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ПОДОВО ТЯЛО ЗА СКРИТ МОНТАЖ
ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА РЕСТОРАНТ

ТАВАННО ТЯЛО ЗА СКРИТ МОНТАЖ 
ХОТЕЛСКО ПРИЛОЖЕНИЕ 

НАПЪЛНО ПЛОСКА КАСЕТА 
ОФИСНО ПРИЛОЖЕНИЕ

НАЙ-ЕФЕКТИВНИТЕ И 
ГЪВКАВИ ВЪНШНИ ТЕЛА

НЕЗАБЕЛЕЖИМАТА VRV
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Съдържание
VRV,  
решението за търговския сектор

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

Продуктова гама на външни тела

Външните тела на Daikin предлагат 
решение за всяко приложение и 
климатични условия.

Вътрешни тела 

Вътрешните тела на Daikin са 
предназначени да се впишат прекрасно 
във всеки интериор, от съвременен до 
класически, като са тихи и удобни при 
работа.

Гореща вода

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

Въздухообработващи 
климатични камери

С конструкцията си от тип „plug-and-
play“ и присъщата си универсалност, 
въздухообработващите климатични 
камери на Daikin могат да се 
конфигурират и комбинират така, че да 
отговарят на конкретните потребности 
на всяка сграда.
 

Вентилация и въздушни завеси 
Biddle

Daikin предлага най-широката гама от 
вентилационни тела и изключително 
ефективни и лесни за монтиране 
въздушни завеси Biddle за здравословна 
и комфортна среда.

Системи за управление

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

Опции и принадлежности

Ние предлагаме пълен набор от 
опции и принадлежности, които дават 
възможност за персонализиране на 
нашите системи, за да отговарят на 
различни изисквания на клиентите.
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VRV, решението за 
търговския сектор

VRV технологията на Daikin поведе по пътя при 

персонализирането, което да съответства на 

изискванията за комфорт и енергийна ефективност 

на отделните търговски сгради. Гъвкава, за да 

обхване всички приложения и климатични условия, 

VRV има уникални продукти, които правят разликата 

за вас и вашите клиенти. 
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VRV IV определя стандарта 
… отново

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

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

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

• Уникални продукти, които правят разликата

при ефективността
 › Променлива температура на хладилния агент, водеща до най-високата сезонна ефективност
 › Таванна касета с кръгъл поток със самопочистващ се панел
 › Абсолютна надеждност на данните със сертификация по Eurovent на въздушно охлажданите външни тела

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

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

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

при управлението
 › Икономически ефективна малка система за управление на сградата Intelligent Touch manager, интегрираща всички видове продукти
 › Лесно интегриране в BMS на трети лица
 › Специализирани решения за управление за приложения като техническо охлаждане, магазини, хотели, ...

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

• Най-добрият партньор за вашия зелен проект

VRV климатичната система е първата в света индивидуална климатична система с регулиране на променливата температура на хладилния агент, комерсиализирана 
от Daikin през 1982 г. VRV е запазена марка на Daikin Industries Ltd, като това е съкращение от технология, която ние наричаме „Variable Refrigerant Volume“ 
(променлив обем на хладилния агент). BREEAM е регистрирана търговска марка на BRE (общностна търговска марка на Building Research Establishment Ltd. E5778551). 
Марките, логата и символите на BREEAM са авторско право на BRE и са възпроизведени с разрешение

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ
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SB.RKXYQ-T

Кое е ново?

• 

 › Най-богатата гама на пазара от тела с предно издухване
 › Най-компактното тяло на пазара (RXYSCQ-T)
 › Свързване на стилни жилищни или VRV вътрешни тела
 › Цялостно решение, вкл. въздушни завеси, въздухообработващи 
климатични камери, ...

 › Пълна надеждност, благодарение на PCB, охлаждани с хладилен агент

• i
 › Незабележимата VRV
 › Уникална концепция за външно сплит тяло
 › Лесно и бързо транспортиране и монтаж от само двама души
 › Цялостно решение, вкл. въздушни завеси, въздухообработващи 
климатични камери, ...

 › Предлага се във вариант 5 и 8 к.с.

Стандартите на VRV IV
• Променлива температура на хладилния агент

 › Пригодете вашата VRV система за най-добра сезонна ефективност и комфорт
 › До 28% по-висока сезонна ефективност (ESEER)
 › Първата VRV, работеща в зависимост от външните климатични условия
 › Вече без студени въздушни течения благодарение на по-високата 

температура на изходящия въздух

• Постоянен комфорт

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

• Конфигуратор за VRV

 › софтуер за най-бързо и най-точно въвеждане в експлоатация, 
конфигуриране и персонализиране

• Цялостно решение

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

 › комбиниране на жилищни и VRV вътрешни тела

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

• Дисплей на външното тяло за бързи настройки на място

Предимства за монтажниците
Daikin VRV IV определя стандарта с най-новите 
технологии, въвеждане в експлоатация и 
техническо обслужване, които пестят време
 › Опростено и пестящо време въвеждане в 
експлоатация с Конфигуратор за VRV

 › Проверка от разстояние за пропуск на 
хладилен агент

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

Предимства за консултантите
VRV IV технологията на Daikin поведе по пътя 
при персонализирането, което да съответства 
на изискванията за комфорт и енергийна 
ефективност на отделните сгради, като води до 
намалени капиталови и текущи разходи
 › Екологичен дизайн
 › Идеална за постигане на най-добрите нива по 
BREEAM/EPBD

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

 › Уникална спецификация за моновалентно 
отопление

Предимства за собствениците
VRV IV е най-доброто решение за 
персонализиран комфорт и интелигентно 
управление, съобразено с вашите индивидуални 
нужди и за максимизиране на енергийната 
ефективност
 › Годишни икономии на разходи до 28%  
(в сравнение с VRV III)

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

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

 › Интегрираната система позволява максимална 
енергийна ефективност за крайния потребител

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

Термопомпа
Рекуперация на 

топлината
Замяна

С водно охлаждане

10/12 к.с. 8 к.с. 4/5/6 к.с. 4/5 к.с.
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22

HXY-A HXHD-A

Подобрена ефективност

 › При работа по рекуперация на топлината,  
VRV IV е до 15% по-ефективна от VRV III

 › Цялостната ефективност е увеличена с до 28%, благодарение на 
променливата температура на хладилния агент

 › Топлината може да бъде повторно използвана за осигуряване на 
„безплатна“ гореща вода

Максимален комфорт

VRV системата с рекуперация на топлината позволява 
едновременно охлаждане и отопление.
 › За собствениците на хотели това означава перфектна 
обстановка за гостите, тъй като те могат свободно да 
избират между охлаждане или отопление

 › За офиси, това означава перфектна работна атмосфера 
както за пространства с изложение на юг, така и за такива с 
изложение на север

T
 amb

Натоварване

Подобрено 
управление на 

хладилния агент в 
смесен режим

До 15%  
по-ефективна.

Охлаждане

Извлечена  

топлина

Гореща вода

 Технологии на  с рекуперация на топлината

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ
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BS4Q14A BS6,8Q14A

BS10,12Q14A BS16Q14A

BS1Q10,16,25A

Плавният поток на хладилния 
агент в 3-тръбна система, 
благодарение на 2 по-малки 
газови тръби, води до по-
голяма енергийна ефективност

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

0 50 100 m

110%

105%

100%

95%

90%

85%

80%

3-тръбна VRV H/R

2-тръбна система*

Предимства на 3-тръбната технология

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

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

Максимална конструктивна гъвкавост и бързина на 
монтажа

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

 › Много по-кратко време за монтаж, благодарение на широката 
гама, компактните размери и ниското тегло на мулти BS кутиите

По-ефективна поради по-малкия спад на налягането
Н

ал
яг

ан
е

Енталпия

Входяща мощност на Daikin

Консумирана 
мощност 

за 2-тръбна 
система

Кондензация 55°C

Кондензация 45°C

Многопортови: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16Единичен порт

*само за серия термопомпи
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Но VRV е повече… 
стандартни функции на VRV
Ниски експлоатационни разходи

 › Прецизно зоново управление и инверторна технология
 › До 50% икономия с интелигентни сензори и самопочистваща се 
касета

 › Текущите разходи на базиран на вода вентилаторен конвектор 
могат да бъдат от 40 до 72% по-високи в сравнение с VRV система с 
рекуперация на топлината

Отлична конструктивна гъвкавост

 › Голяма дължина на тръбите за хладилен агент
 › Компактните тела изискват до 29% по-малко пространство в 
сравнение с традиционните базирани на вода системи, което 
увеличава отдаваното под наем пространство

 › Поетапен монтаж зона по зона, пригоден към нуждите на 
сградата

 › Модулен подход за по-добро балансиране на топлинните 
натоварвания в сградата

 › Външните тела могат да се монтират на открито или на закрито
 › Най-широката гама от вътрешни тела, които да отговорят на 
нуждите на клиентите

 › Решения за всички климатични условия от -25°C до +52°C
 › Специална VRV S-серия, разработена за малки капацитети

вътрешен монтаж 
ESP до  

78 pa

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ
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emura
emura

Лесен монтаж и обслужване

 › Автоматично тестване и зареждане с хладилен агент
 › Лесно обслужване и постигане на съответствие с изискванията 
на регламента за флуорираните парникови газове чрез 
дистанционна проверка на количеството хладилен агент

 › Връзка тип „Plug and play“ за VRV към въздухообработващи 
климатични камери на Daikin, най-лесното решение със само 
една точка на контакт

Високи нива на комфорт

 › Индивидуално управление и едновременно охлаждане и 
отопление за перфектна персонална среда

 › Ниски нива на шум до 19 dB(A)
 › Интелигентните сензори и по-високата температура на 
изходящия въздух предотвратяват студени течения

 › Уникално проектирани тела:  
Daikin Emura, Nexura и напълно плоска касета 
 

 

 › Сензор за CO
2
 в комбинация с вентилационни тела на 

Daikin (VAM, VKM) осигуряват приток на свеж въздух, като 
същевременно не позволяват загуби на енергия поради 
свръхвентилация

Замърсен въздух, 

обработен с пълен 

топлообмен

Чист въздух отвън

Чист въздух, 

обработен 

с пълен 

топлообменЗамърсен 

въздух вътре

Лесна употреба

 › Интелигентно управление на енергията 
автоматично оптимизира работата 24/7

Преди или в съответствие със 
законодателството

 › Всички вътрешни тела напълно отговарят на 
изискванията на директивата за еко-дизайн чрез 
внедряване на правотокови вентилатори (партида 11)

 › Всички хидравлични модули отговарят на 
изискванията на директивата за еко-дизайн чрез 
използването на ефективни помпи (партида 11)

 › Всички вентилационни тела отговарят на изискванията 
на директивата за еко-дизайн (партида 6)

 › VRV външните тела с въздушно охлаждане са 
сертифицирани по Eurovent, което означава абсолютна 
надеждност на данните, тъй като Daikin ясно посочва 
комбинациите от външни/вътрешни тела

НАПЪЛНО ПЛОСКА КАСЕТА

Знаете ли, че...?
 › Daikin е единственият производител, който 
ясно споменава комбинациите от външни/
вътрешни тела, за които са приложими нашите 
публикувани данни

 › Daikin ще продължи да настоява Eurovent да 
избира и да проверява не само външното тяло 
за тестване, но също така и видовете вътрешни 
тела, и да се позовава на комбинацията на 
уебсайта на Eurovent

 › Една нова гама високоефективни канални 
вътрешни тела FXTQ50A, FXTQ63A, FXTQ80A 
и FXTQ100A е представена за свързване само 
с VRV IV термопомпен тип и рециклиране на 
топлината

 › Ние продължаваме да инвестираме в 
подобряване на нашата сезонна ефективност, а 
не на номиналната ефективност
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Ventilation Xpress

Инструмент за избор на вентилационни устройства (VAM, 
VKM). Изборът се основава на дадени въздушни потоци на 
подавания/извличания въздух (включително свеж въздух), и 
като се има ESP на въздуховодите за подаване/извличане:

Поддръжка за моделиране на информацията за 
сградата (BIM)

 › BIM подобрява ефективността във фазата на 
проектиране и изграждане

 › Daikin е сред първите, които предоставиха пълна 
библиотека с BIM обекти за своите VRV продукти

 › Изтеглете ги от  
 http://bimobject.com/en/product/?freetext=daikin

VRV Pro, инструмент за проектиране

Професионална програма за избор на VRV е истински 
инструмент за проектиране на VRV. Програмата 
позволява проектиране на VRV климатични системи 
по точен и икономичен начин, като отчита реалните 
термични свойства на всяка сграда. Чрез изчисляване 

на годишното енергийно потребление, тя предоставя 
възможност на проектанта да направи точен избор 
и да получи конкурентни цени за всеки проект. 
Освен това, тя гарантира оптимални работни цикли и 
максимална енергийна ефективност.

 › Определя размера на електрическите нагреватели
 › Визуализация на психрометрична диаграма
 › Визуализация на избраната конфигурация
 › Необходимите настройки на място, посочени в 
доклада

Xpress, инструмент за бързо изготвяне на оферта

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

 › Избиране на вътрешни тела
 › Свързване на външните тела с вътрешните тела
 › Автоматично генериране на схема на тръбопроводите с 
местата на свързване

 › Автоматично генериране на електрическа схема
 › Избиране на възможни централизирани системи за управление
 › Визуализация на резултатите в MS Word, MS Excel и AutoCAD

Помощни инструменти

Приложения за поддръжка на продажбите
Симулатор на сезонни решения, симулация и сравнение

С този софтуерен инструмент можете да симулирате 
сезонната ефективност, годишната консумация на енергия 
и

 
 емисиите на СО

2
 за даден климат, профил на натоварване 

(охлаждане, отопление, рекуперация на топлината, ковалентно, 
двувалентно ...) и комбинация от системи. С неговия интуитивен 
и привлекателен графичен интерфейс, симулацията, 
сравнението и изчисляването на възвръщаемостта на 
инвестицията може да се извърши в рамките на няколко минути.

НОВО

www.daikineurope.com/ 
support-and-manuals/ 
software-downloads

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ
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Oнлайн поддръжка

НОВО  Бизнес портал

 › Вижте нашия нов екстранет, който мисли заедно с вас на my.daikin.eu
 › Бързо намерете информация чрез мощно търсене
 › Персонализирайте опциите, така че да виждате само информацията, 

която ви интересува
 › Достъп чрез мобилно устройство или настолен компютър

Интернет

 › Намерете нашето решение за приложения
 › Вижте преглед на нашите примери от практиката
 › Научете повече подробности за нашите водещи продукти

Литература
 › Вижте преглед на цялата литература за нашата професионална мрежа 
и крайни клиенти www.daikineurope.com/support-and-manuals/catalogues

 › Изтеглете цялата техническа документация като проектантски 
справочници, софтуер за избор, ръководства за монтаж и сервиз 
директно от нашия екстранет: extranet.daikineurope.com

ХОТЕЛ PORTA FIRA

www.daikin.bg/references

www.daikin.bg/ 
commercial/applications

БанкаХотел

Дом

Супермаркет

Склад и 
магазин

Офис

Спорт и 
свободно 

време

Ресторант

Промишленост

Техническа 
сграда

SKY TOWER, ОФИСНИ И ЖИЛИЩНИ ПРОЕКТИ;  
159 ВЪНШНИ ТЕЛА, 653 ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

ХОТЕЛ LE PIGONNET,  
8 VRV ЗА ЗАМЯНА

CINEMEERSE, КИНО,  
12 ВЪНШНИ ТЕЛА С ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА 
КЛИМАТИЧНА КАМЕРА

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

 › Отопление и охлаждане за целогодишен 
комфорт

 › Гореща вода за ефективно осигуряване на 
гореща вода

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

 › Вентилация за висококачествен климат в 
помещенията

 › Въздушни завеси за оптимално разделяне на 
въздуха 

 › Управления за максимална ефективност на 
работата

Комбинирайте до 70% от потреблението на енергия на сградата

Цялостно решение

Гореща вода

Въздушни завеси

Отопление

Охлаждане

Управления

Вентилация
Подово отопление

Средно потребление на енергия в офисСредно потребление на енергия в хотел

Осветление

Офис 
оборудване

Интегриране 
на 
оборудване 
от трета 
страна

Отопление на 
помещения 25%

Охлаждане на 
помещения 9%

Вентилация 5%

ДругиГореща вода 9%

Други

Офис

В кухнята

Осветление

Отопление на помещения 31%

Вентилация 4% 

Хладилна техника 3% 

Охлаждане на помещения 15%

Гореща вода 17%70%

Интегриране 
на 
оборудване 
от трета 
страна

Концепция за цялостно решение

48%
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22

*само за свързване към VRV с рекуперация на топлина

Отопление и охлаждане Интелигентни системи за управление

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

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

 › Мини BMS свързва Daikin и оборудване от трета страна
 › Интегриране на решения за интелигентно управление 
с инструменти за управление на енергията за 
намаляване на текущите разходи

Въздушна завеса BiddleНискотемпературен хидравличен модул

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

 › Гореща вода от 25°C до 45°C

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

 › Гореща вода от 25°C до 80°C

Високотемпературен хидравличен модул* Вентилация

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

 › Осигурява свежа, здравословна и комфортна 
среда

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

 › Високоефективно решение за разделяне на 
климата при врати

Една система,  
множество приложения за хотели, офиси, 

магазини за продажби на дребно, домове …

Концепция за цялостно решение
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Вижте в

www.youtube.com/
DaikinEurope

VRV  
за офиси и банки

VRV  
за хотели

Ефективност на работното място

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

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

 › Уникална касета, която приляга напълно към 
архитектурни таванни плочи

 › Интелигентни сензори
• максимизиране на ефективността чрез изключване 

на тялото, ако в конферентната зала няма никой
• максимизиране на комфорта чрез насочване 

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

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

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

 › Осигуряване на гореща вода за мивки и подово 
отопление

 › Истинско надеждно техническо охлаждане до -20°C, 
включително функция за режим на работа/готовност

Гостоприемство с икономии

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

Нашето решение за хотели предлага:
 › Ниски разходи за отопление и гореща вода чрез 
рекуперация на топлината от зони, изискващи 
охлаждане

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

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

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

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

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

 › Лесна интеграция в софтуер за резервиране на 
хотелски стаи

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

Хотел

Банка / Търговия на 
дребно

Вижте в

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

VRV  
за битово приложение

Намаляване на разходите за търговия на 
дребно

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

 › Технология с компактна инверторна термопомпа
 › Гъвкав монтаж: външното тяло може да се монтира отвън, 

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

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

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

 › Индивидуално управление на всяко вътрешно тяло или 
зона в магазина

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

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

Няма друго място като дома

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

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

2
 в сравнение с 

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

 › Почти безшумни вътрешни тела с нива на звука до 
19 dB(A)

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

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

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

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

 VRV решения за замяна:  
 

Вижте в

www.youtube.com/
DaikinEurope

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

 › По-кратко време за монтаж
 › По-ниски разходи за монтаж
 › Замяна на системи, които не са на Daikin
 › Автоматично зареждане на хладилен агент и 
почистване на тръбите
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VRV външно тяло

EIFFAGE ENERGIE ET EIFFAGE ENERGIE THERMIE
ОФИС СГРАДА

VRV IV ТЕРМОПОМПЕН ТИП С НЕПРЕКЪСНАТО ОТОПЛЕНИЕ

PARK PHI
ОФИС СГРАДА С ОТЛИЧНА ОЦЕНКА ПО 

BREEAM, VRV С ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ

VRV IV I-SERIES VRV IV ТЕРМОПОМПА 
ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ
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VRV IV S-СЕРИЯ

VRV външно тяло

CINEMEERSE, КИНО, 12 ВЪНШНИ ТЕЛА С 
ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА

ХОТЕЛ LE PIGONNET, 8 VRV ЗА ЗАМЯНА
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Модел Име на продукта 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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Най-доброто решение за ефективност и комфорт
 › Напълно интегрирано решение с рекуперация на топлината за 

максимална ефективност
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на 

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

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

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

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

REYQ-T

      
 

                     

Преглед на продуктите
Външни тела 
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Оптималното решение на Daikin за максимален комфорт
 › Постоянно отопление по време на размразяване
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на 

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

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

температура на хладилния агент и постоянно отопление
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Решението на Daikin за комфорт и ниска консумация на енергия
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на 

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

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

температура на хладилния агент

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
V 

IV
-S

  
се

ри
я C

om
pa

ct

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

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

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

хладилния агент

RXYSCQ-TV1
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Решение за икономия на пространство без компромис с ефективността
 › Пестяща пространство вертикална конструкция за гъвкав монтаж
 › Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: 

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

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

температура на хладилния агент

RXYSQ-TV1/TY1
TV1   

TY1      
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Незабележимата VRV
 › Уникална VRV термопомпа за вътрешен монтаж
 › Пълна гъвкавост за всяко местоположение на магазин и тип сграда, 

понеже външното тяло е незабележимо и разделено на 2 части
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива 

температура на хладилния агент
 › Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: 

точно управление на температурата, вентилация и въздушни завеси 
Biddle

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

външни температури

RTSYQ-PA    

VR
V 
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as
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c Конфигурация на VRV Classic

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

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

съществуващата система от тръби
 › Драстично подобрете комфорта, ефективността и надеждността
 › Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
 › Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители

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

съществуващата система от тръби
 › Драстично подобрете комфорта, ефективността и надеждността
 › Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
 › Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура 

на хладилния агент

RXYQQ-T*        
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Идеална за високи сгради, използващи вода като източник на топлина
 › Намалени емисии на CO2 благодарение на използването на 

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

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

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

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

 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива 
температура на хладилния агент

 › Опцията за регулиране на променливия воден поток повишава 
гъвкавостта и управлението

RWEYQ-T8*

 

      

 Единично тяло

 Комбинация от няколко тела

НОВО

НОВО

НОВО

* Не е сертифицирано по Eurovent
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Модел Име на продукта 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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Най-доброто решение за ефективност и комфорт
 › Напълно интегрирано решение с рекуперация на топлината за 

максимална ефективност
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на 

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

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

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

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

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

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

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

температура на хладилния агент и постоянно отопление
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Решението на Daikin за комфорт и ниска консумация на енергия
 ›  Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на 

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

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

температура на хладилния агент

RXYQ-T(9)
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Най-компактната VRV
 › Компактната и лека конструкция с един вентилатор спестява място и е лесна за монтаж
 › Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: точно 

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

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

хладилния агент

RXYSCQ-TV1

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

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

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

температура на хладилния агент

RXYSQ-TV1/TY1
TV1   

TY1      
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Незабележимата VRV
 › Уникална VRV термопомпа за вътрешен монтаж
 › Пълна гъвкавост за всяко местоположение на магазин и тип сграда, 

понеже външното тяло е незабележимо и разделено на 2 части
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива 

температура на хладилния агент
 › Покрива всички топлинни нужди на сградата чрез една точка на контакт: 

точно управление на температурата, вентилация и въздушни завеси 
Biddle

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

външни температури

RTSYQ-PA    
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V 
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c Конфигурация на VRV Classic

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

управление

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

съществуващата система от тръби
 › Драстично подобрете комфорта, ефективността и надеждността
 › Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
 › Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители

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

съществуващата система от тръби
 › Драстично подобрете комфорта, ефективността и надеждността
 › Без прекъсване на ежедневната работна дейност при замяна на вашата система
 › Безопасно заменете системи на Daikin и на други производители
 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива температура 

на хладилния агент

RXYQQ-T*        
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Идеална за високи сгради, използващи вода като източник на топлина
 › Намалени емисии на CO2 благодарение на използването на 

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

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

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

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

 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV като променлива 
температура на хладилния агент

 › Опцията за регулиране на променливия воден поток повишава 
гъвкавостта и управлението

RWEYQ-T8*

 

      

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

VRV IV с рекуперация на 
топлината REYQ-T � O � � � � O �  ʯ Стандартна граница на коефициент на свързване за 

цялата система: 50 ~ 130%

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

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

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

Свързване на въздухообработващи 
климатични камери EKEXV + EKEQMCBA    

Въздушна завеса Biddle CYV-DK-    
VRV IV термопомпен тип
RYYQ-T / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  ʯ Стандартна граница на коефициент на свързване за 

цялата система: 50 ~ 130%

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

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

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

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

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

HRV тела VAM-, VKM-      
Свързване на въздухообработващи 
климатични камери EKEXV + EKEQMCBA    
Свързване на въздухообработващи 
климатични камери EKEXV + EKEQFCBA 

Въздушна завеса Biddle CYV-DK-    

VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ- � � O O � � O �  ʯ Стандартна граница на коефициент на свързване за 
цялата система: 50 ~ 130%

само с VRV вътрешни тела    

с вътрешни тела за жилищно 
приложение   ʯ  С вътрешни тела за жилищно приложение: граница на 

коефициент на свързване: 80 ~ 130%

VRV IV i серия SB.RKXYQ-T  O O O   O   ʯ Стандартна граница на коефициент на свързване за 
цялата система: 50 ~ 130%

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

VRV Classic RXYCQ-A  O O O  O O O

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

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

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

цялата система: 50 ~ 130%

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

цялата система: 50 ~ 130%

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

цялата система: 50 ~ 130%

Външни тела 
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VRV IV с рекуперация 
на топлината

Най-доброто решение за ефективност и комфорт

 › Напълно интегрирано решение с рекуперация на топлината за 
максимална ефективност с COPs до 8!

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

 › Безплатно отопление и производство на гореща вода, осигурявано 
чрез прехвърляне на топлина от зони, изискващи охлаждане, към 
зони, изискващи отопление или гореща вода

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

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

 › Свободна комбинация от външни тела, която да отговори на мястото 
на монтаж или изискванията за ефективност

 › Възможност за разширяване на работния обхват при охлаждане до 
-20°C за техническо охлаждане, напр. в сървърни помещения

 › Има всички стандартни функции на VRV

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

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

Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Макс. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,43 (3) 11,3 (3) 12,9 (3) 14,3 17,5
EER kW 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
ESEER - Автоматична 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
ESEER - Стандартна 6,25 5,78 5,36 5,45 5,14 4,84 4,39
COP при номинален капацитет kW 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,16 (3) / 4,90 (4) 4,17 (3) / 4,27 (4) 4,02 (3) / 4,56 (4) 4,10 (3) 3,76 (3)
COP при максимален капацитет kW 4,54 (3) 4,27 (3) 3,98 (3) 3,88 (3) 3,95 3,60
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (5)
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

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

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Тегло Тяло kg 210 218 304 305 337
Вентилатор Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) 78 79 81 86 88
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 58 61 64 65 66
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5,0~43,0

Отопление Мин.~Макс. °CWB -20~15,5 (6)
Хладилен агент Тип R-410A

Зареждане kg 9,7 9,8 9,9 11,8
tCO₂eq 20,2 20,5 20,7 24,6

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52 12,7 15,9
Газ вън. д. mm 19,1 22,2 28,6
Сгъстен газ вън. д. mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Обща дължина на тръбите Система Действителна м 1 000

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

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

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

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

Входяща мощност 
- 50 Hz

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

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

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

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Газ вън. д. mm 22,2 28,6 34,9
Сгъстен газ вън. д. mm 19,1 22,2 28,6
Обща дължина на тръбите Система Действителна м 500 1 000

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

* Проверете техническите данни за ограничения

REYQ-T

Разлика до 30 m във 
височината между 
вътрешните тела
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+

REYQ-T

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

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

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

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

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

Входяща мощност 
- 50 Hz

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

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

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

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 19,1
Газ вън. д. mm 34,9 41,3
Сгъстен газ вън. д. mm 28,6 34,9
Обща дължина на тръбите Система Действителна м 1 000

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

Модул на външно тяло REMQ 5T
Размери Тяло Височина/Широчина/Дълбочина mm 1 685/930/765
Тегло Тяло kg 210
Вентилатор Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 162
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) 77
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 56
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5,0~43,0

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

Зареждане kg 9,7
tCO₂eq 20,2

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

(1) Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 
0 m. Данни за серия със стандартна ефективност (2) Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на 
тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent (3) Номиналният капацитет на отопление се базира на: вътрешна температура: 
20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност (4) Номиналният капацитет на отопление се базира 
на: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent 
(5) Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (VRV вътрешно тяло, хидравличен модул, RA вътрешни тела и т.н.) и ограничението за коефициент на 
свързване на системата (50%<=CR<=130%) (6) Техническа настройка за охлаждане, за повече информация, направете справка с ръководството за монтаж | Съдържа флуорирани парникови газове

Охлаждане

Отопление

Гореща вода

Извлечената топлина доставя 

безплатна гореща вода и 

отопление

VRV с рекуперация на топлината 
(REYQ8-54T)

BS-кутия

BS-кутия Хидравличен 
модул само за 

отопление към VRV 

Водосъдържател 
за битова 

гореща вода

Соларен панел 
на Daikin

Битова гореща вода

Нискотемп. радиатор

Въздухообработваща климатична камера

Подово отопление

VRV вътрешни телаТръба за течност

F1, F2 комуникация

Тръба за газ

Гореща вода

Тръба за сгъстен газ
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VRV IV термопомпен тип

Оптималното решение на Daikin за максимален комфорт

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

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

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

 › Свободна комбинация от външни тела, която да отговори на мястото 
на монтаж или изискванията за ефективност

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

 › Има всички стандартни функции на VRV

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

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

Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Макс. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)
EER kW 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Автоматична 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Стандартна 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP при номинален капацитет kW 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,31 (3) / 5,08 (4) 4,20 (3) / 4,30 (4) 4,05 (3) / 4,59 (4) 4,00 3,86
COP при максимален капацитет kW 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (5)
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

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

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Тегло Тяло RYYQ/RXYQ kg 243/187 252/194 356/305 391/314
Вентилатор Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) 78 79 81 86 88
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 58 61 64 65 66
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~43

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

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

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52 12,7 15,9
Газ вън. д. mm 19,1 22,2 28,6
Обща дължина на тръбите Система Действителна м 1 000

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

Външна система RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9 40T
Система Модул 1 на външно тяло 10T 8T 12T 16T 8T 10T

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

Диапазон на мощност k.c. 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Капацитет на охлаждане Ном. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3 111,9
Капацитет на 
отопление

Ном. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3 111,9
Макс. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0 125,5

Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2 31,3
Отопление Ном. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1 26,7

Макс. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2 31,1
EER kW 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Автоматична 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36 6,74
ESEER - Стандартна 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03 5,29
COP при номинален капацитет kW 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
COP при максимален капацитет kW 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1 4,0
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

Мин. 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
Ном. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1 000
Макс. 715 780 845 910 975 1 040 1 105 1 170 1 235 1 300

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 15,9 19,1
Газ вън. д. mm 28,6 34,9 41,3
Обща дължина на тръбите Система Действителна м 1 000

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

RYYQ-T/RXYQ-T(9)

Разлика до 30 m във 
височината между 
вътрешните тела



 25 25 25

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

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

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

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

Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Макс. kW 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8
EER kW 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Автоматична 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Стандартна 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP при номинален капацитет kW 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
COP при максимален капацитет kW 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

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

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 19,1
Газ вън. д. mm 41,3
Обща дължина на тръбите Система Действителна м 1 000

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

Модул на външно тяло за комбинации на RYYQ RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Размери Тяло Височина/Широчина/Дълбочина mm 1 685/930/765 1 685/1 240/765
Тегло Тяло kg 188 195 309 319
Вентилатор Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) 78 79 81 86 88
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 58 61 64 65 66
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~43

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

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

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 20 25 32 40 50
(1) Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за 
серия със стандартна ефективност (2) Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилния агент: 
5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent (3) Номиналният капацитет на отопление се базира на: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 7°CDB, 6°CWB, 
еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия със стандартна ефективност (4) Номиналният капацитет на отопление се базира на: вътрешна температура: 20°CDB, външна температура: 
7°CDB, 6°CWB, еквивалентна дължина на тръбите: 5 m, разлика в нивата: 0 m. Данни за серия с висока ефективност, сертифицирана по Eurovent (5) Действителният брой вътрешни тела, които могат да се свързват, 
зависи от типа вътрешно тяло (VRV вътрешно тяло, хидравличен модул, RA вътрешно тяло, и т.н.) и ограничението на коефициента на свързване за системата (50% <= CR <= 130%) | Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER 
съответства на номинална работа на термопомпена VRV4, без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия | Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ SEER съответства на номинална работа на термопомпена 
VRV4, като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (работа с регулиране на променлива температура на хладилния агент) | Съдържа флуорирани парникови газове

RYYQ-T/RXYQ-T(9)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-A
VRV вътрешно тяло

FXSQ-A
VRV вътрешно тяло

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2

Вътрешни тела за комбиниране

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

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

Daikin Emura – стенно тяло FTXG20LW 
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Стенно тяло CTXS15K FTXS20K FTXS25K FTXS35K
CTXS35K FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura – подово тяло FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Подово тяло FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Подово-таванно тяло FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B
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КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ

Широка гама, много функции

Те може да са дискретни, но телата от VRV IV S-серията на Daikin се открояват, когато 

става въпрос за предоставяните от тях предимства. Те осигуряват перфектен вътрешен 

климат, като остават напълно незабележими отвън. Ако имате нужда от ефикасна и 

ефективна климатизация чрез напълно незабележимо тяло, не търсете повече.

Най-
компактното 

тяло на пазара
823 mm височина 

и 88 kg

VRV IV S-серия 
термопомпен тип

RXYSCQ-TV1 / RXYSQ-TV1 / RXYSQ-TY1

www.youtube.com/
DaikinEurope

Характеристики

 › Може да бъде свързана широка гама от стилни 
жилищни или търговски вътрешни тела

 › Цялостно решение за климатизация, интегриращо 
въздухообработващи климатични камери и/или 
въздушни завеси

 › Пълна надеждност благодарение на PCB, 
охлаждани чрез хладилен агент

 › Подходящо за по-големи проекти до 150 и 200 m2

 › Лекото тяло (до 88 kg) е лесно за монтаж и работа
 › Напълно подходяща за всяко приложение, 
благодарение на широката гама от тела с малък 
размер

 › Най-богатата гама на пазара от тела с предно 
издухване

Цялостно решение

Nexura Напълно плоска касета

Напълно плоска касета Въздушна завеса Biddle

Въздухообработваща 

климатична камера за 

вентилация

Daikin Emura -  

стенно тяло

82
3 

m
m

10/12 к.с. 8 к.с. 4/5/6 к.с. 4/5 к.с.

Компактно:
Лесно за преместване и 
монтиране от екип от двама души.

https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&feature=youtu.be&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R
https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&feature=youtu.be&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R
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RXYSCQ-TV1

Външно тяло RXYSCQ 4TV1 5TV1
Диапазон на мощност k.c. 4 5
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12,1 14,0
Капацитет на 
отопление

Ном. kW 12,1 14,0
Макс. kW 14,2 16,0

Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 3,43 4,26
Отопление Ном. kW 3,18 3,91

Макс. kW 4,14 5,00
EER kW 3,53 3,29
COP при номинален капацитет kW 3,81 3,58
COP при максимален капацитет kW 3,43 3,20
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (1)
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

Мин. 50 62,5
Ном. -
Макс. 130 162,5

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 823x940x460
Тегло Тяло kg 94
Вентилатор Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 91
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) 68 69
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 51 52
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~46

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

Зареждане kg 3,7
tCO₂eq 7,7

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52
Газ вън. д. mm 15,9
Обща дължина на тръбите Система Действителна м -

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 32

(1) Действителният брой тела зависи от типа на вътрешното тяло (VRV DX вътрешно тяло, RA DX вътрешно тяло и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (който е 50%<=CR<=130%) 
(2) Съдържа флуорирани парникови газове

VRV IV S-серия Compact 
термопомпен тип

Най-компактната VRV

 › Компактната и лека конструкция с един вентилатор прави 
тялото почти незабележимо

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

 › Широка гама от вътрешни тела: свържете VRV или стилни 
вътрешни тела като Daikin Emura, Nexura ...

