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VRV IV pompa ciepła z serii i 
do instalacji w pomieszczeniach

Standardy VRV IV:

Zmienna temperatura 
czynnika chłodniczego

Dostosuj VRV do swych potrzeb, aby osiągać 
najwyższą efektywność sezonową i komfort

Konfigurator VRV

Oprogramowanie upraszczające uruchomienie, 
konfigurację i dostosowanie do indywidualnych 
potrzeb klienta

 › Tryb cichej pracy nocnej 

 › Sprężarki w pełni sterowane inwerterem

 › Funkcja ręcznego ustawiania niskiej głośności

 › Sinusoidalny inwerter prądu stałego

 › Silnik wentylatora na prąd stały

 › Wymiennik ciepła e-Pass

 › Funkcja I-Demand

 › Funkcja ręcznego ustawiania zapotrzebowania

Szczegółowe wyjaśnienia tych funkcji, można znaleźć w zakładce Technologie VRV IV

Kurtyna powietrzna
Kurtyna powietrzna Biddle dla VRV (CYV)

Jednostki wewnętrzne
Jednostki wewnętrzne typ VRV 

Wentylacja
Wentylacja z odzyskiem ciepła  

(VAM/VKM)
Zestaw do podłączenia centrali 

klimatyzacyjnejSystemy sterowania

22

unikalna opatentowana koncepcja
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Rozwiązanie niewidoczne

 › Weź pod uwagę bogatą gamę właściwości, jako że 
instalacja poza pomieszczeniami nie jest czynnikiem 
decydującym

 › Wcześniej rozpocznij swoją działalność, ponieważ 
uzyskanie pozwolenia budowlanego jest 
uproszczone 

Ciche

 › Dzięki niskim poziomom głośności w czasie 
pracy, rozwiązanie to nadaje się idealnie do gęsto 
zabudowanych obszarów, takich jak centra miast

<

 › Pełna integracja z otoczeniem, ponieważ tylko 
kratka jest widoczna 

 › Instalacja na dachu bądź z tyłu budynku jest jest 
konieczna

 › Dedykowane tryby pracy jeszcze bardziej obniżają 
poziom dźwięku, dzięki czemu urządzenie jest 
zgodne z przepisami dotyczącymi emisji hałasu 
w centrach miast

Lekka konstrukcja - 
do instalacji 
potrzebne są 
tylko 2 osoby

Praca wymiennika ciepła nie jest 

głośniejsza od hałasu podczas  

normalnej rozmowy

Praca sprężarki nie jest głośniejsza 

od pracy lodówki
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Niezrównana elastyczność, ponieważ jednostka 
zewnętrzna jest podzielona na dwie części

1
2

Wymiennik ciepła

Sprężarka

Maksymalnie 

30 m

Maksymalnie 

70 m

Jednostki wewnętrzne VRV

1. Wymiennik ciepła można 
zainstalować w przestrzeni 
sufitu podwieszanego.

2. Sprężarka jest 
kompaktowych rozmiarów 
i łatwa do ukrycia. 
Ten element można 
instalować na podłodze, 
w pomieszczeniu 
zaplecza, w magazynie, 
pomieszczeniu 
technicznym albo w kuchni.

1

2

Unikalna jednostka zewnętrzna split do instalacji 
wewnątrz pomieszczeń
Kompaktową i łatwą do ukrycia sprężarkę można 
zainstalować na poziomie podłogi, na zapleczu, 
w magazynie, w pomieszczeniu technicznym lub 
w kuchni, a wymiennik ciepła można zainstalować 

w przestrzeni stropu podwieszonego. Oznacza to, że 
ten system klimatyzacji jest całkowicie niewidoczny 
i nie zajmuje kosztownej komercyjnej powierzchni 
podłóg.

Oznacza to, że ten system klimatyzacji jest całkowicie niewidoczny i nie zajmuje kosztownej komercyjnej powierzchni 
podłóg.

Długość całk. instalacji: 140 m (5 HP) / 300 m (8 HP)
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Niewidoczna strona zasysania i tłoczenia powietrza
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Rozwiązanie wielu 
problemów z instalacją

Większa elastyczność

Odwrotnie: zainstalować moduły tam, gdzie 
pasuje to klientowi, a nie tam, gdzie jest 
to najlepsze z punktu widzenia jednostki 
zewnętrznej

VRV IV z serii i to rozwiązanie w miejscach, gdzie nie 
ma płaskiego dachu lub ogrodu do zainstalowania 
jednostki zewnętrznej. 

