle
Zákaz zdroja ovládania M

Inteligentné sieťové ovládanie
Zákaz vykurovania/chladenia priestoru
Zákaz ohrevu teplej vody
Zákaz el. ohrievačov
Zákaz všetkých prevádzok
PV k dispozícii na skladovanie
Výkonná prídavná jednotka

Funkcie monitorovania
Zap./Vyp. vykurovania/chladenia priestoru M,C
Nastavenie teploty výstupnej vody (vykurovanie/chladenie) M
Nastavená teplota miestnosti M
Prevádzkový režim M
Opätovné ohrievanie teplej pitnej vody M
Skladovanie teplej pitnej vody M
Počet jednotiek v skupine M
Priemerná teplota výstupnej vody M
Teplota v miestnosti – ovládač M
Porucha M,C
Kód poruchy M
Prevádzka obehového čerpadla M
Prietok
Prevádzka solárneho čerpadla
Stav kompresora M
Prevádzka dezinfi kácie M
Útlmová prevádzka M
Spustenie rozmrazovania M
Horúci štart
Prevádzka posilňovača ohrevu
Stav 3-cestného ventilu
Akumulované prevádzkové hodiny čerpadla M
Akumulované prevádzkové hodiny kompresora
Skutočná teplota výstupnej vody M
Skutočná teplota vratnej vody M
Skutočná teplota zásobníka DHW (*) M
Skutočná teplota chladiva
Skutočná vonkajšia teplota M

M:  Modbus / R:  Odpor / V:  Napätie / C: ovládač
*    :  len keď sú v miestnosti osoby / ** :  obmedzenie nastavenej hodnoty / (*) ak je k dispozícii
*** : bez regulácie rýchlosti ventilátora na teplovzdušnej clone CYV / **** : chod a porucha



182

Rozhrania štandardných protokolov

EKMBDXA7V1

Maximálny počet pripojiteľných vnútorných jednotiek 64

Maximálny počet pripojiteľných vonkajších jednotiek 10

Komunikácia DIII-NET DIII-NET (F1F2)

Protokol 2-vodičový, rýchlosť komunikácie: 9 600 b/s alebo 19 200 b/s

Protokol – typ RS485 (modbus)

Protokol – max. dĺžka kábla m 500

Rozmery Výška x Šírka x Hĺbka mm 124x379x87

Hmotnosť kg 2,1

Vonk. teplota – prevádzka  Max. °C 60

Min. °C 0

Inštalácia Inštalácia vo vnútri

Napájanie Frekvencia Hz 50

Napätie V 220-240

Rozhranie Modbus DIII-net

EKMBDXA

Integrovaný ovládací systém pre súvislé pripojenie medzi 
systémami Split, Sky Air, VRV a malými invertorovými 
chladičmi a systémami BMS

 › Komunikácia cez protokol Modbus RS

 › Podrobné monitorovanie a ovládanie kompletného riešenia VRV

 › Jednoduchá a rýchla inštalácia cez protokol DIII-net

 › Keďže sa používa protokol Daikin DIII-net, na skupinu systémov Daikin (až do  systémov vonkajších jednotiek) 

je potrebný len jeden adaptér Modbus

VRV systémy

Sieť Sky Air*

Sieť Split*

Sieť malého invertorového chladiča

EKMBDXA VRV Vonkajšia jednotka

HRV

 KRPBBS

je možné pripojiť až  jednotiek na adaptér

*cez adaptér EKEQ

* Môže sa vyžadovať ďalšie centrálne ovládanie. Viac informácií získate u svojho miestneho predajcu.

DIII- NET

Teplovzdušná clona Biddle

Osvetlenie ČerpadloPožiarne signalizačné zariadenie VýťahBezpečnosť Elektrické zariadenia

Riadiaca 

sieť 

budovy
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Rozhrania štandardných protokolov

KLIC-DD(3)  Veľkosť 
45 x 45 x 15 mm KLIC-DI  Veľkosť 90 x 60 x 35 mm

Split Sky Air VRV

Základné ovládanie

Zap./Vyp. • • •
Režim Auto., vykur., odvlhč., vent., chlad. Auto., vykur., odvlhč., vent., chlad. Auto., vykur., odvlhč., vent., chlad.

Teplota • • •
Stupne rýchlosti ventilátora 3 alebo 5 + auto. 2 alebo 3 2 alebo 3

Pohyb výfukových lamiel Zastavenie alebo pohyb Zastavenie alebo pohyb Pohyb alebo pevné polohy (5)

Pokročilé funkcie

Správa porúch Komunikačné poruchy, poruchy jednotky Daikin

Scenáre • • •
Automatické vypnutie • • •
Obmedzenie teploty • • •
Úvodná konfi gurácia • • •
Konfi gurácia Hlavný-podradený • •

 Adaptér KNX

KLIC-DD(3)
KLIC-DI

Integrácia vnútorných jednotiek Split, Sky Air a VRV v systémoch HA/BMS

Pripojenie Split vnútorných jednotiek k adaptéru KNX 
pre domáci automatizačný systém

ovládanie žalúzií

dom

K
o

n
ce

p
t

K
o

n
ce

p
t

Ovládač 

Domotika

Pripojenie vnútorných jednotiek Sky Air/VRV k adaptéru KNX 
pre integráciu BMS

Napojenie adaptéra KNX
Integrácia vnútorných jednotiek Daikin pomocou 

adaptéra KNX umožňuje monitorovanie a ovládanie 

niekoľkých zariadení, ako sú svetlá a žalúzie, z jedného 

centrálneho ovládača. Jedna veľmi dôležitá funkcia je 

možnosť naprogramovať scenár, ako napr. „Opustenie 

domu“, v ktorom používateľ vyberie rozsah príkazov, 

svetlo

svetlo

ovládanie žalúzií

obchod

Adaptér KNX pre

Adaptér rozhrania Daikin/KNX

Adaptér rozhrania Daikin/KNX

ktoré sa naraz vykonajú po zvolení tohto scenára. 

V scenári „Opustenie domu“ je napríklad klimatizácia 

vypnutá, svetlá sú vypnuté, žalúzie sú zatvorené 

a alarm je zapnutý.

Ovládač 

Domotika tv

tv
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Zjednodušená konfi gurácia rozhrania PMS Daikin

Funkcie

 › Používateľsky prívetivé rozhranie pre jednoduchú 

podporu recepcie v hoteloch, konferenčných 

centrách...

 › Kompatibilné s Oracle Opera PMS 

(predtým známe ako Micros Fidelio)

 › Automatické stláčanie nastavení vnútorných 

jednotiek na základe príkazov PMS Opera na 

prihlásenie a odhlásenie

 › Úspora energie vďaka možnosti obmedzenia 

nastavenej hodnoty teploty

 › Až  prispôsobených prevádzkových profi lov 

založených na poveternostných podmienkach

 › Dostupné v  jazykoch

 › Možnosť manažovania až   jednotiek/miestností

na rozhraní počítača

LAN

VRV Vonkajšia jednotka

VRV vnútorné jednotky so samostatným ovládaním

DCMA s webovým 

rozhraním 

(DCMA)

IFC8 
konektor

na serveri Oracle

P1 P2

Rozhranie PMS

Hotelové rozhranie spájajúce  

Daikin HVAC so 
systémami Oracle 
Property Management

DCM010A51

Príklad hotela:
 › Pri prihlasovaní sa HVAC pre izbu 

automaticky zapne.

 › Pri odhlasovaní sa HVAC pre izbu 

automaticky vypne.

 › Zvýšená spokojnosť hotelových zákazníkov 

pomocou prekúrenia/predschladenia 

rezervovaných izieb

Náhľad na izbu 

zobrazuje stav izby: 

prihlásenie, odhlásenie, 

stav predkúrenia/

predchladenia, izbová 

teplota a stav klimatizácie

Nastavenia HVAC sa dajú 

jednoducho sledovať 

a meniť na hotelovej 

recepcii

Pomocou 

prispôsobených 

nastavení klimatizácie 

pre každý typ môžete 

defi novať rôzne typy 

miestností (spálňa, 

zasadacia miestnosť...)

NáNáhľhľadad nnaa izizbubu

zobrazuje stav izby: 

NaNNaststavaveneniaia HHVAVVACC sasa ddajajúú

jjeddn doduchoho ssleledodovavaťť 

PoPomomococouu

prprisispôpôsosobbe ýný hch 

Hotelová recepcia

Odchod Príchod

Prihlásenie

Odhlásenie

Odhlásenie izba  Prihlásenie izba 

Izba 

ZAP

Izba 

VYP

HVAC sieť Daikin

F1 F2

Vonkajšia 

jednotka Split 

alebo Sky Air

Vnútorné jednotky Split alebo Sky Air so samostatným ovládaním

Hotelová recepcia

 Rozhranie PMS

Rozhrania štandardných protokolov
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HRV

EKCMJ EKCMJ

EKCMBACIP
MicroTech III

iCM 

Intelligent Chiller Manager

DMS502A51 / EKACBACMSTP / EKCMBACIP / EKCMBACMSTP

Integrovaný ovládací systém pre priame prepojenie medzi systémom VRV, 
aplikovanými systémami, VZT jednotkami a systémami BMS 

Aplikované systémy

 › Rozhranie pre systém BMS

 › Komunikácia prostredníctvom protokolu 

BACnet (pripojenie prostredníctvom 

rozhrania Ethernet) 

 › Neobmedzená veľkosť prevádzky

 › Jednoduchá a rýchla inštalácia

 › Údaje PPD sú dostupné v systéme BMS 

(len pre VRV)

B
A

C
N

E
T/

E
TH

ER
N

E
T

Požiarne signalizačné 
zariadenie

Bezpečnosť

Centrálny ovládač

VRV Vonkajšia 

jednotka

Diaľkový ovládač

Elektrické zariadenia

Čerpadlo Osvetlenie Výťah

DMSA

je možné pripojiť až  jednotiek na adaptér

BMS

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

VZT systémy

VRV systémy

EKCMJ

 Rozhranie BACnet

Riadiaca 

sieť 

budovy

DIII- NET

Rozhrania štandardných protokolov
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DMSB

VRV systémy

DMS504B51

Integrácia otvorenej siete funkcií ovládania a monitorovania 
systému VRV do sietí LonWorks

 › Rozhranie pre pripojenie Lon k sieťam 

LonWorks

 › Komunikácia prostredníctvom protokolu 

Lon (spletený párový kábel)

 › Neobmedzený priestor

 › Rýchla a jednoduchá montáž

LON BMS

je možné pripojiť až  jednotiek na adaptér

Centrálny ovládač

VRV 

Vonkajšia 

jednotka
HRV

Diaľkový ovládač

Riadiaca 

sieť 

budovy

E
TH

ER
N

E
T 

(T
C

P
/I

P
)

adaptér

LonTalk

LonTalk

Požiarne 

signalizačné 

zariadenie

Bezpečnosť

LonPoint LonPoint

adaptér

 Rozhranie LonWorks

DIII- NET

Rozhrania štandardných protokolov
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Softvér Daikin konfi gurátor

Zjednodušené spustenie 

do prevádzky

Obnovenie počiatočných 

systémových nastavení

Zjednodušené spustenie do prevádzky grafi cké rozhranie na 
konfi guráciu, spustenie do prevádzky a načítanie systémových 
nastavení

Zjednodušené spustenie do prevádzky
Daikin konfi gurátor pre Daikin Altherma a VRV 

je pokročilé softvérové riešenie, ktoré umožňuje 

jednoduchú konfi guráciu a spustenie systému do 

prevádzky:

 › konfi gurácia vonkajšej jednotky na streche zaberie 

menej času

 › viaceré systémy na rôznych miestach je možné 

nastaviť rovnakým spôsobom a tým ponúknuť 

hlavným klientom zjednodušené spustenie do 

prevádzky

 › počiatočné nastavenia vonkajšej jednotky je možné 

jednoducho obnoviť

EKPCCAB3

 Softvér Daikin konfi gurátor
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Diaľkové monitorovanie – VRV

24/7

Čo vám I-Net ponúka

Zabezpečenie celoživotnej optimálnej prevádzky 

vášho klimatizačného systému znamená prispôsobiť 

prevádzku systému energeticky účinnému spôsobu 

a znížiť nečakané poruchy a náklady na absolútne 

minimum. A tu služba I-Net pomáha zlepšovať 

účinnosť správy budovy. 