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

 › 3 стъпки при тих режим на работа през нощта: стъпка 1: 47 dB(A), 
стъпка 2: 44 dB(A), стъпка 3: 41 dB(A)

 › Възможност за ограничаване на пиковото потребление между 
30 и 80%, например по време на периоди с потребност за 
голяма мощност

 › Има всички стандартни функции на VRV

RXYSCQ-TV1
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RXYSQ4-6TV1 / RXYSQ4-6TY1

Външно тяло RXYSQ-TV1/RXYSQ-TY1 4TV1 5TV1 6TV1 4TY1 5TY1 6TY1 8TY1 10TY1 12TY1
Диапазон на мощност k.c. 4 5 6 4 5 6 8 10 12
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5
Капацитет на 
отопление

Ном. kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 
Макс. kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5

Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 3,03 3,73 4,56 3,03 3,73 4,56 6,12 8,24 10,15
Отопление Ном. kW 2,68 3,27 3,97 2,68 3,27 3,97 5,20 6,60 8,19 

Макс. kW 3,43 4,09 5,25 3,43 4,09 5,25 6,22 8,33 10,25 
EER kW 4,00 3,75 3,40 4,00 3,75 3,40 3,66 3,40 3,30
COP при номинален капацитет kW 4,52 4,28 3,90 4,52 4,28 3,90 4,31 4,24 4,09 
COP при максимален капацитет kW 4,14 3,91 3,43 4,14 3,91 3,43 4,02 3,78 3,66 
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (1)
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

Мин. 50 62,5 70 50 62,5 70 100 125 150
Ном. -
Макс. 130 162,5 182 130 162,5 182 260 325 390

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 345x900x320 1 430x940x320 1 615x940x460
Тегло Тяло kg 104 144 175 180
Вентилатор Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 106 140 182
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) 68 69 70 68 69 70 73 74 76
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 50 51 50 51 55 57
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~46 -5~52

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

Зареждане kg 3,6 4,5 7 8
tCO₂eq 7,5 9,4 14,6 16,7

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52 12,7
Газ вън. д. mm 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4
Обща дължина на тръбите Система Действителна м -

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 32 16 25 32

(1) Действителният брой тела зависи от типа на вътрешното тяло (VRV DX вътрешно тяло, RA DX вътрешно тяло и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (който е 50%<=CR<=130%)  
(2) Съдържа флуорирани парникови газове

VRV IV S-серия 
термопомпен тип

Решение за икономия на пространство без компромис с 
ефективността

 › Пестяща пространство вертикална конструкция за гъвкав 
монтаж

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

 › Широка гама от вътрешни тела: свържете VRV или стилни 
вътрешни тела като Daikin Emura, Nexura, ...

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

 › 3 стъпки при тих режим на работа през нощта: стъпка 1: 47 dB(A), 
стъпка 2: 44 dB(A), стъпка 3: 41 dB(A)

 › Възможност за ограничаване на пиковото потребление между 
30 и 80%, например по време на периоди с потребност за 
голяма мощност

 › Има всички стандартни функции на VRV

RXYSQ-TV1/RXYSQ-TY1
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ТРЪБЕН ПЪТ ОТ 70 М ПОЗВОЛЯВА 
МОНТАЖ ДАЛЕЧ ОТ КЪЩАТА

МОНТАЖ НА ПАРАПЕТ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ГОЛЯМА ВИЛА

Монтаж върху покрив на офис.

Мини VRV
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VRV IV термопомпа за 
вътрешен монтаж

Незабележима

 › Напълно незабележима, виждат се само решетките
 › Безпроблемно интегриране с околните сгради
 › Изключително подходяща за гъсто населени райони, 
благодарение на ниските шумови нива при работа

Интуитивна

 › Цялостна гъвкавост, тъй като външното тяло е 
разделено на 2 части

 › Лесно и бързо транспортиране и монтаж от само 
двама души

 › Лесно сервизно обслужване, всички компоненти 
могат лесно да бъдат достигнати

Интелигентна

 › Патентован V-образен топлообменник за най-
компактното тяло (с височина от 400 mm)

 › Може да се свърже към всички VRV вътрешни тела
 › Осигурява цялостно решение, когато се комбинира 
с вентилационни тела, въздушни завеси Biddle и 
управления

SB.RKXYQ-T 

Продължавайте да търсите, 
никога няма да ме намерите

Можете да монтирате и на най-взискателните 

места високоефективни и надеждни климатични 

системи на Daikin, които остават незабележими 

от нивото на улицата.

Уникална 
концепция с  

 5 патента

i

Незабележима

Уникално външно сплит тяло

Комплексно решение

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ
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SB.RKXYQ5T

Външна система SB.RKXYQ 5T
Система Компресорен двигател RKXYQ5T

Топлообменник RDXYQ5T
Диапазон на мощност k.c. 5
Капацитет на охлаждане Ном. 35°CDB kW 14,0
Капацитет на 
отопление

Ном. 6°CWB kW 14,0
Макс. 6°CWB kW 16,0

Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. 35°CDB kW 4,38
Отопление Ном. 6°CWB kW 3,68

Макс. 6°CWB kW 4,71
EER при ном. капацитет 35°CDB kW/kW 3,20
COP при ном. капацитет 6°CWB kW/kW 3,80

при макс. капацитет 6°CWB kW/kW 3,40
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 10 (1)
Индекс за свързване 
на вътрешни тела

Мин. 62,5
Ном. -
Макс. 162,5

Вентилатор Външно статично 
налягане

Макс. Pa 150
Ном. Pa 60

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

Мин. °CDB 5
Макс. °CDB 35

Тръбни 
съединения

Между модула на 
компресора (CM) и модула 
на топлообменника (HM)

Течност вън. д. mm 12,7
Газ вън. д. mm

19,1

Между модула на 
компресора (CM) и 
вътрешните тела (IU)

Течност вън. д. mm 9,5
Газ вън. д. mm 15,9

Обща дължина на тръбите Система Действителна м 140

 (1) Действителният брой тела зависи от типа на вътрешното тяло (VRV DX вътрешно тяло и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (който е 50%<=CR<=130%)

Модул на външно тяло RKXYQ5T - модул на компресора RDXYQ5T - модул на топлообменника
Размери Тяло Височина/Широчина/Дълбочина mm 701/600/554 397/1 456/1 044
Тегло Тяло kg 77 97
Вентилатор Тип - Центробежен

Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min - 55
Посока на пресушаване - Въздуховод на нагнетяване

Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) - -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 47 47
Хладилен агент Тип R-410A R-410A

Зареждане kg 2 -
tCO₂eq 4,2 -

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5 -
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3N~/50/380-415 1N~/50/220-240
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16 10

VRV IV термопомпа за 
вътрешен монтаж

Незабележимата VRV

 › Уникална VRV термопомпа за вътрешен монтаж

 
 
 
 

 › Несравнима гъвкавост, защото тялото е разделено на два 
елемента: топлообменник и компресор

 Топлообменник

VRV вътрешни 
тела

Компресорен двигател

Макс. 70 m

Макс. 30 m

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 › Изключително подходяща за гъсто населени райони, 
благодарение на ниските шумови нива при работа и 
безпроблемно интегриране с околните сгради, понеже се 
виждат само решетките

SB.RKXYQ-T

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

 › Леките тела (макс. 97 kg) могат да се монтират от двама души
 › Уникалният V-образен топлообменник осигурява компактни 
размери (тялото на топлообменника е с височина от само 
400 mm) и дава възможност за монтаж в окачен таван, като 
същевременно гарантира отлична ефективност

 › Свръхефективни центробежни вентилатори (увеличение на 
ефективността с над 50% в сравнение с вентилатор тип Sirocco)

 › Компресор с малки размери (600 x 550 mm), който максимизира 
полезното подово пространство

 › Има всички стандартни функции на VRV
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RTSYQ14-16PA

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

Модул 2 на външно тяло - RTSQ12PAY1
Функционално устройство BTSQ20PY1

Диапазон на мощност k.c. 10 14 16 20
Капацитет на охлаждане Ном. kW 28,0 40,0 45,0 56,0
Капацитет на отопление Ном. kW 31,5 (1) / 28,0 (2) 45,0 (1) / 40,0 (2) 50,0 (1) / 45,0 (2) 63,0 (1) / 55,9 (2)
Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 7,90 12,6 14,9 15,4
Отопление Ном. kW 7,78 (1) / 8,18 (2) 11,4 (1) / 12,8 (2) 13,0 (1) / 15,0 (2) 15,4 (1) / 18,7 (2)

EER kW 3,54 3,17 3,02 3,64
COP kW 4,05 (1) / 3,42 (2) 3,95 (1) / 3,13 (2) 3,85 (1) / 3,00 (2) 4,09 (1) / 2,99 (2)
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 21 30 34 43
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

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

Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном./Макс. dB(A) 60/62 61/63 63/65
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52 12,7 15,9
Газ вън. д. mm 22,2 28,6
Изравняване на масло вън. д. mm - 19,1
Обща дължина на тръбите Система Действителна м 500

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

(1) Отопление: Температура на закрито 20°CDB, външна темп. 7°CDB,6°CWB (2) Отопление: Температура на закрито 20°CDB, външна темп. -10°CWB

Модул на външно тяло RTSQ 20P 8PA 10PA 12PA 14PA 16PA
Размери Тяло Височина/Широчина/Дълбочина mm 1 570/460/765 1 680/930/765 1 680/1 240/765
Тегло Тяло kg 110 205 257 338 344
Вентилатор Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min - 185 200 233 239
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) -
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~43

Отопление Мин.~Макс. °CWB -25~15,5
Хладилен агент Тип R-410A

Зареждане kg - 9,4 10,5 10,9 11,7
tCO₂eq - 19,6 21,9 22,8 24,4

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 20 25 35 40

RTSYQ-PA

VRV III термопомпен тип, 
оптимизирана за отопление

Когато отоплението е приоритет, без компромис с 
ефективността

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

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

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

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

 › Има всички стандартни функции на VRV
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RXYCQ14-20A

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

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

EER kW 3,03 3,71 3,42 3,07 3,10 3,00 2,81
COP kW 3,86 4,00 3,90 3,85 3,80 3,65 3,50
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

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

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 680x635x765 1 680x930x765 1 680x1 240x765
Тегло Тяло kg 159 187 240 316 324
Вентилатор Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 95 171 185 196 233 239
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) 78 81 86 88
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 58 59 61 64 65 66
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~43

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

Зареждане kg 6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 11,7
tCO₂eq 12,9 16,1 17,5 18 23,6 24 24,4

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52 12,7 15,9
Газ вън. д. mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Обща дължина на тръбите Система Действителна м 300

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

Съдържа флуорирани парникови газове

RXYCQ-A

VRV Classic 

Конфигурация на VRV Classic

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

 › Има всички стандартни функции на VRV
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2013
(1-ва)

Технология  
за замяна
Бързият и качествен начин за 

обновяване на системите с R-22 и R-407C 
Тези предимства ще убедят клиента ви

Драстично подобрете ефективността, комфорта и надеждността

Запазване на тръбите за хладилен агент

Избегнете загуба на бизнес

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

Бърз и лесен монтаж

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

По-малък размер, по-висока ефективност

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

Животът на медните тръби ще е за няколко поколения 

 › медните тръби, използвани в климатични системи, тествани от 
Daikin, ще имат живот от над 60 години след монтажа

 › Япония/Китай замениха с VRV Q-серия преди 10 години!

Umeda Center Building, Япония
 › оригиналната климатична система: 
използва се от 20 години

 › замяна с VRV Q-серия: 2006 - 2009
 › капацитетът е увеличен от  
1 620 к.с. до 2 322 к.с.

 › Награда на SHASE за  
обновяване:

По-ниски дългосрочни разходи

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

Решението на Daikin за 
обновяване на ниска цена

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

!  Замяна на външните 
тела

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

R-410A (RXYQQ-T)R-407C (RSXYP-L7)R-22 (RSXY-KA7)

До 48%  
по-малко  

потребление
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Предимства на VRV-Q за увеличаване на вашата печалба

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

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

Замяна на системи, които не са на Daikin 
Това е решение за безпроблемна замяна за Daikin системи и за 
VRF системи на други производители.

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

Конвенционално решение VRV-Q
1   Възстановете хладилния агент 1   Възстановете хладилния агент
2   Отстранете телата 2   Отстранете телата
3   Махнете тръбите за хладилен агент Повторно използване на 

съществуващи тръби и кабели4   Монтирайте новите тръби и кабели
5   Монтирайте нови тела 3   Монтирайте нови тела
6   Тест за пропускливост 4   Тест за пропускливост
7   Вакумно сушене 5   Вакумно сушене

8   Зареждане с хладилен агент 6    Автоматично зареждане с 
хладилен агент, почистване 
и тестване

9   Съберете замърсяването
10 Пробна експлоатация

â
До 45%  

по-бърз монтаж

Сравнете стъпките за монтажа

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

 › Автоматично почистване на 
тръбите

 › Пробна експлоатация

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

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

!  Планирате ли вашата замяна в бъдеще?  

Наблюдавайте вашата система сега!

Използването на вашата сграда може да се е 
променило през годините. Наблюдението и 
експертните съвети на Daikin ви подготвят за 
оптимална замяна за максимизиране на ефективността 
и комфорта, като същевременно минимизирате 
инвестиционните разходи за новата си система.
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RQCEQ712-848P

Външна система RQCEQ 280P3 360P3 460P3 500P3 540P3 636P3 712P3 744P3 816P3 848P3
Система Модул 1 на външно тяло RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3

Модул 2 на външно тяло RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3
Модул 3 на външно тяло - RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3
Модул 4 на външно тяло - RQEQ212P3

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

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

EER kW 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 3,36 3,19 3,01 2,90
COP kW 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

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

Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 57 61 62 63 64 63 64 65 66
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Газ вън. д. mm 22,2 25,4 28,6 34,9
Сгъстен газ вън. д. mm 19,1 22,2 25,4 28,6
Обща дължина на тръбите Система Действителна м 300

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

 Съдържа флуорирани парникови газове

Модул на външно тяло RQEQ 140P3 180P3 212P3
Размери Тяло Височина/Широчина/Дълбочина mm 1 680/635/765
Тегло Тяло kg 175 179
Вентилатор Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 95 110
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 54 58 60
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~43

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

Зареждане kg 10,3 10,6 11,2
tCO₂eq 21,5 22,1 23,4

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3~/50/380-415
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15 20 22,5

RQCEQ-P3 (рекуперация на топлината)

VRV за замяна

 › Икономична и бърза замяна, тъй като трябва да се смени 
само външното и вътрешното тяло, което означава, че вътре в 
сградата няма никаква нужда от работа

 › Може да се направи подобрение на ефективността с повече от 
70% благодарение на технологичните новости в технологията на 
термопомпата и по-ефективния хладилен агент R-410A

 › По-малко обемен и изискващ по-малко време монтаж в 
сравнение с монтаж на нова система, тъй като тръбата за 
хладилния агент може да бъде запазена

 › Уникалното автоматично зареждане с хладилен агент 
елиминира необходимостта да се изчислява обема на хладилния 
агент и позволява безопасна замяна на системи на конкурентни 
фирми

 › Автоматично почистване на тръбопровода за хладилния агент, 
дори когато е възникнала неизправност в компресора

 › Точно управление на температурата, осигуряване на свеж 
въздух, въздухообработващи климатични камери и въздушни 
завеси Biddle - всичко, интегрирано в една система и изискващо 
само една точка на контакт

 › Включва стандартите и технологиите на VRV IV: Променлива 
температура на хладилния агент и напълно инверторни 
компресори (за тела RXYQQ-T)

 › Възможност за добавяне на вътрешни тела и увеличаване на 
капацитета без промяна на тръбопровода за хладилния агент

 › Възможност за разпределяне на различни етапи на подмяна 
благодарение на модулната конструкция на системата VRV

 › Свободна комбинация от външни тела, която да отговори на 
мястото на монтаж или изискванията за ефективност  
(за тела RXYQQ-T)

 › Има всички стандартни функции на VRV
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RXYQQ8-12T

VRV за замяна

Външно тяло RXYQQ-T RQYQ140P 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Система Модул 1 на външно тяло RQYQ140P -
Диапазон на мощност k.c. 5 8 10 12 14 16 18 20
Капацитет на охлаждане Ном. kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0
Капацитет на 
отопление

Ном. kW 16,0 22,4 28,0 33,5 40,00 45,0 50,4 56,0
Макс. kW - 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,50 63,00

Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 3,36 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 15,0 18,5
Отопление Ном. kW 3,91 4,75 6,29 7,77 9,52 11,1 12,6 14,50

Макс. kW - 5,5 7,38 9,1 11,2 12,8 14,6 17,0
EER kW 4,17 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,36 3,03
ESEER - Автоматична - 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Стандартна - 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP при номинален капацитет kW 4,09 4,72 4,45 4,31 4,20 4,05 4,00 3,86
COP при максимален капацитет kW - 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 3,87 3,71
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 10 64
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

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

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 680x635x765 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Тегло Тяло kg 175 187 194 305 314
Вентилатор Дебит на въздушния поток Охлаждане Ном. m³/min 95 162 175 185 223 260 251 261
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) - 78 79 81 86 88
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 54,0 58 61 64 65 66
Работен диапазон Охлаждане Мин.~Макс. °CDB -5~43

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

Зареждане kg 11,1 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO₂eq 23,2 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52 12,7 15,9
Газ вън. д. mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Обща дължина на тръбите Система Действителна м 300

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

Външно тяло RXYQQ-T 22T 24T 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
Система Модул 1 на външно тяло RXYQQ10T RXYQQ8T RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ8T RXYQQ10T

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

Диапазон на мощност k.c. 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Капацитет на охлаждане Ном. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0
Капацитет на 
отопление

Ном. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 83,9 100,0 95,4 113,0 106,3 111,9 131,5
Макс. kW - 94,0 - 106,5 - 119,0 125,5 -

Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 16,27 18,21 19,98 21,98 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2 31,3 33,29
Отопление Ном. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 20,4 25,6 23,7 29,8 25,1 26,7 32,98

Макс. kW - 23,7 - 27,4 - 29,2 31,1 -
EER kW 3,78 3,70 3,68 3,57 3,5 3,4 3,2 3,6 3,54
ESEER - Автоматична 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36 6,74 6,65
ESEER - Стандартна 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03 5,29 5,19
COP при номинален капацитет kW 4,37 4,25 4,16 4,10 4,05 4,00 3,95 4,2 4,14
COP при максимален капацитет kW 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,90 3,79 4,1 4,0 3,99
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

Мин. 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525
Ном. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1 000 1 050
Макс. 715 780 845 910 975 1 040 1 105 1 170 1 235 1 300 1 365

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 15,9 19,1
Газ вън. д. mm 28,6 34,9 41,3
Обща дължина на тръбите Система Действителна м 300

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

Съдържа флуорирани парникови газове | Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия. | Стойността на 
АВТОМАТИЧНИЯ SEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (работа с регулиране на променлива температура на хладилния агент) | Действителният 
брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (VRV вътрешно тяло, хидравличен модул, RA вътрешно тяло и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50%<=CR<=130%)

RQYQ-P/RXYQQ-T (термопомпа)
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BS1Q-A

BS6,8Q14AV1

BS 4 Q14 A

ЕТАП 2
Рекуперация на топлината между външни тела 
(С рекуперация на топлината и термопомпен тип)

Водноохладителна кула (затворен тип), котел

Топлина, предавана към водоохлаждащия кръг

VRV-W

ЕТАП 1
Рекуперация на топлината между 
вътрешни тела

Вътрешни тела основно в 
режим на охлаждане, частично 

в режим на отопление

RWEYQ-T8

Вътрешният монтаж прави тялото 
незабележимо отвън

 › Безпроблемно интегриране с околните сгради, 
понеже не можете да видите тялото

 › Изключително подходящо за звуково чувствителни 
помещения, понеже няма звук от външната работа

 › Превъзходна ефективност, дори при най-
екстремните външни условия, особено при 
геотермална работа

Регулиране на променливия воден поток

 › Опцията за регулиране на променливия воден 
поток намалява използването на прекомерно много 
енергия чрез циркулационната помпа

 › Чрез управление на вентил за регулиране на 
променливия воден поток, водния поток бива 
намален, когато е възможно, което спестява 
енергия

Ниски нива на хладилен агент

VRV системите с водно охлаждане обикновено имат 
по-малко хладилен агент за всяка система, което ги 
прави идеални за спазване на законодателството за 
EN378, ограничаващо количеството хладилен агент в 
болници и хотели.

Нивата на хладилен агент остават ограничени, 
благодарение на:
 › ограничено разстояние между вътрешното и 
външното тяло

 › модулност: монтиране на малки системи на всеки 
етаж вместо една голяма система. Благодарение на 
водната верига, рекуперация на топлината все още 
е възможна в цялата сграда

Термопомпа тип вода-въздух

2-степенна рекуперация на топлината

Възможност за 
свързване към най-

широката и най-
компактната гама  

VRV IV BS кутии

+

VRV-W
Вътрешни тела основно в режим на 
отопление, частично в режим на охлаждане

Външна 

температура

Вятър

Клапа за регулиране на променливия 

воден поток

Инверторна 

помпа

Унифицирана гама 
за термопомпа 
и рекуперация 
на топлината 

и стандартна и 
геотермална серия

Топлина, абсорбирана от водоохлаждащия кръг

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ
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VRV-W

VRV-W

VRV IV серия с водно 
охлаждане
Идеална за високи сгради, използващи вода като 
източник на топлина

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

2
 

благодарение на използването на геотермална енергия като възобновяем 
енергиен източник

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

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

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

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

 › 2-степенна рекуперация на топлината: първа степен между вътрешните тела, 
втора степен между външните тела благодарение на съхранението на енергия 
във водния кръг

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

управлението
 › Има всички стандартни функции на VRV

RWEYQ8-10T8

Външно тяло RWEYQ 8T8 10T8 16T8 18T8 20T8 24T8 26T8 28T8 30T8
Система Модул 1 на външно тяло RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

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

Диапазон на мощност k.c. 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Капацитет на охлаждане Ном. kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 27,5 (2) 44,8 (1) / 44,8 (2) 50,4 (1) / 49,9 (2) 56,0 (1) / 55,0 (2) 67,2 (1) / 67,2 (2) 72,8 (1) / 72,3 (2) 78,4 (1) / 77,4 (2) 84,0 (1) / 82,5 (2)
Капацитет на отопление Ном. kW 25,0 (3) / 25,0 (4) 31,5 (3) / 31,5 (4) 50,0 (3) / 50,0 (4) 56,5 (3) / 56,5 (4) 63,0 (3)/ 63,0 (4) 75,0 (3) / 75,0 (4) 81,5 (3) / 81,5 (4) 88,0 (3) / 88,0 (4) 94,5 (3) / 94,5 (4)
Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 4,42 (1) / 4,45 (2) 6,14 (1) / 6,35 (2) 8,8 (1) / 8,9 (2) 10,6 (1) / 10,8 (2) 12,3 (1) / 12,7 (2) 13,3 (1) / 13,4 (2) 15,0 (1) / 15,3 (2) 16,7 (1) / 17,2 (2) 18,4 (1) / 19,1 (2)
Отопление Ном. kW 4,21 (3) / 4,30 (4) 6,00 (3) / 6,20 (4) 8,4 (3) / 8,6 (4) 10,2 (3) / 10,5 (4) 12,0 (3) / 12,4 (4) 12,6 (3) / 12,9 (4) 14,4 (3) / 14,8 (4) 16,2 (3) / 16,7 (4) 18,0 (3) / 18,6 (4)

EER kW 5,07 (1) / 5,03 (2) 4,56 (1) / 4,33 (2) 5,07 (1) / 5,03 (2) 4,77 (1) / 4,62 (2) 4,56 (1) / 4,33 (2) 5,07 (1) / 5,03 (2) 4,86 (1) / 4,74 (2) 4,69 (1) / 4,51 (2) 4,56 (1) / 4,33 (2)
COP kW 5,94 (3) / 5,81 (4) 5,25 (3) / 5,08 (4) 5,94 (3) / 5,81 (4) 5,53 (3) / 5,38 (4) 5,25 (3) / 5,08 (4) 5,94 (3) / 5,81 (4) 5,65 (3) / 5,51 (4) 5,43 (3) / 5,27 (4) 5,25 (3) / 5,08 (4)
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 36 (5)
Индекс за 
свързване на 
вътрешни тела

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

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 000x780x550 -
Тегло Тяло kg 137 -
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dB(A) 50 51 53 54 55 56
Работен диапазон Температура на 

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

Хладилен агент Тип R-410A
Зареждане kg 3,5 4,2 -

tCO₂eq 7,3 8,8 -
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Газ вън. д. mm 19,10 (6) 22,2 (6) 28,6 (6) 34,9 (6)
Сгъстен газ вън. д. mm 15,9 (7) / 19,10 (8) 19,1 (7) / 22,10 (8) 22,2 (7) / 28,60 (8) 28,6 (7) / 34,90 (8)
Вода Пoстъпваща/изходяща ISO 228 - G1 1/4 B Външна 

резба/ISO 228 - G1 1/4 B 
Външна резба

-

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

(1) Охлаждане: Температура на закрито 27°CDB; 19°CWB; температура на входящата вода: 30°C; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7,5 m, разлика в нивата: 0 m. Посочените стойности са със 100 % вода (без 
гликол) (2) Охлаждане: Температура на закрито 27°CDB; 19°CWB; температура на входящата вода: 30°C; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7,5 m, разлика в нивата: 0 m. Посочените стойности са с 30% гликол. 
(3) Отопление: Температура на закрито 20°CDB; температура на входящата вода: 20°C; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7,5 m, разлика в нивата: 0 m. Посочените стойности са със 100 % вода (без гликол). 
(4) Отопление: Температура на закрито 20°CDB; температура на входящата вода: 20°C; съответстващ тръбопровод за охлаждащия агент: 7,5 m, разлика в нивата: 0 m. Посочените стойности са с 30% гликол. (5) Действителният 
брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (VRV вътрешно тяло, хидравличен модул, RA вътрешно тяло и т.н.) и ограничението за коефициент на свързване на системата 
(50%<=CR<=130%) (6) В случай на система с термопомпа, не се използва тръбата за газ (7) В случай на система за регенериране на топлина (8) В случай на система с термопомпа | Съдържа флуорирани парникови газове

RWEYQ-T8

Тръби за вода
Тръби за хладилен агент

Разлика в нивото между вътрешните тела: 15 m

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

Неограничена дължина на тръбите за монтаж
Вътрешен монтаж
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BS1Q-A

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

Отопление Ном. kW 0,005
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 6 8
Указател за максимална мощност на вътрешни тела, които могат да се свързват 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 207x388x326
Тегло Тяло kg 12 15
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Тръбни 
съединения

Външно тяло Течност вън. д. mm 9,5
Газ вън. д. mm 15,9 22,2
Сгъстен газ вън. д. mm 12,7 19,1

Вътрешно тяло Течност вън. д. mm 9,5
Газ вън. д. mm 15,9 22,2

Звукоабсорбираща термоизолация Устойчиво на пламък кече от полиуретанова пяна
Електрозахранване Фаза 1~

Честота Hz 50
Напрежение V 220-240

Общо кръгове Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15

Индивидуална разклонителна 
кутия за VRV IV с 
рекуперация на топлината

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

 › Компактна и лека за монтаж
 › Идеална за отдалечени помещения, защото няма нужда от 
дренажни тръби

 › Позволява интегриране на сървърни помещения в решението 
за рекуперация на топлината, благодарение на функцията за 
техническо охлаждане

 › Свързване на тяло до клас 250 (28 kW)
 › По-бърз монтаж благодарение на отворена връзка
 › Позволява приложения при много потребители
 › Свързване към REYQ-T, RQCEQ-P3 и RWEYQ-T8 VRV IV тела с 
рекуперация на топлината

BS1Q-A
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BS6,8Q14AV1

BS-Q14AV1

Вътрешно тяло BS 4Q14AV1 6Q14AV1 8Q14AV1 10Q14AV1 12Q14AV1 16Q14AV1
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Отопление Ном. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 20 30 40 50 60 64
Максимален брой вътрешни тела за разклонение, които могат да се свързват 5
Брой разклонения 4 6 8 10 12 16
Указател за максимална мощност на вътрешни тела, които могат да се свързват 400 600 750
Указател за максимална мощност на вътрешни тела за разклонение, които могат да се свързват 140
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1 060x430
Тегло Тяло kg 17 24 26 35 38 50
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Тръбни 
съединения

Външно тяло Течност вън. д. mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1
Газ вън. д. mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9
Сгъстен газ вън. д. mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6

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

Дренаж VP20 (вътр.д. 20/вън.д. 26)
Звукоабсорбираща термоизолация Уретанова пяна, полиуретанова пяна
Електрозахранване Фаза 1~

Честота Hz 50
Напрежение V 220-440

Общо кръгове Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15

Мулти разклонителна кутия 
за VRV IV с рекуперация 
на топлината

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

 › Много по-кратко време за монтаж, благодарение на широката 
гама, компактните размери и ниското тегло на мулти BS кутиите

 › До 70% по-малка и 66% по-лека от предишната серия
 › По-бърз монтаж, благодарение на намален брой точки за 
запояване и окабеляване

 › Всички вътрешни тела могат да се свързват към една BS кутия
 › Необходими са по-малко портове за инспекция в сравнение с 
монтаж на единични BS кутии

 › До 16 kW наличен капацитет за порт
 › Свързване на тяло до клас 250 (28 kW) чрез комбиниране на  
2 порта

 › Няма ограничение на неизползваните портове, което позволява 
поетапен монтаж

 › По-бърз монтаж благодарение на отворена връзка
 › Свързване към REYQ-T, RQCEQ-P3 и RWEYQ-T8 VRV IV тела с 
рекуперация на топлината
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FXFQ-A

FXMQ-P7

FXDQ-M9

VRV вътрешни тела
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FXZQ-A

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

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

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

Та
ва

нн
а 

ка
се

та

УНИКАЛНО

Таванна 
касета с 
кръгъл поток

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

FXFQ-A         

Напълно 
плоска 
касета

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

изолирани помещения
 › Гъвкавост, подходяща за помещение с всякаква конфигурация

FXZQ-A      

Двустранна 
таванна 
касета 
за скрит 
монтаж

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

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

FXCQ-A        

Таванна 
ъглова 
касета

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

въздушния поток

FXKQ-MA    

За
 с

кр
ит

 м
он

та
ж

 в
 т

ав
ан

а

Малко 
таванно тяло 
за скрит 
монтаж

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

промени от задно на долно засмукване

FXDQ-M9  

Тънко 
таванно тяло 
за скрит 
монтаж

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

FXDQ-A       

Таванно тяло 
за скрит 
монтаж със 
средно ESP

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

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

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

FXSQ-A           

Таванно тяло 
за скрит 
монтаж с 
високо ESP

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

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

промени от задно на долно засмукване

FXMQ-P7     

Таванно тяло 
за скрит 
монтаж с 
високо ESP

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

FXMQ-MB  
Таванно тяло 
за скрит 
монтаж 
с висока 
ефективност

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

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

FXTQ-A    

Ст
ен

ни Стенно тяло

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

5 различни ъгъла на разпределение на въздуха

FXAQ-P       

Та
ва

нн
и 

за
 о

тк
ри

т 
м

он
та

ж Таванно тяло 
за открит 
монтаж

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

FXHQ-A   

Четиристранно 
таванно тяло 
за открит 
монтаж

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

FXUQ-A  

П
од

ов
и

Подово тяло

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

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

FXLQ-P      

Подово тяло 
за скрит 
монтаж

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

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

FXNQ-A      

Капацитет на охлаждане (kW)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Капацитет на отопление (kW)2 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Преглед на продуктите 
Вътрешни тела 

Капацитетен клас (kW)

УНИКАЛНО

УНИКАЛНО
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Съвместими външни тела

RY
YQ

-T

RX
YQ

-T
(9

)

RX
YS

CQ
-T

V1
3

RX
YS

Q
-T

V1
3

RX
YS

Q
-T

Y1
3

Тип Модел Име на продукта 15 20 25 35 42 50 60 71

Таванна 
касета

Таванна касета с  
кръгъл поток  
(вкл. функция за самопочистване1)

FCQG-F      

Напълно плоска  
касета

FFQ-C       

За скрит 
монтаж в 
тавана

Малко таванно тяло за скрит 
монтаж

FDBQ-B    

Тънко таванно тяло за скрит 
монтаж

FDXS-F(9)       

Таванно тяло за скрит монтаж с 
инверторен вентилатор

FBQ-D      

Стенни

Daikin Emura -  
стенно тяло

FTXG-LW/LS         

Стенно тяло
CTXS-K
FTXS-K           

Стенно тяло FTXS-G       

Таванни 
за открит 
монтаж

Таванно тяло за открит монтаж FHQ-C      

Подови

Подово тяло Nexura FVXG-K        

Подово тяло FVXS-F        

Подово-таванно тяло FLXS-B(9)         

Преглед на стилни вътрешни тела

1  Необходим е декоративен панел BYCQ140DG или BYCQ140DGF + BRC1E52A/B 
2    За свързване към стилни вътрешни тела е необходимо BPMKS тяло 
3  За телата RXYS(C)Q, комбинация от RA вътрешни тела и VRV вътрешни тела не е разрешена

Капацитетен клас (kW)

В зависимост от приложението, сплит и Sky Air 
вътрешни тела могат да бъдат свързани към нашата 
VRV IV и VRV IV S-серия външни тела. Вижте гамата 
външни тела за ограничения при комбиниране.