Instalację zasysającą lub tłoczącą można umieścić 
z przodu lub tyłu budynku, ponieważ wentylatory 
z napędem inwerterowym pozwalają dostosować 
ESP do długości przewodów.

Moduł sprężarki można zainstalować w odległości 
do 30 m od wymiennika ciepła w pomieszczeniu 
magazynowym.

Przykład 1

Elastyczna instalacja dzięki wentylatorom z inwerterem



67

SHOP

=

€

SHOP

Krótsza instalacja rurowa do jednostek wewnętrznych 
zmniejsza koszt instalacji w porównaniu do instalacji 
na dachu lub z tyłu

Instalacja na dachu lub z tyłu wymaga bardzo 
długich instalacji rurowych
 › Długi czas instalacji
 › Dodatkowy koszt
 › Straty wydajności

VRV IV z serii i można instalować blisko 
jednostek wewnętrznych
 › Szybsza instalacja
 › Niższy koszt
 › Bez strat wydajności

Nie ma potrzeby podejmowania problemowych 
i kosztownych środków zaradczych
Aby zapewnić zgodność z przepisami miejskimi, 
w przypadku standardowych jednostek konieczne 
jest podjęcie środków zapobiegawczych
 › Do obniżenia poziomów głośności może być 
konieczne stosowanie drogich osłon wygłuszających 
(poziom głośności standardowej jednostki 
zewnętrznej = 50~60 dBA)

 › Instalacja w pomieszczeniu wymaga wykorzystania 
dużej ilości miejsca na podłodze

VRV IV z serii i zapewnia zgodność z przepisami 
miejskimi bez konieczności podejmowania 
dodatkowych środków
 › Dźwięk operacyjny 47 dBA dla modelu 5 HP 
(możliwość zainstalowania w korytarzu, na terenie 
sklepu itd.) lub mniejszy z tłumikiem

 › Nie ma potrzeby instalowania na podłodze, 
ponieważ jednostki można umieścić w podsufitce, 
przy ścianie itd.

Przykład 2

Przykład 3

mała odległość

Inne VRF Inne VRFVRV IV seria i VRV IV seria i
obszar 
techniczny

magazyn

magazyn

osłona 
wygłuszająca

kuchnia

kuchnia

Więcej miejsca na podłodzeMniej miejsca na podłodze Drogie środki zapobiegawcze Bez konieczności podejmowania 
dodatkowych środków

duża odległość

SKLEP SKLEP
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Opatentowany wymiennik 
ciepła w kształcie litery  
v to najlepszy stosunek powierzchni do objętości

Opatentowana, 
perforowana 
i zaizolowana  

płyta przegrody 
  

Mniejsze przewodnictwo,  
bez zimnych mostów

Standardowy filtr dostarczany 

 › z jednostką zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń 
do wymiennika ciepła

Wysokość  
tylko  
400 mm 
 
Z łatwością  
dostosowuje  
się do każdego  
sufitu  
podwieszanego

Wentylatory odśrodkowe 
o dużej sprawności  

 › Wzrost sprawności ponad 50% w porównaniu 
do wentylatora sirocco

 › Opatentowana technologia łopatki 
zakrzywionej do tyłu

 › Większy wzrost ciśnienia

Zoptymalizowany nawiew  
i rozkład temperatury 

 › Najlepsza skuteczność odszraniania (test przeprowadzony  
w warunkach dużej wilgotności przy -20°C).