I-Net znamená pripojenie k Daikin-u – internetové 

prepojenie medzi vami, vašim klimatizačným 

systémom a vzdialeným monitorovacím centrom 

Daikin. Takto počas celého roka môžete monitorovať 

svoju spotrebu energie a odborní servisní inžinieri 

Daikin môžu monitorovať stav vášho celého 

systému. Predvídaním porúch a využitím technických 

odporúčaní z analýzy dát môžete maximalizovať čas 

bezporuchovosti zariadenia a regulovať náklady za 

energiu bez zníženia komfortu. Takto vám služba 

I-Net pomôže predchádzať problémom, predĺžiť 

prevádzkovú životnosť systému a znížiť účty za 

energiu.

Čo je I-Net?
Služba založená na našej technológii vzdialeného 

monitorovania, ktorá udržuje váš systém bez 

problémov a v prevádzke s najvyššou účinnosťou.

Služby I-Net

i-Net poskytuje 2 hlavné služby: VRV Cloud 

a monitorovanie a analýzu výkonu I-Net.

VRV Cloud

Služba VRV Cloud vás usadí na sedadlo vodiča vášho 

riadenia energie. Trendové a analytické nástroje 

energetických dát, ktoré sa jednoducho používajú, 

vám umožnia kontrolu a ukážu vám príležitosti na 

zníženie emisií CO
2
 a úsporu energie až do 15%. 

Úspora začína meraním. Zlepšite udržateľnosť 

spoločnosti!

Monitorovanie a analýza výkonu I-Net

Sústreďte sa na svoju činnosť a prenechajte HVAC 

spoločnosti Daikin. Daikin I-Net nepretržite spája váš 

systém so systémom Daikin. Ohlasuje alarmy a včasné 

varovania odchýlok systému na maximalizovanie 

času bezporuchovosti systému a komfortu ľudí 

v budove. Poskytovatelia služieb majú webový prístup 

k prevádzkovým dátam, takže sú pri príchode na 

miesto plne pripravení. Odborníci vykonajú trendové 

analýzy. 

Z ktorých všetky zvýšia spoľahlivosť vášho systému 

zaistením prevádzky s optimálnou účinnosťou.

CLOUD

I-Net 
monitorovanie 

a analýza výkonu
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 Diaľkové monitorovanie – VRV

24/7

Daikin VRV Cloud 

Riadenie energie technológiou Daikin.

 › Inteligentný nástroj vizualizácie energie, ktorý 

pomáha s riadením energie 

 › Online monitorovanie zákazníkom z akéhokoľvek 

miesta  hodín a  dní v týždni

 › Jednoduchá vizualizácia riadenia energie VRV (kWh)

 › Analytická podpora prevádzky s plytvaním

 › Monitorovanie viacerých miest

Monitorovanie výkonu

Unikátna služba Daikin I-Net sa zameriava na 

predchádzanie nečakaného zastavenia zariadenia 

alebo potreby núdzovej opravy.

Rýchla odozva, lepšia príprava 

 › Ak dôjde k alarmu, poskytovateľ služby je okamžite 

upozornený a dostane všetky dôležité informácie. 

 › Včasná indikácia poruchy (predpovede): algoritmus 

predpovedí služby I-Net kontroluje prevádzkové dáta 

 hodín denne a  dní v týždni, aby mohol čo najskôr 

zasiahnuť a zabrániť tak poruchám.

Informácie pre:

 › zákazníkov

 › servisnú spoločnosť

Monitorujte svoje 

riadenie energie. 

Kontrola 

a analýza výkonu

Dátový server

Internet

Predpovedná analýza

Zapisovanie trendu dát

Pripojenie k I-Net cez 

ITM, PCASO, ...

CLOUD

 › Kontrola výkonu odborníkmi Daikin zlepšuje plán 

údržby.

 › Úlohou tento služby je vylepšiť servis, rýchlo a presne 

odpovedať, aby sa ušetrili neočakávané náklady za 

opravy a zaistila sa spoľahlivosť. Opakované zásahy 

a rušenie nájomníkov budovy a údržbových tímov sa 

držia na minime. 

Systémy s dlhou životnosťou 

 › I-Net maximalizuje životnosť inštalácie zaistením 

optimálnych podmienok pri prevádzke zariadenia 

a vyhnutím sa nepotrebného namáhania 

komponentov.

Analýza

Ak ste v spojení s odborníkmi Daikin, máte 

jasný prehľad o prevádzkyschopnosti a využití 

klimatizačného systému.

 › Daikin nepretržite monitoruje údaje o energii, 

prevádzke a komforte. Vďaka pravidelným analýzam 

údajov môže Daikin odporučiť spôsoby na zlepšenie 

výkonu.

 › Ak sa vyskytne problém, odborníci Daikin zanalyzujú 

históriu prevádzkových údajov a poskytnú vzdialenú 

podporu.

Ovládač
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 Bezdrôtový teplotný snímač do miestnosti

Schéma pripojenia Vnútorná jednotka PCB Daikin (príklad FXSQ)

Flexibilná a jednoduchá montáž

 › Presné meranie teploty vďaka fl exibilnému umiestneniu snímača

 › Káble nie sú potrebné 

 › Nie je potrebné vŕtať diery

 › Ideálne pre rekonštrukcie

Snímač vzduchu – XA, X

Napájanie – X, X

Vysielač RFPrijímač RF

 › Údaje o teplote v miestnosti sa odosielajú do vnútornej jednotky každých  sekúnd alebo ak je teplotný rozdiel ,°C alebo vyšší.

Súprava bezdrôtového teplotného snímača do miestnosti (K.RSS)

Bezdrôtový prijímač teploty v miestnosti Bezdrôtový teplotný snímač do miestnosti

Rozmery mm 50 x 50 ø 75

Hmotnosť g 40 60

Napájanie 16 VDC, max. 20 mA nie je

Životnosť batérie nie je +/- 3 roky

Typ batérie nie je 3-voltová lítiová batéria

Max. dosah m 10

Prevádzkový rozsah °C 0~50

Komunikácia
Typ RF

Frekvencia MHz 868,3

Technické údaje

 Káblový teplotný snímač do miestnosti

 › Presné meranie teploty vďaka fl exibilnému umiestneniu snímača

Rozmery (v x š) mm 60 x 50

Hmotnosť g 300

Dĺžka pripájacieho kábla m 12

Technické údaje

KRCS01-1B
KRCS01-4B

K.RSS

Snímače miestnosti
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Iné integračné zariadenia

Možnosti pripojenia:

Split Sky Air VRV

(E)KRP1B*

Prepojovací adaptér

• Uľahčuje integráciu pomocného vykurovacieho zariadenia, zvlhčovačov, ventilátorov, klapiek

• Napájaný a inštalovaný vo vnútornej jednotke

KRP2A*/KRP4A*

Prepojovací adaptér 

pre elektrické 

zariadenia

• Diaľkové spustenie a zastavenie až 16 vnútorných jednotiek (1 skupina) (KRP2A* cez P1 P2)

• Diaľkové spustenie a zastavenie až 128 vnútorných jednotiek (64 skupín) (KRP4A* cez F1 F2) 

• Indikácia poruchy/požiarne vypnutie

• Diaľkové nastavenie teploty

• Kombinácia s centrálnym ovládaním nie je možná

KRP58M3 • Doplnok na zníženie hlučnosti a reguláciu odberu elektrickej energie pre model RZQ200/250C

SB.KRP58M51

• Doplnok na zníženie hlučnosti a reguláciu odberu elektrickej energie pre modely RZQG 

a RZQSG, jednofázové

• Zahŕňa montážnu krabičku EKMKSA1

KRP58M51
•  Doplnok na zníženie hlučnosti a reguláciu odberu elektrickej energie pre modely RZQG 

1-fázové a RZQSG 3-fázové

DTA104A*

Externý ovládací 

adaptér pre vonkajšiu 

jednotku

• Samostatné alebo spoločné ovládanie prevádzkového režimu VRV systému

• Ovládanie spotreby samostatných alebo Multi systémov

• Možnosť nastavenia nízkej hlučnosti pre samostatné alebo Multi systémy

DCS302A52

Zlučovací adaptér na 

počítačové ovládanie

• Umožňuje jednotné zobrazenie (prevádzka/porucha) a jednotné ovládanie (Zap./Vyp.) zo 

systému BMS

• Musí sa použiť spolu s Intelligent Touch Controller alebo intelligent Touch Manager

• Nie je možná kombinácia s KRP2/4*

• Je možné použiť pri všetkých modeloch vnútorných jednotiek VRV

KRP928*

Prepojovací adaptér 

pre DIII-net

• Umožňuje integráciu Split jednotiek do centrálnych ovládaní Daikin

KRP413*
Adaptér na externé 
ovládanie jednotky 

(kontakt/pulzný kontakt)

• Automatický reštart po výpadku el. energie

• Označenie prevádzkového režimu/poruchy

• Vzdialené spustenie/zastavenie

• Vzdialená zmena prevádzkového režimu

• Vzdialená zmena rýchlosti ventilátora

KRP980*

Adaptér pre Split 

jednotky bez portu S21

• Pripojenie káblového diaľkového ovládača

• Pripojenie k centrálnemu ovládaniu Daikin

• Možnosť externého kontaktu

Niektoré adaptéry vyžadujú inštalačnú krabičku, viac informácií nájdete v zozname príslušenstva

EKRORO
• Externé ZAP/VYP alebo nútené VYP

• Príklad: dverový alebo okenný kontakt

EKRORO 3

• Externé ZAP/VYP alebo nútené VYP

• Kontakt F1/F2

• Príklad: dverový alebo okenný kontakt

KRC19-26A
 

• Mechanický prepínač chladenia/vykurovania

• Umožňuje prepínanie celého systému medzi režimami chladenie/vykurovane/len ventilátor

• Pripája sa k svorkám A/B/C jednotky

BRP2A81
 • Prepínač PCB chladenia/vykurovania

• Vyžaduje sa pripojenie KRC19-26A a k vonkajšej jednotke VRV IV

ADAPTÉRY PCB

Jednoduché riešenia pre unikátne požiadavky
Koncept a výhody
 
 › Príslušenstvo s nízkymi nákladmi pre požiadavky 

jednoduchého ovládania

 › Inštalácia do jednej alebo viacerých jednotiek

Príslušenstvo
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 Voliteľné príslušenstvo

SAMOČISTIACI 

DEKORAČNÝ PANEL

INTELIGENTNÉ SNÍMAČE

FILTRE
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Voliteľné 
príslušenstvo
VRV vonkajšie jednotky 

VRV vnútorné jednotky 

Split vnútorné jednotky 

Vetranie a teplá voda 

Riadiace systémy 
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 Voliteľné príslušenstvo – Vonkajšie jednotky 
VRV IV s rekuperáciou tepla

REYQ 8~12T REYQ 14~20T REMQ5T 2-modulové systémy 3-modulové systémy

S
ú

p
ra

v
y

Súprava pripojenia viacerých modulov (povinná) – Pripája viacero vonkajších jednotiek do 
jedného systému chladenia

BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Súprava na zvýšenie prevýšenia – Umožňuje, aby bola vonkajšia jednotka viac než 
50 m nad vnútornými jednotkami

Špeciálna objednávka

Súprava kondenzačnej vaničky s centrálnym odvodom kondenzátu – Montuje sa do spodnej časti vonkajšej 
jednotky a zbiera kondenzát zo všetkých výstupov spodnej platne do jedného výstupu. V chladných regiónoch 
by mala byť ohrievaná externým ohrievačom, aby sa predišlo zamrznutiu kondenzátu v kondenzačnej vaničke.