Гама хидравлични модули

Тип Име на продукта Модел 80 125
Температурен обхват 
на изходящата вода

Нискотемпературен 
хидравличен модул

HXY-A8

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

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

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

  5 °C - 45 °C

Високотемпературен 
хидравличен модул

HXHD-A8

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

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

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

 25 °C - 80 °C

Капацитетен клас (kW)
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Преглед на предимствата на
Вътрешни тела 

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

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

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

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

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

Автоматично превключване между охлаждане и отопление Автоматично избира режим на охлаждане или отопление за достигане на зададената температура               

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

(допълнителен)
G1  G1  

G1
F8 

(допълнителен) 
G1
F8 

(допълнителен)   G1 G1 G1 G1

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

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

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

Степени на оборотите на вентилатора Много скорости на вентилатора, от които да избирате за оптимизиране на нивата на комфорт 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 (50~63) 
2 (80~100) 2 3 3 2 2

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

Седмичен таймер Таймерът може да се настрои за стартиране и спиране на работата по всяко време на дневна или седмична база               
Инфрачервено дистанционно управление Инфрачервено дистанционно управление с LCD за дистанционно управление на вашето вътрешно тяло               
Жично дистанционно управление Жично дистанционно управление за дистанционно управление на вашето вътрешно тяло               
Централизирано управление Централизирано управление за управление на няколко вътрешни тела от една единствена точка               

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

поръчка

Стандартен (50~63)
Допълнителна 

поръчка (80~100)

Допълнителна 
поръчка

Допълнителна 
поръчка Стандартен

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



 47

Таванни касетъчни тела Таванни тела за скрит монтаж Стенно 
тяло

Таванни тела за открит 
монтаж Подови тела

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

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

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

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

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

Изключително тихо
Вътрешните тела на Daikin са изключително тихи. Също така е гарантирано, че външните тела няма да нарушават 
спокойствието на околните хора       
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Въздушен филтър Премахва частиците прах във въздуха, за да осигури постоянно подаване на чист въздух
G1
F8 

(допълнителен)
G1  G1  

G1
F8 

(допълнителен) 
G1
F8 

(допълнителен)   G1 G1 G1 G1

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

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

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

Степени на оборотите на вентилатора Много скорости на вентилатора, от които да избирате за оптимизиране на нивата на комфорт 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 (50~63) 
2 (80~100) 2 3 3 2 2

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

Седмичен таймер Таймерът може да се настрои за стартиране и спиране на работата по всяко време на дневна или седмична база               
Инфрачервено дистанционно управление Инфрачервено дистанционно управление с LCD за дистанционно управление на вашето вътрешно тяло               
Жично дистанционно управление Жично дистанционно управление за дистанционно управление на вашето вътрешно тяло               
Централизирано управление Централизирано управление за управление на няколко вътрешни тела от една единствена точка               

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

поръчка

Стандартен (50~63)
Допълнителна 

поръчка (80~100)

Допълнителна 
поръчка

Допълнителна 
поръчка Стандартен

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

FCQG-F/FCQHG-F/FXFQ-A

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

• Уникален самопочистващ се панел.

Таванна касета с кръгъл поток

Уникални функции, които помагат за икономия на разходи
 › Daikin е първата компания, която предложи касета, 
използваща принципа за кръгъл поток със сензори* и 
уникален самопочистващ се панел*.

Самопочистваща се 
касета

Стандартна касета с кръгъл поток

Сумарно сравнение на енергията за 12 месеца

Разход на енергия (kWh)

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

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

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

... По-енергийно ефективна от всяка друга
 › Самопочистващият се панел* означава:

• Текущите разходи са намалени с 50% в 
сравнение със стандартните решения, 
благодарение на автоматичното ежедневно 
почистване на филтъра.

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

• При приложения с фин прах (например 
магазини за дрехи), декоративен панел с филтър 
с по-фина мрежа (BYCQ140DGF) гарантира 
постоянна оптимална ефективност.

• Таванна касета с кръгъл поток - преглед на 
декоративни панели. 

BYCQ140DG BYCQ140DGF BYCQ140DW BYCQ140D

Самопочистващ 
се панел

Самопочистващ 
се панел с 
филтър с по-
фина мрежа

Бял панел Стандартен 
панел

Бял със сиви 
жалузи

Бял със сиви 
жалузи

Напълно бял Бял със сиви 
жалузи

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

Прахът се отстранява лесно с 
прахосмукачка без отваряне на тялото.

До 50% 
спестявания 

благодарение на 
самопочистващ се 

панел

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ
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Маркетингови инструменти
 › Посетете уебсайта:  
www.daikin.bg/minisite/round-flow-cassette

Предимства за монтажника
 › Продукт с уникални функции на този пазар
 › Необходимо е по-малко време за поддръжка на място
 › Използвайте контролера за индивидуално отваряне или 
затваряне на четирите клапи за лесно приспособяване към 
променящата се конфигурация на помещението

 › Лесна настройка на опцията за сензор за подобряване на 
комфорта и икономия на енергия

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

 › Идеален продукт за подобряване на резултата по BREEAM//
EPBD в комбинация със Sky Air Seasonal Smart или VRV IV 
термопомпени тела

Предимства за крайния потребител
 › Проектирана за използване в търговски офиси от всички видове 
и размери, както и в среди за продажби на дребно

 › Перфектни климатични условия: без повече студени течения и/
или усещане за студени крака

 › Спестете до 50% от текущите разходи със самопочистващия се 
панел, който също улеснява поддръжката

 › Вашите клиенти могат да спестят до 27% от сметките си за 
енергия благодарение на опцията за сензор

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

… и подобрен комфорт
 › Модел на 360° нагнетяване на въздушния поток.

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

 › Подовият сензор* отчита 
средната температура на 
пода и гарантира равномерно 
разпределение на температурата 
между тавана и пода.

* налично като опция 

 

www.youtube.com/DaikinEurope

 

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

сензор за 
присъствие

подов 
сензор

https://www.youtube.com/watch?v=1Om2R87hoA8
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САМОПОЧИСТВАЩ СЕ ПАНЕЛ С 
ФИЛТЪР С ПО-ФИНА МРЕЖА, ИДЕАЛЕН 
ЗА МАГАЗИНИ ЗА ДРЕХИ
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BRC1E52A/B

FXFQ20-63A

BRC7FA532F

Вътрешно тяло FXFQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Размери Тяло Височина mm 204 246 288
Широчина mm 840
Дълбочина mm 840

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

Модел BYCQ140D7GFW1 - Самопочистващ се панел с филтър с по-фина мрежа
Цвят Чисто бяло (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 130x950x950
Тегло kg 10,3

Декоративен 
панел 2

Модел BYCQ140D7GW1 - самопочистващ се панел
Цвят Чисто бяло (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 130x950x950
Тегло kg 10,3

Декоративен 
панел 3

Модел BYCQ140D7W1W - Напълно бял
Цвят Чисто бяло (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 50x950x950
Тегло kg 5,4

Декоративен 
панел 4

Модел BYCQ140D7W1 - бял със сиви жалузи
Цвят Чисто бяло (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 50x950x950
Тегло kg 5,4

Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

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

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Високo/Ном. dB(A) 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-
Ниво на звуково 
налягане

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

Хладилен агент Тип R-410A
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35 9,52
Газ вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP25 (вън.д. 32 / вътр.д. 25)

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

Инфрачервено дистанционно управление BRC7FA532F
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

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

Таванна касета с кръгъл поток
360° разпределение на въздушния поток за оптимална 
ефективност и комфорт

 › Нагнетяването на въздуха при 360° осигурява равномерно 
разпределение на въздушния поток и температурата

 › Ежедневното автоматично почистване на филтъра води до по-висока 
ефективност и комфорт и ниски разходи за поддръжка. Прахът се 
отстранява лесно с прахосмукачка без отваряне на тялото

 › Два допълнителни интелигентни сензора подобряват енергийната 
ефективност и комфорта

 › Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за 
помещение с всякаква конфигурация, без да се променя 
местоположението на тялото

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

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

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

Oтвор в корпуса за приток на свеж въздух Допълнителен комплект за приток на свеж въздух

* Подава до 10% свеж въздух в помещението

* Позволява подаване на по-големи количества свеж 
въздух

* Разпределя свежия въздух, така че да е най-ефективно 
предварително охладен / предварително загрят

FXFQ-A

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

 › Най-ниската височина за монтаж на пазара: 214 mm за клас 20-63
 › Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата на 
височина 675 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж 

 [~#//10.32.72.68/fs_mp1_exchange$/assets/Illustrations/AirConditioning/Drain up height 850 mm.tif#~]

675mm
////////////////////////////////////////////

Разклонение за нагнетяването
Главно нагнетяване

Основно тяло
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FFQ-C / FXZQ-A

Защо да изберете напълно плоска касета
• Уникална конструкция на пазара, която приляга напълно към тавана

• Комбинация от модерна технология и отлична ефективност

• Най-тихата касета, предлагана на пазара

Уникален дизайн

 › Проектирана от европейски отдел за дизайн, за да 
отговаря напълно на европейския вкус

 › Напълно изравненa в тавана, оставяйки само 8 mm
 › Напълно вграденa в таванната плоча, като позволява 
монтаж на осветителни тела, високоговорители и 
противопожарни водоразпръсквачи в съседните 
таванни плочи

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

Отличаваща се с технологии

Допълнителен сензор за присъствие
 › Когато помещението е празно, може да настрои 
зададената температура или да изключи тялото, 
което спестява енергия

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

Допълнителен подов сензор
 › Открива температурната разлика и пренасочва 
въздушния поток, за да се осигури равномерно 
разпределение на температурата

Върхова ефективност

 › Стойности на сезонна ефективност до 
*A+ +

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

 › Индивидуално управление на клапите: лесно 
управлява една или повече клапи чрез жично 
дистанционно управление (BRC1E52) при 
пренареждане на стаята. При напълно затваряне 
или блокиране на клапите, е необходима опцията 
„Уплътнение за нагнетателен изход за въздух“ 
* за FFQ25,35C в комбинация с RXS25,35L3 

Най-тихото тяло на пазара

 › Най-тихата касета на пазара (25 dB(A)), важно за 
офисни приложения

Напълно плоска касета
 Дизайн и интелект в комбинация

Маркетингови инструменти 
 › Посетете уебсайта: http://www.daikin.bg/minisite/fully_flat/

www.youtube.com/
DaikinEurope

Предимства за монтажника
 › Продукт, уникален на пазара!
 › Най-тихото тяло (25 dB(A))
 › Удобното за използване дистанционно управление, 
достъпно на няколко езика, дава възможност 
за лесна настройка на опцията на сензора и 
управлява позицията на отделната клапа

 › Дизайн, отговарящ на европейския вкус 

Предимства за консултанта

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

 › Идеален продукт за подобряване на 
резултата по BREEAM//EPBD в комбинация 
със Sky Air Seasonal Smart (FFQ-C) или VRV IV 
термопомпени тела (FXZQ-A) 

Предимства за крайния потребител

 › Инженерно съвършенство и уникален дизайн 
в едно 

 › Най-тихото тяло (25 dB(A))
 › Перфектни условия за работа: без повече 
студени течения

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

 › Гъвкаво използване на пространството 
и подходящо за помещения с всякаква 
конфигурация благодарение на отделно 
управление на всяка клапа

 › Удобно за използване дистанционно 
управление, достъпно на няколко езика

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&feature=youtu.be&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R
https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&feature=youtu.be&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R
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BRC1E52A/B

FXZQ-A

BRC7F530W/S

Вътрешно тяло FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Капацитет на отопление Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Размери Тяло Височина mm 260
Широчина mm 575
Дълбочина mm 575

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

Модел BYFQ60CW
Цвят Бял (N9,5)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 46x620x620
Тегло kg 2,8

Декоративен 
панел 2

Модел BYFQ60CS
Цвят Бял (N9,5) + сребрист
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 46x620x620
Тегло kg 2,8

Декоративен 
панел 3

Модел BYFQ60B3W1
Цвят Бял (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 55x700x700
Тегло kg 2,7

Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Отопление Висок/Ном./Нисък m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Високo/Ном. dB(A) 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dB(A) 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Отопление Високо/Ном./Ниско dB(A) 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Хладилен агент Тип R-410A
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35
Газ вън. д. mm 12,7
Дренаж VP20 (вътр.д. 20/вън.д. 26)

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

Инфрачервено дистанционно управление BRC7F530W (бял панел) / BRC7F530S (сив панел) / BRC7EB530 (стандартен панел)
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

(1) Размерите не включват контролната кутия (2) Съдържа флуорирани парникови газове

Напълно плоска касета

Уникална конструкция на пазара, която приляга напълно към тавана

 › Приляга напълно към тавана в стандартни архитектурни таванни 
плочи, като оставя само 8 mm

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

 › Два допълнителни интелигентни сензора подобряват 
енергийната ефективност и комфорта.

 › Тяло от клас 15, специално разработено за малки или добре 
изолирани помещения, като хотелски стаи, малки офиси и т. н.

 › Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за 
помещение с всякаква конфигурация, без да се променя 
местоположението на тялото!

 
 
 
 
 

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

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

Oтвор в корпуса за приток на свеж въздух Допълнителен комплект за приток на свеж въздух

* Подава до 10% свеж въздух в помещението

* Позволява подаване на по-големи количества свеж въздух

FXZQ-A

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

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

Разклонение за нагнетяването
Главно нагнетяване

Основно тяло

 › Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата на 
височина 630 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж

500 mm
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FXCQ20-40A

BRC1E52A/B BRC7C52

Вътрешно тяло FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Размери Тяло Височина mm 305
Широчина mm 775 990 1 445
Дълбочина mm 620

Тегло Тяло kg 19 22 25 33 38
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Декоративен 
панел

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

Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50 Hz Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 10,5/9/7,5 11,5/9,5/8 12/10,5/8,5 15/13/10,5 16/14/11,5 26/22,5/18,5 32/27,5/22,5
Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) -
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dB(A) 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0
Отопление Високо/Ном./Ниско dB(A) 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0

Хладилен агент Тип R-410A
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35 9,52
Газ вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP25 (вън.д. 32 / вътр.д. 25)

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

Инфрачервено дистанционно управление BRC7C52
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

(1) Съдържа флуорирани парникови газове

Двустранна таванна касета 
за открит монтаж

Тънката и лека конструкция се монтира лесно в тесни коридори

 › Дълбочината на всички тела е 620 mm, идеална за тесни пространства
 › Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за помещение с 

всякаква конфигурация, без да се променя местоположението на тялото!
 › Намалено потребление на енергия благодарение на специално 

разработения малък тръбен топлообменник, постояннотоков електромотор 
на вентилатора и дренажна помпа

 › Стилното тяло се вписва лесно във всякакъв интериор. Клапите се затварят 
изцяло, когато тялото не работи и няма видими въздухоприемащи решетки

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

 › Оптималният комфорт се гарантира с автоматично регулиране на 
въздушния поток според необходимото натоварване

 › Операциите по техническо обслужване могат да се извършват чрез 
демонтаж на предния панел

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

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

Oтвор в корпуса за приток на свеж въздух

* Подава до 10% свеж въздух в помещението

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

Разклонение за нагнетяването Главно нагнетяване

Основно тяло

500 mm500 mm

FXCQ-A
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BRC1E52A/B

FXKQ-MA

BRC4C61

Вътрешно тяло FXKQ 25MA 32MA 40 mA 63MA
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,8 3,6 4,5 7,10
Капацитет на отопление Ном. kW 3,2 4,0 5,0 8,00
Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,066 0,076 0,105
Отопление Ном. kW 0,046 0,056 0,085

Размери Тяло Височина mm 215
Широчина mm 1 110 1 310
Дълбочина mm 710

Тегло Тяло kg 31 34
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Декоративен 
панел

Модел BYK45FJW1 BYK71FJW1
Цвят Бял
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 70x1 240x800 70x1 440x800
Тегло kg 8,5 9,5

Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50 Hz Охлаждане Висок/Нисък m³/min 11/9 13/10 18/15
Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ниско dB(A) 38,0/33,0 40,0/34,0 42,0/37,0
Хладилен агент Тип R-410A

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35 9,52
Газ вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP25 (вън.д. 32 / вътр.д. 25)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C61
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

(1) Съдържа флуорирани парникови газове

Таванна ъглова касета

Едностранно тяло за ъглов монтаж

 › Компактни размери, може лесно да се монтира в тесен окачен 
таван (необходимо е само 220 mm пространство в тавана, 195 с 
панелен разделител, предлаган като принадлежност)

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

Подаване надолу

Подаване напред

Затворен декоративен панел

Комбинация

 
 
 
 

 
 
 

 › Операциите по техническо обслужване могат да се извършват 
чрез демонтаж на предния панел

 › Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата на 
височина 330 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж

 
500 mm

FXKQ-MA
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BRC1E52A/B

FXDQ-M9

BRC4C62

Вътрешно тяло FXDQ 20 m9 25M9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2
Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Размери Тяло Височина mm 230
Широчина mm 652
Дълбочина mm 502

Необходим окачен таван > mm 250
Тегло Тяло kg 17
Корпус Цвят Небоядисан

Материал Галванизирана стомана
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

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

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) 50
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dB(A) 37/32
Отопление Високо/Ниско dB(A) 37/32

Хладилен агент Тип R-410A
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35
Газ вън. д. mm 12,7
Дренаж вътр.д. 21,6, вън. д. 27,2

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/230
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C62
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

(1) Съдържа флуорирани парникови газове

Малко таванно тяло 
за скрит монтаж

Проектирано за хотелски приложения

 › Компактно тяло (височина 230 mm, дълбочина 502 mm), може 
лесно да се монтира в пространство над окачен таван

 › Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 › Гъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха може 
да се промени от задно на долно засмукване

 
 › За улесняване на обслужването дренажната вана може да се 
постави отляво или отдясно на тялото 

 

FXDQ-M9
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 BRC1E52A/B BRC4C65

FXDQ15-32A

Вътрешно тяло FXDQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на отопление Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Размери Тяло Височина mm 200
Широчина mm 750 950 1 150
Дълбочина mm 620

Необходим окачен таван > mm 240
Тегло Тяло kg 22 26 29
Корпус Цвят Галванизирана стомана / небоядисана
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 7,5/7,0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/14,5/13,0

Вентилатор - външно 
статично налягане - 50 Hz

Висок/Ном. Pa 30/10 44/15

Въздушен филтър Тип Сваляем / миещ се / защитен от плесен
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) 50 51 52 53 54
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ном./Ниско dB(A) 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30
Хладилен агент Тип R-410A

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52
Газ вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP20 (вътр.д. 20/вън.д. 26)

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

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

(1) Съдържа флуорирани парникови газове

Тънко таванно тяло 
за скрит монтаж

Тънка конструкция за гъвкав монтаж

 › Компактни размери, лесно се монтира в пространството над 
окачен таван с размер само 240 mm

 › Умереното външно статично налягане до 44 Pa улеснява 
използването с гъвкави въздуховоди с различни дължини

 › Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 › Тяло от клас 15, специално разработено за малки или добре 
изолирани помещения, като хотелски стаи, малки офиси и т. н.

 › Намален разход на електроенергия благодарение на специално 
разработен постояннотоков електромотор на вентилатора

 › Гъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха може 
да се промени от задно на долно засмукване

 › Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата на 
височина 750 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж

FXDQ-A
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 BRC1E52A/B BRC4C65

FXSQ-A

Таванно тяло за скрит 
монтаж със средно ESP

Най-тънкото и същевременно най-мощното тяло с 
умерено статично налягане на пазара

 › Най-тънкото тяло в класа си, само 245 mm (300 mm височина за 
вграждане), благодарение на което тесните пространства над 
тавана вече не са проблем 

 › Изключително тиха работа: ниво на шум до 25 dB(A)
 › Умереното външно статично налягане до 150 Pa улеснява 
използването на гъвкави въздуховоди с различни дължини

 › Възможността за смяна на ESP чрез жично дистанционно 
управление позволява оптимизация на подавания въздушен 
обем

 › Дискретно скрито в стената: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 › Тяло от клас 15, специално разработено за малки или добре 
изолирани помещения, като хотелски стаи, малки офиси и т. н.

 › Намалено потребление на електроенергия благодарение на 
постояннотоков електромотор на вентилатора и дренажната 
помпа

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

Oтвор в корпуса за приток на свеж въздух

* Подава до 10% свеж въздух в помещението

* Позволява подаване на по-големи количества свеж въздух

Допълнителен комплект за приток на свеж въздух

 › Гъвкав монтаж: посоката на засмукване на въздуха може да се 
промени от задно на долно засмукване и има избор между свободно 
ползване или връзка към допълнителна смукателна решетка 

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

За свободно използване 
в окачен таван

За свързване към маншон за 
засмукване на въздух  

(не се предоставя от Daikin)

За директна връзка с 
панел на Daikin  

(чрез комплект EKBYBSD)  

 › Стандартната вградена дренажна помпа за издигане на 
кондензата на височина 625 mm увеличава гъвкавостта и 
скоростта за монтаж

FXSQ-A
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Вътрешно тяло FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Капацитет на отопление Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,041 0,045 0,092 0,095 0,121 0,157 0,214 0,243
Отопление Ном. kW 0,038 0,042 0,089 0,092 0,118 0,154 0,211 0,240

Размери Тяло Височина mm 245
Широчина mm 550 700 1 000 1 400 1 550
Дълбочина mm 800

Тегло Тяло kg 23,5 24 28,5 29 35,5 36,5 46 47 51
Корпус Цвят Небоядисано (галванизирано)

Материал Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7,0 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21,0/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 39/34/28
Отопление Висок/Ном./Нисък m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16,0 32/27/23 36/31,5/26 39/34/28

Вентилатор - външно 
статично налягане - 50 Hz

Висок/Ном. Pa 150/30 150/40 150/50

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) 54 55 60 59 61 64
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dB(A) 29,5/28/25 30/28/25 31/29/26 35/32/29 33/30/27 35/32/29 36/34/31 39/36/33 41,5/38/34
Отопление Високо/Ном./Ниско dB(A) 31,5/29/26 32/29/26 33/30/27 37/34/29 35/32/28 37/34/30 37/34/31 40/37/33 42/38,5/34

Хладилен агент Тип R-410A
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35 9,52
Газ вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP20 (вътр.д. 20/вън.д. 26)

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

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

FXSQ-A

Функция за автоматично 
регулиране на въздушния поток
Автоматично избира най-подходящата крива на вентилатора за 
постигане на номинален въздушен дебит на тялото в рамките  
на ±10%.

Защо?

След монтаж, действителният въздуховод често ще се различава от 
първоначално изчисленото съпротивление на въздушния поток  
действителният дебит може да бъде много по-нисък от номиналния, 
което води до загуба на капацитет или некомфортна температура на 
въздуха.

Функцията за автоматично регулиране на въздушния поток ще 
адаптира автоматично скоростта на вентилатора към всеки 
въздуховод (за всеки модел са достъпни 10 или повече криви на 
вентилатора), което прави монтажа много по-бърз.

 

 

 

± Дебит на въздуха (m3/min)

Дебит (с автоматична 
настройка)

Криви на съпротивление  
на въздуховода

Дебит 
(действителен)

Дебит (номинален)Характеристични 
криви на 
вентилатора

Външно статично налягане (Pa)
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 BRC1E52A/B BRC4C65

FXMQ40P7

Таванно тяло за скрит 
монтаж с високо ESP

Идеално за помещения с големи размери

FXMQ-P7: ESP до 200 Pa 

 › Възможността за смяна на ESP чрез жично дистанционно 
управление позволява оптимизация на подавания въздушен обем

 › Високото външно статично налягане до 200 Pa улеснява 
използването на обширна мрежа от въздуховоди и решетки

 › Дискретно скрито в стената: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 › Намален разход на електроенергия благодарение на специално 
разработен постояннотоков електромотор на вентилатора

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

 › Гъвкав монтаж, понеже посоката на засмукване на въздуха може 
да се промени от задно на долно засмукване 
 
 
 
 
 
 
 

 › Стандартната вградена дренажна помпа за издигане на кондензата 
на височина 625 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж 
 

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

Място на отвор в корпуса за приток на 
свеж въздух

* Подава до 10% свеж въздух в помещението

FXMQ-P7/FXMQ-MB

FXMQ-MB: ESP до 270

 › Високото външно статично налягане до 270 Pa улеснява 
използването на обширна мрежа от въздуховоди и решетки

 › Дискретно скрито в стената: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 › Тяло с голям капацитет: капацитет на отопление до 31,5 kW
 › Намален разход на електроенергия благодарение на специално 
разработен постояннотоков електромотор на вентилатора

Oтвор в корпуса за приток на свеж въздух
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Вътрешно тяло FXMQ-P7/FXMQ-MB 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200 mB 250 mB
Капацитет на охлаждане Ном. kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Капацитет на отопление Ном. kW 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 0,895 1,185
Отопление Ном. kW 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 0,895 1,185

Размери Тяло Височина mm 300 470
Широчина mm 1 000 1 400 1 380
Дълбочина mm 700 1 100

Необходим окачен таван > mm 350 -
Тегло Тяло kg 35 46 132
Корпус Цвят Небоядисан -

Материал Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 58/54,0/50 72/67,0/62
Отопление Висок/Ном./Нисък m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 -/-/-

Вентилатор - външно 
статично налягане - 50 Hz

Висок/Ном. Pa 200/100 270/160 270/170

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени -
Ниво на звукова мощност Охлаждане Високo/Ном. dB(A) 61/- 64/- 67/- 65/- 70/- -/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dB(A) 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 48/-/45
Отопление Високо/Ном./Ниско dB(A) 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 -/-/-

Хладилен агент Тип R-410A
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35 9,52
Газ вън. д. mm 12,7 15,9 19,1 22,2
Дренаж VP25 (вътр.д. 25/вън.д. 32) PS1B

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

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

FXMQ-P7/FXMQ-MB

 

 

 

± 

Функция за автоматично 
регулиране на въздушния поток
Автоматично избира най-подходящата крива на вентилатора за 
постигане на номинален въздушен дебит на тялото в рамките на 
±10%.

Защо?

След монтаж, действителният въздуховод често ще се различава 
от първоначално изчисленото съпротивление на въздушния 
поток  действителният дебит може да бъде много по-нисък от 
номиналния, което води до загуба на капацитет или некомфортна 
температура на въздуха.

Функцията за автоматично регулиране на въздушния поток ще 
адаптира автоматично скоростта на вентилатора към всеки 
въздуховод (за всеки модел са достъпни 10 или повече криви на 
вентилатора), което прави монтажа много по-бърз.

Дебит на въздуха (m3/min)

Дебит  
(с автоматична настройка)

Криви на съпротивление 
на въздуховода

Дебит 
(действителен)

Дебит (номинален)Характеристични 
криви на 
вентилатора

Външно статично налягане (Pa)
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 BRC1E52A/B BRC4C65

FXTQ50A

Вътрешно тяло FXTQ 50A 63A 80A 100A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 5,6 7,1 8,7 11,2
Капацитет на отопление Ном. kW 6,3 8 10,0 12,5
Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,214 0,243 1,294 1,465
Отопление Ном. kW 0,211 0,240 1,294 1,465

Размери Тяло Височина mm 245 470
Широчина mm 1 400 1 550 1 380
Дълбочина mm 800 1 100

Тегло Тяло kg 47 51 137
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 36/26 39/28 58/50 72/62

Вентилатор - външно 
статично налягане - 50 Hz

Висок/Ном. Pa 150/50 140/50 221/132 270/191

Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) -
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ниско dB(A) 39/33 42/34 48/45
Хладилен агент Тип R-410A

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52
Газ вън. д. mm 15,9 19,1 22,2
Дренаж VP20 PS1B

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16 15
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпа)
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B

(1) Може да се свързва само с REYQ8-16T, RYYQ8-16T, RXYQ8-16T(9)

Таванно тяло за скрит монтаж 
с висока ефективност

За най-високата енергийна ефективност

 › Функцията за автоматична настройка на дебита измерва обема 
на въздуха и статичното налягане и настройва номиналния 
дебит на въздуха спрямо тях, независимо от дължината на 
въздуховода, като прави монтажа по-лесен и гарантира 
комфорта. Освен това външното статично налягане може 
да се променя чрез жично дистанционно управление, за да 
оптимизира обема на подаване на въздух (за клас 50 и 63)

 › Тесните пространства над тавана вече не са проблем, телата от 
клас 50 и 60 могат да бъдат вградени бързо, тъй като височината 
им е само 245 mm

 › Високото външно статично налягане до 270 Pa улеснява 
използването на гъвкави въздуховоди с различни дължини

 › Дискретно скрито в тавана: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

FXTQ-A
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         BRC1E52A/B           BRC7EB518

FXAQ20-32P

Вътрешно тяло FXAQ 15P 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на отопление Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Размери Тяло Височина mm 290
Широчина mm 795 1 050
Дълбочина mm 238

Тегло Тяло kg 11 14
Корпус Цвят Бял (3,0Y8,5/0,5)
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14

Въздушен филтър Тип Миеща се гумена мрежа
Ниво на звукова мощност Охлаждане Висока/Ном. dB(A) 52,0/- 53,0/- 54,0/- 55,5/- 57,0/- 60,0/- 65,0/-
Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Ниско dB(A) 34,0/29,0 35,0/29,0 36,0/29,0 37,5/29,0 39,0/34,0 42,0/36,0 47,0/39,0
Хладилен агент Тип R-410A

Потенциал на глобално затопляне 2 087,5
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35 9,52
Газ вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP13 (вътр.д. 13/вън.д. 18)

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

Инфрачервено дистанционно управление BRC7EB518
Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

Стенно тяло

За помещения без окачени тавани и без свободно 
подово пространство

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

 › Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при 
проекти за обновяване

 › Тяло от клас 15, специално разработено за малки или добре 
изолирани помещения, като хотелски стаи, малки офиси и т. н.

 › Намален разход на електроенергия благодарение на специално 
разработен постояннотоков електромотор на вентилатора

 › Въздухът комфортно се разпространява нагоре и надолу, 
благодарение 5 различни ъгъла на разпределение на 
въздуха, които могат да се програмират чрез дистанционното 
управление

 › Операциите по поддръжка могат да се изпълняват лесно отпред 
на тялото

FXAQ-P
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BRC1E52A/B

FXHQ63A

BRC7G53

Вътрешно тяло FXHQ 32A 63A 100A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3,6 7,1 11,2
Капацитет на отопление Ном. kW 4,0 8,0 12,5
Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Размери Тяло Височина mm 235
Широчина mm 960 1 270 1 590
Дълбочина mm 690

Тегло Тяло kg 24 33 39
Корпус Цвят Свежо бяло

Материал Смола
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0
Отопление Висок/Ном./Нисък m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) -
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dB(A) 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Отопление Високо/Ном./Ниско dB(A) 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Хладилен агент Тип R-410A
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35 9,52
Газ вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP20 (вътр.д. 20/вън.д. 26)

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

Инфрачервено дистанционно управление BRC7G53
Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

 (1) Съдържа флуорирани парникови газове

Таванно тяло за 
открит монтаж

За широки помещения без окачени тавани и без 
свободно подово пространство

 › Идеално за комфортен въздушен поток в широки помещения 
благодарение на ефекта на Коанда: до 100° ъгъл на нагнетяване 

 
 
 
 
 
 
 
 

 › Дори помещения с тавани до 3,8 m могат да се отопляват или 
охлаждат много лесно без загуба на капацитет

 › Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при 
проекти за обновяване

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

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

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

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

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

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

Изпускателен отвор 
за въздух

Смукателен отвор за въздух

Преграда

≥300

30 или повече 
(работно 

пространство)

30 или повече  
(работно пространство)

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

Oтвор в корпуса за приток на свеж въздух

* Подава до 10% свеж въздух в помещението

 

FXHQ-A

 › Намалено потребление на електроенергия благодарение на 
постояннотоков електромотор на вентилатора и дренажната 
помпа

 › Стилното тяло се вписва лесно във всякакъв интериор. Клапите 
се затварят изцяло, когато тялото не работи и няма видими 
въздухоприемащи решетки
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BRC1E52A/B

FXUQ-A

BRC7C58

Вътрешно тяло FXUQ 71A 100A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 8,0 11,2
Капацитет на отопление Ном. kW 9,0 12,5
Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Размери Тяло Височина mm 198
Широчина mm 950
Дълбочина mm 950

Тегло Тяло kg 26 27
Корпус Цвят Свежо бяло

Материал Смола
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0
Отопление Висок/Ном./Нисък m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) -
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dB(A) 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Отопление Високо/Ном./Ниско dB(A) 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0

Хладилен агент Тип R-410A
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52
Газ вън. д. mm 15,9
Дренаж вътр.д. 20/вън.д. 26

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC7C58
Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

(1) Съдържа флуорирани парникови газове

Четиристранно таванно 
тяло за открит монтаж

Уникално тяло на Daikin за широки стаи без окачени 
тавани и без свободно подово пространство

 › Дори помещения с тавани до 3,5 m могат да се отопляват или 
охлаждат много лесно без загуба на капацитет

 › Може лесно да се монтира както при нови проекти, така и при 
проекти за обновяване

 › Отделно управление на жалузите: гъвкавост, подходяща за 
помещение с всякаква конфигурация, без да се променя 
местоположението на тялото!