8
patentów
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Sprężarka z obrotową 
skrzynką rozdzielczą  
Elastyczna i prosta instalacja

Tylko

77 kg
(5 HP)

Bez konieczności montowania 
odprowadzania skroplin
 › Dzięki naturalnemu parowaniu
 › Minimalizacja zimnych powierzchni 

zmniejsza ryzyko pojawienia się rosy
 › Szybka i łatwa instalacja

Obrotowa skrzynka rozdzielcza 

 › Łatwy dostęp do wszystkich części sprężarki

Niespawana  
dolna obudowa
 › Uniknięcie ryzyka korozji

Elastyczność dzięki możliwości podłączenia 
instalacji chłodniczej z tyłu i na górze

Niewielka powierzchnia zabudowy
 › Maksymalizuje powierzchnię użytkową (600 x 554 mm dla 5 HP)
 › Łatwość montażu w pomieszczeniu magazynowym lub pomieszczeniu zaplecza

Rurowy  
wymiennik ciepła 
dochładzania 
 › Ten opatentowany wymiennik 

ciepła zwiększa wydajność 
systemu poprzez zapewnienie 
optymalnego stanu czynnika 
chłodniczego w module 
wymiennika ciepła. To z kolei 
prowadzi do zwiększenia 
całkowitej efektywności.
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SB.RKXYQ5T8

Jednostka zewnętrzna SB.RKXYQ 5T8 8T
System Wymiennik ciepła RDXYQ5T8 RDXYQ8T

Sprężarka RKXYQ5T8 RKXYQ8T
Zakres wydajności HP 5 8
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 14,0 (1,000) 22,4 (1,000)
Wydajność grzewcza Znamionowa moc grzewcza kW 10,4 12,9 

Maks. 6°CWB kW 16,0 25,0 
ηs,c % 200,1 191,1
ηs,h % 149,3 140,9
SEER 5,1 4,9
SCOP 3,8 3,6
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 10 17 
Indeks podłączonych 
jednostek 
wewnętrznych

Min. 62,5 100,0
Nom. 125,0 200,0
Maks. 162,5 260,0

Połączenia instalacji 
rurowej

Między modułem 
sprężarki (CM) a modułem 
wymiennika ciepła (HM)

Ciecz Śr. zew. mm 12,7
Gaz Śr. zew. mm 19,1 22,2

Między modułem sprężarki 
(CM) a jednostkami 
wewnętrznymi (IU)

Ciecz Śr. zew. mm 9,52
Gaz Śr. zew. mm 15,9 19,1

Długość całk. instalacji System Rzeczywisty m 140 300 

Moduł jednostki zewnętrznej
Moduł wymiennika ciepła Moduł sprężarki

5T8 8T 5T8 8T
Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 397 x 1456 x 1044 701 x 600 x 554 701 x 760 x 554
Ciężar Jednostka kg 95 103 79 105
Wentylator Natęż. przepł. pow. Chłodzenie Nom. m³/min 55 100 -
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 77,0 81 60,0 64 
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 47,0 54 47,0 48 
Czynnik chłodniczy Typ/GWP - R-410A/2087,5

Ilość kg/TCO2Eq -/- 2,00/4,20 4,00/8,35
Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Prąd - 50 Hz Maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 10 10 16 20

Pompa ciepła VRV IV do 
instalacji w pomieszczeniu

Niewidzialny system VRV

 ʯ Unikalny VRV z pompą ciepła do instalacji w pomieszczeniach 
 
 
 
 
 
 

 ʯ Niezrównana elastyczność, ponieważ jednostka jest podzielona na 
dwa elementy: wymiennik ciepła i sprężarkę 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprężarkę można umieścić  
także nad wymiennikiem

Wymiennik 
ciepła

Jednostki 
wewnętrzne 
VRV

Sprężarka

Maksymalnie 70 m

Maksymalnie 30 m

 ʯ Rozwiązanie nadaje się do gęsto zaludnionych obszarów dzięki 
niskiemu poziomowi głośności podczas pracy oraz swobodnej 
integracji z architekturą otoczenia, ponieważ tylko krata jest widoczna

 ʯ Oferuje standardy i technologie VRV IV: Zmienna temperatura 
czynnika chłodniczego, konfigurator VRV i sprężarki sterowane 
inwerterowo

 ʯ Niewielka waga urządzeń (maks. 105 kg) - mogą je instalować dwie 
osoby

SB.RKXYQ-T(8)

 ʯ Unikalny wymiennik ciepła w kształcie litery V zapewnia niewielkie 
wymiary (wysokość zaledwie 400 mm), a to umożliwia instalację 
w podsufitce i gwarantuje wysoką efektywność

 ʯ Bardzo sprawne wentylatory odśrodkowe (o ponad 50% większa 
efektywność w porównaniu do wentylatora sirocco)