Súprava vyhrievacej pásky – Voliteľný elektrický ohrievač, aby sa zaručila bezproblémová prevádzka 
aj v mimoriadne chladnom a vlhkom počasí (je potrebný jeden na jednu vonkajšiu jednotku)

EKBPH012T + 
EKBHPCBT

EKBPH020T + 
EKBHPCBT

EKBPH012T + 
EKBHPCBT

BHGP26A1
Súprava digitálneho tlakomeru – štandardne zobrazuje aktuálne tlaky kondenzácie 
a odparovania v systéme alebo polohy expanzného ventilu a údaje snímača teploty 
v špeciálnom servisnom režime. Pripojenie k PCB vonkajšej jednotky, na inštaláciu vo 
vonkajšej jednotke.

• • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém • • • • • •

A
d

a
p

té
ry

Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku – Umožňuje aktiváciu prevádzky 
s nízkou hlučnosťou a tri úrovne obmedzenia el. prúdu cez externé kontakty. Pripája sa ku 
komunikačnej linke F1/F2 a vyžaduje napájanie z vnútornej jednotky*, rozdeľovača BSVQ 
alebo vonkajšej jednotky.

DTA104A53/61/62
Na inštaláciu do vnútornej jednotky: presný typ adaptéra závisí od typu vnútornej jednotky.  
Pre 14-20 HP sa vyžaduje montážna doska PCB. Pozrite si Príslušenstvo vnútorných jednotiek

KRC19-26A
Mechanický prepínač chladenia/vykurovania – umožňuje prepínanie medzi chladením, vykurovaním 
a len ventilátorom celého systému tepelného čerpadla alebo jedného rozdeľovača BS v systéme 
s rekuperáciou tepla. Pripája sa k svorkám A-B-C vonkajšej jednotky/rozdeľovača BS.

• • • • • •

EBRP2B – Prepínač PCB chladenia/vykurovania 

BRP2A81 
Doska prepínania PCB chladenia/vykurovania (vyžaduje sa na pripojenie KRC19-26A a k vonkajšej jednotke VRV IV)

• • • • • •

KKSA26A560*
Montážna platnička prepínača PCB chladenia/vykurovania (vyžaduje sa len pri kombinácii 
prepínača PCB chladenia/vykurovania a súpravy vyhrievacej pásky)

• • •

In
é

KJB111A
Inštalačná krabička pre diaľkový prepínač chladenia/vykurovania KRC19-26A

• • • • • •

EKCHSC – Kábel prepínača chladenia/vykurovania

EKPCCAB3
VRV konfi gurátor

• • • • • • • • • • • • • • •

KKSB2B61*
Montážna platnička adaptéra PCB. Potrebná na namontovanie adaptéra PCB pre jednu alebo viacero vonkajších jednotiek.

• • •

DTA109A51
Adaptér rozšírenia DIII-net

• • • • • • • • • • • • • • •

BPMKS967A2/A3
BPMKS boxy (na pripojenie 2/3 vnútorných Split jednotiek)

• • • •

EKDK04
Súprava na odvod kondenzátu

VRV IV Séria S

RXYSCQ-T RXYSQ4-6T8V RXYSQ4-6T8Y

S
ú

p
ra

v
y

Súprava pripojenia viacerých modulov (povinná) – Pripája viacero vonkajších jednotiek do 
jedného systému chladenia

Súprava na zvýšenie prevýšenia – Umožňuje, aby bola vonkajšia jednotka viac než 
50 m nad vnútornými jednotkami

Súprava kondenzačnej vaničky s centrálnym odvodom kondenzátu – Montuje sa do spodnej časti vonkajšej 
jednotky a zbiera kondenzát zo všetkých výstupov spodnej platne do jedného výstupu. V chladných regiónoch 
by mala byť ohrievaná externým ohrievačom, aby sa predišlo zamrznutiu kondenzátu v kondenzačnej vaničke.

Súprava vyhrievacej pásky – Voliteľný elektrický ohrievač, aby sa zaručila bezproblémová prevádzka aj 
v mimoriadne chladnom a vlhkom počasí (je potrebný jeden na jednu vonkajšiu jednotku)

BHGP26A1
Súprava digitálneho tlakomeru – štandardne zobrazuje aktuálne tlaky kondenzácie a odparovania 
v systéme alebo polohy expanzného ventilu a údaje snímača teploty v špeciálnom servisnom režime. 
Pripojenie k PCB vonkajšej jednotky, na inštaláciu vo vonkajšej jednotke.

A
d

a
p

té
ry

Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku – Umožňuje aktiváciu prevádzky 
s nízkou hlučnosťou a tri úrovne obmedzenia el. prúdu cez externé kontakty. Pripája sa ku 
komunikačnej linke F1/F2 a vyžaduje napájanie z vnútornej jednotky*, rozdeľovača BSVQ 
alebo vonkajšej jednotky.

DTA104A53/61/62
Na inštaláciu do vnútornej jednotky: presný typ adaptéra závisí od typu vnútornej jednotky.  

Pozrite si Príslušenstvo vnútorných jednotiek

KRC19-26A
Mechanický prepínač chladenia/vykurovania – umožňuje prepínanie medzi chladením, vykurovaním 
a len ventilátorom celého systému tepelného čerpadla alebo jedného rozdeľovača BS v systéme 
s rekuperáciou tepla. Pripája sa k svorkám A-B-C vonkajšej jednotky/rozdeľovača BS.

• • • •

EBRP2B - Prepínač PCB chladenia/vykurovania (vyžaduje sa na pripojenie KRC19-26A) •

BRP2A81 
Doska prepínania PCB chladenia/vykurovania (vyžaduje sa na pripojenie KRC19-26A a k vonkajšej jednotke VRV IV)

•

KKSA26A560*
Montážna platnička prepínača PCB chladenia/vykurovania (vyžaduje sa len pri kombinácii 
prepínača PCB chladenia/vykurovania a súpravy vyhrievacej pásky)

In
é

KJB111A
Inštalačná krabička pre diaľkový prepínač chladenia/vykurovania KRC19-26A

• • • •

EKCHSC - Kábel PCB chladenia/vykurovania (vyžaduje sa na pripojenie KRC19-26A) • • •

EKPCCAB3
VRV konfi gurátor

• • • • • •

KKSB2B61*
Montážna platnička adaptéra PCB. Potrebná na namontovanie adaptéra PCB pre jednu alebo viacero vonkajších jednotiek.

DTA109A51
Adaptér rozšírenia DIII-net

BPMKS967A2/A3
BPMKS boxy (na pripojenie 2/3 vnútorných Split jednotiek)

• • • •

EKDK04
Súprava na odvod kondenzátu

• •
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VRV IV s kontinuálnym vykurovaním VRV IV bez kontinuálneho vykurovania

RYYQ8-12T (8) RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T 2-modulové systémy 3-modulové systémy RXYQ8-12T 8 RXYQ14-20T 2-modulové systémy 3-modulové systémy

BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T + 
EKBPHPCBT

EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T + 
EKBPHPCBT

EKBPH012T 
+ EKBPHPCBT

EKBPH020T 
+ EKBPHPCBT

• • • • • • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém

DTA104A53/61/62
Na inštaláciu do vnútornej jednotky: presný typ adaptéra závisí od typu vnútornej jednotky.  
Pre 14-20 HP sa vyžaduje montážna doska PCB. Pozrite si Príslušenstvo vnútorných jednotiek

• • • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém

• • • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém

• • 1 súprava na systém 1 súprava na systém • 1 súprava na systém 1 súprava na systém

• • • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém

• • • • • •• • • • • • • • • •

• • •

• • • • • •• • • • • • • • • •

• • • •

VRV IV séria i
SB.RKXYQ

RXYSQ8-12TY1 RDXYQ5 RDXYQ8 RKXYQ5 RKXYQ8

EKDPRH1RDX EKDPRH1RDX

DTA104A53/61/62
Na inštaláciu do vnútornej jednotky: presný typ adaptéra závisí od typu vnútornej jednotky.  

Pozrite si Príslušenstvo vnútorných jednotiek

• • • •

•

•

• • • •

• •• •

• • • •• • •

• • • ••

• •
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Voliteľné príslušenstvo – Vonkajšie jednotky  

Refnety a rozdeľovače BS

VRV IV-Q Tepelné čerpadlo náhrada za VRV

RQYQ 140P RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T 2-modulové systémy 3-modulové systémy

S
ú

p
ra

v
y

Súprava pripojenia viacerých modulov (povinná) 
Pripája viacero vonkajších jednotiek do jedného systému chladenia

BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

Súprava kondenzačnej vaničky s centrálnym odvodom kondenzátu – Montuje sa 
do spodnej časti vonkajšej jednotky a zbiera kondenzát zo všetkých výstupov spodnej 
platne do jedného výstupu. V chladných regiónoch by mala byť ohrievaná externým 
ohrievačom, aby sa predišlo zamrznutiu kondenzátu v kondenzačnej vaničke.

KWC26B160

Súprava vyhrievacej pásky – Voliteľný elektrický ohrievač, aby sa zaručila 
bezproblémová prevádzka aj v mimoriadne chladnom a vlhkom počasí (je 
potrebný jeden na jednu vonkajšiu jednotku)

EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T + 
EKBPHPCBT

BHGP26A1
Súprava digitálneho tlakomeru – štandardne zobrazuje aktuálne tlaky 
kondenzácie a odparovania v systéme alebo polohy expanzného ventilu 
a údaje snímača teploty v špeciálnom servisnom režime. Pripojenie k PCB 
vonkajšej jednotky, na inštaláciu vo vonkajšej jednotke.

• • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém •

A
d

a
p

té
ry

Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku – Umožňuje aktiváciu 
prevádzky s nízkou hlučnosťou a tri úrovne obmedzenia el. prúdu cez externé 
kontakty. Pripája sa ku komunikačnej linke F1/F2 a vyžaduje napájanie 
z vnútornej jednotky*, rozdeľovača BSVQ alebo vonkajšej jednotky.

DTA104A53/61/62
Na inštaláciu do vnútornej jednotky: presný typ adaptéra závisí od typu vnútornej jednotky.  
Pre 14-20 HP sa vyžaduje montážna doska PCB. Pozrite si Príslušenstvo vnútorných jednotiek

KRC19-26A 
Mechanický prepínač chladenia/vykurovania – umožňuje prepínanie medzi chladením, 
vykurovaním a len ventilátorom celého systému tepelného čerpadla alebo jedného rozdeľovača 
BS v systéme s rekuperáciou tepla. Pripája sa k svorkám A-B-C vonkajšej jednotky/rozdeľovača BS.

• • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém
•

BRP2A81
Doska prepínania PCB chladenia/vykurovania (vyžaduje sa na pripojenie KRC19-26A a k vonkajšej jednotke VRV IV)

• • 1 súprava na systém 1 súprava na systém
•

KKSA26A560* – Montážna platnička prepínača PCB chladenia/vykurovania (vyžaduje 
sa len pri kombinácii prepínača PCB chladenia/vykurovania a súpravy vyhrievacej pásky)

• 1 súprava na systém 1 súprava na systém

In
é

KJB111A
Inštalačná krabička pre diaľkový prepínač chladenia/vykurovania KRC19-26A

• • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém •

EKPCCAB3
VRV konfi gurátor

• • • • • • • • •

KKSB2B61*
Montážna platnička adaptéra PCB. Potrebná na namontovanie adaptéra PCB pre jednu 
alebo viacero vonkajších jednotiek.