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

 › Стилното тяло се вписва лесно във всякакъв интериор. Клапите 
се затварят изцяло, когато тялото не работи и няма видими 
въздухоприемащи решетки

 › Оптималният комфорт се гарантира с автоматично регулиране 
на въздушния поток според необходимото натоварване

 › Чрез дистанционното управление могат да се програмират  
5 различни ъгъла на разпределение на въздуха между 0 и 60°

 

FXUQ-A

 › Стандартната дренажна помпа за издигане на кондензата на 
височина 500 mm увеличава гъвкавостта и скоростта за монтаж

 

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

≤500

VP20
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BRC1E52A/B

FXNQ-A

BRC4C65

Вътрешно тяло FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,00
Входяща мощност 
- 50 Hz

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

Размери Тяло Височина mm 620 / 720 (1)
Широчина mm 750 950 1 150
Дълбочина mm 200

Тегло Тяло kg 23,5 27,5 32
Корпус Цвят Небоядисан

Материал Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Ном./Нисък m³/min 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11/10,0 16,5/14,5/13,0
Отопление Висок/Ном./Нисък m³/min 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11/10,0 16,5/14,5/13,0

Вентилатор - външно 
статично налягане - 50 Hz

Висок/Ном. Pa 41/10 42/10 52/15 59/15 55/15

Въздушен филтър Тип Мрежа от смола, устойчива на плесени
Ниво на звукова мощност Охлаждане Високo/Ном. dB(A) 51/- 52/- 53/- 54/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско dB(A) 30/28,5/27 32/30/28 33/31/29 35/33/32
Отопление Високо/Ном./Ниско dB(A) 30/28,5/27 32/30/28 33/31/29 35/33/32

Хладилен агент Тип R-410A
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35 9,52
Газ вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж VP20 (вътр.д. 20/вън.д. 26)

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

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1D61 / BRC1E52A/B
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

(1) Включва крака за монтаж (2) Съдържа флуорирани парникови газове

Подово тяло за скрит монтаж

Проектирано да бъде скрито в стени

 › Дискретно скрито в стената: виждат се само смукателните и 
нагнетателните решетки

 › Изисква много малко място за монтаж, тъй като дълбочината е 
само 200 mm

 
 › Ниската височина (620 mm) позволява на тялото да се вписва 
перфектно под прозорец

 › Високото ESP позволява гъвкав монтаж

FXNQ-A
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 BRC1E52A/B BRC4C65

FXLQ20,25P

Вътрешно тяло FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Капацитет на отопление Ном. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000
Входяща мощност 
- 50 Hz

Охлаждане Ном. kW 0,049 0,090 0,110
Отопление Ном. kW 0,049 0,090 0,110

Размери Тяло Височина mm 600
Широчина mm 1 000 1 140 1 420
Дълбочина mm 232

Тегло Тяло kg 27 32 38
Корпус Цвят Чисто бяло (RAL9010) / тъмно сиво (RAL7011)
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Охлаждане Висок/Нисък m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

Въздушен филтър Тип Смола
Ниво на звукова мощност Охлаждане Ном. dB(A) -
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско dB(A) 35/32 38/33 39/34 40/35
Отопление Високо/Ниско dB(A) 35/32 38/33 39/34 40/35

Хладилен агент Тип R-410A
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35 9,52
Газ вън. д. mm 12,7 15,9
Дренаж вън.д. 21 (винилхлорид)

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ток - 50 Hz Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15
Системи за 
управление

Инфрачервено дистанционно управление BRC4C65
Жично дистанционно управление BRC1D52 / BRC1E52A/B
Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения BRC2E52C (тип с рекуперация на топлината) / BRC3E52C (термопомпен тип)

Подово тяло

За климатизация на локални зони

 › Тялото може да се монтира като самостоятелен модел чрез 
използване на допълнителна задна планка

 › Малката му височина позволява монтиране на тялото под прозорец
 › Стилният модерен корпус, изпълнен в чисто бяло (RAL9010) и 
стоманено сиво (RAL7011), се вписва лесно във всякакъв интериор

 › Изисква се съвсем малко монтажно пространство

 › Стенният монтаж улеснява почистването под тялото, където 
обикновено се събира прах

 › В тялото може лесно да се интегрира дистанционно управление 
с кабел

FXLQ-P

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

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

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

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

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

≥100 mm

≥1 750 mm

Подови Стенни

>20 mm

>20 mm
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HXY-A8

Вътрешно тяло HXY 080A8 125A8
Капацитет на охлаждане Ном. kW 8,0 12,5
Капацитет на отопление Ном. kW 9,00 14,00
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 890x480x344
Тегло Тяло kg 44
Корпус Цвят Бял

Материал Метален лист с покритие
Ниво на звуково налягане Ном. dB(A) -
Работен диапазон Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °C -20~24

Водна страна Мин.~Макс. °C 25~45
Битова гореща 
вода

Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB НЯМА
Водна страна Мин.~Макс. °C НЯМА

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Хладилен кръг Диаметър на газовата страна mm 15,9

Диаметър на страната с течност mm 9,5
Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите inch G 1”1/4 (женски)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток Препоръчани предпазители A 6~16

Съдържа флуорирани парникови газове

Нискотемпературен 
хидравличен модул за VRV

За високоефективно пространствено отопление и 
охлаждане

 › Връзка тип „въздух към вода“ към VRV за приложения като 
подово отопление, въздухообработващи климатични камери, 
нискотемпературни радиатори, …

 › Температурен обхват на изходящата вода от 5°C до 45°C без 
електрически нагревател

 › Свръхширок работен диапазон за получаване на гореща/
студена вода от -20 до +43°C външна температура

 › Спестява време за проектиране на системата, тъй като всички 
компоненти от водната страна са изцяло вградени в директното 
управление на температурата на изходящата вода

 › Спестява пространство със съвременна конструкция за 
окачване върху стена

 › Не изисква подаване на газ или резервоар за нафта
 › Може да се свърже с VRV IV термопомпен тип и с рекуперация 
на топлината

HXY-A8

VRV IV термопомпен тип 
VRV IV с рекуперация на 

топлината

Нискотемп. 
радиатор

Въздухообработваща 
климатична камера

Подово отопление

Тръба за течност

F1, F2 комуникация
Тръба за газ

Гореща/студена вода VRV вътрешни тела



 69

EKHWP-BEKHWP-B

HXHD-A8

Вътрешно тяло HXHD 125A8
Капацитет на отопление Ном. kW 14,0
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 705x600x695
Тегло Тяло kg 92
Корпус Цвят Сив металик

Материал Метален лист с покритие
Ниво на звуково 
налягане

Ном. dB(A) 42 (1) / 43 (2)
Тих режим на работа през нощта Ниво 1 dB(A) 38 (1)

Работен диапазон Отопление Външ. темп. Мин.~Макс. °C -20~20 / 24 (3)
Водна страна Мин.~Макс. °C 25~80

Битова гореща 
вода

Външ. темп. Мин.~Макс. °CDB -20~43
Водна страна Мин.~Макс. °C 45~75

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-134a / 1 430
Хладилен кръг Диаметър на газовата страна mm 12,7

Диаметър на страната с течност mm 9,52
Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите inch G 1” (женски)

Водна отоплителна система Воден обем Макс.~Мин. l 200~20
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток Препоръчани предпазители A 20

(1) Нивата на звука са измерени при: EW 55°C; LW 65°C (2) Нивата на звука са измерени при: EW 70°C; LW 80°C (3) Настройка на място (4) Съдържа флуорирани парникови газове

Високотемпературен 
хидравличен модул за VRV

За ефективно осигуряване на гореща вода и отопление 
на помещения

 › Връзка тип „въздух към вода“ към VRV за приложения като бани, мивки, 
подово отопление, радиатори и въздухообработващи климатични камери

 › Температурен обхват на изходящата вода от 25 до 80°C без електрически 
нагревател

 › Безплатно отопление и производство на гореща вода, осигурявано 
чрез прехвърляне на топлина от зони, изискващи охлаждане, към зони, 
изискващи отопление или гореща вода

 › Използва термопомпена технология за ефективно получаване на гореща 
вода, като осигурява до 17% спестявания в сравнение с газов бойлер

 › Възможност за свързване с термични слънчеви колектори към битовия 
водонагревател

 › Свръхширок работен диапазон за получаване на гореща вода от -20 до 
+43°C външна температура

 › Спестява време за проектиране на системата, тъй като всички компоненти 
от водната страна са изцяло вградени в директното управление на 
температурата на изходящата вода

 › Различни възможности за управление със зависима от времето зададена 
точка или управление с термостат

 › Вътрешното тяло и водосъдържателят за битова гореща вода могат да 
се монтират един над друг за икономия на място или един до друг, ако 
височината на помещението е недостатъчна

 › Не изисква подаване на газ или резервоар за нафта
 › Може да се свърже с VRV IV с рекуперация на топлина

HXHD-A8

VRV с рекуперация на топлината 
(REYQ8-54T)

BS-кутия

BS-кутия Хидравличен 
модул само за 

отопление към VRV 

Водосъдържател 
за битова 

гореща вода

Соларен панел 
на Daikin

Битова гореща вода

Нискотемп. радиатор

Въздухообработваща 
климатична камера

Подово отопление

VRV вътрешни тела

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Тръба за течност

F1, F2 комуникация

Тръба за газ

Гореща вода

Тръба за сгъстен газ
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EKHWP300B-PB

EKHTS260ACEKHTS200AC

Опция EKHTS 200AC 260AC
Корпус Цвят Сив металик

Материал Галванизирана стомана (метален лист с покритие)
Размери Тяло Височина Вградена във 

вътрешното тяло
mm

2 010 2 285

Широчина mm 600
Дълбочина mm 695

Тегло Тяло Празно kg 70 78
Водосъдържател Воден обем l 200 260

Материал Неръждаема стомана (EN 1.4521)
Максимална температура на водата °C 75
Изолация Загуби на топлина kWh/24h 1,2 1,5

Топлообменник Kоличество 1
Тръбен материал Стомана, получена чрез дуплекс-процес (EN 1.4162)
Топлообменна площ m² 1,56
Обем на вътрешния топлообменник l 7,5

Водосъдържател за 
битова гореща вода

Съставен резервоар за битова гореща вода (бойлер) от 
неръждаема стомана

 › Вътрешното тяло и водосъдържателят за битова гореща вода могат да 
се монтират един над друг за икономия на място или един до друг, ако 
височината на помещението е недостатъчна

 › Предлага се във вариант 200 и 260 литра
 › Топлинните загуби са сведени до минимум благодарение на 

висококачествената изолация
 › На необходимите интервали вътрешното тяло може да нагрее водата до 

60°C или повече, за да се предотврати риска от развитие на бактерии
 › Ефикасно температурно подгряване: от 10°C до 50°C само за 60 минути

EKHTS-AC

Херметизирана Нехерметизирана
Опция EKHWP 300PB 500PB 300B 500B
Размери Тяло Широчина mm 595 790 595 790

Дълбочина mm 615 790 615 790
Тегло Тяло Празно kg 58 89 59 93
Водосъдържател Воден обем l 294 477 300 500

Максимална температура на водата °C 85
Изолация Загуби на топлина kWh/24h 1,5 1,7 1,3 1,4

Топлообменник Битова гореща 
вода

Тръбен материал Неръждаема стомана (DIN.1 4404) Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² 5,600 5,800 5,8 6
Обем на вътрешния топлообменник l 27,1 29,0 27,9 29
Работно налягане bar 6 6
Средна специфична топлинна мощност W/K 2 790 2 825 2 790 2 900

Зареждане Тръбен материал Неръждаема стомана (DIN 1.4404) Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² 3 4 2,7 3,8
Обем на вътрешния топлообменник l 13 19 13,2 18,5
Работно налягане bar 3 3
Средна специфична топлинна мощност W/K 1 300 1 800 1 300 1 800

Допълнително 
слънчево 
отопление

Тръбен материал - Неръждаема стомана (DIN 1.4404) Неръждаема стомана
Топлообменна площ m² - 1 - 0,5
Обем на вътрешния топлообменник l - 2 - 2,3
Работно налягане bar - 3
Средна специфична топлинна мощност W/K - 280 - 280

Водосъдържател за 
битова гореща вода

Пластмасов водосъдържател за битова гореща вода със 
система за използване на слънчева енергия

 › Предлага се във вариант 300 и 500 литра
 › Голям резервоар за съхранение на гореща вода, за да се осигури 
гореща вода по всяко време

 › Топлинните загуби са сведени до минимум благодарение на 
висококачествената изолация

 › Възможно подпомагане при отопление с конвекция (само за 
резервоар от 500 L)

 › Водосъдържател, разработен за свързване с херметизирана 
термична слънчева система

EKHWP-B/PB
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EKSRPS4

EKSH26P

EKSV21P

Помпена станция за водосъдържател без налягане EKSRPS4A
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 815x142x230
Тегло Тяло kg 6
Електрозахранване Фаза 1~

Честота Hz 50
Напрежение V 230

Помпена станция

 › Пестете енергия и намалете емисиите на CO
2
 със слънчева 

система за осигуряване на битова гореща вода
 › Помпена станция за свързване към слънчева система без 
налягане

 › Помпената станция и управлението осигуряват предаването на 
слънчевата топлина към водонагревателя за битова гореща вода

EKSRPS4A

Слънчев колектор EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Mонтаж Вертикален Хоризонтален
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 1 006x85x2 000 2 000x85x1 300
Тегло Тяло kg 33 42
Обем l 1,3 1,7 2,1
Площ Външна m² 2,01 2,60

Светла m² 1,800 2,360
Абсорбер m² 1,79 2,35

Покритие Микро-терм (поглъщане макс. 96%, излъчване около 5% +/-2%)
Абсорбер Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие
Остъкляване Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92%
Допустим ъгъл на покрив Мин.~Макс. ° 15~80
Работно налягане Макс. bar 6
Температура в покой Макс. °C 192
Топлопроизводителност Ефективност на колектора (ηcol) % 61

Ефективност η0 на колектор с нулеви загуби % 0,781 0,784
Коефициент за топлинни загуби а1 W/m².K 4,240 4,250
Температурна зависимост на коефициент за топлинни загуби а2 W/m².K² 0,006 0,007
Термичен капацитет kJ/K 4,9 6,5

Слънчев колектор

Свързване на термичен слънчев колектор за 
осигуряване на гореща вода

 › Слънчевите колектори могат да произвеждат до 70% от 
енергията, необходима за получаване на гореща вода - сериозна 
икономия на разходи

 › Вертикални и хоризонтални слънчеви колектори за осигуряване 
на битова гореща вода

 › Високоефективните колектори имат изключително селективно 
покритие и преобразуват цялото късовълново излъчване на 
слънцето в топлина

 › Лесен за монтиране на керемидите на покрива

EKS(V/H)-P
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Със своята конструкция тип „plug-and-play“ и 

присъщата си универсалност, въздухообработващите 

климатични камери на Daikin могат да се конфигурират 

и комбинират така, че да отговарят на конкретните 

потребности на всяка сграда, без значение за 

какво се използва или кой работи в нея. Нашите 

системи са проектирани, за да бъдат най-екологично 

съобразни и най-енергийно ефективни на пазара, 

като по този начин се намалява тяхното негативно 

въздействие върху околната среда като същевременно 

се поддържат ниски разходи чрез намаляване на 

потреблението на енергия. В комбинация с малките 

физически размери на системата, тези характеристики 

правят нашите въздухообработващи климатични 

камери идеални за всички пазари. 
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Въздухообработващи 
климатични камери
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За най-актуалните данни, моля, вижте my.daikin.eu 
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Въздухообработващи 
климатични камери на Daikin

Защо да изберете 
въздухообработващи 
климатични камери на Daikin?

• Максимална енергийна ефективност и 
качество на въздуха в помещенията

• Широк диапазон от функции и опции
• Високо качество при избора на компоненти
• Иновативна технология: уникални 

характеристики и най-съвременна 
технология за кратък период на изплащане 
на инвестицията

• Икономия при работната ефективност и 
потреблението на енергия

• Отлична надеждност и ефективност
• Възможни са различни приложения, 

включително приложения за климатизация, 
промишлено технологично охлаждане и 
мащабни системи за отопление

• „Plug and play“ концепция за лесен монтаж и 
въвеждане в експлоатация

Предимства за монтажника
 › Просто и прецизно въвеждане в експлоатация чрез 
предварително програмиран DDC контролер

 › Намалено време за монтаж благодарение на вътрешното 
електрическо окабеляване и външните клемни връзки, с 
което се избягва пробиване в панелите на тялото

 › Изравненото монтиране на електрическото табло за 
управление предотвратява риска от повреда по време на 
транспортирането и монтажа

Предимства за консултанта
 › Инструмент за бърз избор - вътрешно разработеният 
софтуер ASTRA с подобрен потребителски интерфейс дава 
възможност за професионален отчет с няколко кликвания

 › Неограничени опции за конфигурация

Предимства за крайния 
потребител
 › Енергийно ефективни управления, позволяващи на 
потребителите да определят широк диапазон от настройки, 
което води до отлична гъвкавост в работата

 › Безопасна експлоатация - напълно вградено електрическо 
табло за тела, по-високи от 80 cm

 › Невероятна персонализирана възможност за посрещане на 
специфичните клиентски нужди

КАРТИ С ИНФОРМАЦИЯ
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Маркетингови инструменти
 › Гледайте видеото за изграждане на въздухообработваща 
климатична камера на Daikin на www.youtube.com/ 
daikineurope

 › Изтеглете брошурата за нашите въздухообработващи  
климатични камери от my.daikin.eu

 › Софтуер ASTRA: гарантира, че телата са персонализирани  
при само 1 см

Агрегратирано решение за управление за 
въздухообработваща климатична камера на Daikin
 › Електрическо табло за управление, допълнено с 

контролер за директно цифрово управление (DDC)
 › Вътрешен монтаж на всички сензори и устройства за 

измерване на налягането
 › Вградени сензори за температура, влажност и CO

2 
 › Вътрешно електрическо окабеляване за всички 

компоненти 

Едновременно енергийна ефективност и
максимален комфорт 

 › Могат да бъдат определени зададени стойности за 
температурата на подаване, връщане или стайната 
температура

 › Прецизно управление на всички компоненти на 
въздухообработваща климатична камера като 
смесителните клапи, въртящи се рекуперативни 
топлообменници, водни вентили, превключватели за 
налягане за филтри и вентилатори, електромотори на 
вентилатори и инвертори

Конструкция plug and play

 › Бързи конектори за ниско напрежение между 
секциите на въздухообработващата климатична 
камера

Лесно стартиране и въвеждане в 
експлоатация

 › Предварително програмирани и фабрично 
изпитани управления, гарантиращи че цялото 
окабеляване е правилно монтирано

 › Намалени разходи за енергия и експлоатация
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Въздухообработващи 
климатични камери

ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ

КЛАПИ И ВЕНТИЛАТОР С 
ЕЛЕКТРОННА КОМУТАЦИЯ

ВЪРТЯЩ СЕ РЕКУПЕРАТИВЕН 
ТОПЛООБМЕННИК И ФИЛТЪР
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Въздухообработващи 
климатични камери

ТЪРГОВСКИ И ПРОМИШЛЕНИ 
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЯТЕН ВЪТРЕШЕН 
КЛИМАТ
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Въздухообработващи климатични камери

Преглед на гамата D-AHU
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Professional

750 m3/h до  
144 000 m3/h

Easy

500 m3/h до  

33 000 m3/h

Energy

750 m3/h до  

100 000 m3/h

Modular

500 m3/h до  
25 000 m3/h

Professional
 › Предварително конфигурирани 
размери

 › Персонализирани за индивидуалните 
клиенти

 › Модулна конструкция

Energy
 › Решение от висок клас за оптимизиране 
на потреблението на енергия

 › Високоефективни компоненти
 › Отлична възвръщаемост на 
инвестициите

Easy
 › Тяло, оптимизирано за икономия на 
пространство

 › Предварително конфигурирани 
размери

Modular
 › Предварително конфигурирани 
размери

 › Концепция Plug & Play
 › Технология за вентилатори с 
електронна комутация

 › Въртящ се топлообменник с висока 
ефективност

 › Компактна конструкция
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Въздухообработващи климатични камери

Софтуер
ASTRA Pro
ASTRA е мощен софтуер, разработен от Daikin, за да 
предложи бързо и всеобхватно обслужване на 
клиентите, за да направят своя технически избор и 
икономическа оценка на всяка въздухообработваща 
климатична камера. Това е комплексен инструмент, 
който може да конфигурира всеки тип продукт и да 
отговори точно на най-стриктните потребности за 
проектиране. Резултатът е цялостна икономическа 
оферта, включваща всички технически данни и чертежи, 
диаграма на влажния въздух (психометрична диаграма) 
със съответната обработка на въздуха и характеристиките 
на производителност на вентилаторите. И въпреки това, 
Daikin не спря дотук, а продължи напред.

Сертификация на Eurovent
Daikin Applied Europe S.p.A. участва в Програмата 
на Eurovent за сертификация на ефективността на 
въздухообработващи климатични камери.
Проверете текущата валидност на сертификата онлайн: 
www.eurovent-certification.com или на www.certiflash.com

Класификация по Eurovent съгласно EN1886

Клас на якост на корпуса

Максимална относителна деформация mm x m-1
D1

4,00

L1
0,15

L1
0,22

F9
0,50

T1
U <= 0,5

TB1
0,75 < Kb <= 1

F8
1

T2
0,5 < U <= 1

TB2
0,6 < Kb <= 0,75

F6
4

T4
1,4 < U <= 2

TB4
0,3 < Kb <= 0,45

F7
2

T3
1 < U <= 1,4

TB3
0,45 < Kb <= 0,6

G1 КЪМ F5
6

T5
Няма изисквания

TB5
Няма изисквания

D2
10,00

L2
0,44

L2
0,63

D3
НАД 10

L3
1,32

L3
1,90

Клас на теч на въздух от корпуса при -400 Pa 
Макс. интензивност на теч (f400) l x s-1 x m-2

Клас на теч на въздух от корпуса 
Макс. интензивност на теч (f700) l x s-1 x m-2

Клас на теч от байпас на филтъра
Макс. дебит k на теч от байпас на филтъра в % от обемния разход на потока

Топлопроводимост
(U) W/m2 x K

Коефициент на термомост
(kb) W x m-2 x K-1 

D1

L1

L1

F9

T2

TB2

Резултат sp65

MECCANO е друг мощен софтуер, разработен и 
проектиран за бързо превръщане на офертата в 
поръчка за изпълнение. Технически чертежи, които да 
се изпратят и одобрят от клиента, изпълнителни чертежи 
за производството, спецификация, генериране на кодове 
за всеки използван компонент са само няколко от 
многобройните функции на инструмента.
 

Затова интегрирането на ASTRA-MECCANO направи 
възможно напълно автоматизираното управление 
на процеса чрез съкращаване на времето за 
предоставяне на офертата и доставката и подобряване 
на обслужването на нашите клиенти.

ASTRA Xpress
 › Бърз избор на въздухообработваща климатична 
камера, който ще ви спести ценно време, като 
драстично опростява конфигурацията чрез нов 
потребителски интерфейс

 › Много конкурентно решение, налично в 
съветника благодарение на предварително 
качени параметри

 › Избор на високо качество, благодарение на 
огромния брой предварително изработени тела, 
вградени в софтуера

4 стъпки за конфигуриране на въздухообработващата 
климатична камера само за 2 минути

1  Изберете конфигурация

2  Изберете топлообменници

3  Изберете други компоненти

4   Изчислителни параметри на конструкцията 
----> Отпечатване на доклада
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11 10 9

1 2 3 4

Изхвърлян въздух

Свеж въздух

Подаваща страна

1  Регулиращи клапи, включително 
вентилационни решетки, фабрично 
монтирани моторни задвижки

2  Джобен филтър с фабрично монтиран 
диференциален пресостат и вратичка с 
панти 

3  Система за рекуперация на топлината 
(Пластинчат топлообменник или 
ротационен топлообменник)

4  Смесителна секция с регулираща клапа и 
фабрично монтирани моторни задвижки 

5  R-410A със система с регенерация на 
топлината с галванизирана кондензна 
тава и капкоуловител

6  Нагнетателен вентилатор (с вратичка 
с панти, отвор, наблюдение на 
задвижването, монтирано и окабелено 
осветление и превключвател за ВКЛ./
ИЗКЛ.)

Типичните конфигурации на 
въздухообработващите климатични камери на 
Daikin осигуряват широк диапазон от функции.  
Нашата система предлага много опции за 
персонализация чрез широк диапазон от 
променени и добавени функции.

Вентилатори
 › Вентилатор с обърнати напред 
лопатки

 › Вентилатор с обърнати назад 
лопатки

 › Вентилатор с обърнати напред 
аеродинамични лопатки

 › "Plug" вентилатор
 › EC Plug вентилатор

Топлообменници
 › Топлообменници на вода
 › Топлообменници на пара
 › Топлообменници на директно 
изпарение

 › Топлообменници на прегрята вода
 › Топлообменници на ток

Овлажнители
 › Изпаряващ овлажнител без помпа (загуба на вода)
 › Изпаряващ овлажнител с рециркулационна помпа
 › Оросителна камера без помпа (загуба на вода)
 › Оросителна камера с рециркулационна помпа
 › Парен овлажнител с директно произвеждане на пара
 › Парен овлажнител с локален разпределител
 › Пулверизиращ овлажнител

Кратък обзор на принципа на работа
Въздухообработващи климатични камери
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8 7

5 6

Common design New McQuay designCommon design New McQuay design

Подаван въздух

Конвенционален дизайн Дизайн на Daikin

Системи за рекуперация на 
топлината
 › С ротационен регенеративен 
топлообменник - с пренос на явната 
топлина или сорбционен

 › Пластинчат топлообменник 
(допълнителен байпас)

 › Регенеративен с циркулация на 
междинен топлоносител

Други секции 
 › Шумозаглушителна секция
 › Смесителна секция със задвижки 
или ръчно управлявани клапи

 › Празна секция

Принадлежности
 › Функции за управление
 › Защита от замръзване
 › Манометри
 › Защитна решетка на 
движещите се части

 › Покривни
 › …

Филтри
 › Синтетичен нагънат филтър
 › Плосък филтър с алуминиева 
мрежа

 › Груб джобен филтър
 › Фин джобен филтър
 › Високоефективен филтър
 › Абсорбиращ филтър с активен 
въглен

 › Филтър с активен въглен, 
абсорбиращ миризми

Засмукваща страна

7  Джобен филтър с фабрично 
монтиран диференциален 
пресостат и вратичка с панти

8  Вентилатор за изхвърлян въздух 
(с вратичка с панти, отвор, 
наблюдение на задвижването, 
монтирано и окабелено 
осветление и превключвател за 
ВКЛ./ИЗКЛ.)

9  Смесителна секция с регулираща 
клапа и фабрично монтирани 
моторни задвижки

10  Система за рекуперация 
на топлината (Пластинчат 
топлообменник или ротационен 
топлообменник) 

11  Регулиращи клапи, включително 
вентилационни решетки, 
фабрично монтирани моторни 
задвижки

Система за управление, базирана на 
решение тип "plug and play"

 › Управление на температурата
 › Управление на охлажданата вода и DX 
системата за охлаждане

 › Свободно охлаждане
 › Автоматично управление на CO

2

Уникално свързване на отделните секции с 
прекъснат термомост
 › Прекъснат термомост за цялата въздухообработваща 
климатична камера

 › Гладка вътрешна повърхност с подобрено IAQ  
(качество на вътрешния въздух)

Засмукван въздух

Въздухообработващи климатични камери
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Гъвкава конструкция
Въздухообработващите климатични камери  
Daikin Professional са налични в 27 предварително 
определени конфигурации, оптимизирани за най-
добър баланс между конкурентоспособността и 
производствената стандартизация.
 › Дебит на въздушния поток от 500 m3/h до 144 000 m³/h
 › Всички размери са модулно конструирани за улесняване 
на транспортирането и лесния монтаж на място

Променливо оразмеряване

Professional
Гъвкаво решение за персонализирани приложения

Пример
 › Стъпка на изменение от 1 cm за широчина и височина
 › Без допълнителни разходи за размери на агрегати по 
поръчка

 › Без допълнително време за изпълнение на поръчка

Размер Въздушен поток (m3/h) Височина - mm Широчина - mm
1 1 105 550 850
2 1 550 600 900
3 1 980 650 950
4 2 600 780 1 100
5 3 170 780 1 150
6 3 550 800 1 150
7 4 000 800 1 250
8 4 800 850 1 300
9 5 560 900 1 350
10 6 600 900 1 550
11 7 950 1 100 1 550
12 9 320 1 100 1 650
13 10 050 1 150 1 650

Размер Въздушен поток (m3/h) Височина - mm Широчина - mm
14 13 200 1 400 1 850
15 19 200 1 500 2 100
16 25 300 1 580 2 650
17 31 500 1 750 2 750
18 37 000 1 800 3 240
19 43 400 2 100 3 090
20 51 300 2 250 3 340
21 58 000 2 250 3 820
22 67 500 2 400 4 040
23 78 000 2 450 4 490
24 84 700 2 700 4 490
25 98 000 2 850 4 890
26 111 000 2 850 5 490
27 124 000 3 000 5 990

Въздушен 
поток 
(m3/h)

Размер на 
агрегат

Височина 
(mm)

Широчина 
(mm)

Скорост в 
напречното 

сечение (m/s)

15 000 STD 15 1 500 2 100 1,95
1 500x1 750 1 500 1 750 2,46

Plug and play: По-добро управление, по-голяма гъвкавост
Системата за управление „plug and play“ осигурява 
по-висока степен на управление, отколкото преди, 
като позволява на потребителя да определи широк 
диапазон от настройки, което води до отлична 
гъвкавост в работата. Фабрично монтираният 
контролен панел, допълнен с директно цифрово 
управление (DDC), е комбиниран с вградени 
сензори за температура, влажност и CO

2
 за 

управление на смесителните клапи, регенеративен 
топлообменник, водни вентили, превключватели за 
налягане за филтри и вентилатори, електромотори 

на вентилатори и инвертори. Всички тези компоненти 
са вътрешно окабелени, а модулите на отделните 
въздухообработващи климатични камери са свързани 
чрез конектори за бърза връзка. Системата за 
управление на въздухообработващата климатична 
камера може да управлява топлообменника за 
охладена вода, топлообменника за гореща вода, DX 
топлообменника (-ците) за охлаждане и/или отопление 
(заедно с ERQ/VRV) на един или няколко хладилни кръга 
(до максимум четири кръга за DX топлообменник).
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Високоефективна 
рекуперация на топлината 
Серията D-AHU Energy е оборудвана с високоефективна 
система с рекуперация на топлината с проценти до 
90%. Предлагат се различни модели със система за 
рекуперация на топлината, оборудвани с кондензиращ 
ротационен топлообменник, енталпиен ротационен 
топлообменник или сорбционен ротационен 
топлообменник.

Възвръщаемост на 
инвестицията
Въздухообработващата климатична камера е особено 
важна за ефективна система за климатичен контрол 
и въпреки че първоначалната инвестиция може да 
изглежда висока, спестяванията, натрупани чрез 
нашия авангарден дизайн и работна ефективност, 
гарантират бърза възвръщаемост на направената 
инвестиция. Нашата серия от D-Климатични камери 
Energy е разработена за осигуряване на изключителна 
ефективност, като по този начин се намалява 
използваната електроенергия и сметките за използвана 
електроенергия. Като се има предвид очаквания 
15-годишен цикъл на експлоатация на оборудването, 
това ще доведе до огромна икономия, особено във 
време на постоянно нарастващи цени на енергията.

Електромотор със супер 
висока ефективност
Електромотори със супер висока ефективност в 
съответствие с Регламент 640/2009 на ЕС се предлагат за 
серия Energy, за да се намали още повече потреблението на 
електроенергия.

Високоефективен вентилатор
Вентилатори с обърнати назад аеродинамични лопатки 
с двойна широчина и двойно засмукване на въздух с 
ефективност до 85%, както и подсилени лагери за по-дълъг 
цикъл на експлоатация. 

Специфична мощност на вентилатора (SFP) е мярка, 
използвана при оценка на електроенергията, използвана 
от въздухообработваща климатична камера. С други думи, 
колкото по-ниска е SFP, толкова по-ниско е потреблението 
на електроенергия на цялата въздухообработваща 
климатична камера. Благодарение на високоефективните 
компоненти, нашата серия Energy може да осигури точно 
това.

Управления Plug and play 
Daikin разработи контролна система за ефективно 
управление на всички компоненти, избрани независимо 
или чрез система за външно наблюдение. Пакетът за 
управление включва контролен панел, усъвършенстван 
микропроцесор и вградени датчици за температура, 
влажност и качество на въздуха.

Energy
Решение от висок клас за най-високата 
енергийна ефективност
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*Ограниченията на въздушния поток от 500 m3/h и 30 000 m3/h са изчислени при използване на нестандартни размери (макс. размери 2 150x2 150) и отчитане на скорост от 2,5 m/s в напречното сечение на топлообменника 

Безкрайно разнообразие от размери

Гъвкавост при оразмеряването за оптимизация на 
въздухообработващи климатични камери
 ›  Стъпка на изменение от 1 cm за широчина и височина
 ›  Без допълнителни разходи за нестандартни размери на агрегати
 ›  Без допълнително време за изпълнение на поръчка

Размер
Въздушен 

поток (m3/h)
Височина 

(mm)
Широчина 

(mm)
Станд. 1 1 105 550 850
Станд. 2 1 550 600 900
Станд. 3 1 980 650 950
Станд. 4 2 600 780 1 100
Станд. 5 3 170 780 1 150
Станд. 6 3 550 800 1 150
Станд. 7 4 000 800 1 250
Станд. 8 4 800 850 1 300
Станд. 9 5 560 900 1 350
Станд. 10 6 600 900 1 550
Станд. 11 7 950 1 100 1 550
Станд. 12 9 320 1 100 1 650
Станд. 13 10 050 1 150 1 650
Станд. 14 13 200 1 400 1 850
Станд. 15 19 200 1 500 2 100

Пример

Въздушен 
поток 
(m3/h)

Размер на 
агрегат

Височина 
(mm)

Широчина 
(mm)

Скорост в 
напречното 

сечение (m/s)

15 000 STD 15 1 500 2 100 1,95
1 500x1 700 1 500 1 700 2,48

0       0,5        1         1,5       2        2,5       3       3,5       4       4,5       5        5,5       6       6,5       7       7,5 

8

7

6

5

4

3

2

1 1 105 (m3/h)

1 550

1 980

2 600

3 550

3 170

4 000

4 800

Скорост 2,0 m/s Скорост 2,0 m/s

Скорост 2,5 m/s Скорост 2,5 m/s

Скорост 3,0 m/s Скорост 3,0 m/s

15

14

13

12

11

10

9

4        6         8       10       12        14       16       18      20      22       24       26      28       30      32       34

5 560 (m3/h)

6 600

19 200

13 200

10 050

9 320

7 950

Размер

Размер

Въздушен поток (m³/h x 1 000) Въздушен поток (m³/h x 1 000)

D-Климатични камери Easy 1-8 D-Климатични камери Easy 9-15

Широка стандартна гама, която покрива дебити на 
въздушния поток от 500 m3/h до 33 000 m3/h* с възможност 
за избор на най-подходящата скорост в напречното сечение 
в зависимост от необходимата обработка на въздуха. 

Осигурени са петнадесет предварително 
определени конфигурации за най-добър баланс 
между конкурентоспособността и производствената 
стандартизация.

Бърз и лесен монтаж

Конструирани да преодоляват ограниченията при 
монтаж, когато изискванията за напречното сечение 
"широчина и височина" трябва да се адаптират към 
наличното пространство. Серията въздухообработващи 
климатични камери Easy дава възможност за адаптиране 
на размерите на тялото със стъпки на изменение средно 
от 1 cm.

Easy
Бързо решение за управление на климата
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Въздухообработващи климатични камери

Modular 
Решение от висок клас с рекуперация на топлината
Енергийна ефективност 
и качество на въздуха в 
помещенията
 › Предварително определени размери
 › Електромотор IE4 със супер висока ефективност
 › Въртящ се топлообменник с висока ефективност 
(рекуперация на топлината)

 › Компактен дизайн
 › Разширени функции за управление
 › Лесен монтаж
 › Качество на въздуха в помещенията, съвместимо с 
насоките за хигиена на VDI 6022

 › Работни ограничения от -25°C, -40°C с 
електрически нагреватели, до външна 
температура от +46°C

 › VRV IV и ERQ с възможност за свързване
 › Варианти за вътрешен и външен монтаж
 › Капацитет за естествено охлаждане
 › Икономичен и нощен режим на работа
 › Наблюдение и управление чрез Daikin ITM

Вентилатор с електронна 
комутация

 › Управление на въздушния дебит или налягането 
(променлив въздушен обем - постоянен въздушен 
обем)

 › Програмиран фабрично номинален въздушен 
дебит

 › Безшумна работа

Прост и бърз монтаж
Серията Modular с Plug & Play конструкция е  
повече от просто удобна функция за монтажниците. 
Тя предлага предимство от икономия на разходи, 
понеже няма нужда от скъпи настройки преди 
тялото да бъде въведено в експлоатация.  
Plug & Play прави живота на всеки по-прост, по-
безопасен и по-икономичен.

* Ниво на звуково налягане, излъчено от тялото при 1 метър и съгласно ISO 3744 (канализиран захранващ отвор)

ADT-F/B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Въздушен поток м3/ч 1 200 1 700 2 700 4 100 5 500 6 100 7 000 9 100 11 500 15 000
Темп. ефективност през зимата % 81,3 81,1 81,2 81,6 80,7 81,2 82,7 81,8 81,5 81,9
Външно статично налягане Ном. Pa 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Ток Ном. A 2,66 3,90 6,30 2,98 4,00 4,74 4,76 6,34 8,72 10,2
Входяща мощност Ном. kW 0,62 0,89 1,50 1,98 2,68 2,96 3,30 4,28 5,48 7,04
SFPv kW/m3/s 1,87 1,89 1,99 1,74 1,75 1,75 1,70 1,69 1,72 1,69
Захранване Фаза ph 1 1 1 3+N 3+N 3+N 3+N 3+N 3+N 3+N

Честота Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Напрежение V 230 230 230 400 400 400 400 400 400 400

Размери на тялото Дължина mm 1 700 1 700 1 800 1 920 2 080 2 280 2 400 2 450 2 280 2 400
Дълбочина mm 720 820 990 1 200 1 400 1 400 1 600 1 940 1 940 2 300
Обща височина mm 1 320 1 320 1 540 1740 1740 1920 1920 2 180 2 460 2 570

Тегло на тялото kg 325 350 475 575 750 790 950 1 330 1 410 1 750
Ниво на звука Lp dB(A)* 40 42 42 45 46 44 43 43 45 45
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Комплект за свеж въздух 
на Daikin 
“Daikin Fresh Air Package” (пакетът на Daikin за свеж 
въздух) осигурява цялостно решение, включващо 
управление на всички тела (разширителен 
вентил, блок за управление и контролер на 
въздухообработваща климатична камера) и 
фабрично монтирани и конфигурирани сензори.
Това уникално решение дава възможност за 
връзка тип „plug and play“ на нашата серия 
въздухообработващи климатични камери към 
компресорно-кондензаторен агрегат VRV IV или ERQ 
на Daikin.