 ʯ Niewielka powierzchnia zabudowy sprężarki (760 x 554 mm), 
maksymalizuje wolną przestrzeń na podłodze

 ʯ Wyposażony we wszystkie standardowe funkcje systemu VRV

Zgodność  

z ErP 

2021
Już na ten moment 

zgodność z LOT 21 - Tier 2
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Szukaj dalej i tak mnie 
nigdy nie znajdziesz

i

Miejski sekret
Niezauważalny w najlepszych miejscach
Nasze urządzenia VRV IV serii i oferują naprawdę wyjątkowe rozwiązanie do instalacji 
w miejscach, gdzie potrzebny jest system całkowicie niewidoczny. Jest niewielkich 
rozmiarów i daje się łatwo ukryć wewnątrz pomieszczeń, a na zewnątrz widoczne 
są jedynie kratki wlotu i wylotu powietrza. Dzieli się na dwie części składowe 
o lekkiej konstrukcji, gdzie sprężarkę można zainstalować na poziomie parteru 
w pomieszczeniu magazynowym lub technicznym, a jednostkę wymiennika ciepła, 
o wysokości zaledwie 400 mm, można zainstalować w przestrzeni standardowego 
stropu podwieszonego. Urządzenia VRV IV serii i są wyposażone w opatentowany 
wymiennik ciepła w kształcie litery V, który zwiększa efektywność. Tak więc już teraz 
można korzystać ze wszystkich możliwości całkowicie niewidocznego systemu VRV.

Nasze referencje na stronie: www.daikineurope.com/references

http://www.daikineurope.com/citysecret
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Systemy sterowania

RXYLQ-T 

System VRV pompa ciepła 
zoptymalizowany do zimnych 
klimatów

Wszędzie tam, gdzie priorytetem jest ogrzewanie, bez 
kompromisów na rzecz efektywności

 ʯ Nadaje się jako jedyne źródła ciepła
 ʯ Praca w trybie ogrzewania do temperatury zewnętrznej -25°C
 ʯ Stabilna moc grzewcza bez utraty wydajności aż do -15°C

RXYLQ-T

Jednostka zewnętrzna RXMLQ8T7Y1B RXYLQ10T7Y1B RXYLQ12T7Y1B RXYLQ14T7Y1B

Tylko do kombinacji multi
Zakres wydajności HP 8 10 12 14
Wydajność chłodnicza Znamionowa moc chłodzenia kW 22,4 28,0 33,5 40,0
Wydajność grzewcza Znamionowa moc grzewcza kW 25,0 31,5 37,5 45,0

Niska temp. otocz. Wydajność szczytowa (-15°C) kW 25,0 31,5 37,5 45,0
ηs,c % - 251,4 274,4 270,1
ηs,h % - 114,3 137,6 133,3
SEER - 6,36 6,93 6,83
SCOP - 3,68 6,93 6,83
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych 64 (1)
Indeks podłączonych 
jednostek wewnętrznych

Min. - 175 210 245
Maks. - 325 390 455

Wymiary Jednostka Wysokość x Szerokość x Głębokość mm 1657 x 1240 x 765
Ciężar Jednostka kg 295 295 295 295
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie Nom. dBA 75 77 81 81
Poziom ciśnienia akustycznego Chłodzenie Nom. dBA 55 56 59 59
Zakres pracy Chłodzenie Min.~Maks. °CDB -5 ~ 43

Ogrzewanie Min.~Maks. °CWB -25 ~ 15,5
Czynnik chłodniczy Typ/GWP R-410A / 2087,5

Ilość kg/TCO2Eq 11,8 / 24,63
Połączenia instalacji 
rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 9,52 12,7
Gaz Śr. zew. mm 19,1 22,2 28,6
Długość całk. instalacji System Rzeczywisty m 500

Zasilanie Faza/Częstotliwość/Napięcie Hz/V 3~/50/380-415
 

(1) Rzeczywista liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewnętrznej i ograniczeń współczynnika połączenia dla systemu

Tabela możliwości

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

RXMLQ8T  

RXYLQ10T       

RXYLQ12T         

RXYLQ14T      

* Uwaga: pola w kolorze niebieskim zawierają dane wstępne
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