•

DTA109A51
Adaptér rozšírenia DIII-net

• • • • • • • • • • • • • •

Refnety Refnet

Výkonový index Výkonový index Výkonový index Výkonový index Výkonový index Výkonový index

< 200 200 ≤ x < 290 290 ≤ x < 640 > 640 < 290 290 ≤ x < 640

R
e

fn
e

ty

Refnety metrické pre systémy tepelného čerpadla (2-rúrkové) KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H

Refnety imperiálne pre systemy tepelneho čerpadla (2-rúrkové) KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H

Refnety metrické pre systémy s rekuperáciou tepla (3-rúrkové) KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H

Refnety imperiálne pre systémy s rekuperáciou tepla (3-rúrkové) KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H

Vo
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 t
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) EKBSVQLNP 

Súprava zníženia hluku (akustická izolácia)
•

KHFP26A100C 
Sada pre zaslepenie portu

• • • • • •

KHRP26A1250C
Súprava spojov

• • • • • •

Sada pre útlm hluku BS boxu
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VRV III-Q Rekuperácia tepla náhrada za VRV
VRV-W IV vodou chladené VRV

Aplikácia tepelného čerpadla Aplikácia rekuperácie tepla

RQEQ 140~212 2-modulové systémy 3-modulové systémy 4-modulové systémy RWEYQ8-14T9 2-modulové systémy 3-modulové systémy 2-modulové systémy 3-modulové systémy

BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C BHFQ22P1007
BHFQ22P1007 / 
BHFQ22P1517

BHFQ23P907
BHFQ23P907 / 
BHFQ23P1357

KWC26B160 1 súprava na modul 1 súprava na modul 1 súprava na modul

• • • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém 1 súprava na systém

DTA104A53/61/62
Možná inštalácia vo vonkajšej jednotke RWEYQ.  Na inštaláciu vo vnútorných jednotkách použite príslušný typ (DTA104A53/61/62) pre konkrétnu vnútornú jednotku. 

Pozrite si Príslušenstvo vnútorných jednotiek

• • •
•

(len pre H/P)
1 súprava na systém 1 súprava na systém

• •
•

(len pre H/P)
1 súprava na systém 1 súprava na systém

•

• • • • 1 súprava na systém 1 súprava na systém

• • • • • • • • •

•

• • • • • •• • • • • • • • •

Rozdeľovače BS rekuperácia tepla (BS boxy)

Výkonový index 1-portový 4-portový 6-portový 8-portový 10-portový 12-portový 16-portový

> 640 BS1Q-A BS4Q14AV1B BS6Q14AV1B BS8Q14AV1B BS10Q14AV1B BS12Q14AV1B BS16Q14AV1B

KHRQM22M75H

KHRQ22M75H

KHRQM23M75H

KHRQ23M75H

•

• • • • • •

• • • • • •

KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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 Voliteľné príslušenstvo – 

Vnútorné jednotky  

Kazetové jednotky

Kazetová s kruhovým 

výfukom (800x800)
4-cestná (600x600) 2-výfuková

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A

P
a

n
e

ly

Dekoračný panel (povinný pre kazetové jednotky, voliteľný 

pre iné, zadný panel pre FXLQ)

BYCQ140DG9 (samočistiaci) 

(5)/(6)

BYCQ140DGF9 (jemná 

sieťka) (5)/(6)

BYCQ140DW (biely) (3)

BYCQ140D (štandardný)

BYFQ60CW (biely panel)

BYFQ60CS (strieborný 

panel)

BYFQ60B3 (starší dizajn)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H

Nadstavec panelu na zníženie požadovanej inštalačnej výšky
KDBQ44B60 

(Štandardný panel)

Súprava zaslepenia pre 3- alebo 2-smerové vyfukovanie vzduchu KDBHQ55B140 (7)
BDBHQ44C60 

(biely a strieborný panel)

Súprava snímača BRYQ140A
BRYQ60AW (biely panel)

BRYQ60AS (strieborný panel)

In
d

iv
id

u
á
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e
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v

lá
d

a
če

Infračervené diaľkové ovládanie vrátane prijímača BRC7FA532F

BRC7F530W (9) (10) 

(biely panel)

BRC7F530S (9) (10) 

(strieborný panel)

BRC7EB530 (9) (10) 

(štandardný panel)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52

BRC1H51W (biely) / BRC1H51S (strieborný) / 
BRC1H51K (čierny)
Káblový diaľkový ovládač s jednoduchým ovládaním a prvotriednym dizajnom

• • • • •
BRC1E53A/B/C
Káblový diaľkový ovládač s plnotextovým rozhraním a podsvietením • • • • •
BRC1D52 (4)
Štandardný káblový diaľkový ovládač s týždenným časovačom • • • • •
BRC2E52C
Zjednodušený diaľkový ovládač (s tlačidlom prevádzkového režimu) • • • • •
BRC3E52C
Zjednodušený diaľkový ovládač (bez tlačidla prevádzkového režimu) • • • • •

C
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DCC601A51
Intelligent Tablet Controller • • • • •
DCS601C51 (12)
intelligent Touch Controller • • • • •
DCS302C51 (12)
Centrálny diaľkový ovládač • • • • •
DCS301B51 (12) (13)
Jednotné ovládanie zapnutia/vypnutia • • • • •
DST301B51 (12)
Časovač • • • • •

Sy
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de
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bu
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DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • •
EKMBDXA
Rozhranie Modbus DIII-net • • • • •
KLIC-DI 
Adaptér KNX • • • • •
DMS502A51
Rozhranie BACnet • • • • •
DMS504B51
Rozhranie LowWorks • • • • •

Fi
lt

re

Náhradný fi lter s dlhou životnosťou, netkaný typ KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160

Samočistiaci fi lter pozrite si dekoračný panel

A
d

a
p

té
ry

Prepojovací adaptér na externé monitorovanie/ovládanie cez 
kontakty a nastavenie teploty cez 0-140Ω

KRP4A53 (2)(7) KRP4A53 (2) KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Prepojovací adaptér s 2 výstupným signálmi 
(Kompresor/porucha, výstup ventilátora)

KRP1B57 (2)(7) KRP1B57

Prepojovací adaptér s 4 výstupným signálmi 
(Kompresor/porucha, ventilátor, príd. ohrievač, výstup zvlhčovača)

EKRP1C11 (2)(7) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2

Prepojovací adaptér (blokovanie pre ventilátor prívodu čerstvého vzduchu)

Prepojovací adaptér na externé centrálne monitorovanie/
ovládanie (ovláda 1 celý systém)

KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku 
(montáž na vnútornú jednotku)

DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Adaptér pre aplikácie s viacerými nájomcami 
(Adaptér napájania PCB 24 VAC)

DTA114A61 DTA114A61

Adaptér digitálneho vstupu (2)/11 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

Inštalačná krabička/montážna platnička pre adaptér PCB 
(pre jednotky, kde nie je priestor v jednotke)

KRP1H98 (7) KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96

Externý káblový teplotný snímač KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS
Externý bezdrôtový teplotný snímač • • • • •
Konektor pre kontakt vynúteného vypnutia Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard

In
é

Viaczónová súprava

Čerpadlo kondenzátu Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard

Súprava na prívod čerstvého vzduchu
KDDQ55B140-1 +

 KDDQ55B140-2 (7)(8)
KDDQ44XA60

Adaptér výfuku vzduchu pre kruhové potrubie

Komora fi ltra pre spodné nasávanie KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160

() Pre toto príslušenstvo je potrebná čerpadlová stanica

() Pre tieto adaptéry je potrebná inštalačná krabička

() Model BYCQDWW má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych 

izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQDWW 

v prostrediach vystavených nečistote.

() Neodporúča sa kvôli obmedzeniu funkcií

() Na ovládanie BYCQDGW je potrebný ovládač BRCE

() Model BYCQDGW nie je kompatibilný s vonkajšími jednotkami Multi a Split bez invertora

() Príslušenstvo nie je k dispozícii v kombinácii s BYCQDGW

() Pre každú jednotku sú potrebné obidve časti súpravy prívodu čerstvého vzduchu

() Funkcia snímania nie je k dispozícii

() Funkcia samostatného ovládania klapiek nie je k dispozícii 

() Možné len v kombinácii s BRCH* / BRC//E*

() Keď sa vyžaduje fi xačný box, v závislosti od rozmerov radiča použite model KJBA, KJBA alebo KJBA

() Pri inštalácii DCSB sa vyžaduje voliteľné príslušenstvo KEK-A (protihlukový fi lter)

() Vyžaduje sa kabeláž EKEWTSC
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Kanálové jednotky

Kazetová rohová Malá Tenká Štandard

FXKQ 25~40 mA FXKQ 63MA FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63A FXSQ 15~32A FXSQ 40~50A FXSQ 63~80A FXSQ 100~125A FXSQ 140A

BYK45F BYK71F

BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2) KRP4A52(2)

KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2) EKRP1B2(2)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2) KRP2A51(2)

DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

BRP7A51 BRP7A51 BRP7A54 BRP7A54 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

KRP1B101
KRP1BA101/

KRP1B100

KRP1BA101/

KRP1B100

KRP1BA101/

KRP1B100

KRP1BA101/

KRP1B100

KRP1BA101/

KRP1B100

KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

• • • • • • • • •
Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard

Štandard Štandard KDAJ25K56 Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard

KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A
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Voliteľné príslušenstvo –  vnútorné jednotky a príprava teplej pitnej vody

() Pre toto príslušenstvo je potrebná čerpadlová stanica

() Pre tieto adaptéry je potrebná inštalačná krabička

() Model BYCQDWW má biele izolačné prvky. Je dobré vedieť, že nečistotu je vidieť na bielych 

izolačných prvkoch oveľa viac a preto sa neodporúča nainštalovať dekoračný panel BYCQDWW 

v prostrediach vystavených nečistote.

() Neodporúča sa kvôli obmedzeniu funkcií

() Na ovládanie BYCQDGW je potrebný ovládač BRCE

() Model BYCQDGW nie je kompatibilný s vonkajšími jednotkami Multi a Split bez invertora

() Príslušenstvo nie je k dispozícii v kombinácii s BYCQDGW

() Pre každú jednotku sú potrebné obidve časti súpravy prívodu čerstvého vzduchu

() Funkcia snímania nie je k dispozícii

() Funkcia samostatného ovládania klapiek nie je k dispozícii 

() Možné len v kombinácii s BRCH* / BRC//E*

 �  �  �       
�  �      

() Pri inštalácii DCSB sa vyžaduje voliteľné príslušenstvo KEK-A (protihlukový fi lter)

() Vyžaduje sa kabeláž EKEWTSC

Kanálové jednotky Podstropné jednotky

Vysoký tlak Veľká 1-výfuková

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A

P
a

n
e

ly

Dekoračný panel 

(povinný pre kazetové jednotky, voliteľný pre iné, zadný 

panel pre FXLQ)

Nadstavec panelu na zníženie požadovanej inštalačnej výšky

Súprava zaslepenia pre 3- alebo 2-smerové vyfukovanie vzduchu

Súprava snímača

In
d

iv
id

u
á

ln
e

 o
v

lá
d

a
če

Infračervené diaľkové ovládanie vrátane prijímača BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53

BRC1H51W (biely) / BRC1H51S (strieborný) / 
BRC1H51K (čierny)
Káblový diaľkový ovládač s jednoduchým ovládaním a prvotriednym dizajnom

• • • • •
BRC1E53A/B/C
Káblový diaľkový ovládač s plnotextovým rozhraním a podsvietením • • • • •
BRC1D52 (4)
Štandardný káblový diaľkový ovládač s týždenným časovačom • • • • •
BRC2E52C
Zjednodušený diaľkový ovládač (s tlačidlom prevádzkového režimu) • • • • •
BRC3E52C
Zjednodušený diaľkový ovládač (bez tlačidla prevádzkového režimu) • • • • •