Висока ефективност
Термопомпите на Daikin са известни със своята 
висока енергийна ефективност. Интегрирането 
на въздухообработваща климатична камера със 
система за рекуперация на топлината е още по-
ефективно, тъй като дадена офис система може 
често да бъде в режим на охлаждане, а външния 
въздух е твърде студен, за да бъде внесен вътре 
в естествено състояние. В този случай топлината 
от офисите се преобразува за подгряване на 
постъпващия свеж въздух отвън. 

Високи нива на комфорт
Телата ERQ и VRV на Daikin реагират бързо на 
колебанията в температурата на подавания въздух, 
което води до постоянна вътрешна температура 
и получените в резултат високи нива на комфорт 
за крайния потребител. Най-същественото е, че 
VRV гамата подобрява комфорта още повече, чрез 
осигуряване на постоянно отопление дори по 
време на размразяване.

Въздухообработващи климатични камери

Приложения на въздухообработващите 
климатични камери

Компресорно-

кондензаторен 

агрегат VRV IV или 

ERQ

Електронен интерфейс 

(EKEQ)

Разширителен вентил 

(EKEXV)

Фабрично монтиран и споен  

комплект за свеж въздух

За повече информация за свързване на VRV или ERQ DX телата 
с въздухообработващи климатични камери, вижте раздела 
„Вентилация и въздушни завеси Biddle“ в настоящия каталог
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D-AHU Professional

Тип конструкция SP 65 SP 45 FP 50 FP 25

Профил

Алуминий стандартен стандартен стандартен стандартен

Анодизиран алуминий опция опция опция опция

Алуминий с прекъснат термомост опция опция опция опция

Анодизиран алуминий с прекъснат термомост опция опция опция опция

Ъгъл Армиран стъклопласт стандартен стандартен стандартен стандартен

Изолация на панела

Полиуретанова пяна с плътност 45 kg/m3 топлопроводимост 
0,020 W/m*K реакция на огън клас 1

стандартна стандартна стандартна стандартна

Минерална вата с плътност 90 kg/m3 топлопроводност 0,037 W/m*K 
(отнесена към 20°C) клас на противодействие на огън 0

опция опция опция опция

Външен листов 
материал

Галванизирана стомана, покрита със сив пластиозол стандартен стандартен стандартен стандартен

Галванизирана стомана с предварително покритие опция опция опция опция

Галванизирана стомана опция опция опция опция

Алуминий опция опция опция опция

Неръждаема стомана AISI 304 опция опция опция опция

Вътрешен листов 
материал

Галванизирана стомана стандартен стандартен стандартен стандартен

Галванизирана стомана с предварително покритие опция опция опция опция

Галванизирана стомана, покрита със сив пластиозол опция опция опция опция

Алуминий опция опция опция опция

Неръждаема стомана AISI 304 опция опция опция опция

Монтажна рама
Алуминий

стандартно (от размер 1 
до размер 17)

стандартно (от размер 1 
до размер 17)

стандартно (от размер 1 
до размер 17)

стандартно (от размер 1 
до размер 17)

Галванизирана стомана
стандартно (от размер 

18 до размер 27)
стандартно (от размер 

18 до размер 27)
стандартно (от размер 

18 до размер 27)
стандартно (от размер 

18 до размер 27)
Ръкохватка Армиран стъклопласт стандартен стандартен стандартен стандартен

Тип

Тип компресия стандартен стандартен стандартен стандартен

Тип с функция на панти  
(възможност за премахване на вратичката)

опция опция опция опция

D-AHU Easy

Тип конструкция DS 50 DS 25

Профил Алуминий Стандартен Стандартен

Ъгъл Армиран стъклопласт Стандартен Стандартен

Изолация на панела Полиуретанова пяна с топлопроводимост 0,024 W/m*K Стандартна (плътност 45 kg/m3) Стандартна (плътност 47 kg/m3)

Външен листов материал Предварително покрита галванизирана стомана (RAL 9002) Стандартен Стандартен

Вътрешен листов материал Галванизирана стомана Стандартен Стандартен

Монтажна рама Алуминий Стандартен Стандартен

Ръкохватка Армиран стъклопласт Стандартен Стандартен

Тип Тип компресия Стандартен Стандартен
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Daikin предлага най-широката гама на пазара 

при DX вентилацията. С различни решения 

за вентилация от малки тела за вентилация 

с рекуперация на топлината до големи 

въздухообработващи климатични камери, 

ние помагаме за осигуряването на свежа, 

здравословна и комфортна среда в офиси, 

хотели, магазини и други търговски среди.
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НОВО
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Вентилация

ВАМ - ВЕНТИЛАЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЯ НА ТОПЛИНАТА

ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА CYV BIDDLE
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Вентилация

ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА И ERQ/VRV ВРЪЗКА ТИП PLUG & PLAY
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Вентилация VAM 150FC 250FC 350FC 500FC 650FC 800FC 1000FC 1500FC 2000FC
Входяща мощност 
- 50 Hz

Режим на 
топлообменник

Ном. Свръх висока 
Висока 
Ниска

kW
0,132 / 

0,111/ 0,058

0,161 / 
0,079 / 
0,064

0,071 / 0,05 
/ 0,016

0,147 / 0,09 
/ 0,039

0,188 / 
0,114 / 
0,063

0,32 / 0,241 
/ 0,185

0,36 / 
0,309 / 
0,198

0,617 / 
0,463 / 
0,353

0,685 / 
0,575 / 
0,295

Режим байпас Ном. Свръх висока 
Висока 
Ниска

kW
0,132 / 0,111 

/ 0,058

0,161 / 
0,079 / 
0,064

0,071 / 0,05 
/ 0,016

0,147 / 0,09 
/ 0,039

0,188 / 
0,114 / 
0,063

0,32 / 0,241 
/ 0,185

0,36 / 
0,309 / 
0,198

0,617 / 
0,463 / 
0,353

0,685 / 
0,575 / 
0,295

Ефективност по температура - 50 Hz Свръх висока/
Висока/Ниска

% 77,0 / 78,3 / 
82,8

74,9 / 76,0 
/ 80,1

78,0 / 79,3 
/ 84,1

77,0 / 78,8 / 
80,9

77,0 / 79,1 
/ 81,1

77,0 / 78,2 
/ 79,1

78,0 / 78,6 
/ 80,2

78,0 / 79,6 
/ 80,8

78,0 / 79,6 
/ 80,6

Ефективност по 
енталпия - 50 Hz

Охлаждане Свръх висока/
Висока/Ниска

% 60,3 / 61,9 / 
67,3

60,3 / 61,2 / 
64,5

63,4 / 65 / 
70,7

60,3 / 63,4 
/ 66,9

60,3 / 64 / 
67,3

62,4 / 63,6 
/ 64,6

63,4 / 64,2 
/ 66,3

63,4 / 65 / 
66,2

63,4 / 64,5 
/ 67,8

Отопление Свръх висока/
Висока/Ниска

% 66,6 / 67,9 
/ 72,4

66,6 / 67,4 
/ 70,7

67,6 / 68,9 
/ 73,7

64,5 / 67,6 
/ 71,1

65,5 / 67,7 / 
69,7

67,6 / 68,8 
/ 69,8

68,6 / 69,4 
/ 71,5

68,6 / 69,7 
/ 70,5

68,6 / 69,5 
/ 72,1

Режим на работа Режим на топлообмен, режим байпас, режим на опресняване
Система на топлообмен Пълен топлообмен между въздушните потоци (висока полезна мощност + латентна топлина)
Елемент на топлообмен Специално обработена хартия, която не гори
Размери Тяло Височина x Широчина 

x Дълбочина
mm

285 / 776 / 525 301 / 828 / 816 364 / 1 004 / 868
364 / 1 004 

/ 1 156
726 / 1 512 / 

868
726 / 1 512 / 

1 156
Тегло Тяло kg 24 33 51 54 63 128 145
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор 
- Дебит на 
въздушния поток 
- 50 Hz

Режим на 
топлообменник

Свръх висок/
Висок/Нисък

m³/h
150 / 140 

/ 105 
250 / 230 

/ 155 
350 / 320 

/ 210 
500 / 410 

/ 310 
650 / 545 / 

450 
800 / 725 / 

665 
1 000 / 950 

/ 820 

1 500 /  
1 350 /  
1 230 

2 000 /  
1 880 /  
1 500 

Режим байпас Свръх висок/
Висок/Нисък

m³/h
150 / 140 

/ 105
250 / 230 

/ 155
350 / 320 

/ 210
500 / 410 

/ 310
650 / 545 / 

450
800 / 725 / 

665
1 000 / 950 

/ 820

1 500 /  
1 350 /  
1 230

2 000 /  
1 880 /  
1 500

Вентилатор - външно статично 
налягане - 50 Hz

Свръх високо/
Високо/Ниско

Pa
90 / 87 / 40 70 / 63 / 25 103 / 93 / 51 83 / 57 / 35

100 / 73 
/ 49

109 / 94 
/ 78

147 / 135 / 
100

116 / 97 
/ 80

132 / 118 
/ 77

Въздушен филтър Тип Многопосочни власинки
Ниво на звуково 
налягане - 50 Hz

Режим на 
топлообменник

Свръх високо/
Високо/Ниско

dB(A) 27 / 26 / 
20,5

28 / 26 / 21
32 / 31,5 / 

23,5
33 / 31,5 / 

24,5
34,5 / 33 

/ 27
36 / 34,5 

/ 31
36 / 35 / 31

39,5 / 38 
/ 34

40 / 38 / 35

Режим байпас Свръх високо/
Високо/Ниско

dB(A) 27 / 26,5 / 
20,5

28 / 27 / 21
32 / 31 / 

24,5
33,5 / 32,5 / 

25,5
34,5 / 34 

/ 27
36 / 34,5 

/ 31
36 / 35,5 

/ 31
40,5 / 38 / 

33,5
40 / 38 / 35

Работен диапазон Мин./Макс. °CDB -15 / 50
Относителна влажност % 80% или по-малко

Диаметър на тръбопровод за свързване mm 100 150 200 250 350
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220
Ток Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15 16
SEC клас -
Максимален дебит при 100 Pa ESP Скорост на потока m³/h -

Електрическа входяща мощност W -
Ниво на звукова мощност (Lwa) dB -
Годишен разход на електроенергия kWh/a -
Годишна 
икономия на 
топлинна енергия

Умерен климат kWh/a -
Студен климат kWh/a -
Топъл климат kWh/a -

* Забележка: сините клетки съдържат предварителни данни

(1) Измерено съгласно  JIS B 8628

Вентилация с рекуперация 
на топлината

Вентилация с рекуперация на топлината като стандарт

 › Енергоспестяваща вентилация, използваща рекуперация на отоплението, 
охлаждането и влагата в помещенията

 › Идеално решение за магазини, ресторанти и офиси, изискващи 
максимално разстояние от пода за мебели, декорации и приспособления

 › Възможно е свободно охлаждане, когато външната температура е под 
стайната температура (напр. през нощта)

 › Намален разход на електроенергия благодарение на специално 
разработен постояннотоков електромотор на вентилатора

 › Не позволява загуби на енергия поради свръхвентилация, като поддържа 
качеството на въздуха в помещенията с допълнителен сензор за CO2

 › Може да се използва като самостоятелен агрегат или интегриран в 
система VRV

 › Широка гама от тела: дебит на въздушния поток от 150 до 2 000 m³/h
 › Високоефективни филтри, налични в клас M6, F7, F8
 › По-бърз монтаж благодарение на лесно регулиране на въздушния поток 

към номиналната скорост на въздушния поток, така че има по-малка 
необходимост от клапи в сравнение с традиционните инсталации

 › Специално разработен рекуперативен топлообменник с 
високоефективна хартия (НЕР)

 › Не са необходими дренажни тръби
 › Може да работи при под- и свръхналягане
 › Цялостно решение за свеж въздух с осигурените от Daikin VAM и 

електрически нагреватели

VAM-FC

Общо сменен 

замърсен 

въздух

Чист въздух отвън

Чист въздух 

обработен 

с пълен 

топлообмен

Замърсен въздух вътре

Високоефективни филтри, налични в клас  

M6, F7, F8
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Електрически нагревател за VAM

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ ЗА VAM VH (VH)
Захранващо напрежение 220/250V ac 50/60 Hz. +/-10%
Изходящ ток (максимален) 19А при 40°С (на околната среда)
Термодатчик 5k ома при 25°C (таблица 502 1T)
Диапазон на температурен контрол 0 до 40°C / (0-10V 0-100%)
Предпазител на веригата за управление 20 x 5 mm  250 mA
Светодиодни индикатори Мощност ON - Жълт

Нагревател ON - Червен (непрекъснат или мигащ, посочвайки импулсно управление)
Неизправност въздушен поток - Червен

Монтажни отвори 98 mmX 181 mm центрове 5 mm ø отвори
Максимална околна температура в съседство с клемна кутия 35°C (по време на работа)
Автоматичен прекъсвач за висока темп. 100°С предварително зададена
Ръчно изчистване на прекъсвач висока темп. 125°С предварително зададена
Работно реле 1A 120V AC или 1A 24V DC
Вход за зададена точка на BMS 0-10VDC

 VH 1B 2B 3B 4B 4/AB 5B
Капацитет kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5
Диаметър на въздуховода mm 100 150 200 250 250 300
VAM, който може да се свърже VAM150FC VAM250FC VAM500FC VAM800FC VAM800FC VAM1500FC

- VAM350FC VAM650FC VAM1000FC VAM1000FC VAM2000FC

За избор на подходящ капацитет, моля, вижте софтуера за избор на VAM.

VH

 › Цялостно решение за свеж въздух с осигурените от Daikin VAM и 
електрически нагреватели

 › Подобрен комфорт при ниска външна температура, 
благодарение на отоплявания външен въздух

 › Концепция за интегриран електрически нагревател  
(не са необходими допълнителни аксесоари)

 › Стандартен двоен поток и термодатчик
 › Гъвкава настройка с регулираща се зададена точка
 › Повишена безопасност с 2 предпазни прекъсвача: ръчен и 
автоматичен

 › Интегриране към сградна система за управление (BMS) 
благодарение на:

 -  Реле без напрежение за показване на грешки
 -  0-10 VDC вход за контрол на зададена точка
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VKM80-100GB(M)

Вентилация с рекуперация на топлината и 
обработка на въздуха

Вентилация с рекуперация на топлина, 
обработка на въздуха и овлажняване

Вентилация VKM-GB/VKM-GBM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Входяща мощност 
- 50 Hz

Режим на топлообменник Ном. Свръхвисоко kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410
Режим байпас Ном. Свръхвисоко kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410

Мощност на свежия 
въздух за климатизация

Охлаждане kW 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0
Отопление kW 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0

Ефективност по 
температура - 50 Hz

Свръх висока/Висока/Ниска % 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Ефективност по 
енталпия - 50 Hz

Охлаждане Свръх висока/Висока/Ниска % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Отопление Свръх висока/Висока/Ниска % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Режим на работа Режим на топлообмен / Режим на байпас / Режим на опресняване
Система на топлообмен Пълен топлообмен между въздушните потоци (висока полезна мощност + латентна топлина)
Елемент на топлообмен Специално обработена хартия, която не гори
Овлажнител Система - Тип с естествено изпаряване
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 387x1 764x832 387x1 764x1 214 387x1 764x832 387x1 764x1 214
Тегло Тяло kg 94 110 112 100 119 123
Корпус Материал Галванизирана стоманена пластина
Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50 Hz

Режим на топлообменник Свръхвисок m³/h 500 750 950 500 750 950
Режим байпас Свръхвисок m³/h 500 750 950 500 750 950

Вентилатор - 
външно статично 
налягане - 50 Hz

Свръхвисоко Pa 210 150 200 205 110
Високo Pa 170 160 100 150 155 70
Нисък Pa 140 110 70 120 105 60

Въздушен филтър Тип Многопосочни власинки
Ниво на звуково 
налягане - 50 Hz

Режим на топлообменник Свръхвисоко dB(A) 39 41,5 41 38 40
Режим байпас Свръхвисоко dB(A) 40 41,5 41 39 41

Работен диапазон Около тялото °CDB 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко
Подаван въздух °CDB -15°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко
Засмукван въздух °CDB 0°C~40°C (сух термометър), 80% RH или по-малко
Температура в 
топлообменника

Охлаждане Макс. °CDB -15
Отопление Мин. °CDB 43 43

Хладилен агент Тип R-410A
Управление Електронен разширителен вентил
Потенциал на глобално затопляне 2 087,5

Диаметър на тръбопровод за свързване mm 200 250 200 250
Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 6,35
Газ вън. д. mm 12,7
Подаване на вода mm - 6,4
Дренаж Външна резба PT3/4

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток Максимален ток за предпазителя (MFA) A 15

Вентилация с рекуперация на 
топлината и обработка на въздуха

Предварително нагряване или охлаждане на свеж въздух 
за по-малко натоварване на климатичната система

 › Енергоспестяваща вентилация, използваща рекуперация на 
отоплението, охлаждането и влагата в помещенията

 › Създава висококачествен вътрешен климат чрез предварителна 
обработка на идващия свеж въздух

 › Овлажняването на входящия въздух поддържа приятно ниво на 
влажност в помещението, дори и по време на отопление

 › Идеално решение за магазини, ресторанти и офиси, изискващи 
максимално разстояние от пода за мебели, декорации и 
приспособления

 › Възможно е свободно охлаждане, когато външната температура 
е под стайната температура (напр. през нощта)

 › Нисък разход на електроенергия благодарение на 
постояннотоков електромотор на вентилаторите

 › Не позволява загуби на енергия поради свръхвентилация, като 
поддържа качеството на въздуха в помещенията с допълнителен 
сензор за CO

2

VKM-GB/VKM-GBM

Примерна работа: овлажняване и обработка на свеж въздух (режим на отопление)1

 › По-бърз монтаж благодарение на лесно регулиране на 
въздушния поток към номиналната скорост на въздушния поток, 
така че има по-малка необходимост от клапи в сравнение с 
традиционните инсталации

 › Специално разработен рекуперативен топлообменник с 
високоефективна хартия (НЕР)

 › Може да работи при под- и свръхналягане

1 Пример на VKM-GM

Смукателен вентилатор Топлообменник 
Елементи

Електромотор на регулиращата клапа

Регулираща клапаEA  
(Изхвърлян въздух  
към външната среда)

OA
(Свеж въздух от външната 
среда)

Нагнетателен вентилатор

Електронен блок 
(Блок за управление)

SA
(Подаван въздух към стая)

RA 
(Изсмукван въздух от стая)
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Широк диапазон на въздушния поток 

За приложения, които изискват големи обеми 
обработен свеж въздух (широки преддверия, 
банкетни зали и т.н.), въздухообработващите 
климатични камери представляват идеалното 
решение. 

Широката гама от въздухообработващи климатични камери 
на Daikin покрива обеми на въздушния поток от 500 m³/h 
до 144 000 m³/h. Въздухообработващата климатична камера 
може да бъде проектирана да осигурява всякакъв въздушен 
поток, от който се нуждаете, чрез конкретните размери на 
проходното сечение, налично в инсталацията.

Софтуер за избор 

ASTRA е мощен софтуер, разработен от Daikin, за да предложи 
бързо и всеобхватно обслужване на клиентите, за да направят 
своя технически избор и икономическа оценка на всяка 
въздухообработваща климатична камера. Това е комплексен 
инструмент, който може да конфигурира всеки тип продукт и да 
отговори точно на най-стриктните потребности за проектиране.  
Резултатът е цялостна икономическа оферта, включваща 
всички технически данни и чертежи, диаграма на влажния 
въздух (психометрична диаграма) със съответната обработка 
на въздуха и характеристиките на производителност на 
вентилаторите. Софтуерът ASTRA разполага с конкретен раздел 
за DX топлообменник на термопомпа, който може да изчисли 
ефективността на отопление и охлаждане с автоматичен избор на 
подходящият разширителен вентил на Daikin.  
Допълнителният софтуер Xpress дава възможност да бъде 
избрано правилното ERQ или VRV външно тяло. 

Комплект за свеж въздух на Daikin - тип plug & play 

Сериите D-въздухообработващи климатични камери Modular 
осигуряват цялостно решение, включително управление на 
тялото (EKEXV, EKEQ, DDC контролер), фабрично монтирано и 
конфигурирано, plug and play с нашите VRV и ERQ компресорно-
кондензаторни агрегати. Най-лесното решение като ви спестява 
време и имате само една точка за контакт!

Възвръщаемост на инвестицията 
Въздухообработващата климатична камера (AHU) е особено 
важна за ефективна система за климатичен контрол, и 
икономиите, натрупани чрез нашите авангардни конструкции и 
тяхната работна ефективност гарантират бърза възвръщаемост 
на направената инвестиция. Нашата серия Energy на климатични 
камери е разработена за осигуряване на изключителна 
ефективност, като по този начин се намалява използваната 
електроенергия и сметките за използвана електроенергия. Като 
се има предвид очакваният 15-годишен цикъл на експлоатация на 
оборудването, това ще доведе до значителна икономия, особено 
във време на постоянно нарастващи цени на енергията.

Фабрично определени размери 

Налични са 27 фабрично определени класа, оптимизирани за 
най-добър баланс между съотношение между цена и качество и 
производствена стандартизация. Въпреки това дизайнът на Daikin 
секция по секция означава, че телата могат да бъдат оразмерени 
със стъпки от 1 cm и сглобявани на място, без заваряване, за да 
отговарят на ограниченията за място на инсталацията.

Високоефективни компоненти

Всички въздухообработващи климатични камери на Daikin са 
проектирани за оптимална енергийна ефективност. Панелите от 
полиуретан или минерална вата гарантират отлична ефективност 
по отношение на термоизолацията. Също е предоставена 
най-широката гама от филтри, които да отговорят дори на най-
строгите изисквания.

Professional
 › Предварително конфигурирани размери 
 › Персонализирани за индивидуалните 
клиенти

 › Модулна конструкция

Energy
 › Решение от висок клас за оптимизиране 
на потреблението на енергия

 › Високоефективни компоненти
 › Отлична възвръщаемост на инвестициите

Modular
 › Plug & play, с фабрично монтирани 
блокове за управление

 › Предварително конфигурирани размери
 › Технология за вентилатори с електронна 
комутация

 › Въртящ се топлообменник с висока 
ефективност

 › Компактна конструкция
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Приложения на въздухообработващите климатични камери

Защо да използваме VRV и ERQ компресорно-кондензаторни 
агрегати за връзка с въздухообработващи климатични камери?

Висока ефективност

Термопомпите на Daikin са известни със своята 
висока енергийна ефективност. Интегрирането 
на въздухообработваща климатична камера със 
система за рекуперация на топлината е още по-
ефективно, тъй като дадена офис система може 

често да бъде в режим на охлаждане, а външния 
въздух е твърде студен, за да бъде внесен вътре 
в естествено състояние. В този случай топлината 
от офисите се преобразува за подгряване на 
постъпващия свеж въздух отвън. 

Външен въздух = 

10°C

Свеж въздух, доставен при 21°C.  

Температурната разлика с външния 

въздух се повишава безплатно чрез 

рекуперация на топлината чрез A/C 

система

Вътрешна температура 22°C, 

нуждае се от охлаждане заради 

слънчевата радиация. 

Излишната топлина може 

да бъде прехвърлена към 

въздухообработващата 

климатична камера.

Бърза реакция при променящо се натоварване, 
което води до високи нива на комфорт

Телата ERQ и VRV на Daikin реагират бързо на 
колебанията в температурата на подавания въздух, 
което води до постоянна вътрешна температура 
и получените в резултат високи нива на комфорт 
за крайния потребител. Най-същественото е, че 
VRV гамата подобрява комфорта още повече, чрез 
осигуряване на постоянно отопление дори по 
време на размразяване.

Лесно проектиране и монтаж

Системата е лесна за проектиране и монтаж, тъй 
като няма допълнителни водни системи, като 
например котли, резервоари, газови връзки и т.н. 
Това също намалява както общата инвестиция за 
системата, така и текущите разходи.

Компресорно-

кондензаторен 

агрегат VRV IV или 

ERQ

Блок за управление 

(EKEQ)

Електронен 

разширителен 

вентил (EKEXV)

Фабрично монтиран и споен 

комплект за свеж въздух

Комплект на Daikin за свеж въздух
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За да се повиши гъвкавостта при монтаж,  
се предлагат 4 типа системи за управление

W управление: Стандартно управление на температурата на 
въздуха (отделяна температура, температура на засмуквания въздух, 
стайна температура) чрез всеки DDC контролер, лесна настройка
X управление: Прецизно управление на температурата на въздуха 
(температура на нагнетявания въздух, температура на засмуквания 
въздух, стайна температура), изискващо предварително 
програмиран DDC контролер (за специални приложения)

Z управление: контролира температурата на въздуха (входяща 
температура, стайна температура) чрез контрол Daikin (не е 
необходим DDC контролер)
Y управление: контролира температурата на хладилния агент 
(Te/Tc) чрез контрол Daikin (не е необходим DDC контролер)

2. X управление (управление на TS/TR/TROOM): 

Прецизно управление температурата на въздуха чрез DDC контролер
Стайната температура се регулира като функция на засмукването 
или нагнетяването на въздуха от климатичната камера (по 
избор на клиента). DDC контролерът превръща разликата в 
температурата между зададената точка и температурата на 
засмуквания въздух (или темпeратурата на нагнетявания въздух 
или стайната температура) в еталонно напрежение (0-10V), 
което подава към блока за управление (EKEQFCBA) на Daikin. 
Това еталонно напрежение ще се използва като главния входен 
параметър за регулиране на честотата на компресора.

1. W управление (управление на TS/TR/TROOM): 

Управление температурата на въздуха чрез DDC контролер
Стайната температура се регулира като функция на засмукването 
или нагнетяването на въздуха от климатичната камера (по 
избор на клиента). DDC контролерът превръща разликата в 
температурата между зададената точка и температурата на 
засмуквания въздух (или температурата на нагнетявания въздух 
или стайната температура) в пропорционален сигнал (0-10V), 
който се подава към блока за управление (EKEQFCBA) на Daikin. 
Това напрежение модулира изискванията за капацитет на 
външното тяло. 

3. Y управление (управление на TE/TC): 

Чрез определена температура на изпарение/кондензация
Клиентът може да зададе определена температура на изпарение 
или на кондензация. В този случай стайната температура се 
регулира единствено непряко. Жично дистанционно управление 
на Daikin (BRC1D52 или BRC1E52A/B - незадължително) е 
необходимо да се свърже за първоначалната настройка, но не се 
изисква за работа. 

4. Z управление (управление на TS/TROOM): 

Управлявайте вашата въздухообработваща климатична камера 
точно като VRV вътрешно тяло със 100% свеж въздух 
Дава възможност да управлявате въздухообработваща климатична 
камера точно като VRV вътрешно тяло. Това означава, че управлението 
на температурата ще се съсредоточи върху температурата на 
възвратния въздух от помещението към въздухообработващата 
климатична камера. За работа е необходим BRC1D52 или BRC1E52A/B. 
Единственото управление, която позволява едновременна комбинация 
на други вътрешни тела с въздухообработващата климатична камера. 

* EKEQMCB (за приложение "Мулти")

Допълнителен комплект Характеристики
Възможност W

EKEQFCBA
Стандартен DDC контролер, който не изисква предварително конфигуриране

Възможност X Изисква се предварително конфигуриран DDC контролер
Възможност Y При използване на определена температура на изпарение, не може да се определя зададена точка чрез дистанционно управление

Възможност Z
EKEQDCB

EKFQMCBA*
Чрез използване на инфрачервено дистанционно управление на Daikin BRC1D52 или BRC1E52A/B

Управление на температурата с помощта на температура на засмуквания въздух или на стайна температура (чрез дистанционен сензор)

T
S
  =  Температура на подавания въздух

T
EXT

  =   Температура на извличания въздух

T
R
 =  Температура на възвратния въздух

T
E
 =  Температура на изпарение

T
OA

  =   Температура на външния въздух

T
C
  =   Температура на кондензация

Гъвкави възможности за управление на въздухообработващи климатични камери
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Модерно решение за двойно и мулти приложение

 › Инверторно управляеми тела
 › С рекуперация на топлината, термопомпен тип
 › R-410A
 › Регулиране на температурата на изпарение чрез управление на Daikin
 › Предлага се широка гама от комплекти разширителни съдове
 › BRC1E52A/B се използва за настройка на температурата по точки  
(свързан с EKEQMCBA)

 › Може да се свърже с всички системи VRV термопомпен тип и  
с рекуперация на топлината

- за по-големи капацитети (от 8 до 54 к.с.)

VRV- Приложение за въздухообработваща климатична камера

W, X, Y управление за VRV IV термопомпен тип

Тръби за хладилен агент

F1-F2

друга комуникация

Z управление за всички VRV външни тела
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ERQ-AW1

Основно решение за свеж въздух за сдвоено приложение

 › Инверторно управляеми тела
 › Термопомпа
 › R-410A
 › Предлага се широка гама от комплекти разширителни съдове
 › Перфектни за модулна въздухообработваща климатична камера 
на Daikin

 › „Daikin Fresh Air Package“ (пакетът на Daikin за свеж въздух) 
осигурява цялостно решение от тип Plug and Play, включващо 
въздухообработващи климатични камери, ERQ или VRV 
компресорно-кондензаторни агрегати и управление на всички 
тела (EKEQ, EKEX, DDC контролер), фабрично монтирано и 
конфигурирано. Най-лесното решение със само една точка на 
контакт

Вентилация ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Диапазон на мощност k.c. 4 5 6
Капацитет на охлажданеНом. kW 11,2 14,0 15,5
Капацитет на отоплениеНом. kW 12,5 16,0 18,0
Входяща 
мощност

Охлаждане Ном. kW 2,81 3,51 4,53
Отопление Ном. kW 2,74 3,86 4,57

EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Размери Тяло mm 1 345x900x320
Тегло Тяло kg 120
Дебит на въздушния 
поток на вентилатора

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

Ниво на звукова мощностОхлаждане Ном. dB(A) 66 67 69
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Ном. dB(A) 50 51 53
Отопление Ном. dB(A) 52 53 55

Работен 
диапазон

Охлаждане Мин./Макс. °CDB -5/46
Отопление Мин./Макс. °CWB -20/15,5
Температура в 
топлообменника

ОтоплениеМин. °CDB 10
ОхлажданеМакс. °CDB 35

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Зареждане kg/ TCO2Eq 4,0/8,4

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52
Газ вън. д. mm 15,9 19,1
Дренаж вън. д. mm 26x3

ЕлектрозахранванеФаза / Честота / Напрежение Hz/V 1N~/50/220-240
Ток Максимален ток за предпазителя (MFA) A 32,0

Вентилация ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Диапазон на мощност k.c. 5 8 10
Капацитет на охлаждане Ном. kW 14,0 22,4 28,0
Капацитет на отопление Ном. kW 16,0 25,0 31,5
Входяща 
мощност

Охлаждане Ном. kW 3,52 5,22 7,42
Отопление Ном. kW 4,00 5,56 7,70

EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Размери Тяло mm 1 680x635x765 1 680x930x765
Тегло Тяло kg 159 187 240
Дебит на въздушния 
поток на вентилатора

Охлаждане Ном. m³/min 95 171 185
Отопление Ном. m³/min 95 171 185

Ниво на звукова мощност Ном. dB(A) 72 78
Ниво на звуково налягане Ном. dB(A) 54 57 58
Работен 
диапазон

Охлаждане Мин./Макс. °CDB -5/43
Отопление Мин./Макс. °CWB -20/15
Температура в 
топлообменника

Отопление Мин. °CDB 10
Охлаждане Макс. °CDB 35

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Зареждане kg/ TCO2Eq 6,2/12,9 7,7/16,1 8,4/17,5

Тръбни 
съединения

Течност вън. д. mm 9,52
Газ вън. д. mm 15,9 19,1 22,2

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 3N~/50/400
Ток Максимален ток за предпазителя (MFA) A 16 25

ERQ - за по-малки капацитети 
(клас от 100 до 250)

ERQ - Приложение за въздухообработваща климатична камера
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Интегриране на ERQ и VRV във въздухообработващи климатични 
камери от друг производител
широка гама от комплекти разширителни вентили и блокове за управление

Преглед на разширителни вентили и блокове за управление

EKEXV - Комплект с разширителен вентил за приложения за въздухообработващи климатични камери

Вентилация EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Размери Тяло mm 401x215x78
Тегло Тяло kg 2,9
Ниво на звуково наляганеНом. dB(A) 45
Работен диапазон Температура в 

топлообменника
ОтоплениеМин. °CDB 10 (1)
ОхлажданеМакс. °CDB 35 (2)

Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединенияТечност вън. д. mm 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) Температурата на въздуха, влизащ в серпентината в режим на отопление, може да бъде намалена до -5°CDB. Свържете се с местния представител за повече информация. (2) 45% относителна влажност.

Таблица за капацитета

Охлаждане

Клас EKEXV
Допустим капацитет на топлообменника (kW)

Минимален Стандартен Максимален
50 5,0 5,6 6,2
63 6,3 7,1 7,8
80 7,9 9,0 9,9
100 10,0 11,2 12,3
125 12,4 14,0 15,4
140 15,5 16,0 17,6
200 17,7 22,4 24,6
250 24,7 28,0 30,8
400 35,4 45,0 49,5
500 49,6 56,0 61,6

Температура на насищане на парите при изпарение: 6°C
Температура на въздуха: 27°CDB / 19°CWB

Отопление

Клас EKEXV
Допустим капацитет на топлообменника (kW)

Минимален Стандартен Максимален
50 5,6 6,3 7,0
63 7,1 8,0 8,8
80 8,9 10,0 11,1
100 11,2 12,5 13,8
125 13,9 16,0 17,3
140 17,4 18,0 19,8
200 19,9 25,0 27,7
250 27,8 31,5 34,7
400 39,8 50,0 55,0
500 55,1 63,0 69,3

Температура на насищане на парите при кондензация: 46°C
Температура на въздуха: 20°CDB

Таблица за комбинации

Блок на управление  Комплект c терморегулиращ вентил
Смесенo свързване с 

VRV вътрешни тела
EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500

Z управление  W,X,Y управление  Z управление - - - - - - - - - -

Монофазна
ERQ100 P P - - P P P P - - - - -

Не е възможно

ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ140 P P - - - P P P P - - -  -

Трифазен
ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ200 P P - - - - P P P P P - -
ERQ250 P P - - - - - P P P P - -

VRV III - - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Задължително
VRV IV H/P / 

VRV IV W-серия
VRV IV S-серия

- P (1 -> 3) n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 Възможно (не е 
задължително)

VRV IV H/R
VRV IV i-серия - n1 - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Задължително

• P (работа по двойки): комбинацията зависи от капацитета на въздухообработващата климатична камера
• n1 (мулти приложение) - комбинация от въздухообработващи климатични камери и VRV DX на закрито (задължителнa). За да определите точното количество, моля, вижте справочника с технически данни
• n2 (мулти приложение) - комбинация от въздухообработващи климатични камери и VRV DX на закрито (незадължителнa). За да определите точното количество, моля, вижте справочника с технически данни 
• Блок за управление EKEQFA може да бъде свързан с някои видове VRV IV външни тела (с максимум 3 блока за тяло). Не комбинирайте блокове за управление EKEQFA с VRV DX вътрешни тела, RA вътрешни тела или високотемпературни хидравлични модули

EKEQ - Блок за управление за приложения за въздухообработващи климатични камери

Вентилация EKEQ FCBA DCB MCBA
Приложение Вижте забележката По двойки Мулти
Външно тяло ERQ / VRV ERQ VRV
Размери Тяло mm 132x400x200
Тегло Тяло kg 3,9 3,6
ЕлектрозахранванеФаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/230

Комбинацията от EKEQFCBA и ERQ е в приложение по двойки. EKEQFCBA може да бъде свързан с някои видове VRV IV външни тела с максимум 3 блока за управление. Комбинацията с DX вътрешни тела, 
високотемпературни хидравлични модули, RA външни тела, ...не е позволена. За подробности вижте чертежа с таблица за комбинации на външното тяло.
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Приложение за въздухообработваща климатична камера

Избор на сдвоено приложение

 › външното тяло е свързано към ЕДИН ТОПЛООБМЕННИК (с 
един или максимум 3 успоредно свързани хладилни кръга), 
използващ максимум 3 блока за управление

 › комбинация с вътрешно тяло не е разрешена
 › работи само с X, W, Y управление

Етап 1: Необходим капацитет на 
въздухообработващата климатична камера

В Европа трябва да се монтира въздухообработваща климатична 
камера с двоен дебит с рециклиране на топлината и 100% свеж 
въздух, където външната температура е 35°CDB, а целевата 
температура на подавания въздух за свеж въздух е 25°CDB. 
Изчисленията на натоварването сочат към необходим капацитет 
от 45 kW. Чрез проверка на таблицата за капацитета за EKEXV, в 
режим на охлаждане 40 kW попада в капацитетен клас 400. Тъй 
като 40 kW не е номиналния капацитет, трябва да бъде направено 
регулиране на класа. 40/45=0,89 и 0,89x400=356. Така че 
капацитетният клас на комплекта с разширителен вентил е 356. 

Етап 2: Избор на външно тяло

За тази въздухообработваща климатична камера, ще бъде 
използван VRV IV термопомпен тип с постоянно отопление (серия 
RYYQ-T). За капацитет от 40 kW при 35°CDB, външно тяло от 14 к.с. 
(RYYQ14T). Капацитетният клас на външното тяло с 14 к.с. е 350. 
Коефициентът на свързване за цялата система е 356/350=102%, 
поради което попада в диапазона 90-110%.

Етап 3: Избор на блок за управление

В този конкретен случай управлението ще работи с точно 
управление на температурата на въздуха. Само W или X 
управления позволяват това. Тъй като консултантът иска 
да използва „стандартен“ DDC модул, кутията EKEQFCBA с W 
управление позволява лесна настройка благодарение на 
предварително зададените фабрични стойности. 

Избор на мулти приложение
 › външното тяло може да бъде свързано към МНОЖЕСТВО 
ТОПЛООБМЕННИЦИ (и техните блокове за управление) 

 › също има възможност за свързване на вътрешните тела, но това 
не е задължително

 › работи само със Z управление

Етап 1: Необходим капацитет на 
въздухообработващата климатична камера

В Европа трябва да се монтира въздухообработваща климатична 
камера с двоен дебит с рециклиране на топлината и 100% свеж 
въздух, където външната температура е 35°CDB, а целевата 
температура на подавания въздух за свеж въздух е 25°CDB. Освен 
това в тази сграда, 5 касети с кръгъл поток FXFQ50A също ще бъдат 
свързани към това външно тяло. Изчисленията на натоварването 
сочат към необходим капацитет от 20 kW за въздухообработващата 
климатична камера и 22,5 kW за вътрешните тела. Чрез проверка 
на таблицата за капацитета за EKEXV, в режим на охлаждане 20 kW 
попада в капацитетен клас 200. Тъй като 22,4 kW е номиналния 
капацитет, трябва да бъде направено регулиране на класа. 
20/22,4=0,89 и 0,89x200=178. Така че капацитетният клас на 
комплекта с разширителен вентил е 178. Общият капацитетен клас 
на системата на вътрешното тяло е 178+250=428 

Етап 2: Избор на външно тяло
За тази система, където една въздухообработваща климатична 
камера е свързана с вътрешни тела, е задължително да се 
използва тяло с рекуперация на топлината. Чрез консултация с 
проектантския справочник за REYQ-T, общия необходим капацитет 
от 42,5 kW изисква модел REYQ16T с 16 к.с. Той ще осигури 45 kW 
при разчетна температура от 35 ºCDB. Това тяло е с капацитетен 
клас 400. Коефициентът на свързване за цялата система е 
428/400=107%, поради което попада в диапазона 50-110%.

Етап 3: Избор на блок за управление

В този конкретен случай, единственото налично управление е Z 
управление и комбинацията от въздухообработваща климатична 
камера и VRV DX вътрешни тела изисква контролната кутия 
EKEQMCBA. 
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CYQM150DK80RSNCYQM150DK80CSN

CYQM150DK80FSN

CYQS/M/L-DK-F/C/R

Въздушна завеса Biddle за ERQ

 › Може да се свързва към термопомпа на ERQ
 › ERQ е сред първите DX системи, подходящи за свързване към въздушни 

завеси
 › Свободно висящ модел (F): лесен монтаж на стена
 › Касетъчен модел (C): монтиран на окачен таван, като се вижда само 

декоративният панел
 › Модел за ниша (R): почти скрит в тавана
 › Период на изплащане на инвестицията за по-малко от 1,5 години в 

сравнение с монтиране на електрическа въздушна завеса
 › Лесен и бърз монтаж при намалени разходи, тъй като не са необходими 

допълнителни водни системи, котли и газови връзки
 › Максимална енергийна ефективност, произтичаща от почти нулево 

завихряне на низходящия поток, оптимизиран въздушен поток и 
приложение на модерна ректификационна технология на разпръскване

 › Около 85% ефективност при разпределение на въздуха, намаляваща 
значително както топлинните загуби, така и необходимия капацитет на 
отопление на вътрешното тяло 
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Малка Средна
CYQS150DK80 

*BN/*SN
CYQS200DK100 

*BN/*SN
CYQS250DK140 

*BN/*SN
CYQM100DK80 

*BN/*SN
CYQM150DK80 

*BN/*SN
CYQM200DK100 

*BN/*SN
CYQM250DK140 

*BN/*SN
Капацитет на отопление Скорост 3 kW 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9 
Входяща мощност Само вентилатор Ном. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Отопление Ном. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Делта Т Скорост 3 K 15 16 17 14 13 15 
Корпус Цвят BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размери Тяло Височина F/C/R mm 270/270/270

Широчина F/C/R mm 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548
Дълбочина F/C/R mm 590/821/561

Необходим окачен таван > mm 420
Височина на вратата Макс. м 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Широчина на врата Макс. м 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Тегло Тяло kg 66 83 107 57 73 94 108
Дебит на въздушния поток на вентилатора Отопление Скорост 3 m³/h 1 746 2 328 2 910 1 605 2 408 3 210 4 013 
Ниво на звуково налягане Отопление Скорост 3 dB(A) 49 50 51 50 51 53 54 
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Вън.Д mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Необходими аксесоари (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Електрозахранване Напрежение V 230

Голяма
CYQL100DK125 

*BN/*SN
CYQL150DK200 

*BN/*SN
CYQL200DK250 

*BN/*SN
CYQL250DK250 

*BN/*SN
Капацитет на отопление Скорост 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1 
Входяща мощност Само вентилатор Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Отопление Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Делта Т Скорост 3 K 15 14 12 
Корпус Цвят BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размери Тяло Височина F/C/R mm 370/370/370

Широчина F/C/R mm 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548
Дълбочина F/C/R mm 774/1 105/745

Необходим окачен таван > mm 520
Височина на вратата Макс. м 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Широчина на врата Макс. м 1,0 1,5 2,0 2,5
Тегло Тяло kg 76 100 126 157
Дебит на въздушния поток на вентилатора Отопление Скорост 3 m³/h 3 100 4 650 6 200 7 750 
Ниво на звуково налягане Отопление Скорост 3 dB(A) 53 54 56 57 
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Вън.Д mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Необходими аксесоари (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Електрозахранване Напрежение V 230

(1) Благоприятни условия: покрит търговски център или вход с въртяща се врата (2) Нормални условия: слаб насрещен вятър, без насрещни отворени врати, сграда само с приземен етаж  
(3) Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище
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CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

CYVM150DK80FSC

CYVS/M/L-DK-F/C/R

ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА BIDDLE COMFORT (CА)

МРЕЖОВО РЕШЕНИЕ VRV

Малка Средна
CYVS100DK80 

*BN/*SN
CYVS150DK80 

*BN/*SN
CYVS200DK100 

*BN/*SN
CYVS250DK140 

*BN/*SN
CYVM100DK80 

*BN/*SN
CYVM150DK80 

*BN/*SN
CYVM200DK100 

*BN/*SN
CYVM250DK140 

*BN/*SN
Капацитет на отопление Скорост 3 kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Входяща мощност Само вентилатор Ном. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Отопление Ном. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Делта Т Скорост 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Корпус Цвят BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размери Тяло Височина F/C/R mm 270/270/270

Широчина F/C/R mm 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548
Дълбочина F/C/R mm 590/821/561

Необходим окачен таван > mm 420
Височина на вратата Макс. м 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Широчина на врата Макс. м 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Тегло Тяло kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Дебит на въздушния поток на вентилатора Отопление Скорост 3 m³/h 1 164 1 746 2 328 2 910 1 605 2 408 3 210 4 013 
Ниво на звуково налягане Отопление Скорост 3 dB(A) 47 49 50 51 50 51 53 54 
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Вън.Д mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Необходими аксесоари (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Електрозахранване Напрежение V 230

Голяма
CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN

Капацитет на отопление Скорост 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1
Входяща мощност Само вентилатор Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Отопление Ном. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Делта Т Скорост 3 K 15 14 12
Корпус Цвят BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Размери Тяло Височина F/C/R mm 370/370/370

Широчина F/C/R mm 1 000/1 000/1 048 1 500/1 500/1 548 2 000/2 000/2 048 2 500/2 500/2 548
Дълбочина F/C/R mm 774/1 105/745

Необходим окачен таван > mm 520
Височина на вратата Макс. м 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Широчина на врата Макс. м 1,0 1,5 2,0 2,5
Тегло Тяло kg 76 100 126 157
Дебит на въздушния поток на вентилатора Отопление Скорост 3 m³/h 3 100 4 650 6 200 7 750 
Ниво на звуково налягане Отопление Скорост 3 dB(A) 53 54 56 57 
Хладилен агент Тип/Потенциал на глобално затопляне R-410A / 2 087,5
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Вън.Д mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Необходими аксесоари (трябва да се поръчат отделно) Жично дистанционно управление Daikin (BRC1E52A/B или BRC1D52)
Електрозахранване Напрежение V 230

(1) Благоприятни условия: покрит търговски център или вход с въртяща се врата (2) Нормални условия: слаб насрещен вятър, без насрещни отворени врати, сграда само с приземен етаж  
(3) Неблагоприятни условия: местоположение в ъгъл или правоъгълник, много етажи и/или отворено стълбище

Въздушна завеса Biddle 
за VRV и Conveni-pack
 › Свързване към VRV с рекуперация на топлината, термопомпа и Conveni-pack 
 › VRV е сред първите DX системи, подходящи за свързване към въздушни завеси
 › Свободно висящ модел (F): лесен монтаж на стена
 › Касетъчен модел (C): монтиран на окачен таван, като се вижда само декоративният 

панел
 › Модел за ниша (R): почти скрит в тавана
 › Период на изплащане на инвестицията за по-малко от 1,5 години в сравнение с 

монтиране на електрическа въздушна завеса
 › Осигурява практически безплатно отопление чрез рекуперация на топлината от 

вътрешните тела в режим на охлаждане (в случай на VRV с рекуперация на топлината)
 › Лесен и бърз монтаж при намалени разходи, тъй като не са необходими допълнителни 

водни системи, котли и газови връзки
 › Максимална енергийна ефективност, произтичаща от почти нулево завихряне 

на низходящия поток, оптимизиран въздушен поток и приложение на модерна 
ректификационна технология на разпръскване 

 › Около 85% ефективност при разпределение на въздуха, намаляваща значително както 
топлинните загуби, така и необходимия капацитет на отопление на вътрешното тяло 
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Малка система за управление 
на сграда за средни до големи 
търговски сгради 
 › Малка система за управление на сграда на конкурентна цена
 › Интеграция между продуктите на Daikin
 › Интегриране на оборудване от трета страна чрез WAGO или 
BACnet/IPс

 › Свързване на до 512 групи вътрешни тела

  повече информация за „Преглед на функциите“  
на страница 110

DCC601A51

Модерен централизиран 
контролер с връзка с облака
 › Управлявайте цялата си сграда централно
 › Концепцията за цялостно решение (интеграция на сплит, Sky Air, 
VRV, вентилация, въздушни завеси и гореща вода)

 › Стилен допълнителен екран, който се вписва във всеки 
интериор

 › Връзката с облака предлага допълнителни услуги като 
онлайн управление, наблюдение на енергията, сравнение на 
потреблението на енергия в множество обекти

 › Свързване на до 32 вътрешни тела

  повече информация за „Модерен централизиран 
контролер с връзка с облака“ на страница 110

Научете повече на www.daikin.bg

Водещи на пазара 
управления през 2016 г.

  Интуитивен и лесен за използване интерфейс

  Интеграция между продуктите

  Управление чрез облака

  Интелигентно управление на енергията

  Интеграция между продукти на Daikin и на трети лица
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За най-актуалните данни, моля, вижте my.daikin.eu 
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Контролери

INTELLIGENT 
TOUCH MANAGER
DCM601A51

ИНФРАЧЕРВЕНО ДИСТАНЦИОННО 
УПРАВЛЕНИЕ

ОНЛАЙН 
КОНТРОЛЕР

ЖИЧНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ 
BRC1E53A/B/C
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P1 P2

Индивидуални системи за управление

Графично представяне на 

ориентировъчен разход на 

електроенергия (Функцията 

е налична в комбинация с 

FBQ-D, FCQG и FCGHQ)

BRC1E52A/B 

Индивидуални системи за управление

BRC1E53A/B/C 

Лесно за употреба дистанционно управление, вкл. функции за охлаждане на инфраструктура

Серия от енергоспестяващи функции, които 
могат да бъдат избрани поотделно

 › Ограничение на температурния диапазон
 › Функция за намаляване на мощността
 › Връзка между сензора за присъствие и подовия 
сензор (предлага се при касета с кръгъл поток и 
напълно плоска касета)

 › Индикатор за потребление в kWh
 › Автоматично рестартиране на зададена температура
 › Таймер за изключване

Ограничението на температурния диапазон 
избягва излишно отопление или охлаждане

Спестявайте енергия, като ограничите долния 
температурен диапазон в режим на охлаждане и 
горния температурен диапазон в режим на отопление.
Забележка : Предлага се и при режим на автоматично преминаване 

между охлаждане и отопление.

Индикаторът за потребление в kWh 
проследява вашия разход

Индикаторът за потребление в kWh показва 
ориентировъчния разход на електроенергия за 
последния ден/месец/година. 
 

 › Заменя BRC1E52A/B през пролетта на 2016 г. и 
включва следните допълнителни функционалности:
• Редуване на работните режими и работа в авариен 

режим за охлаждане на инфраструктурата
• Режим на икономия за дистанционното 

управление: екранът се изключва, когато никой не 
променя режима и не регулира настройките

• Управление на консумацията: намалява 
консумацията на енергия до 70% или 40%, когато 
трябва да бъдат включени други големи уреди

• Избор на функция за тих режим на работа за 
външното тяло

Други функции 

 › Могат да се зададат до 3 независими програми, така 
че потребителят лесно да може сам да променя 
програмата през годината (напр. лято, зима, 
преходен сезон)

 › Възможност за индивидуално ограничаване на 
функции от менюто 
Лесен за използване: директен достъп до всички 
основни функции

 › Лесна настройка: ясен графичен потребителски 
интерфейс за разширени настройки от менюто

 › Часовник за реално време с автоматична настройка 
към лятно часово време

 › Вградено аварийно захранване: при спиране на 
електрозахранването, всички настройки остават 
запаметени до 48 часа

 › Поддържа много езици:
английски, немски, холандски, испански, италиански, 
португалски, френски, гръцки, руски, турски, полски 
(BRC1E52A)
английски, немски, чешки, хърватски, унгарски, 
румънски, словенски, български, словашки, сръбски 
и албански (BRC1E52B)

Адаптер 

(BRP7A51) Карта с ключ  

(доставка на място)

Контакт за прозорец 

(доставка на място)

Интегриране 
на карта с ключ 
и контакт за 
прозорец

 › Управляван чрез символи интерфейс за интуитивно 
управление

 › Функции, ограничени до основните нужди на клиентите
 › Модерен дизайн
 › Икономия на енергия благодарение на интеграция на 

карта с ключ, контакт за прозорец и ограничаване на 
зададена стойност (BRP7A51)

 › Гъвкава функция за намаляване на мощността осигурява 
стайната температура да остава в комфортни граници, 
за да се осигури комфорт за гостите

BRC2E52A / BRC3E52A

Опростено жично дистанционно управление за хотелски приложения
 › Плосък заден панел за лесен монтаж
 › Лесно пускане в експлоатация: интуитивен интерфейс 

за разширени настройки на менюто
 › Предлагат се 2 варианта:

• Тип термопомпа: температура, скорост на 
вентилатора, ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

• Тип рекуперация на топлината: температура, режим, 
скорост на вентилатора, ВКЛ/ИЗКЛ

 › Заменя съществуващите BRC2C51 и BRC3A61
BRC2E52A

Тип рециклиране на топлината

BRC3E52A

Тип на термопомпата

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ 
ПРОЛЕТТА НА 2016 г.

 › Поддържа много езици: 
BRC1E53A: английски, немски, френски, холандски, 
испански, италиански, португалски 
BRC1E53B: английски, чешки, хърватски, унгарски, 
румънски, словенски, български 
BRC1E53C: английски, гръцки, руски, турски, 
унгарски, словашки, албански
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Централизирани системи за управление

Централизирано управление на Sky Air и VRV система може да се постигне чрез 3 лесни за 
използване компактни дистанционни управления. Тези блокове за управление могат да се използват 
самостоятелно или в комбинация с 1 група = няколко (до 16) вътрешни тела в комбинация и  
1 зона = няколко групи в комбинация.
Централизираното дистанционно управление е идеално за търговски сгради, които се дават под 
наем с произволно разпределение на наемателите, и дава възможност за разделяне на вътрешните 
тела на групи по наематели (зоново разпределение). 
Таймерът за графика програмира графика и условията за работа на всеки наемател, а управлението 
може лесно да се върне в първоначалното си състояние съобразно променящите се изисквания.

DCS302C51

Централизирано дистанционно управление
Осигурява индивидуално управление на 64 групи (зони) вътрешни тела. 

 › могат да се управляват максимум 64 групи  
(128 вътрешни тела, макс. 10 външни тела)

 › могат да се управляват максимум 128 групи  
(128 вътрешни тела, макс. 10 външни тела) чрез 2 централизирани 
дистанционни управления на различни места

 › зоново управление
 › групово управление
 › показване на кода на неизправността
 › максимална дължина на проводниците 1 000 m (общо: 2 000 m)
 › посоката на въздушния поток и скоростта на въздушния поток на HRV 
могат да се управляват

 › разширена функция на таймера

DCS301B51

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
Осигурява едновременно и индивидуално управление на 16 групи 
вътрешни тела.

 › могат да се управляват максимум 16 групи (128 вътрешни тела)
 › могат да се използват 2 дистанционни управления на отделни места 
 › индикатор за работното състояние (нормална работа, аларма)
 › индикация за централизирано управление
 › максимална дължина на проводниците 1 000 m (общо: 2 000 m)

DST301B51

Таймер за програмиране
Дава възможност за програмиране на 64 групи.

 › могат да се управляват максимум 128 вътрешни тела
 › 8 вида седмична програма 
 › максимум 48 часа аварийно захранване
 › максимална дължина на проводниците 1 000 m (общо: 2 000 m)
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DIII-NET

Централизирани системи за управление

DTA113B51

Основно решение за управление на Sky Air и VRV

 › Функция за въртене
 › Функция за работа в авариен режим

адаптер - DTA113B51

BRC1E53A/B/C

DCS601C51

Подробно и лесно наблюдение и работа на VRV системи (макс. 64 групи вътрешни тела).

контролер на трета страна (домотика, BMS (система за управление на сграда) и др.) чрез http интерфейс

Ethernet 

Входен контакт за принудително изключване

Противопожарна аларма

Вътрешни тела

DCS601C51

HRV

Езици
 › Английски
 › Френски
 › Немски
 › Италиански
 › Испански
 › Холандски
 › Португалски

План на системата
 › Могат да се управляват до  
64 вътрешни тела

 › Сензорен панел 
(пълноцветен течно-
кристален дисплей чрез 
икони)

Управление
 › Индивидуално управление 
(настройка, старт/стоп, 
скорост на вентилатора) 
(макс. 64 групи/вътрешни 
тела)

 › График за отлагане
 › Разширена функция за 
програмиране (8 програми,  
17 модела)

 › Адаптивно групиране по зони
 › Ежегодна програма
 › Управление на аварийното 
спиране при пожар

 › Управление на блокировката
 › Разширена функция за 
наблюдение и управление 
на HRV

 › Aвтоматично превключване 
на охлаждането / 
отоплението

 › Оптимизиране на 
отоплението

 › Температурна граница
 › Сигурност на паролата: 3 нива 
(общо, административно и 
сервизно)

 › Бързо избиране и пълен 
контрол

 › Опростена навигация

Наблюдение
 › Визуализация чрез графичен 
потребителски интерфейс 
(GUI)

 › Функция за смяна на иконата 
на цветния дисплей

 › Режим на работа на 
вътрешните тела

 › Индикация за замърсен 
филтър

 › Мулти PC

Технико- икономически 
анализ
 › Функция за свободно 
охлаждане

 › Икономии на труд
 › Лесен монтаж
 › Компактен дизайн: монтаж в 
малко пространство

 › Обща икономия на енергия

Отворен интерфейс
 › Възможна е връзка с 
контролер на трета страна 
(домотика, BMS (система за 
управление на сграда) и др.) 
чрез отворен интерфейс  
(http опция DCS007A51)

Може да се свърже с
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Сплит  
(чрез интерфейсен адаптер)

До 4 тела / 1 адаптер
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…

НОВО  Централизирани системи за управление

DCC601A51 
Модерен централизиран 
контролер с връзка с облака

2 решения:

Локално решение
 › Офлайн централизирано управление чрез стилен 
допълнителен екран

 › Стилният интерфейс се вписва във всеки 
интериор

План на системата

Решение чрез облака
 › Гъвкаво онлайн управление от всяко устройство 
(лаптоп, таблет...)

 › Наблюдение и управление на един или няколко 
обекта

 › Сравняване на потреблението на енергия от 
различни системи

 › Последващи действия за потреблението на 
енергия с цел спазване на местните разпоредби

Сплит, , , 
VAM, вентилация, 
въздушни завеси

• Интуитивен и лесен за използване 

интерфейс

• Гъвкава концепция за 

самостоятелни приложения и 

приложения на множество места

• Цялостно решение благодарение 

на интегриране на оборудване на 

трета страна

• Наблюдавайте и управлявайте 

вашата малка търговска сграда, 

независимо къде се намирате

CPU модулWAGO 
захранване

Онлайн управление от всяко устройство

Входно-изходен 

модул

Локална мрежа

Локално решение

DCC601A51

Аларма

Контакт на 
прозорец

Импулсен вход 

или цифров 

вход

Предоставен от Daikin екран 

(допълнителен) (за локално управление)

Z380C-1A023A

Предоставен от Daikin рутер 

(допълнителен) 4G-N12

УСЛУГА НА DAIKIN  
ЗА ОБЛАКА
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Централизирани системи за управление НОВО

Комплексно решение

 › Цялостно решение благодарение на голяма 
интеграция на продукти на Daikin и оборудване на 
трета страна

 › Свързване с широка гама тела на Daikin (Сплит,  
Sky Air, VRV, вентилация, въздушни завеси)

 › Просто управлявайте цялата си сграда централно
 › Подобрено клиентско пазаруване чрез по-добро 
управление на нивото на комфорт във вашия 
магазин 

Услуги на Daikin за облака

 › Управлявайте вашата сграда независимо къде се 
намирате

 › Наблюдение и управление на множество обекти
 › В случай на неизправност, монтажникът или 
техническият ръководител може отдалечено да 
влезе в системата на обекта с цел първоначално 
отстраняване на неизправности

 › Сравняване на потреблението на енергия от 
различни системи

 › Управление и проследяване на потреблението на 
енергия

 › Наблюдение на телата, които работят 
продължително време, с цел управление на 
потреблението

От един до ∞ обекти

Клиент
Монтажник/технически 

ръководител

Преглед на функциите

Лесно за използване управление чрез 
сензорен екран

 › Предоставеният от Daikin стилен допълнителен 
екран за локално управление се вписва във всеки 
интериор

 › Интуитивен и лесен за използване интерфейс
 › Цялостно решение с опростено управление
 › Лесно въвеждане в експлоатация

Гъвкаво
 › Въвеждане чрез цифров и импулсен вход за 
оборудване на трета страна като електромери за 
kWh, авариен вход, контакт на прозорец, ...

 › Модулната концепция позволява на вашия облак 
да расте с вашия бизнес

 › Управление на до 32 групи вътрешни тела, с 
максимум 32 вътрешни тела

Локално решение Решение чрез облака
Езици EN, FR, DE, IT, ES, NL, PT

План на 
системата

Брой вътрешни тела, които могат да се свързват 32 32
Управление на няколко обекта

Наблюдение и 
управление

Основни функции за управление (ВКЛ/ИЗКЛ, режим, индикация за замърсен 
филтър, зададена точка, скорост на вентилатора, режим на вентилация,...)
Забрана на дистанционно управление

Всички устройства ВКЛ/ИЗКЛ

Групово управление

Седмична програма

Управление на блокировката

Ограничение на зададена точка

Визуализация на потреблението на енергия във всеки режим на работа

Имейл с грешка

Може да се 
свърже с

DX сплит, Sky Air, VRV

VAM, VKM вентилация

Въздушни завеси

Вътрешно тяло

Импулсен вход

Цифров вход

ЛОКАЛНО  
УПРАВЛЕНИЕ

УСЛУГА НА DAIKIN 
ЗА ОБЛАКА
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Сплит

DCM601A52

Di/Pi порт

DCM601A51

Малка система за 
управление на сграда  
с пълна интеграция с продукти  
от всички видове
Преглед на системата

Директно свързване тип plug & play! 

Осветление Вентилатор

СензорПомпа

Противопожарна аларма

Електромер за kWh

Di/Pi линия

Макс. 200 m

вътрешни тела, 

въздушна завеса, 

хидравличен модул,

въздухообработващи 

климатични камери

Достъп до 

интернет
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Хл
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 т
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ни
ка

Интернет
Extranet

LAN
3G

• Малка система за управление на сграда 
на конкурентна цена

• Интеграция между продуктовите 
принципи на Daikin

• Интегриране на оборудване от трета 
страна 

Вх
од

но
-и

зх
од

ен
 

мо
ду

л

BACnet/IP  

протокол

Интегриране на оборудване от 
трета страна

Пълен контрол на продуктовата гама на Daikin за 
отопление, вентилация, климатизация и замразяване

Обекти с няколко състояния

АлармаАсансьор Въздухообработваща 
климатична камера

Допълнителна линия за 
адаптори към iTM

Макс. 7 
адаптера

DCM601A51

WAGO 
интерфейс

Вх
од

но
-и

зх
од

ен
 

мо
ду

л

Аналогови/цифрови/импулсни елементи



 113

Осветление Сензор

Plug & play 

Лесна за употреба

 › Интуитивен потребителски интерфейс
 › Визуално схематично изображение и директен достъп до 

главните функции на вътрешното тяло
 › Всички функции са директно достъпни чрез сензорен 

екран или чрез уеб интерфейс

Интелигентно управление на енергията

 › Наблюдение дали енергопотреблението е според плана
 › Помага за откриване на всеки ненужен разход на енергия
 › Настройки на мощността гарантират правилна работа 

през годината
 › Спестете енергия чрез синхронизация на работата на 

климатика с друго оборудване, като отопление

Гъвкавост

 › Интегриране с продукти от всички видове (отопление, 
климатизация, приложни системи, замразяване, 
въздухообработващи климатични камери)

 › BACnet протокол за интегриране на продукти от трета 
страна

 › Вход/Изход за интегриране на оборудване, като 
осветление, помпи ... на модули WAGO

 › Модулна концепция за малки до големи приложения
 › Управление на до 512 групи вътрешни тела чрез една ITM 

и комбиниране на няколко ITM чрез уеб интерфейс

Лесно обслужване и въвеждане в експлоатация

 › Дистанционна проверка на количеството хладилен агент 
спестява посещение на място

 › Опростено отстраняване на неизправности
 › Спестете време за въвеждане в експлоатация 

благодарение на инструмента за предпускови дейности
 › Автоматично регистриране на вътрешни тела

Преглед на функциите

Езици
 › Английски

 › Френски

 › Немски

 › Италиански

 › Испански

 › Холандски

 › Португалски

Управление
 › Достъп до интернет

 › Пропорционално 

разпределение на мощността 

(допълнително)

 › История на процесите 

(неизправности, …)

 › Интелигентно управление на 

енергията

- наблюдение дали 

енергопотреблението е 

според плана

- откриване на всеки ненужен 

разход на енергия

 › Функция за намаляване на 

мощността

 › Плавна температура

План на системата
 › Могат да се управляват групи 

до 512 тела  

(ITM plus интегратор + 7 iPU 

(вкл. iTM адаптер)

 › Ethernet TCP/IP

Управление
 › Индивидуално управление 

(512 групи)

 › Настройка за програмиране 

(седмична програма, годишен 

календар, сезонна програма)

 › Управление на блокировката

 › Ограничение на зададената точка

 › Температурна граница

Може да се свърже с
- DX сплит, Sky Air, VRV

-  Водоохлаждащи агрегати 

(чрез POL638.70 контролер)

-  Въздухообработващи 

климатични камери на 

Daikin

- Вентилаторни конвектори

-  Подово-таванни тела  

Daikin Altherma

-  Нискотемпературни и 

високотемпературни 

хидравлични модули

- Въздушни завеси

- Вход/Изход на WAGO

- BACnet/IP протокол

WAGO интерфейс
 › Модулно интегриране на 

оборудване от 3-та страна

 - WAGO куплунг (интерфейс  

  между WAGO и Modbus)

 - Di модул

 - Do модул

 - Ai модул

 - Ao модул

 - Термисторен модул

 - Pi модул

BACnet/IP 
протокол

Помпа СензорОсветление Вентилатор
Вход/Изход на WAGO

Осветление Вентилатор СензорПомпа АлармаАсансьорВъздухообработваща 
климатична камера

Гъвкавост по размер

64 до 512 групи

Сплит Вентилаторни 

конвектори

Водоохлаждащи агрегати 
и въздухообработващи 

климатични камери

Хладилна 

техника
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RTD-RA

 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление 
на вътрешни тела за жилищно приложение

RTD-NET

 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление 
на Sky Air, VRV, VAM и VKM

RTD-10

 › Разширено интегриране към сградна система за 
управление на VRV, Sky Air, VAM и VKM чрез: 

 - Modbus
 - Напрежение (0-10V)
 - Съпротивление
 › Функция за режим на работа/готовност за 
сървърни помещения

RTD-20

 › Усъвършенствано управление на Sky Air, VRV, VAM/
VKM и въздушни завеси

 › Дублирано или независимо зоново управление
 › Повишен комфорт с интегриране на сензор за CO

2
 

за регулиране на обема на свежия въздух
 › Записване на текущите разходи чрез

 - предварителен/последващ и търговски режим
 - ограничение на зададена точка
 - цялостно изключване
 - пасивен инфрачервен сензор за адаптивна 
мъртва зона

RTD-HO

 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление 
на Sky Air, VRV, VAM и VKM

 › Интелигентен контролер за хотелски стаи

RTD-W

 › Интерфейс Modbus за наблюдение и управление 
на Daikin Altherma Flex Type, VRV HT хидравличен 
модул и малък инверторен охладител

RTD

Интерфейс със стандартен протокол

Интерфейс Modbus 
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Преглед на функциите

Основни функции RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Размери В х Ш х Д mm 80 x 80 x 37,5 100 x100 x 22
Карта с ключ + контакт за прозорец 
Функция за намаляване на мощността  
Забрана или ограничение на функциите на дистанционното управление (ограничение на зададена точка, ...)    ** 
Modbus (RS485)     
Групово управление (1)    
Управление 0 - 10 V  
Управление на съпротивление  
IT приложение  
Блокаж на отопление  
Изходящ сигнал (вкл./размразяване, грешка)  **** 
Приложение за търговия на дребно 
Секционно стайно управление 
Въздушна завеса *** *** 

(1): Чрез комбинирани RTD-RA устройства 
Функции за управление RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

Вкл./Изкл. M,C M M,V,R M M*
Зададена точка M M M,V,R M M*
Режим M M M,V,R M M*
Вентилатор M M M,V,R M M*
Жалуз M M M,V,R M M*
Управление на регулираща клапа за HRV M M,V,R M
Функции за забрана/ограничение M M M,V,R M M*
Принудително термично изключване M

Функции за наблюдение RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Вкл./Изкл. M M M M M
Зададена точка M M M M M
Режим M M M M M
Вентилатор M M M M M
Жалуз M M M M M
Настроена температура от дистанционно управление M M M M
Режим на работа от дистанционно управление M M M M
Бр. тела M M M M
Неизправност M M M M M
Код за грешка M M M M M
Температура на възвратния въздух (Средна/Мин./Макс.) M M M M M
Аларма за филтър M M M M
Вкл. термостат M M M M M
Размразяване M M M M
Вх./изх. температура на топлообменника M M M M M

Основни функции RTD-W
Размери В х Ш х Д mm 100 x 100 x 22
Забрана за включване/изключване 
Modbus RS485 
Контрол на сух контакт 
Изходящ сигнал (операционна грешка) 
Режим на пространствено отопление / охлаждане 
Контрол на битова гореща вода 
Интелигентно управление на мрежата

Функции за управление
Включване/изключване на отопление/охлаждане на помещения M,C
Зададена точка на температура на изходящата вода (отопление/охлаждане) M,V
Зададена точка за стайна температура M
Режим на работа M
Включване на битова гореща вода
Подгряване на битова гореща вода M,C
Зададена точка за подгряване на битова гореща вода
Съхранение на битова гореща вода M
Зададена точка за спомагателен агрегат за битова гореща вода
Безшумен режим M,C
Активиране на зададена точка в зависимост от външните климатични условия M
Смяна на кривата на зависимост от външните климатични условия M
Информация за избор на реле при неизправност/помпа
Забрана на контролен източник M

Режим за интелигентно управление на мрежата
Забраняване на отопление/охлаждане на помещения
Забрани БГВ
Забрани електрическите нагреватели
Забрани всички операции
PV на разположение за съхранение
Мощен импулс

Функции за наблюдение
Включване/изключване на отопление/охлаждане на помещения M,C
Зададена точка на температура на изходящата вода (отопление/охлаждане) M
Зададена точка за стайна температура M
Режим на работа M
Подгряване на битова гореща вода M
Съхранение на битова гореща вода M
Брой тела в групата M
Средна температура на изходящата вода M
Стайна температура по Remocon M
Неизправност M,C
Код за грешка M
Работа на циркулационна помпа M
Скорост на потока
Работа на соларна помпа
Състояние на компресор M
Режим за дезинфекция M
Режим за намаляване на мощността M
Размразяване / стартиране M
Горещ старт
Работа на спомагателен нагревател
Състояние на трипътен вентил
Натрупани работни часове на помпата M
Натрупани работни часове на компресора
Реална температура на изходящата вода M
Реална температура на върната вода M
Реална температура на водосъдържателя за БГВ (*) M
Реална температура на хладилния агент
Реална външна температура M

M :  Modbus  / R :  Съпротивление / V  :  Напрежение/ C: управление
*    :  само когато в стаята има някой / **  :  ограничение на зададената точка / (*) ако има
 ***  : няма регулиране на скоростта на CYV въздушна завеса / ****  : работа и неизправност
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EKMBDXA7V1
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64
Максимален брой външни тела, които могат да се свързват 10
Комуникационен DIII-NET - Забележка DIII-NET (F1F2)

Протокол - Забележка 2 проводника; скорост на комуникация: 9 600 bps или 19 200 bps
Протокол - тип RS485 (modbus)
Протокол - Макс. дължина 
на проводниците м 500

Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 124x379x87
Тегло kg 2,1
Външна температура - работа  Макс. °C 60

Мин. °C 0
Монтаж Вътрешен монтаж
Електрозахранване Честота Hz 50

Напрежение V 220-240

Интерфейси със стандартен протокол

Интерфейс DIII-net Modbus
EKMBDXA

Вградена система за управление за безпроблемно свързване между  
сплит, Sky Air, VRV и малки инверторни охладители и системи за  
управление на сградата
 › Комуникация чрез протокол Modbus RS485
 › Подробно наблюдение и управление на цялостно VRV решение
 › Лесен и бърз монтаж чрез DIII-net протокол
 › Понеже се използва протоколът DIII-net на Daikin, е необходим само един modbus интерфейс за една група от системи на Daikin 
(системи с до 10 външни тела)

VRV мрежа

Мрежа на Sky Air*

Мрежа на сплит*

Малка мрежа инверторни водоохлаждащи агрегати

EKMBDXA VRV външно тяло

HRV

 KRP928BB2S

до 64 тела, които могат да се свързват за интерфейс*чрез EKEQ 
кутия

* Може да е необходим допълнителен централизиран контролер. За повече информация се обърнете към местния търговски представител.