C
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a

če

DCC601A51
Intelligent Tablet Controller • • • • •
DCS601C51 (12)
intelligent Touch Controller • • • • •
DCS302C51 (12)
Centrálny diaľkový ovládač • • • • •
DCS301B51 (12) (13)
Jednotné ovládanie zapnutia/vypnutia • • • • •
DST301B51 (12)
Časovač • • • • •

Sy
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v DCM601A51

Intelligent Touch Manager • • • • •
EKMBDXA
Rozhranie Modbus DIII-net • • • • •
KLIC-DI 
Adaptér KNX • • • • •
DMS502A51
Rozhranie BACnet • • • • •
DMS504B51
Rozhranie LowWorks • • • • •

Fi
lt

re

Náhradný fi lter s dlhou životnosťou, netkaný typ KAFP501A56 KAFP501A80

Samočistiaci fi lter

A
d

a
p

té
ry

Prepojovací adaptér na externé monitorovanie/ovládanie cez 
kontakty a nastavenie teploty cez 0-140Ω

KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52

Prepojovací adaptér s 2 výstupným signálmi 
(Kompresor/porucha, výstup ventilátora)

KRP1B54 KRP1B54

Prepojovací adaptér s 4 výstupným signálmi 
(Kompresor/porucha, ventilátor, príd. ohrievač, výstup zvlhčovača)

EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61

Prepojovací adaptér (blokovanie pre ventilátor prívodu čerstvého vzduchu)

Prepojovací adaptér na externé centrálne monitorovanie/
ovládanie (ovláda 1 celý systém)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62

Externý ovládací adaptér pre vonkajšiu jednotku 
(montáž na vnútornú jednotku)

DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62

Adaptér pre aplikácie s viacerými nájomcami 
(Adaptér napájania PCB 24 VAC)

DTA114A61 DTA114A61

Adaptér digitálneho vstupu (2)/11 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A52 BRP7A52

Inštalačná krabička/montážna platnička pre adaptér PCB 
(pre jednotky, kde nie je priestor v jednotke)

KRP4A96 KRP4A96 KRP1D93A KRP1D93A

Externý káblový teplotný snímač KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS
Externý bezdrôtový teplotný snímač • • • • •
Konektor pre kontakt vynúteného vypnutia Štandard Štandard Štandard EKRORO4 EKRORO4

In
é

Viaczónová súprava

Čerpadlo kondenzátu Štandard Štandard KDU50P60 KDU50P140

Súprava na prívod čerstvého vzduchu KDDQ50A140 KDDQ50A140

Adaptér výfuku vzduchu pre kruhové potrubie KDAJ25K71 KDAJ25K140

Súprava potrubia v tvare L (pre smer dohora) KHFP5M35 KHFP5N63
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Nástenné jednotky Parapetné jednotky

4-výfuková Neopláštená Voľne stojacie

FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

KDBHP49B140 + 

KDBTP49B140 

BRC7G53 BRC7C58 BRC7EA628 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

• • • • • • •

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •

KAFP501A160 KAFP551K160

KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51(2) KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

KRP1B54

KRP1B56 KRP1B56 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

KRP2A62 KRP2A51(2) KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

DTA104A62 DTA104A61

DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC

BRP7A52 BRP7A53 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51

KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93

KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRSC01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

• • • (14) • • • •
EKRORO4 EKRORO5 Štandard Štandard Štandard Štandard Štandard

KDU50P140

KDDQ50A140

KHFP5N160

HXY080-125A8 HXHD125-200A8
Kondenzačná vanička EKHBDPCA2 -

PCB s digitálnym vstupom/výstupom EKRP1HBAA -

Adaptér PCB – potrebný na pripojenie izbového termostatu EKRP1AHTA -

Vzdialené používateľské rozhranie (remocon) – rovnaký ovládač ako sa dodáva 

s kaskádovou jednotkou je možné namontovať paralelne alebo na iné miesto. Pri 

inštalácii 2 ovládačov sa musí vybrať 1 hlavný a 1 podriadený

EKRUAHTB -

Záložný ohrievač EKBUHAA6(W1/V3) -

Káblový izbový termostat – vyžaduje adaptér PCB EKRP1AHTA EKRTWA -

Bezdrôtový izbový termostat – vyžaduje adaptér PCB EKRP1AHTA EKRTR1 -

Diaľkový snímač teploty pre izbový termostat – vyžaduje adaptér PCB EKRP1AHTA EKRTETS -

Zásobník na teplú pitnú vodu – štandardný 

(umiestnený na hydroboxe)
-

EKHTS200AC

EKHTS260AC

Zásobník na teplú pitnú vodu – možnosť solárneho pripojenia - EKHWP500B

Solárny kolektor *1 - EKSV26P (vertikálny) EKSH26P (horizontálny)

Čerpadlová stanica - EKSRPS
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Príslušenstvo – štýlové vnútorné jednotky

(1) Dá sa používať v kombinácii s modelom KRP980A1

(2) Súprava na inštalácie WLAN obsahuje adaptér rozhrania PCB

(3)  BRC1E53A: zahŕňa jazyky: anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, holandský, grécky, ruský, turecký, portugalský a poľský

(4)  BRC1E53B: zahŕňa jazyky: anglický, nemecký, český, maďarský, rumunský, slovinský, bulharský, slovenský, srbský a albánsky

(5) BRC1E53C: zahŕňa jazyky

(6)  Nevyhnutná je inštalačná krabička pre adaptér PCB.  Hodinový merač je externe napájaný a nemal by sa montovať do vnútra vybavenia.  

(7)  Nevyhnutná je inštalačná krabička pre adaptér PCB.  Vyžadujú si montážnu krabičku KRP4A96, namontovať sa dajú maximálne 2 voliteľné riadiace dosky PCB.

(8)  Len v kombinácii so zjednodušeným diaľkovým ovládačom BRC2E52C alebo BRC3E52C. 

(9) Prepojovací adaptér dodávaný spoločnosťou Daikin.  Hodiny a iné zariadenia: bude potrebné ich zakúpiť lokálne. 

(10)  S touto vnútornou jednotkou sa štandardne nedodáva diaľkový ovládač.  Káblový alebo infračervený ovládač sa dá objednať samostatne.

(11) Štandardne sa dodáva s jednotkou.

R-410A

 VNÚTORNÉ JEDNOTKY
FDXM-

F3
FTXG-LW/S C/FTXS-K FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9)

In
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če

BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) – Vysokokvalitný káblový diaľkový 

ovládač s plnotextovým rozhraním a podsvietením

BRC073 (9) – Káblový diaľkový ovládač (vyžaduje sa kábel 

pre káblový diaľkový ovládač)

BRC2E52C – Zjednodušený diaľkový ovládač 

(s tlačidlom prevádzkového režimu)

BRC2C51 – Zjednodušený diaľkový ovládač

BRC3E52C – Zjednodušený diaľkový ovládač 

(s tlačidlom prevádzkového režimu)

BRC3A61 – Diaľkový ovládač pre hotely

BRC4C65 – Infračervené diaľkové ovládanie (10)

C
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če

DCC601A51 – Centralizovaný ovládač s pripojením do 

cloudu pomocou adaptéra KRP928*

Online ovládač BRP069A41

BRP069A43 (CTXS15-35, 

FTXS20-25)

BRP069A42 (FTXS35-50)

BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42

DCS302C51 – Centrálny diaľkový ovládač

DCS301B51 – Jednotné ovládanie zapnutia/vypnutia

DST301BA51 – Časovač
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DCM601A5A – Intelligent Touch Manager

EKMBDXA – Rozhranie Modbus

RTD-RA (9) – Rozhranie Modbus

KLIC-DD (9) – Adaptér KNX

A
d

a
p

té
ry

BRP7A54 (7)(8) – Adaptér PCB na zaistenie (kľúčová karta…)

BRP069A45 – WIFI adaptér pre smartfón

KRP1B56 – Adaptér pre kabeláž

EKRP1B2 (6) – Prepojovací adaptér (hodinový merač)

KRP413A1S (9) – Adaptér na zapojenie bežného otvoreného 

kontaktu/normálneho otvoreného pulzného kontaktu 

(hodiny a iné zariadenia je potrebné zakúpiť lokálne)

KRP4A54 – Adaptér na externé ZAP./VYP. a monitorovanie 

alebo elektrické zariadenia

KRP2A53 – Prepojovací adaptér pre elektrické zariadenia

Inštalačná krabička pre adaptér PCB (kde nie je priestor 

v jednotke)
KRP1BA101

KRP980A1 – Adaptér rozhrania pre káblový diaľkový 

ovládač
veľkosť 15-20-25

KRP928A 2S (9) – Adaptér rozhrania pre DIII-net

DTA114A61 – Viacerí nájomcovia

KRCS01-4 – Externý káblový teplotný snímač

F
il

te
r

KEK26-1A – Šumový fi lter (iba pre elektromagnetické 

použitie)

In
é

Ochrana proti krádeži diaľkového ovládača KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4

KRCS01-4B – Externý káblový teplotný snímač

BRCW901A03 – Kábel pre diaľkový ovládač – 3 m

BRCW901A08 – Kábel pre diaľkový ovládač – 8m

BKS028 – Podstavec

KDT25N32/KDT25N50/KDT25N63 – Inštalačná súprava do 

prostredia s vysokou vlhkosťou

KJB212A - Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (2 bloky)

KJB311A - Elektrická skriňa s uzemňovacou svorkou (3 bloky)
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Príslušenstvo – štýlové vnútorné jednotky

VNÚTORNÉ JEDNOTKY
FCAHG-G
FCAG-A

FFA-A FDBQ-B FBA-A FDA-A FHA-A
P

a
n

e
ly

Dekoračný panel 
(povinný pre kazetové jednotky, voliteľný pre iné)

BYCQ140D (štandardný)
BYCQ140DW (biely)(1)

BYCQ140DG9/
BYCQ140DGF9
(samočistiaci)(2)(4)

BYFQ60CW (biely)
BYFQ60CS 

(strieborný)
BYFQ60B3 

(štandardný)

BYBS125D + 
EKBYBSD

Nadstavec panelu na zníženie požadovanej inštalačnej výšky
KDBQ44B60 (len 
pre štandardný 

panel)

Súprava zaslepenia pre 3- alebo 2-smerové vyfukovanie vzduchu KDBHQ55B140 (11) BDBHQ44C60

Súprava snímača BRYQ140A
BRYQ60AW (biely)(9)

BRYQ60AS 
(strieborný)(9)

In
d

iv
id

u
á

ln
e

 o
v

lá
d

a
če

BRP069A81 – Online ovládač

Infračervené diaľkové ovládanie (vrátane prijímača) BRC7FA532F (11)

BRCEBW 
pre štandardný panel ()() 

BRCEBW
pre biely panel ()() 

BRCEBW – pre strieborný panel ()()

BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53

BRC1H51(9)W (9) (biely) / BRC1H51S (9) (strieborný) / BRC1H51K (9) (čierny)  
Káblový diaľkový ovládač s jednoduchým ovládaním a prvotriednym dizajnom 

BRC1E53A/B/C (3) (13) – Káblový diaľkový ovládač s plnotextovým 
rozhraním a podsvietením

BRC1D52 (13) – Štandardný káblový diaľkový ovládač s týždenným časovačom

BRC2E52C (3) (13) – Zjednodušený diaľkový ovládač 
(s tlačidlom prevádzkového režimu)

BRC3E52C (3) (13) – Zjednodušený diaľkový ovládač 
(bez tlačidla prevádzkového režimu)

ARCWB – Káblový diaľkový ovládač

C
e

n
tr

á
ln

e
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v
lá

d
a

če

Prípojka DIII-net – pripojenie k centrálnemu ovládaniu štandard štandard štandard štandard štandard