DIII- NET

Въздушна завеса  
Biddle

Осветление ПомпаПротивопожарна аларма АсансьорСигурност Устройство за захранване

Мрежа за 
управление 

на сграда
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EKAC200J

M
O

D
BU

S

FWEC2A (2) / FWEC3A (3)

FWC-BT/BF FWF-BT/BF

Climatix

EKDSSP-S

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

MicroTech III MicroTech III MicroTech III

FWV-D/FWZ-AFWM-D/FWS-A FWL-D/FWR-A

D-AHU

EKFCMBCB7

(1)

EKCM200J

Интегрирайте хладилните агрегати в BMS системи чрез modbus протокол

Интерфейс Modbus

Интегриране на водоохлаждащи агрегати, вентилаторни конвектори и въздухообработващи климатични 
камери в системи за управление на сгради чрез протокол modbus

Система за наблюдение, 

оборудване на трета страна

Спомагателен модул Спомагателен модул

Вътрешни тела на Daikin и 

въздушни завеси Biddle

Комуникационен 

интерфейс Modbus на 

Daikin BRR9A1V1

DIII net

* За всички вътрешни тела за комбиниране и въздушни завеси Biddle, моля, вижте страниците за Conveni-pack в този каталог

ZEASConveni-pack Мулти-ZEAS

Сериен последователен панелСерийна карта RS485/Modbus

Мрежа за 

управление на 

сграда

(1) Комуникационният модул е интегриран в контролера (2) Връзка към FWV-D, FWL-D и FWM-D (3) Връзка към FWV-D, FWL-D, FWM-D и към FWZ-А, FWR-А, FWS-А

Противопожарна аларма Сигурност Устройство за захранване ПомпаОсветление Асансьор

Интерфейси със стандартен протокол
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DMS504B51

EKACLONP

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

VRV мрежа

DMS504B51 / EKACLONP

Интегриране на VRV и приложни системи за наблюдение и 
управление на функциите в мрежа LonWorks

 › Интерфейс за Lon връзка към 
LonWorks мрежи

 › Връзка чрез Lon протокол  
(усукана двойка проводници)

 › Неограничена големина на обекта
 › Бърз и лесен монтаж

LON BMS

до 64 тела, които могат да се свързват за интерфейс

Локално 
управление

VRV външно 
тяло

HRV

Дистанционно управление

Мрежа за 

управление на 

сграда

ET
H

ER
N

ET
 (T

C
P/

IP
)

адаптер
LonTalk

LonTalk

Противопожарна 

алармена система

Сигурност

Lon-точка Lon-точка

адаптер

адаптер

Мрежа от приложни системи

Сериен 
последователен 
панел EKDSSP-S

Серийна карта 
LON FTT 10

Интерфейс LonWorks
Интерфейси със стандартен протокол

LonTalk

DIII- NET
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DIII- NET

HRV

Мрежа за 

управление на 

сграда

EKCM200J EKCM200J

Интерфейси със стандартен протокол

DMS502A51 / EKACBACMSTP / EKCMBACIP / EKCMBACMSTP

Интегрирана система за управление за безпроблемна връзка 
между VRV, приложни системи, въздухообработващи климатични 
камери и сградни системи за управление 

Мрежа от приложни системи

 › Интерфейс за система за управление 
на сгради

 › Връзка чрез BACnet протокол  
(връзка чрез Ethernet) 

 › Неограничена големина на обекта
 › Лесен и бърз монтаж
 › PPD данните са налични в сградната 
система за управление (само за VRV)

BA
C

N
ET

 /
 E

TH
ER

N
ET

Противопожарна аларма Сигурност

Локално управление

VRV външно тяло

Дистанционно 

управление

Устройство за захранване

Помпа Осветление Асансьор

DMS502A51

до 256 тела, които могат да се свързват за интерфейс

BMS

EKACBACMSTP

Сериен 

последователен 

панел EKDSSP-S

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Мрежа от въздухообработващи климатични камери

VRV мрежа

Серийна карта 

BACnet MSTP

EKCM200J

Интерфейс BACnet
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KLIC-DD  Размер  
45x45x15 mm KLIC-DI Размер 90x60x35 m

Сплит Sky Air VRV
Основно управление
Вкл./Изкл. • • •
Режим Автоматично, топло, изсушаване, вентилатор, студено Автоматично, топло, изсушаване, вентилатор, студено Автоматично, топло, изсушаване, вентилатор, студено
Температура • • •
Нива на оборотите на вентилатора 3 или 5 + автоматично 2 или 3 2 или 3
Суинг Спиране или движение Спиране или движение Въртящи или неподвижни положения (5)

Разширени функционалности
Обработка на грешки Грешки в комуникация, грешки на уред на Daikin
Сценарии • • •
Автоматично изключване • • •
Ограничение на температура • • •
Първоначална конфигурация • • •
Конфигурация на главен и подчинен • •

KNX интерфейс

Интерфейси със стандартен протокол

KLIC-DD
KLIC-DI

Интегриране на сплит, Sky Air и VRV системи в HA/BMS системи

Свързване на сплит вътрешни тела с KNX интерфейс 
за домашна автоматизирана система

управление на щори

къща

Ко
нц

еп
ци

я
Ко

нц
еп

ци
я

Домотика 

контролер

Свързване на вътрешни тела на Sky Air / VRV с KNX интерфейс за 
интегриране със сградни системи за управление

Настройка на KNX интерфейс

Интегрирането на вътрешни тела на Daikin чрез KNX 
интерфейс позволява наблюдение и управление на 
няколко устройства като осветление и щори от един 
централен контролер. Една особено важна функция 
е възможността за програмиране на „сценарий“, като 
например „излизане от дома“, при който крайният 

осветление, 
индикатор

осветление, 
индикатор

управление на щори

магазин

KNX интерфейс за

Протокол на интерфейс на Daikin/ KNX

Протокол на интерфейс на Daikin/ KNX

потребител избира серия от команди, които да 
бъдат изпълнени едновременно, след като е избран 
сценарият. Така например, при „излизане от дома“ 
климатикът се изключва, осветлението се изключва, 
щорите се спускат и алармата се включва.

Домотика 

контролер ТВ

ТВ
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Софтуер за конфигурация на Daikin

Софтуер на Daikin за конфигурация

Опростено въвеждане в 

експлоатация

Възстановяване на 

първоначални системни 

настройки

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

Опростено въвеждане в експлоатация

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

 › Необходимо е по-малко време върху покрива за 
конфигуриране на външното тяло

 › Няколко системи на различни места могат да се 
управляват по абсолютно същия начин, като това 
предлага опростено въвеждане в експлоатация за 
основни клиенти

 › Първоначалните настройки на външното тяло 
могат лесно да се възстановят

EKPCCAB3
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24/7

Какво ви предлага I-Net

Поддържането на оптимално функциониране на 
вашата климатична система през целия цикъл на 
експлоатация означава да работите със системата 
по енергийно ефективен начин и да намалите 
неочакваните повреди и разходи до абсолютен 
минимум. Именно тук I-Net помага да подобрите 
ефективността на управлението на сградата си. 

Идеята на I-Net е „да сте свързани“ с Daikin чрез 
интернет базирана връзка между вас, вашата 
климатична система и Центъра за дистанционно 
наблюдение на Daikin. Това ви позволява да следите 
потреблението на енергия, а на експертните 
сервизни инженери на Daikin непрекъснато 
да наблюдават състоянието на системата ви 
през цялата година. Чрез прогнозиране на 
неизправности и предлагане на технически 
консултации чрез анализ на данните, може да 
максимизирате времето за безотказна работа на 
оборудването, както и да управлявате разходите за 
енергия, без да жертвате нивата на комфорт.  
По този начин i-Net ще предотврати проблеми, ще 
удължи експлоатационния живот на системата ви и 
същевременно ще намали сметките ви за енергия.

Какво е I-Net?
Услуга, базирана на нашата технология за 
глобално дистанционно наблюдение, която 
поддържа системата ви без неизправности 
и работеща с най-висока ефективност.

Услугите на I-Net

i-Net се състои от 2 основни услуги: VRV Cloud и 
наблюдение и анализ на ефективността чрез I-Net.

VRV Cloud

VRV Cloud ви поставя във водеща позиция при 
управлението на енергия. Лесните за използване 
инструменти за визуализиране и анализ на тенденции 
при данните ви дават контрол и ви показват 
възможностите за намаляване на CO

2
 отпечатъка и за 

икономия на енергия до 15%. 

Постигането на икономии започва чрез измерване. 
Подобрете устойчивостта на вашата компания!

Наблюдение и анализ на ефективността на 
I-Net

Съсредоточете се върху вашия бизнес и оставете ОВК 
и хладилната техника на Daikin. I-Net осъществява 
постоянна връзка на системата ви с Daikin. Тя 
уведомява чрез аларми и ранни предупреждения за 
отклонения в системата, за да се максимизира времето 
за безотказна работа на системата и комфорта на 
хората в сградата. Доставчиците на услуги имат уеб-
базиран достъп до работните данни, за да са напълно 
подготвени, когато пристигнат на място. Специалисти 
извършват анализи на тенденциите. 
Всичко това повишава надеждността на вашата 
система, като гарантира, че тя работи с оптимална 
ефективност.

Наблюдение и анализ  
на ефективността на  

I-Net
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24/7

VRV Cloud на Daikin
Помага ви да управлявате потреблението на 
енергия чрез технология на Daikin.
 › Интелигентен инструмент за визуализация на 
енергията, който ви помага с управлението на 
енергията

 › 24/7 онлайн наблюдение от страна на клиента от 
всяко място

 › Лесна визуализация на управлението на енергия 
за VRV (kWh)

 › Помощ при анализа на излишната работа
 › Наблюдение на няколко обекта

Наблюдение на 
ефективността
Целта на уникалната услуга I-Net на Daikin 
е да предотврати неочаквано спиране или 
наложителен спешен ремонт на оборудването.

Бърза реакция, по-добре подготвени

 › Ако възникне аларма, доставчикът на услуги бива 
незабавно уведомен и получава цялата критична 
информация

 › Ранна индикация за неизправности (прогнози): 
работните данни се проверяват 24/7 от 
прогнозните алгоритми на I-Net, за да се 
предприемат действия възможно най-рано, което 
предотвратява непланирани престои

Информация за:

 › клиенти

 › компания за обслужване

Наблюдавайте 

управлението на 

вашата енергия. 

Надзор и анализ на 

работата

Сървър за данни

Интернет

Прогнозен анализ

Записване на тенденциите 

при данните

Връзка с I-Net чрез  

ITM, PCASO, ...

 › Наблюдението на работата от страна на експерти 
на Daikin подобрява плана за поддръжка

 › Тази услуга има за цел да подобри нивото на 
обслужване, да реагира бързо и точно, да 
спести разходи за неочаквани ремонти и да 
осигури спокойствие. Повтарящите се ремонти 
и обезпокояването на наемателите и екипите за 
поддръжка е сведено до минимум

Системи с дълъг експлоатационен живот

 › I-Net ще максимизира експлоатационния живот на 
инсталацията, като гарантира, че оборудването ще 
работи при оптимални условия и ще се избегне 
ненужно натоварване върху компонентите

Анализ
Бъдете   свързани с експерти на Daikin, това 
ви дава ясна представа за оперативността и 
използването на климатичната система.
 › Daikin непрекъснато следи данните за 
енергията, работата и комфорта. Благодарение 
на периодичен анализ на данните, Daikin 
може да предложи начини за подобряване на 
ефективността

 › Ако възникне проблем, специалистите на Daikin 
ще анализират хронологията на работните данни, 
за да предоставят дистанционна поддръжка

Контролер
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Сензори на помещението

Безжичен датчик за стайна температура

Диаграма на свързване на вътрешно тяло Daikin PCB (пример - FXSQ)

Гъвкав и лесен монтаж

 › Точно отчитане на температурата, благодарение на 
гъвкава възможност за поставяне на датчика

 › Няма нужда от окабеляване
 › Няма нужда от пробиване на отвори
 › Идеален за обновяване на дома

Датчик за въздух – X16A, X19

Електрозахранване – X35, X13

RF предавателRf приемник

 › Показанията за стайна температура се изпращат до вътрешното тяло на всеки 90 секунди или ако температурната разлика е 0,2°C или по-голяма.

Комплект безжичен датчик за стайна температура (K.RSS)
Безжичен предавател за стайна температура Безжичен датчик за стайна температура

Размери mm 50 x 50 ø 75
Тегло g 40 60
Електрозахранване 16VDC, макс. 20 mA НЯМА
Експлоатационен живот на батерията НЯМА +/- 3 години
Тип на батерията НЯМА 3-волтова литиева батерия
Максимален диапазон м 10
Работен диапазон °C 0~50

Комуникационен
Тип RF
Честота MHz 868,3

Спецификации

Жичен датчик за стайна температура

 › Точно отчитане на температурата, благодарение 
на гъвкава възможност за поставяне на датчика

Размери (В х Ш) mm 60 x 50
Тегло g 300
Дължина на проводници от разклонение м 12

Спецификации

KRCS01-1B
KRCS01-4B

K.RSS
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Други устройства за интегриране

Може да се свърже с:

Сплит Sky Air VRV

(E)KRP1B*
Адаптер за кабели

• Улеснява интегриране на допълнителни отоплителни уреди, овлажнители, вентилатори, регулираща клапа
• Захранван и монтиран при вътрешното тяло  

KRP2A*/KRP4A*
Жичен адаптер 

за електрически 
приложения

• Дистанционно пускане и спиране на до 16 вътрешни тела (1 група) (KRP2A* чрез P1 P2)
• Дистанционно пускане и спиране на до 128 вътрешни тела (64 групи) (KRP4A* чрез F1 F2)
• Показание за аларма / изключване при пожар
• Дистанционно регулиране на зададена точка за температура
• Не може да се използва в комбинация с централен контролер

 

DTA104A*
Външен адаптер 
за управление на 

външно тяло

• Отделно или едновременно управление на работния режим на системата VRV
• Регулиране на управлението на отделни или много системи
• Опция за ниско ниво на шум за отделни или много системи



DCS302A52
Унифициран адаптер 

за компютърно 
управление

• Позволява унифицирано представяне (работа/неизправност) и унифицирано управление (ВКЛ/ИЗКЛ) от BMS система
• Трябва да се използва заедно с Intelligent Touch Controller или intelligent Touch Manager
• Не може да се комбинира с KRP2/4*
• Може да се използва за всички модели VRV вътрешни тела



KRP928*
Интерфейсен адаптер 

за DIII-net
• Позволява интегриране на сплит тела с централните управления на Daikin 

KRP413*
Жичен адаптер с 

нормално отворен 
контакт/нормално 
отворен импулсен 

контакт

• Изключване на автоматичното рестартиране след спиране на захранването
• Индикация за режим на работа / грешка
• Дистанционен старт / стоп
• Дистанционна промяна на режима на работа
• Дистанционна промяна на скоростта на вентилатора



KRP980*
Адаптер за сплит тела 

без порт S21

• Свързване с жично дистанционно управление
• Свържете към централните управления на Daikin
• Дава възможност за външен контакт


За някои адаптери са необходими монтажни кутии, за повече информация вижте списъците с опции

Принадлежности
EKRORO

• Външно включване/изключване или принудително изключване
• Пример: контакт на врата или прозорец

EKRORO 3
• Външно включване/изключване или принудително изключване
• Контакт F1/F2
• Пример: контакт на врата или прозорец

KRC19-26A  
• Механичен селектор за студено/топло
• Позволява превключване на цяла система между охлаждане/отопление/само вентилатор
• Свързва се към клемите A/B/C на тялото

BRP2A81
 • Селектор за студено/топло PCB

• Необходим за свързване на KRC19-26A с VRV IV външно тяло

АДАПТЕР PCB

Прости решения за уникални изисквания

Концепция и предимства

 › Нискобюджетна опция за удовлетворяване на 
изискванията на опростеното управление

 › Разработена за едно или няколко тела
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Опции и принадлежности

САМОПОЧИСТВАЩ СЕ ПАНЕЛ

ИНТЕЛИГЕНТНИ СЕНЗОРИ

ФИЛТРИ
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Опции и 
принадлежности
VRV външни тела 128
VRV вътрешни тела 132
Вентилация и гореща вода 136
Системи за управление 138
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Опции и принадлежности -  външни тела VRV IV с рекуперация на топлината VRV IV с постоянно отопление VRV IV без постоянно отопление

REYQ 8~12T REYQ 14~20T REMQ5T 2-модулни системи3-модулни системи RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T 2-модулни системи3-модулни системи RXYQ8-12T (9) RXYQ14-20T 2-модулни системи 3-модулни системи

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен) - Свързва множество 
модули в единна хладилна система

- - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357 - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

Комплект за увеличена разлика в нивото -  Позволява външното тяло да бъде на повече от 
50 m над вътрешните тела

Тяло по специална поръчка - - - - - - - - - -

Комплект за централна дренажна вана - Монтира се към долната част на външното 
тяло и събира източената вода от всички изходящи отвори за конденза на дъното в един 
отвор. В студени региони трябва да се подгрява от допълнителен нагревател, за да не се 
позволи на източваната вода да замръзне в дренажната вана

- - - - - - - - - - - - - - -

Комплект с лентов нагревател - Допълнителен електрически нагревател, за да се 
гарантира безпроблемна работа дори и при изключително студен и влажен климат 
(необходим е един за едно външно тяло)

EKBPH012T + 
EKBHPCBT

EKBPH020T + 
EKBHPCBT

EKBPH012T + 
EKBHPCBT - - EKBPH012T +  

EKBPHPCBT
EKBPH020T + 
 EKBPHPCBT

EKBPH012T +  
EKBPHPCBT

EKBPH020T +  
EKBPHPCBT - - EKBPH012T + 

EKBPHPCBT
EKBPH020T+ 
EKBPHPCBT - -

Външен контролен адаптер за външно тяло - Позволява активиране на работа с ниско 
ниво на шум и три нива на управление на потреблението чрез външни сухи контакти. 
Свързва се към линия за комуникация F1/F2 и изисква електрозахранване от вътрешно 
тяло*, BSVQ кутия или външно тяло на VRV-WIII

DTA104A53/61/62
За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.  

Вижте „Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела“

DTA104A53/61/62
За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.  

Вижте „Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела“

BHGP26A1
Комплект цифров манометър - показва текущото налягане на изпарение и кондензация 
в системата като стандарт или положенията на терморегулиращия вентил и данните от 
термодатчика при специален сервизен режим. Свързва се към PCB на вътрешните тела, за 
монтаж във вътрешното тяло

• • • 1 комплект за 
система

1 комплект за 
система • • • • 1 комплект за 

система
1 комплект за 

система • • 1 комплект за 
система

1 комплект за 
система

KRC19-26A
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от 
термопомпен тип или една BS-кутия на система за регенериране на топлина между 
охлаждане, отопление и работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на 
външното тяло/BS-кутията

- - - - - • • • • • • • • • •

EBRP2B - Селектор за студено/топло PCB - - - - - - - - - - - - - - -
BRP2A81 
Селектор за студено/топло PCB (необходим за свързване на KRC19-26A с VRV IV външно тяло) - - - - - • • • • • • • • • •

KKSA26A560*
Селектор за студено/топло PCB монтажна планка (задължително само когато селектор за 
студено/топло PCB и комплект лентов нагревател са комбинирани)

- - - - - • • • • • • • • • •

KJB111A
Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26А за студено/топло

- - - - - • • • • • • • • • •

EKCHSC - Кабел на селектор за студено/топло - - - - - - - - - - - - - - -
EKPCCAB3
Конфигуратор за VRV

• • • • • • • • • • • • • • •

BPMKS967A2/A3
Разклонител (за свързване на 2/3 RA вътрешни тела)

- - - - - • • - - - - • • - -

EKDK04
Комплект извод за конденз - - - - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61*
Demand PCB монтажна планка. Необходимост да монтирате Demand PCB за някои външни тела

- - - - - - • - • - - - • - -

DTA109A51
DIII-net разширителен адаптер

• • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV S-серия VRV IV i-серия 
SB.RKXYQ VRV III-C VRV за студен климат VRV Classic

RXYSCQ-T RXYSQ4-6TV1 RXYSQ4-6TY1 RXYSQ8-12TY1 RDXYQ5 RKXYQ5 RTSYQ 10PA RTSYQ 14~16PA RTSYQ 20PA RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен) - Свързва множество 
модули в единна хладилна система

- - - - - - - - BHFQ22P1007 - - -

Комплект за увеличена разлика в нивото - Позволява външното тяло да бъде на повече 
от 50 m над вътрешните тела

- - - - - - - - - - - -

Комплект за централна дренажна вана - Монтира се към долната част на външното тяло и 
събира източената вода от всички изходящи отвори за конденза на дъното в един отвор. В студени 
региони трябва да се подгрява от допълнителен нагревател, за да не се позволи на източваната 
вода да замръзне в дренажната вана

- - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450

Комплект с лентов нагревател - Допълнителен електрически нагревател, за да се 
гарантира безпроблемна работа дори и при изключително студен и влажен климат 
(необходим е един за едно външно тяло)

- - - - EKDPRH1RDX - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

Външен контролен адаптер за външно тяло - Позволява активиране на работа с ниско 
ниво на шум и три нива на управление на потреблението чрез външни сухи контакти. 
Свързва се към линия за комуникация F1/F2 и изисква електрозахранване от вътрешно 
тяло*, BSVQ кутия или външно тяло на VRV-WIII

DTA104A53/61/62
За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.  

Вижте „Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела“

BHGP26A1
Комплект цифров манометър - показва текущото налягане на изпарение и кондензация 
в системата като стандарт или положенията на терморегулиращия вентил и данните от 
термодатчика при специален сервизен режим. Свързва се към PCB на вътрешните тела, за 
монтаж във вътрешното тяло

- - - - - - • • • • • •

KRC19-26A
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от 
термопомпен тип или една BS-кутия на система за регенериране на топлина между 
охлаждане, отопление и работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на 
външното тяло/BS-кутията

- • - - - • - - - • • •

EBRP2B - Селектор за студено/топло PCB - • - - - - - - - - - -
BRP2A81 
Селектор за студено/топло PCB (необходим за свързване на KRC19-26A с VRV IV външно тяло) - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560*
Селектор за студено/топло PCB монтажна планка (задължително само когато селектор за 
студено/топло PCB и комплект лентов нагревател са комбинирани)

- - - - - - - - - - - -

KJB111A
Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26А за студено/топло

- • - - - • - - - • • •

EKCHSC - Кабел на селектор за студено/топло - - • • - • - - - - - -
EKPCCAB3
Конфигуратор за VRV

• • • • - • - - - - - -

BPMKS967A2/A3
Разклонител (за свързване на 2/3 RA вътрешни тела)

• • • • - - - - - - - -

EKDK04
Комплект извод за конденз - • • - - - - - - - - -

KKSB2B61*
Demand PCB монтажна планка. Необходимост да монтирате Demand PCB за някои външни тела

- - - - - - - - - - - -

DTA109A51
DIII-net разширителен адаптер

- - - - - - • • • • • •
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VRV IV с рекуперация на топлината VRV IV с постоянно отопление VRV IV без постоянно отопление

REYQ 8~12T REYQ 14~20T REMQ5T 2-модулни системи3-модулни системи RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T 2-модулни системи3-модулни системи RXYQ8-12T (9) RXYQ14-20T 2-модулни системи 3-модулни системи

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен) - Свързва множество 
модули в единна хладилна система

- - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357 - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

Комплект за увеличена разлика в нивото -  Позволява външното тяло да бъде на повече от 
50 m над вътрешните тела

Тяло по специална поръчка - - - - - - - - - -

Комплект за централна дренажна вана - Монтира се към долната част на външното 
тяло и събира източената вода от всички изходящи отвори за конденза на дъното в един 
отвор. В студени региони трябва да се подгрява от допълнителен нагревател, за да не се 
позволи на източваната вода да замръзне в дренажната вана

- - - - - - - - - - - - - - -

Комплект с лентов нагревател - Допълнителен електрически нагревател, за да се 
гарантира безпроблемна работа дори и при изключително студен и влажен климат 
(необходим е един за едно външно тяло)

EKBPH012T + 
EKBHPCBT

EKBPH020T + 
EKBHPCBT

EKBPH012T + 
EKBHPCBT - - EKBPH012T +  

EKBPHPCBT
EKBPH020T + 
 EKBPHPCBT

EKBPH012T +  
EKBPHPCBT

EKBPH020T +  
EKBPHPCBT - - EKBPH012T + 

EKBPHPCBT
EKBPH020T+ 
EKBPHPCBT - -

Външен контролен адаптер за външно тяло - Позволява активиране на работа с ниско 
ниво на шум и три нива на управление на потреблението чрез външни сухи контакти. 
Свързва се към линия за комуникация F1/F2 и изисква електрозахранване от вътрешно 
тяло*, BSVQ кутия или външно тяло на VRV-WIII

DTA104A53/61/62
За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.  

Вижте „Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела“

DTA104A53/61/62
За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.  

Вижте „Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела“

BHGP26A1
Комплект цифров манометър - показва текущото налягане на изпарение и кондензация 
в системата като стандарт или положенията на терморегулиращия вентил и данните от 
термодатчика при специален сервизен режим. Свързва се към PCB на вътрешните тела, за 
монтаж във вътрешното тяло

• • • 1 комплект за 
система

1 комплект за 
система • • • • 1 комплект за 

система
1 комплект за 

система • • 1 комплект за 
система

1 комплект за 
система

KRC19-26A
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от 
термопомпен тип или една BS-кутия на система за регенериране на топлина между 
охлаждане, отопление и работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на 
външното тяло/BS-кутията

- - - - - • • • • • • • • • •

EBRP2B - Селектор за студено/топло PCB - - - - - - - - - - - - - - -
BRP2A81 
Селектор за студено/топло PCB (необходим за свързване на KRC19-26A с VRV IV външно тяло) - - - - - • • • • • • • • • •

KKSA26A560*
Селектор за студено/топло PCB монтажна планка (задължително само когато селектор за 
студено/топло PCB и комплект лентов нагревател са комбинирани)

- - - - - • • • • • • • • • •

KJB111A
Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26А за студено/топло

- - - - - • • • • • • • • • •

EKCHSC - Кабел на селектор за студено/топло - - - - - - - - - - - - - - -
EKPCCAB3
Конфигуратор за VRV

• • • • • • • • • • • • • • •

BPMKS967A2/A3
Разклонител (за свързване на 2/3 RA вътрешни тела)

- - - - - • • - - - - • • - -

EKDK04
Комплект извод за конденз - - - - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61*
Demand PCB монтажна планка. Необходимост да монтирате Demand PCB за някои външни тела

- - - - - - • - • - - - • - -

DTA109A51
DIII-net разширителен адаптер

• • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV S-серия VRV IV i-серия 
SB.RKXYQ VRV III-C VRV за студен климат VRV Classic

RXYSCQ-T RXYSQ4-6TV1 RXYSQ4-6TY1 RXYSQ8-12TY1 RDXYQ5 RKXYQ5 RTSYQ 10PA RTSYQ 14~16PA RTSYQ 20PA RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен) - Свързва множество 
модули в единна хладилна система

- - - - - - - - BHFQ22P1007 - - -

Комплект за увеличена разлика в нивото - Позволява външното тяло да бъде на повече 
от 50 m над вътрешните тела

- - - - - - - - - - - -

Комплект за централна дренажна вана - Монтира се към долната част на външното тяло и 
събира източената вода от всички изходящи отвори за конденза на дъното в един отвор. В студени 
региони трябва да се подгрява от допълнителен нагревател, за да не се позволи на източваната 
вода да замръзне в дренажната вана

- - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450

Комплект с лентов нагревател - Допълнителен електрически нагревател, за да се 
гарантира безпроблемна работа дори и при изключително студен и влажен климат 
(необходим е един за едно външно тяло)

- - - - EKDPRH1RDX - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

Външен контролен адаптер за външно тяло - Позволява активиране на работа с ниско 
ниво на шум и три нива на управление на потреблението чрез външни сухи контакти. 
Свързва се към линия за комуникация F1/F2 и изисква електрозахранване от вътрешно 
тяло*, BSVQ кутия или външно тяло на VRV-WIII

DTA104A53/61/62
За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.  

Вижте „Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела“

BHGP26A1
Комплект цифров манометър - показва текущото налягане на изпарение и кондензация 
в системата като стандарт или положенията на терморегулиращия вентил и данните от 
термодатчика при специален сервизен режим. Свързва се към PCB на вътрешните тела, за 
монтаж във вътрешното тяло

- - - - - - • • • • • •

KRC19-26A
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла система от 
термопомпен тип или една BS-кутия на система за регенериране на топлина между 
охлаждане, отопление и работа само на вентилатор. Свързва се към клеми A-B-C на 
външното тяло/BS-кутията

- • - - - • - - - • • •

EBRP2B - Селектор за студено/топло PCB - • - - - - - - - - - -
BRP2A81 
Селектор за студено/топло PCB (необходим за свързване на KRC19-26A с VRV IV външно тяло) - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560*
Селектор за студено/топло PCB монтажна планка (задължително само когато селектор за 
студено/топло PCB и комплект лентов нагревател са комбинирани)

- - - - - - - - - - - -

KJB111A
Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26А за студено/топло

- • - - - • - - - • • •

EKCHSC - Кабел на селектор за студено/топло - - • • - • - - - - - -
EKPCCAB3
Конфигуратор за VRV

• • • • - • - - - - - -

BPMKS967A2/A3
Разклонител (за свързване на 2/3 RA вътрешни тела)

• • • • - - - - - - - -

EKDK04
Комплект извод за конденз - • • - - - - - - - - -

KKSB2B61*
Demand PCB монтажна планка. Необходимост да монтирате Demand PCB за някои външни тела

- - - - - - - - - - - -

DTA109A51
DIII-net разширителен адаптер

- - - - - - • • • • • •

* Забележка: сините клетки съдържат предварителни данни
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VRV IV-Q заменяема VRV термопомпен тип VRV III-Q заменяема VRV с рекуперация на топлината VRV-W IV водно охлаждан VRV
Термопомпено приложение Приложение с рекуперация на топлината

RQYQ 140P RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T 2-модулни системи 3-модулни системи RQEQ 140~212 2-модулни системи 3-модулни системи 4-модулни системи RWEYQ8-10T8 2-модулни системи 3-модулни системи 2-модулни системи 3-модулни системи

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен) 
Свързва няколко модула към една система

- - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Комплект за централна дренажна вана - Монтира се към долната част на 
външното тяло и събира източената вода от всички изходящи отвори за 
конденза на дъното в един отвор. В студени региони трябва да се подгрява от 
допълнителен нагревател, за да не се позволи на източваната вода да замръзне 
в дренажната вана

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул - - - - -

Комплект с лентов нагревател - Допълнителен електрически нагревател, за да 
се гарантира безпроблемна работа дори и при изключително студен и влажен 
климат (необходим е един за едно външно тяло)

- EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T +  
EKBPHPCBT - - - - - - - - - - -

Външен контролен адаптер за външно тяло - Позволява активиране на 
работа с ниско ниво на шум и три нива на управление на потреблението чрез 
външни сухи контакти. Свързва се към линия за комуникация F1/F2 и изисква 
електрозахранване от вътрешно тяло*, BSVQ кутия или външно тяло на VRV-WIII

DTA104A53/61/62
За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.  

Вижте „Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела“

DTA104A53/61/62
Възможен монтаж във външно тяло на RWEYQ.  За монтаж във вътрешни тела използвайте подходящия тип (DTA104A53/61/62) за определено вътрешно тяло. Вижте „Опции и принадлежности за 

стилни вътрешни тела“

BHGP26A1
Комплект цифров манометър - показва текущото налягане на изпарение и 
кондензация в системата като стандарт или положенията на терморегулиращия 
вентил и данните от термодатчика при специален сервизен режим. Свързва се 
към PCB на вътрешните тела, за монтаж във вътрешното тяло

• • • 1 комплект за 
система

1 комплект за 
система • 1 комплект за система 1 комплект за система 1 комплект за система - - - - -

KRC19-26A 
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла 
система от термопомпен тип или една BS-кутия на система за регенериране на 
топлина между охлаждане, отопление и работа само на вентилатор. Свързва се 
към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията

• • • 1 комплект за 
система

1 комплект за 
система - - - - • 1 комплект за система 1 комплект за система - -

BRP2A81
Селектор за студено/топло PCB (необходим за свързване на KRC19-26A с VRV IV външно тяло) - • • • • - - - - • 1 комплект за система 1 комплект за система - -

KKSA26A560* - Селектор за студено/топло PCB монтажна планка (задължително само 
когато селектор за студено/топло PCB и комплект лентов нагревател са комбинирани) - - • • • - - - - - - - - -

KJB111A
Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26А за студено/топло

• • • 1 комплект за 
система

1 комплект за 
система - - - - • 1 комплект за система 1 комплект за система - -

EKPCCAB3
Конфигуратор за VRV

- • • • • - - - - • • • • •

KKSB2B61*
Demand PCB монтажна планка. Необходимост да монтирате Demand PCB за 
някои външни тела

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51
DIII-net разширителен адаптер

• • • • • • • • • • • • • •

REFNET тройници REFNET разпределители Разклонителни кутии за модели с рекуперация на топлината (BS-кутии)
Индекс на капацитета Индекс на капацитета Индекс на капацитета Индекс на капацитета Индекс на капацитета Индекс на капацитета Индекс на капацитета 1-портов 1-портов 4-портов 4-портов 6-портов 6-портов 8-портов 10-портов 12-портов 16-портов

< 200 200 ≤ x < 290 290 ≤ x < 640 > 640 < 290 290 ≤ x < 640 > 640 - - - - - - - - - -
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Връзки в метричен размер KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -

Връзки в имперски (британски) размер KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Комплект за намаляване на шума (звукоизолация) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - - - - - -

Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла 
система от термопомпен тип или една BS-кутия на система за регенериране на 
топлина между охлаждане, отопление и работа само на вентилатор. Свързва се 

към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията
- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26
Необходим е 
1 комплект за 

порт

-

KRC19-26
Необходим е 
1 комплект за 

порт

- - - -

Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A - - - -

Комплект затворени тръби - - - - - - - - - KHFP26A100C - KHFP26A100C - KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Комплект тройници - - - - - - - - - KHRP26A1250C - KHRP26A1250C - KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Комплект за безшумна работа - - - - - - - - - KDDN26A4 - KDDN26A8 - KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16

- - - - -
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Връзки в метричен размер KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - - - - - -

Връзки в имперски (британски) размер KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - - - - - -

Опции и принадлежности-  външни тела
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VRV IV-Q заменяема VRV термопомпен тип VRV III-Q заменяема VRV с рекуперация на топлината VRV-W IV водно охлаждан VRV
Термопомпено приложение Приложение с рекуперация на топлината

RQYQ 140P RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T 2-модулни системи 3-модулни системи RQEQ 140~212 2-модулни системи 3-модулни системи 4-модулни системи RWEYQ8-10T8 2-модулни системи 3-модулни системи 2-модулни системи 3-модулни системи

Комплект за свързване на няколко модула (задължителен) 
Свързва няколко модула към една система

- - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Комплект за централна дренажна вана - Монтира се към долната част на 
външното тяло и събира източената вода от всички изходящи отвори за 
конденза на дъното в един отвор. В студени региони трябва да се подгрява от 
допълнителен нагревател, за да не се позволи на източваната вода да замръзне 
в дренажната вана

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 комплект за модул 1 комплект за модул 1 комплект за модул - - - - -

Комплект с лентов нагревател - Допълнителен електрически нагревател, за да 
се гарантира безпроблемна работа дори и при изключително студен и влажен 
климат (необходим е един за едно външно тяло)

- EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T +  
EKBPHPCBT - - - - - - - - - - -

Външен контролен адаптер за външно тяло - Позволява активиране на 
работа с ниско ниво на шум и три нива на управление на потреблението чрез 
външни сухи контакти. Свързва се към линия за комуникация F1/F2 и изисква 
електрозахранване от вътрешно тяло*, BSVQ кутия или външно тяло на VRV-WIII

DTA104A53/61/62
За монтаж към вътрешно тяло: точният тип на адаптера зависи от типа на вътрешното тяло.  

Вижте „Опции и принадлежности за стилни вътрешни тела“

DTA104A53/61/62
Възможен монтаж във външно тяло на RWEYQ.  За монтаж във вътрешни тела използвайте подходящия тип (DTA104A53/61/62) за определено вътрешно тяло. Вижте „Опции и принадлежности за 

стилни вътрешни тела“

BHGP26A1
Комплект цифров манометър - показва текущото налягане на изпарение и 
кондензация в системата като стандарт или положенията на терморегулиращия 
вентил и данните от термодатчика при специален сервизен режим. Свързва се 
към PCB на вътрешните тела, за монтаж във вътрешното тяло

• • • 1 комплект за 
система

1 комплект за 
система • 1 комплект за система 1 комплект за система 1 комплект за система - - - - -

KRC19-26A 
Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла 
система от термопомпен тип или една BS-кутия на система за регенериране на 
топлина между охлаждане, отопление и работа само на вентилатор. Свързва се 
към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията

• • • 1 комплект за 
система

1 комплект за 
система - - - - • 1 комплект за система 1 комплект за система - -

BRP2A81
Селектор за студено/топло PCB (необходим за свързване на KRC19-26A с VRV IV външно тяло) - • • • • - - - - • 1 комплект за система 1 комплект за система - -

KKSA26A560* - Селектор за студено/топло PCB монтажна планка (задължително само 
когато селектор за студено/топло PCB и комплект лентов нагревател са комбинирани) - - • • • - - - - - - - - -

KJB111A
Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26А за студено/топло

• • • 1 комплект за 
система

1 комплект за 
система - - - - • 1 комплект за система 1 комплект за система - -

EKPCCAB3
Конфигуратор за VRV

- • • • • - - - - • • • • •

KKSB2B61*
Demand PCB монтажна планка. Необходимост да монтирате Demand PCB за 
някои външни тела

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51
DIII-net разширителен адаптер

• • • • • • • • • • • • • •

REFNET тройници REFNET разпределители Разклонителни кутии за модели с рекуперация на топлината (BS-кутии)
Индекс на капацитета Индекс на капацитета Индекс на капацитета Индекс на капацитета Индекс на капацитета Индекс на капацитета Индекс на капацитета 1-портов 1-портов 4-портов 4-портов 6-портов 6-портов 8-портов 10-портов 12-портов 16-портов

< 200 200 ≤ x < 290 290 ≤ x < 640 > 640 < 290 290 ≤ x < 640 > 640 - - - - - - - - - -
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Връзки в метричен размер KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -

Връзки в имперски (британски) размер KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Комплект за намаляване на шума (звукоизолация) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - - - - - -

Механичен селектор за студено/топло - позволява превключване на цяла 
система от термопомпен тип или една BS-кутия на система за регенериране на 
топлина между охлаждане, отопление и работа само на вентилатор. Свързва се 

към клеми A-B-C на външното тяло/BS-кутията
- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26
Необходим е 
1 комплект за 

порт

-

KRC19-26
Необходим е 
1 комплект за 

порт

- - - -

Монтажна кутия за дистанционен селектор KRC19-26 за студено/топло - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A - - - -

Комплект затворени тръби - - - - - - - - - KHFP26A100C - KHFP26A100C - KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Комплект тройници - - - - - - - - - KHRP26A1250C - KHRP26A1250C - KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Комплект за безшумна работа - - - - - - - - - KDDN26A4 - KDDN26A8 - KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16

- - - - -

Си
ст

ем
и с

 ре
ге

не
ри

ра
не

 
на

 то
пл

ин
а (

2-т
ръ

бн
и)

Връзки в метричен размер KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - - - - - -

Връзки в имперски (британски) размер KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - - - - - -
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Опции и принадлежности -  вътрешни тела

Таванни касетъчни тела Таванни тела за скрит монтаж (канални агрегати)

Касета с кръгъл поток (800x800) Четиристранна (600x600) 2-странно подаване Ъглова (1-странно подаване) Малко Тънко Стандартно

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140

А
да

пт
ер

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ие

BRC1E52A/B
Първокласно жично дистанционно управление с пълнотекстов интерфейс и подсветка • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Стандартно жично дистанционно управление със седмичен таймер •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфрачервено дистанционно управление с включен 
приемник BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 
(бял панел)

BRC7F530S *9*10 
(сив панел)

BRC7EB530 *9*10 
(стандартен панел)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52C
Опростено жично дистанционно управление за система с рекуперация на топлина • • • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C
Опростено жично дистанционно управление за термопомпена система • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Централно дистанционно управление • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Таймер за програмиране • • • • • • • • • • • • • •
DCC601A51
Централизиран контролер с връзка с облака • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • •
Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS
Външен безжичен термодатчик • • • • • • • • • • • • • •
Адаптер за кабели (блокаж за засмукващ вентилатор за свеж въздух) - - - - - - - - - - - - - -

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи 
контакти и контрол на зададена точка чрез 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2

Жичен адаптер за външно централно наблюдение/
управление (контролира 1 цяла система) - KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала (изх. Компресор/Грешка, 
Вентилатор, Допълнителен нагревател, Овлажнител) EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала (изх. Компресор/Грешка, Вентилатор) KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители  
(24VAC електрозахранващ интерфейс за PCB) DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Външен контролен адаптер за външно тяло - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Монтажна кутия / Монтажен панел за адаптерни PCB  
(За тела, при които няма място в таблото за управление) KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

Конектор за контакт на принудително изключване Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен - Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Връзка към централизирано управление Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

KJB212A
Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) • - • • • - - - • • • • • •
KJB311A
Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) • - • • • - - - • • • • • •
KJB411A
Разпределителна кутия със заземителна клема - - - - - - - - - • • • • •
BRP7A51 *2/11
Адаптер за цифров вход • • - - - - - - - • • • • •

Д
ру

ги

Декоративен панел (задължителен за касетъчни тела, допълнителен за 
останалите, заден панел за FXLQ)

BYCQ140DG (самопочистващ) *5/*6
BYCQ140DGF *5/*6

BYCQ140DW (бял) *3
BYCQ140D7W1 (стандартен)

BYFQ60CW (бял панел)
BYFQ60CS (сив панел)

BYFQ60B3  
(стандартен панел)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - - -

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото - - - - - - - - - - - - - -

Панелен разделител за намалена необходима височина за монтаж -
KDBQ44B60 

(Стандартен панел)
- - - - - - - - - - - -

Уплътнителен комплект за 3-посочно или 2-посочно подаване на 
въздуха

KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60  

(бял и сив панел)
- - - - - - - - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод - - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Филтрираща камера за дънно засмукване - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - - -

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - - -

Комплект дренажна помпа Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен KDAJ25K56 Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Окомплектовка за сензор BRYQ140A
BRYQ60AW (бял панел)

BRYQ60AS (сив панел)
- - - - - - - - - - - -

KEK26-1A Шумов филтър (само за електромагнитно използване) - - • • • - - - • - - - - -

*За тези адаптери са необходими 2 монтажни кутии
*3 BYCQ140D7W1W има бяла изолация 
Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах
*4 Не се препоръчва поради ограничението на функциите
*5 За управление на BYCQ140D7GW1 е необходим контролер BRC1E
*6  BYCQ140DGW1 е несъвместим с мини и сплит външни тела без инвертор
*7 Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140D7GW1
*8 И двете части за засмукване на свеж въздух са необходими за всеки агрегат
*9 Сензорната функция не е налична
*10 Функцията за клапи с независимо управление не е налична 
*11 Възможно само в комбинация с опростено дистанционно управление BRC2/3E
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Опции и принадлежности -  вътрешни тела

Таванни касетъчни тела Таванни тела за скрит монтаж (канални агрегати)

Касета с кръгъл поток (800x800) Четиристранна (600x600) 2-странно подаване Ъглова (1-странно подаване) Малко Тънко Стандартно

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 20~25 M9 FXDQ 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140

А
да

пт
ер

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ие

BRC1E52A/B
Първокласно жично дистанционно управление с пълнотекстов интерфейс и подсветка • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Стандартно жично дистанционно управление със седмичен таймер •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфрачервено дистанционно управление с включен 
приемник BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 
(бял панел)

BRC7F530S *9*10 
(сив панел)

BRC7EB530 *9*10 
(стандартен панел)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52C
Опростено жично дистанционно управление за система с рекуперация на топлина • • • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C
Опростено жично дистанционно управление за термопомпена система • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Централно дистанционно управление • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Таймер за програмиране • • • • • • • • • • • • • •
DCC601A51
Централизиран контролер с връзка с облака • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • •
Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS
Външен безжичен термодатчик • • • • • • • • • • • • • •
Адаптер за кабели (блокаж за засмукващ вентилатор за свеж въздух) - - - - - - - - - - - - - -

Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи 
контакти и контрол на зададена точка чрез 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2

Жичен адаптер за външно централно наблюдение/
управление (контролира 1 цяла система) - KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала (изх. Компресор/Грешка, 
Вентилатор, Допълнителен нагревател, Овлажнител) EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала (изх. Компресор/Грешка, Вентилатор) KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители  
(24VAC електрозахранващ интерфейс за PCB) DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Външен контролен адаптер за външно тяло - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Монтажна кутия / Монтажен панел за адаптерни PCB  
(За тела, при които няма място в таблото за управление) KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

KRP1BA101/ 
KRP1B100

Конектор за контакт на принудително изключване Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен - Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Връзка към централизирано управление Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

KJB212A
Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока) • - • • • - - - • • • • • •
KJB311A
Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока) • - • • • - - - • • • • • •
KJB411A
Разпределителна кутия със заземителна клема - - - - - - - - - • • • • •
BRP7A51 *2/11
Адаптер за цифров вход • • - - - - - - - • • • • •

Д
ру

ги

Декоративен панел (задължителен за касетъчни тела, допълнителен за 
останалите, заден панел за FXLQ)

BYCQ140DG (самопочистващ) *5/*6
BYCQ140DGF *5/*6

BYCQ140DW (бял) *3
BYCQ140D7W1 (стандартен)

BYFQ60CW (бял панел)
BYFQ60CS (сив панел)

BYFQ60B3  
(стандартен панел)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - - -

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото - - - - - - - - - - - - - -

Панелен разделител за намалена необходима височина за монтаж -
KDBQ44B60 

(Стандартен панел)
- - - - - - - - - - - -

Уплътнителен комплект за 3-посочно или 2-посочно подаване на 
въздуха

KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60  

(бял и сив панел)
- - - - - - - - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод - - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Филтрираща камера за дънно засмукване - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - - -

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - - -

Комплект дренажна помпа Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен KDAJ25K56 Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Окомплектовка за сензор BRYQ140A
BRYQ60AW (бял панел)

BRYQ60AS (сив панел)
- - - - - - - - - - - -

KEK26-1A Шумов филтър (само за електромагнитно използване) - - • • • - - - • - - - - -
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Таванни тела за скрит монтаж (канални агрегати) Таванни тела за открит монтаж Стенни тела Подови тела

Висока ефективност Голям 1-странно подаване 4-странно подаване Скрити Самостоятелни

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

А
да

пт
ер

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ие

BRC1E52A/B
Първокласно жично дистанционно управление с пълнотекстов интерфейс и подсветка • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Стандартно жично дистанционно управление със седмичен таймер •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфрачервено дистанционно управление с включен приемник BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52C
Опростено жично дистанционно управление за система с рекуперация на топлина • • • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C
Опростено жично дистанционно управление за термопомпена система • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Централно дистанционно управление • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
Таймер за програмиране • • • • • • • • • • • • • •
DCC601A51
Централизиран контролер с връзка с облака • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 
Intelligent Touch контролер • • • • • • • • • • • • • •
Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRSC01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

K.RSS
Външен безжичен термодатчик • • • • • • • • • • • • • •
Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи контакти и 
контрол на зададена точка чрез 0-140Ω

KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Жичен адаптер за външно централно наблюдение/управление 
(контролира 1 цяла система)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала (изх. Компресор/Грешка, Вентилатор, 
Допълнителен нагревател, Овлажнител)

EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B56 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала (изх. Компресор/Грешка, Вентилатор) - - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители (24VAC електрозахранващ интерфейс за PCB) DTA114A61 DTA114A61 - DTA114A61 - - - - - DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Външен контролен адаптер за външно тяло DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Монтажна кутия / Монтажен панел за адаптерни PCB 
(За тела, при които няма място в таблото за управление)

KRP4A96 KRP4A96 -
KRP1BA101 / 

KRP1B100
- KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Конектор за контакт на принудително изключване Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Връзка към централизирано управление Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

KJB212A
Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока)

- - - • - • • • • - • - - -

KJB311A
Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока)

- - - • - • • • • - • - - -

KJB411A
Разпределителна кутия със заземителна клема

- - - • - - - - - - - - - -

BRP7A51 *2 / 11
Адаптер за цифров вход

- - - • - - - - - - • - - -

Д
ру

ги

Декоративен панел (задължителен за касетъчни тела, допълнителен за 
останалите, заден панел за FXLQ)

- - - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото - - - - - - - - - - - - - -

Панелен разделител за намалена необходима височина за монтаж - - - - - - - - - - - - - -

Уплътнителен комплект за 3-посочно или 2-посочно подаване на въздуха - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Декоративен панел за подаване на въздух - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Комплект дренажна помпа Стандартен Стандартен - Стандартен - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Окомплектовка за сензор - - - - - - - - - - - - - -

KEK26-1
Шумов филтър (само за електромагнитно използване)

- - • - • • • • - - • - - -

Г-образен комплект тръби (за посока нагоре) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 За тези адаптери е необходима монтажна кутия

*3 BYCQ140D7W1W има бели изолации

Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах

*4 Не се препоръчва поради ограничението на функциите

*5 За управление на BYCQ140D7GW1 е необходим контролер BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 е несъвместим с Mini VRV, мулти и сплит външни тела без инвертор

*7 Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140D7GW1

*8 И двете части за засмукване на свеж въздух са необходими за всеки агрегат

*9 Сензорната функция не е налична

*10 Функцията за клапи с независимо управление не е налична

*11 Възможно само в комбинация с опростено дистанционно управление BRC2/3E

Опции и принадлежности-  вътрешно тяло и гореща вода
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Таванни тела за скрит монтаж (канални агрегати) Таванни тела за открит монтаж Стенни тела Подови тела

Висока ефективност Голям 1-странно подаване 4-странно подаване Скрити Самостоятелни

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

А
да

пт
ер

и 
и 

уп
ра

вл
ен

ие

BRC1E52A/B
Първокласно жично дистанционно управление с пълнотекстов интерфейс и подсветка • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Стандартно жично дистанционно управление със седмичен таймер •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Инфрачервено дистанционно управление с включен приемник BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52C
Опростено жично дистанционно управление за система с рекуперация на топлина • • • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C
Опростено жично дистанционно управление за термопомпена система • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Централно дистанционно управление • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
Таймер за програмиране • • • • • • • • • • • • • •
DCC601A51
Централизиран контролер с връзка с облака • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 
Intelligent Touch контролер • • • • • • • • • • • • • •
Външен жичен термодатчик KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRSC01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

K.RSS
Външен безжичен термодатчик • • • • • • • • • • • • • •
Жичен адаптер за външно наблюдение/управление чрез сухи контакти и 
контрол на зададена точка чрез 0-140Ω

KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Жичен адаптер за външно централно наблюдение/управление 
(контролира 1 цяла система)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Жичен адаптер с 4 изходящи сигнала (изх. Компресор/Грешка, Вентилатор, 
Допълнителен нагревател, Овлажнител)

EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B56 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Жичен адаптер с 2 изходящи сигнала (изх. Компресор/Грешка, Вентилатор) - - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Адаптер за приложения с много потребители (24VAC електрозахранващ интерфейс за PCB) DTA114A61 DTA114A61 - DTA114A61 - - - - - DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Външен контролен адаптер за външно тяло DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Монтажна кутия / Монтажен панел за адаптерни PCB 
(За тела, при които няма място в таблото за управление)

KRP4A96 KRP4A96 -
KRP1BA101 / 

KRP1B100
- KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Конектор за контакт на принудително изключване Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

Връзка към централизирано управление Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен Стандартен

KJB212A
Разпределителна кутия със заземителна клема (2 блока)

- - - • - • • • • - • - - -

KJB311A
Разпределителна кутия със заземителна клема (3 блока)

- - - • - • • • • - • - - -

KJB411A
Разпределителна кутия със заземителна клема

- - - • - - - - - - - - - -

BRP7A51 *2 / 11
Адаптер за цифров вход

- - - • - - - - - - • - - -

Д
ру

ги

Декоративен панел (задължителен за касетъчни тела, допълнителен за 
останалите, заден панел за FXLQ)

- - - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Комплект за монтаж на декоративния панел директно към тялото - - - - - - - - - - - - - -

Панелен разделител за намалена необходима височина за монтаж - - - - - - - - - - - - - -

Уплътнителен комплект за 3-посочно или 2-посочно подаване на въздуха - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Декоративен панел за подаване на въздух - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Комплект за приток на свеж въздух - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Нагнетателен адаптер за кръгъл въздуховод KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Резервен филтър с дълъг експлоатационен живот - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Комплект дренажна помпа Стандартен Стандартен - Стандартен - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Окомплектовка за сензор - - - - - - - - - - - - - -

KEK26-1
Шумов филтър (само за електромагнитно използване)

- - • - • • • • - - • - - -

Г-образен комплект тръби (за посока нагоре) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 За тези адаптери е необходима монтажна кутия

*3 BYCQ140D7W1W има бели изолации

Имайте предвид, че натрупването на прах по белите изолации се вижда по-добре и затова не е препоръчително да монтирате декоративния панел на BYCQ140D7W1W в среда, изложена на концентрация на прах

*4 Не се препоръчва поради ограничението на функциите

*5 За управление на BYCQ140D7GW1 е необходим контролер BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 е несъвместим с Mini VRV, мулти и сплит външни тела без инвертор

*7 Опция, която не се предлага в комбинация с BYCQ140D7GW1

*8 И двете части за засмукване на свеж въздух са необходими за всеки агрегат

*9 Сензорната функция не е налична

*10 Функцията за клапи с независимо управление не е налична

*11 Възможно само в комбинация с опростено дистанционно управление BRC2/3E

Опции и принадлежности-  вътрешно тяло и гореща вода

HXY080-125A HXHD125A
Дренажна вана EKHBDPCA2 -
Цифрови входно-изходни PCB EKRP1HBAA -
РСВ за потребление - необходима за свързване на стаен термостат EKRP1AHTA -

Дистанционен потребителски интерфейс (remocon) - Същият контролер, доставен 
с каскаден агрегат, може да се монтира паралелно или на друго място. Ако са 
монтирани 2 контролера, монтажникът трябва да избере 1 главен и 1 подчинен

EKRUAHTB -

Спомагателен нагревател EKBUHAA6(W1/V3) -
Жичен стаен термостат - изисква PCB за потребление EKRP1AHTA EKRTWA -
Безжичен стаен термостат - изисква PCB за потребление EKRP1AHTA EKRTR1 -
Дистанционен сензор за стаен термостат - изисква PCB за потребление EKRP1AHTA EKRTETS -

Водосъдържател за битова гореща вода - стандартен  
(пакетно монтиран върху хидравличен модул)

- EKHTS200AC
EKHTS260AC

Водосъдържател за битова гореща вода - с възможност за свързване към слънчева система - EKHWP500B
Слънчев колектор *1 - EKSV26P (вертикален) EKSH26P (хоризонтален)
Помпена станция - EKSRPS

*За тази опция е необходима 1 помпена група
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Опции и принадлежности - вентилация и гореща вода

VH електрически нагревател за VAM
Захранващо напрежение 220/250V ac 50/60 Hz. +/-10%
Изходящ ток (максимален) 19А при 40°С (на околната среда)
Термодатчик 5k ома при 25°C (таблица 502 1T)
Диапазон на температурен контрол 0 до 40°C / (0-10V 0-100%)
Таймер за време на работа Регулируем от 1 до 2 минути (фабрична настройка на 1,5 минути)
Предпазител на веригата за управление 20 X 5 mm 250 m  A

Светодиодни индикатори Мощност ON - Жълт
Нагревател ON - Червен (непрекъснат или мигащ, посочвайки импулсно управление)

Неизправност въздушен поток - Червен

Монтажни отвори 98 mm X 181 mm центрове 5 mm ø отвори
Максимална околна температура в съседство с клемна кутия 35°C (по време на работа)
Автоматичен прекъсвач за висока темп. 100°С предварително зададена
Ръчно изчистване на прекъсвач висока темп. 125°С предварително зададена
Работно реле 1A 120V AC или 1A 24V DC
Вход за зададена точка на BMS 0-10VDC

VH електрически нагревател за VAM VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Капацитет kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5
Диаметър на въздуховода mm 100 150 200 250 250 350

VAM, който може да се свърже VAM150FC VAM250FC VAM500FC VAM800FC VAM800FC VAM1500FC
- VAM350FC VAM650FC VAM1000FC VAM1000FC VAM2000FC

Други VAM150-250FC VAM350-2000FC VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Жичен адаптер за електрически приложения (забележка 7) KRP2A51 KRP2A51 (забележка 3) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

Адаптер PCB за овлажнител KRP50-2 KRP1C4 (забележка 4/6) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

Адаптер PCB за нагревател на 3-та страна BRP4A50 BRP4A50A (забележка 4/5) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

Дистанционен сензор - - - - KRCS01-1 -

Забележки

(1) За работа е необходим селектор за студено/топло

(2) Не свързвайте системата към устройства с DIII-мрежа (Intelligent Touch controller, Intelligent Touch Manager, LonWorks интерфейс, BACnet интерфейс…)

(3) Необходима е монтажна кутия KRP1BA101

(4) Фиксираща пластина EKMPVAM, необходима допълнително за VAM1500-2000FB

(5) Нагревател от друг производител и овлажнител от друг производител не могат да се комбинират

(6) Необходима е монтажна кутия KRP50-2A90

(7) За външно управление и наблюдение (управление на ВКЛ./ИЗКЛ., сигнал за управление, индикация за грешка)

VAM150FC VAM250FC VAM350FC VAM500FC VAM650FC VAM800FC VAM1000FC VAM1500FC VAM2000FC VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Прахови филтри EN779 За средно големи частици M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 За фини частици F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 За фини частици F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Шумозаглушител Име на модела - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Номинален диаметър на тръбата (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Сензор за CO2 - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

VH електрически нагревател за VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

Индивидуални системи за управление VAM-FC VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

VAM жично дистанционно управление BRC301B61 - - - -

Централизирани системи за управление VAM-FC VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 - - -

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 - - -

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 - - -

DCC601A51 DCC601A51 DCC601A51 - - -

Intelligent Touch Manager  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51

Modbus DIII адаптер EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1

BACnet интерфейс DMS502A51 DMS502A51 - - -

LonWorks интерфейс DMS504B51 DMS504B51 - - -
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Опции и принадлежности - вентилация и гореща вода

Други VAM150-250FC VAM350-2000FC VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Жичен адаптер за електрически приложения (забележка 7) KRP2A51 KRP2A51 (забележка 3) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

Адаптер PCB за овлажнител KRP50-2 KRP1C4 (забележка 4/6) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

Адаптер PCB за нагревател на 3-та страна BRP4A50 BRP4A50A (забележка 4/5) BRP4A50A (забележка 4/5) - - -

Дистанционен сензор - - - - KRCS01-1 -

Забележки

(1) За работа е необходим селектор за студено/топло

(2) Не свързвайте системата към устройства с DIII-мрежа (Intelligent Touch controller, Intelligent Touch Manager, LonWorks интерфейс, BACnet интерфейс…)

(3) Необходима е монтажна кутия KRP1BA101

(4) Фиксираща пластина EKMPVAM, необходима допълнително за VAM1500-2000FB

(5) Нагревател от друг производител и овлажнител от друг производител не могат да се комбинират

(6) Необходима е монтажна кутия KRP50-2A90

(7) За външно управление и наблюдение (управление на ВКЛ./ИЗКЛ., сигнал за управление, индикация за грешка)

VAM150FC VAM250FC VAM350FC VAM500FC VAM650FC VAM800FC VAM1000FC VAM1500FC VAM2000FC VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)

Прахови филтри EN779 За средно големи частици M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 За фини частици F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 За фини частици F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Шумозаглушител Име на модела - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Номинален диаметър на тръбата (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Сензор за CO2 - - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

VH електрически нагревател за VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -

Индивидуални системи за управление VAM-FC VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Жично дистанционно управление BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

VAM жично дистанционно управление BRC301B61 - - - -

Централизирани системи за управление VAM-FC VKM-GB(M) EKEQFCBA 2 EKEQDCB 2 EKEQMCBA 2

Централизирано дистанционно управление DCS302C51 DCS302C51 - - -

Обединено управление на ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ DCS301B51 DCS301B51 - - -

Таймер за програмиране DST301B51 DST301B51 - - -

DCC601A51 DCC601A51 DCC601A51 - - -

Intelligent Touch Manager  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51  DCM601A51

Modbus DIII адаптер EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1 EKMBDXA7V1

BACnet интерфейс DMS502A51 DMS502A51 - - -

LonWorks интерфейс DMS504B51 DMS504B51 - - -
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DCC601A51

Опции за локално управление Опции за облака Софтуер

Таблет Zenpad 8" за локално управление Z380C • - -

Рутер Asus 4G-N12 4G-N12 • - -

Онлайн управление - за дистанционно наблюдение и управление DCC001A51 - • -

Множество обекти – за дистанционно наблюдение, управление 
и сравнение на множество обекти (необходимо за всеки обект)

DCC002A51 - • -

Икономия на енергия – активира автоматична функция 
за икономия на енергия

DCC003A51 - • -

Пълно - съдържа пакети DCC001/002/003A51 DCC004A51 - • -

Приложение за таблет – приложение за използване на таблет Z380C 
(Изтегляне от Play store, само за Android)

- - •

Инструмент за въвеждане в експлоатация - - •

Инструмент за актуализация на софтуера - - •

Intelligent Touch Manager

Опции и софтуер

 iTM plus адаптер – Позволява свързване на допълнителни 
64 вътрешни тела/групи. Могат да се свържат до 7 адаптера

DCM601A52 •

iTM ppd софтуер – Позволява разпределение на 
използваните kWh между вътрешните тела, свързани към iTM

DCM002A51 •

iTM енергиен навигатор – Опция за управление на енергията DCM008A51 •

Опция за iTM BACnet клиент – Позволява интеграция 
на устройства на трети страни към iTM чрез BACnet/IP 
протокол. (Това не е шлюз и не може да замени DMS502B51)

DCM009A51 •

Интерфейси със стандартен протокол
DMS504B51 DMS502A51

Интерфейс LonWorks Интерфейс BACnet

Интерфейсен адаптер за връзка към тела на RA KRP928A2S • •
Интерфейсен адаптер за връзка към тела на R-407C/R-22 Sky Air DTA102A52 • •
Интерфейсен адаптер за връзка към тела на R-410A Sky Air DTA112B51 • •
DIII платка DAM411B51 - •
Цифров вход/изход DAM412B51 - •

Опции - системи за управление
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Електрозахранване

T1 = 3~, 220V, 50 Hz
V1 = 1~, 220-240V, 50 Hz
VE = 1~, 220-240V/220V, 50 Hz/60Hz*
V3 = 1~, 230V, 50 Hz
VM = 1~, 220~240V/220~230V, 50 Hz/60Hz
W1 = 3N~, 400V, 50 Hz
Y1 = 3~, 400V, 50 Hz

* За VE електрозахранване, в този каталог са показани само данни при 1~, 

220-240V, 50 Hz.

Регламент за флуорираните парникови газове

За напълно/частично заредено оборудване: съдържа флуорирани парникови газове. Действителното зареждане зависи от крайната 
конструкция на тялото, подробностите могат да бъдат намерени на етикетите на тялото.

За незаредено предварително оборудване (водоохлаждащи агрегати: сплит водоохлаждащ агрегат (SEHVX/SERHQ), компресорно-
кондензаторен агрегати и водоохлаждащи агрегати с изнесени кондензатори) (LCBKQ-AV1, JEHCCU/JEHSCU и ICU): Тяхното 
функциониране зависи от флуорираните парникови газове. 

Условия на измерване
Климатизация

1) Номиналният капацитет на охлаждане се базира на:
Температурата на закрито 27°CDB/19°CWB
Външна температура 35°CDB
Дължината на тръбопровода за хладилен агент 7,5 m - 8/5 m VRV
Разлика в нивата 0 m
2) Hоминалният капацитет на отопление се базира на:
Температурата на закрито 20°CDB
Външна температура 7°CDB/6°CWB
Дължината на тръбопровода за хладилен агент 7,5 m - 8/5 m VRV
Разлика в нивата 0 m

Приложни системи

С въздушно охлаждане Само охлаждане Изпарител: 12°C/7°C Външна температура: 35°CDB

Термопомпа
Изпарител: 12°C/7°C Външна температура: 35°C

Кондензатор: 40°C/45°C Външна температура: 7°CDB/6°CWB
С водно охлаждане

Само охлаждане
Изпарител: 12°C/7°C

Кондензатор: 30°C/35°C

Само отопление
Изпарител: 12°C/7°C

Кондензатор: 40°C/45°C
Водоохлаждащ агрегат с изнесен кондензатор Изпарител: 12°C/7°C

Температура на кондензиране: 45°C / температура на течността: 40°C
Вентилаторни конвектори

Охлаждане
Стайна температура: 27°CDB /19°CWB

Температура на водата на входа/изхода: 7°C/12°C

Отопление
Стайна температура: 20°C

2-тръбни: Температура на водата на входа: 50°C (същият дебит на водата, както в 
режим на охлаждане)

4-тръбни: Температура на водата на входа/изхода: 70°C/60°C

Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от тялото.  
То е относителна стойност, зависеща от разстоянието и акустичната среда (условия за измерване: моля, направете справка с техническите справочници). 
Силата на звука е абсолютна стойност, показваща “силата”, която генерира един източник на звук.
За по-подробна информация, моля, направете справка в нашите технически справочници.

Таблица на преобразуване на 
тръбите за хладилен агент

inch mm
1/4˝ 6,4 mm
3/8˝ 9,5 mm
1/2˝ 12,7 mm
5/8˝ 15,9 mm
3/4˝ 19,1 mm
7/8˝ 22,2 mm

1 1/8˝ 28,5 mm
1 3/8˝ 34,9 mm
1 5/8˝ 41,3 mm
1 3/4˝ 44,5 mm

2˝ 50,8 mm
2 1/8˝ 54 mm
2 5/8˝ 66,7 mm
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Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Продължавайте да търсите,  
никога няма да ме намерите

823 mm

i

Най-малките и най-гъвкави VRV външни тела на пазара. 
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