DCC601A51 – Intelligent tablet controller 

DCS601C51 (13) – Intelligent touch controller

DCS302C51 (13) – Centrálny diaľkový ovládač

DCS301B51 (13) – Jednotné ovládanie zapnutia/vypnutia

DST301B51 (13) – Časovač

NIM03 - R04084124324 - Možnosť PCB pre ovládanie skupiny
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DCM601A51 – Intelligent Touch Manager

RTD-NET – Adaptér Modbus na monitorovanie a ovládanie

RTD-10 – Adaptér Modbus na chladenie infraštruktúry

RTD-20 – Adaptér Modbus pre maloobchod

RTD-HO – Adaptér Modbus pre hotely

EKMBDXA – Adaptér Modbus

KLIC-DI – Adaptér KNX

DCM010A51 – Rozhranie PMS Daikin

DMS502A51 – Rozhranie BACnet

DMS504B51 – Rozhranie LonWorks

F
il

tr
e Náhradný fi lter s dlhou životnosťou, netkaný typ KAFP551K160 KAFQ441BA60

KAFP501A56 (35-50)
KAFP501A80 (60-71)

KAFP501A60 (100-140)

Samočistiaci fi lter pozrite si dekoračný panel

A
d

a
p

té
r

Prepojovací adaptér na externé monitorovanie/ovládanie cez kontakty 
a nastavenie teploty cez 0 – 140 Ω

KRP4A53 (10)(11) KRP4A53 (10) KRP4A52 (10) KRP4A52 (10)

Prepojovací adaptér s 2 výstupnými signálmi (kompresor/porucha, výstup 
ventilátora)

KRP1B57 (10)(11) KRP1B57 (10)

Prepojovací adaptér na externé centrálne monitorovanie/ovládanie (ovláda 
1 celý systém)

KRP2A51 (7)(10) KRP2A51 (8)

Prepojovací adaptér (blokovanie pre ventilátor prívodu čerstvého vzduchu) KRP1B54 KRP1C64 (7) KRP1B54 (10)

Prepojovací adaptér so 4 výstupnými signálmi (kompresor/porucha, výstup 
ventilátora)

EKRP1C11 (10)(11) EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7)

Adaptér na kľúčovú kartu alebo prípojku okenného kontaktu (len 
v kombinácii s BRC1H*, BRC1/2/3E*)

BRP7A53 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A51 (12) BRP7A54 (12) BRP7A52 (10)

Inštalačná krabička/montážna platnička pre adaptér PCB (kde nie je 
priestor v jednotke, vyžaduje sa inštalačná krabička)

KRP1H98 (11)
KRP1B101/
KRP1BA101

KRP1B101/
KRP1BA101

KRP4A96

KRP1D93A [box)
KKSAP50A56 

(35-50) [montážna 
platnička)

Externý káblový teplotný snímač KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS – Externý bezdrôtový teplotný snímač

Diaľkové ovládanie ZAP./VYP., súprava núteného VYP. štandard štandard štandard štandard EKRORO3

DTA112B51 – Prepojovací adaptér pre Sky Air

In
é

Čerpadlo kondenzátu
KDU50P60 (35 - 60)

KDU50P140 (71 - 140)

Viaczónová súprava 
(podrobnejší prehľad modelových kódov nájdete v argumentačných 
kartách v tomto katalógu)

2 tlmičov (35 – 50) 
3 tlmičov (35 – 50)
4 tlmičov (35 – 71)

5 tlmičov (60 – 140)
6 tlmičov (60 – 140)
7 tlmičov (100 – 140)
8 tlmičov (100 – 140)

Súprava potrubia v tvare L (smer dohora)

KHFP5MA35 (35)
KHFP5N63 (50-60)

KHFPN5N160 
(71-140)

Súprava na prívod čerstvého vzduchu (typ s priamou inštaláciou)
KDDQ55B140-1 + 

KDDQ55B140-2 (11)
KDDQ44XA60 KDDQ50A140

Adaptér výfuku vzduchu pre kruhové potrubie
KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A [100-140)
KDAJ25K140A

 

(1) Usadeniny nečistôt sú viditeľnejšie na bielej izolácii.  Tento voliteľný doplnok sa neodporúča 

inštalovať do prostredí s vysokou koncentráciou nečistôt.

(2) Na ovládanie voliteľného príslušenstva BYCQ140DG(F)9 je potrebný ovládač BRC1H*, BRC1E*. 

Tieto možnosti sa nedajú kombinovať s RXYSQ*, Multi alebo Split bez invertora

(3) Zahrnuté sú tieto jazyky:

A: anglický, nemecký, francúzsky, holandský, španielsky, taliansky a portugalský

B: anglický, bulharský, chorvátsky, český, maďarský, rumunský a slovenský

C: anglický, grécky, poľský, ruský, albánsky, slovenský a turecký (v prípade BRC2/3E52C je 

namiesto albánskeho k dispozícii srbský) 

Pre BRC2/3E52C použite počítačový kábel EKPCCAB3 v kombinácii s aktualizačným počítačovým 

softvérom a zmeňte na balík jazykov B alebo C

(4)  Toto voliteľné príslušenstvo je určené výhradne na použitie v prostrediach s jemným prachom (napr. 

predajne odevov).  Nepoužívať v prostredí s vysokou hladinou mastnoty alebo vysokou vlhkosťou. 

(5)  Funkcia snímania nie je k dispozícii

(6)  Funkcia individuálneho ovládania klapiek nie je k dispozícii

(7)  V prípade inštalácie elektrického ohrievača sa vyžaduje voliteľná doska PCB pre externý 

elektrický ohrievač (EKRP1B2) pre každú vnútornú jednotku. Toto voliteľné príslušenstvo 

vyžaduje montážnu platničku KRP4A96. Elektrické ohrievače a zvlhčovače sú externe napájané. 

Neinštalujte ich do vnútra zariadenia.

(8) Pri tomto voliteľnom príslušenstve sa vyžaduje montážna platnička KRP4A96.  Namontovať je 

možné maximálne 2 voliteľné riadiace dosky PCB. 

(9) Toto voliteľné príslušenstvo sa nedá použiť s modelmi RR a RQ

(10) Pre adaptér PCB sa vyžaduje inštalačná krabička, obráťte sa na tabuľku, kde nájdete kód modelu. 

(11) Toto voliteľné príslušenstvo sa nedá kombinovať s BYCQ140DG(F)9

(12)  Namontovať sa dajú maximálne 2 voliteľné riadiace dosky PCB

(13)  Aplikovateľné krabičky (KJB*) na montáž ovládačov nájdete v zozname doplnkov
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 Voliteľné príslušenstvo – Ventilácia a teplá voda

Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla – VAM Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla VKM Aplikácie VZT jednotiek

VAM
150FC

VAM
250FC

VAM
350J

VAM
500J

VAM
650J

VAM
800J

VAM
1000J

VAM
1500J

VAM
2000J

VKM
50GB

(M)

VKM
80GB

(M)

VKM
100GB

(M)

EKEQ
FCBA 

(1)

EKEQ
DCB 

(1)

EKEQ
MCBA 

(1)

In
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BRC301B61

Káblový diaľkový ovládač VAM • • • • • • • • •
BRC1H51W (lesklá biela) / BRC1H51S (strieborná metalíza) /

BRC1H51K (matná čierna) 

Káblový diaľkový ovládač s jednoduchým ovládaním a prvotriednym dizajnom
• • • • • • • • • • • • • • •

BRC1E53A/B/C

Káblový diaľkový ovládač s plnotextovým

rozhraním a podsvietením
• • • • • • • • • • • • • • •

BRC1D52

Štandardný káblový diaľkový ovládač s týždenným časovačom • • • • • • • • • • • • • • •

C
e
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á
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e
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v
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d
a
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DCC601A51

intelligent Tablet Controller • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51

Centrálny diaľkový ovládač • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Jednotné ovládanie zapnutia/vypnutia • • • • • • • • • • • •
DST301B51

Časovač • • • • • • • • • • • •
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DCM601A5A

Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA

Rozhranie Modbus • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51

Rozhranie BACnet • • • • • • • • • • • •
DMS504B51

Rozhranie LonWorks • • • • • • • • • • • •

F
il

tr
e

EN779 Stredný M6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6
EKAFVJ100F6 

x2

EKAFVJ100F6 

x2

EN779 Jemný F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7
EKAFVJ100F7 

x2

EKAFVJ100F7 

x2

EN779 Jemný F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8
EKAFVJ100F8 

x2

EKAFVJ100F8 

x2

Samostatná pretlaková jednotka
EKPLEN200 

(6)

EKPLEN200 

(6)

Snímač CO
2

BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Elektrický ohrievač VH1B VH2B VH3B VH3B
VH4B / 

VH4/AB

VH4B / 

VH4/AB

VH4B / 

VH4/AB
VH5B(7) VH5B(7)

In
é

Prepojovací adaptér na externé monitorovanie/

ovládanie (ovláda 1 celý systém)
KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

PCB adaptér pre zvlhčovač KRP50-2 KRP50-2 KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

PCB adaptér pre ohrievač iného výrobcu BRP4A50 BRP4A50 BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)
BRP4A50A 

(3/4)
BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

BRP4A50A 

(3/4)

BRP4A50A 

(3/4)
BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Externý káblový teplotný snímač KRCS01-1

Montážna platnička adaptéra PCB EKMP65VAM EKMPVAM

Poznámky

() Systém nepripájajte k zariadeniam DIII-net s rozhraním LONWorks, rozhraním BACnet, …; (intelligent Touch Manager, EKMBDXA sú povolené)

() Potrebná je inštalačná krabička KRPBA

() Vyžaduje sa montážna platnička adaptéra PCB, aplikovateľný model nájdete v tabuľke vyššie

() Nie je možné skombinovať ohrievač iného výrobcu so zvlhčovačom iného výrobcu

() Potrebná je inštalačná krabička KRP-A

() Obsahuje  pretlakovú jednotku a môže sa použiť pre polovičnú stranu jednotky (v  jednotke môžete použiť až  pretlakové jednotky)

() K dispozícii len s voliteľnou pretlakovou jednotkou
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 Intelligent Tablet Controller – DCC601A51

Tablet

Príslušenstvo pre lokálne ovládanie Príslušenstvo pre službu Cloud Softvér

Zenpad 8” tablet pre lokálne ovládanie Z380M • - -
Smerovač • - -
Online ovládanie – na diaľkové monitorovanie a ovládanie DCC001A51 - • -
Aplikácia pre lokálne ovládanie – aplikácia na spustenie na tablete Z380M 

(prevzatie z obchodu Play, len systém Android) - - •

Nástroj na spustenie do prevádzky - - •

Softvérový aktualizačný nástroj - - •

Intelligent Touch Manager

 Adaptér iTM plus – umožňuje pripojenie ďalších 64 vnútorných 

jednotiek/skupín. Možnosť pripojenia až 7 adaptérov
DCM601A52 •

Softvér iTM PPD – umožňuje rozpočítanie spotrebovaných kWh 

energie vnútornými jednotkami pripojenými k adaptéru iTM
DCM002A51 •

Rozhranie iTM HTTP – umožňuje komunikovať s ľubovoľným 

radičom od iného výrobcu cez http rozhranie
DCM007A51 •

Softvér iTM energy navigator – príslušenstvo riadenia energie DCM008A51 •
Príslušenstvo iTM BACnet Client – umožňuje integráciu 

zariadení tretích strán k adaptéru iTM cez protokol BACnet/IP. 

(Nie je to brána a nemôže nahradiť DMS502A51)

DCM009A51 •

Rozhranie Property Management System (PMS) – umožňuje 

pripojenie k PMS systémom iných výrobcov
DCM010A51

•
 Oracle Opera PMS

Rozhrania štandardných protokolov
Rozhranie BACnet

Rozširovacia doska DIII-net (2 porty), dokáže pripojiť až 

128 ďalších vnútorných jednotiek
DAM411B51 •

Digitálne pulzné vstupy (12) pre funkcionalitu PPD DAM412B51 •

Príslušenstvo – Riadiace systémy
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http://literature.daikinpromoshop.eu

General catalogue

2018

http://lit

 Sme tu preto, aby sme vám pomohli!

Online aj offl  ine



207

Nástroje 
a platformy

Podporné nástroje, softvér a aplikácie 

-ročná história 

Výskum a vývoj 
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 https://www.daikin-ce.com/en_us/

installers/software-downloads.html Podporné 
nástroje, softvér a aplikácie
 Nový webový návrhový program Xpress

Jednoduché uskutočňovanie výberu, 
kedykoľvek, kdekoľvek

 › Založené na webových službách Cloud, prístup 
k vašim projektom odkiaľkoľvek, kdekoľvek...

 › Nezávislé od platformy (Windows, Mac, …) 
a hardvéru (laptop, stolný počítač, tablet)

Hlavné funkcie

 › Prebudované GUI pre maximálne jednoduché 
použitie

 › Nevyžaduje sa lokálna inštalácia
 › Nevyžadujú sa žiadne aktualizácie nástrojov 
(k dispozícii je vždy najnovšia verzia)

 › Možnosť kopírovania/zdieľania projektov

Jednoduchý výber, kedykoľvek, kdekoľvek

Jednoduché upravovanie potrubia Intuitívne rozhranie

Jasný prehľad kabeláže na jednoduché vytváranie kontrolných skupín Jasný prehľad kontrolných skupín a centrálnych ovládačov

Pracovný priestor

Podrobné vlastnosti

Importovanie/Exportovanie/

Mazanie vnútorných jednotiek

Nástroje
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Iné návrhové programy

VRV Pro

Umožňuje, aby boli klimatizačné systémy VRV 

navrhnuté presným a ekonomickým spôsobom, 

berúc do úvahy pravidlá komplexného potrubia. 

Navyše zabezpečuje optimálne prevádzkové cykly 

a maximálnu energetickú účinnosť.

 › Presný výpočet tepelného zaťaženia
 › Presný výber na základe maximálneho zaťaženia
 › Indikácia spotreby energie

Vetranie Xpress

Výber nástroja pre prídavné vetranie (VAM, VKM). 

Výber je založený na danom prietoku privádzaného/

odvádzaného vzduchu (vrátane režimu fresh up 

a zadaného ESP prívodného/odvodného potrubia:

 › Určuje veľkosť elektrických ohrievačov
 › Vizualizácia psychrometrickej tabuľky
 › Vizualizácia vybranej konfi gurácie
 › Požadované externé nastavenia uvedené v správe

Webový výber ASTRA pre VZT jednotku

Výkonný nástroj na výber správnych VZT jednotiek pre 

vaše potreby.

 › D rozhranie
 › rýchly postup výberu
 › nové možnosti tlače a tvary správy

Návrhový program WAGO

Návrhový program WAGO je špecifi cky navrhnutý na 

výber optimálneho vstupného/výstupného systému 

WAGO pre vaše potreby.

 › Jednoduchý výber materiálov WAGO
 › Vytvorenie zoznamu materiálov
 › Úspora času
• Zahŕňa schémy zapojenia

• Obsahuje údaje na uvedenie do prevádzky/

predvoľbu pre 

NOVÉ NOVÉ
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 Doplnky a softvérové nástroje iných výrobcov

VRV CAD 2D

www.daikin.eu/

bim

http://www.

daikineurope.

com/autocad/

index.jsp

Modelovanie stavebných údajov podpora 
(BIM)

 › BIM zlepšuje efektívnosť dizajnérskych 
a výstavbových prác 

 › Daikin patrí medzi prvé spoločnosti, ktoré 
poskytujú kompletnú knižnicu objektov BIM pre 
svoje produkty VRV.

 › Zobrazuje dizajn potrubia VRV v D pôdoryse 
Autocad 

 › Zlepšuje riadenie projektov 
 › Presne vypočítava rozmery potrubí a refnetov 
 › Určuje veľkosť vonkajších jednotiek 
 › Validuje pravidlá VRV potrubí 
 › Zvažuje extra náplň chladiva, vrátane kontroly 
maximálnej koncentrácie v miestnosti

Nástroje na simuláciu energie a pomoc pri projektovaní

Seasonal simulator 

 › Seasonal Simulator je inovatívny softvérový 
nástroj, ktorý vypočítava a porovnáva potenciálne 
ratingy sezónnej účinnosti. 

 › Tento používateľsky prívetivý nástroj porovnáva 
rôzne systémy Daikin, ročnú spotrebu energie, 
emisie CO


 a omnoho viac a za niekoľko minút 

poskytne presný výpočet návratnosti investícií.

Psychrometrický diagram 

 › Zobrazovač psychrometrického diagramu 
demonštruje meniace sa vlastnosti vlhkého 
vzduchu. 

 › Pomocou tohto nástroja si používatelia môžu 
vybrať dva body so špecifi ckými podmienkami, 
zakresliť ich do diagramu a vybrať činnosti 
na zmenu podmienok, to znamená kúrenie, 
chladenie a miešanie vzduchu. 

NOVÉ
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Aplikácia chybových kódov

Rýchle zistenie významu kódov poruchy pre každý 

produkt a potenciálnej príčiny

NOVÉ  Obchodný portál
 › Vyskúšajte náš nový extranet, ktorý premýšľa 

spoločne s vami my.daikin.eu 

 › Nájdite informácie v priebehu niekoľkých sekúnd 

pomocou rýchleho vyhľadávania 

 › Prispôsobte si možnosti, aby ste videli iba tie 

informácie, ktoré sú pre vás dôležité 

 › Prístup cez mobilné zariadenie alebo pracovnú 

plochu 

my.daikin.eu

V KANCELÁRII

U ZÁKAZNÍKOV

NA 

CESTE

Online podpora

Servisné nástroje

D-Checker

D-checker je softvérová aplikácia, ktorá sa používa na 
nahrávanie a monitorovanie prevádzkových údajov 
Daikin jednotiek split, Multi-split, Sky-air, Daikin Altherma 
LT, zdroja uzemnenia tepelného čerpadla, Hybrid, ZEAS, 
Conveni-pack a jednotky zosilňovača RA Daikin

Bluetooth adaptér

Monitorovanie údajov Split, Sky Air a VRV 
prostredníctvom ktoréhokoľvek zariadenia s Bluetooth
 › Nie je potrebné pristupovať k vonkajšej jednotke
• Pripája sa k softvéru D-Checker (pre laptopy)

• Pripája sa k monitorovacej aplikácii (pre tablety 

alebo smartfóny)

VRV Service-Checker 

 › Pripojenie prostredníctvom zbernice F/F na 
kontrolu viacerých systémov súčasne

 › Možnosť pripojenia externých snímačov tlaku

NOVÉ

Internet

Pozrite si naše riešenie pre rôzne aplikácie: 

Obchodný dom

Šport 
a voľný 

čas

PriemyselPredajňa 
a obchod

Reštaurácia

Hotel

Kancelárie

Technika

Domov

Banka

 › Získajte viac obchodných informácií o našich 

vlajkových produktoch prostredníctvom našich 

miniprevádzok

 › Pozrite si naše referencie

HOTEL PORTA FIRA

www.daikineurope.com/references

Možnosť diagnostiky systému Bluetooth:

Počítač s Bluetooth
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 Viac ako 30-ročná 

história VRV

2003
Uvedenie VRVII-- prvého systému 

R-410A VRF

Dostupné vo verziách chladenie, 

tepelné čerpadlo a rekuperácia tepla

 ›  jednotiek pripojených k jednému 

chladiacemu okruhu

2005
Rozšírenie sortimentu 

invertorov VRVII s vodou 

chladeným VRV-WIII

 › K dispozícii vo verziách 

tepelné čerpadlo 

a rekuperácia tepla

1987 
Uvedenie pôvodného 

klimatizačného systému 

VRV v Európe, ktorý vynašla 

spoločnosť Daikin v roku 1982

 › K jednej vonkajšej jednotke je 

pripojených až  vnútorných 

jednotiek

1991
Uvedenie rekuperácie 

tepla VRV

 › Súčasné chladenie 

a vykurovanie 

1994
Udelenie certifikácie ISO9001

2004 
Expandovanie do ľahkého komerčného 

sektora s VRVII-S

 › Dostupné vo výkonoch , ,  HP

 › Možnosť inštalácie  systému do  miestností

1998 
Uvedenie sérií invertorov 

s R-407C

 › K jednej vonkajšej jednotke je 

pripojených až  vnútorných 

jednotiek

2008
Uvedenie 

tepelného čerpadla 

optimalizovaného na 

vykurovanie (VRV III-C)

 › Rozšírená prevádzka do 

-°C

 › -stupňové 

kompresorové systémy

1987 1991 1994 1998 2003 2004 2005 2006-20
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007 2008 2009 2010 2011 2012             2015

2010
Uvedenie náhrady pre VRV (VRVIII-Q)

 › Vylepšenie pre staršie jednotky VRV 

pomocou chladiva R- 

2012-2014
Zavedenie nových štandardov s uvedením 

VRV IV

 › O % lepšia sezónna účinnosť

 › Kontinuálne vykurovanie na tepelných 

čerpadlách

 › Dostupné v tepelnom čerpadle, rekuperácii 

tepla, vodou chladených a náhradných sériách

2006-2007
Uvedenie výrazne 

prepracovaných VRVIII

 › Dostupné vo verziách 

chladenie, tepelné 

čerpadlo a rekuperácia 

tepla

 › Automatické dopĺňanie 

a testovanie

 › K  systému je 

pripojených až  

jednotiek

2011
Uvedenie konceptu kompletného 

riešenia

 › Integrovanie prípravy teplej vody 

a teplovzdušných clôn Biddle do 

systému VRV

 › Pripojiteľné k Daikin Emura a Nexura

 › Predaných   vonkajších 

jednotiek

 › Predaných , miliónov vnútorných 

jednotiek

2015
Uvedenie VRV IV série S

 › Najkompaktnejšia jednotka na trhu

 › Najširší sortiment na trhu

2015
Uvedenie VRV IV série i

 › Neviditeľný VRV systém

 › Unikátny produktový koncept

2009
Rozšírenie sortimentu VRVIII s vodou 

chladeným VRV-WIII

 › Dostupná geotermálna verzia

 › V režime vykurovania prevádzka do -°C
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IT a klimatizácie: jasné riešenie

Vďaka pokroku v oblasti komputerizácie a sietí sme do 

našich klimatizácií integrovali informačné technológie, 

vrátane komunikačných technológií a pokročilého 

softvéru pre úplné riadenie. 

Naše nové riadiace systémy umožňujú používateľom 

rozvíjať komfortné prostredie s vynikajúcimi úsporami 

energie prostredníctvom zosieťovaných klimatizácií, čo 

im umožňuje vymieňať si informácie medzi sebou a s 

našimi servisnými strediskami.

 Výskum a vývoj 

Vytváranie hodnoty prostredníctvom 
inovatívnych technológií

Výskum a vývoj je nevyhnutný na vytváranie 

produktov, ktoré obohacujú životy ľudí. Ako 

symbolizuje VRV, spoločnosť Daikin je na čele 

inovatívnych technológií a vývoja vedúcich produktov 

na trhu: je to výsledok nášho vyspelého systému 

výskumu a vývoja.

Vynikajúce produkty vďaka prístupu, ktorý je 
založený na prularitnom rozvoji

Na vytvorenie pokročilejších funkcií s pridanou 

hodnotou zriadila spoločnosť Daikin „Laboratórium 

pre výskum technológií v oblasti životného prostredia“ 

a „Centrum vývoja produktových riešení“. V rámci 

skupiny na vývoj produktov úzko spolupracujú 

tri divízie, ktoré zisťujú a plnia potreby zákazníkov 

a umožňujú komercializáciu produktov s pokročilými 

technológiami.

Intenzívny výskum vplyvu na životné prostredie

Rôznorodé potreby v rôznych krajinách, s ktorými sa 

stretávame počas zrýchľujúcej sa globalizácie nášho 

podnikania v oblasti klimatizácií, nám nastolili zvýšené 

výzvy v oblasti výskumu, najmä z hľadiska vplyvu 

na životné prostredie. Na podporu úspor energie 

a zníženie vplyvu našich klimatizačných zariadení na 

životné prostredie sme vyvinuli technológie založené 

na základnom výskume motorových invertorov 

a mnohých ďalších oblastiach. 

Vývoj
Skupina na vývoj produktov

Centrum vývoja 

produktových riešení
Laboratórium pre výskum technológií 

v oblasti životného prostredia

VývojIT
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 Služby

Šetrenie energie sa nekončí zakúpením a inštaláciou 

energeticky účinného zariadenia; musí sa zabezpečiť aj 

jeho prevádzka v optimálnych podmienkach. 

Náležitá údržba a servis sú kľúčové faktory z hľadiska 

garancie maximálneho výkonu. 

Máte istotu, že fi ltre sú čisté a žiadny z komponentov 

nie je chybný? 

Sú všetky vaše nastavenia správne? 

Všetky tieto faktory môžu viesť k pociťovaniu 

zníženého komfortu. Hoci si rozdiel nemusíte všimnúť 

hneď, nepochybne si ho všimnete na konci roka – keď 

bude potrebné zaplatiť účet za elektrinu.

Náhradné diely Opravárenské služby

Podpora pri inštalácii Uvádzanie do prevádzkyBalíky starostlivosti

Inteligentné 

monitorovanie na diaľku

24 / 7

Nadstavby/

optimalizácia

Optimalizácia 
a nadstavby

Udržiavanie inštalácie 
v prvotriednom stave

Súčiastky 
a opravy

 Služby 
Daikin

Tím dizajnérov spoločnosti Daikin sa snaží neustále 

zvyšovať energetickú účinnosť našich systémov. 

Našou úlohou na servisnom oddelení Daikin je 

pomáhať vám udržiavať vaše jednotky v prevádzke 

pri optimálnej účinnosti prostredníctvom 

optimalizovaného uvádzania do prevádzky a spustenia, 

pravidelnej a preventívne údržby, monitorovania na 

diaľku, zvyšovania výkonu jednotiek a poskytovania 

z hľadiska nákladov efektívnych nadstavieb, 

ktoré umožňujú profi tovať z najmodernejších 

technologických výdobytkov.
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Údržba je kľúčovým prvkom z hľadiska 

schopnosti garantovať kvalitu, účinnosť 

a bezchybnú prevádzku akéhokoľvek aktíva. 

Naše dohody o starostlivosti vychádzajú 

z dlhoročnej praxe, aby vám umožnili 

v plnej miere využívať výhody vyplývajúce 

z možnosti zveriť údržbu vašich zariadení do 

rúk certifi kovaných technikov Daikin.

Preventívna údržba a pravidelný servis je 

kľúčový komponent v rámci snáh o ochranu 

vašej investície. Prach, teplota, vlhkosť a záťaž 

časom znižuje spoľahlivosť a výkonnosť VRV 

systému.

Pravidelná údržba jednotky alebo systému 

 Údržba

zaručuje, že nedôjde k negatívnemu vplyvu 

na náklady na elektrickú energiu a ohrozeniu 

výkonu a že bezpečnostné funkcie a celý 

systém je v súlade s najnovšími normami 

a predpismi.

Pravidelná starostlivosť chráni vašu 

investíciu po celú dobu životnosti systému 

Daikin.  

Predchádza výpadkom a poruchám 

a pomáha udržiavať nízke prevádzkové 

náklady po celú dobu životného cyklu 

systému. Plány preventívnej starostlivosti 

vám prinášajú transparentnosť nákladov 

vďaka eliminácii neočakávaných nákladov na 

opravy a predchádzaniu poklesu komfortu, 

kvality a výrobných strát.

Program Daikin Cares obsahuje  rôzne úrovne dohôd o výkone údržby, spomedzi ktorých si môžete zvoliť tú, ktorá vám najviac vyhovuje. 
Spoločnosť Daikin okrem týchto  balíkov starostlivosti ponúka ak komplexný balík voliteľného príslušenstva, spomedzi ktorého si  môžete vyberať. 

Balík Starostlivosť je minimálna 

požiadavka na splnenie súčasných 

legislatívnych požiadaviek a stará sa o to, 

aby váš VRV systém pracoval náležitým 

spôsobom so správnymi parametrami. 

Balík Starostlivosť obsahuje nasledujúce 

služby: 

•  Plánované prehliadky s realizáciou vopred 

určených úkonov 

•  Podľa potreby inovácie softvéru a fi rmvéru

• Overený denník udalostí

. Starostlivosť: . Preventívna starostlivosť: . Rozšírená starostlivosť:

Balík Preventívna starostlivosť udržiava 

VRV systém v optimálnom stave po dlhý 

čas.

Balík Preventívna starostlivosť okrem aktivít 

údržby obsiahnutých v balíku Starostlivosť 

obsahuje tieto úkony:

•  Služby podľa preddefi novaných aktivít

•  Optimalizácie a analýzy zozbieraných dát 

•  Diagnostika VRV systému na pracovisku a/

alebo analýza počas servisného zásahu

•  Zaevidovaná a spätne vyžiadateľná 

servisná história každého VRV systému

•  Správa o životnom cykle

•  Tiesňová podpora a telefonická linka

•  Prístup k technickej podpore 

a opravárenskej službe

 

Balík Rozšírená starostlivosť zabezpečuje 

maximálnu dostupnosť vybavenia pri 

minimálnych celkových nákladoch na 

vlastníctvo.

Balík Rozšírená údržba okrem aktivít údržby 

obsiahnutých v balíku Preventívna starostlivosť 

obsahuje tieto položky:

•  Náklady na prácu a cestovné, ako aj náhradné 

diely na plánovanú údržbu sú zahrnuté v cene

•  Náklady na prácu a cestovné, ako aj náhradné 

diely na opravy sú zahrnuté v cene

• Zahrnutá je aj chladiaca zmes

•  Prediktívne monitorovanie a analýza výkonu na diaľku

• Predĺžená záruka

Voliteľné príslušenstvo:

Energetický audit a správa s použitím služby VRV Cloud

Diaľkové monitorovanie I-Net

Diaľková analýza pomocou najmodernejších Big Data nástrojov

Správa fl otily zariadení pre väčšie systémy alebo systémy 

vo viacerých lokalitách pomocou služby I-Tablet Cloud

Odborná podpora a poradenstvo

Služby

 Uvádzanie do prevádzky

Aby bola zaručená účinnosť a dlhodobá výkonnosť vašej 

jednotky Daikin, spoločnosť Daikin v rámci uvádzania do 

prevádzky ponúka službu profesionálneho spustenia 

systému Daikin pod vedením odborne kvalifi kovaných OEM 

technikov s náležitým vzdelaním. 

Ak si svoj systém necháte do prevádzky uviesť autorizovaným 

partnerom alebo samotnou spoločnosťou Daikin, budete 

mať istotu, že vaša jednotka pracuje náležitým spôsobom 

a poskytuje vám všetky výhody tejto unikátnej klimatizácie.

Každé uvádzanie do prevádzky sa dokumentuje podľa normy 

spoločnosti Daikin a zároveň sa o jeho priebehu predkladá 

podrobná správa, ktorá konkretizuje všetky vykované aktivity 

a obsahuje záznamy o fungovaní jednotiek.



217

Služby

Vyhľadajte ten správny náhradný diel pre 

svoju jednotku Daikin, overte si jej dostupnosť 

(v reálnom čase) a objednávajte online.

To všetko v niekoľkých jednoduchých krokoch.

 

Vaše výhody:

 › rýchle vybavenie

 › bezplatné poštovné

 › nepretržitá dostupnosť

 › fl exibilita dodávky

 › dostupnosť v reálnom čase 

 Elektronické súčiastky

 Akadémia Daikin

Je vám neustále k dispozícii

Na našom obchodnom portáli nájdete prepojenia na 

službu E-Parts, ako aj na databázu náhradných dielov: 

http://eparts.daikin-ce.com

https://my.daikin.eu 

Ako náš obchodný partner môžete po 
zaregistrovaní sa využivať službu E-Parts

Vytvorte si prístup pre seba a svojich kolegov. 

- Stačí navštíviť portál my.daikin.eu,

- stiahnuť si registračný formulár,

- vyplniť ho, 

- a odoslať späť e-mailom do našej miestnej kancelárie 

Daikin 

Na zabezpečenie kvality a efektívnosti poskytovaných 

služieb neustále investujeme do rozvoja know-how 

a zručností našich zamestnancov. 

Školíme ich a dopĺňame ich informácie o najnovších 

technických vývojoch a službách.

Spoločnosť Daikin v strednej Európe chce tiež podporiť 

našich partnerov a odborníkov, aby udržali kvalitu 

a efektívnosť služieb na najvyššej možnej úrovni. Preto 

poskytujeme našim partnerom a profesionálom rôzne 

technické školenia a semináre.  

 

ACADEMY Central Europe

Máte záujem o školenie? Kontaktujte svojho zástupcu pre viac 

informácií, radi pre vás pripravíme školenie šité na mieru.

Naše školenia slúžia dvom rôznym obchodným 

potrebám a cieľovým skupinám: 

Školenia k produktom technických služieb
Tieto školenia sú určené pre servisných technikov 

a inžinierov, ktorí inštalujú, uvádzajú do prevádzky, 

vykonávajú údržbu a servis produktov Daikin. 

K dispozícii sú iba pre priamych zákazníkov spoločnosti 

Daikin (profesionálne spoločnosti, ktoré nakupujú od 

spoločnosti Daikin). 

Semináre k produktovým aplikáciám
Tieto semináre sú určené projektantom

a technickým zamestnancom oddelenia predaja 

systémov HVAC. Naučia ich, ako správne navrhnúť 

systémy s produktmi značky Daikin.
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 Poznámky
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 Poznámky



 Nižšie prevádzkové náklady

 Vyššia kvalita vzduchu v miestnosti

 Minimálny čas potrebný na čistenie fi ltra 

 Unikátna technológia

UNIKÁTNE

čaká na udelenie

patentu

Unikátny 

príbeh úspechu je späť

Flexibilita 

na uspokojenie vašich potrieb

smer prúdenia 
vzduchu

Samočistiaci fi lter 
pre kanálové jednotky 

 Modulárne L
Prvotriedna jednotka s efektívnou 
rekuperáciou tepla

  6 vopred defi novaných veľkostí

  Súlad s VDI 6022

  Prekročenie požiadavky ERP 2018

  Ovládanie typu plug & play

Vyfukovaný vzduch
Čerstvý 

vzduch

Privádzaný 

vzduchVratný vzduch
ALB

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o. 

Galvaniho /C, SK-  Bratislava, Slovakia · Tel.: //    · Fax: +//    · e-mail: offi  ce@daikin.sk · www.daikin.sk

Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre 

certifikáciu kvapalinového chladenia a horúcovodných tepelných 

čerpadiel, izbovéhého klimatizačného zariadenia a systémy 

variabilného prietoku chladiva. Aktuálnu platnosť certifikátov si 

môžete overiť online: www.eurovent-certification.com

Produkty Daikin sú distribuované:Produkty Daikin sú distribuované:

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti 

Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Spoločnosť Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe 

HandelsGmbH zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, 

ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu 

prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

Spoločnosť Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH otvorene odmieta akúkoľvek 

zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo 

vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami 

spoločnosti Daikin Europe N.V. 
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Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov


