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NJËSI E FSHEHUR ME QËNDRIM NË DYSHEME
PËRDORIM NË RESTORANTE

NJËSI E FSHEHUR NË TAVAN
PËRDORIM NË HOTELE

KASETË PLOTËSISHT E SHESHTË
PËRDORIM NË ZYRA

NJËSIA E JASHTME
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Përmbajtja
VRV,  
zgjidhja për sektorin tregtar

Sistemet Daikin VRV mund të personalizohen 
për të plotësuar kërkesat për komoditet dhe 
efikasitet në energji të çdo ndërtese tregtare.

Teknologjitë dhe standardi VRV IV

Teknologji unike dhe të regjistruara me 
patentë, të cilat sjellin ndryshimin.

Përfitimet

Sistemet Daikin VRV IV mund të personalizohen, 
vihen në punë dhe servisohen me shpejtësi 
dhe me lehtësi, si dhe i ofrojnë përdoruesit 
komoditet të përkryer të sigurt dhe kontroll të 
përshtatur sipas nevojave të tyre.

Gama e produkteve të njësive të jashtme

Njësitë e jashtme të Daikin ofrojnë një zgjidhje 
për çdo përdorim apo kusht klimatik.

Njësitë e brendshme

Njësitë e brendshme Daikin janë projektuar që 
të kombinohen me çdo dekor, nga moderni te 
klasiku, si dhe janë të qeta dhe komode gjatë 
punës.

Uji i ngrohtë

Prodhim efikas i ujit të ngrohtë për ngrohje 
nën dysheme, radiatorë dhe njësi për trajtimin 
e ajrit ose për prodhimin e ujit të ngrohtë për 
përdorim në lavamanë, banja apo dushe. 

Perde ajri Biddle

Të shpejta dhe të lehta për t'u instaluar, perdet 
e ajrit Biddle janë jashtëzakonisht efikase dhe e 
shlyejnë investimin e bërë brenda 18 muajve, 
krahasuar me perdet elektrike të ajrit.

Ajrosja dhe trajtimi i ajrit

Daikin ofron gamën më të gjerë të njësive të 
ajrosjes dhe të trajtimit të ajrit për një mjedis të 
shëndetshëm dhe komod.

Sistemet e kontrollit

Sistemet e kontrollit Daikin variojnë nga 
sistemet e menaxhimit të ndërtesave deri 
te telekomandat e thjeshta të lehta për t'u 
përdorur dhe që ofrojnë menaxhim inteligjent 
të energjisë.

Opsionet dhe aksesorët

Ne ofrojmë një gamë të plotë opsionesh dhe 
aksesorësh të cilët lejojnë që sistemet tona 
të përshtaten për të plotësuar kërkesat e 
ndryshme të klientëve.
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Pse duhet të zgjidhni 
Daikin
Premtimi ynë është të sigurojmë që klientët tuaj 
të mbështeten te Daikin për maksimumin 
e komoditetit, në mënyrë që të kenë lirinë të 
fokusohen te jeta e tyre në punë dhe shtëpi.

Ne premtojmë të përkushtohemi ndaj perfeksionit 
teknologjik, të fokusohemi te dizajni dhe 
standardet më të larta të cilësisë në mënyrë 
që klientët tuaj të kenë besim dhe të mund të 
mbështeten te komoditeti që ne japim.

Premtimi ynë për planetin është absolut. Produktet 
tona janë në krye të konsumit të ulët të energjisë dhe 
ne vazhdimisht sjellim inovacione për të reduktuar 
ndikimin në mjedis më tej të produkteve HVAC-R.

Ne jemi të parët aty ku të tjerët na ndjekin. 
Ne do të vazhdojmë lidershipin tonë global në 
produktet HVACR duke qenë se ekspertiza jonë 
e specializuar në të gjithë sektorët e tregut me 
përvojë 90 vjeçare na jep mundësinë të ofrojmë 
më shumë vlerë në marrëdhëniet afatgjata 
bazuar në besimin, respektin dhe kredibilitetin.
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Supermarket

Sport dhe argëtim
 

Dyqane RestorantHotel

Zyrë Teknike

Godinë 
publike

VRV
Zgjidhja për sektorin tregtar

Teknologjia VRV e Daikin është lider në personalizimin 
e kërkesave individuale të ndërtesave tregtare në 
komoditet dhe efikasitet energjie. Teknologjia VRV, me 
fleksibilitetin për të mbuluar të gjitha përdorimet dhe 
kushtet klimatike, ka produkte që sjellin ndryshimin 
për ju dhe klientët tuaj.
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KARTAT E ARGUMENTEVE

VRV IV vendos standardin 
… sërish

Pse duhet të zgjidhni VRV?
• Shpikës dhe lider dhe në treg i sistemeve VRV që prej vitit 1982

 › Më shumë se 90 vjet përvojë në pompat e nxehtësisë
 › Projektuar për Evropën dhe prodhuar në Evropë

• Gamë unike e njësive të jashtme që mbulon të gjitha përdorimet dhe kushtet klimatike

• Produkte unike që sjellin ndryshimin

në efikasitet
 › Temperatura e ndryshueshme e agjentit ftohës çon në efikasitetin më të lartë sezonal
 › Kasetë me qarkullim në të gjitha anët me panel me pastrim automatik

në komoditet
 › Temperatura e ndryshueshme e agjentit ftohës parandalon korrentet e ftohta
 › Ngrohje e vazhdueshme e vërtetë, gjatë shkrirjes
 › Njësi të kategorisë 15 për dhoma të vogla dhe të izoluara mirë (modele kasetë, për mur, të fshehura në tavan)
 › Njësi të brendshme dhe të jashtme me zhurmë të ulët

në dizajn
 › Kasetë plotësisht e sheshtë, plotësisht e integruar në tavan
 › Daikin Emura, dizajn unik ikonik

në instalim
 › Mbushje automatike me agjent ftohës dhe kontrolli i përmbajtjes së agjentit ftohës
 › Kasetë e varur në tavan me fryrje ajri në 4 drejtime (FXUQ)
 › Njësi për trajtimin e ajrit Daikin "Plug and play"
 › Zgjidhje totale përfshirë kuti uji me temperaturë të ulët dhe të lartë, perde ajri Biddle, etj.

në kontroll
 › Intelligent Touch Manager me efikasitet në kosto, mini BMS me integrim fondamental
 › Integrim i lehtë në BMS të palëve të treta
 › Zgjidhje të dedikuara kontrolli për përdorime të tilla si ftohje teknike, dyqane, hotele, ...

• Besueshmëri maksimale

 › Ftohje teknike e vërtetë
 › PCB me ftohje me gaz
 › Testimi më i zgjeruar përpara se njësia të dalë nga fabrika
 › Rrjeti më i gjerë i mbështetjes dhe i shërbimit pas shitjes
 › Të gjitha pjesët e këmbimit të disponueshme në Evropë

Sistemi i kondicionimit VRV është sistemi i parë në botë individual i kondicionimit me kontroll të qarkullimit të ndryshueshëm të agjentit ftohës dhe u komercializua nga Daikin 

në vitin 1982. VRV është markë tregtare e Daikin Industries Ltd, që vjen nga teknologjia që ne quajmë "Variable Refrigerant Volume" (Volumi i Ndryshueshëm i Agjentit Ftohës).
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Standardet e VRV IV
• Temperatura e ndryshueshme e agjentit ftohës

 › Personalizoni VRV tuaj për efikasitetin dhe komoditetin më të mirë sezonal
 › Efikasitet sezonal deri në 28% më të lartë (ESEER)
 › VRV e parë me varësi nga moti
 › Nuk ka më korrente të ftohta përmes furnizimit të temperaturave të 
larta të ajrit dalës

• Komoditet i vazhdueshëm

 › Ngrohja reale e vazhdueshme e bën VRV IV alternativën më të mirë 
ndaj sistemeve tradicionale të ngrohjes

• Konfiguruesi i VRV

 › softuer për vënien në punë, konfigurimin dhe personalizimin më të 
shpejtë dhe më të saktë

• Zgjidhje totale

 › një furnitor i vetëm për ngrohjen, ftohjen, ajrosjen, ujin e ngrohtë, 
perdet e ajrit Biddle dhe kontrollin

 › kombinoni njësitë e brendshme VRV dhe ato rezidenciale

•  Kombinim i lirë i njësive të jashtme për të plotësuar 
kërkesat e hapësirës së instalimit ose kërkesat e efikasitetit

•  Ekran i njësisë së jashtme për vendosje të shpejtë të 

parametrave në vend

Përfitimet për instaluesit
Daikin VRV IV vendos standardin me teknologjinë 
më të fundit dhe vënien në punë dhe servisin që 
kursen kohën

 › Vënie në punë e thjeshtuar dhe që kursen kohën, 
me konfiguruesin e VRV

 › Kontrolli në distancë i përmbajtjes së agjentit 
ftohës

 › Një furnitor = një pikë kontakti
Shumë opsione për të plotësuar kërkesat e klientëve

Përfitimet për konsulentët
Teknologjia VRV IV e Daikin është lider në 
personalizimin e kërkesave individuale të 
ndërtesave në komoditet dhe efikasitet energjie, 
duke lehtësuar reduktimin e kostove të kapitalit 
dhe të përdorimit

 › Dizajn ekologjik
 › Ideal për arritjen e niveleve maksimale  
BREEAM/EPDB

 › Nuk ka më korrente të ftohta me temperaturat 
më të larta të avullimit deri në 11 ose 16 °C, 
duke e bërë VRV IV një alternativë ideale ndaj 
sistemeve me ujë

 › Specifikim unik për ngrohje monovalente

Përfitimet për pronarët
VRV IV është zgjidhja e fundit në komoditetin 
e personalizuar dhe kontrollin inteligjent të 
përshtatur sipas nevojave tuaja individuale dhe 
për të maksimizuar efikasitetin tuaj energjetik

 › Kursime vjetore në kosto prej deri në 28% 
(krahasuar me VRV III)

 › Nuk ka më korrente të ftohta me temperaturën e 
ndryshueshme të agjentit ftohës

 › Një pikë e vetme kontakti për dizajnin dhe 
mirëmbajtjen e sistemit tuaj të kontrollit të klimës

 › Sistemi i integruar lejon efikasitetin maksimal në 
energji për përdoruesin

 › Mund të menaxhohen sisteme të shumta, 
sipas të njëjtës mënyrë si llogaritë kyçe

Pompa e nxehtësisë
Rikuperimi i nxehtësisë

Zëvendësim
Ftohje me ujë
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Zakonisht, shumë ndërtesa sot funksionojnë 
kryesisht me disa sisteme të ndara për ngrohjen, 
ftohjen, ngrohjen me perde ajri dhe ujin e ngrohtë. 
Si rezultat, harxhohet energji. Për të ofruar një 
alternativë shumë më efikase, teknologjia VRV 
është zhvilluar në një zgjidhje totale që menaxhon 
deri në 70% të konsumit të energjisë të ndërtesës 
duke sjellë potencial të lartë në kursimin e 
shpenzimeve.

 › Ngrohje dhe ftohje për komoditet gjatë të gjithë 
vitit

 › Ujë i ngrohtë për prodhim efikas të ujit të 
ngrohtë

 › Ngrohje/ftohje nën dysheme për ngrohje/ftohje 
efikase të hapësirës

 › Ajrosje për mjedise me cilësi të lartë
 › Perde ajri për ndarje optimale të ajrit
 › Kontrolle për efikasitet maksimal në funksionim

Kombinoni deri në 70% të konsumit të energjisë së ndërtesës suaj

Zgjidhja totale

Ujë i ngrohtë

Perde ajri

Ngrohje

Ftohje

Kontrolle

Ajrosje
Ngrohje nën dysheme

Konsumimi mesatar i energjisë së një zyreKonsumimi mesatar i energjisë së një hoteli

Ndriçimi

Pajisjet e 
zyrës

Integrimi 

i pajisjeve 

të palëve 

të treta

Ngrohja e 
hapësirës 25%

Ftohja e hapësirës 9%

Ajrosje 5%

Të tjeraUjë i ngrohtë 9%

Të tjera

Zyra

Kuzhina

Ndriçimi

Ngrohja e hapësirës 31%

Ajrosje 4% 

Sistem frigoriferik 3% 

Ftohja e hapësirës 15%

Ujë i ngrohtë 17%70% 48%

Integrimi 

i pajisjeve 

të palëve 

të treta
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Ngrohje dhe ftohje Sisteme inteligjente kontrolli

 › Kombinoni njësitë e brendshme VRV me njësi të tjera 
të jashtme elegante në një sistem të vetëm

 › Kaseta e re me qarkullim në të gjitha anët vendos 
standardin për efikasitet dhe komoditet

 › Mini BMS që lidh Daikin dhe pajisje të palëve të treta
 › Integrimi i zgjidhjeve inteligjente të kontrollit me 
instrumentet e menaxhimit të energjisë për të 
reduktuar kostot e funksionimit

Perde ajri BiddleKuti uji me temperaturë të ulët

 › Ngrohje e hapësirës me efikasitet të lartë përmes: 
- Ngrohjes nën dysheme 
- Radiatorëve me temperaturë të ulët 
- Konvektorëve me pompë nxehtësie

 › Ujë i ngrohtë nga 25 °C deri 45 °C

*vetëm për lidhjen me rikuperimin e nxehtësisë të VRV

 › Prodhim efikas i ujit të ngrohtë për: 
- Dushe 
- Lavamanë 
- Ujë rubineti për pastrim

 › Ujë i ngrohtë nga 25 °C deri 80 °C

Kuti uji me temperaturë të lartë* Ajrosje

 › Gama më e gjerë në ajrosje DX – nga ajrosja me 
rikuperim të vogël të nxehtësisë deri në njësitë e 
trajtimit të ajrit për volume të mëdha

 › Ofron një ambient të pastër, të shëndetshëm dhe 
komod

22

 › Koha e shlyerjes së investimit më pak se 1 vit 
krahasuar me perden elektrike të ajrit

 › Një zgjidhje shumë efikase për ndarjen e klimës në 
pragun e derës

Një sistem,  
shumë përdorime për hotele, zyra, 

njësi shitjeje, shtëpi …
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VRV  
për zyrat dhe bankat

VRV  
për hotelet

Efikasitet në vendin e punës

Menaxhimi efikas i ndërtesave dhe ambienteve është 
kyç në minimizimin e kostove të punës.

Zgjidhja jonë për zyrat ofron:
 › Pakëson së tepërmi kostot për ujë të ngrohtë dhe 
ngrohje duke ripërdorur ngrohje nga zonat që kanë 
nevojë për ftohje

 › Kasetë plotësisht të sheshtë që integrohet plotësisht 
në modulet e arkitekturës për tavane

 › Sensorët inteligjentë
 -  maksimizojnë efikasitetin duke e fikur njësinë nëse 

në sallën e mbledhjeve nuk ka njeri
 -  maksimizojnë komoditetin duke drejtuar qarkullimin 

e ajrit larg personave, për të shmangur korrentet e 
ftohta

 › Mini BMS e plotë e Daikin për menaxhimin e 
ndërtesave të zyrave me Intelligent Touch Manager

 › Lidhje "Plug and play" me njësitë e trajtimit të ajrit 
për një atmosferë më të shëndetshme në zyrë

 › Prodhimi i ujit të ngrohtë për lavamanë dhe ngrohje 
nën dysheme

 › Ftohje e sigurt dhe e vërtetë teknike deri në -20 °C, 
duke përfshirë funksionin e detyrës/gatishmërisë

Mikpritje me ekonomi

Reputacioni i një hoteli varet nga se sa të mirëpritur 
dhe komodë ndihen klientët gjatë qëndrimit të tyre. 
Megjithatë, në të njëjtën kohë pronarët e hoteleve 
duhet të kenë plotësisht nën kontroll shpenzimet e 
punës dhe të konsumit të energjisë.

Zgjidhja jonë për hotelet ofron:
 › Ngrohje me kosto të ulët dhe ujë i ngrohtë duke 
marrë ngrohjen nga zonat që duhen ftohur

 › Ambienti perfekt personal për të ftuarit duke ngrohur 
disa hapësira duke ftohur disa të tjera

 › Instalim fleksibël: njësia e brendshme mund 
të instalohet në ambiente të jashtme për të 
maksimizuar mikpritjen ose në ambiente të 
brendshme për të minimizuar hapësirën e jashtme 
ose zhurmën në qendrat e qyteteve

 › Njësitë e fshehura në tavan të zhvilluara për dhoma 
të izoluara mirë si dhomat e hoteleve, ofrojnë nivele 
shumë të ulëta zhurme duke garantuar çlodhje 
komode gjatë natës

 › Menaxhimi inteligjent i energjisë përmes Intelligent 
Touch Manager e vendos pronarin e hotelit në 
kontroll të plotë të kostove të energjisë

 › Kontrolluesit inteligjentë për dhoma hoteli dhe me 
përdorim të lehtë, e ndryshojnë automatikisht vlerën 
e aktivizimit kur një klient largohet nga dhoma ose 
hap dritaren

 › Integrim i lehtë me softuerin e rezervimit të hotelit
 › Prodhimi i ujit të ngrohtë për banjat, ngrohjen nën 
dysheme dhe radiatorët deri në 80 °C

22

22

22

Shikojeni në

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Shikojeni në

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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VRV  
për njësitë e shitjes

VRV  
për përdorim rezidencial

Reduktimi i kostove të shitjes

Pronarët e njësive të shitjeve janë nën presion për të reduktuar si 
kostot e zhvillimit të dyqanit ashtu edhe kostot e punës. Kjo është 
arsyeja pse zgjidhjet e përballueshme dhe me efikasitet energjetik 
janë jetësore për të minimizuar kostot gjatë gjithë jetëgjatësisë, 
duke siguruar pajtueshmëri me rregulloret më të fundit.

Zgjidhjet tona për njësitë e shitjeve ofrojnë:
 › Teknologji me pompë nxehtësie dhe inverter kompakt
 › Instalim fleksibël: njësia e brendshme mund të instalohet në 
ambiente të jashtme për të maksimizuar mikpritjen ose në 
ambiente të brendshme për të minimizuar hapësirën e jashtme 
ose zhurmën në qendrat e qyteteve.

 › Kaseta unike me qarkullim në të gjitha anët me panel me 
pastrim automatik, që kursejnë deri në 50% të përdorimit të 
energjisë krahasuar me njësitë standarde me kasetë

 › Telekomandë me përdorim të lehtë me funksionin e bllokimit të 
tasteve për të shmangur përdorimin e papërshtatshëm

 › Kontroll individual i çdo njësie të brendshme ose zonë dyqani
 › Kursime në kostot e përdorimit përmes modaliteteve para/
pas tregtimit, duke kufizuar përdorimin e energjisë nga dritat, 
kondicionimi i ajrit, ...

 › Zgjidhjen më efikase për dyert e hapura me perdet e ajrit Biddle

Nuk ka si shtëpia

Një sistem me pompë nxehtësie me kosto efikase 
dhe konsum energjie të ulët për pronarët e shtëpive, 
që ofron komoditet maksimal.

Zgjidhja jonë rezidenciale ofron:
 › Emetime të ulëta të CO

2
 në krahasim me sistemet 

ngrohëse tradicionale
 › Dizajn kompakt të njësisë së jashtme me nivel të 
ulët zhurme

 › Njësi të brendshme super të qeta deri në 19dBA
 › Daikin Emura, njësi me montim në mur me dizajn 
ikonik

 › Njësi unike Nexura me qëndrim në dysheme, që 
ofron ndjesinë e radiatorit me efikasitetin e një 
pompe nxehtësie

 › Njësi për fshehje në mur ose në tavan, për t'i bërë 
ato krejtësisht të padiktueshme

 › Përdorim i thjeshtë, kontroll intuitiv
 › Në një njësi të brendshme mund të lidhen deri në 
9 njësi të jashtme

Përditësoni sistemet R-22 dhe R-407C me 
shpejtësi dhe me cilësi me...  

Zgjidhjet e zëvendësimit VRV:

22
22

22

Shikojeni në

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

 › Klientët vazhdojnë aktivitetet edhe gjatë 
zëvendësimit të sistemit

 › Më pak kohë instalimi
 › Kosto më të vogla instalimi
 › Zëvendësimi i sistemeve jo Daikin
 › Mbushje automatike e agjentit ftohës dhe pastrim i tubave
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Cili sistem i jashtëm VRV  

ofron zgjidhjen më të mirë?

Rikuperimi i nxehtësisë apo pompa e nxehtësisë?

 › Njëkohësisht ngrohje DHE ftohje nga një sistem i 
vetëm

 › Ngrohje dhe prodhim i ujit të ngrohtë falas me 
transferimin e nxehtësisë nga zonat që kërkojnë ftohje

 › Komoditet individual maksimal në të gjitha zonat
 › Ftohje teknike deri në -20 °C

Rikuperimi i nxehtësisë VRV

Pompa e nxehtësisë VRV

Ftohje NgrohjeUjë i ngrohtë

Nxehtësia e rikuperuar sjell falas ujë 

të ngrohtë dhe ngrohje

+

 › Për funksionimin e ngrohjes OSE të ftohjes nga një 
sistem i vetëm

Komponentët:

Komponentët:

Njësia e jashtme

Njësia e jashtme

Njësia e  
brendshme

Njësia e 
brendshme

Tubacionet e 
agjentit ftohës 

me 3 tuba

Tubacionet e 
agjentit ftohës me 

2 tuba

Kuti individuale 
dhe multi BS: 

lejon ndërrimin 
individual të njësive 
të brendshme mes 

ngrohjes dhe ftohjes

Veriu

Jugu
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Me ftohje me ajër apo ftohje me ujë?

Ftohje me ajër

Ftohje me ujë

 › Instalim i shpejtë dhe i thjeshtë, pa nevojë për 
komponentë shtesë

 › Kosto të ulëta mirëmbajtjeje
 › Gama e funksionimit nga -25 °C~52 °C
 › Mund të instalohet brenda dhe jashtë ndërtesës
 › Kapacitet deri në 54HP për një sistem

 › E përshtatshme për ndërtesa me shumë kate dhe 
të mëdha për shkak të mundësive të pakufizuara të 
tubave të ujit.

 › Nuk ndikohet nga kushtet e jashtme të 
temperaturës/klimës

 › Reduktoni emetimet e CO
2
 falë përdorimit të energjisë 

gjeotermike si burim energjie të rinovueshme
 › Lejon rikuperimin e nxehtësisë në të gjithë 
ndërtesën, falë ruajtjes së energjisë në qarkun e ujit

Komponentët:

Komponentët:

Njësia e jashtme

Njësia e jashtme

Njësia e 
brendshme

Njësia e 
brendshme

Tubat e 
agjentit ftohës

Tubat e agjentit 
ftohës

Nyja e ujit 
(gjeotermike)
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Modeli Emri i produktit 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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VR
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IV

Zgjidhja më e mirë e efikasitetit dhe komoditetit
 › Zgjidhje plotësisht e integruar me rikuperim të nxehtësisë për efikasitet maksimal 
 ›  Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme 

kontakti: kontroll i saktë i temperaturës, ajrosje, ujë i ngrohtë, njësi të trajtimit të 
ajrit dhe perde ajri Biddle

 › Ngrohje dhe ujë i ngrohtë "falas" përmes rikuperimit të nxehtësisë
 › Komoditet i përkryer personal për klientët/banorët përmes ftohjes dhe ngrohjes 

së njëkohshme
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e 

ndryshueshme e agjentit ftohës dhe ngrohja e vazhdueshme
 › Lejon ftohjen teknike
 › Gama më e gjerë e kutive BS në treg

REYQ-T

      
 

                     

Pamje e përgjithshme e produkteve 
Njësitë e jashtme 
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Zgjidhja optimale e Daikin me komoditet maksimal
 › Ngrohje e vazhdueshme gjatë shkrirjes
 ›  Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme 

kontakti: kontroll i saktë i temperaturës, ajrosje, ujë i ngrohtë, njësi të trajtimit të 
ajrit dhe perde ajri Biddle

 › Mundësi lidhjeje me njësi të brendshme elegante (Daikin Emura, Nexura)
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e 

ndryshueshme e agjentit ftohës dhe ngrohja e vazhdueshme

 RYYQ-T
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Zgjidhja e Daikin për komoditet dhe konsum të ulët të energjisë
 ›  Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme 

kontakti: kontroll i saktë i temperaturës, ajrosje, ujë i ngrohtë, njësi të trajtimit të 
ajrit dhe perde ajri Biddle

 › Mundësi lidhjeje me njësi të brendshme elegante (Daikin Emura, Nexura)
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e 

ndryshueshme e agjentit ftohës

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Zgjidhje për kursimin e hapësirës pa kompromentuar efikasitetin
 › Për përdorim në banesa dhe përdorim të lehtë në mjedise komerciale
 › Dizajn për kursim hapësire
 › Lidhni njësi të brendshme VRV ose njësi të brendshme moderne  

(Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

Se
ria

  

VR
VI

V-
S

Zgjidhje për kursimin e hapësirës pa kompromentuar efikasitetin
 › Dizajn me kursim hapësire për instalim praktik
 › Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme kontakti: 

kontroll i saktë i temperaturës, ajrosje, njësi të trajtimit të ajrit dhe perde ajri Biddle
 › Lidhni njësi të brendshme VRV ose njësi të brendshme moderne (Daikin Emura, Nexura)
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e ndryshueshme 

e agjentit ftohës

prezantimi vjeshtë 
2015

RXYSQ-TV1/TY1      

Se
ria

  

VR
VI

V-
S 
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VRV-ja më kompakte
 › Dizajni kompakt dhe me peshë të lehtë me një ventilator, kursen hapësirën dhe instalohet lehtë
 › Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme kontakti: kontroll i 

saktë i temperaturës, ajrosje, njësi të trajtimit të ajrit dhe perde ajri Biddle
 › Lidhni njësi të brendshme VRV ose njësi të brendshme moderne (Daikin Emura, Nexura)
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e ndryshueshme e agjentit 

ftohës

prezantimi vjeshtë 
2015 

RXYSCQ-TV1

Compact
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Aty ku ngrohja është prioritet pa bërë kompromis me efikasitetin
 › I përshtatshëm për ngrohje nga një burim
 › Gama e zgjeruar e funksionimit deri në -25 °C në ngrohje
 › Kapacitet i qëndrueshëm për ngrohje dhe efikasitet i lartë në temperatura të 

ulëta ambienti

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Konfigurimi i Classic VRV

 › Për kërkesat standarde për ftohje dhe ngrohje
 › Mund të lidhet me njësitë e brendshme, ajrosjen dhe sistemet e kontrollit VRV

RXYCQ-A       
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Zëvendësim i shpejtë dhe cilësor për sistemet e R-22 dhe R-407C
 › Zëvendësim i shpejtë dhe me kosto efikase përmes ripërdorimit të tubacioneve 

ekzistuese
 › Deri në 40% më efikas se sistemet R-22
 › Asnjë ndërprerje e biznesit të përditshëm gjatë zëvendësimit të sistemit
 › Zëvendësim i sigurt i sistemeve të Daikin dhe prodhuesve të tjerë

RQCEQ-P*

         

p
om
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a 

e 
nx

eh
të

si
së Zëvendësim i shpejtë dhe cilësor për sistemet e R-22 dhe R-407C

 › Zëvendësim i shpejtë dhe me kosto efikase përmes ripërdorimit të tubacioneve ekzistuese
 › Deri në 80% më efikas se sistemet R-22
 › Asnjë ndërprerje e biznesit të përditshëm gjatë zëvendësimit të sistemit
 › Zëvendësim i sigurt i sistemeve të Daikin dhe prodhuesve të tjerë
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e ndryshueshme 

e agjentit ftohës

RXYQQ-T*        
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Ideale për ndërtesa të larta, duke përdorur ujin si burim ngrohjeje
 › Emetime të reduktuara të CO

2
 falë përdorimit të energjisë gjeotermike si burim energjie të 

rinovueshme
 › Nuk nevojitet një burim i jashtëm ngrohjeje ose ftohjeje kur përdoret në modalitetin 

gjeotermik
 ›  Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme kontakti: kontroll 

i saktë i temperaturës, ajrosje, ujë i ngrohtë, njësi të trajtimit të ajrit dhe perde ajri Biddle
 › Dizajni kompakt dhe me peshë të lehtë lejon vendosjen mbi njëra-tjetrën për kursim 

maksimal të hapësirës
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e ndryshueshme e 

agjentit ftohës
 › Opsioni i kontrollit të qarkullimit të ndryshueshëm të ujit rrit fleksibilitetin dhe kontrollin

RWEYQ-T*

 

      

 Njësi individuale

 Kombinim Multi

E RE

E RE

* Pa certifikim Eurovent
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Modeli Emri i produktit 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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VR
V 

IV

Zgjidhja më e mirë e efikasitetit dhe komoditetit
 › Zgjidhje plotësisht e integruar me rikuperim të nxehtësisë për efikasitet maksimal 
 ›  Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme 

kontakti: kontroll i saktë i temperaturës, ajrosje, ujë i ngrohtë, njësi të trajtimit të 
ajrit dhe perde ajri Biddle

 › Ngrohje dhe ujë i ngrohtë "falas" përmes rikuperimit të nxehtësisë
 › Komoditet i përkryer personal për klientët/banorët përmes ftohjes dhe ngrohjes 

së njëkohshme
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e 

ndryshueshme e agjentit ftohës dhe ngrohja e vazhdueshme
 › Lejon ftohjen teknike
 › Gama më e gjerë e kutive BS në treg

REYQ-T
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Zgjidhja optimale e Daikin me komoditet maksimal
 › Ngrohje e vazhdueshme gjatë shkrirjes
 ›  Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme 

kontakti: kontroll i saktë i temperaturës, ajrosje, ujë i ngrohtë, njësi të trajtimit të 
ajrit dhe perde ajri Biddle

 › Mundësi lidhjeje me njësi të brendshme elegante (Daikin Emura, Nexura)
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e 

ndryshueshme e agjentit ftohës dhe ngrohja e vazhdueshme

 RYYQ-T
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Zgjidhja e Daikin për komoditet dhe konsum të ulët të energjisë
 ›  Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme 

kontakti: kontroll i saktë i temperaturës, ajrosje, ujë i ngrohtë, njësi të trajtimit të 
ajrit dhe perde ajri Biddle

 › Mundësi lidhjeje me njësi të brendshme elegante (Daikin Emura, Nexura)
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e 

ndryshueshme e agjentit ftohës

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Zgjidhje për kursimin e hapësirës pa kompromentuar efikasitetin
 › Për përdorim në banesa dhe përdorim të lehtë në mjedise komerciale
 › Dizajn për kursim hapësire
 › Lidhni njësi të brendshme VRV ose njësi të brendshme moderne  

(Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

Se
ria

  

VR
VI

V-
S

Zgjidhje për kursimin e hapësirës pa kompromentuar efikasitetin
 › Dizajn me kursim hapësire për instalim praktik
 › Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme kontakti: 

kontroll i saktë i temperaturës, ajrosje, njësi të trajtimit të ajrit dhe perde ajri Biddle
 › Lidhni njësi të brendshme VRV ose njësi të brendshme moderne (Daikin Emura, Nexura)
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e ndryshueshme 

e agjentit ftohës

prezantimi vjeshtë 
2015

RXYSQ-TV1/TY1      

Se
ria

  

VR
VI

V-
S 
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VRV-ja më kompakte
 › Dizajni kompakt dhe me peshë të lehtë me një ventilator, kursen hapësirën dhe instalohet lehtë
 › Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme kontakti: kontroll i 

saktë i temperaturës, ajrosje, njësi të trajtimit të ajrit dhe perde ajri Biddle
 › Lidhni njësi të brendshme VRV ose njësi të brendshme moderne (Daikin Emura, Nexura)
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e ndryshueshme e agjentit 

ftohës

prezantimi vjeshtë 
2015 
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Aty ku ngrohja është prioritet pa bërë kompromis me efikasitetin
 › I përshtatshëm për ngrohje nga një burim
 › Gama e zgjeruar e funksionimit deri në -25 °C në ngrohje
 › Kapacitet i qëndrueshëm për ngrohje dhe efikasitet i lartë në temperatura të 

ulëta ambienti

RTSYQ-PA    

VR
V 

C
la

ss
ic Konfigurimi i Classic VRV

 › Për kërkesat standarde për ftohje dhe ngrohje
 › Mund të lidhet me njësitë e brendshme, ajrosjen dhe sistemet e kontrollit VRV

RXYCQ-A       
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Zëvendësim i shpejtë dhe cilësor për sistemet e R-22 dhe R-407C
 › Zëvendësim i shpejtë dhe me kosto efikase përmes ripërdorimit të tubacioneve 

ekzistuese
 › Deri në 40% më efikas se sistemet R-22
 › Asnjë ndërprerje e biznesit të përditshëm gjatë zëvendësimit të sistemit
 › Zëvendësim i sigurt i sistemeve të Daikin dhe prodhuesve të tjerë

RQCEQ-P*
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së Zëvendësim i shpejtë dhe cilësor për sistemet e R-22 dhe R-407C

 › Zëvendësim i shpejtë dhe me kosto efikase përmes ripërdorimit të tubacioneve ekzistuese
 › Deri në 80% më efikas se sistemet R-22
 › Asnjë ndërprerje e biznesit të përditshëm gjatë zëvendësimit të sistemit
 › Zëvendësim i sigurt i sistemeve të Daikin dhe prodhuesve të tjerë
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e ndryshueshme 

e agjentit ftohës

RXYQQ-T*        
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Ideale për ndërtesa të larta, duke përdorur ujin si burim ngrohjeje
 › Emetime të reduktuara të CO

2
 falë përdorimit të energjisë gjeotermike si burim energjie të 

rinovueshme
 › Nuk nevojitet një burim i jashtëm ngrohjeje ose ftohjeje kur përdoret në modalitetin 

gjeotermik
 ›  Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një pike të vetme kontakti: kontroll 

i saktë i temperaturës, ajrosje, ujë i ngrohtë, njësi të trajtimit të ajrit dhe perde ajri Biddle
 › Dizajni kompakt dhe me peshë të lehtë lejon vendosjen mbi njëra-tjetrën për kursim 

maksimal të hapësirës
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë e VRV IV të tilla si temperatura e ndryshueshme e 

agjentit ftohës
 › Opsioni i kontrollit të qarkullimit të ndryshueshëm të ujit rrit fleksibilitetin dhe kontrollin

RWEYQ-T*
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Shënime

Rikuperimi i nxehtësisë VRV IV REYQ-T � O � � � � O �  › Kufizimi i raportit standard të lidhjes totale të sistemit: 50 ~ 130%

vetëm me njësi të brendshme VRV 

me kuti uji LT/HT      › Maks. 32 njësi të brendshme, edhe me 16HP dhe sisteme më të mëdha
 › Është i mundshëm një raport total lidhjeje të sistemit deri në 200%

Njësitë HRV, VAM-, VKM-      
 › Nuk lejohen sistemet e dedikuara (me njësi vetëm me ajrosje) 
– gjithmonë është i nevojshëm një kombinim me njësitë e 
brendshme standarde VRV

Lidhja AHU, EKEXV + EKEQMCB    

Perde ajri Biddle CYV-DK-    
Pompa e nxehtësisë VRV IV  
RYYQ-T / RXYQ-T(9) � � � O � � � �  › Kufizimi i raportit standard të lidhjes totale të sistemit: 50 ~ 130%

vetëm me njësi të brendshme VRV   › Në rrethana të caktuara, është i mundshëm një raport total 
lidhjeje të sistemit prej 200%

me njësitë e brendshme rezidenciale     › Vetëm sistemet me një modul (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 › Maks. 32 njësi të brendshme, edhe me 16HP, 18HP dhe 20HP

me kuti uji LT     › Maks. 32 njësi të brendshme, edhe me 16HP dhe sisteme më të mëdha
 › Kontaktoni me Daikin në rast sistemesh me shumë module (>20HP)

Njësitë HRV, VAM-, VKM-      

Lidhja AHU, EKEXV + EKEQMCB    

Lidhja AHU, EKEXV + EKEQFCB 

Perde ajri Biddle CYV-DK-    

VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8 � � O O � � O �  › Kufizimi i raportit standard të lidhjes totale të sistemit: 50 ~ 130%

me njësi të brendshme VRV    
me njësi të brendshme Split 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  › Kufizimi i raportit standard të lidhjes totale të sistemit: 50 ~ 130%

me njësi të brendshme VRV    

me njësi të brendshme Split 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � � O �  › Kufizimi i raportit standard të lidhjes totale të sistemit: 50 ~ 130%

me njësi të brendshme VRV    

me njësi të brendshme Split 

VRV III Cold Region RTSYQ-PA  O O O   O   › Kufizimi i raportit standard të lidhjes totale të sistemit: 50 ~ 130%

VRV Classic RXYCQ-A  O O O  O O O
 › Kufizimi i raportit standard të lidhjes totale të sistemit: 50 ~ 120%
 › Një rast përdorimi e të paktën një njësie të brendshme 
FXFQ20~25 në modelet 8HP ose 10HP, raporti maksimal i 
lidhjes është 100%.

Zëvendësimi VRV III-Q H/R
RQCEQ-P  O O O  O O O  › Kufizimi i raportit standard të lidhjes totale të sistemit: 50 ~ 130%

Zëvendësimi VRV IV-Q H/P
RXYQQ-T  O O O   O   › Kufizimi i raportit standard të lidhjes totale të sistemit: 50 ~ 130%

VRV IV-W Ftohje me ujë VRV
RWEYQ-T  O O O   O   › Kufizimi i raportit standard të lidhjes totale të sistemit: 50 ~ 130%

� ... është e mundur lidhja e njësisë së brendshme, por jo medoemos njëkohësisht me njësi të tjera të brendshme të lejuara 
 ... është e mundur lidhja e njësisë së brendshme, edhe njëkohësisht me njësi të tjera të kontrolluara në të njëjtën radhë

O ... nuk është e mundur lidhja e njësisë së brendshme me këtë sistem njësie të jashtme
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(1) Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatura e jashtme: 35 °CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m

(2) Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20 °CDB, temperatura e jashtme: 7 °CDB, 6 °CWB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m

Lloji Modeli  Emri i produktit 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Ka
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ë 
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n

Kasetë me 

qarkullim në 

të gjitha anët

Dalje ajri 360° për efikasitet dhe komoditet optimal
 › Funksioni i pastrimit automatik siguron efikasitet të lartë
 › Sensorët inteligjentë kursejnë energjinë dhe maksimizojnë komoditetin
 › Fleksibilitet për t'iu përshtatur çdo sistemi dhome
 › Lartësia më e ulët e instalimit në treg!

FXFQ-A         

Kasetë 

plotësisht e 

sheshtë

Dizajn unik që integrohet plotësisht në tavan
 › Integrim perfekt në modulet standarde të arkitekturës së tavanit
 › Kombinim i dizajnit ikonik dhe perfeksionit inxhinierik
 › Sensorët inteligjentë kursejnë energjinë dhe maksimizojnë komoditetin
 › Njësi me kapacitet të vogël e zhvilluar për dhoma të vogla ose të izoluara mirë
 › Fleksibilitet për t'iu përshtatur çdo sistemi dhome

FXZQ-A      

Kasetë me 

montim në 

tavan me 

qarkullim ajri 

në 2 drejtime

Dizajni i hollë dhe me peshë të lehtë instalohet lehtësisht në hapësirat e ngushta të tavanit
 › Thellësia e të gjitha njësive është 620 mm, ideale për hapësira të ngushta në tavane
 › Fleksibilitet për t'iu përshtatur çdo sistemi dhome
 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me ventilator DC
 › Fletët mbyllen plotësisht kur njësia nuk është në punë
 › Komoditet optimal me rregullim automatik të qarkullimit të ajrit sipas ngarkesës së kërkuar

FXCQ-A        

Kasetë 
këndore me 
montim në 
tavan

Njësi me fryrje në 1 drejtim për instalim në qoshe 
 › Dimensionet kompakte mundësojnë instalim në hapësira të ngushta tavani
 › Instalim fleksibël falë opsioneve të ndryshme të daljes së ajrit

FXKQ-MA    

E 
fs

he
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r n
ë 

ta
va

n

Njësi e vogël 

e fshehur në 

tavan

Dizajnuar për dhomat e hoteleve 
 › Dimensionet kompakte mundësojnë instalim në hapësira të ngushta tavani
 › E fshehur në tavan: janë të dukshme vetëm grilat
 › Instalim fleksibël duke qenë se drejtimi i thithjes së ajrit mund të ndryshohet 

nga thithja prapa në thithjen poshtë

FXDQ-M9  

Njësi e hollë 

e fshehur në 

tavan

Dizajn i hollë për instalim praktik
 › Dimensionet kompakte mundësojnë instalim në hapësira të ngushta tavani
 › Presion i jashtëm statik mesatar deri në 44 Pa
 › Janë të dukshme vetëm grilat
 › Njësi me kapacitet të vogël e zhvilluar për dhoma të vogla ose të izoluara mirë
 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me ventilator DC

FXDQ-A       

Njësi e fshehur 

në tavan me 

ESP mesatare

Njësia më e hollë, por njëkohësisht më e fuqishme, me presion statik mesatar në treg!
 ›  Njësia më e hollë në kategori, vetëm 245 mm
 › Nivel i ulët zhurme gjatë funksionimit
 › Presioni statik mesatar i jashtëm deri në 150 Pa e lehtëson përdorimin e tubave 

fleksibël të gjatësive të ndryshme
 › Funksioni i rregullimit automatik të qarkullimit të ajrit mat volumin e ajrit dhe presionin 

statik dhe e rregullon atë drejt qarkullimit nominal të ajrit, duke garantuar komoditet

FXSQ-A           

Njësi e fshehur 

në tavan me 

ESP të lartë

ESP deri në 200, ideale për hapësira të mëdha
 ›  Komoditet optimal i garantuar pavarësisht nga gjatësia e tubacioneve apo lloji 

i grilave falë përshtatjes automatike të qarkullimit të ajrit
 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me ventilator DC
 › Instalim fleksibël duke qenë se drejtimi i thithjes së ajrit mund të ndryshohet 

nga thithja prapa në thithjen poshtë

FXMQ-P7     

Njësi e fshehur 

në tavan me 

ESP të lartë

ESP deri në 270, ideale për hapësira shumë të mëdha
 › Janë të dukshme vetëm grilat
 › Njësi me kapacitet të madh: kapaciteti i ngrohjes deri në 31,5 kW

FXMQ-MA9  
Njësi e fshehur 

në tavan me 

efikasitet të 

lartë

Për efikasitetin më të lartë në energji
 › Funksioni i rregullimit automatik të qarkullimit të ajrit garanton komoditet
 › Instalim i thjeshtë në tavane të ngushta (lartësia 245 mm)
 › Presioni statik i lartë i jashtëm deri në 270 Pa e lehtëson përdorimin e tubave 

fleksibël të gjatësive të ndryshme
 › Duken vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit

FXTQ-A    

M
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Njësi me 

montim në 

mur

Për dhoma pa tavane të varura apo hapësirë të lirë në dysheme
 › Paneli i sheshtë dhe modern është më i lehtë për t'u pastruar
 › Njësi me kapacitet të vogël e zhvilluar për dhoma të vogla ose të izoluara mirë
 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me ventilator DC
 › Ajri shpërndahet në mënyrë komode lart dhe poshtë falë 5 këndeve të 

ndryshme të daljes

FXAQ-P       
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Njësi me varje 

në tavan

Për dhoma të gjera pa tavane të varura apo hapësirë të lirë në dysheme
 › Ideale për qarkullimin komod të ajrit në dhoma të gjera falë efektit Coanda
 › Dhomat me tavane deri në 3,8 m mund të ngrohen ose të ftohen shumë lehtë!
 › Mund të instalohet si në ndërtesat e reja, ashtu dhe në projektet e rikonstruksionit
 › Mund të montohet edhe në qoshe ose hapësira të ngushta pa asnjë problem
 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me ventilator DC

FXHQ-A   

Njësi e varur 
në tavan me 
fryrje ajri në 
4 drejtime

Njësia unike Daikin për dhoma të larta pa tavane të varura apo hapësirë të lirë në dysheme
 › Dhomat me tavane deri në 3,5 m mund të ngrohen ose të ftohen shumë lehtë!
 › Mund të instalohet si në ndërtesat e reja, ashtu dhe në projektet e rikonstruksionit
 › Fleksibilitet për t'iu përshtatur çdo sistemi dhome
 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me ventilator DC

FXUQ-A  
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e Njësi me 

qëndrim në 

dysheme

Për kondicionimin e ajrit në zona brenda një perimetri
 › Mund të instalohet përpara mureve prej xhami ose me qëndrim të pavarur 

duke qenë se si pjesa e përparme ashtu edhe ajo e pasme janë me finiturë
 › Ideal për instalim poshtë një dritareje
 › Kërkon shumë pak hapësirë instalimi
 › Instalimi me montim në mur lehtëson pastrimin poshtë njësisë 

FXLQ-P      

Njësi e fshehur 
me qëndrim 
në dysheme

Ideale për instalime në zyra, hotele dhe aplikime rezidenciale
 › E fshehur në mur, mbeten të dukshme vetëm grilat e thithjes dhe daljes së ajrit
 › Mund të instalohet edhe poshtë një dritareje
 › Kërkon hapësirë shumë të vogël instalimi duke qenë se thellësia është vetëm 

200 mm
 › ESP-ja e lartë lejon instalim fleksibël

FXNQ-A      

Kapaciteti i ftohjes (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

Kapaciteti i ngrohjes (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

Pamje e përgjithshme e produkteve 
Njësitë e brendshme 

Kategoria e kapacitetit (kW)

UNIKE
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Njësi e jashtme e lidhshme
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Lloji Modeli Emri i produktit 15 20 25 35 42 50 60 71

Kasetë me 
montim  
në tavan

Kasetë me qarkullim në 
të gjitha anët (përfshihet 

funksioni i pastrimit automatik1)

FCQG-F     

Kasetë plotësisht e  
sheshtë

FFQ-C      

E fshehur  
në tavan

Njësi e vogël e fshehur në tavan FDBQ-B   

Njësi e hollë e fshehur në tavan FDXS-F(9)      

Njësi e fshehur në tavan me 
ventilator të drejtuar nga inverteri

FBQ-D     

Me montim 
në mur

Daikin Emura Njësi  
me montim në mur

FTXG-LW/LS        

Njësi me montim në mur
CTXS-K
FTXS-K          

Njësi me montim në mur FTXS-G      

Me varje  
në tavan

Njësi me varje në tavan FHQ-C     

Me qëndrim 
në dysheme

Njësi Nexura me qëndrim në 
dysheme

FVXG-K       

Njësi me qëndrim në dysheme FVXS-F       

Njësi e llojit fleksibël FLXS-B(9)        

Njësitë moderne të brendshme  

pamje e përgjithshme

1 Nevojitet paneli dekorativ BYCQ140CG + BRC1E52A/B 
2 Për të lidhur njësitë e brendshme moderne nevojitet një njësi BPMKS 
3 Për njësitë RXYSQ nuk lejohet kombinimi i njësive të brendshme RA me njësitë e brendshme VRV.

Kategoria e kapacitetit (kW)

Në varësi të përdorimit, njësitë e brendshme Split dhe 
Sky Air mund të lidhen me njësitë tona të jashtme 
VRV IV dhe VRV III-S. Referojuni portofolit të njësive të 
jashtme për kufizimet e kombinimeve.
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Pesë komponentët 
e cilësisë së ajrit të 
brendshëm

 › Ajrosja: siguron futjen e ajrit të pastër
 › Rikuperimi i nxehtësisë: rikuperon nxehtësinë 
dhe lagështinë nga ajri në dalje për të maksimizuar 
komoditetin dhe efikasitetin

 › Trajtimi i ajrit: ngroh ose ftoh ajrin e pastër 
në hyrje duke maksimizuar komoditetin 
dhe minimizuar ngarkesën mbi instalimin e 
kondicionerit

 › Krijimi i lagështisë: optimizon ekuilibrin midis 
lagështisë së brendshme dhe të jashtme

 › Filtrimi: largon pluhurin, ndotjet dhe 
kundërmimet nga ajri

Ajrosja

Rikuperimi  
i nxehtësisë

Krijimi i 
lagështisë

Trajtimi  
i ajrit

Filtrimi

Lloji Emri i produktit Modeli

Përbërësit e cilësisë së ajrit të brendshëm
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VAM-FA/FB

Ajrosja me rikuperim nxehtësie si standard
 › Ajrosje për kursim energjie
 › Hapësirë dyshemeje të maksimizuar për mobiliet, 

zbukurimet dhe pajisjet
 › Ftohje falas
 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me 

ventilator me inverter DC
 › Sensori opsional CO

2
 kursen energji ndërkohë që 

përmirëson cilësinë e ajrit të brendshëm

› Ajrosja

›  Rikuperimi i  

nxehtësisë

VKM-GB

Ngrohje ose ftohje paraprake e ajrit të pastër për 
ngarkesë më të ulët në sistemin e kondicionimit të ajrit
 › Ajrosje për kursim energjie
 › Krijon një mjedis të brendshëm të cilësisë së lartë
 › Hapësirë dyshemeje të maksimizuar për mobiliet, 

zbukurimet dhe pajisjet
 › Ftohje falas
 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me 

ventilator me inverter DC

› Ajrosja

›  Rikuperimi i  

nxehtësisë

› Trajtimi i ajrit

VKM-GBM

Ngrohje, ftohje dhe lagështim paraprak për 
komoditet optimal
 › Ajrosje për kursim energjie
 › Krijon një mjedis të brendshëm të cilësisë së lartë
 › Balancon nivelin e lagështisë së brendshme
 › Hapësirë dyshemeje të maksimizuar për mobiliet, 

zbukurimet dhe pajisjet
 › Ftohje falas

› Ajrosja

›  Rikuperimi i  

nxehtësisë

› Trajtimi i ajrit

› Lagështimi

N
jë

si
 p

ër
 tr

aj
tim

in
 

e 
aj

rit

Paketa 
totale e 
ajrit të 
pastër DX

Zgjidhje plotësisht e personalizuar për ajrosjen dhe 
trajtimin e ajrit
 › Teknologjia e inverterit
 › Pompa e nxehtësisë dhe rikuperimi i nxehtësisë
 › Ofron ngrohje praktikisht falas
 › Temperatura e dhomës përmes kontrollit Daikin
 › Gamë e madhe kompletesh të valvulave të zgjerimit

› Ajrosja

›  Rikuperimi i  

nxehtësisë

› Trajtimi i ajrit

› Lagështimi

› Filtrimi

0 200 400 600 800 1000 2000 4000 6000 8000 140 000

Norma e qarkullimit të ajrit (m3/h)*

* Norma e qarkullimit të ajrit llogaritet vetëm në bazë të vlerave të mëposhtme: kapaciteti i ngrohjes kompleti EKEXV * 200 m³/h

** AHU Daikin e lidhur me ftohës Daikin

**

Gama e ajrosjes
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Gama e perdeve të ajrit Biddle

Selektori i madhësisë së perdes së ajrit

Lloji ITC ITM DMS-IF BACNET

Ekrani
Ekran strukture
Ekran me prekje

Integrimi
Mini BMS për ngrohje, kondicionim, sisteme të aplikuara dhe njësi frigoriferike (BACnet dhe WAGO)
Integrim i pajisjeve të palëve të treta (BACnet dhe WAGO)

Kontrolli

Funksionet e kontrollit bazë: ndezje/fikje, temperatura, parametrat, parametrat e qarkullimit të ajrit
Kontrolli i përmbajtjes së agjentit ftohës

Kufizimi i temperaturës

Rikthimi

Ndryshim automatik

Programi javor dhe motivi për ditë të veçantë

Zgjatje e kohëmatësit
Fikje e detyruar

Monitorimi

Funksionet e kontrollit bazë: Gjendje NDEZUR/FIKUR, modalitet funksionimi, temp. vlere të caktuar
Statusi i filtrit

Kod avarie

Historiku (funksionimi, avaritë…) 
Vizualizimi

Opsionet
PPD

Kontroll dhe hyrje nga interneti Std
Opsioni HTTP

Të tjera

Bllokimi 
Para ftohje/ngrohje

Temperaturë në rënie

Ftohje falas

Sistem shërbimi të rrjetit të ajrit të kondicionuar me lidhje ACNSS
Grupet maksimale të njësive të brendshme 64 2560 64 4x64

Zgjidhje rrjeti

Gama e kutive të ujit
Lloji Emri i produktit Modeli 80 125

Diapazoni i temperaturave 
të ujit në dalje

Kuti uji me 
temperaturë 
të ulët

HXY-A

Për ngrohje dhe ftohje të ambientit me efikasitet të lartë
 › Ideale për ujë të ngrohtë ose të ftohtë nën dysheme, njësi për trajtimin e ajrit, 

radiatorë me temperaturë të ulët…
 › Ujë i nxehtë/i ftohtë nga 5 deri 45 °C
 › Gamë e madhe veprimi (deri në -20 °C dhe deri në 43 °C)
 › Komponentët plotësisht të integruar të anës së ujit kursejnë kohën për dizajnin e 

sistemit
 › Dizajn modern me varje në mur për kursim hapësire

  5 °C - 45 °C

Kuti uji me 
temperaturë 
të lartë

HXHD-A

Për prodhimin efikas të ujit të ngrohtë dhe ngrohjen e ambientit
 › Ideale për ujë të ngrohtë në banjë, lavamanë dhe për ngrohje poshtë dyshemesë, 

radiatorë, njësi për trajtimin e ajrit, …
 › Ujë i ngrohtë nga 25 deri 80 °C
 › Ngrohje dhe ujë i ngrohtë "falas" përmes rikuperimit të nxehtësisë
 › Përdor teknologji pompe nxehtësie për të prodhuar ujë të nxehtë të mjaftueshëm, 

duke siguruar deri në 17% kursim në krahasim me bojlerët e gazit
 › Mundësi për lidhjen me kolektorë termikë diellorë

 25 °C - 80 °C

Lloji Emri i produktit

Perde ajri Biddle me varje të lirë CYV S/M/L-DK-F

Perde ajri Biddle, kasetë CYV S/M/L-DK-C

Perde ajri Biddle, diskrete CYV S/M/L-DK-R

Kategoria e kapacitetit (kW)

Lartësia e derës (m)

Të favorshme 

Qendra tregtare me ambient 

të mbyllur ose portë hyrëse 

me rrotullim

Normale 

Nuk ka dyer të kundërta të hapura, pak erë 

e drejtpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të 

hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes

Të pafavorshme 

Vendndodhja në një qoshe 

ose shesh, në shumë kate 

dhe/ose në shkallë të hapura

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

Opsionet shtesë
 › Koha e shlyerjes së investimit më pak se 1,5 vit 
krahasuar me perdet elektrike të ajrit

 › Instalim i lehtë dhe i shpejtë
 › Efikasiteti maksimal i energjisë falë teknologjisë 
rregulluese

 › Efikasitet 85% në ndarjen e ajrit
 › Modeli kasetë (C): montuar brenda një tavani të varur 
duke lënë të dukshëm vetëm panelin dekorativ

 › Modeli me varje të lirë (F): instalim i thjeshtë për 
montim në mur

 › Modeli me fshehje (R) : i fshehur mirë në tavan
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Standardi VRF
Kapaciteti kontrollohet vetëm me ndryshimin e 
kompresorit të inverterit.

Daikin VRV IV
Kontrolli i temperaturës së ndryshueshme të agjentit 
ftohës për kursim energjie në kushte me ngarkesë të 
pjesshme.
Për të arritur efikasitetin më të lartë sezonal, kapaciteti 
kontrollohet nga kompresori i inverterit DHE ndryshimi 
i temperaturës së avullimit (Te) dhe kondensimit (Tc) 
të agjentit ftohës.

Temperatura  

e ndryshueshme e agjentit ftohës

Histori suksesi
Testim real: deri në 46% më pak energji e konsumuar

U zhvillua një testim në terren në një dyqan linje mode 
në Gjermani dhe tregoi se si sistemi inovativ Daikin VRV IV 
ofron efikasitet energjetik shumë më të mirë krahasuar me 
modelet e mëparshme.

Rezultatet e testimit treguan se sistemi i ri VRV IV konsumon 
deri në 60% më pak energji se sistemi VRV III, veçanërisht 
gjatë ftohjes. Kursimet totale të energjisë gjatë ngrohjes ishin 
mesatarisht 20%.

Sa efikase është teknologjia e pompës 
së nxehtësisë VRV IV?

Testimi tregoi se duke përdorur ajrin, një burim 
energjie falas dhe pafundësisht të rinovueshëm, 
sistemi VRV IV ofron një zgjidhje të plotë dhe 
mjedisore për ngrohje, ftohje dhe ajrosje 
në përdorimet komerciale. Testimi tregoi 
gjithashtu se bizneset mund ta identifikojnë 
dhe kontrollojnë humbjen e energjisë përmes 
monitorimit të kujdesshëm dhe inteligjent të 
sistemeve të kontrollit të klimës. Ky është një 
shërbim që e ofron edhe Daikin.

Personalizoni VRV tuaj për 
efikasitet dhe komoditet 
më të mirë sezonal
Falë teknologjisë së tij revolucionare të temperaturës 
së ndryshueshme të agjentit ftohës (VRT), VRV IV 
përshtat vazhdimisht si temperaturën e kompresorit të 
inverterit ashtu edhe temperaturën e agjentit ftohës, 
duke dhënë kapacitetin e nevojshëm për të arritur 
ngarkesën e ndërtesës me efikasitetin më të lartë 
sezonal në çdo moment!

 › Efikasiteti sezonal rritet me 28%
 › Kontrolli i parë në treg me kompensim të motit
 › Komoditeti i klientit garantohet falë 
temperaturave më të larta të ajrit në dalje 
(duke parandaluar korrentet e ftohta)
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Efikasiteti rritet

Një temperaturë më e lartë e agjentit ftohës rezulton në efikasitet më 
të lartë sezonal dhe komoditet më të lartë

Ka
pa

ci
te

ti 
dh

e 
ng

ar
ke

sa
 n

ë 
m

od
al

ite
tin

 e
 ft

oh
je

s

 20° 25° 30° 35°

Kërkesat e ftohjes

Vlera e projektuar

Temperatura e jashtme

Përshtatni kapacitetin me 
kontrollin Te për të arritur 
ngarkesën (shmangni mbi-
kapacitetin dhe përdorimin 
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Te e ndryshueshme

Te fikse

Temperatura e jashtme

Sa më e ulët nevoja e kapacitetit, aq më e lartë mund të jetë temperatura e agjentit ftohës

Si funksionon?

Teknologjitë dhe 
standardi VRV IV
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Modalitete të ndryshme për 
të maksimizuar efikasitetin 
dhe komoditetin
Për efikasitet maksimal të energjisë dhe plotësim 
të kërkesave të klientit, njësia e jashtme duhet të 
përshtasë temperaturën e avullimit/kondensimit në 
një pikë optimale për përdorim.

Konfigurimi i modalitetit kryesor të 
funksionimit të sistemit

Përcaktimi i mënyrës se si reagon sistemi 
ndaj ndryshimit të ngarkesave

Hapi 1 Hapi 2

Automatik*
I fuqishëm

Ku pritet një rritje e shpejtë e ngarkesës si p.sh. në salla konferencash. 
Ka prioritet shpejtësia e shpejtë e reagimit ndaj ndryshimit të ngarkesës,  
si rezultat sjell dalje të ajrit përkohësisht më të ftohtë.

I shpejtë Njësoj si më lart, por me reagim më të ngadaltë se modaliteti i fuqishëm.

I lehtë *
Ky modalitet do të ishte i përshtatshëm për shumicën e përdorimeve në zyra 
dhe jepet si parazgjedhja e vendosur në fabrikë.
Ekuilibri i përkryer: Shpejtësi më e ngadaltë reaguese me efikasitet të lartë.

Shumë i ndjeshëm
(Zgjedhja e përdoruesit) I fuqishëm

I jep klientit zgjedhjen për temperaturë fikse të serpentinës, e cila shmang 
korrentet e ftohta. Ka prioritet shpejtësia e lartë e reagimit ndaj ndryshimit të 
ngarkesës, si rezultat sjell dalje të ajrit përkohësisht më të ftohtë.

I shpejtë Njësoj si më lart, por me reagim më të ngadaltë.

I lehtë
Temperatura e çaktivizimit të ajrit mbetet shumë konstante. 
E përshtatshme për dhoma me tavane të ulëta.

Eko
Temperatura e serpentinës nuk ndryshon për shkak të luhatjes së ngarkesës. 
E përshtatshme për dhomat e kompjuterëve. E përshtatshme për dhoma me 
tavane të ulëta.

Bazë
Standardi aktual VRF

Nuk ka nën-modalitete

Kjo është mënyra se si funksionojnë shumica e sistemeve të tjera VRF dhe mund 
të përdoret për të gjitha llojet e përgjithshme të përdorimeve. E përshtatshme 
për dhomat e kompjuterëve. 
E përshtatshme për dhoma me tavane të ulëta.

Ekuilibri i përkryer:  
Arrin efikasitet të lartë gjatë vitit,  

reagon shpejt në ditët më të nxehta

Shpejtësi e lartë reagimi Efikasitet i lartë

Efikasitet i lartë gjatë gjithë vitit

Shpejtësi e lartë reagimi Efikasitet i lartë

6 
patenta

Si të vendosim modalitetet 
e ndryshme?

* Përzgjedhja e vendosur nga fabrika

Shikojeni në

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Llogarisni avantazhet e temperaturës 
së ndryshueshme të agjentit ftohës për 
projektin tuaj në kalkulatorin tonë të 
zgjidhjeve sezonale: 

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

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

Periudha Mars 2012 - Shkurt 2013 Mars 2013 - Shkurt 2014

Mes. (kWh/muaj) 2797 1502

Totali (KWh) 33562 18023

Totali (€) 6041 3244

Në vit (kostoja e 
përdorimit/m² (€/m²)

9,9 5,3 

46% kursime = 2797 €

Të dhënat e matura
Dyqani i modës Unterhaching (Gjermani)

 › Hapësira e katit: 607 m²
 › Kostoja e energjisë: 0,18 €/kWh
 › Sistemi i marrë në konsideratë për konsum:

 - Pompën e nxehtësisë VRV IV me ngrohje të vazhdueshme
 -  Kasetat me qarkullim në të gjitha anët (pa panel me 

pastrim automatik)
 - VAM për ajrosje (2x VAM2000)
 - Perden e ajrit Biddle.
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Pompat e nxehtësisë njihen për efikasitetin e tyre të 
lartë të energjisë në ngrohje, por ata grumbullojnë 
akull gjatë procesit të ngrohjes dhe ky duhet të 
shkrihet periodikisht duke përdorur një funksion 
shkrirjeje që kthen ciklin e ftohjes në krah të kundërt. 
Kjo shkakton një rënie të përkohshme të temperaturës 
dhe nivele të reduktuara komoditeti brenda ndërtesës. 
Shkrirja mund të kërkojë më shumë se 10 minuta (në 
varësi të përmasave të sistemit) dhe ndodh kryesisht 
mes -7 dhe +7 °C kur ka më shumë lagështi në ajër, 
e cila e ngrin në serpentinë dhe kjo ka një ndikim 
të konsiderueshëm në nivelet e perceptuara të 
komoditetit të brendshëm dhe kostot e përdorimit.
VRV IV ka ndryshuar paradigmën e ngrohjes duke 
ofruar ngrohje edhe gjatë funksionit të shkrirjes duke 
eliminuar kështu rënien e temperaturave brenda dhe 
duke ofruar komoditet në çdo kohë.

VRV IV

Standardi i VRF

Temperatura e dhomës

Koha

ΔT

Për modelet teke me pompë nxehtësie VRV IV 
përdoret një element unik për akumulimin e 
nxehtësisë. Ky element, bazuar mbi materiale 
PCM, ofron energji për shkrirjen e njësisë së 
jashtme. Energjia e nevojitur për shkrirjen ruhet në 
element gjatë përdorimit normal për ngrohje.

Si funksionon?
Elementi i akumulimit të nxehtësisë Shkrirja e alternuar

VRV IV vazhdon të ofrojë ngrohje edhe kur është 
në modalitet shkrirjeje, duke u dhënë përgjigje 
disavantazheve të specifikimit të një pompë 
nxehtësie si sistem ngrohjeje monovalente.

 › Komoditeti i brendshëm nuk preket nga elementi 
unik i akumulimit të nxehtësisë apo nga shkrirja 
e alternuar

 › Alternativa më e mirë ndaj sistemeve 
tradicionale të ngrohjes

Serpentina e njësisë së 

jashtme shkrihet ... 

... me energjinë e ruajtur në 

elementin për akumulimin e 

nxehtësisë ...

... ndërkohë që ruhet një 

temperaturë komode e  

brendshme. serpentina e njësisë së jashtme shkrihet ...

… njëkohësisht vetëm një …

… në mënyrë që të ruhet një temperaturë komode e brendshme

Në të gjitha kombinimet e modeleve tona 
multi, shkrihet njëkohësisht vetëm 1 serpentinë 
e jashtme, gjë që siguron komoditet të 
vazhduar gjatë të gjithë procesit.

Ngrohje e vazhdueshme 
gjatë shkrirjes

Push button
on the PCB

R410-A

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

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

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

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

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Shikojeni në

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Softueri  
konfigurues

Vënie në punë e thjeshtuar 

Konfiguruesi VRV është një zgjidhje e përparuar 
softueri që lejon një konfigurim dhe vënie në punë të 
lehtë të sistemit:

 › kërkohet më pak kohë në çati për konfigurimin e 
njësisë së jashtme

 › sisteme të shumëfishta në vende të ndryshme mund 
të menaxhohen në të njëjtën mënyrë, duke ofruar 
vënie më të thjeshtuar në punë për llogaritë kyçe

 › parametrat fillestarë në njësinë e jashtme mund të 
rikthehen me lehtësi.

Vënie në punë e 

thjeshtuar

Merrni parametrat 

fillestarë të sistemit
Ndërfaqe e lehtë në përdorim në 

vend të butonave me shtypje

Shërbimi i thjeshtuar

Ekran i jashtëm për vendosje të shpejtë të parametrave 
në vend dhe lexim i shpejtë i gabimeve së bashku me 
tregimin e parametrave të shërbimit për kontrollin e 
funksioneve bazë. 

 › raporti i gabimit i lehtë për t'u lexuar
 › menyja e qartë që tregon parametrat e shpejtë dhe 
të lehtë në vend

 › treguesi i parametrave bazë të shërbimit për 
të kontrolluar me shpejtësi funksionet bazë: 
presionin e lartë, presionin e ulët, frekuencën dhe 
historikun e kohës së funksionimit të kompresorëve, 
temperaturën e tubit të shkarkimit/thithjes.

Ekran me 3 shifra me 7 segmente

Softuer për vënie në punë, konfigurim dhe 
personalizim të thjeshtuar

 › Ndërfaqja grafike
 › Menaxhoni sisteme në disa pika sipas të njëjtës 
mënyrë

 › Merrni parametrat fillestarë

Shikojeni në

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Shkëmbyes nxehtësie me 
4 anë dhe 3 radhë
 › Sipërfaqja e shkëmbimit të nxehtësisë deri 
në 50% më e madhe 

 › (deri në 235 m2), duke çuar në 30% më 
shumë efikasitet

PCB me ftohje me agjent ftohës
 › Ftohje e sigurt sepse nuk ndikohet nga 
temperatura e ajrit të ambientit

 › Kuti çelësi e vogël për qarkullim më të lehtë 
të ajrit përmes shkëmbyesit të nxehtësisë 
duke rritur efikasitetin e shkëmbimit të 
nxehtësisë me 5%

Kompresori i  
sapo zhvilluar 

Inverter i plotë

 › Mundëson temperaturën e ndryshueshme të 
agjentit ftohës dhe rrymat e ulëta të nisjes

 › Kontroll i kapacitetit pa faza

Motori DC pa furça rezistence magnetike

 › Efikasitet i shtuar krahasuar me motorët AC duke 
përdorur njëkohësisht rrotullim normal dhe 
rezistent

 › Magnete të fuqishëm me neodimium krijojnë me 
efikasitet rrotullim të lartë

 › Vaji me presion të lartë redukton humbjet nga 
shtytja

Motor me efikasitet të lartë i llojit J me 6 pole

 › Fushë magnetike 50% më e fortë dhe efikasitet më 
i lartë në rrotullim

Procesi tiksokasting

 › Volumi i ngjeshjes rritet me 50% falë një materiali 
të ri tepër të fortë të derdhur në gjendje gjysmë 
të shkrirë

Teknologjitë unike 
kryesore VRV IV

37 
patenta

6  
patenta

10 
patenta
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Motori DC i ventilatorit

Motor i jashtëm DC me rotor për efikasitet 
më të lartë

 › Diametri më i madh i rotorit rezulton në forcë 
më të madhe për të njëjtën fushë magnetike, 
duke sjellë efikasitet më të mirë

 › Kontroll më i mirë që rezulton në më shumë hapa 
ventilatori për t'iu përshtatur kapacitetit aktual

Inverter DC me rrymë sinus

Optimizimi i kurbës së rrymës sinus, sjell rrotullim më të 
zbutur të motorit dhe efikasitet të përmirësuar motori.

Motori DC i ventilatorit

Përdorimi i motorit DC të ventilatorit ofron 
përmirësime thelbësore në efikasitetin e funksionimit 
në krahasim me motorët AC të zakonshëm, veçanërisht 
gjatë shpejtësisë së ulët të rrotullimit.

Shkëmbyesi i nxehtësisë 
E-Pass
Optimizimi i strukturës së rrugës së shkëmbyesit të 
nxehtësisë parandalon që nxehtësia të transferohet 
nga seksioni i mbinxehur i gazit në seksionin e nën-
ftohur të lëngut, që është një mënyrë më efikase për 
të përdorur shkëmbyesin e nxehtësisë.

Shkëmbyes nxehtësie standard

Në 85 °C

27 °C

Jashtë 45 °C

55 °C

55 °C

50 °C

Shkëmbyesi i nxehtësisë E-pass

43 °C

Në 85 °C

27 °C

Jashtë 45 °C

60 °C

55 °C

Konsumi i energjisë

Kufizimi i paracaktuar

Koha

Funksioni I-demand
Kufizimi i konsumit maksimal të energjisë. 
Sensori i rrymës që është futur rishtas minimizon 
diferencën midis konsumit aktual të energjisë dhe 
konsumit të paracaktuar të energjisë.

Funksioni i kontrollit 
parashikues (PCF)
 › Arrin më shpejt kapacitetin objektiv/temperaturën e 
agjentit ftohës

 › Arrin objektivin pa e tejkaluar, duke mos pasur 
funksionim pa rendiment, gjë që sjell efikasitet të 
përmirësuar

 › Tre parametra kapaciteti japin më shumë kontroll 
preciz për komoditetin e përdoruesit

Numri i madh i sistemeve të Daikin tashmë në 
përdorim dhe të monitoruara nga softueri ynë i-Net, na 
vendos neve në një pozicion unik për të analizuar këto 
të dhëna dhe për të zhvilluar funksionin e kontrollit 
parashikues të kompresorit.

Objektivi

t

(VRV IV)

VRV IV me PCF 

VRF e përgjithshme me kontroll PI

Kapaciteti objektiv/temperatura e agjentit ftohës

           2t

   (VRF e përgjithshme)

VRV IV: PCF

Kompresori funksionon me të dhënat parashikuese për  

kontrollin

 › rezultati: konvergjencë e shpejtë në temperaturën objektive  

dhe reduktim i funksionimit pa rendiment të kompresorit

VRF e përgjithshme: Kontroll Pi

Kompresori funksionon vetëm me të dhënat parashikuese për kontrollin

 › rezultati: funksionim pa rendiment dhe kohë më e gjatë përpara arritjes 

së vlerës objektive të aktivizimit

Motor tradicional me rotor të brendshëm

Rotori RotoriStatori Statori

Rotori i jashtëm Daikin

F
F

 

Funksionimi i 
kompresorit pa 
rendiment

Gjysma  
e kohës 

kundrejt VRF të 
përgjithshme

VRF e përgjithshme:
Kohë e dyfishtë kundrejt VRV IV

UNIKE

UNIKE



26

Përfitimet e VRV
Shikoni se si mund të përfitoni nga gama shumë 

fleksible dhe efikase e produkteve të Daikin
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VRV, një zgjidhje totale komerciale

Ulje drastike e kostove të përdorimit 28
Besueshmëri maksimale 28
Rezistencë deri në 6 herë më e madhe kundër 
gërryerjes 28

Komoditet i garantuar në çdo moment 30

Fleksibilitet maksimal 32

Instalim dhe vënie në punë e shpejtë 34
Shërbim i lehtë 34

VRV
Teknologjia më e fundit, 

efikasiteti më i lartë
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FIKUR
FIKUR

NDEZUR

NDEZUR

NDEZUR
Kontroll i saktë i zonës
Sistemet VRV kanë kosto të ulëta përdorimi pasi lejojnë 
kontrollin individual të çdo zone. Pra, do të ngrohen 
ose ftohen vetëm ato dhoma që kërkojnë ajër të 
kondicionuar, ndërsa sistemi mund të mbyllet krejt në 
dhomat ku nuk kërkohet ajër i kondicionuar.

Shkëmbyesi i nxehtësisë

Pamje e përbërë e shkëmbyesit të nxehtësisë kundër gërryerjes

Alumin

Film hidrofil

Rezinë akrilike rezistente 
ndaj gërryerjes

Trajtim kundër gërryerjes
Trajtimi i veçantë kundër gërryerjes i shkëmbyesit të 
nxehtësisë ofron 5 deri në 6 herë rezistencë më të 
madhe ndaj shiut acid dhe gërryerjes nga kripa.  
Vendosja e një flete çeliku kundër ndryshkut në pjesën 
e poshtme të njësisë ofron mbrojtje shtesë.

Teste të kryera:

 › VDA Wechseltest 
 › Përmbajtja e 1 cikli (7 ditë):
 › 24 orë testim me spërkatje kripe SS DIN 50021
 › 96 orë testim i ciklit të lagështisë KFW DIN 50017
 › 48 orë periudhë testimi të temperaturës dhe 
lagështisë së dhomës: 5 cikle

Testi Kesternich (SO2)

 › përmbajtja e 1 cikli (48 orë)  
sipas DIN50018 (0.21)

 › periudha e testimit: 40 cikle 
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Cikli
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Shkalla e 
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DAIKIN P.E.

Alumin i thjeshtë
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•	 Ulje	drastike	e	kostove	të	përdorimit
•	 Besueshmëri	maksimale
•	 	Rezistencë	deri	në	6	herë	më	e	madhe	

kundër gërryerjes
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Të gjithë kompresorët me 
inverter
Të gjithë kompresorët me kontroll me inverter lejojnë 
kontrollimin e volumit të agjentit ftohës pothuajse pa 
faza. Në këtë mënyrë, kapaciteti përshtatet në mënyrë të 
përkryer me ngarkesa të ndryshme në çdo dhomë duke 
shmangur përdorimin e panevojshëm të energjisë.

Gjithashtu, të gjithë kompresorët me inverter lejojnë kontroll 
preciz të temperaturës së agjentit ftohës duke e përshtatur 
automatikisht VRV tuaj sipas kërkesave të ndërtesës dhe 
klimës suaj, duke reduktuar kostot e përdorimit me 28%.

TË GJITHA

Ciklet e punës zgjasin 
jetëgjatësinë e funksionimit
Sekuenca ciklike e nisjes së sistemeve të njësive 
të shumëfishta të jashtme njëtrajtëson punën e 
kompresorit dhe zgjat jetëgjatësinë e punës. 

Nisje sekuenciale
Deri në 3 njësi të jashtme mund të lidhen me 1 burim 

rryme dhe mund të ndizen në sekuencë. Kjo bën të 

mundur që numri i ndërprerësve të qarkut dhe kapacitetet 

e tyre të mbeten të ulëta duke thjeshtuar gjithashtu dhe 

lidhjet me tela (për modelet 10HP ose më poshtë).

Vetëm një furnizim 
me energji

Përfitimet teknike VRV

Cilësi maksimale 
Vetëm bashkime me ngjitje 
me saldim
Të gjitha bashkimet me flanxha dhe tub konik brenda 
njësisë janë zëvendësuar nga bashkimet me ngjitje me 
saldim për të siguruar një mbajtje më të mirë të lëngut 
ftohës. Gjithashtu, bashkimi i njësisë së jashtme në 
tubacionin kryesor është me ngjitje me saldim.

Tubi konik ose flanxha

Ngjitja me saldim

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
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even checken in de 
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Kontroll inteligjent që 
mundëson komoditet

Nuk ka më korrente të ftohta

Rregullimi automatik ose manual i temperaturës së 
agjentit ftohës çon në temperatura më të larta të ajrit 
në dalje që shmangin korrentin e ftohtë që del nga 
njësia e brendshme.

SERIA VRV (njësi e brendshme DAIKIN (e kontrolluar me PID))

Njësi e brendshme me fikje/ndezje të kontrolluar (2.5HP)

Koha

Temperaturë e qëndrueshme 
e dhomës

Ftohje
Te

m
p.

 e
 a

jri
t q

ë 
th

ith
et

Shënim: Grafiku tregon të dhëna të marra në një dhomë testimi 

duke supozuar ngarkesën aktuale të ngrohjes. Termostati mund ta 

kontrollojë temperaturën e qëndrueshme të dhomës në ± 0,5 °C nga 

vlera e përcaktuar.

16°
Temperaturë konstante dhe e  

lartë e shkarkimit të ajrit

Funksioni rezervë

Në rast keqfunksionimi të kompresorit, një kompresor 

ose njësia e jashtme tjetër do të hyjë në funksionim për 

të ruajtur kapacitet të përkohshëm prej 8 orësh, duke 

lejuar kohë për mirëmbajtjen ose riparimin ndërkohë 

që mbetet i garantuar komoditeti.

Ngrohje e vazhdueshme
Gjatë shkrirjes

 › Komoditeti i brendshëm nuk preket nga elementi 
unik i akumulimit të nxehtësisë apo nga shkrirja e 
alternuar

 › Alternativa më e mirë ndaj sistemeve tradicionale të 
ngrohjes

Njësi e jashtme e vetme 

me disa kompresorë

Sistemi i njësive të jashtme të shumëfishta

•	 Komoditet	i	garantuar	në	çdo	moment

Temperaturë e qëndrueshme e dhomës

Një valvul zgjerimi elektronike që përdor kontrollin PID 
(kontroll proporcional integral diferencues), rregullon 
vazhdimisht vëllimin e agjentit ftohës që t'u përgjigjet 
ndryshimeve të ngarkesës së njësive të brendshme. 
Në këtë mënyrë sistemi VRV i mban temperaturat 
komode të ambientit në nivele pothuajse konstante, 
pa ndryshimet e temperaturës, të cilat janë tipike për 
sistemet e kontrollit të zakonshëm me ndezje/fikje.

VRV IV

Standardi i VRF

Temperatura e dhomës

Koha

ΔT
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dBA Niveli i perceptuar i zhurmës Tingulli

0 Pragu i dëgjimit - 

20 Jashtëzakonisht e butë Gjethe që fëshfërijnë

40 Shumë e butë Ambient i qetë

60 Mesatarisht e lartë Bisedim normal

80 Shumë e lartë Zhurma e trafikut në qytet

100 Jashtëzakonisht e lartë Orkestër simfonike

120 Pragu i ndjesisë Avion reaktiv që shkëputet nga toka

Niveli i ulët i zhurmës së 
funksionimit të njësive 
të brendshme
Njësitë e brendshme Daikin kanë nivele shumë të 

ulëta zhurme gjatë funksionimit, deri në 19 dBA, 

duke i bërë ato ideale për zona të ndjeshme ndaj 

zhurmave, siç janë dhomat e hoteleve, etj…

emura
FXZQ-A

Mund të lidhet me pompë nxehtësie VRV IV dhe VRV III-S Mund të lidhet me të gjitha pompat e nxehtësisë VRV

19 dBA 25,5 dBA

Njësitë e brendshme Daikin:

Përfitimet teknike VRV

Modaliteti i qetësisë së natës
Për zonat ku ka kufizime të rrepta të niveleve të 
zhurmës, mund të reduktohet niveli i zhurmës së 

njësisë së jashtme, për të plotësuar kërkesat.

Shembull për pompën e nxehtësisë VRV IV, cilësimi i fabrikës.

100%

50%

8 orë

58 dBA

50 dBA

45 dBA

10 orë

Hapi 1: maks. - 8 dB (10HP)

Modaliteti i natës FILLON Modaliteti i natës PËRFUNDON

Modaliteti i natës

Hapi 1: 50 dB

Hapi 2: 45 dBHapi 2: maks. - 13 dB (10HP)

Kapaciteti* %

Ngarkesa %

Zhurma e funksionimit dBA

Maksimumi në  
temperaturën e jashtme

<

<

24/7

24/7

00000
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Instalimi i brendshëm
Forma e optimizuar e helikës së VRVIII shton nxjerrjen e 
ajrit dhe zvogëlon humbjen e presionit. Së bashku me 
cilësimin e ESP të lartë (deri në 78 pa), kjo e bën njësinë 
e jashtme VRV ideale për instalime të brendshme duke 
përdorur tuba.

Instalimi i brendshëm rezulton në gjatësi më vogël të 
tubacioneve, kosto më të ulëta instalimi, efikasitet më 
të madh dhe estetikë më të mirë vizuale.

•	 Fleksibilitet	maksimal

1 Kontaktoni me shitësin tuaj vendor për më tepër informacione dhe kufizimet

Dizajn me tub fleksibël
Gjatësitë e gjata të tubacioneve, ndryshimet e larta të 
nivelit dhe tubat e vegjël të agjentit ftohës lejojnë një 
dizajn me pak kufizime duke lënë hapësirën maksimale 
për t'u dhënë me qira.

Shembull VRV IV

Gjatësia totale e tubacioneve 1000 m

Gjatësia më e madhe aktuale (ekuivalenti) 165 m (190 m)

Gjatësia më e madhe pas degëzimit të parë 90 m1

Diferenca e nivelit ndërmjet njësive të 
brendshme dhe të jashtme

90 m1

Diferenca e nivelit mes njësive të brendshme 30 m

1 Kontaktoni me shitësin tuaj vendor për më tepër informacione dhe kufizimet

2 Në rast se njësia e jashtme instalohet poshtë njësive të brendshme
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Diapazoni i gjerë i 
funksionimit
Sistemi VRV praktikisht mund të instalohet kudo. 
Njësitë e jashtme VRV me ftohje me ajër mund të 
ftohin në temperaturë ambienti mes -20 °C dhe +52 °C 
dhe mund të përdorin si sistem monovalent ngrohjeje 
mes -25 °C dhe +15,5 °C.

Njësitë tona gjeotermike me ftohje me ujë nuk 
ndikohen nga kushtet e jashtme dhe mund të 
përdoren edhe në klimat më ekstreme.

52 °C-20 °C 15,5 °C-25 °C

Me funksionin e ftohjes teknike gama e funksionimit në të ftohtë, e sistemit të rikuperimit të nxehtësisë 

zgjerohet nga -5 °C në -20 °C 1, duke e bërë perfekte për integrimin e dhomave të serverëve.

Modaliteti i ftohjes Modaliteti i ngrohjes
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deri në 

78 pa
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Banorë të shumtë,  
një njësi e vetme e jashtme 
Ky funksion për shumë banorë siguron që sistemi VRV 
të mos fiket i gjithi nëse fiket burimi kryesor i rrymës së 
sistemit të brendshëm.  
Kjo do të thotë se furnizimi kryesor me energji i njësisë 
së brendshme mund të fiket kur mbyllet një pjesë e 
ndërtesës ose është në riparim, pa ndikuar te pjesa 
tjetër e ndërtesës.

2 zgjidhje sipas nevojave:
 › Parametrat e shërbimit, pa harduer shtesë: për 
shërbim të kryer brenda 24 orëve

 › Opsioni PCB: kur banorët largohen për një periudhë 
të gjatë (për pushime) dhe mbyllet furnizimi kryesor 
me energji

Asnjë përforcim strukturor i 
nevojshëm
Falë konstruktit pa dridhje dhe peshë mjaft të lehtë të 
njësive të jashtme, dyshemetë nuk kanë nevojë për 
përforcim, duke ulur kështu koston e përgjithshme të 
ndërtesës krahasuar me një ftohës. maks. 398 kg për një njësi 20HP

me pushime

në funksionim

në funksionim

për shumë banorë

në shërbim

Instalimi me faza
Instalimi i sistemit VRV mund të kryhet kat pas kati, 
në mënyrë që pjesët e ndërtesës të mund të futen 
shumë shpejt në përdorim, ose hapja e sistemit të 
ajrit të kondicionuar të ndahet dhe të vihet në zbatim 
me faza dhe jo në përfundim të projektit.

instalimi kat 

pas kati

Në ndërtim

Sistemi VRV

Përfitimet teknike VRV
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Pajtueshmëri e lehtë me 
rregulloren e gazit F 

Kontrolli në distancë i përmbajtjes së agjentit ftohës

Kryejeni në distancë kontrollin e përmbajtjes së 
agjentit ftohës përmes Intelligent Touch Manager.

Nuk disponohet në VRVIII-S ose në kombinim në rast se janë lidhur një ose më shumë njësi të brendshme RA ose kuti uji
Përveç kontrollit në distancë, mund të aktivizohet edhe funksioni në vend përmes një butoni në PCB.

Lidhuni me pikën e klientit përmes internetit ose me 3G duke 

rritur plotësimin e kërkesave të klientit duke qenë se nuk ka 

ndërhyrje në ajrin e kondicionuar gjatë orarit të punës.

Kontrolloni raportin pasi të jetë kryer kontrolli.Vendosni në distancë kohën dhe fillimin e kontrollit të 

përmbajtjes së agjentit ftohës kur është më e volitshme për ju.

•	 Instalim	dhe	vënie	në	punë	e	shpejtë
•	 Shërbim	i	lehtë

Karikim dhe testim automatik

Lidhni shishen me VRV  

dhe aktivizoni funksionin  

e mbushjes automatike

Llogaritni volumin 

ekstra për agjentin 

ftohës

Procedura e mbushjes  

ndalon automatikisht:  

mbyllni valvulat

Lidhni shishen  

e parë në VRV dhe filloni  

procesin e mbushjes

Kontrolloni rregullisht  

peshoren për  

të kontrolluar  

peshën e agjentit ftohës

Ndalojeni manualisht  

procedurën e mbushjes së VRV  

dhe mbyllni valvulat

Manual

Automatik

1 2 3 4

1 2

Pasi të ketë përfunduar mbushja, shtypja e butonit të funksionimit 

testues nis kontrollin e lidhjeve elektrike, valvulave të bllokimit, 

sensorëve dhe vëllimit të agjentit ftohës.

Përdorim efikas i kohës

Nëse temperatura bie nën 20 °C* nevojitet mbushje manuale.

* 10 °C për pompat e nxehtësisë për rajonet e ftohta

* Nuk disponohet për VRV Classic dhe VRV IV W-series
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A e dini se …
Instalimi i planifikuar

64 m tuba të agjentit ftohës

llogaritja: 

kërkohen 2,2 kg  
agjent ftohës shtesë

Instalimi real 
76 m tub agjenti ftohës

në realitet kërkohen 2,7 kg  
agjent ftohës shtesë

0,5 kg

10% mbushje më pak

deri 25% humbje kapaciteti

33% më shumë përdorim energjie

Mbushje optimale = efikasitet optimal

›
›

Me aktivizimin e kontrollit të përmbajtjes së agjentit ftohës, njësia kalon në 
modalitet ftohjeje dhe dublikon kushte të caktuara reference në bazë të të dhënave 
të memories. Rezultati tregon nëse ka ndodhur ose jo rrjedhje e agjentit ftohës.

Vëllimi i agjentit ftohës i të gjithë sistemit llogaritet për të dhënat e mëposhtme:
 › Temperatura e jashtme
 › Temperaturat referencë të sistemit
 › Temperaturat referencë të presionit
 › Dendësia e agjentit ftohës
 › Llojet dhe numri i njësive të brendshme

Buton me 
shtypje në PCB
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Tubacioni i unifikuar 
Daikin REFNET
Sistemi i tubacionit të unifikuar Daikin REFNET është 
projektuar për instalim të thjeshtë.
Në krahasim me bashkuesit e zakonshëm T, ku 
shpërndarja e agjentit ftohës është larg të qenit 
optimale, bashkuesit Daikin REFNET janë projektuar 
posaçërisht për të optimizuar rrjedhjen e agjentit ftohës.

Daikin Europe N.V. këshillon vetëm përdorimin e sistemeve të 

tubacionit REFNET të Daikin.

Shpërndarësi 

REFNET

Bashkuesi REFNET

Bashkuesi REFNET Bashkuesi T

Përfitimet teknike VRV
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Lidhje të lehta -  
Sistem “Super lidhjesh”
Lidhje të thjeshtuara elektrike

Përdorim i përbashkët i lidhjeve elektrike mes njësive 
të brendshme, njësive të jashtme dhe telekomandimit 
të centralizuar

 › Modifikim i lehtë i telekomandës së centralizuar
 › Është e pamundur të bëhen lidhje të pasakta falë 
lidhjeve elektrike pa polaritet

 › Mund të përdoret përcjellje me thurje metalike
 › Gjatësi unike totale e telave deri në 2000 m

Kontrolli i lidhjeve të ndërthurura

Kontrolli i lidhjeve të ndërthurura paralajmëron 
personelin për defekte në lidhje në lidhjet e telave dhe 
të tubacioneve në njësitë e brendshme. 

Funksioni i vendosjes automatike të adresës

Lejon lidhjen midis njësive të brendshme dhe të 
jashtme, si dhe lidhjen e kontrollit në grup të njësive 
të jashtme të shumëfishta, gjë e cila kryhet pa punën e 
lodhshme të vendosjes manuale të secilës adresë.

Dizajn kompakt
Dizajni kompakt i njësive të jashtme është i 
mjaftueshëm për të lejuar që njësitë të ngrihen në 
majë të një ndërtese me anë të një ashensori të 
zakonshëm, duke kapërcyer pengesën e transportimit 
për në vendin e instalimit, veçanërisht kur njësitë e 
jashtme duhet të instalohen në çdo kat.

Softuer konfigurues VRV

Për vënie në punë, konfigurim dhe personalizim të 
thjeshtuar

Ndërfaqe e lehtë në përdorim në 

vend të butonave me shtypje

Ekran me 3 shifra me 7 segmente
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Sistemet e jashtme VRV
Për çdo përdorim, një zgjidhje



37

Rikuperimi 
i nxehtësisë 

VRV IV

Pompa e 
nxehtësisë 
VRV IV me 
ngrohje të 

vazhdueshme

Pompa e 
nxehtësisë 
VRV IV pa 
ngrohje të 

vazhdueshme

VRV III-S VRV III-C
VRV  

Classic

Zëvendësues 
Pompë 

nxehtësie 
VRV  IV

Zëvendësues 
Rikuperimi 
i nxehtësisë 

VRV III

VRV IV  
me ftohje 

me ujë

Temperatura e ndryshueshme e agjentit ftohës         
Ngrohje e vazhdueshme  
(elementi i akumulimit të nxehtësisë)         -

Ngrohje e vazhdueshme  
(shkrirje e alternuar)         -

Konfiguruesi i VRV         
Tregues me 7 segmente         
Mbushje automatike me agjent ftohës         
Kontrolli i përmbajtjes së agjentit ftohës         
Modaliteti i qetësisë së natës         -

Funksioni me zhurmë të ulët         -

Mundësi lidhjeje me njësi të brendshme 
elegante (Daikin Emura, Nexura)         
Mund të lidhet me kuti uji LT për ujë të ngrohtë         
Mund të lidhet me kuti uji HT për ujë të ngrohtë         
Kompresorë me inverter të plotë         
PCB me ftohje me gaz         
4 shkëmbyes anësorë të nxehtësisë         -

Kompresori DC pa furça rezistence magnetike         
Inverter DC me rrymë sinus         
Motori DC i ventilatorit         -

Shkëmbyesi i nxehtësisë E-pass         -

Funksioni I-demand         
Funksioni Manual demand         

Pamja e përgjithshme e 

funksioneve
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Perde ajri

Perde ajri Biddle për VRV (CYV)

Ujë i ngrohtë

Kuti uji me temperaturë të ulët

Kuti uji me temperaturë të lartë

22

Njësitë e brendshme

Njësitë e brendshme të llojit VRV

Ajrosje

Ajrosja për rigjenerimin e nxehtësisë (VAM/VKM)

Kompleti i lidhjes AHU

Sistemet e kontrollit

Rikuperimi i nxehtësisë VRV IV
Zgjidhja më e mirë e efikasitetit dhe komoditetit

Standardet e VRV IV:

Temperatura e ndryshueshme 
e agjentit ftohës
Personalizoni VRV tuaj për efikasitetin dhe 
komoditetin më të mirë sezonal

Ngrohje e vazhdueshme
Standardi i ri në komoditetin e ngrohjes

Konfiguruesi i VRV
Softuer për vënie në punë, konfigurim dhe 
personalizim të thjeshtuar

 › Tregues me 7 segmente

 › Mbushje automatike me agjent ftohës

 › Kontrolli i përmbajtjes së agjentit ftohës

 › Modaliteti i qetësisë së natës

 › Funksioni me zhurmë të ulët

 › Kompresorë me inverter të plotë

 › PCB me ftohje me gaz

 › 4 shkëmbyes anësorë të nxehtësisë

 › Kompresori DC pa furça rezistence magnetike

 › Inverter DC me rrymë sinus

 › Motori DC i ventilatorit

 › Shkëmbyesi i nxehtësisë E-pass

 › Funksioni I-demand

Gama më e gjerë e kutive BS për instalimin më të shpejtë

Teknologjia  efikase  me 3 tuba
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Prodhim falas i nxehtësisë 
dhe ujit të ngrohtë
Deri tani, shumica e ndërtesave komerciale janë 
mbështetur në sisteme të ndara për ftohje, ngrohje, 
ujë të ngrohtë e kështu me radhë, gjë që rezulton në 
humbje energjie.

Një sistem i integruar për rikuperimin e nxehtësisë 
ripërdor nxehtësinë nga zyrat, dhomat e serverëve, për 
të ngrohur zona të tjera ose për të krijuar ujë të ngrohtë.

Komoditet maksimal
Një sistem i rikuperimit të nxehtësisë VRV lejon ftohje 
dhe ngrohje në të njëjtën kohë.

 › Për pronarët e hoteleve kjo nënkupton një ambient 
të përkryer për klientët sepse ata mund të ndihen të 
lirë të zgjedhin mes ftohjes ose ngrohjes.

 › Për zyrat, kjo nënkupton një klimë të përkryer pune 
brenda si për zyrat me fasadë nga veriu ashtu edhe 
nga jugu.

Ftohje

Ngrohje

Ujë i ngrohtë

Nxehtësia e rikuperuar sjell falas 

ujë të ngrohtë dhe ngrohje

+

Efikasitet i përmirësuar
Në funksionimin e rikuperimit të nxehtësisë VRV IV 
është deri në 15% më efikase. Në funksionim me 
ngarkesë të plotë, efikasiteti sezonal është efikas 
deri në 28% më shumë krahasuar me VRV III falë 
temperaturës së ndryshueshme të agjentit ftohës.

Teknologjia  efikase  me 3 tuba

Ngarkesa e ftohjes

Ngarkesa e ngrohjes

Temperatura e 

ambientit

Kontroll i përmirësuar në 

modalitet të kombinuar

Ndarje e optimizuar e 
shkëmbyesit të nxehtësisë 
për efikasitetin më të lartë 
sezonal në modalitetin e 
rikuperimit të nxehtësisë
Shkëmbyesi i nxehtësisë i ndarë vertikalisht me një 
raport të optimizuar për funksionim në modalitet të 
kombinuar. Kjo përmirëson efikasitetin e rikuperimit të 
nxehtësisë duke reduktuar humbjet nga rrezatimi.

30%

70%

Gjithashtu, fundi i shkëmbyesit të nxehtësisë është vazhdimisht i 

nxehtë në përdorimin në ngrohje duke parandaluar akumulimin 

e ngricës

Diapazon i gjerë 
funksionimi i ngrohjes
Rikuperimi i nxehtësisë VRV IV ka një gamë standarde 
funksionimi deri në -20 °C në ngrohje. 
Ai mund të ofrojë gjithashtu ftohje deri në -20 °C për 
dhomat e serverëve teknikë (konfigurimi në terren).

-20 °CWB

-20 °CWB

Ftohje teknike

Ngrohje

Ftohje

-5 °CWB 43 °CDB-25 °C

15,5 °C

CWB: temperatura e brendshme

CDB: temperatura e jashtme

Veriu

Jugu
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Avantazhet 
e teknologjisë me 3 tuba

Rënia më e ulët e presionit 
nënkupton më shumë efikasitet

 › Qarkullim i mirë i agjentit ftohës në sistem me 
3 tuba falë 2 tubave më të vegjël të gazit që 
rezulton në efikasitet më të lartë energjie

 › Qarkullim i keq i agjentit ftohës në tub të madh 
gazi në sistem me 2 tuba që rezulton në rënie më 
të madhe të presionit

Më shumë ngrohje falas

Teknologjia Daikin me 3 tuba ka nevojë për më pak 
energji për të rikuperuar nxehtësinë, që nënkupton 
efikasitet shumë më të lartë energjetik gjatë modalitetit të 
rikuperimit të nxehtësisë. Sistemi ynë mund të rikuperojë 
nxehtësinë me temperaturë kondensimi më të ulët sepse 
ka tuba të dedikuar për gazin, lëngjet dhe shkarkimet.

Në një sistem me 2 tuba, gazi dhe lëngu lëvizin të 
përziera, prandaj temperatura e kondensimit duhet të 
jetë më e lartë për të ndarë agjentin ftohës të gaztë 
dhe të lëngshëm të përzier. Temperatura më e lartë 
e kondensimit nënkupton se përdoret më shumë 
energji për të rikuperuar nxehtësinë duke rezultuar në 
efikasitet më të ulët.

VRV me 3 tuba H/R

Sistem me 2 tuba

Presioni 

Gjatësia e tubacioneve

Presioni

Entalpia

Furnizimi me energji Daikin

Sistemi me 2 tuba i furnizimit me energji

Kondensimi 55 °C

Kondensimi 45 °C

Kombinim i lirë i njësive të 
jashtme

Kombinoni njësitë e jashtme me fleksibilitet për 
të reduktuar gjurmën e karbonit, duke optimizuar 
sistemin tuaj për ngrohje të vazhdueshme, dhe arrini 
efikasitetin maksimal.

Gjatësia totale e tubacioneve 1000 m

Gjatësia më e madhe aktuale (ekuivalenti) 165 m (190 m)

Gjatësia më e madhe pas degëzimit të parë 90 m1

Diferenca e nivelit ndërmjet njësive të brendshme dhe të jashtme 90 m1

Diferenca e nivelit mes njësive të brendshme 30 m

Dizajn me tub fleksibël

1 Njësia e jashtme në pozicionin më të lartë
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të riprojektuara plotësisht
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Kuti BS  

të riprojektuara plotësisht

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

 BS 10, 12 Q14 A  BS 16 Q14 A

Një portë

 › Unik në treg
 › Kompakt dhe i lehtë për t'u instaluar
 › Nuk ka nevojë për tub kullimi
 › Ideal për dhomat e largëta
 › Funksioni i ftohjes teknike
 › Lidhni deri në 250 njësi të kategorisë (28 kW)
 › Lejon përdorime për shumë banorë

Shumë porta: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

 › Deri në 55% më e vogël dhe 41% më e lehtë se 
gama e mëparshme

 › Instalim më i shpejtë falë një numri të reduktuar 
pikash ngjitjeje dhe instalimesh elektrike

 › Të gjitha njësitë e brendshme mund të lidhen me 
një kuti BS

 › Nevojiten më pak porta inspektimi
 › Kapacitet deri në 16 kW i disponueshëm për portë
 › Lidhni deri në 250 njësi të kategorisë (28 kW) duke 
kombinuar 2 portat

 › Nuk ka limit në portat e papërdorura duke lejuar 
instalim me faza

Fleksibilitet maksimal në dizajn 
dhe shpejtësi në instalim

 › Projektoni me shpejtësi dhe fleksibilitet sistemin tuaj 
me një gamë unike kutish BS individuale dhe Multi.

 › Një gamë e gjerë kutish Multi BS kompakte dhe 
me peshë të lehtë, ul kohën e instalimit.

 › Kombinim i lirë i kutive individuale dhe Multi BS

Komoditet maksimal në 
çdo moment

Me kutinë VRV BS, çdo njësi e brendshme që nuk përdoret 
për të ndryshuar nga ngrohja në ftohje, ruan temperaturën 
konstante të dëshiruar. Kjo ndodh sepse sistemi ynë i 
rikuperimit të nxehtësisë nuk ka nevojë të balancojë 
presionin në të gjithë sistemin pas një ndryshimi.

Fikur

Instalim më i shpejtë falë lidhjes së hapur

 › Nuk është nevoja për të prerë tubin përpara ngjitjes - për njësitë e 
brendshme më të vogla ose të barabarta me 5,6 kW (kategoria 50)

 › Pritni dhe ngjitni tubin - për njësitë e brendshme më 
të mëdha ose të barabarta me 7,1 kW (kategoria 63)
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 › Përfshin standardet dhe teknologjitë VRV IV: Temperatura e 
ndryshueshme e agjentit ftohës, ngrohja e vazhdueshme, 
konfiguruesi i VRV, ekrani me 7 segmente dhe kompresorët 
me inverter të plotë, shkëmbyesi i nxehtësisë me 4 anë, PCB 
me ftohje me agjent ftohës, motori i ri DC i ventilatorit 

 › Gama e funksionimit deri në -20 °C për përdorime për ftohje 
teknike të tilla si në dhomat e serverëve

 › Përmban të gjitha funksionet standarde VRV

Zgjidhja më e mirë e efikasitetit dhe komoditetit

 › Zgjidhje plotësisht e integruar me rikuperim të nxehtësisë për 
efikasitet maksimal!

 › Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një 
pike të vetme kontakti: kontroll i saktë i temperaturës, ajrosje, 
ujë i ngrohtë, njësi të trajtimit të ajrit dhe perde ajri Biddle

 › Ngrohje dhe ujë i ngrohtë "falas" përmes rikuperimit të 
nxehtësisë

 › Komoditet i përkryer personal për klientët/banorët përmes 
ftohjes dhe ngrohjes së njëkohshme

Rikuperimi i nxehtësisë VRV IV

Sistem i jashtëm REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Diapazoni i kapacitetit HP 8 10 12 14 16 18 20
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 22,4 (1) (2) 28,0 (1) (2) 33,5 (1) (2) 40,0 (1) (2) 45,0 (1) (2) 50,4 56,0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 22,4 (3) (4) 28,0 (3) (4) 33,5 (3) (4) 40,0 (3) (4) 45,0 (3) (4) 50,4 56,0

Maks. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. 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

Ngrohje Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (3) 6,29 (3) / 5,47 (3) 8,05 (3) / 6,83 (3) 9,60 (3) / 9,37 (3) 11,2 (3) / 9,88 (3) 12,3 14,9
Maks. kW 5,51 7,38 9,43 11,3 12,9 14,3 17,5

EER 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
COP - Maks. 4,54 4,27 3,98 3,88 3,95 3,60
COP - Nom. 4,72 (3) / 5,01 (3) 4,45 (3) / 5,12 (3) 4,16 (3) / 4,90 (3) 4,17 (3) / 4,27 (3) 4,02 (3) / 4,56 (3) 4,10 3,76
ESEER 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64 (5)
Lidhja e treguesit të 
brendshëm

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Maks. 260 325 390 455 520 585 650

Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1685x930x765 1685x1240x765
Pesha Njësia kg 210 218 304 305 337
Ventilatori Volumi i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 78 79 81 86 88
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 58 61 64 65 66

Modaliteti i 
qetësisë së 
natës

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

Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks.  °CDB -5,0~43,0
Ngrohje Min.~Maks.  °CWB -20~15,5

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Mbushja kg/TCO

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

Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52 12,7 15,9
Gaz Dia. jasht. mm 19,1 22,2 28,6
Gazi i shkarkimit Dia. jasht. mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 1000

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3N~/50/380-415
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 20 25 32 40 50

Sistem i jashtëm REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
Sistemi Moduli 1 i njësisë së jashtme REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Moduli 2 i njësisë së jashtme REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Diapazoni i kapacitetit HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0

Maks. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,6

Ngrohje Nom. kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35 22,4
Maks. kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,8

EER 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43 3,52
COP - Maks. 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
COP - Nom. 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
ESEER - Automatik 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER - Standard 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64
Lidhja e treguesit të 
brendshëm

Min. 125 162,5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Nom. 250 325,0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Maks. 325 422,5 520 585 650 715 780 845 910 975 1040

Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gaz Dia. jasht. mm 22,2 28,6 34,9
Gazi i shkarkimit Dia. jasht. mm 19,1 22,2 28,6
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 500 1000

Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 40 50 63 80
Ngrohje e vazhdueshme v

REYQ-T



43

Sistem i jashtëm REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistemi Moduli 1 i njësisë së jashtme REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Moduli 2 i njësisë së jashtme REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Moduli 3 i njësisë së jashtme - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Diapazoni i kapacitetit HP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Maks. kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8 43,2 45,6

Ngrohje Nom. kW 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7 35,8 36,9
Maks. kW 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1 41,5 42,9

EER 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44 3,38 3,32
COP - Maks. 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
COP - Nom. 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
ESEER - Automatik 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER - Standard 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64
Lidhja e treguesit të 
brendshëm

Min. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
Maks. 1105 1170 1235 1300 1365 1430 1495 1560 1625 1690 1755

Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 19,1
Gaz Dia. jasht. mm 34,9 41,3
Gazi i shkarkimit Dia. jasht. mm 28,6 34,9
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 1000

Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 80 100 125
Ngrohje e vazhdueshme v

Moduli i njësisë së jashtme REMQ 5T
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1685x930x765
Pesha Njësia kg 210
Ventilatori Volumi i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min 162
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 77
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 56
Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks.  °CDB -5,0~43,0
Ngrohje Min.~Maks.  °CWB -20~15,5

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Mbushja kg/TCO

2
Eq 9,7/20,2

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3N~/50/380-415
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 20

(1) Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatura e jashtme: 35 °CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard. (2) Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e 

brendshme: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatura e jashtme: 35 °CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet të lartë, certifikuar nga Eurovent. (3) Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20 °CDB, temperatura e jashtme: 

7 °CDB, 6 °CWB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard. (4) Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20 °CDB, temperatura e jashtme: 7 °CDB, 6 °CWB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, 

diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet të lartë, certifikuar nga Eurovent. (5) Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme (njësi e brendshme VRV, kuti uji, njësi e brendshme RA, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% <= CR <= 130%) 

REYQ-T
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Njësia e brendshme BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0,005

Ngrohje Nom. kW 0,005
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 5 8
Tregues kapaciteti maksimal për njësitë e brendshme që lidhen 15 < x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 207x388x326
Pesha Njësia kg 12 15
Veshja e jashtme Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Lidhjet e tubacioneve Njësia e jashtme Lëng Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/9,5

Gaz Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/15,9 Lidhje me ngjitje saldimi/22,2
Gazi i shkarkimit Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/12,7 Lidhje me ngjitje saldimi/19,1

Njësia e 
brendshme

Lëng Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/9,5
Gaz Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/15,9 Lidhje me ngjitje saldimi/22,2

Izolimi termik i absorbimit të zhurmës Shkumë poliuretani me kornizë rezistente me thurje
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-240
Qarku total Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 15

Përzgjedhës individual i degëve për 
rikuperimin e nxehtësisë me VRV IV

 › Gama unike e kutive individuale dhe multi BS për dizajn fleksibël dhe të 
shpejtë

 › Kompakt dhe i lehtë për t'u instaluar
 › Ideal për dhomat e largëta sepse nuk nevojiten tuba shkarkimi
 › Lejon integrimin e dhomave të serverëve në zgjidhje të rikuperimit të 
nxehtësisë falë funksionit të ftohjes teknike

 › Lidhni deri në 250 njësi të kategorisë (28 kW)
 › Instalim më i shpejtë falë lidhjes së hapur
 › Lejon aplikimet për shumë banorë
 › Mund të lidhet me njësi të rikuperimit të nxehtësisë REYQ-T VRV IV

BS1Q-A

Njësia e brendshme BS 4Q14A 6Q14A 8Q14A 10Q14A 12Q14A 16Q14A
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Ngrohje Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 20 30 40 50 60 64
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen për degë 5
Numri i degëve 4 6 8 10 12 16
Tregues kapaciteti maksimal për njësitë e brendshme që lidhen 400 600 750
Tregues kapaciteti maksimal për njësitë e brendshme që lidhen për degë 140
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1060x430
Pesha Njësia kg 17 24 26 35 38 50
Veshja e jashtme Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Lidhjet e tubacioneve Njësia e jashtme Lëng Dia. jasht. mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Gaz Dia. jasht. mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9
Gazi i shkarkimit Dia. jasht. mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6

Njësia e 
brendshme

Lëng Dia. jasht. mm 9,5 / 6,4
Gaz Dia. jasht. mm 15,9 / 12,7

Kullimi VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26)
Izolimi termik i absorbimit të zhurmës Shkumë uretani, shkumë polietileni
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-440
Qarku total Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 15

Përzgjedhës me disa degë për 
rikuperimin e nxehtësisë me VRV IV

 › Gama unike e kutive individuale dhe multi BS për dizajn fleksibël dhe të shpejtë
 › Reduktim më i madh në kohën e instalimit falë kutive multi BS me gamë të gjerë, 
përmasa kompakte dhe peshë të lehtë

 › Deri në 70% më e vogël dhe 66% më e lehtë sesa njësitë e mëparshme
 › Instalim më i shpejtë falë një numri të reduktuar pikash ngjitjeje dhe instalimesh 
elektrike

 › Të gjitha njësitë e brendshme mund të lidhen me një kuti BS
 › Nevojiten më pak porta inspektimi në krahasim me instalimin e kutive individuale BS
 › Kapacitet deri në 16 kW i disponueshëm për portë
 › Lidhni deri në 250 njësi të kategorisë (28kW) duke kombinuar 2 portat
 › Asnjë kufizim për portat e papërdorura, gjë që lejon instalimin me faza
 › Instalim më i shpejtë falë lidhjes së hapur
 › Mund të lidhet me njësi të rikuperimit të nxehtësisë REYQ-T VRV IV

BS-Q14A

BS1Q-A

BS6,8Q14A
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Njësia e brendshme BSVQ 100P9B 160P9B 250P9B
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0,005

Ngrohje Nom. kW 0,005
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 6 8
Tregues kapaciteti maksimal për njësitë e brendshme që lidhen 15 < x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 207x388x326
Pesha Njësia kg 12 15
Veshja e jashtme Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Lidhjet e tubacioneve Njësia e jashtme Lëng Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/9,5

Gaz Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/15,9 Lidhje me ngjitje saldimi/22,2
Gazi i shkarkimit Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/12,7 Lidhje me ngjitje saldimi/12,7 Lidhje me ngjitje saldimi/19,1

Njësia e 
brendshme

Lëng Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/9,5
Gaz Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/15,9 Lidhje me ngjitje saldimi/15,9 Lidhje me ngjitje saldimi/22,2

Izolimi termik i absorbimit të zhurmës Shkumë poliuretani me kornizë rezistente me thurje
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-240
Qarku total Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 15

Përzgjedhës individual i degëve për 
rikuperimin e nxehtësisë me VRV

 › Lejon ndërrimin individual të nxehtësisë / ftohjes së 1 grupi të 
njësive të brendshme

 › Fleksibilitet maksimal dizajni sepse kutitë individuale dhe të 
shumëfishta mund të kombinohen në një sistem të vetëm

 › Lartësi integrimi e ulët
 › Nuk ka nevojë për tub kullimi
 › Lejon përdorime për shumë ambiente banimi (nevojitet opsioni PCB)
 › Mund të lidhet me serinë VRV W-IV (RWEYQ-T)

BSVQ-P9B

BSVQ-P9B

Njësia e brendshme BSV4Q-PV/BSV6Q-PV 4Q100PV 6Q100PV
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 0,020 0,030

Ngrohje Nom. kW 0,020 0,030
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 24 36
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen për degë 6
Numri i degëve 4 6
Tregues kapaciteti maksimal për njësitë e brendshme që lidhen 400 600
Tregues kapaciteti maksimal për njësitë e brendshme që lidhen për degë 100
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 209x1053x635 209x1577x635
Pesha Njësia kg 60 89
Veshja e jashtme Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Lidhjet e tubacioneve Njësia e jashtme Lëng Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/12,7 Lidhje me ngjitje saldimi/15,9

Gaz Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/28,6
Gazi i shkarkimit Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/19,1 Lidhje me ngjitje saldimi/28,6

Njësia e 
brendshme

Lëng Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/9,5
Gaz Lloji/Dia. jasht. mm Lidhje me ngjitje saldimi/15,9

Izolimi termik i absorbimit të zhurmës Shkumë poliuretani me kornizë rezistente me thurje
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-240
Qarku total Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 15

Përzgjedhës me disa degë për 
rikuperimin e nxehtësisë me VRV

 › Instalim më i shpejtë falë një numri të reduktuar pikash ngjitjeje 
dhe instalimesh elektrike

 › Lejon ndërrimin individual të nxehtësisë / ftohjes për 4 ose 
6 grupe të njësive të brendshme

 › Fleksibilitet maksimal dizajni sepse kutitë individuale dhe të 
shumëfishta mund të kombinohen në një sistem të vetëm

 › Lartësi integrimi e ulët
 › Nuk ka nevojë për tub kullimi
 › Mund të lidhet me serinë VRV W-IV (RWEYQ-T)

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV

BSV4Q100PV
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Pompë nxehtësie VRV IV
Zgjidhja optimale e Daikin 
me komoditet maksimal

Standardet e VRV IV:

Temperatura e ndryshueshme 
e agjentit ftohës
Personalizoni VRV tuaj për efikasitetin dhe komoditetin 
më të mirë sezonal

Ngrohje e vazhdueshme
Standardi i ri në komoditetin e ngrohjes

Konfiguruesi i VRV
Softuer për vënie në punë, konfigurim dhe 
personalizim të thjeshtuar

 › Tregues me 7 segmente

 › Mbushje automatike me agjent ftohës

 › Kontrolli i përmbajtjes së agjentit ftohës

 › Modaliteti i qetësisë së natës

 › Funksioni me zhurmë të ulët

 › Kompresorë me inverter të plotë

 › PCB me ftohje me gaz

 › 4 shkëmbyes anësorë të nxehtësisë

 › Kompresori DC pa furça rezistence magnetike

 › Inverter DC me rrymë sinus

 › Motori DC i ventilatorit

 › Shkëmbyesi i nxehtësisë E-pass

 › Funksioni I-demand

Për një shpjegim të detajuar të këtyre funksioneve, referojuni skedës së teknologjive VRV IV

Perde ajri
Perde ajri Biddle për VRV (CYV)

Uji i ngrohtë
Kuti uji me temperaturë të ulët

Njësitë e brendshme
Njësitë e brendshme të llojit VRV

Njësitë e brendshme për 
ambiente banimi  
(si Daikin Emura)

Ajrosja
Ajrosja për rigjenerimin e nxehtësisë 

(VAM/VKM)
Kompleti i lidhjes AHU

Sistemet e kontrollit

22
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Kombinoni njësitë e brendshme VRV me njësi të 
brendshme elegante (Daikin Emura, Nexura…)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-A
Njësia e brendshme VRV

FXSQ-A
Njësia e brendshme VRV

Njësitë e brendshme të lidhshme

Kutia BPMKS nevojitet për të lidhur njësi të brendshme RA me VRV IV (RYYQ-T dhe RXYQ-T(9))

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

Daikin Emura – Njësi me montim në mur
FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Njësi me montim në mur CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura – Njësi me qëndrim në dysheme FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Njësi me qëndrim në dysheme FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Njësi e llojit fleksibël FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Gamë e gjerë njësish të brendshme

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2
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VRV IV 

i vërtetuar në praktikë: 
40% më shumë efikasitet

Rezulatet: deri në 60% më 
pak energji e konsumuar 
Rezultatet e provës treguan se sistemi i ri VRV IV 

konsumoi më pak energji, në veçanti gjatë ftohjes, 

krahasuar me sistemin VRV III – në disa raste deri 

në 60% më pak. Gjatë ngrohjes, kursimet ishin 

mesatarisht 20%.

Një provë në terren në një dyqan linje mode 
në Gjermani tregoi se si funksionet inovative të 
VRV IV kanë përmirësuar efikasitetin energjetik 
në mënyrë dramatike krahasuar me modelet e 
mëparshme.

 Përdorimi i energjisë VRV III në vitin 2012 në kWh

 Përdorimi i energjisë VRV IV në vitin 2013 në kWh

 Tendenca e përdorimit të energjisë VRV III

 Tendenca e përdorimit të energjisë VRV IV

Konsumi mesatar  

ditor gjatë  

orarit të punës  

në kWh
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Unterhachingtrial tregon se teknologjia me pompë 

nxehtësie VRV IV përdor një burim të rinovueshëm 

energjie, ajrin, për të ofruar një zgjidhje të plotë dhe 

mjedisore për ngrohje, ftohje dhe ajrosje në ambientet 

komerciale. Prova tregon gjithashtu se bizneset mund 

ta identifikojnë dhe kontrollojnë humbjen e energjisë 

përmes monitorimit të kujdesshëm dhe inteligjent të 

sistemeve të kontrollit të klimës, një shërbim që mund 

ta ofrojë Daikin. 

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

Periudha Mars 2012 - Shkurt 2013 Mars 2013 - Shkurt 2014

Mes. (kWh/muaj) 2797 1502

Totali (KWh) 33562 18023

Totali (€) 6041 3244

Në vit (kostoja e 
përdorimit/m² (€/m²)

9,9 5,3 

46% kursime = 2797 €

Të dhënat e matura

Dyqani i modës Unterhaching (Gjermani)

 › Hapësira e katit: 607 m²
 › Kostoja e energjisë: 0,18 €/kWh
 › Sistemi i marrë në konsideratë për konsum:

 -  Pompën e nxehtësisë VRV IV me ngrohje të vazhdueshme
 -  Kasetat me qarkullim në të gjitha anët (pa panel 

me pastrim automatik)
 - VAM për ajrosje (2x VAM2000)
 - Perden e ajrit Biddle.
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Gjatësia totale e tubacioneve 1000 m

Gjatësia më e madhe aktuale (ekuivalenti) 165 m (190 m)

Gjatësia më e madhe pas degëzimit të parë 90 m1

Diferenca e nivelit ndërmjet njësive të brendshme dhe të jashtme 90 m1

Diferenca e nivelit mes njësive të brendshme 30 m

1 Kontaktoni me shitësin tuaj vendor për më tepër informacione dhe për kufizimet
2 Në rast se njësia e jashtme instalohet poshtë njësive të brendshme

Kombinim i lirë i 
njësive të jashtme
Kombinoni lirisht njësitë e jashtme për 
të optimizuar gjurmën e vogël, ngrohjen e 
vazhdueshme, efikasitetin më të lartë ose çdo 
kombinim tjetër

Dizajn me tub fleksibël
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 › Përfshin standardet dhe teknologjitë VRV IV: Temperatura e 
ndryshueshme e agjentit ftohës, ngrohja e vazhdueshme, 
konfiguruesi i VRV, ekrani me 7 segmente dhe kompresorët 
me inverter të plotë, shkëmbyesi i nxehtësisë me 4 anë, PCB 
me ftohje me agjent ftohës, motori i ri DC i ventilatorit

 › E disponueshme vetëm për ngrohje me rregullim të 
pakthyeshëm në vend

 › Përmban të gjitha funksionet standarde VRV

Zgjidhja optimale e Daikin me komoditet maksimal

 › Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një 
pike të vetme kontakti: kontroll i saktë i temperaturës, ajrosje, 
ujë i ngrohtë, njësi të trajtimit të ajrit dhe perde ajri Biddle

 › Gamë e gjerë njësish të brendshme: mundësi kombinimi VRV 
me njësi të brendshme elegante (Daikin Emura, Nexura, ...)

Pompë nxehtësie VRV IV

RYYQ-T / RXYQ-T(9)

Sistem i jashtëm RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Diapazoni i kapacitetit HP 8 10 12 14 16 18 20
Kapaciteti i ftohjes Nom. 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)
Kapaciteti i ngrohjes Nom. 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)

Maks. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. 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)

Ngrohje Nom. 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)
Maks. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)

EER 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Automatik 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Standard 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP - Maks. 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP - Nom. 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
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64 (5)
Lidhja e treguesit të brendshëm Min./Nom./Maks. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1685x930x765 1685x1240x765
Pesha Njësia kg 243 252 356 391
Ventilatori Volumi i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 78 79 81 86 88
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 58 61 64 65 66
Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks.  °CDB -5~43
Ngrohje Min.~Maks.  °CWB -20~15,5

Agjenti ftohës Lloji R-410A
Mbushja 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
GWP 2087,5

Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52 12,7 15,9
Gaz Dia. jasht. mm 19,1 22,2 28,6
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 1000

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3N~/50/380-415
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 20 25 32 40 50

Sistem i jashtëm RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9
Sistemi Moduli 1 i njësisë së jashtme 10T 8T 12T 16T 8T

Moduli 2 i njësisë së jashtme 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T
Moduli 3 i njësisë së jashtme - 20T

Diapazoni i kapacitetit HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3

Maks. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2

Ngrohje Nom. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1
Maks. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Automatik 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER - Standard 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP - Maks. 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP - Nom. 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64
Lidhja e treguesit të brendshëm Min./Nom./Maks. 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1040 425/850/1105 450/900/1170 475/950/1235
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 15,9 19,1

Gaz Dia. jasht. mm 28,6 34,9 41,3
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 1000

Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 63 80 100
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RYYQ8-12T
RXYQ8-12T(9)

Sistem i jashtëm RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Sistemi Moduli 1 i njësisë së jashtme 10T 12T 14T 16T 18T

Moduli 2 i njësisë së jashtme 12T 16T 18T
Moduli 3 i njësisë së jashtme 18T 16T 18T

Diapazoni i kapacitetit HP 40 42 44 46 48 50 52 54
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2

Maks. kW 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 31,3 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0

Ngrohje Nom. kW 26,7 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 36,3 37,8
Maks. kW 31,1 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8

EER 3,6 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Automatik 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Standard 5,29 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP - Maks. 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP - Nom. 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64
Lidhja e treguesit të brendshëm Min./Nom./Maks. 500/1000/1300 525/1050/1365 550/1100/1430 575/1150/1495 600/1200/1560 625/1250/1625 650/1300/1690 675/1350/1755
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 19,1

Gaz Dia. jasht. mm 41,3
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 1000

Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 100 125

Moduli i njësisë së jashtme për kombinimet RYYQ RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Dimensionet Njësia Lartësi/Gjerësi/Thellësi mm 1685/930/765 1685/1240/765
Pesha Njësia kg 188 195 309 319
Ventilatori Volumi i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 78 79 81 86 88
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 58 61 64 65 66
Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks.  °CDB -5~43
Ngrohje Min.~Maks.  °CWB -20~15,5

Agjenti ftohës Lloji R-410A
Mbushja 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
GWP 2087,5

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3N~/50/380-415
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27 °CDB, 19 °CWB, temperatura e jashtme: 35 °CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard (2) Kapacitetet nominale të ngrohjes 

bazohen në: temperatura e brendshme: 20 °CDB, temperatura e jashtme: 7 °CDB, 6 °CWB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet të lartë, me certifikim Eurovent (3) Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: 

temperatura e brendshme: 20 °CDB, temperatura e jashtme: 7 °CDB, 6 °CWB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet standard (4) Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27 °CDB, 

19 °CWB, temperatura e jashtme: 35 °CDB, tubacioni i barasvlershëm i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m. Të dhënat për seritë me efikasitet të lartë, me certifikim Eurovent (5) Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë së brendshme 

(njësi e brendshme VRV, kuti uji, njësi e brendshme RA, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% <= CR <= 130%) | Vlera STANDARD ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV4, duke mos marrë në konsideratë funksionin e kursimit të 

përparuar të energjisë | Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (funksionimi i ndryshueshëm i kontrollit të temperaturës së ndryshueshme të ftohjes)
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Pompë nxehtësie VRV III-S
Zgjidhje për kursimin e hapësirës 
pa kompromentuar efikasitetin

 › Mbushje automatike me agjent ftohës

 › Kontrolli i përmbajtjes së agjentit ftohës

 › Modaliteti i qetësisë së natës

 › Funksioni me zhurmë të ulët

 › Kompresorë me inverter të plotë

 › Kompresori DC pa furça rezistence magnetike

 › Inverter DC me rrymë sinus

 › Motori DC i ventilatorit

 › Shkëmbyesi i nxehtësisë E-pass

 › Funksioni I-demand

Perde ajri
Perde ajri Biddle për VRV (CYV)

Sisteme kontrolli

22

Njësi të brendshme
Njësitë e brendshme të llojit VRV

Njësitë e brendshme 
për ambiente banimi 

(si Daikin Emura, ...)

Ajrosje
Ajrosja për rigjenerimin e nxehtësisë (VAM/VKM)

Kompleti i lidhjes AHU
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Dizajn për kursim hapësire
VRVIII-S është më i hollë dhe më kompakt, duke rezultuar 
në kursime të konsiderueshme në hapësirën e instalimit.

Gjurma:
Rreth 60% reduktim

Volumi:
Rreth 70% reduktim

900 mm

16
85

 m
m

13
45

 m
m

930 mm

76
5 

m
m

320 mm

Gamë e gjerë njësish të brendshme

Lidhni njësi VRV…

* Njësitë e brendshme VRV dhe njësitë moderne të brendshme nuk mund të kombinohen.

* Për të lidhur njësi të brendshme moderne, nevojitet një njësi BPMKS

FCQG-F

FBQ-D

BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

... ose njësi moderne të brendshme

FXAQ-P

FXFQ-A

FXSQ-A

FXZQ-A

Njësi moderne të brendshme të lidhshme
KATEGORIA 15KATEGORIA 20KATEGORIA 25KATEGORIA 35KATEGORIA 42KATEGORIA 50KATEGORIA 60KATEGORIA 71

Kasetë me qarkullim në të gjitha anët FCQG35F FCQG50F FCQG60F

Kasetë plotësisht e sheshtë FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Njësi e vogël e fshehur në tavan FDBQ25B

Njësi e hollë e fshehur në tavan FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F

Njësi e fshehur në tavan me ventilator të drejtuar me inverter FBQ35D FBQ50D FBQ60D

Daikin Emura – Njësi me montim në mur
FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Njësi me montim në mur CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Njësi me varje në tavan FHQ35C FHQ50C FHQ60C

Nexura – Njësi me qëndrim në dysheme FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Njësi me qëndrim në dysheme FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Njësi e llojit fleksibël FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Për më shumë informacion rreth njësive të brendshme moderne Daikins, shikoni portofolin tonë të njësive të brendshme

E RE
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VRV të lidhura 
brenda

Moderne të 
lidhura brenda

Gjatësia totale e tubacioneve 300 m 250 m

Gjatësia më e madhe aktuale (ekuivalenti) 150 m (175 m)

Gjatësia minimale mes njësisë së jashtme dhe degëzimit të parë - 5 m

Gjatësia minimale e tubave mes degëzuesit dhe njësisë së brendshme - 2 m

Gjatësia maksimale e tubave mes degëzuesit dhe njësisë së brendshme - 15 m

Gjatësia më e madhe pas degëzimit të parë 40 m 40 m

Diferenca e nivelit ndërmjet njësive të brendshme dhe të jashtme 50 m (40 m1) 30 m

Diferenca e nivelit mes njësive të brendshme 15 m 15 m

1 Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: 

temperatura e brendshme: 27 °CDB, 19 °CWB, 

temperatura e jashtme: 35 °C, tubacioni i barasvlershëm 

i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m.
2 Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: 

temperatura e brendshme: 20 °CDB, temperatura e 

jashtme: 7 °CDB, 6 °CWB, tubacioni i barasvlershëm 

i agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m  0 1 2 3 4 5

Ngrohje

Ftohje

Vlera të larta COP
Një funksion kryesor i VRVIII-S është efikasiteti i tij i 
jashtëzakonshëm i energjisë. Sistemi arrin COP të 
larta si gjatë ftohjes ashtu edhe gjatë ngrohjes duke 
përdorur komponentë dhe funksione të ndërlikuara. 3,99 1

4,55 2

Dizajn me tub fleksibël

1 Njësia e jashtme në pozicionin më të ulët
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1

2

3

Tradicionale E re

Skajet e futura thithen brenda nga cepat e përthyer të fletëve të ventilatorit, 

duke reduktuar turbulencën e përgjithshme.

Këshilla për fletët  
aero-spirale të ventilatorit

1. Super aero-grila

Pjesët në formë spirale janë të vendosura drejt 
me drejtimin e daljes së ajrit për të minimizuar 
turbulencën dhe për të reduktuar zhurmën.

2. Grykë e lëmuar e hyrjes së ajrit në formë 
kambane dhe ventilator aero-spiral 

Këto funksione ndihmojnë në uljen e konsiderueshme 
të zhurmës. Grykës së hyrjes së ajrit në formë kambane 
i shtohen vjaska për të reduktuar turbulencën në 
qarkullimin e ajrit nga thithja e ventilatorit. Funksionet 
e ventilatorit aero-spiral përfshijnë fletë ventilatori 
me cepa të përthyer, që reduktojnë më shumë 
turbulencën.

Teknologjitë e përparuara

Kapaciteti avullues 
mund të rritet duke 
marrë super-ftohje 
përpara valvulës 
elektronike së zgjerimit

Me qarkun SCe- bridge, 
ftohja dhe ngrohja 
përmirësohen në COP

Qarku SCe-Bridge

Kapaciteti avullues është përmirësuar duke 
përdorur qarkun SCe-Bridge.

Kapaciteti 
aktual  

avullues

3. Qarku e-Bridge

Parandalon akumulimin e agjentit ftohës të lëngshëm 
në kondensator. Kjo rezulton në përdorim më efikas të 
sipërfaqes së kondensatorit në të gjitha kushtet dhe 
kjo sjell efikasitet më të mirë energjetik. Kapaciteti i 
rritur avullues vjen nga qarku i agjentit ftohës i krijuar 
së fundmi, qarku SCe-bridge, i cili shton super-ftohje 
përpara ciklit të zgjerimit. Duke përdorur këtë qark, 
COP-et si në ftohje ashtu edhe në ngrohje janë 
përmirësuar në mënyrë drastike.
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 › Temperatura e ndryshueshme e agjentit ftohës
 › Lidhni një gamë të gjerë deri në 9 njësi të brendshme: lidhni VRV ose njësi të 
brendshme moderne (Daikin Emura, Nexura, …)

 › Të gjitha njësitë e brendshme mund të kontrollohen individualisht
 › Lidhet me të gjitha njësitë e kontrollit VRV, të ajrimit dhe trajtimit të ajrit dhe 
perdet e ajrit Biddle

 › Dizajn për kursim hapësire
 › Më shumë fleksibilitet përmes zgjerimit të gamës

Në vitin 2015 gamës sonë të suksesshme 
Mini VRV iu dha një përditësim i plotë 
për ta përshtatur edhe më mirë për 
përdorime të lehta komerciale ku hapësira 
është e kufizuar dhe pritshmëritë për 
performancë janë të larta.

VRV IV S-series
Zgjidhje për kursimin e hapësirës 

pa kompromentuar efikasitetin

 › VRV-ja më kompakte
 › Lartësia e ulët rezulton në ndikim minimal vizual
 › Pesha e lehtë redukton kohën e instalimit dhe 
punën e kërkuar në një minimum absolut

 › E disponueshme në një fazë

 › E disponueshme në një fazë dhe tre faza
 › Gama e zgjeruar me njësi 8, 10 dhe 12 HP për 
përdorime më të mëdha me kufizime hapësire

4-5 HP

4-5-6-8-10-12 HP

Paraprak
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RXYSQ-P8V / RXYSQ-P8Y

Pompa e nxehtësisë VRVIII-S

Zgjidhje për kursimin e hapësirës pa kompromentuar 
efikasitetin

 › Për përdorim në banesa dhe përdorim të lehtë në mjedise 
komerciale

 › Gamë e gjerë njësish të brendshme: mund të lidhen VRV ose 
njësi të brendshme elegante si Daikin Emura, Nexura ...

 › Sistem ngrohjeje me efikasitet në energji bazuar në teknologjinë 
e pompave të nxehtësisë me burim ajrin, duke ulur faturat e 
energjisë dhe emetimet e CO

2
 › Mund të lidhen deri në 9 njësi të brendshme, të cilat mund të 
kontrollohen të gjitha individualisht

 › Mundësi kombinimi për lloje të ndryshme njësish të brendshme: 
me montim në mur, me qëndrim në dysheme, me fshehje në 
tavan, me varje në tavan, kaseta me qarkullim ose kaseta me 
fryrje në 4 drejtime

 › 3 shkallë në modalitetin e qetësisë së natës: hapi 1: 47dBA, 
shkalla 2: 44 dBA; shkalla 3: 41 dBA

 › Përmban të gjitha funksionet standarde VRV

RXYSQ-P8V1/RXYSQ-P8Y1

Njësia e jashtme RXYSQ 4P8V1 5P8V1 6P8V1 4P8Y1 5P8Y1 6P8Y1
Diapazoni i kapacitetit HP 4 5 6 4 5 6
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 12,6 14,0 15,5 12,6 14,0 15,5
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 3,24 3,51 4,53 3,33 3,61 4,66

Ngrohje Nom. kW 3,12 3,86 4,57 3,21 3,97 4,70
EER 3,89 3,99 3,42 3,78 3,88 3,33
COP 4,55 4,15 3,94 4,42 4,03 3,83
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2) 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)
Lidhja e treguesit të 
brendshëm

Min. 50 62,5 70 50 62,5 70
Nom. -
Maks. 130 162,5 182 130 162,5 182

Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1345x900x320
Pesha Njësia kg 120
Ventilatori Volumi i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min 106
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 66 67 69 66 67 69
Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje Nom. dBA 50 51 53 50 51 53
Ngrohje Nom. dBA 52 53 55 52 53 55

Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks.  °CDB -5~46
Ngrohje Min.~Maks.  °CWB -20~15,5

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Mbushja kg/TCO

2
Eq 4,0/8,4

Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52
Gaz Dia. jasht. mm 15,9 / 19,1 19,1 15,9 / 19,1 19,1
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 300 / 115 300 / 135 300 / 145 300 / 115 300 / 135 300 / 145

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 32,0 16,0

 (1) Në rast të lidhjes së njësive të brendshme VRV (2) Në rast të lidhjes së njësive të brendshme RA
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VRVIII-C 
Pompa e nxehtësisë VRV 
aty ku ngrohja është prioritet pa 
kompromentuar efikasitetin

 › Mbushje automatike me agjent ftohës

 › Kontrolli i përmbajtjes së agjentit ftohës

 › Modaliteti i qetësisë së natës

 › Funksioni me zhurmë të ulët

 › Kompresori DC pa furça rezistence magnetike

 › Inverter DC me rrymë sinus

 › Motori DC i ventilatorit

 › Shkëmbyesi i nxehtësisë E-pass

 › Funksioni I-demand

Perde ajri
Perde ajri Biddle për VRV (CYV)

Njësi të brendshme
Njësitë e brendshme të 

llojit VRV 

Sisteme kontrolli

Ajrosje
Ajrosja për rigjenerimin e nxehtësisë 

(VAM/VKM)
Kompleti i lidhjes AHU

22
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Diapazon i gjerë 
funksionimi i ngrohjes
VRVIII-C ka një diapazon standard funksionimi me 
temperaturë të jashtme deri në -25 °CWB në ngrohje 
dhe mund të ofrojë gjithashtu ftohje në temperaturë 
të jashtme deri në - 5 °CDB.
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për ngrohje
VRVIII-C ka një kapacitet të qëndrueshëm ngrohjeje, 
edhe në temperatura të ulëta, që e bën atë të 
përshtatshëm për ngrohje nga një burim i vetëm. 
Kapaciteti i ngrohjes është 130% në krahasim me 
kapacitetin e ngrohjes me VRV standarde në kushte të 
ngjashme.
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Kapaciteti i ngrohjes për njësinë e jashtme 10HP
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Pompë nxehtësie standarde

Temp. e jashtme (WB°)

COP për një njësi 10HPVlera të larta COP në ambiente 
me temperatura të ulëta
Përdorimi i teknologjisë së kompresimit me dy faza 
sjell performancë të rritur të kursimit të energjisë në 
ambiente të ulëta, me një COP prej më shumë se 3,0 
në temperaturë të jashtme -10 °C për të gjithë gamën.

Temp. e jashtme Temp. e jashtme

VRVIII-C

-25 °CWB -5 °C

VRV standarde

-20 °CWB 15,5 °C 43 °CDB

Modaliteti i ngrohjes Modaliteti i ftohjes
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Gjatësia totale e tubacioneve 500 m

Gjatësia më e madhe aktuale (ekuivalenti) 165 m (190 m)

Gjatësia më e madhe mes njësisë së jashtme 
dhe njësisë së funksionimit

10 m

Gjatësia më e madhe pas degëzimit të parë 40 m (90 m1)

Diferenca e nivelit ndërmjet njësive të 
brendshme dhe të jashtme

50 m (40 m²)

Diferenca e nivelit mes njësive të brendshme 30 m

1 Kontaktoni me shitësin tuaj vendor për më tepër informacione dhe kufizimet
2 Në rast se njësia e jashtme instalohet poshtë njësive të brendshme

Dizajn me tub fleksibël
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Shpejtësi e lartë ngrohjeje
Koha e ngrohjes reduktohet ndjeshëm, veçanërisht 
në kushte temperature të ulët të ambientit. Koha e 
nevojitur për temperaturën e daljes së shkëmbyesit të 
nxehtësisë së njësisë së brendshme që të arrijë 40 °C 
është reduktuar me 50%.

Temperatura e brendshme e shkëmbyesit të nxehtësisë VRVIII-C

Pompë nxehtësie standarde për temperaturën e brendshme të 
shkëmbyesit të nxehtësisë
Temperatura e brendshme VRVIII-C

Pompë nxehtësie standarde për temperaturën e brendshme

Funksionimi i ngrohjes në nisje

Koha e kaluar (min.)

*  Të dhëna testimi në praktikë në Japoni me njësi 14 HP (Akita City 

janar 2006)

Pompë nxehtësie standarde

reduktim 50%
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Kohë e shkurtër shkrirjeje
Koha e nevojitur për shkrirje reduktohet në 
4 minuta – më pak se gjysma e sistemit standard 
VRVIII (10 minuta), duke çuar në një temperaturë 
të brendshme më të qëndrueshme dhe nivele 
komoditeti të përmirësuara ndjeshëm.

*  Të dhëna testimi në praktikë në Japoni me njësi 10 HP 

(Akita City janar 2006)
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RTSYQ14-16PA

Sistem i jashtëm RTSYQ 10PA 14PA 16PA 20PA
Sistemi Moduli 1 i njësisë së jashtme RTSQ10PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1 RTSQ8PAY1

Moduli 2 i njësisë së jashtme - RTSQ12PAY1
Njësia e funksionimit BTSQ20PY1

Diapazoni i kapacitetit HP 10 14 16 20
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 28,0 40,0 45,0 56,0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 31,5 / 28,0 45,0 / 40,0 50,0 / 45,0 63,0 / 55,9
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 7,90 12,6 14,9 15,4

Ngrohje Nom. kW 7,78 / 8,18 11,4 / 12,8 13,0 / 15,0 15,4 / 18,7
EER 3,54 3,17 3,02 3,64
COP 4,05 / 3,42 3,95 / 3,13 3,85 / 3,00 4,09 / 2,99
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 21 30 34 43
Lidhja e treguesit të 
brendshëm

Min. 125 175 200 250
Nom. 250 350 400 500
Maks. 325 455 520 650

Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Maks./Nom. dBA 62/60 63/61 65/63
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52 12,7 15,9

Gaz Dia. jasht. mm 22,2 28,6
Njëjtësimi i vajit Dia. jasht. mm - 19,1
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 500

Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 25 35 40 50

Moduli i njësisë së jashtme BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1570x460x765 1680x930x765 1680x1240x765
Pesha Njësia kg 110 205 257 338 344
Ventilatori Volumi i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min - 185 200 233 239
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks.  °CDB -5~43
Ngrohje Min.~Maks.  °CWB -25~15,5

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Mbushja kg/TCO

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

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3~/50/380-415
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 20 25 35 40

Pompë ngrohëse me VRVIII, 
optimizuar për ngrohje

Aty ku ngrohja është prioritet pa bërë kompromis me 
efikasitetin

 › Sistemi i parë në industri, i zhvilluar për ngrohje të ambientit në 
kushte të dobëta, duke e bërë të përshtatshëm për ngrohjen me 
një burim.

 › Gama e zgjeruar e funksionimit deri në -25 °C në ngrohje
 › Kapacitet i qëndrueshëm për ngrohje dhe vlera të larta COP 
në ambiente të ulëta falë teknologjisë së ngjeshjes me dy faza 
(vlera COP prej 3.0 e më shumë në -10 °C)

 › Komoditet më i lartë, falë kohës më të shkurtër të shkrirjes.
 › Kohë më e shkurtër ngrohjeje krahasuar me pompën standarde 
ngrohëse VRVIII

 › Përmban të gjitha funksionet standarde VRV

RTSYQ-PA

Kompresim me dy faza

Teknologjia e kompresimit me dy faza bën të mundur që sistemi të 
krijojë presione të larta të cilat sjellin kapacitet më të lartë ngrohje në 
kushte temperature të ulët ambienti. Kompresori i dytë inverter (e cila 
ndodhet në njësinë e funksionit) është dizajnuar posaçërisht për të 
dhënë presione të larta.
Pas shkëmbimit të nxehtësisë në njësinë e brendshme, gazi dhe lëngu 
ndahen në ndarësin gaz-lëng. Kjo bën të mundur rikuperimin e agjentit 
ftohës në gjendje të gaztë dhe transmetimin e tij direkt në kompresorin 
e presionit të lartë.

Kapaciteti i 
ngrohjes

Entalpia

Pr
es

io
n

i

Kapaciteti avullues

Mbushja me gaz

Ndarësi  
Gaz-lëng

Fuqia në hyrje

I lartë

Mesatar

I ulët

Mbushja me lëngje
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Pompa e nxehtësisë 
VRV Classic RXYCQ-A
Për kërkesat standarde për ftohje dhe ngrohje

 › Funksioni me zhurmë të ulët

 › Kompresori DC pa furça rezistence magnetike

 › Inverter DC me rrymë sinus

 › Motori DC i ventilatorit

 › Shkëmbyesi i nxehtësisë E-pass

 › Funksioni Manual demand

Njësi të brendshme
Njësitë e brendshme të 

llojit VRV 

Ajrosje
Ajrosja për rigjenerimin e nxehtësisë 

(VAM/VKM)

Sisteme kontrolli

22
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Përfitimet
 › Për projekte me kërkesa standarde për ftohje dhe 
ngrohje

 › Përshtatet në çdo ndërtesë sepse është i mundur 
edhe instalimi i brendshëm si rezultat i presionit 
të jashtëm statik prej deri në 78,4 Pa. Instalimi 
i brendshëm rezulton në gjatësi më vogël të 
tubacioneve, kosto më të ulëta instalimi, efikasitet 
më të madh dhe estetikë më të mirë vizuale

Gjatësia totale e tubacioneve 300 m

Gjatësia më e madhe aktuale (ekuivalenti) 135 m (155 m)

Gjatësia më e madhe pas degëzimit të parë 40 m (90 m1)

Diferenca e nivelit ndërmjet njësive të brendshme dhe të jashtme 30 m

Diferenca e nivelit mes njësive të brendshme 15 m

1 Kontaktoni me shitësin tuaj vendor për më tepër informacione dhe kufizimet

Dizajn me tub fleksibël

 › Aftësia për të kontrolluar individualisht çdo 
zonë me ajër të kondicionuar i mban kostot e 
funksionimit të sistemit VRV në një minimum 
absolut

 › Shpërndani kostot e instalimit duke kryer instalim 
me faza

 › Lidhet me të gjitha njësitë e brendshme standarde 
VRV, sistemin e ajrosjes dhe sistemet e kontrollit
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RXYCQ14-20A

Njësia e jashtme RXYCQ 8A 10A 12A 14A 16A 18A 20A
Diapazoni i kapacitetit HP 8 10 12 14 16 18 20
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,4
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 22,4 28,0 33,6 31,5 44,8 50,4 56,5
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 6,60 6,74 8,77 11,4 12,9 15,0 17,9

Ngrohje Nom. kW 5,80 7,00 8,62 8,18 11,8 13,8 16,1
EER 3,03 3,71 3,42 3,07 3,10 3,00 2,81
COP 3,86 4,00 3,90 3,85 3,80 3,65 3,50
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64
Lidhja e treguesit të 
brendshëm

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Maks. 200 250 360 420 480 540 600

Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1680x635x765 1680x930x765 1680x1240x765
Pesha Njësia kg 159 187 240 316 324
Ventilatori Volumi i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min 95 171 185 196 233 239
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 78 81 86 88
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 58 59 61 64 65 66
Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks.  °CDB -5~43
Ngrohje Min.~Maks.  °CWB -20~15,5

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Mbushja kg 6,2 7,7 8,4 8,6 11,3 11,5 17,7
Mbushja TCO

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

Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52 12,7 15,9
Gaz Dia. jasht. mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 300

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3N~/50/380-415
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16 25 40

Kombinime të mundshme me shumë module deri në 40HP - kontaktoni përfaqësuesin e Daikin për detaje dhe specifikime

VRV Classic 

Konfigurimi i Classic VRV

 › Për kërkesat standarde për ftohje dhe ngrohje
 › Lidhet me të gjitha njësitë e brendshme standarde VRV, 
sistemin e ajrosjes dhe sistemet e kontrollit

 › Përmban të gjitha funksionet standarde VRV

RXYCQ-A

Sisteme kontrolli
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Zëvendësues VRV
Zëvendësim i shpejtë dhe cilësor për 
sistemet e R-22 dhe R-407C

 › Mbushje automatike me agjent ftohës

 › Modaliteti i qetësisë së natës

 › Funksioni me zhurmë të ulët

 › Kompresorë me inverter të plotë

 › Kompresori DC pa furça rezistence 
magnetike

 › Inverter DC me rrymë sinus

 › Motori DC i ventilatorit

 › Shkëmbyesi i nxehtësisë E-pass

 › Funksioni I-demand

Pompa e nxehtësisë dhe 
rikuperimi i nxehtësisë

Pompa e nxehtësisë 

Për më shumë informacion mbi këto funksione referojuni skedës së teknologjive VRV IV

Temperatura e ndryshueshme e agjentit ftohës
 Personalizoni VRV tuaj për efikasitetin dhe komoditetin më të mirë sezonal

Konfiguruesi i VRV
Softuer për vënie në punë, konfigurim dhe personalizim të thjeshtuar

VRV IV

VRV III

Perde ajri
Perde ajri Biddle për VRV (CYV)

Njësi të brendshme
Njësitë e brendshme të llojit VRV 

Sisteme kontrolli

Ajrosje
Ajrosja për rigjenerimin e nxehtësisë (VAM/VKM)

Kompleti i lidhjes AHU

22

 › Tregues me 7 segmente

 › Mbushje automatike me agjent ftohës

 › Modaliteti i qetësisë së natës

 › Funksioni me zhurmë të ulët

 › Kompresorë me inverter të plotë

 › PCB me ftohje me gaz

 › 4 shkëmbyes anësorë të nxehtësisë

 › Kompresori DC pa furça rezistence magnetike

 › Inverter DC me rrymë sinus

 › Motori DC i ventilatorit

 › Shkëmbyesi i nxehtësisë E-pass

 › Funksioni I-demand
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Ndalimi i R-22 në Evropë

Shërbimi dhe mirëmbajtja e R-22 do të ndalohet 
pas datës 1 janar 2015, që do të thotë se do 
të jetë e pamundur të riparohen sistemet 
me R-22. Shmangni periudhat e papritura 
të mosfunksionimit për klientët tuaj dhe 
zëvendësojini këto sisteme tani!

Teknologjia e 
zëvendësimit
Mënyra e shpejtë dhe cilësore e 

përmirësimit të sistemeve R-22 dhe R-407C 

Këto përfitime do ta bindin klientin tuaj

Shmangni humbjen e biznesit

Zëvendësimi tani parandalon periudhat e gjata të paparashikuara të 
mosfunksionimit të sistemeve të ajrit të kondicionuar. Kjo shmang 
gjithashtu humbjen e biznesit për dyqanet, ankesat nga klientët në 
hotele, efikasitetin e ulët në punë dhe humbjen e qiramarrësve të 
zyrave.

Instalim i shpejtë dhe i thjeshtë

Pa ndërprerje të biznesit të përditshëm gjatë zëvendësimit të 
sistemit falë instalimit të shpejtë me montim me faza. 

Gjurmë më e vogël, performancë më e lartë

Falë gjurmës më të vogël të tyre, njësitë e jashtme Daikin kursejnë 
hapësirën. Gjithashtu, më shumë njësi të brendshme mund të 
lidhen me një njësi të re të jashtme krahasuar me sistemin e vjetër, 
duke lejuar rritjen e kapacitetit.

Kosto më të ulëta afatgjata të instalimit

Direktivat e BE-së ndalojnë riparimet e sistemeve me R-22 pas 1 janarit 2015. 
Vonesa e zëvendësimit të nevojshëm të R-22 derisa të ndodhë një avari e 
sistemit, është një lojë ku vetëm mund të humbasësh. Dita për zëvendësim 
do të vijë. Instalimi i një sistemi të përparuar teknikisht ul konsumin e 
energjisë dhe kostot e mirëmbajtjes që nga dita e parë e instalimit.

Gjithmonë funksional

Ka përfunduar periudha e nxjerrjes graduale nga përdorimi të R-22. Veproni tani!

Zgjidhja e Daikin për përmirësim me 
kosto të ulët

!  Zëvendësoni njësitë e brendshme 
dhe kutitë BS
Kontaktoni me shitësin tuaj lokal për të 
kontrolluar pajtueshmërinë në rast se keni 
nevojë të mbani njësitë e brendshme.

!  Zëvendësoni njësitë e jashtme

Deri në 48% më pak konsum

Krahasimi i sistemeve 10HP:
  Modaliteti i ftohjes
  Modaliteti i ngrohjes 

R-410A (RXYQQ-T)R-407C (RSXYP-L7)R-22 (RSXY-KA7)
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Përfitimet e VRV-Q për të rritur fitimin tuaj

Optimizimi i biznesit
Më pak kohë instalimi

Aplikoni më shumë projekte brenda një kohe më të shkurtër 
falë instalimit më të shpejtë. Është më me përfitim sesa 
zëvendësimi i sistemit të plotë me tubacion të ri.

Kosto më të vogla instalimi

Reduktimi i kostove të instalimit ju mundëson t'u ofroni 
klientëve zgjidhje me kosto më efikase dhe të përmirësoni 
aftësinë tuaj konkurruese.

Zëvendësimi i sistemeve jo Daikin

Është një zgjidhje zëvendësuese jo problematike për sistemet 
Daikin dhe për sistemet e prodhuara nga prodhues të tjerë.

E lehtë, si të numërosh deri në tre

Një zgjidhje e thjeshtë për teknologjinë e zëvendësimit ju 
mundëson të trajtoni më shumë projekte për klientët brenda 
një kohe më të shkurtër dhe t'u ofroni atyre çmimin më të 
mirë! Të gjithë fitojnë.

Zgjidhja tradicionale VRV-Q

1  Rikuperimi i agjentit ftohës 1  Rikuperimi i agjentit ftohës

2  Heqja e njësive 2  Heqja e njësive

3  Heqja e tubacioneve të agjentit ftohës Ripërdorimi i tubacioneve dhe 
instalimeve ekzistuese elektrike4  Instalimi i tubacioneve dhe instalimeve të reja elektrike

5  Instalimi i njësive të reja 3  Instalimi i njësive të reja

6  Testimi i rrjedhjes 4  Testimi i rrjedhjes

7  Tharja me vakuum 5  Tharja me vakuum

8  Rimbushja e agjentit ftohës
6   Mbushja automatike me agjent 

ftohës, pastrimi dhe testimi9  Grumbullimi i kontaminimit

10 Testimi i funksionimit

â
Deri në 45% më pak 

kohë instalimi

Krahasoni hapat e instalimit

Konveniencë me 
një prekje:
 › Matja dhe mbushja e 
agjentit ftohës

 › Pastrimi automatik i 
tubacioneve

 › Testimi i funksionimit

Mbushja automatike me agjent ftohës
Mbushja me agjentin ftohës unik eliminon nevojën për të llogaritur 
volumin e agjentit ftohës dhe siguron që sistemi të funksionojë në 
mënyrë perfekte. Nuk përbën më problem mosnjohja e gjatësisë 
së saktë të tubacioneve për shkak të ndryshimeve apo gabimeve 
në rast se nuk i keni bërë ju instalimet origjinale, ose jeni duke 
zëvendësuar instalimet e një firme konkurrente.

Pastrimi automatik i tubacioneve
Nuk është nevoja të pastrohet pjesa e brendshme e tubacionit 
duke qenë se kjo kryhet automatikisht nga njësia VRV-Q. Në fund 
kryhet automatikisht testimi i funksionimit për të kursyer kohë.
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RQCEQ712-848P

Sistem i jashtëm RQCEQ 280P 360P 460P 500P 540P 636P 712P 744P 816P 848P
Sistemi Moduli 1 i njësisë së jashtme RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P

Moduli 2 i njësisë së jashtme RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Moduli 3 i njësisë së jashtme - RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Moduli 4 i njësisë së jashtme - RQEQ212P

Diapazoni i kapacitetit HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 28,0 36,0 45,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 7,04 10,3 12,2 13,9 15,5 21,9 21,2 23,3 27,1 29,2

Ngrohje Nom. kW 8,00 10,7 13,4 14,7 16,1 17,7 20,7 21,2 23,1 23,6
EER 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 3,36 3,19 3,01 2,90
COP 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Lidhja e treguesit të 
brendshëm

Min. 140 180 230 250 270 318 356 372 408 424
Nom. 280 360 500 540 636 712 744 816 848
Maks. 364 468 598 650 702 827 926 967,0 1061 1102

Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 57 61 62 63 64 63 64 65 66
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Gaz Dia. jasht. mm 22,2 25,4 28,6 34,9
Gazi i shkarkimit Dia. jasht. mm 19,1 22,2 25,4 28,6
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 300

Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 30 40 50 60 70 80 90

Moduli i njësisë së jashtme RQEQ 140P 180P 212P
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1680x635x765
Pesha Njësia kg 175 179
Ventilatori Volumi i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min 95 110
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 54 58 60
Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks.  °CDB -5~43
Ngrohje Min.~Maks.  °CWB -20~15,5

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Mbushja kg/TCO

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

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3~/50/380-415
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 15 20 22,5

(1) Pa certifikim Eurovent

Zëvendësues VRV

Zëvendësim i shpejtë dhe cilësor për sistemet e R-22 dhe R-407C

 › Zëvendësim i shpejtë dhe me kosto efikase përmes ripërdorimit 
të tubacioneve ekzistuese

 › Deri në 80% më efikas se sistemet R-22
 › Asnjë ndërprerje e biznesit të përditshëm gjatë zëvendësimit të 
sistemit

 › Zëvendësim i sigurt i sistemeve të Daikin dhe prodhuesve të tjerë
 › Pastrimi automatik i tubave të agjentit ftohës siguron një 
zëvendësim cilësor

 › Mundësi për zmadhim kapaciteti
 › Kosto investimi të kufizuara dhe të shkallëzuara
 › Përfshin standardet dhe teknologjitë VRV IV: Temperatura e 
ndryshueshme e agjentit ftohës, konfiguruesi i VRV, ekrani me 
7 segmente dhe kompresorët me inverter të plotë, shkëmbyesi 
i nxehtësisë me 4 anë, PCB me ftohje me agjent ftohës, motori i 
ri DC i ventilatorit (vetëm për RXYQQ-T)

 › Përmban të gjitha funksionet standarde VRV

RQCEQ-P (rikuperimi i nxehtësisë)
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Zëvendësues VRV

Sistem i jashtëm RXYQQ RQYQ140P 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T 22T 24T
Sistemi Moduli 1 i njësisë së jashtme - RXYQQ10T RXYQQ8T

Moduli 2 i njësisë së jashtme - - RXYQQ12T RXYQQ16T
Diapazoni i kapacitetit HP 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,4
Kapaciteti i ngrohjes Maks. kW 16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 50,4 63,0 69,0 75,0
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 3,36 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 15,0 18,5 16,27 18,21

Ngrohje Maks. kW 3,91 5,51 7,38 9,10 11,2 12,8 12,6 17,0 16,48 18,31
EER 4,17 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,36 3,03 3,78 3,70
ESEER - 6,37 (1) / 7,53 (2) 5,67 (1) / 7,20 (2) 5,50 (1) / 6,96 (2) 5,31 (1) / 6,83 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 4,00 (1) / 3,87 (2) 4,42 (1) / 5,67 (2) 5,58 (1) / 7,07 (2) 5,42 (1) / 6,81 (2)
COP 4,09 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 4,97 3,71 4,19 4,10
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 10 64 (3) 64 (3)
Lidhja e treguesit të 
brendshëm

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

Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1680x635x765 1685x930x765 1685x1240x765 -
Pesha Njësia kg 175 187 194 305 314 -
Ventilatori Volumi i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min 95 162 175 185 223 260 251 261 -
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA - 78 79 81 86 88 -
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Ftohje dBA 54,0 58 61 64 65 66 -

Modaliteti i 
qetësisë së 
natës

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

Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Min.~Maks.  °CDB -5~43 -
Ngrohje Min.~Maks.  °CWB -20~15,5 -

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5 -
Mbushja kg/TCO

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

Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52 9,52 12,7 15,9
Gaz Dia. jasht. mm 15,9 19,1 22,2 28,6 34,9
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 300 300

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3N~/50/380-415 -
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 15 20 25 32 40 50 63

Sistem i jashtëm RXYQQ 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
Sistemi Moduli 1 i njësisë së jashtme RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ8T RXYQQ10T

Moduli 2 i njësisë së jashtme RXYQQ14T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ20T RXYQQ10T RXYQQ12T RXYQQ16T
Moduli 3 i njësisë së jashtme - RXYQQ20T RXYQQ18T RXYQQ16T

Diapazoni i kapacitetit HP 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0
Kapaciteti i ngrohjes Maks. kW 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 119,5 125,0 131,5
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 19,98 21,98 23,68 26,0 27,7 31,5 31,00 30,97 33,29

Ngrohje Maks. kW 20,30 21,90 23,50 25,6 27,2 29,8 29,89 30,88 32,98
EER 3,68 3,57 3,53 3,5 3,4 3,2 3,43 3,60 3,54
ESEER 5,39 (1) / 6,89 (2) 5,23 (1) / 6,69 (2) 5,17 (1) / 6,60 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 5,01 (1) / 6,44 (2) 4,68 (1) / 6,02 (2) 5,03 (1) / 6,36 (2) 5,29 (1) / 6,74 (2) 5,19 (1) / 6,65 (2)
COP 4,06 4,00 3,98 3,9 3,8 4,00 4,05 3,99
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64 (3)
Lidhja e treguesit të 
brendshëm

Min. 325 350 375 400 425 450 475 500 525
Nom. 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
Maks. 845 910 975 1040 1105 1170 1235 1300 1365

Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 19,1

Gaz Dia. jasht. mm 34,9 41,3
Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 300

Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 63 80 100

(1) Vlera STANDARD ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së nxehtësisë VRV4, duke mos marrë në konsideratë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (2) Vlera AUTOMATIC ESEER i korrespondon funksionimit normal të pompës së 

nxehtësisë VRV4, duke marrë në konsideratë funksionin e kursimit të përparuar të energjisë (funksionimi i ndryshueshëm i kontrollit të temperaturës së ndryshueshme të ftohjes) (3) Numri aktual i njësive të brendshme që mund të lidhen varet nga lloji i njësisë 

së brendshme (njësi e brendshme VRV, kuti uji, njësi e brendshme RA, etj.) dhe kufizimi i raportit të lidhjes për sistemin (50% <= CR <= 130%) (4) Pa certifikim Eurovent

RQYQ-P/RXYQQ-T (pompa e nxehtësisë)

RXYQQ8-12T
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VRV IV W-series 
me ftohje me ujë
Ideale për ndërtesa të larta, 
duke përdorur ujin si burim ngrohjeje

Standardet e VRV IV:
Temperatura e ndryshueshme e agjentit ftohës
Personalizoni VRV tuaj për efikasitetin dhe komoditetin më të mirë sezonal

 › Kompresorë me inverter të plotë

 › Kompresori DC pa furça rezistence magnetike

 › Inverter DC me rrymë sinus

 › Funksioni Manual demand

 › Funksionimi gjeotermik

Për më shumë informacion mbi këto funksione referojuni skedës së teknologjive VRV IV

Perde ajri
Perde ajri Biddle për VRV (CYV)

Njësi të brendshme
Njësitë e brendshme të 

llojit VRV 

Sisteme kontrolli

Ujë i ngrohtë
Kuti uji me temperaturë të ulët

Ajrosje
Ajrosja për rigjenerimin e nxehtësisë 

(VAM/VKM)
Kompleti i lidhjes AHU

22
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Efikasiteti nuk influencohet 
nga kushtet e jashtme
Njësia VRV me ftohje me ujë funksionon me efikasitet 
superior, edhe në temperatura të jashtme më 
ekstreme, falë funksionimit gjeotermik.

Për shkak se temperatura e ujërave të nëndheshme, 
liqeneve dhe lumenjve, mbetet relativisht konstante 
gjatë vitit, sistemi ynë me ftohje me ujë e ruan 
efikasitetin e tij superior, edhe në temperaturat më 
ekstreme të jashtme, kur efikasiteti i sistemeve me 
ftohje me ajër ulet.

Përdorimi gjeotermik dhe 
avantazhet
Përdorimi gjeotermik përdor temperaturën më të 
qëndrueshme të tokës rreth ndërtesës, duke eliminuar 
nevojën për një burim tjetër nxehtësie. Kjo redukton 
emetimet CO

2
 dhe është një burim i pafund energjie 

të rinovueshme.

Temperatura  
e jashtme Era

Diapazoni i gjerë i funksionimit
Njësitë standarde të ftohjes me ujë kanë një diapazon 
të gjerë funksionimi me temperatura hyrëse të ujit 
ndërmjet 10 °C dhe 45 °C, si në ngrohje, ashtu dhe 
në ftohje. Në modalitetin gjeotermik, diapazoni i 
funksionimit shtrihet edhe më tej, deri në -10 °C* në 
ngrohje dhe 6 °C në modalitetin e ftohjes.

*   Kur temperatura hyrëse e ujit është nën 5 °C, ujit duhet t'i shtohet 

etilen glikoli

Ngrohje

Ftohje

-10 °C

6 °C 45 °C

45 °C
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Efikasitet i lartë energjie 
që vjen nga rikuperimi i 
nxehtësisë me 2 faza
Faza 1: Rikuperimi i nxehtësisë ndërmjet 
njësive të brendshme në të njëjtin qark të 
agjentit ftohës

Nxehtësia që del nga njësitë e brendshme në 
modalitetin e ftohjes transferohet te njësitë në zona 
që kërkojnë ngrohje, duke maksimizuar energjinë dhe 
duke reduktuar kostot e elektricitetit. 

Rikuperimi i plotë i 

nxehtësisë

Të gjitha njësitë 

e brendshme në 

modalitetin e ftohjes

Njësitë e jashtme 

kryesisht për ftohje, 

pjesërisht për ngrohje

Njësitë e brendshme 

kryesisht për ngrohje, 

pjesërisht për ftohje

Të gjitha njësitë 

e brendshme në 

modalitet ngrohjeje

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

faza 2faza 1

Rikuperimi i nxehtësisë ndërmjet njësive të 
brendshme

Rikuperimi i nxehtësisë ndërmjet njësive të jashtme 
(Rikuperim nxehtësie dhe pompë nxehtësie)

*  Konfigurime e mësipërme 

të sistemit jepen vetëm për 

efekt ilustrimi.

Kulla e ftohjes (lloj i mbyllur), bojleri

Nxehtësia e refuzuar në nyjë

Nxehtësia e refuzuar në nyjë

Nxehtësia e thithur nga nyja

Nxehtësia e thithur nga nyja

Faza 2: Rikuperimi i nxehtësisë ndërmjet 
njësive të jashtme përmes nyjës së ujit - e 
disponueshme edhe në njësitë e pompave të 
nxehtësisë!

Rikuperimi i nxehtësisë në fazën e dytë arrihet brenda 
nyjës së ujit ndërmjet njësive të jashtme me ftohje me ujë.
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Kontrolli i qarkullimit të 
ndryshueshëm të ujit 
Opsioni i kontrollit të qarkullimit të ndryshueshëm 
të ujit redukton përdorimin e energjisë nga pompa 
qarkulluese duke reduktuar qarkullimin e ujit aty kur 
është e mundur dhe duke mos e përdorur gjatë gjithë 
kohës një qarkullim të njëjtë uji.

Kursim i hapësirës - 
Konfigurim njëri mbi tjetrin
Përdorimi i një shkëmbyesi të ri të nxehtësisë me 
ujë dhe optimizimi i qarkut të kontrollit të agjentit 
ftohës ka rezultuar në dizajnin më kompakt dhe 
më të lehtë në industri. Pesha e njësisë prej 149 kg* 
dhe lartësia prej 1000  mm e bën instalimin të lehtë. 
Është i mundur edhe konfigurimi njëri mbi tjetrin, 

që kontribuon më tej në kursimin e hapësirës. 

 
* për njësinë 8HP

Lartësia e tavanit

Niveli i 
dyshemesë

100 - 300 mm

3200 mm ose 

më i lartë

Mund të kryhet konfigurim njëri mbi tjetrin.

Valvula e kontrollit

të qarkullimit të ndryshueshëm të ujit

Pompa e 

inverterit

Kulla e ftohjes (lloj i mbyllur), bojleri

Filtri standard i ujit
Një filtër standard uji redukton kohën e instalimit. Filtri i 

ri ka gjithashtu më pak rënie të presionit në qarkullime 

më të larta uji. filtri i ri

filtri i vjetër
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Gjatësia totale e tubacioneve 300 m

Gjatësia më e madhe aktuale (ekuivalenti) 120 m (140 m)

Gjatësia më e madhe pas degëzimit të parë 40 m (90 m1)

Diferenca e nivelit ndërmjet njësive të 
brendshme dhe të jashtme

50 m (40 m²)

Diferenca e nivelit mes njësive të brendshme 15 m

1 Kontaktoni me shitësin tuaj vendor për më tepër informacione dhe kufizimet
2 Në rast se njësia e jashtme instalohet poshtë njësive të brendshme

Dizajn me tub fleksibël
Tuba praktikë për ujë

VRV me ftohje me ujë përdor ujin si burimin e tij të 
nxehtësisë, kështu që është optimal për ndërtesa të 
mëdha, përfshirë ndërtesa të larta me shumë kate, 
sepse sistemi mund të tolerojë presion uji deri në 
1,96 MPa. 

Për më tepër, nëse temperatura e ujit të burimit aktual 
të vendosur të nxehtësisë është ndërmjet 10 °C dhe 
45 °C, mund të përdoren tubat ekzistues të ujit dhe 
burimi i nxehtësisë. Vetëm kjo e bën këtë një sistem 
ideal për projektet e rimobilimit të ndërtesave. 

Tubat e ujit

Tubat e agjentit ftohës

Gjatësia aktuale e tubave ndërmjet VRV-W dhe njësive të brendshme: 120 m (Gjatësia e barasvlershme e tubave: 140 m)

Diferenca e nivelit mes njësive të brendshme: 15 m

Diferenca e nivelit mes VRV-W dhe 

njësive të brendshme:

50 m nëse VRV-W është mbi

40 m nëse VRV-W është nën

Gjatësia e pakufizuar e tubacionit të ujit

Instalimi i brendshëm

Për Gerard Schröder zgjedhja për këtë sistem 
ishte e lehtë: ‘Sipas mendimit tim, me sistemin 
e rikuperimi i nxehtësisë VRV, Daikin është Rolls 
Royce i teknologjive të pompave të nxehtësisë. 
Nëse dëshironi të ndërtoni një godinë të 
qëndrueshme zyrash, në të vërtetë nuk ka asnjë 
alternativë tjetër.’

Ndërtesë me zyra me BREEAM të shkëlqyer

Park Phi, Enschede - Holandë

Sistemi gjeotermik VRV-WIII, Daikin Altherma HT, Sky Air, ftohësi me ftohje me ajër me shkëmbim nxehtësie, 

iManager, iTouch Manager, ACNSS

VRV-W

VRV-W
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RWEYQ8-10T

Njësia e jashtme RWEYQ 8T 10T 16T 18T 20T 24T 26T 28T 30T
Sistemi Moduli 1 i njësisë së jashtme RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Moduli 2 i njësisë së jashtme - RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T
Moduli 3 i njësisë së jashtme - RWEYQ8T RWEYQ10T

Diapazoni i kapacitetit HP 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 22,4 28,0 44,8 50,4 56,0 67,2 72,8 78,4 84,0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 4,42 6,14 8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4

Ngrohje Nom. kW 4,21 6,00 8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0
EER 5,07 4,56 5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56
COP 5,94 5,25 5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25
Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 36
Lidhja e treguesit të 
brendshëm

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

Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 1000x780x550 -
Pesha Njësia kg 137 -

Ventilatori Volumi i qarkullimit të ajrit Ftohje Nom. m³/min -
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje Nom. dBA 50 51 53 54 55 56
Diapazoni i 
funksionimit

Temperatura e ujit 
në hyrje

Ftohje Min.~Maks.  °CDB 10~45
Ngrohje Min.~Maks.  °CWB -10 / 10,0~45

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Mbushja kg/TCO

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

Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gaz Dia. jasht. mm 19,10 (1) 22,2 (1) 28,6 (1) 34,9 (1)
Gazi i shkarkimit Dia. jasht. mm 15,9 (2) / 19,10 (3) 19,1 (2) / 22,10 (3) 22,2 (2) / 28,60 (3) 28,6 (2) / 34,90 (3)
Uji Hyrja/Dalja PT1 1/4B me filetim të brendshëm/PT1 1/4B me filetim të brendshëm

Gjatësia totale e tubacioneve Sistemi Aktuale m 300
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3N~/50/380-415
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 20 32 50

 (1) Në rastin e sistemit të pompës së nxehtësisë, tubi i gazit nuk përdoret (2) Në rastin e sistemit të rikuperimit të nxehtësisë (3) Në rastin e sistemit të pompës së nxehtësisë (4) Pa certifikim Eurovent

RWEYQ-T

Funksionimi gjeotermikFunksionimi standard

Seria VRV IV me ftohje me ujë

Ideale për ndërtesa të larta, duke përdorur ujin si burim ngrohjeje

 › Gama e unifikuar për serinë standarde dhe gjeotermike lehtëson 
stokun. Seria gjeotermike redukton emetimet e CO

2
 falë përdorimit 

të energjisë gjeotermike si burim energjie të rinovueshme
 › Nuk nevojitet një burim i jashtëm ngrohjeje ose ftohjeje kur 
përdoret në modalitetin gjeotermik

 › Mbulon të gjitha nevojat termike të një ndërtese përmes një 
pike të vetme kontakti: kontroll i saktë i temperaturës, ajrosje, 
ujë i ngrohtë, njësi të trajtimit të ajrit dhe perde ajri Biddle

 › Dizajni kompakt dhe me peshë të lehtë lejon vendosjen mbi 
njëra-tjetrën për kursim maksimal të hapësirës

 › Përfshin standardet dhe teknologjitë VRV IV: Kompresorët 
me temperaturën e ndryshueshme e agjentit ftohës dhe me 
inverter të plotë

 › Rikuperimi i nxehtësisë me 2 faza: faza e parë mes njësive të 
brendshme, faza e dytë mes njësive të jashtme falë ruajtjes së 
energjisë në qarkun e ujit

 › E disponueshme në versionet me pompë nxehtësie dhe 
rikuperim të nxehtësisë

 › Opsioni i kontrollit të qarkullimit të ndryshueshëm të ujit rrit 
fleksibilitetin dhe kontrollin

 › Përputhmëri e lehtë me rregulloren e gazit F falë kontrollit të 
automatizuar të përmbajtjes së lëngut ftohës

 › Përmban të gjitha funksionet standarde VRV
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Njësitë e brendshme VRV 
Një nga gamat më të gjera në treg, përbëhet 

aktualisht nga jo më pak se 26 modele të ndryshme 

elegante dhe moderne në 116 variante të ndryshme. 

Të gjitha të projektuara për të maksimizuar, 

komoditetin, për të minimizuar zhurmën gjatë punës 

dhe thjeshtuar instalimin dhe shërbimin.
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Njësitë e 
brendshme VRV
Njësitë e brendshme VRV 

Njësitë kasetë me montim në tavan 
FXFQ-A 80
FXZQ-A 83
FXCQ-A 84
FXKQ-MA 85

Njësitë e fshehura në tavan 
FXDQ-M9 86
FXDQ-A 87
FXSQ-A 88
FXMQ-P7 / FXMQ-MA9 90

Njësi me montim në mur 
FXAQ-P 93

Njësitë me varje në tavan 
FXHQ-A 94
FXUQ-A 95

Njësitë me qëndrim në dysheme 
FXNQ-A 96
FXLQ-P 97

E RE

E RE

Njësitë moderne të brendshme

Mundësitë e kombinimit 
Pamje e përgjithshme 98
Aksesorët për lidhjen e njësive të brendshme 
moderne (BPMKS) 99 

Me montim në mur 
FTXG-LS/LW 101
CTXS-K / FTXS-K 102

Me qëndrim në dysheme 
FVXG-K 104
FVXS-F 105

Njësi e llojit fleksibël 
FLXS-B(9) 106 
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Përmbledhje e përfitimeve  

Njësitë e brendshme VRV
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Teknologjia e inverterit Në ndërthurje me njësitë e jashtme të kontrolluara me inverter               
Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia Gjatë mungesës, mund të ruhen nivelet e brendshme të komoditetit               
Vetëm ventilator Kondicioneri i ajrit mund të përdoret si ventilator vetëm duke fryrë ajër, pa e ftohur ose pa e ngrohur atë               
Filtër me pastrim automatik

Filtri automatik pastrohet automatikisht një herë në ditë. Thjeshtësia e mirëmbajtjes do të thotë efikasitet optimal i energjisë 
dhe komoditet maksimal pa pasur nevojë për mirëmbajtje të shtrenjta dhe që marrin kohë 

Sensori i dyshemesë dhe i pranisë
Sensori i pranisë e drejton ajrin larg nga personat që dikton në dhomë. Sensori i dyshemesë dikton temperaturën mesatare 
të dyshemesë dhe siguron shpërndarje të njëtrajtshme të temperaturës mes tavanit dhe dyshemesë  

Parandalimi i korrenteve të ajrit
Kur fillon të ngrohet ose kur termostati është i fikur, drejtimi i nxjerrjes së ajrit vendoset horizontalisht dhe ventilatori vendoset në 
shpejtësi të ulët për të parandaluar korrentet e ajrit. Pas ngrohjes, nxjerrja e ajrit dhe shpejtësia e ventilatorit vendosen sipas dëshirës    

Qetësi pëshpërime
Njësitë e brendshme Daikin bëjnë aq zhurmë sa një pëshpërimë. Gjithashtu njësitë e jashtme garantohen se nuk prishin 
qetësinë e fqinjit       

Ndryshimi automatik ftohje-ngrohje Zgjedh automatikisht modalitetin e ftohjes ose të ngrohjes për të arritur temperaturën e vendosur               

Filtri i ajrit Largon grimcat e pluhurit në ajër për të siguruar një furnizim të vazhdueshëm me ajër të pastër
G1
F8 

(opsional)
G1  G1   G1

F8 (opsional) 
G1

F8 (opsional)   G1 G1 G1 G1

Programi i tharjes Lejon reduktimin e niveleve të lagështisë pa ndryshime të temperaturës së dhomës               

Parandalimi i ndotjes së tavanit
Dalja e ajrit nga njësia e brendshme është projektuar në mënyrë specifike për të mos lejuar që ajri të fryjë drejt tavanit për të 
parandaluar ndotjen e tavanit    

Rrotullimi automatik vertikal
Mundësi për të zgjedhur lëvizjen automatike vertikale të fletëve të daljes së ajrit për një qarkullim ajri dhe shpërndarje 
uniforme të temperaturës      

Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit Shpejtësi të ndryshme të ventilatorit nga të cilat mund të zgjidhni, për të optimizuar nivelet e komoditetit 3 3 3 2 2 3 3 3 2
3 (50~63) 

2 (80~100)
2 3 3 2 2

Kontrolli individual i fletëve
Kontrolli individual i fletëve përmes telekomandës me tela e bën të lehtë rregullimin e pozicionit të secilës fletë 
individualisht, për t'iu përshtatur konfigurimit të çdo dhome të re. Disponohen edhe sete opsionale mbylljeje   

Programuesi javor i kohës Kohëmatësi mund të vendoset të nisë dhe të ndalojë punën në çdo kohë për çdo ditë ose për çdo javë               
Telekomandë me rreze infra të kuqe Telekomandë me rreze infra të kuqe me LCD për të kontrolluar në distancë njësinë tuaj të brendshme               
Telekomandë me tela Telekomandë me tela për të kontrolluar në distancë njësinë tuaj të brendshme               
Kontrolli i centralizuar Kontroll i centralizuar për të kontrolluar disa njësi të brendshme nga një pikë e vetme               

Rindezja automatike Pas shkëputjes së energjisë, njësia rifillon automatikisht punë me parametrat fillestarë               
Vetëdiagnostikimi Lehtëson mirëmbajtjen duke treguar defektet e sistemit ose anomalitë e funksionimit               
Kompleti i pompës së kullimit Lehtëson kullimin e kondensimit nga njësia e brendshme Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Opsional

Standard (50~63)
Opsional (80~100)

Opsional Opsional Standard

Për shumë banorë Furnizimi kryesor me energji i njësisë së brendshme mund të çaktivizohet kur dilni nga ndërtesa ose për qëllime shërbimi   () ()     ()   () ()  
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Njësitë kasetë me montim në tavan Njësitë e fshehura në tavan
Njësi me 
montim 
në mur

Njësitë me varje në 
tavan

Njësitë me qëndrim 
në dysheme

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

Teknologjia e inverterit Në ndërthurje me njësitë e jashtme të kontrolluara me inverter               
Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia Gjatë mungesës, mund të ruhen nivelet e brendshme të komoditetit               
Vetëm ventilator Kondicioneri i ajrit mund të përdoret si ventilator vetëm duke fryrë ajër, pa e ftohur ose pa e ngrohur atë               
Filtër me pastrim automatik

Filtri automatik pastrohet automatikisht një herë në ditë. Thjeshtësia e mirëmbajtjes do të thotë efikasitet optimal i energjisë 
dhe komoditet maksimal pa pasur nevojë për mirëmbajtje të shtrenjta dhe që marrin kohë 

Sensori i dyshemesë dhe i pranisë
Sensori i pranisë e drejton ajrin larg nga personat që dikton në dhomë. Sensori i dyshemesë dikton temperaturën mesatare 
të dyshemesë dhe siguron shpërndarje të njëtrajtshme të temperaturës mes tavanit dhe dyshemesë  

Parandalimi i korrenteve të ajrit
Kur fillon të ngrohet ose kur termostati është i fikur, drejtimi i nxjerrjes së ajrit vendoset horizontalisht dhe ventilatori vendoset në 
shpejtësi të ulët për të parandaluar korrentet e ajrit. Pas ngrohjes, nxjerrja e ajrit dhe shpejtësia e ventilatorit vendosen sipas dëshirës    

Qetësi pëshpërime
Njësitë e brendshme Daikin bëjnë aq zhurmë sa një pëshpërimë. Gjithashtu njësitë e jashtme garantohen se nuk prishin 
qetësinë e fqinjit       

Ndryshimi automatik ftohje-ngrohje Zgjedh automatikisht modalitetin e ftohjes ose të ngrohjes për të arritur temperaturën e vendosur               

Filtri i ajrit Largon grimcat e pluhurit në ajër për të siguruar një furnizim të vazhdueshëm me ajër të pastër
G1
F8 

(opsional)
G1  G1   G1

F8 (opsional) 
G1

F8 (opsional)   G1 G1 G1 G1

Programi i tharjes Lejon reduktimin e niveleve të lagështisë pa ndryshime të temperaturës së dhomës               

Parandalimi i ndotjes së tavanit
Dalja e ajrit nga njësia e brendshme është projektuar në mënyrë specifike për të mos lejuar që ajri të fryjë drejt tavanit për të 
parandaluar ndotjen e tavanit    

Rrotullimi automatik vertikal
Mundësi për të zgjedhur lëvizjen automatike vertikale të fletëve të daljes së ajrit për një qarkullim ajri dhe shpërndarje 
uniforme të temperaturës      

Shkallët e shpejtësisë së ventilatorit Shpejtësi të ndryshme të ventilatorit nga të cilat mund të zgjidhni, për të optimizuar nivelet e komoditetit 3 3 3 2 2 3 3 3 2
3 (50~63) 

2 (80~100)
2 3 3 2 2

Kontrolli individual i fletëve
Kontrolli individual i fletëve përmes telekomandës me tela e bën të lehtë rregullimin e pozicionit të secilës fletë 
individualisht, për t'iu përshtatur konfigurimit të çdo dhome të re. Disponohen edhe sete opsionale mbylljeje   

Programuesi javor i kohës Kohëmatësi mund të vendoset të nisë dhe të ndalojë punën në çdo kohë për çdo ditë ose për çdo javë               
Telekomandë me rreze infra të kuqe Telekomandë me rreze infra të kuqe me LCD për të kontrolluar në distancë njësinë tuaj të brendshme               
Telekomandë me tela Telekomandë me tela për të kontrolluar në distancë njësinë tuaj të brendshme               
Kontrolli i centralizuar Kontroll i centralizuar për të kontrolluar disa njësi të brendshme nga një pikë e vetme               

Rindezja automatike Pas shkëputjes së energjisë, njësia rifillon automatikisht punë me parametrat fillestarë               
Vetëdiagnostikimi Lehtëson mirëmbajtjen duke treguar defektet e sistemit ose anomalitë e funksionimit               
Kompleti i pompës së kullimit Lehtëson kullimin e kondensimit nga njësia e brendshme Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Opsional

Standard (50~63)
Opsional (80~100)

Opsional Opsional Standard

Për shumë banorë Furnizimi kryesor me energji i njësisë së brendshme mund të çaktivizohet kur dilni nga ndërtesa ose për qëllime shërbimi   () ()     ()   () ()  

*Shënim: në kutitë ngjyrë blu jepen të dhëna paraprake
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FXFQ-A

Pse të zgjedhim një kasetë me qarkullim në të gjitha anët?
•	 Dalje e ajrit 360° për efikasitet optimal dhe komoditet në dyqane, zyra dhe restorante.

•	 Panel unik i pastrimit automatik.

Kasetë me qarkullim në të gjitha anët

Përfitimet për instaluesin
 › Funksione unike dhe dizajn që përmirëson komoditetin, 
efikasitetin dhe instalimin.

 › Nevojitet më pak kohë për mirëmbajtje në vendin e instalimit.
 › Përdorni telekomandën për të hapur ose mbyllur një prej katër fletëve 
për t'iu përshtatur me lehtësi strukturës së një dhome në ndryshim.

 › Konfigurim i lehtë i opsionit të sensorëve për të përmirësuar 
komoditetin dhe për të kursyer energji.

 › Kutia e ndërrimit dhe lidhjet e tubacioneve janë të arritshme 
thjesht duke hequr panelin, duke e bërë shërbimin më të lehtë.

Përfitimet për konsulentin
 › Produkt me funksione unike në këtë treg.
 › Projektuar për përdorim në të gjitha llojet dhe madhësitë e zyrave 
komerciale dhe hapësirave të shitjes.

 › Produkt ideal për përmirësimin e nivelit BREEAM/EPDB.

Përfitimet për përdoruesit
 › Projektuar për përdorim në të gjitha llojet dhe madhësitë e zyrave 
komerciale dhe hapësirave të shitjes.

 › Kushte perfekte mjedisi: nuk ka më korrente apo këmbë të ftohta.
 › Kurseni deri në 50% në kostot e punës me panelin e pastrimit 
automatik, i cili lehtëson gjithashtu edhe mirëmbajtjen.

 › Klientët mund të kursejnë deri në 27% në faturat e tyre të 
energjisë falë opsionit të sensorit.

 › Përdorim fleksibël i hapësirës falë kontrollit individual të fletëve.

Funksione unike që ndihmojnë kursimin në kosto

 › Daikin ishte kompania e parë që prezantoi një kasetë 
duke përdorur parimin e qarkullimit në të gjitha anët 
me sensorë* dhe një panel unik pastrimi automatik*.

... Me efikasitet energjetik më të lartë se çdo tjetër

 › Panel i pastrimit automatik* 
nënkupton:
•	 Kostot reduktohen me 50% 

krahasuar me zgjidhjet 
standarde, falë pastrimit 
automatik të përditshëm 
të filtrit.

•	 Kërkohet më pak kohë për 
të pastruar filtrin: pluhuri 
mund të hiqet me lehtësi 
me një fshesë me korrent pa e hapur njësinë.

 › Falë sensorit të pranisë, njësia ndryshon vlerën e 
aktivizimit ose fiket plotësisht, nëse nuk ka persona 
në dhomë, duke rezultuar në kursim energjie deri 
në 27%.

Kasetë me pastrim 
automatik

Kasetë standarde me  
qarkullim në të gjitha anët

Krahasimi i energjisë së grumbulluar për 12 muaj

Konsumi i energjisë (kWh)

50% ndryshim 
në konsumin e 
energjisë

Korr. Gush. Sht. Tet. Nën. Dhj. Jan. Shk. Mars Prill Maj Qer. Korr.

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

* i disponueshëm si opsion

… Dhe komoditet i përmirësuar

 › Model i qarkullimit të ajrit 360°.
 › Sensori i pranisë* e drejton ajrin larg 
nga personat që dikton në dhomë.

 › Sensori i dyshemesë* dikton 
temperaturën mesatare të 
dyshemesë dhe siguron shpërndarje 
të njëtrajtshme të temperaturës mes tavanit dhe 
dyshemesë. 
Mirupafshim këmbë të ftohta!

Instalim fleksibël

 › Fletët mund të kontrollohen ose të mbyllen 
individualisht përmes telekomandës me tela, 
për t'iu përshtatur konfigurimit të dhomës. 
Disponohen edhe sete opsionale mbylljeje.

Referencat
Wolverhampton, Mbretëria e Bashkuar
Kostot u reduktuan me deri në 50% krahasuar me zgjidhjet 
standarde, falë pastrimit të përditshëm të filtrit.

sensori i 
pranisë

sensori i 
dyshemesë

Shikojeni në

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Njësia e brendshme FXFQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Ngrohje Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Dimensionet Njësia Lartësia mm 204 246 288

Gjerësia mm 840
Thellësia mm 840

Pesha Njësia kg 19 20 21 24 26
Veshja e jashtme Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Paneli dekorativ Modeli BYCQ140D7W1

Ngjyra E bardhë e pastër (RAL 9010)
Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 60x950x950
Pesha kg 5,4

Paneli dekorativ 2 Modeli BYCQ140D7W1W
Ngjyra E bardhë e pastër (RAL 9010)
Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 60x950x950
Pesha kg 5,4

Paneli dekorativ 3 Modeli BYCQ140D7GW1
Ngjyra E bardhë e pastër (RAL 9010)
Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 145x950x950
Pesha kg 10,3

Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit - 50 Hz

Ftohje E lartë/nom./e ulët 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
Ngrohje E lartë/nom./e ulët 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

Filtri i ajrit Lloji Rrjetë rezine me rezistencë ndaj mykut
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje E lartë/Nom. dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-
Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje E lartë/nom./e ulët dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36
Ngrohje E lartë/nom./e ulët dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 6,35 9,52

Gaz Dia. jasht. mm 12,7 15,9
Kullimi VP25 (Dia. jasht. 32 / Dia. brend. 25)

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC7FA532F

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele -
Telekomandë me tela BRC1D52 / BRC1E52A/B

BYCQ140D7W1 = panel ngjyrë e bardhë e pastër me fletë gri, BYCQ140D7W1W = panel standard ngjyrë e bardhë e pastër me fletë të bardha, BYCQ140D7GW1 = panel i bardhë me pastrim automatik
BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha. Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.

Kasetë me qarkullim në të gjitha anët

Dalje ajri 360° për efikasitet dhe komoditet optimal

 › Pastrimi automatik i përditshëm i filtrit rezulton në efikasitet dhe 
komoditet më të lartë dhe kosto më të ulëta në mirëmbajtje

 › Dy sensorët opsionalë inteligjentë përmirësojnë efikasitetin e 
energjisë dhe komoditetin

 › Kontrolli individual i fletëve. Fleksibilitet që i përshtatet strukturës së 
çdo dhome pa ndryshuar vendndodhjen e njësisë!

 › Lartësia më e ulët e instalimit në treg: 214 mm për kategorinë 20-63
 › Paneli dekorativ modern është i disponueshëm në 3 variacione të 
ndryshme: të bardhë (RAL9010) me fletë gri, plotësisht të bardhë 
(RAL9010) ose panel me pastrim automatik

 › Konsum i reduktuar i energjisë falë shkëmbyesit të nxehtësisë me 
tub të vogël të projektuar posaçërisht, motorit të ventilatorit DC 
dhe pompës së shkarkimit

 › Futje e ajrit të pastër e integruar në të njëjtin sistem duke reduktuar 
kështu kostot e instalimit, duke qenë se nuk kërkohet ajrosje shtesë

FXFQ-A

 › Dalja me tubacion të degëzuar lejon optimizimin e shpërndarjes 
së ajrit në dhoma me forma të çrregullta ose për të furnizuar ajër 
në dhoma të vogla pranë njëra-tjetrës

 › Pompa standarde e shkarkimit me ngritje 850 mm rrit 
fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit

 

BRC1E52A/B BRC7FA532F

FXFQ20-63A

sensori i pranisë
sensori i dyshemesë

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

Dalja e degëzuar Dalja kryesore

Njësia kryesore

Vrimat e hyrjes së ajrit të pastër në kasë Kompleti opsional i marrjes së ajrit të pastër

* Fut deri në 10% ajër të pastër në dhomë * Lejon që të hyjnë sasi më të mëdha ajri të pastër
* Shpërndan ajrin e pastër në mënyrë që të 

ftohet/ngrohet paraprakisht me më shumë 
efikasitet
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Përfitimet për instaluesin
 › Produkt unik në treg!
 › Telekomanda me përdorim të lehtë, e 
disponueshme në disa gjuhë, mundëson 
konfigurim të lehtë të opsionit të sensorit dhe 
kontroll të pozicionit të fletëve individuale

 › Plotëson shijen evropiane për dizajn.

Përfitimet për konsulentin
 › Produkt unik në treg!
 › Gërshetohet në mënyrë të përkryer në çdo 
dizajn të brendshëm zyre moderne

 › Përdorim fleksibël i hapësirës falë kontrollit 
individual të fletëve

 › Produkt ideal për përmirësimin e nivelit 
BREEAM/EPDB 

Përfitimet për përdoruesit
 › Perfeksioni inxhinierik dhe dizajni unik në një 
 › Njësia më e heshtur 
 › Kushte perfekte pune: nuk ka më korrente apo 
këmbë të ftohta

 › Kurseni deri në 27% në faturat e energjisë 
elektrike falë sensorëve opsionalë

 › Përdorim fleksibël i hapësirës falë kontrollit 
individual të fletëve

 › Telekomandë me përdorim të lehtë, e 
disponueshme në disa gjuhë.

FXZQ-A

•	 Dizajn unik në treg që integrohet plotësisht në tavan

Dizajn unik

 › Projektuar nga studioja gjermane e dizajnit për t'u 
përputhur plotësisht me shijen evropiane.

 › Integrohet plotësisht në tavan.
 › Plotësisht e integruar në një modul tavani, duke 
mundësuar që dritat, altoparlantët dhe sistemet e 
fikjes së zjarrit të instalohen në modulet pranë.

 › Paneli dekorativ i disponueshëm në 2 ngjyra 
(e bardhë dhe kombinim i të bardhës me të 
argjendtën).

Komoditet përmes teknologjisë unike

Kaseta më e qetë në treg (25dBA)

Sensori i pranisë (opsional)
 › Kur dhoma është bosh, ajo mund ta përshtasë 
temperaturën e vendosur ose mund ta fikë 
njësinë – duke kursyer energji.

 › Kur diktohen njerëz, drejtimi i qarkullimit të ajrit 
përshtatet për të shmangur që rryma e ajrit t'u 
drejtohet personave brenda.

Sensori i dyshemesë (opsional)
 › Dikton ndryshimin e temperaturës dhe e ridrejton 
qarkullimin e ajrit për të siguruar një shpërndarje të 
njëtrajtshme të temperaturës.

Efikasitet i lartë

 › Kur dhoma është bosh, opsioni i sensorit mund ta 
përshtasë temperaturën e vendosur ose mund ta 
fikë njësinë – duke kursyer deri në 27% energji.

 › Kontrolli individual i fletëve: kontrolloni me lehtësi 
një ose më shumë fletë përmes telekomandës me 
tela (BRC1E52) kur risistemoni dhomën. Kur i mbyllni 
ose i bllokoni plotësisht fletët, nevojitet opsioni 
“Pjesa izoluese e njësisë së daljes së ajrit”.

Kasetë plotësisht e sheshtë
 Dizajni dhe gjenialja në një

Shikojeni në

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Njësia e brendshme FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092

Ngrohje Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086
Dimensionet Njësia Lartësia mm 260

Gjerësia mm 575
Thellësia mm 575

Pesha Njësia kg 15,5 16,5 18,5
Veshja e jashtme Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Paneli dekorativ Modeli BYFQ60CW

Ngjyra E bardhë (N9,5)
Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 46x620x620
Pesha kg 2,8

Paneli dekorativ 2 Modeli BYFQ60CS
Ngjyra E bardhë (N9,5) + Argjend
Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 46x620x620
Pesha kg 2,8

Paneli dekorativ 3 Modeli BYFQ60B3W1
Ngjyra E bardhë (RAL9010)
Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 55x700x700
Pesha kg 2,7

Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit - 50 Hz

Ftohje E lartë/nom./e ulët 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
Ngrohje E lartë/nom./e ulët 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

Filtri i ajrit Lloji Rrjetë rezine me rezistencë ndaj mykut
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje E lartë/Nom. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje E lartë/nom./e ulët dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Ngrohje E lartë/nom./e ulët dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 6,35

Gaz Dia. jasht. mm 12,7
Kullimi VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26)

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-240
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC7F530W (panel i bardhë) / BRC7EB530 (panel standard) / BRC7F530S (panel gri)

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele -
Telekomandë me tela BRC1D52 / BRC1E52A/B

Kasetë plotësisht e sheshtë

Dizajn unik në treg që integrohet plotësisht në tavan

 › Kombinim i shkëlqyer i dizajnit ikonik dhe perfeksionit inxhinierik
 › Dy sensorët opsionalë inteligjentë përmirësojnë efikasitetin e 
energjisë dhe komoditetin

 › Njësi e kategorisë 15 e zhvilluar në mënyrë të veçantë për 
dhoma të vogla ose të izoluara mirë, siç janë zyrat e vogla.

 › Kontrolli individual i fletëve. Fleksibilitet që i përshtatet 
strukturës së çdo dhome pa ndryshuar vendndodhjen e njësisë!

 
 › Konsum i reduktuar i energjisë falë shkëmbyesit të nxehtësisë 
me tub të vogël të projektuar posaçërisht, motorit të ventilatorit 
DC dhe pompës së shkarkimit

 › Futje e ajrit të pastër e integruar në të njëjtin sistem duke reduktuar 
kështu kostot e instalimit, duke qenë se nuk kërkohet ajrosje shtesë

FXZQ-A

Dimensionet përfshijnë kutinë e kontrollit

 › Dalja me tubacion të degëzuar lejon optimizimin e shpërndarjes 
së ajrit në dhoma me forma të çrregullta ose për të furnizuar ajër 
në dhoma të vogla pranë njëra-tjetrës

 › Pompa standarde e shkarkimit me ngritje 850 mm rrit 
fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit

 

BRC1E52A-B BRC7F530W/S

FXZQ-A

sensori i pranisë
sensori i dyshemesë

Vrimat e hyrjes së ajrit të pastër në kasë Kompleti opsional i marrjes së ajrit të pastër

* Fut deri në 10% ajër të pastër në dhomë

* Lejon që të hyjnë sasi më të mëdha ajri të pastër

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

Dalja e degëzuar Dalja kryesore

Njësia kryesore
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Njësia e brendshme FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,031 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149

Ngrohje Nom. kW 0,028 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146
Dimensionet Njësia Lartësia mm 305

Gjerësia mm 775 990 1445
Thellësia mm 620

Pesha Njësia kg 19 22 25 33 38
Veshja e jashtme Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Paneli dekorativ Modeli BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Ngjyra E bardhë e freskët (6,5Y 9,5/0,5)
Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 55x1070x700 55x1285x700 55x1740x700
Pesha kg 10 11 13

Ventilatori - Vëllimi i qarkullimit të ajrit - 50 Hz Ftohje E lartë/nom./e ulët 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
Filtri i ajrit Lloji Rrjetë rezine me rezistencë ndaj mykut
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje E lartë/nom./e ulët dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0
Ngrohje E lartë/nom./e ulët dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 6,35 9,52

Gaz Dia. jasht. mm 12,7 15,9
Kullimi VP25 (Dia. jasht. 32 / Dia. brend. 25)

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-240
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC7C52

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele -
Telekomandë me tela BRC1D52 / BRC1E52A/B

Kasetë me montim në tavan me 
qarkullim ajri në 2 drejtime

Dizajni i hollë dhe me peshë të lehtë instalohet lehtësisht 
në korridore të ngushta

 › Thellësia e të gjitha njësive është 620 mm, ideale për korridore 
të ngushta

 › Po rinovoni dhomën? Me kontrollin individual të fletëve një 
ose më shumë fletë mund të mbyllen me lehtësi përmes 
telekomandës me tela

 › Konsum i reduktuar i energjisë falë shkëmbyesit të nxehtësisë 
me tub të vogël të projektuar posaçërisht, motorit të ventilatorit 
DC dhe pompës së shkarkimit

 › Futje e ajrit të pastër e integruar në të njëjtat sisteme duke 
reduktuar kështu kostot e instalimit, duke qenë se nuk kërkohet 
ajrosje shtesë

 › Njësia elegante gërshetohet me lehtësi me çdo interier. Fletët 
mbyllen plotësisht kur njësia nuk është në përdorim dhe grilat e 
hyrjes së ajrit nuk janë të dukshme

 › Komoditet optimal i garantuar me rregullim automatik të 
qarkullimit të ajrit sipas ngarkesës së kërkuar

 › Veprimet e mirëmbajtjes mund të kryhen duke hequr panelin e 
përparmë

 › Dalja me tubacion të degëzuar lejon optimizimin e shpërndarjes 
së ajrit në dhoma me forma të çrregullta ose për të furnizuar ajër 
në dhoma të vogla pranë njëra-tjetrës

FXCQ-A

BRC1E52A/B BRC7C52

FXCQ20-40A

 › Pompa standarde e shkarkimit me ngritje 500 mm rrit 
fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit

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

Dalja e degëzuar Dalja kryesore

Njësia kryesore

Vrimat e hyrjes së ajrit të pastër në kasë

* Fut deri në 10% ajër të pastër në dhomë

500 mm
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Njësia e brendshme FXKQ 25MA 32MA 40MA 63MA
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 2,8 3,6 4,5 7,10
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 3,2 4,0 5,0 8,00
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,066 0,076 0,105

Ngrohje Nom. kW 0,046 0,056 0,085
Dimensionet Njësia Lartësia mm 215

Gjerësia mm 1110 1310
Thellësia mm 710

Pesha Njësia kg 31 34
Veshja e jashtme Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Paneli dekorativ Modeli BYK45FJW1 BYK71FJW1

Ngjyra E bardhë
Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 70x1240x800 70x1440x800
Pesha kg 8,5 9,5

Ventilatori - Vëllimi i qarkullimit të ajrit - 50 Hz Ftohje E lartë/E ulët m³/min 11/9 13/10 18/15
Filtri i ajrit Lloji Rrjetë rezine me rezistencë ndaj mykut
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje E lartë/E ulët dBA 38,0/33,0 40,0/34,0 42,0/37,0
Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 6,35 9,52

Gaz Dia. jasht. mm 12,7 15,9
Kullimi VP25 (Dia. jasht. 32 / Dia. brend. 25)

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 15
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC4C61

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele -
Telekomandë me tela BRC1D52 / BRC1E52A/B

Kasetë këndore me montim 
në tavan

Njësi me fryrje në 1 drejtim për instalim në qoshe

 › Dimensione kompakte, mund të montohen me lehtësi në një 
zbrazëti të ngushtë në tavan (nevojitet vetëm 220 mm hapësirë 
në tavan, 195 me distancator paneli që disponohet si aksesor)

 › Kushtet optimale të qarkullimit të ajrit krijohen ose nga 
shkarkimi i ajrit për poshtë, ose nga shkarkimi i ajrit përballë 
(nëpërmjet grilës opsionale) ose nga kombinimi i të dyjave.

 
 › Veprimet e mirëmbajtjes mund të kryhen duke hequr panelin e 
përparmë 

 › Pompa standarde e shkarkimit me ngritje 500 mm rrit 
fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit

FXKQ-MA

BRC1E52A/B BRC4C61

FXKQ-M

500 mm

Shkarkim i poshtëm

Shkarkim i përparmë

Paneli i mbyllur dekorativ

Kombinimi
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Njësia e brendshme FXDQ 20M9 25M9
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 2,2 2,8
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 2,5 3,2
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,050

Ngrohje Nom. kW 0,050
Dimensionet Njësia Lartësia mm 230

Gjerësia mm 502
Thellësia mm 652

Boshllëku i kërkuar i tavanit > mm 250
Pesha Njësia kg 17
Veshja e jashtme Ngjyra E palyer

Materiali Çelik i galvanizuar
Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit - 50 Hz

Ftohje E lartë/E ulët m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8
Ngrohje E lartë/E ulët m³/min 6,7/5,2 7,4/5,8

Filtri i ajrit Lloji Rrjetë rezine me rezistencë ndaj mykut
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 50
Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje E lartë/E ulët dBA 37/32
Ngrohje E lartë/E ulët dBA 37/32

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 6,35

Gaz Dia. jasht. mm 12,7
Kullimi Dia. brend. 21,6. Dia. jasht. 27,2

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/230
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC4C62

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele BRC2E52C (lloji me rikuperim nxehtësie) / BRC3E52C (lloji me pompë nxehtësie)
Telekomandë me tela BRC1D52 / BRC1E52A/B

Njësi e vogël e fshehur në tavan

Dizajnuar për përdorim në hotele

 › Njësi kompakte (230 mm e lartë dhe 652 mm e thellë), mund të 
montohet lehtësisht në boshllëqe të ngushta në tavan

 › E fshehur në tavan: janë të dukshme vetëm grilat e thithjes dhe 
daljes së ajrit

 › Instalim fleksibël duke qenë se drejtimi i thithjes së ajrit mund të 
ndryshohet nga thithja prapa në thithjen poshtë

 › Për montim të thjeshtë, ena e kullimit mund të vendoset në të 
majtë ose në të djathtë të njësisë

FXDQ-M9

BRC1E52A/B BRC4C62

FXDQ-M9
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

750 mm

Njësia e brendshme FXDQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Ngrohje Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107
Dimensionet Njësia Lartësia mm 200

Gjerësia mm 750 950 1150
Thellësia mm 620

Boshllëku i kërkuar i tavanit > mm 240
Pesha Njësia kg 22 26 29
Veshja e jashtme Ngjyra Çelik i galvanizuar / I palyer
Ventilatori - Vëllimi i qarkullimit të ajrit - 50 Hz Ftohje E lartë/nom./e ulët 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
Ventilatori - Presioni statik i jashtëm - 50 Hz E lartë/Nom. Pa 30/10 44/15
Filtri i ajrit Lloji Mund të hiqet / të lahet / rezistente kundër mykut
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 50 51 52 53 54
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje E lartë/nom./e ulët dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30
Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52

Gaz Dia. jasht. mm 12,7 15,9
Kullimi VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26)

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC4C65

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele BRC2E52C (lloji me rikuperim nxehtësie) / BRC3E52C (lloji me pompë nxehtësie)
Telekomandë me tela BRC1D52 / BRC1E52A/B

Njësi e hollë e fshehur në tavan

Dizajn i hollë për instalim praktik

 › Përmasa kompakte, mund të montohet lehtësisht në një 
hapësirë boshe të tavanit prej vetëm 240 mm

 
 › Presioni statik mesatar i jashtëm deri në 44 Pa e lehtëson 
përdorimin e njësisë me tuba fleksibël të gjatësive të ndryshme

 › E fshehur në tavan: janë të dukshme vetëm grilat e thithjes dhe 
daljes së ajrit

 › Njësi e kategorisë 15 e zhvilluar në mënyrë të veçantë për 
dhoma të vogla ose të izoluara mirë, si për shembull dhomat e 
hoteleve, zyrat e vogla, etj.

 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me ventilator DC të 
projektuar enkas

 › Instalim fleksibël duke qenë se drejtimi i thithjes së ajrit mund të 
ndryshohet nga thithja prapa në thithjen poshtë

 › Pompa standarde e shkarkimit me ngritje 750 mm rrit 
fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit

FXDQ-A

BRC1E52A/B BRC4C65

FXDQ15-32A
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BRC1E52A/B

FXSQ-A

Njësi e fshehur në tavan me ESP 
mesatare

Njësia më e hollë, por njëkohësisht më e fuqishme,  
me presion statik mesatar në treg

Funksione unike për FXSQ-A:
 › Njësia më e hollë në kategori, vetëm 245 mm (lartësia e 
integruar 295 mm)

 › Nivel i ulët zhurme gjatë funksionimit
 › Presioni statik mesatar i jashtëm deri në 150 Pa e lehtëson 
përdorimin e tubave fleksibël të gjatësive të ndryshme

 › Funksioni i rregullimit automatik të qarkullimit të ajrit mat 
volumin e ajrit dhe presionin statik dhe e rregullon atë drejt 
qarkullimit nominal të ajrit, pavarësisht nga gjatësia e tubave, 
duke e bërë instalimin më të lehtë dhe duke garantuar 
komoditet. Gjithashtu, ESP-ja mund të ndryshohet përmes 
telekomandës me tela për të optimizuar volumin e ajrit të 
furnizuar

 › E fshehur në tavan: janë të dukshme vetëm grilat e thithjes dhe 
daljes së ajrit

 › Njësi e kategorisë 15 e zhvilluar në mënyrë të veçantë për 
dhoma të vogla ose të izoluara mirë, si për shembull dhomat e 
hoteleve, zyrat e vogla, etj.

 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me ventilator DC të 
projektuar enkas

 › Futje e ajrit të pastër e integruar në të njëjtin sistem duke 
reduktuar kështu kostot e instalimit, duke qenë se nuk kërkohet 
ajrosje shtesë

FXSQ-A

BRC4C65

 › Instalim fleksibël  
-  drejtimi i thithjes së ajrit mund të ndryshohet nga thithja prapa 

në thithjen poshtë 

 › Pompa standarde e shkarkimit e integruar rrit fleksibilitetin dhe 
shpejtësinë e instalimit

////////////////////////////////////
Pozicioni i marrjes së ajrit të pastër

Vrimat e hyrjes së ajrit të pastër në kasë

* Fut deri në 10% ajër të pastër në dhomë

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Funksioni i rregullimit automatik të qarkullimit 
të ajrit

 › Zgjedh automatikisht kurbën më të përshtatshme 
të ventilatorit për të arritur qarkullimin nominal të 
ajrit të njësive brenda ±10%

 › Pse? Pas instalimit, tubacioni real do të ndryshojë 
shpesh nga rezistenca e qarkullimit të ajrit e 
llogaritur fillimisht; qarkullimi real i ajrit mund të 
jetë shumë më i ulët ose më i lartë se nominalja, 
duke çuar në një mungesë të kapacitetit ose 
temperaturë jokomode të ajrit

 › Funksioni i rregullimit automatik të qarkullimit të 
ajrit do t'i përshtatet automatikisht shpejtësisë së 
ventilatorit të njësisë për çdo tubacion (për çdo 
model disponohen 10 ose më shumë kurba), duke 
e bërë instalimin shumë më të shpejtë
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Qarkullimi i ajrit (m³/min)

Linja e qarkullimit të klasifikuar të ajrit

+/- 10%

50

200

Kurba karakteristike e ventilatorit

Kurba e rezistencës aktuale të tubit

Kurba e rezistencës së tubit në kohën e dizajnimit

Qarkullimi i klasifikuar i ajrit

Qarkullimi i ajrit pa rregullimin automatik të qarkullimit të ajrit

Qarkullimi aktual i ajrit

Kursen 
kohën

Njësia e brendshme FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A

Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 10,0 26,0 18,0

Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 41 45 92 95 95 121 157 214 -

Ngrohje Nom. kW 38 42 89 92 92 118 154 211 -

Dimensionet Njësia Lartësia mm 245 245 245 245 245

Gjerësia mm 550 700 1000 1400 1550

Thellësia mm 800 800 800 800 800

Boshllëku i kërkuar i tavanit > mm 295
Pesha Njësia kg 23,5 24 28,5 29 35,5 36,5 46 47 51
Veshja e jashtme Ngjyra E pa lyer

Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Paneli dekorativ Modeli

Ngjyra
Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm
Pesha kg

Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit - 50 Hz

Ftohje E lartë/nom./e ulët m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 -
Ngrohje E lartë/nom./e ulët m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 -

Ventilatori - Presioni statik i jashtëm - 50 Hz E lartë/Nom. Pa 150 -
Filtri i ajrit Lloji Rrjetë rezine me rezistencë ndaj mykut
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje E lartë/Nom. dBA 54 55 60 59 61 61 64 -
Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje E lartë/nom./e ulët dBA 29,5/28/25 30/28/25 31/29/26 35/32/29 33/30/27 35/32/29 36/34/31 39/36/33 -
Ngrohje E lartë/nom./e ulët dBA 31,5/29/26 32/29/26 33/30/27 37/34/29 35/32/28 37/34/30 37/34/31 40/37/33 -

Agjenti ftohës Lloji / GWP R410A / 2078,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm Ø 6,35 (KONIKE) Ø 9,52 (KONIKE)

Gaz Dia. jasht. mm Ø 12,7 (KONIKE) Ø 15,9 (KONIKE)
Kullimi VP20 (DIA. JASHTËM 26, DIA. BRENDSHËM 20). lartësia e kullimit 625 mm

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 50 Hz  220-240 V
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16 -
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC4C65

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele BRC2E52C (lloji me rikuperim nxehtësie) / BRC3E52C (lloji me pompë nxehtësie)
Telekomandë me tela BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Njësi e fshehur në tavan me ESP 
të lartë

Ideale për hapësirat e mëdha

FXMQ-P: ESP deri në 200

 › Funksioni i rregullimit automatik të qarkullimit të ajrit mat 
volumin e ajrit dhe presionin statik dhe e rregullon atë drejt 
qarkullimit nominal të ajrit, pavarësisht nga gjatësia e tubave, 
duke e bërë instalimin më të lehtë dhe duke garantuar 
komoditet. Gjithashtu, ESP-ja mund të ndryshohet përmes 
telekomandës me tela për të optimizuar volumin e ajrit të 
furnizuar

 › Presioni i jashtëm statik i lartë deri në 200 Pa lejon një rrjet të 
gjerë të tubave dhe grilave.

 › E fshehur në tavan: janë të dukshme vetëm grilat e thithjes dhe 
daljes së ajrit

 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me ventilator DC të 
projektuar enkas

 › Futje e ajrit të pastër e integruar në të njëjtin sistem duke 
reduktuar kështu kostot e instalimit, duke qenë se nuk kërkohet 
ajrosje shtesë

 › Instalim fleksibël
-  drejtimi i thithjes së ajrit mund të ndryshohet nga thithja prapa 

në thithjen poshtë

 › Pompa standarde e shkarkimit e integruar rrit fleksibilitetin dhe 
shpejtësinë e instalimit (vetëm në FXMQ-P7)

FXMQ-P7/FXMQ-MA9

BRC1E52A/B

FXMQ50P

BRC4C65

FXMQ-MA9: ESP deri në 270

 › Presioni i jashtëm statik i lartë deri në 270 Pa lejon një rrjet të 
gjerë të tubave dhe grilave

 › E fshehur në tavan: janë të dukshme vetëm grilat e thithjes dhe 
daljes së ajrit

 › Njësi me kapacitet të madh: kapaciteti i ngrohjes deri në 31,5 kW
////////////////////////////////////

Pozicioni i marrjes së ajrit të pastër

Vrimat e hyrjes së ajrit të pastër në kasë

* Fut deri në 10% ajër të pastër në dhomë

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Njësia e brendshme FXMQ-P7/FXMQ-MA9 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200MA9 250MA9
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 1,294 1,465

Ngrohje Nom. kW 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 1,294 1,465
Dimensionet Njësia Lartësia mm 300 470

Gjerësia mm 1000 1400 1380
Thellësia mm 700 1100

Boshllëku i kërkuar i tavanit > mm 350 -
Pesha Njësia kg 35 46 137
Veshja e jashtme Ngjyra E palyer -

Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Paneli dekorativ Modeli BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 -

Ngjyra E bardhë (10Y9/0.5) -
Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 55x1100x500 55x1500x500 -x-x-
Pesha kg 4,5 6,5 -

Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit - 50 Hz

Ftohje E lartë/nom./e ulët m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 58/-/50 72/-/62
Ngrohje E lartë/nom./e ulët m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 -/-/-

Ventilatori - Presioni statik i jashtëm - 50 Hz E lartë/Nom. Pa 200/100 221/132 270/191
Filtri i ajrit Lloji Rrjetë rezine me rezistencë ndaj mykut -
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje E lartë/Nom. dBA 61/- 64/- 67/- 65/- 70/- -/-
Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje E lartë/nom./e ulët dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 48/-/45
Ngrohje E lartë/nom./e ulët dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 -/-/-

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 6,35 9,52

Gaz Dia. jasht. mm 12,7 15,9 19,1 22,2
Kullimi VP25(Dia. brend. 25/Dia. jasht. 32) PS1B

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16 15
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC4C65

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele BRC2E52C (lloji me rikuperim nxehtësie) / BRC3E52C (lloji me pompë nxehtësie)
Telekomandë me tela BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Qarkullimi i ajrit (m³/min)

Linja e qarkullimit të klasifikuar të ajrit

+/- 10%

50

200

Kurba karakteristike e ventilatorit

Kurba e rezistencës aktuale të tubit

Kurba e rezistencës së tubit në kohën e dizajnimit

Qarkullimi i klasifikuar i ajrit

Qarkullimi i ajrit pa rregullimin automatik të qarkullimit të ajrit

Qarkullimi aktual i ajrit

Funksioni i rregullimit automatik të qarkullimit 
të ajrit

 › Zgjedh automatikisht kurbën më të përshtatshme 
të ventilatorit për të arritur qarkullimin nominal të 
ajrit të njësive brenda ±10%

 › Pse? Pas instalimit, tubacioni real do të ndryshojë 
shpesh nga rezistenca e qarkullimit të ajrit e 
llogaritur fillimisht; qarkullimi real i ajrit mund të 
jetë shumë më i ulët ose më i lartë se nominalja, 
duke çuar në një mungesë të kapacitetit ose 
temperaturë jokomode të ajrit

 › Funksioni i rregullimit automatik të qarkullimit të 
ajrit do t'i përshtatet automatikisht shpejtësisë së 
ventilatorit të njësisë për çdo tubacion (për çdo 
model disponohen 10 ose më shumë kurba), duke 
e bërë instalimin shumë më të shpejtë

Kursen 
kohën
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BRC1E51A/B BRC4C65

FXTQ50A

Njësia e brendshme FXTQ 50A 63A 80A 100A
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 5,6 7,1 8,7 11,2
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 6,3 8,0 10,0 12,5
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,214 0,243 1,294 1,465

Ngrohje Nom. kW 0,211 0,240 1,294 1,465
Dimensionet Njësia Lartësia mm 245 470

Gjerësia mm 1400 1550 1380
Thellësia mm 800 1100

Pesha Njësia kg 47 51 137
Veshja e jashtme Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Ventilatori - Vëllimi i qarkullimit të ajrit - 50 Hz Ftohje E lartë/E ulët m³/min 36/26 39/28 58/50 72/62
Ventilatori - Presioni statik i jashtëm - 50 Hz E lartë/Nom. Pa 150/50 140/50 221/132 270/191
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje E lartë/E ulët dBA 39/33 42/34 48/45
Agjenti ftohës Lloji R-410A
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52

Gaz Dia. jasht. mm 15,9 19,1 22,2
Kullimi VP20 PS1B

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16 15
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC4C65

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele BRC2E52C (rikuperim nxehtësie) / BRC3E52C (pompë nxehtësie)
Telekomandë me tela BRC1D52 / BRC1E52A/B

 Mund të lidhet vetëm me REYQ8-16T, RYYQ8-16T, RXYQ8-16T(9)

Njësi e fshehur në tavan

Për efikasitetin më të lartë në energji

 › Funksioni i rregullimit automatik të qarkullimit të ajrit mat volumin 
e ajrit dhe presionin statik dhe e rregullon atë drejt qarkullimit 
nominal të ajrit, pavarësisht nga gjatësia e tubave, duke e bërë 
instalimin më të lehtë dhe duke garantuar komoditet. Gjithashtu, 
ESP mund të ndryshohet përmes telekomandës me tel për të 
optimizuar volumin e ajrit të furnizuar (për kategorinë 50 dhe 63)

 › Hapësirat e ngushta në tavane nuk përbëjnë më sfidë, njësitë e 
kategorisë 50 dhe 60 mund të integrohen me shpejtësi duke qenë 
se kanë lartësi vetëm 245 mm.

 › Presioni statik i lartë i jashtëm deri në 270 Pa e lehtëson përdorimin 
e tubave fleksibël të gjatësive të ndryshme

 › E fshehur në tavan: janë të dukshme vetëm grilat e thithjes dhe 
daljes së ajrit

FXTQ-A
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Njësia e brendshme FXAQ 15P 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,017 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050

Ngrohje Nom. kW 0,025 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060
Dimensionet Njësia Lartësia mm 290

Gjerësia mm 795 1050
Thellësia mm 238

Pesha Njësia kg 11 14
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë (3,0Y8,5/0,5)
Ventilatori - Vëllimi i qarkullimit të ajrit - 50 Hz Ftohje E lartë/E ulët m³/min 7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14
Filtri i ajrit Lloji Rrjetë rrëshire me larje
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje E lartë/E ulët dBA 34,0/29,0 35,0/29,0 36,0/29,0 37,5/29,0 39,0/34,0 42,0/36,0 47,0/39,0
Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 6,35 9,52

Gaz Dia. jasht. mm 12,7 15,9
Kullimi VP13 (Dia. brend. 13/Dia. jasht. 18)

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-240
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC7EB518

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele -
Telekomandë me tela BRC1E52A/B / BRC1D52

Njësi me montim në mur

Për dhoma pa tavane të varura apo hapësirë të lirë në 
dysheme

 › Paneli ballor i sheshtë kombinohet me çdo lloj dekori të 
brendshëm dhe është më i lehtë për t'u pastruar

 › Mund të instalohet si në ndërtesat e reja, ashtu dhe në projektet 
e rikonstruksionit

 › Njësi e kategorisë 15 e zhvilluar në mënyrë të veçantë për 
dhoma të vogla ose të izoluara mirë, si për shembull dhomat e 
hoteleve, zyrat e vogla, etj.

 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me ventilator DC të 
projektuar enkas

 › Ajri shpërndahet në mënyrë komode lart dhe poshtë falë 
5 këndeve të ndryshueshme të daljes së ajrit që mund të 
programohen përmes telekomandës

 › Funksionet e mirëmbajtjes mund të kryhen nga pjesa e 
përparme e njësisë

FXAQ-P

BRC1E52A/B BRC7E518

FXAQ15-32P



94

Njësia e brendshme FXHQ 32A 63A 100A
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 3,6 7,1 11,2
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 4,0 8,0 12,5
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,107 0,111 0,237

Ngrohje Nom. kW 0,107 0,111 0,237
Dimensionet Njësia Lartësia mm 235

Gjerësia mm 960 1270 1590
Thellësia mm 690

Pesha Njësia kg 24 33 39
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë e freskët

Materiali Rrëshirë
Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit - 50 Hz

Ftohje E lartë/nom./e ulët m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0
Ngrohje E lartë/nom./e ulët m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Filtri i ajrit Lloji Rrjetë rezine me rezistencë ndaj mykut
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje E lartë/nom./e ulët dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Ngrohje E lartë/nom./e ulët dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 6,35 9,52

Gaz Dia. jasht. mm 12,7 15,9
Kullimi VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26)

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-240
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC7G53

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele -
Telekomandë me tela BRC1E52A/B / BRC1D52

Njësi me varje në tavan

Për dhoma të gjera pa tavane të varura apo hapësirë të lirë 
në dysheme

 › Ideale për qarkullimin komod të ajrit në dhoma të gjera falë 
efektit Coanda: kënd i daljes së ajrit deri në 100°

 
 › Edhe dhomat me tavane deri në 3,8 m mund të ngrohen ose të 
ftohen shumë lehtë pa humbje të kapacitetit

 › Mund të instalohet si në ndërtesat e reja, ashtu dhe në projektet 
e rikonstruksionit

 › Mund të montohet me lehtësi në qoshe dhe në hapësira të ngushta, 
sepse ka nevojë vetëm për 30 mm hapësirë anësore shërbimi

 › Futje e ajrit të pastër e integruar në të njëjtat sisteme duke 
reduktuar kështu kostot e instalimit, duke qenë se nuk kërkohet 
ajrosje shtesë

 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit DC të ventilatorit 
dhe pompës së kullimit të projektuara posaçërisht

 › Njësia elegante gërshetohet me lehtësi me çdo interier. 
Fletët mbyllen plotësisht kur njësia nuk është në punë

FXHQ-A

BRC1E52A-B BRC7G53

FXHQ63A

≥300

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

//////////////////////
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Dalja e ajrit

Hyrja e ajrit

Pengesa
30 ose më shumë 

(Hapësira e shërbimit)
30 ose më shumë 
(Hapësira e shërbimit)

Vrimat e hyrjes së ajrit të pastër në kasë

* Fut deri në 10% ajër të pastër në dhomë
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Njësia e brendshme FXUQ 71A 100A
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 8,0 11,2
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 9,0 12,5
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,090 0,200

Ngrohje Nom. kW 0,073 0,179
Dimensionet Njësia Lartësia mm 198

Gjerësia mm 950
Thellësia mm 950

Pesha Njësia kg 26 27
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë e freskët

Materiali Rrëshirë
Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit - 50 Hz

Ftohje E lartë/nom./e ulët m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0
Ngrohje E lartë/nom./e ulët m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0

Filtri i ajrit Lloji Rrjetë rezine me rezistencë ndaj mykut
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje E lartë/nom./e ulët dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Ngrohje E lartë/nom./e ulët dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 9,52

Gaz Dia. jasht. mm 15,9
Kullimi Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC7C58

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele -
Telekomandë me tela BRC1E52A/B / BRC1D52

Njësi e varur në tavan me fryrje 
ajri në 4 drejtime 

Njësia unike Daikin për dhoma të larta pa tavane të varura 
apo hapësirë të lirë në dysheme

 › Edhe dhomat me tavane deri në 3,5 m mund të ngrohen ose të 
ftohen shumë lehtë pa humbje të kapacitetit

 › Mund të instalohet si në ndërtesat e reja, ashtu dhe në projektet 
e rikonstruksionit

 › Po rinovoni dhomën? Me kontrollin individual të fletëve një 
ose më shumë fletë mund të mbyllen me lehtësi përmes 
telekomandës me tela

 

 › Konsum i reduktuar i energjisë falë shkëmbyesit të nxehtësisë 
me tub të vogël të projektuar posaçërisht, motorit të ventilatorit 
DC dhe pompës së shkarkimit

 › Njësia elegante gërshetohet me lehtësi me çdo interier. 
Fletët mbyllen plotësisht kur njësia nuk është në punë

 › Komoditet optimal i garantuar me rregullim automatik të 
qarkullimit të ajrit sipas ngarkesës së kërkuar

 › 5 kënde të ndryshme daljeje të ajrit mes 0 dhe 60° mund të 
programohen nëpërmjet telekomandës

FXUQ-A

BRC1E52A/B BRC7CB58

FXUQ-A

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

≤500

VP20

 › Pompa standarde e shkarkimit me ngritje 500 mm rrit 
fleksibilitetin dhe shpejtësinë e instalimit
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Njësia e brendshme FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110

Ngrohje Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107
Dimensionet Njësia Lartësia mm 720 / 620 (1)

Gjerësia mm 750 950 1150
Thellësia mm 200

Pesha Njësia kg 22 26 29
Veshja e jashtme Ngjyra: E palyer

Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Ventilatori - Vëllimi i qarkullimit të ajrit - 50 Hz Ftohje E lartë/nom./e ulët 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
Ventilatori - Presioni statik i jashtëm - 50 Hz E lartë/Nom. Pa 41/10 42/10 52/15 59/15 55/15
Filtri i ajrit Rrjetë rezine me rezistencë ndaj mykut
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA 51 52 53 54
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje E lartë/nom./e ulët dBA 30/28,5/27 32/30/28 33/31/29 35/33/32
Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 6,35 9,52

Gaz Dia. jasht. mm 12,7 15,9
Kullimi VP20 (Dia. brend. 20/Dia. jasht. 26)

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC4C65

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele BRC2E52C (lloji me rikuperim nxehtësie) / BRC3E52C (lloji me pompë nxehtësie)
Telekomandë me tela BRC1D52 / BRC1E52A/B

(1) Pa këmbët

Njësi e fshehur me qëndrim në dysheme

Projektuar për t'u fshehur në mure

 › ESP-ja e lartë lejon instalim fleksibël 
 › Lartësia e ulët mundëson që njësia të përshtatet në mënyrë të 
përkryer nën një dritare

 › Shkrihet natyrshëm me çdo lloj dekori të brendshëm: duken 
vetëm grilat e thithjes dhe të shkarkimit

 › Kërkon hapësirë shumë të vogël instalimi duke qenë se thellësia 
është vetëm 200 mm

FXNQ-A

FXNQ-A

BRC4C65BRC1E52A-B
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Njësia e brendshme FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000
Fuqia në hyrje - 50 Hz Ftohje Nom. kW 0,049 0,090 0,110

Ngrohje Nom. kW 0,049 0,090 0,110
Dimensionet Njësia Lartësia mm 600

Gjerësia mm 1000 1140 1420
Thellësia mm 232

Pesha Njësia kg 27 32 38
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë e pastër (RAL9010) / Gri e errët (RAL7011)
Ventilatori - Vëllimi i qarkullimit të ajrit - 50 Hz Ftohje E lartë/E ulët m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Filtri i ajrit Lloji Rrjetë rrëshire
Niveli i fuqisë së zhurmës Ftohje Nom. dBA -
Niveli i presionit të zhurmës Ftohje E lartë/E ulët dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 6,35 9,52

Gaz Dia. jasht. mm 12,7 15,9
Kullimi Dia. jasht. 21 (Klorur vinili)

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Rryma - 50 Hz Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 15
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe BRC4C65

Telekomandë e thjeshtuar me kabllo për përdorime në hotele BRC2E52C (lloji me rikuperim nxehtësie) / BRC3E52C (lloji me pompë nxehtësie)
Telekomandë me tela BRC1D52 / BRC1E52A/B

Njësi me qëndrim në dysheme

Për kondicionimin e ajrit në zona brenda një perimetri

 › Njësia mund të instalohet si një model që qëndron i pavarur në 
këmbë nëpërmjet përdorimit të pllakës mbajtëse opsionale të 
pasme

 › Lartësia e ulët mundëson që njësia të përshtatet në mënyrë të 
përkryer nën një dritare

 › Kuti me stil modern, me lustër në ngjyrë të bardhë të pastër 
(RAL9010) dhe gri metali (RAL7011) kombinohet me lehtësi me 
çdo interier

 › Kërkon shumë pak hapësirë instalimi

 › Instalimi i montuar në mur lehtëson pastrimin poshtë njësisë, ku 
tenton të grumbullohet pluhuri

 › Telekomanda me tela mund të integrohet lehtësisht brenda 
njësisë

FXLQ-P

BRC1E52A/B BRC4C65

FXLQ20,25P

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

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

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

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

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

≥100 mm

≥1750 mm

Me qëndrim në 
dysheme

Me montim në 
mur

>20 mm

>20 mm
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Njësitë moderne të brendshme 

pamje e përgjithshme

1 Nevojitet paneli dekorativ BYCQ140CG + BRC1E52A/B 
2 Për të lidhur njësitë e brendshme moderne nevojitet një njësi BPMKS 
3 Për njësitë RXYSQ nuk lejohet kombinimi i njësive të brendshme RA me njësitë e brendshme VRV.

Kategoria e kapacitetit (kW)

Njësi e jashtme e lidhshme

R
Y

Y
Q

-T

R
X

Y
Q

-T
(9

)

R
X

Y
SQ

-P
8V

13

R
X

Y
SQ

-P
8Y

13

Lloji Modeli Emri i produktit 15 20 25 35 42 50 60 71

Kasetë me 
montim  
në tavan

Kasetë me qarkullim në të gjitha 
anët  (përfshihet funksioni i pastrimit 

automatik1)

FCQG-F     

Kasetë plotësisht  
e sheshtë

FFQ-C      

E fshehur  
në tavan

Njësi e vogël e fshehur në tavan FDBQ-B   

Njësi e hollë e fshehur në tavan FDXS-F(9)      

Njësi e fshehur në tavan me 
ventilator të drejtuar nga inverteri

FBQ-D     

Me montim 
në mur

Daikin Emura  
Njësi me montim 
në mur

FTXG-LW/LS        

Njësi me montim në mur
CTXS-K 
FTXS-K          

Njësi me montim në mur FTXS-G      

Me varje  
në tavan

Njësi me varje në tavan FHQ-C     

Me qëndrim 
në dysheme

Njësi Nexura me qëndrim në 
dysheme

FVXG-K       

Njësi me qëndrim në dysheme FVXS-F       

Njësi e llojit fleksibël FLXS-B(9)        

Në varësi të përdorimit, njësitë e brendshme Split dhe 
Sky Air mund të lidhen me njësitë tona të jashtme 
VRV IV dhe VRV III-S. Referojuni portofolit të njësive të 
jashtme për kufizimet e kombinimeve.
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Kombinoni njësi të brendshme VRV 
me njësi të brendshme moderne 

në një pompë  
nxehtësie VRV IV

Lidhni vetëm njësi të brendshme 
moderne me njësitë e jashtme VRV III-S 

me një pompë  
nxehtësie VRV III-S 

FVXG-K

Nexura

FXFQ-A

Njësia e brendshme VRV

FXSQ-A

Njësia e brendshme VRV

FTXG-LW

Daikin Emura

BPMKS967A2
Pompë nxehtësie VRV IV

RYYQ-T

RXYQ-T(9)

FCQG-F
BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

FBQ-D

Pompë nxehtësie VRV III-S

RXYSQ-P8V

RXYSQ-P8Y

Pompa e nxehtësisë VRV e kombinuar me  
njësi të brendshme moderne

Pajisje me degëzim

Për të lidhur njësitë e brendshme Split dhe Sky Air  
me njësitë e jashtme VRV

BPMKS967A

BPMKS967B2

Pajisje me degëzim BPMKS967B2 BPMKS967B3

Njësitë e brendshme të lidhshme 1~2 1~3

Kapaciteti maks. i lidhjeve të brendshme 14,2 20,8
Kombinacioni maks. i lidhjeve 71+71 60+71+71
Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 180x294x350
Pesha kg 7 8
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KARTAT E ARGUMENTEVE

Daikin Emura
Forma. Funksioni. Të rimodeluara

Përfitimet
 › Një kombinim i shkëlqyer i dizajnit ikonik dhe perfeksionit 
inxhinierik

 › Dizajn modern në ngjyrë të bardhë kristali mat dhe të argjendtë
 › Nivele zhurme me qetësi pëshpërime, deri në 19 dBA
 › Lëvizje e fletëve horizontalisht dhe vertikalisht
 › Syri inteligjent me 2 zona kursen energji duke reduktuar 
vlerën e aktivizimit nëse nuk ka njeri dhe e drejton qarkullimin 
e ajrit larg njerëzve, duke shmangur kështu korrentet e ftohta

 › Programuesi javor i kohës
 › Kontrolluesi në linjë: Gjithmonë në kontroll, 
pavarësisht se ku ndodheni 

Pse duhet të zgjidhni Daikin Emura?

•	 Dizajn unik. Projektuar në Evropë për Evropën.

•	 Efikasitet i lartë sezonal, i përmirësuar më tej 

nga teknika për kursimin e energjisë të tilla si 

programuesi javor i kohës dhe syri inteligjent.

•	 Komoditet optimal falë teknologjive të 

përparuara p.sh. syri inteligjent me 2 zona, 

funksionimi i qetë si pëshpërimë dhe kontrolluesi 

në linjë.

emura
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emura

ARC466A1

Njësia e brendshme FTXG 20LW/S 25LW/S 35LW/S 50LW/S
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë/E argjendtë
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 303x998x212
Pesha Njësia kg 12
Filtri i ajrit Lloji Mund të hiqet / të lahet / rezistente kundër mykut
Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6
Ngrohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ftohje dBA 54 59 60
Ngrohje dBA 56 59 60

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32
Ngrohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe ARC466A1

Njësi me montim në mur

Më e mira e dizajnit, duke ofruar efikasitet dhe komoditet 
superior

 › Vlera sezonale efikasiteti deri në A+++
 › Kombinim i veçantë i dizajnit ikonik dhe perfeksionit inxhinierik 
me një sipërfaqe elegante në të argjendtë dhe antracit ose në 
ngjyrë të bardhë kristali mat

 › Modeluar për të balancuar në mënyrë të përkryer lidershipin 
teknologjik dhe bukurinë e aerodinamikës

 › Paneli i kontrollit online (opsional): Kontrolloni njësinë tuaj 
të brendshme nga çdo vendndodhje përmes aplikacioneve, 
përmes rrjetit lokal ose internetit

 › Funksionim i qetë si pëshpërimë: njësia me zor mund të 
dëgjohet se punon. Niveli i presionit të zërit ulet në 19dBA!

FTXG-LW/S

FTXG-LS
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ARC466A6

C/FTXS-K

Njësia e brendshme CTXS15K CTXS35K FTXS 20K FTXS 25K FTXS 35K FTXS 42K FTXS 50K FTXS 60G FTXS 71G
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 289x780x215 289x900x215 298x900x215 290x1050x250
Pesha Njësia kg 8 11 12
Filtri i ajrit Lloji Mund të hiqet / të lahet / rezistente kundër mykut
Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,2/11,2/7,0/4,1 11,9/11,9/7,4/4,5 16,0/16,0/11,3/10,1 17,2/17,2/11,5/10,5
Ngrohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8/6,0/4,3 10,0/8,0/6,0/4,3 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9/12,6/11,3 19,5/16,7/14,2/12,6

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ftohje dBA 55 59 58 59 60 63
Ngrohje dBA 56 58 59 60 59 62

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34
Ngrohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe ARC466A6 ARC452A3

Njësi me montim në mur

Dizajn i fshehtë dhe modern për efikasitet dhe komoditet 
optimal falë syrit inteligjent për 2 zona

 › Dizajn diskret dhe modern. Këndet e tij të lëmuara gërshetohen 
bukur me murin duke rezultuar në një prani modeste që 
përputhet me dekorin e brendshëm.

 › Finiturë me cilësi të lartë në ngjyrë të bardhë kristali mat
 › Funksionim i qetë si pëshpërimë: njësia me zor mund të 
dëgjohet se punon. Niveli i presionit të zërit ulet në 19dBA!

 › Ideale për instalim në dhoma gjumi (kategoria 20,25) dhe në 
ambiente banimi me forma jo të rregullta (kategoria 35,42,50)

 › Syri inteligjent për 2 zona: rryma e ajrit dërgohet në një hapësirë 
të ndryshme nga ajo ku ndodhet personi në atë moment; nëse 
nuk diktohet njeri, njësia do të kalojë automatikisht në cilësimin 
me efikasitet energjie (FTXS35,42,50K)

 › Paneli i kontrollit online (opsional): Kontrolloni njësinë tuaj 
të brendshme nga çdo vendndodhje përmes aplikacioneve, 
përmes rrjetit lokal ose internetit

C/FTXS-K
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Logo grijs

Komoditeti është çelësi
Nexura e kthen botën tuaj në një botë komode. 
Freskia e një flladi vere ose kënaqësia e një burimi 
shtesë ngrohjeje sjell një ndjenjë mirëqenieje në 
mjedisin tuaj gjatë të gjithë vitit. Dizajni i saj që 
përshtatet por edhe elegant me një panel të përparmë 
që rrezaton ngrohtësi shtesë, niveli i ulët i zhurmës dhe 
qarkullimi i reduktuar i ajrit e kthen dhomën tuaj në një 
strehë të sigurt.

Panel me ngrohje me rrezatim
Për të shtuar edhe më shumë komoditet në ditët e 
ftohta, paneli me pjesë të përparme prej alumini i 
njësisë Nexura ka aftësinë e ngrohjes, si një radiator 
tradicional. Rezultati? Një ndjesi komode prej ajri 
të ngrohtë që ju mbështjell. Dhe gjithçka që duhet 
të bëni që të aktivizoni këtë funksion unik, është të 
shtypni butonin “Radiant” në telekomandë.

Kontrolluesi në linjë
Gjithmonë në kontroll, pavarësisht se ku ndodheni.

Pse duhet të zgjidhni Nexura?

•	 Panel unik me nxehtësi rrezatuese që ngroh si radiator tradicional

•	 Funksionim i qetë si pëshpërimë, deri në 19 dBA

•	 Dizajn modest, por modern

•	 Qarkullim i reduktuar i ajrit, i cili krijon një shpërndarje të njëtrajtshme të ajrit nëpër dhomë

KARTAT E ARGUMENTEVE

Më të mirat e dy botëve, të bashkuara

Komoditet dhe 
dizajn i pastër

Kontrolloni njësinë tuaj të brendshme nga çdo 
vendndodhje me një aplikacion, përmes rrjetit tuaj 
lokal ose internetit.

ngrohje  
me  

rrezatim

Përfitimet
 › Luhatje automatike vertikale
 › Programuesi javor i kohës
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ARC466A2

FVXG-K

Njësia e brendshme FVXG 25K 35K 50K
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë e freskët (6,5Y 9,5/0,5)
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 600x950x215
Pesha Njësia kg 22
Filtri i ajrit Lloji Mund të hiqet / të lahet / rezistente kundër mykut
Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0
Ngrohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ftohje dBA 52 58
Ngrohje dBA 53 60

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Ngrohje I lartë/Nom./I ulët/Funksionim pa zhurmë/Ngrohje me rrezatim dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe ARC466A2

(1) EER/COP sipas Eurovent 2012, për përdorim vetëm jashtë BE-së (2) Efikasitet nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°

Njësi me qëndrim në dysheme 
me panel ngrohës rrezatues

Njësi elegante me qëndrim në dysheme me panel ngrohës 
rrezatues për ngrohje komode dhe zhurmë shumë të ulët

 › Pjesa prej alumini në panelin ballor të njësisë së brendshme 
Nexura ka aftësinë e ngrohjes, si një radiator tradicional, për të 
shtuar më shumë komoditet gjatë ditëve të ftohta

 › I qetë dhe i fshehtë, Nexura ju ofron më të mirën në ngrohje 
dhe ftohje, në komoditet dhe dizajn

 › Njësia e brendshme shpërndan ajër me zhurmën e pëshpëritjes. 
Zhurma e krijuar mezi kap 22dBA në ftohje dhe 19dBA në 
modalitet ngrohjeje me rrezatim. Për krahasim, zhurma e 
ambientit në një dhomë të qetë arrin mesatarisht në 40dBA.

 › Lëvizja komode automatike vertikale e fletëve siguron funksionimin 
pa krijuar rryma ajri dhe parandalon ndotjen e tavanit

 › Paneli i kontrollit online (opsional): Kontrolloni njësinë tuaj 
të brendshme nga çdo vendndodhje përmes aplikacioneve, 
përmes rrjetit lokal ose internetit

 › Mund të instalohet në mur ose në një pozicion të fshehur

FVXG-K 
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ARC452A1

FVXS-F

Njësia e brendshme FVXS 25F 35F 50F
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 600x700x210
Pesha Njësia kg 14
Filtri i ajrit Lloji Mund të hiqet / të lahet / rezistente kundër mykut
Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6
Ngrohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ftohje dBA 52 60
Ngrohje dBA 52 60

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Ngrohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe ARC452A1

(1) EER/COP sipas Eurovent 2012, për përdorim vetëm jashtë BE-së (2) Efikasitet nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°

Njësi me qëndrim në dysheme

Njësi me qëndrim në dysheme për komoditet optimal në 
ngrohje, falë qarkullimit të dyfishtë të ajrit

 › Lartësia e ulët mundëson që njësia të përshtatet në mënyrë të 
përkryer nën një dritare

 › Mund të instalohet në mur ose në një pozicion të fshehur
 › Lëkundja automatike vertikale i lëviz krahët e shkarkimit lart 
dhe poshtë për shpërndarje efikase të ajrit dhe të temperaturës 
në të gjithë dhomën

 › Paneli i kontrollit online (opsional): Kontrolloni njësinë tuaj 
të brendshme nga çdo vendndodhje përmes aplikacioneve, 
përmes rrjetit lokal ose internetit

FVXS-F
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ARC433B67

FLXS-B

Njësia e brendshme FLXS 25B 35B9 50B 60B
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë bajameje E bardhë bajameje
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 490x1050x200 490x1050x200
Pesha Njësia kg 16 17
Filtri i ajrit Lloji Mund të hiqet / të lahet / rezistente kundër mykut
Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 7,6/7,6/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/11,4/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3
Ngrohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë m³/min 9,2/8,3/7,4/6,6 12,8/10,4/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5

Niveli i fuqisë së 
zhurmës

Ftohje dBA 51 53 60
Ngrohje dBA 51 59 - 59

Niveli i presionit të 
zhurmës

Ftohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39
Ngrohje I lartë/nom./i ulët/funksionim pa zhurmë dBA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Sistemet e kontrollit Telekomandë me rreze infra të kuqe ARC433B67

 (1) EER/COP sipas Eurovent 2012, për përdorim vetëm jashtë BE-së (2) Efikasitet nominal: ftohje në ngarkesë nominale 35°/27°, ngrohje në ngarkesë nominale 7°/20°

Njësi e llojit fleksibël

Njësi fleksibël, ideale për dhoma pa tavan të varur, mund të 
përshtatet në tavan ose në mur

 › Mund të përshtatet në tavan ose në mur të poshtëm; lartësia e 
ulët bën të mundur që njësia të përshtatet poshtë një dritareje

 › Lëkundja automatike vertikale i lëviz krahët e shkarkimit lart dhe 
poshtë për shpërndarje efikase të ajrit dhe të temperaturës në të 
gjithë dhomën

 › Funksionimi gjatë largimit nga shtëpia ruan temperaturën e 
brendshme sipas dëshirës suaj ndërkohë që jeni larg, duke 
kursyer energji.

 › Kontrolluesi në linjë (opsional): kontrolloni njësinë tuaj 
të brendshme nga çdo vendndodhje përmes telefonit 
smartphone, laptopit, kompjuterit, tabletës ose ekranit me 
prekje

FLXS-B(9)
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Uji i ngrohtë
Prodhim efikas i ujit të ngrohtë për ngrohje nën 

dysheme, radiatorë dhe njësi për trajtimin e ajrit ose 

për prodhimin e ujit të ngrohtë për përdorim në 

lavamanë, banja apo dushe. Integrimi i rikuperimit 

të nxehtësisë në sistemin VRV nënkupton se 

prodhimi i ujit të ngrohtë është praktikisht falas.

Uji i ngrohtë

Kuti uji me temperaturë të ulët 
HXY-A 108
 

Kuti uji me temperaturë të lartë 
HXHD-A 109

Aksesorët për ujin e nxehtë 110
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HXY-A

Njësia e brendshme HXY 080A 125A
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 8,0 12,5
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 9,0 14,0
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 890x480x344
Pesha Njësia kg 44
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë

Materiali Fletë metalike të veshura paraprakisht
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA -
Diapazoni i 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks.  °C -20~24
Ana e ujit Min.~Maks.  °C 25~45

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Qarku i agjentit ftohës Diametri anësor i gazit mm 15,9

Diametri anësor i lëngut mm 9,5
Qarku i ujit Diametri i lidhjeve të tubacioneve inç G 1“1/4 (femër)
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-240
Rryma Siguresat e rekomanduara A 6~16

Kuti uji me temperaturë të ulët 
për VRV

Për ngrohje dhe ftohje të ambientit me efikasitet të lartë

 › Lidhje ajër-ujë me VRV për aplikime si në ngrohjen nën dysheme, 
njësitë për trajtimin e ajrit, radiatorët me temperaturë të ulët, …

 › Diapazoni i temperaturës së ujit në dalje nga 5 °C në 45 °C pa 
ngrohje elektrike

 › Gamë shumë e gjerë funksionimi për prodhimin e ujit të nxehtë / 
të ftohtë në temperatura të jashtme ambienti nga -20 deri +43 °C

 › Kursen kohën në dizajnin e sistemit duke qenë se të gjithë 
komponentët e anës së ujit janë të integruar me kontroll të 
drejtpërdrejtë të temperaturës së ujit që del

 › Dizajn modern me varje në mur për kursim hapësire
 › Nuk nevojitet lidhje gazi ose depozitë nafte
 › Mund të lidhet me pompën e nxehtësisë dhe rikuperimin e 
nxehtësisë VRV IV

HXY-A

Pompë nxehtësie VRV IV 
Rikuperimi i nxehtësisë VRV IV

Radiator për temp. 
të ulët

Njësi për trajtimin 
e ajrit

Ngrohja nën 
dysheme

Tubi për lëngje

Komunikim F1, F2
Tubi i gazit

Ujë i nxehtë/i ftohtë Njësitë e brendshme VRV
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EKHWP-BEKHTS-AC

HXHD-A

Njësia e brendshme HXHD 125A
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 14,0
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 705x600x695
Pesha Njësia kg 92
Veshja e jashtme Ngjyra Gri metalike

Materiali Fletë metalike të veshura paraprakisht
Niveli i presionit të 
zhurmës

Nom. dBA 42 (1) / 43 (2)
Modaliteti i qetësisë së natës Niveli 1 dBA 38

Diapazoni i 
funksionimit

Ngrohje Ambienti Min.~Maks.  °C -20~20 / 24 (3)
Ana e ujit Min.~Maks.  °C 25~80

Ujë i ngrohtë për 
përdorim në shtëpi

Ambienti Min.~Maks.  °CDB -20~43
Ana e ujit Min.~Maks.  °C 45~75

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-134a / 1430
Mbushja kg 2
Mbushja TCO

2
Eq 2,9

Qarku i agjentit ftohës Diametri anësor i gazit mm 12,7
Diametri anësor i lëngut mm 9,52

Qarku i ujit Diametri i lidhjeve të tubacioneve inç G 1“ (femër)
Sistemi i ngrohjes me ujë Vëllimi i ujit Min.~Maks. l 20~200

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-240
Rryma Siguresat e rekomanduara A 20

(1) Nivelet e zhurmës maten në: EW 55 °C; LW 65 °C (2) Nivelet e zhurmës maten në: EW 70 °C; LW 80 °C (3) Përcaktimi i terrenit

Kuti uji me temperaturë të lartë 
për VRV

Për prodhimin efikas të ujit të ngrohtë dhe ngrohjen e ambientit

 › Lidhje ajër-ujë me VRV për aplikacione si në banjo, lavamanë, 
ngrohje nën dysheme, radiatorë dhe njësi të trajtimit të ajrit

 › Diapazoni i temperaturës së ujit në dalje nga 25 në 80 °C pa 
ngrohje elektrike

 › Ngrohja falas sigurohet përmes nxehtësisë së transferuar nga zonat 
që kërkojnë ftohje në zonat që kërkojnë ngrohje ose ujë të ngrohtë

 › Përdor teknologji pompe nxehtësie për të prodhuar ujë të 
nxehtë të mjaftueshëm, duke siguruar deri në 17% kursim në 
krahasim me bojlerët e gazit

 › Mundësi për të lidhur panelet diellore termike me depozitën e 
ujit të ngrohtë për përdorim shtëpiak

 › Gamë shumë e gjerë funksionimi për prodhimin e ujit të nxehtë 
në temperatura të jashtme ambienti nga -20 deri +43 °C

 › Kursen kohën në dizajnin e sistemit duke qenë se të gjithë 
komponentët e anës së ujit janë të integruar me kontroll të 
drejtpërdrejtë të temperaturës së ujit që del

 › Mundësi të ndryshme kontrolli me vlerë në varësi të motit ose 
kontroll me termostat

 › Njësia e brendshme dhe depozita e ujit të ngrohtë për përdorim 
në shtëpi mund të stivohet për të kursyer hapësirë ose të vendosen 
pranë njëra-tjetrës, vetëm nëse lartësia e kufizon vendosjen

 › Nuk nevojitet lidhje gazi ose depozitë nafte
 › Mund të lidhet me rikuperimin e nxehtësisë VRV IV

HXHD-A

Rikuperimi i nxehtësisë VRV
(REYQ8-54T)

Kuti BS

Kuti BS Kuti uji vetëm 
ngrohëse për VRV 

Depozita e ujit 
të ngrohtë për 

përdorim në 
shtëpi

Paneli diellor 
Daikin

Ujë i ngrohtë për 
përdorim në shtëpi

Radiator për temp. të ulët

Njësi për trajtimin 
e ajrit

Ngrohja nën dysheme

Njësitë e brendshme VRV

25 °C - 35 °C

45 °C - 75 °C

25 °C - 75 °C

45 °C - 75 °C

Tubi për lëngje

Komunikim F1, F2

Tubi i gazit

Uji i ngrohtë

Tub gazi shkarkimi
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EKHTS260ACEKHTS200AC

Aksesori EKHTS 200AC 260AC
Veshja e jashtme Ngjyra Gri metalike

Materiali Çelik i galvanizuar (fletë metali e veshur paraprakisht)
Dimensionet Njësia Lartësia Integruar në njësinë 

e brendshme
mm

2010 2285

Gjerësia mm 600
Thellësia mm 695

Pesha Njësia Bosh kg 70 78
Depozita Vëllimi i ujit l 200 260

Materiali Çelik inoks (EN 1.4521)
Temperatura maksimale e ujit  °C 75
Izolimi Humbja e nxehtësisë kWh / 24 orë 1,2 1,5

Shkëmbyesi i 
nxehtësisë

Sasia 1
Materiali i tubit Çelik dupleks (EN 1.4162)
Sipërfaqja m² 1,56
Vëllimi i serpentinës së brendshme l 7,5

Depozita e ujit të ngrohtë 
për përdorim në shtëpi

Depozitë inoksi për ujin e ngrohtë në shtëpi me vendosje mbi 
njëra-tjetrën

 › Njësia e brendshme dhe depozita e ujit të ngrohtë për përdorim 
në shtëpi mund të stivohet për të kursyer hapësirë ose të vendosen 
pranë njëra-tjetrës, vetëm nëse lartësia e kufizon vendosjen

 › I disponueshëm në 200 dhe 260 litra
 › Humbja e nxehtësisë reduktohet në minimum falë izolimit me cilësi 
të lartë

 › Në intervale të caktuara, njësia e brendshme mund të nxehë ujin në 
60 °C për të parandaluar rrezikun e rritjes së baktereve

 › Nxehje efikase e temperaturës: nga 10 °C në 50 °C vetëm për 
60 minuta

EKHTS-AC

Aksesori EKHWP 300B 500B
Dimensionet Njësia Gjerësia mm 595 790

Thellësia mm 615 790
Pesha Njësia Bosh kg 59 93
Depozita Vëllimi i ujit l 300 500

Temperatura maksimale e ujit  °C 85
Izolimi Humbja e nxehtësisë kWh / 24 orë 1,3 1,4

Shkëmbyesi i 
nxehtësisë

Ujë i ngrohtë për 
përdorim në shtëpi

Materiali i tubit Pllakë çeliku inoks
Sipërfaqja m² 5,8 6
Vëllimi i serpentinës së brendshme l 27,9 29
Presioni i funksionimit bar 6
Rendimenti mesatar specifik termik W/K 2790 2900

Mbushja Materiali i tubit Pllakë çeliku inoks
Sipërfaqja m² 2,7 3,8
Vëllimi i serpentinës së brendshme l 13,2 18,5
Presioni i funksionimit bar 3
Rendimenti mesatar specifik termik W/K 1300 1800

Ngrohje diellore 
shtesë

Materiali i tubit Pllakë çeliku inoks
Sipërfaqja m² - 0,5
Vëllimi i serpentinës së brendshme l - 2,3
Presioni i funksionimit bar 3
Rendimenti mesatar specifik termik W/K - 280

Depozita e ujit të ngrohtë për 
përdorim në shtëpi

Depozitë e ujit të ngrohtë në shtëpi me mbështetje për 
panel diellor

 › I disponueshëm në 300 dhe 500 litra
 › Rezervuar i madh për ruajtjen e ujit të nxehtë për të siguruar në 
çdo kohë ujë të nxehtë për përdorim shtëpiak

 › Humbja e nxehtësisë reduktohet në minimum falë izolimit me 
cilësi të lartë

 › Mundësi për ngrohje të ambientit (vetëm rezervuarë 500 litra)

EKHWP-B

EKHWP300B
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Stacioni i pompës

 › Kursen energji dhe redukton emetimet e CO
2
 me një sistem 

solar për prodhimin e ujit të ngrohtë për përdorim shtëpiak
 › Stacioni i pompës mund të lidhet me sistem solar të 
pahermetizuar

 › Stacioni dhe kontrolli i pompës sigurojnë transferimin e 
energjisë diellore në rezervuarin e ujit të ngrohtë në shtëpi

EKSRPS

EKSRPS3

Aksesori EKSRPS 3
Montimi Në anë të depozitës
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 815x230x142
Kontrolli Lloji Kontrollues dixhital i ndryshimit të temperaturës me afishim teksti të thjeshtë

Konsumi i energjisë W 2
Furnizimi me energji Tensioni V 230
Sensori Sensori i temperaturës së panelit diellor Pt1000

Sensori i depozitës së ruajtjes PTC
Sensori i qarkullimit kthyes PTC
Temperatura e ushqimit dhe sensori i qarkullimit Sinjali i tensionit (3,5 V DC)

EKSV-P

EKSH-P

Aksesori EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 2000x1006x85 2000x1300x85 1300x2000x85
Pesha Njësia kg 35 42
Volumi l 1,3 1,7 2,1
Sipërfaqja E jashtme m² 2,01 2,6

Hapja m² 1,79 2,35
Thithës m² 1,8 2,36

Veshja Micro-therm (përthithja maks. 96%. Emetimi afro 5% +/-2%)
Thithës Regjistër tubi bakri në formë harpe me pllakë me veshje alumini të zgjedhur mirë dhe të salduar me lazer
Veshja me xham Xham sigurie me një panel, transmetimi +/- 92%
Këndi i lejuar i çatisë Min.~Maks. ° 15~80
Presioni i funksionimit Maks. bar 6
Temperatura e qëndrimit Maks.  °C 200

Paneli diellor

Panel diellor termik për prodhimin e ujit të ngrohtë

 › Panelet diellore mund të prodhojnë deri në 70% të energjisë 
që nevojitet për prodhimin e ujit të nxehtë, një kursim vërtet i 
madh në kosto

 › Panel diellor vertikal ose horizontal për prodhimin e ujit të 
ngrohtë për përdorim shtëpiak

 › Panelet me efikasitet të lartë e kthejnë të gjithë rrezatimin 
diellor me valë të shkurtra në nxehtësi si rezultat i veshjes së 
tyre të zgjedhur në mënyrë të veçantë.

 › Montohet me lehtësi mbi tjegullat e çatisë

EKS(H/V)-P
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Perde ajri Biddle

Perdet e ajrit Biddle ofrojnë zgjidhje shumë 

efikase për shitësit dhe konsulentët për të 

luftuar problemin e ndarjes së klimës në dyert 

e dyqaneve ose të zyrave. 
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Perdet e ajrit Biddle 
të lidhura me pompat e nxehtësisë Daikin

Tregtimi me dyer të hapura

Megjithëse aspektet miqësore për klientët që 
ka tregtimi me dyer të hapura vlerësohen nga 
menaxherët e pikave të shitjeve, dyert e hapura mund 
të sjellin humbje masive të ajrit të ngrohtë ose të 
ftohtë nga kondicionerët, dhe si rrjedhojë humbje në 
energji. Por, perdet e ajrit Biddle, jo vetëm që ruajnë 
temperaturat e brendshme dhe krijojnë kursim të 
konsiderueshëm, por ato i ftojnë klientët, të hyjnë në 
një ambient të këndshëm pune dhe tregtimi.

Efikasitet i lartë dhe 
emetim i ulët CO

2

Një ndarje efikase e klimës së jashtme dhe të 
brendshme kufizon humbjet e nxehtësisë përmes 
hapjes së derës dhe rrit efikasitetin e sistemit të 
kondicionimit të ajrit. Kombinimi i perdeve të ajrit 
Biddle me pompat e nxehtësisë Daikin mund të 
çojë në kursime deri në 72% krahasuar me perdet e 
ajrit elektrike dhe një periudhë shlyerjeje të vlerës së 
blerjes më pak se 1,5 vjet! 

Model me varje të lirë (F)

Model kasetë (C)

Model diskret (C)

Perde ajri Biddle për lidhje me VRV (CYV) 
ose ERQ (CYQ)

Perdet e ajrit Biddle vijnë në 2 versione, një për lidhje 
me VRV dhe një për lidhje me ERQ. Të dyja janë të 
disponueshme në gjerësi të ndryshme dere nga 1 

Gama e perdeve komode të ajrit Biddle

3,8m

2,4m
2,2m 2,2m

3,3m

3,0m 3,0m2,8m

2,5m 2,5m

3,5m

Kushtet e instalimitTë favorshme
p.sh.: qendra tregtare me 
ambient të mbyllur ose porta 
hyrëse me rrotullim

Normal
p.sh.: pak erë e drejtpërdrejtë, 
nuk ka dyer të kundërta të 
hapura, ndërtesë vetëm me kat 
përdhes

Të pafavorshme
p.sh.: vendndodhja në 
një qoshe ose shesh, në 
shumë kate dhe/ose në 
shkallë të hapura.

S M L XL S M L XL M L XL

4

3

2

1

Lartësia e derës (m)

Lista e perdeve të ajrit Biddle 

Cila perde ajri më ofron 
zgjidhjen më të mirë?

CA V S 150 DK 80 F S C
Kontrolluesi (standard)

Ngjyra. B=E bardhë (RAL6010), S: Gri (RAL9006)

Lloji i instalimit: F=Varje e lirë, C=Kasetë, R=E fshehur

Kategoria e kapacitetit (kW)

Gjerësia direkte Daikin

Gjerësia e derës (cm)

Gama. S=E vogël, M=Mesatare, L=E madhe, XL=Ekstra e madhe

Mund të lidhet me VRV

Perdet komode të ajrit Biddle

deri 2,5 metra. Më poshtë mund të gjeni një pamje të 
përgjithshme të versioneve të ndryshme dhe lartësive 
të disponueshme të dyerve.

Perde ajri Biddle
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Perde ajri komode  

Biddle (ca)

VRV

Zgjidhje rrjeti

Integrimi në një zgjidhje totale VRV

CYVS/M/L-DK-F/C/R

 › Mund të lidhet me pompën e nxehtësisë dhe të 
rikuperimit të nxehtësisë VRV

 › VRV është një nga sistemet e para DX që është e 
përshtatshme për t'u lidhur me perde ajri

 › Model me varje të lirë (F): instalim i thjeshtë për 
montim në mur

 › Modeli kasetë (C): montuar brenda një tavani të varur 
duke lënë të dukshëm vetëm panelin dekorativ

 › Modeli me fshehje (R): i fshehur mirë në tavan
 › Siguron ngrohje pothuajse falas me perde ajri 
nëpërmjet ngrohtësisë së rikuperuar nga njësitë 
e brendshme në modalitetin e ftohjes (në rast 
rikuperimi ngrohjeje me VRV)

 › Instalim i lehtë dhe i shpejtë me kosto të reduktuar 
duke qenë se nuk kërkohen sisteme shtesë për ujin, 
bojlerë dhe lidhje gazi

 › TEKNOLOGJI E REGJISTRUAR ME PATENTË: Kursimi maksimal i 
energjisë vjen nga turbulenca pothuajse zero e fluksit 
të poshtëm, rryma e optimizuar e ajrit dhe aplikimi i 
teknologjisë të përparuar pastruese të shkarkimit

 › Efikasitet rreth 85% në ndarjen e ajrit, duke reduktuar 
në mënyrë të konsiderueshme si humbjen e 
nxehtësisë ashtu edhe kapacitetin ngrohës të kërkuar 
të njësisë së brendshme

Periudha e shlyerjes së vlerës së blerjes më 
pak se 1,5 vjet 
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* Periudha e shlyerjes së vlerës së blerjes dhe përfitimet të llogaritura bazuara mbi si më poshtë: Perdja e ajrit është 9 orë/ditë – 156 dit në vit (1404 orë/vit) në përdorim. Konsumimi vjetor 

i energjisë për një perde ajri elektrike: 3137 EUR (COP = 0,95). Kostoja tipike e instalimit: 1000 EUR; Kostoja tipike e pajisjes: 2793 EUR. Konsumimi vjetor i energjisë për CYQS200DK100FBN 

dhe ERQ100AV: 748 EUR (COP 4,00). Kostoja tipike e instalimit: 2000 EUR; Kostoja tipike e pajisjes: 5150 EUR. Llogaritja bazuar mbi koston e energjisë elektrike: 0,1705 EUR /kWh

Perdet e ajrit Biddle për VRV
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Perdet e ajrit Biddle për VRV

CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

I vogël Mesatar

CYVS100DK80 
*BN/*SN

CYVS150DK80 
*BN/*SN

CYVS200DK100 
*BN/*SN

CYVS250DK140 
*BN/*SN

CYVM100DK80 
*BN/*SN

CYVM150DK80 
*BN/*SN

CYVM200DK100 
*BN/*SN

CYVM250DK140 
*BN/*SN

Kapaciteti i ngrohjes Shpejtësia 3 kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Fuqia në hyrje Vetëm ventilator Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Ngrohje Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Delta T Shpejtësia 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Veshja e jashtme Ngjyra BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensionet Njësia Lartësia F/C/R mm 270/270/270

Gjerësia F/C/R mm 1000/1000/1048 1500/1500/1548 2000/2000/2048 2500/2500/2548 1000/1000/1048 1500/1500/1548 2000/2000/2048 2500/2500/2548
Thellësia F/C/R mm 590/821/561

Boshllëku i kërkuar i tavanit > mm 420
Lartësia e derës Maks. m 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Gjerësia e derës Maks. m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Pesha Njësia kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Ventilatori - Vëllimi i qarkullimit të ajrit Ngrohje Shpejtësia 3 m³/h 1164 1746 2328 2910 1605 2408 3210 4013 
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Shpejtësia 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng/Dia. jasht./Gazi/Dia. jasht. mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Aksesorët e nevojshëm (duhet të porositen veçmas) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52)
Furnizimi me energji Tensioni V 230

I madh

CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN

Kapaciteti i ngrohjes Shpejtësia 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1
Fuqia në hyrje Vetëm ventilator Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Ngrohje Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Shpejtësia 3 K 15 14 12
Veshja e jashtme Ngjyra BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Dimensionet Njësia Lartësia F/C/R mm 370/370/370

Gjerësia F/C/R mm 1000/1000/1048 1500/1500/1548 2000/2000/2048 2500/2500/2548
Thellësia F/C/R mm 774/1105/745

Boshllëku i kërkuar i tavanit > mm 520
Lartësia e derës Maks. m 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Gjerësia e derës Maks. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Pesha Njësia kg 76 100 126 157
Ventilatori - Vëllimi i qarkullimit të ajrit Ngrohje Shpejtësia 3 m³/h 3100 4650 6200 7750 
Niveli i presionit të zhurmës Ngrohje Shpejtësia 3 dBA 53 54 56 57 
Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneve Lëng/Dia. jasht./Gazi/Dia. jasht. mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Aksesorët e nevojshëm (duhet të porositen veçmas) Telekomandë me tela Daikin (BRC1E52A/B ose BRC1D52)
Furnizimi me energji Tensioni V 230

(1) Kushte të favorshme: qendër tregtare në ambient të mbyllur ose portë hyrëse me rrotullim (2) Kushte normale: pak erë e drejtpërdrejtë, nuk ka dyer të kundërta të hapura, ndërtesë vetëm me kat përdhes (3) Kushte të pafavorshme: vendndodhja në një 

qoshe ose shesh, në shumë kate dhe/ose në shkallë të hapura
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Ajrosja dhe trajtimi i ajrit

Daikin ofron gamën më të gjerë në 

ajrosjen DX në treg.

Me një shumëllojshmëri zgjidhjesh për ajrosje 

nga ajrosja me rikuperim të vogël të nxehtësisë 

deri te njësitë e trajtimit të ajrit për volume 

të mëdha, ne ndihmojmë në sigurimin e një 

mjedisi të pastër, komod dhe të shëndetshëm 

në zyra, hotele, dyqane dhe mjedise të tjera 

komerciale.
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Ajrosja dhe 
trajtimi i ajrit
Ajrosja 

Ajrosja për rigjenerimin e nxehtësisë 
VAM-FA/FB 118
VKM-GB(M) 121

Përdorimet e trajtimit të ajrit 
Pamje e përgjithshme dhe mundësitë e kontrollit 123
VRV 126
ERQ 128
Valvulat e zgjerimit dhe kutitë e kontrollit 129
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Ajrosja për rigjenerimin e nxehtësisë

Ajrosja me rikuperim nxehtësie si standard

 › Ajrosje me kursim energjie duke përdorur rikuperimin e 
lagështirës, ngrohjes dhe ftohjes së brendshme

 › Zgjidhje ideale për dyqane, restorante ose zyra që kërkojnë hapësirë 
maksimale në dysheme për mobilim, dekorime dhe pajisje

 › Ftohje falas e mundshme kur temperatura e jashtme është nën 
temperaturën e brendshme (për shembull gjatë natës)

 › Konsum i reduktuar i energjisë falë motorit me ventilator DC të 
projektuar enkas

 › Parandaloni humbjet e energjisë nga mbi-ajrosja duke ruajtur 
njëkohësisht cilësinë e ajrit të brendshëm me sensorin opsional CO

2
 › Mund të përdoret si njësi e veçuar ose e integruar në sistemin VRV
 › Gamë e gjerë njësish: shpejtësia e qarkullimit të ajrit nga 150 
deri në 2000 m³/h

 › Filtra me efikasitet të lartë të disponueshëm në shkallë F6, F7, F8
 › Kohë më e shkurtër instalimi falë përshtatjes së lehtë të normës 
nominale të qarkullimit të ajrit, prandaj më pak nevojë për 
zbutës krahasuar me instalimin tradicional.

 › Element për shkëmbimin e nxehtësisë i krijuar posaçërisht me 
HEP (Letër me Efikasitet të Lartë)

 › Nuk ka nevojë për tub kullimi
 › Mund të funksionojë mbi dhe nën tension
 › Zgjidhje totale për ajër të pastër me furnizimin nga Daikin të 
VAM dhe ngrohësve elektrikë

VAM-FA/FB

Pengoni humbjet e energjisë nga ajrosja e tepërt me sensorin CO
2

Nevojitet mjaft ajër i pastër për të krijuar një mjedis të këndshëm, por ajrosja e vazhdueshme çon në humbje të energjisë. Prandaj, mund 
të instalohet një sensor opsional CO

2
 i cili fik sistemin e ajrosjes sa herë që ka ajër të mjaftueshëm të pastër në dhomë, duke kursyer kështu 

energjinë. 

Përdorimi i sensorëve të CO
2 
ka potencialin më të madh për kursimin e energjisë në ndërtesat ku numri i personave ndryshon gjatë një periudhe 24 orëshe, është i paparashikueshëm 

dhe arrin kulmin në një nivel të lartë. Për shembull, ndërtesat e zyrave, ndërtesat qeveritare, dyqanet dhe qendrat tregtare, kinematë, auditoret, shkollat, klubet e argëtimit dhe klubet 

e natës. Reagimi i njësisë së ajrosjes ndaj luhatjeve në CO
2
 mund të përshtatet lehtë nga klienti.

Shembull i funksionimit të sensorit CO
2
 në një sallë mbledhjesh:

Niveli i CO
2

Sasia e ajrosjes
Norma fikse e ajrosjes

Mbledhje në mëngjes Drekë Mbledhje

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

Ulje në volumin e ajrit dhe më shumë 

kursim energjie në krahasim me normën e 

ajrosjes fikse

Rritje në 
volumin e ajrit 
dhe më shumë 

komoditet 
në krahasim 

me normën e 
ajrosjes fikse

Kur në një dhomë ndodhen shumë njerëz, 
sillet më shumë ajër i pastër për të ruajtur 
nivele komode të CO

2
. Kur në dhomë ka 

më pak njerëz, energjia kursehet duke 
futur më pak ajër të pastër.

5 MD12 MD9 PD

Totali i ajrit të papastër 

pas shkëmbimit të 

nxehtësisë

Ajër i jashtëm i pastër

Totali i ajrit 

të pastër pas 

shkëmbimit të 

nxehtësisë

Ajri i papastër i brendshëm

Filtra me efikasitet të lartë të disponueshëm  

në shkallë F6, F7, F8
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Ajrosja VAM 150FA 250FA 350FB 500FB 650FB 800FB 1000FB 1500FB 2000FB
Fuqia në hyrje - 50 Hz Modaliteti i shkëmbimit të nxehtësisë Nom. Shumë i lartë kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Modaliteti i anashkalimit Nom. Shumë i lartë kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852
Efikasiteti i shkëmbimit 
të temperaturës - 50 Hz

Shumë i lartë / I lartë / I ulët %
74/74/79 72/72/77 75/75/80 74/74/77 74/74/76 75/75/76,5 75/75/78

Efikasiteti i shkëmbimit 
të entalpisë - 50 Hz

Ftohje Shumë i lartë / I lartë / I ulët % 58/58/64 58/58/62 61/61/67 58/58/63 60/60/62 61/61/63 61/61/64 61/61/66
Ngrohje Shumë i lartë / I lartë / I ulët % 64/64/69 64/64/68 65/65/70 62/62/67 63/63/66 65/65/67 66/66/68 66/66/70

Modaliteti i funksionimit Modaliteti i shkëmbimit të nxehtësisë/ Modaliteti i anashkalimit/ Modaliteti i freskimit
Sistemi i shkëmbimit të nxehtësisë Shkëmbimi i nxehtësisë totale (nxehtësi e ndjeshme + e fshehur) me qarkullim të tërthortë ajër-ajër
Elementi i shkëmbimit të nxehtësisë Letër e padjegshme me përpunim të posaçëm
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 285x776x525 301x828x816 364x1004x868 364x1004x1156 726x1512x868 726x1512x1156
Pesha Njësia kg 24 33 52 55 64 131 152
Veshja e jashtme Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit - 50 Hz

Modaliteti i shkëmbimit të nxehtësisë Shumë i lartë m³/h 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000
Modaliteti i anashkalimit Shumë i lartë m³/h 150 250 350 500 650 800 1000 1500 2000

Ventilatori - Presioni 
statik i jashtëm - 50 Hz

Shumë i lartë Pa 69 64 98 93 137 157 137
I lartë Pa 39 -
I ulët Pa 20 -

Filtri i ajrit Lloji Pëlhurë fibroze me shumë drejtime
Niveli i presionit të 
zhurmës - 50 Hz

Modaliteti i shkëmbimit të nxehtësisë Shumë i lartë dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33 34,5 36 39,5 40
Modaliteti i anashkalimit Shumë i lartë dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33,5 34,5 36 40,5 40

Diapazoni i 
funksionimit

Min.  °CDB -15
Maks.  °CDB 50
Lagështia relative % 80% ose më pak

Agjenti ftohës Lloji / GWP - / -
Diametri i tubit të lidhjes mm 100 150 200 250 350
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Rryma Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 15 16

RH: Lagështia relative    SA: Ajri i furnizuar (në dhomë)   RA: Ajri i kthyer (nga dhoma)

Letër me efikasitet të lartë

E JASHTME E BRENDSHME

RA
26 °C

50% RH

32 °C
70% RH

Mbushje me formim integral

Temperatura 
dhe lagështira 
shkëmbehen mes 
shtresave

SA
Mbushje me 

formim integral

RA

Funksionimi i letrës me 

efikasitet të lartë.

 

Qarkullimi i kryqëzuar i 

ajrit për të shkëmbyer 

nxehtësinë dhe lagështirën.

SA
27,4 °C

63% RH30,6 °C
62% RH

Ajrosja për rikuperimin e nxehtësisë
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Ngrohës elektrik për VAM

NGROHËS ELEKTRIK PËR VAM (VH)
Tensioni i furnizuar 220/250V ac 50/60 Hz. +/-10%
Rryma në dalje (maksimumi) 19A në 40 °C (ambient)
Sensori i temperaturës 5k om në 25 °C (tabela 502 1T)
Gama e kontrollit të temperaturës 0 deri 40 °C / (0-10V 0-100%)
Siguresë kontrolli 20 x 5 mm  250 mA

Treguesit LED Rryma NDEZUR - E verdhë
Ngrohësi NDEZUR - E kuqe (dritë e qëndrueshme ose pulsuese, tregon kontroll me pulsim)

Defekt i qarkullimit të ajrit - I kuq

Vrimat e montimit Qendrat 98 mm X 181 mm - Vrimat 5 mm ø
Hapësirë maksimale pranë kutisë së terminalit 35 °C (gjatë funksionimit)
Stakim auto. temp. lartë 100 °C Paravendosje
Rivendosje man. stakim temp. lartë 125 °C Paravendosje
Releja e funksionimit 1A 120V AC ose 1A 24V DC
Hyrja e vlerës së aktivizimit BMS 0-10VDC

 VH 1B 2B 3B 4B 4/AB 5B
Kapaciteti kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Diametri i tubit mm 100 150 200 250 250 300

VAM e lidhshme VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB
- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

Për përzgjedhjen e kapacitetit të duhur, referojuni softuerit të përzgjedhjes VAM.

VH

 › Zgjidhje totale për ajër të pastër me furnizimin nga Daikin të VAM 
dhe ngrohësve elektrikë

 › Komoditet më i lartë në temperaturën e ulët të jashtme falë ajrit të 
ngrohur të jashtëm

 › Koncept i integruar i ngrohësve elektrikë (nuk kërkohen aksesorë 
shtesë)

 › Qarkullim standard i dyfishtë dhe sensor temperature
 › Konfigurim fleksibël me vlerë të konfigurueshme aktivizimi
 › Siguri më e lartë me 2 siguresa: manuale dhe automatike
 › Integrim BMS falë:

 -  Rele pa tension për tregimin e gabimeve
 -  0-10 VDC për kontrollin e vlerës së aktivizimit

VH
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Ventilatori i  

shkarkimit

Elementët e 

shkëmbyesit 

të nxehtësisë

Motori zbutës

ZbutësiEA  

(Ajri i shkarkuar jashtë)

OA  

(Ajër i pastër nga jashtë)

Ventilatori për furnizim ajri

Kutia elektronike (Kutia e kontrollit)

SA  

(Ajër i furnizuar në dhomë)

RA  

(Ajër i kthyer nga dhoma)

Çelësi pluskues Valvula 

solenoide

ujë
SA

Ena e kullimit Kullimi

RRYMA E AJRIT

Elementi i lagështisë:
Duke shfrytëzuar parimin e veprimit kapilar, 
uji depërton përmes elementit të lagështisë. 
Ajri i nxehur nga serpentina DX kalon përmes 
elementit të lagështisë dhe thith lagështinë.

1 Shembull VKM-GM

Shembull i funksionimit: lagështimi dhe trajtimi i ajrit (modaliteti i ngrohjes)1

Serpentina DX (Njësi serpentine 
me zgjerim të drejtpërdrejtë)

Ajrosja për rikuperimin e 
nxehtësisë dhe trajtimi i ajrit

Ngrohje ose ftohje paraprake e ajrit të pastër për ngarkesë 
më të ulët në sistemin e kondicionimit të ajrit

 › Ajrosje me kursim energjie duke përdorur rikuperimin e 
lagështirës, ngrohjes dhe ftohjes së brendshme

 › Krijon një mjedis të brendshëm të cilësisë së lartë nga ajri i 
pastër në hyrje para kondicionimit

 › Lagështimi i ajrit hyrës rezulton në një nivel komod të 
brendshëm lagështie, edhe gjatë ngrohjes

 › Zgjidhje ideale për dyqane, restorante ose zyra që kërkojnë hapësirë 
maksimale në dysheme për mobilim, dekorime dhe pajisje

 › Ftohje falas e mundshme kur temperatura e jashtme është nën 
temperaturën e brendshme (për shembull gjatë natës)

 › Konsum i ulët i energjisë falë motorit me ventilator DC
 › Parandaloni humbjet e energjisë nga mbi-ajrosja duke ruajtur 
njëkohësisht cilësinë e ajrit të brendshëm me sensorin opsional CO

2
 › Kohë më e shkurtër instalimi falë përshtatjes së lehtë të normës 
nominale të qarkullimit të ajrit, prandaj më pak nevojë për 
zbutës krahasuar me instalimin tradicional.

 › Element për shkëmbimin e nxehtësisë i krijuar posaçërisht me 
HEP (Letër me Efikasitet të Lartë)

 › Mund të funksionojë mbi dhe nën tension

VKM-GB/VKM-GBM
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Shembull VKM-GM

Ajrosje për rikuperimin e nxehtësisë,  

lagështim dhe trajtim i ajrit

Ajrosja për rikuperimin  
e nxehtësisë dhe trajtimi i ajrit

Ajrosja për rigjenerimin e nxehtësisë,  
trajtimi i ajrit dhe lagështimi

Ajrosja VKM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Fuqia në hyrje - 50 Hz Modaliteti i shkëmbimit të nxehtësisë Nom. Shumë i lartë kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410

Modaliteti i anashkalimit Nom. Shumë i lartë kW 0,270 0,330 0,410 0,270 0,330 0,410
Ngarkesa e kondicionimit 
me ajër të pastër

Ftohje 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
Ngrohje 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

Efikasiteti i shkëmbimit 
të temperaturës - 50 Hz

Shumë i lartë / I lartë / I ulët %
76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Efikasiteti i shkëmbimit 
të entalpisë - 50 Hz

Ftohje Shumë i lartë / I lartë / I ulët % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Ngrohje Shumë i lartë / I lartë / I ulët % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Modaliteti i funksionimit Modaliteti i shkëmbimit të nxehtësisë/ Modaliteti i anashkalimit/ Modaliteti i freskimit
Sistemi i shkëmbimit të nxehtësisë Shkëmbimi i nxehtësisë totale (nxehtësi e ndjeshme + e fshehur) me qarkullim të tërthortë ajër-ajër
Elementi i shkëmbimit të nxehtësisë Letër e padjegshme me përpunim të posaçëm
Lagështuesi Sistemi - Lloji me avullim natyral
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 387x1764x832 387x1764x1214 387x1764x832 387x1764x1214
Pesha Njësia kg 94 110 112 100 119 123
Veshja e jashtme Materiali Pllakë çeliku e galvanizuar
Ventilatori - Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit - 50 Hz

Modaliteti i shkëmbimit të nxehtësisë Shumë i lartë m³/h 500 750 950 500 750 950
Modaliteti i anashkalimit Shumë i lartë m³/h 500 750 950 500 750 950

Ventilatori - Presioni 
statik i jashtëm - 50 Hz

Shumë i lartë Pa 210 150 200 205 110
I lartë Pa 170 160 100 150 155 70
I ulët Pa 140 110 70 120 105 60

Filtri i ajrit Lloji Pëlhurë fibroze me shumë drejtime
Niveli i presionit të 
zhurmës - 50 Hz

Modaliteti i shkëmbimit të nxehtësisë Shumë i lartë dBA 39 41,5 41 38 40
Modaliteti i anashkalimit Shumë i lartë dBA 40 41,5 41 39 41

Diapazoni i 
funksionimit

Rreth njësisë  °CDB 0 °C~40 °CDB. 80% RH ose më pak
Ajri i furnizuar  °CDB -15 °C~40 °CDB. 80% RH ose më pak
Ajri i kthimit  °CDB 0 °C~40 °CDB. 80% RH ose më pak
Temperatura në 
ventilkonvektorë

Ftohje Maks.  °CDB -15
Ngrohje Min.  °CDB 43

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Diametri i tubit të lidhjes mm 200 250 200 250
Lidhjet e tubacioneve Lëng Dia. jasht. mm 6,35

Gaz Dia. jasht. mm 12,7
Furnizimi me ujë mm - 6,4
Kullimi PT3/4 me filetim të jashtëm

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/220-240
Rryma Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 15
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Përdorimet e trajtimit të ajrit

Gamë e gjerë qarkullimesh të ajrit
Për përdorimet që kërkojnë volume të larta të ajrit të 
pastër të trajtuar (pjesë të mëdha atriale, salla banketi, 
etj) njësitë për trajtimin e ajrit përbëjnë zgjidhjen ideale.
Gama e gjerë e Daikin e njësive të trajtimit të ajrit 
trajtojnë volume ajri nga 500 m³/h deri në 140 000 m³/h.
Njësia e trajtimit të ajrit mund të përshtatet për 

të ofruar qarkullimin e ajrit që kërkoni, përmes 
dimensioneve specifike të seksionit të qarkullimit të 
disponueshme në instalim.

Paketa e ajrit të pastër Daikin - "Plug and play"

Seria D-AHU Professional dhe Energy ofrojnë një 
zgjidhje të plotë përfshirë kontrollin e njësive 
(komandues EKEXV, EKEQ, DDC) të montuar dhe 
konfiguruar në fabrikë, "plug and play" me njësitë tona 
kondensuese ERQ dhe VRV.
Zgjidhja më e lehtë duke qenë se ju kursen kohën dhe 
keni vetëm një pikë kontakti!

Kthimi i investimit

Njësia e trajtimit të ajrit (AHU) është e rëndësishme 
për një kontroll efikas të klimës dhe kursimet e krijuara 
nga dizajnet tona të përparuara dhe efikasitetet në 
përdorim, garantojnë një kthim të shpejtë të investimit 
të bërë. Seria jonë AHU Energy është dizenjuar për të 
ofruar performancë të shkëlqyer duke ulur energjinë 
e konsumuar, dhe njëkohësisht duke ulur faturat e 
energjisë. E llogaritur përgjatë jetëgjatësisë së pritshme 
prej 15 vjetësh të pajisjes, kjo do të rezultojë në 
kursime të konsiderueshme, veçanërisht në një kohë 
kur çmimet e energjisë rriten vazhdimisht.

Madhësi të paracaktuara

Disponohen 27 madhësi fikse të optimizuara për 
të arritur kombinimin më të mirë mes leverdisë në 
blerje dhe standardizimit në prodhim. Dizajni i Daikin 
seksion pas seksioni nënkupton që njësive mund t'u 
jepen përmasa me shkallë rritjeje 1 cm dhe mund 
të montohen në vend, pa saldim, për t'iu përshtatur 
kufizimeve të hapësirës për instalimin.

Komponentë me efikasitet të lartë

Të gjitha njësitë e trajtimit të ajrit të Daikin janë 
projektuar për efikasitet optimal energjie. Panelet 
prej poliuretani ose mbushje minerale garantojnë 
performancë të shkëlqyer izolimi termik. Dhe ofrohet 
gama më e gjerë e filtrave për të plotësuar edhe 
kërkesat më strikte.
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Professional

750 m3/orë
deri në 144 000 m3/h

Energy

750 m3/orë
deri në 100 000 m3/h

Compact

500 m3/orë
deri në 25 000 m3/h

Professional
 › Madhësi të konfiguruara 
paraprakisht

 › Të përshtatura sipas klientëve 
individualë

 › Konstruksion modular

Energy
 › Zgjidhje e shkëlqyer për konsum 
të optimizuar të energjisë

 › Komponentë me efikasitet të 
lartë

 › Kthim i shpejtë i investimit

Compact
 › Madhësi të konfiguruara 
paraprakisht

 › Koncepti "Plug & play"
 › Teknologjia e ventilatorit EC
 › Rrotë nxehtësie me efikasitet 
të lartë

 › Dizajn kompakt

E RE

Përdorimet e trajtimit të ajrit
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Përdorimet e njësive për trajtimin e ajrit

Pse të përdorni njësi kondensimi ERQ dhe VRV për lidhjen 
me njësitë për trajtimin e ajrit?

Efikasitet i lartë

Pompat e nxehtësisë Daikin njihen për efikasitet 
të lartë në energji. Integrimi i AHU me një sistem 
të rikuperimit të nxehtësisë është edhe më efikas 
duke qenë se një sistem zyre mund të jetë shpesh 

në modalitet ftohjeje ndërsa ajri i jashtëm është 
tepër i ftohtë për t'u sjellë brenda në gjendje të 
pakondiconuar. Në këtë rast nxehtësia nga zyrat 
thjesht transferohet për të ngrohur ajrin e pastër të 
ftohtë hyrës. 

Ajri i jashtëm = 10 °C

Ajri i pastër furnizohet në temperaturë 21 °C.  

Diferenca e temperaturës me ajrin e jashtëm 

ngrohet falas nga rikuperimi i nxehtësisë 

përmes sistemit A/C

Temperatura e brendshme 22 °C, 

ka nevojë për ftohje për shkak të 

rrezatimit diellor. 

Nxehtësia e tepërt mund të 

transferohet te AHU.

Përgjigje e shpejtë ndaj ngarkesave të 
ndryshueshme që rezulton në nivele më të 
larta komoditeti

Njësitë Daikin ERQ dhe VRV reagojnë shpejt ndaj 
luhatjeve në temperaturën e ajrit të furnizuar, duke 
rezultuar në një temperaturë të qëndrueshme 
të brendshme dhe nivele të larta komoditeti për 
përdoruesin. Maksimumi është gama VRV që 
përmirëson komoditetin edhe më shumë duke ofruar 
ngrohje të vazhdueshme, edhe gjatë shkrirjes.

Dizajn dhe instalim  
i thjeshtë

Sistemi ka dizajn dhe instalim të lehtë duke qenë 
se nuk kërkohen sisteme shtesë për ujin, si bojlerë, 
depozita dhe lidhje gazi. 
Kjo redukton gjithashtu investimin total në sistem dhe 
koston e funksionimit.

Njësi kondensuese 

VRV IV ose ERQ

Ndërfaqja elektronike

(EKEQ)

Valvula e zgjerimit

(EKEXV)

Paketë e ajrit të pastër e pajisur 

dhe e vendosur në fabrikë

gaz

lëng

Paketa e ajrit të pastër Daikin
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Mundësi fleksible kontrolli për njësitë për trajtimin e ajrit

Për të maksimizuar fleksibilitetin e instalimit,  
ofrohen 4 lloje sistemesh kontrolli

Y-Control (vetëm EKEQFCB(A)) 
Kontroll i kapacitetit për të ruajtur temperaturën konstante të 
avullimit (Te - në ftohje) / kondensim (Tc - në ngrohje). Temperatura 
që do të ruhet konfigurohet përmes parametrave të shërbimit (e 
pakontrollueshme nga përdoruesi) brenda gamës Te = 5~12 °C,  
Tc = 43~49 °C. Një sistem i jashtëm jep një komandë ndezjeje/fikjeje.

Z-Control (EKEQDCB / EKEQMCB(A))
Kontroll i kapacitetit bazuar në temperaturën e dhomës ose të ajrit të 
kthimit dhe vlerën e aktivizimit të vendosur përmes telekomandës. 
Temperatura aktuale e furnizimit (shkarkimit) të ajrit nuk mund 
të kontrollohet – prandaj mund të mos jetë i përshtatshëm për 
përdorimet me ajër të pastër, nëse ka burime të tjera ngrohjeje/
ftohjeje në hapësirën me ajër të kondicionuar.

X-Control (vetëm EKEQFCB(A)) 
Kontroll i kapacitetit me DDC / PLC të jashtme përmes sinjalit 
të hyrjes analoge 0~10VDC. Sinjali i hyrjes analoge kontrollon 
kapacitetin duke ndryshuar temperaturën e avullimit (Te - në ftohje) / 
kondensimit (Tc - në ngrohje) në gamat deri në Te = -7~20 °C,  
Tc = 30~55 °C. Më këtë mënyrë mund të realizohet një kontroll 
shumë preciz i temperaturës.

W-Control (vetëm EKEQFCBA)
Kontroll i kapacitetit me DDC / PLC të jashtme përmes sinjalit 
të hyrjes analoge 0~10VDC. Sinjali i hyrjes analoge në mënyrë 
lineare kontrollon kapacitetin në 5 hapa kapaciteti, duke ndryshuar 
temperaturën e avullimit (Te - në ftohje) / kondensimit (Tc - në 
ngrohje) në gama deri në Te = 6~13,5 °C, Tc = 31~46 °C. Logjika e 
kontrollit lejon përdorimin e kontrolluesve DDC jashtë raftit pa qenë 
nevoja për riprogramim.

Hyrja Vlera e hyrjes Efekti

Hyrja në distancë e 
Ndezjes/Fikjes

Kontakti i mbyllur Sistemi është i ndezur

Kontakti i hapur Sistemi është i fikur

Hyrja Vlera e hyrjes Efekti

Hyrja analoge e kontrollit 
të kapacitetit

<3V … Te rritet / Tc ulet 
çdo minutë

Ajri i furnizuar ngrohet çdo 
minutë

5V … sistemi ruan 
kapacitetin aktual

Temperatura e ajrit të furnizuar 
qëndron në vlera të njëjta

<7V … Te ulet / Tc rritet 
çdo minutë

Ajri i furnizuar ftohet çdo 
minutë

Hyrja në distancë e 
Ndezjes/Fikjes

Kontakti i mbyllur Sistemi është i ndezur

Kontakti i hapur Sistemi është i fikur

Hyrja Vlera e hyrjes Efekti

Hyrja analoge 
e kontrollit të 
kapacitetit

0~1,5V: FIKUR

1,5~3,5V: Te = 13,5 °C / Tc = 31 °C Rreth 40% e kapacitetit

3,5~6,5V: Te = 11 °C / Tc = 36 °C Rreth 60% e kapacitetit

6,5~8,5V: Te = 8,5 °C / Tc = 41 °C Rreth 80% e kapacitetit

8,5~10V: Te = 6 °C / Tc = 46 °C 100% kapacitet

Hyrja në distancë e 
Ndezjes/Fikjes

Kontakti i mbyllur Sistemi është i ndezur

Kontakti i hapur Sistemi është i fikur

Hyrja Vlera e hyrjes Efekti

Hyrja në distancë e 
Ndezjes/Fikjes

Kontakti i mbyllur Sistemi është i ndezur

Kontakti i hapur Sistemi është i fikur

Dhomë Dhomë

Dhomë Dhomë

1~ / 50 Hz / 220~240 V 1~ / 50 Hz / 220~240 V

1~ / 50 Hz / 220~240 V 1~ / 50 Hz / 220~240 V

R410A R410A

R410A R410A

EKEXV- EKEXV-

EKEXV- EKEXV-

ose

F1-F2 IN nga njësia e 
jashtme ose njësitë e 
tjera të brendshme

F1-F2 IN nga njësia e 
jashtme ose njësitë e 
tjera të brendshme

F1-F2 IN nga njësia e 
jashtme ose njësitë e 
tjera të brendshme

F1-F2 IN nga njësia e 
jashtme ose njësitë e 
tjera të brendshme

 Ajri i pastër  Ajri i pastër

 Ajri i pastër  Ajri i pastër

Kthimi Kthimi

Kthimi Kthimi

Furnizimi Furnizimi

Furnizimi Furnizimi

- -

- -

BRC1- BRC1-

BRC1- BRC1-

EKEQDCB
EKEQMCB(A)

EKEQFCB(A)

EKEQFCB(A)
EKEQFCBA

Sinjali i 
jashtëm 
Ndezje/Fikje

DDC / PLC e 
jashtme

DDC / PLC e 
jashtme

Shembull: Kontroll i 

temperaturës së ajrit të furnizuar.

Por mund të përdoret çdo vlerë 

tjetër reference me interes.

Shembull: Kontroll i 

temperaturës së ajrit të furnizuar.

Por mund të përdoret çdo vlerë 

tjetër reference me interes.
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Përdorimi i trajtimit të ajrit

Një zgjidhje e përparuar për përdorime çift dhe Multi

 › Njësi me kontroll me inverter
 › Rikuperim nxehtësie, pompë nxehtësie
 › R-410A
 › Kontroll i temperaturës së dhomës përmes  
kontrollit Daikin

 › Disponohet gamë e madhe kompletesh të  
valvulave të zgjerimit

 › BRC1E52A/B përdoret për të vendosur vlerën e  
përcaktuar të temperaturës (e lidhur me EKEQMCBA).

 › Mund të lidhet me të gjitha sistemet me pompë  
nxehtësie dhe të rikuperimit të nxehtësisë VRV

- për kapacitete më të mëdha (nga 8 deri 54HP)
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Përdorimi i trajtimit të ajrit

Kontrolli W, X, Y për pompën 
e nxehtësisë VRV IV
R*YQ8-20T

R*YQ12-54T

Tubat e agjentit ftohës

F1-F2

Komunikim tjetër

Kontrolli Z për të gjitha 
njësitë e jashtme VRV
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Një zgjidhje bazë për ajër të pastër 
për përdorimet në çift
 › Njësi me kontroll me inverter
 › Pompa e nxehtësisë
 › R-410A
 › Disponohet gamë e gjerë kompletesh të valvulave të zgjerimit

 
"Paketa e ajrit të pastër Daikin" ofron një zgjidhje të plotë "plug and play" përfshirë 
AHU, ERQ ose njësi kondensimi VRV dhe komandim për të gjitha njësitë (komandues 
EKEQ, EKEX, DDC), të montuara dhe konfiguruara në fabrikë. Zgjidhja më e lehtë me 
vetëm një pikë kontakti.

F1 - F2

Tubat e agjentit ftohës

Njësi për trajtimin e ajrit Daikin

Ajrosja ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Diapazoni i kapacitetit HP 4 5 6
Kapaciteti i ftohjesNom. kW 11,2 14,0 15,5
Kapaciteti i ngrohjesNom. kW 12,5 16,0 18,0
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 2,81 3,51 4,53

Ngrohje Nom. kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Dimensionet Njësia mm 1345x900x320
Pesha Njësia kg 120
Ventilatori - Vëllimi 
i qarkullimit të ajrit

Ftohje Nom. m³/min 106
Ngrohje Nom. m³/min 102 105

Niveli i fuqisë së zhurmësFtohje Nom. dBA 66 67 69
Niveli i presionit 
të zhurmës

Ftohje Nom. dBA 50 51 53
Ngrohje Nom. dBA 52 53 55

Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Min./Maks.  °CDB -5/46
Ngrohje Min./Maks.  °CWB -20/15,5
Temperatura në 
ventilkonvektorë

Ngrohje Min.  °CDB 10 (1)
Ftohje Maks.  °CDB 35

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Mbushja kg/ TCO

2
Eq 4,0/8,4

Lidhjet e 
tubacioneve

Lëng Dia. jasht. mm 9,52
Gaz Dia. jasht. mm 15,9 19,1
Kullimi Dia. jasht. mm 26x3

Furnizimi me energjiFaza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1N~/50/220-240
Rryma Amperazhi maksimal i siguresës (MFA)A 32,0

Ajrosja ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Diapazoni i kapacitetit HP 5 8 10
Kapaciteti i ftohjes Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Kapaciteti i ngrohjes Nom. kW 16,0 25,0 31,5
Fuqia në hyrje Ftohje Nom. kW 3,52 5,22 7,42

Ngrohje Nom. kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Dimensionet Njësia mm 1680x635x765 1680x930x765
Pesha Njësia kg 159 187 240
Ventilatori - Vëllimi 
i qarkullimit të ajrit

Ftohje Nom. m³/min 95 171 185
Ngrohje Nom. m³/min 95 171 185

Niveli i fuqisë së zhurmës Nom. dBA 72 78
Niveli i presionit të zhurmës Nom. dBA 54 57 58
Diapazoni i 
funksionimit

Ftohje Min./Maks.  °CDB -5/43
Ngrohje Min./Maks.  °CWB -20/15
Temperatura në 
ventilkonvektorë

Ngrohje Min.  °CDB 10
Ftohje Maks.  °CDB 35

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Mbushja kg/ TCO

2
Eq 6,2/12,9 7,7/16,1 8,4/17,5

Lidhjet e 
tubacioneve

Lëng Dia. jasht. mm 9,52
Gaz Dia. jasht. mm 15,9 19,1 22,2

Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 3N~/50/400
Rryma Amperazhi maksimal i siguresës (MFA) A 16 25
(1) Nëse temperatura në serpentinë është më e ulët, përdorni trajtimin paraprak të ajrit (rrota e nxehtësisë, ...) për të rritur temperaturën e serpentinës

ERQ - për kapacitete më të vogla 
(nga kategoria 100 deri 250)

Përdorimi i trajtimit të ajrit
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Integrimi i ERQ dhe VRV në njësi të trajtimit të ajrit të palëve të treta
një gamë e gjerë setesh valvulash zgjerimi dhe kutish kontrolli

Tabela e kombinimeve
Kutia e kontrollit  Set valvulash zgjerimi

EKEQDCBV3 EKEQFCBAV3 EKEQMCBAV3 EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Kontrolli Z  Kontrolli W,X,Y  Kontrolli Z

Sistemi A

1 fazë
ERQ100 P P - P P P P - - - - -
ERQ125 P P - P P P P P - - - -
ERQ140 P P - - P P P P - - -  -

3 fazë
ERQ125 P P - P P P P P - - - -
ERQ200 P P - - - P P P P P - -
ERQ250 P P - - - - P P P P - -

Sistemi B VRV III n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1
Sistemi B VRV IV 1 -> 3 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2
•	 P (përdorimi në çift): kombinimi varet nga kapaciteti i njësisë për trajtimin e ajrit
•	 n1 (përdorimi në Multi: kombinimi i njësive për trajtimin e ajrit dhe njësitë e brendshme VRV DX): për të përcaktuar sasinë, referojuni librit të të dhënave inxhinierike
•	 n2 (përdorimi në Multi: njësi të shumta të përpunimit të ajrit, ose kombinimi i njësive për trajtimin e ajrit dhe njësitë e brendshme VRV DX): për të përcaktuar sasinë, referojuni librit të të dhënave inxhinierike 

•	 Kutia e kontrollit EKEQFA mund të lidhet me disa lloje njësish të jashtme VRV IV (me një maksimum prej 3 kutish për njësi). Mos kombinoni kutitë e kontrollit EKEQFA me njësitë e brendshme VRV DX, njësitë e brendshme RA ose kutitë e ujit

Pamje e përgjithshme e valvulave të zgjerimit dhe kutive të kontrollit

EKEXV - Komplet valvulash zgjerimi për përdorim në trajtimin e ajrit

Ajrosja EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Dimensionet Njësia mm 401x215x78
Pesha Njësia kg 2,9
Niveli i presionit të zhurmësNom. dBA 45
Diapazoni i 
funksionimit

Temperatura në 
ventilkonvektorë

Ngrohje Min.  °CDB 10 (1)
Ftohje Maks.  °CDB 35 (2)

Agjenti ftohës Lloji / GWP R-410A / 2087,5
Lidhjet e tubacioneveLëng Dia. jasht. mm 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) Temperatura e ajrit që hyn në serpentinë në modalitet ngrohjeje mund të zvogëlohet deri në -5 °CDB. Kontaktoni shitësin vendor për më shumë informacion. (2) 45% Lagështi relative.

EKEQ - Kuti kontrolli për përdorim në trajtimin e ajrit

Ajrosja EKEQ FCBA DCB MCBA
Përdorimi Shiko shënimin Çift Multi
Njësia e jashtme ERQ / VRV ERQ VRV
Dimensionet Njësia mm 132x400x200
Pesha Njësia kg 3,9 3,6
Furnizimi me energjiFaza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/230

Kombinimi i EKEQFCBA dhe ERQ është në përdorim çift. EKEQFCBA mund të lidhet me disa lloje njësish të jashtme VRV IV me një maksimum prej 3 kutish kontrolli. Kombinimi me njësitë e brendshme DX, kutitë e 
ujit, njësitë e jashtme RA, ... nuk lejohet. Referojuni skicës së njësisë së brendshme te tabela e kombinimeve për detaje.

Tabela e kapacitetit
Ftohje

Kategoria EKEXV
Kapaciteti i lejuar i shkëmbyesit të nxehtësisë (kW)

Minimumi Maksimumi

50 5,0 6,2
63 6,3 7,8
80 7,9 9,9
100 10,0 12,3
125 12,4 15,4
140 15,5 17,6
200 17,7 24,6
250 24,7 30,8
400 35,4 49,5
500 49,6 61,6

Temperatura e avullimit të ngopur: 6 °C
Temperatura e ajrit: 27 °C DB / 19 °C WB

Ngrohje

Kategoria EKEXV
Kapaciteti i lejuar i shkëmbyesit të nxehtësisë (kW)

Minimumi Maksimumi

50 5,6 7,0
63 7,1 8,8
80 8,9 11,1
100 11,2 13,8
125 13,9 17,3
140 17,4 19,8
200 19,9 27,7
250 27,8 34,7
400 39,8 55,0
500 55,1 69,3

Temperatura e kondensimit të ngopur: 46 °C
Temperatura e ajrit: 20 °C DB
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Komanduesit

INTELLIGENT 
TOUCH MANAGER
DCM601A51

TELEKOMANDUES 
ME INFRA TË KUQE

TELEKOMANDË ME TELA
BRC1E52A
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Sistemet e kontrollit   

Tabelat e kërkesave sipas aplikacionit 132

Sistemet e kontrollit individual 
Telekomandat me tel / rreze infra të kuqe 134

Sistemet e centralizuara të kontrollit 
Telekomandë e centralizuar / Kontroll i unifikuar për 
ndezje/fikje / Kohëmatës me programim 136
DTA113B51 137 

 137 

Sistem menaxhimi për mini-ndërtesa 
 138

Ndërfaqet standarde të protokollit 
Ndërfaqe Modbus 140
Ndërfaqe KNX 142
Ndërfaqe BACnet 143
Ndërfaqe LonWorks 144

Softueri konfigurues i Daikin 145

Sistemet e kontrollit

Opsionet dhe aksesorët  

Monitorimi dhe mirëmbajtja në distancë 
I-Net 146
Sensori me valë i temperaturës së dhomës 148
Sensori me tel i temperaturës së dhomës 148
Pajisje të tjera integrimi 149
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Daikin ofron zgjidhje kontrolli të ndryshme të përshtatura me kërkesat edhe të përdorimeve 
më strikte komerciale.

 › Zgjidhje bazë të kontrollit për klientët që kanë 
kërkesa të vogla dhe buxhet të kufizuar

 › Zgjidhje të integruara të kontrollit për klientët që 
dëshirojnë të integrojnë njësitë Daikin në sistemet 
ekzistuese BMS

 › Zgjidhje të përparuara të kontrollit për klientët 
që presin nga Daikin një zgjidhje Mini BMS, duke 
përfshirë menaxhimin e përparuar të energjisë

Përmbledhje e zgjidhjeve të kontrollit

Tabelat e kërkesave sipas aplikacionit

Dyqan Njësia e kontrollit Kontrolli i integruar Kontrolli i përparuar

BRC1E52A/B RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCS601C51 DCM601A51

1 telekomandë 
për 1 njësi të 
brendshme 

(grup)

1 portëkalim 
për 1 njësi të 
brendshme 

(grup)

1 portëkalim 
për 1 njësi të 
brendshme

1 portëkalim 
për 1 njësi të 
brendshme 

1 portëkalim për 
maks. 64 njësi të 

brendshme (grupe) 
dhe 10 të jashtme

1 iTC për 
64 njësi të 

brendshme 
(grupe)

1 iTM për 
64 njësi të 

brendshme 
(grupe) (1) 

Kontroll automatik i A/C       
Mundësi të kufizuara kontrolli për personelin e dyqanit       
Krijimi i zonave brenda dyqanit   
Bllokim me p.sh. alarmi, sensori PIR  
Integrim i njësive Daikin në BMS ekzistuese BMS 
përmes Modbus  
Integrim i njësive Daikin në BMS ekzistuese BMS 
përmes KNX 
Integrim i njësive Daikin në BMS ekzistuese BMS 
përmes HTTP 
Monitorim i konsumit të energjisë 
Menaxhim i përparuar i energjisë 
Lejon ftohje falas  
Integrim fondamental i produkteve Daikin në BMS 
të Daikin 
Integrim i produkteve të palëve të treta në BMS të 
Daikin 
Disponohet kontrolli standard i uebit për kontroll 
përmes PC lokale 
(1) : 7 përshtatës iTM plus (DCM601A52) mund të shtohen për të pasur 512 grupe të brendshme dhe 80 të jashtme (sisteme)

Hotel Njësia e kontrollit Kontrolli i integruar Kontrolli i përparuar

BRC2/3E52C RTD-HO RTD-Net KLIC-DI DCS601C51 DCM601A51

1 telekomandë 
për 1 njësi të 
brendshme 

(grup)

1 portëkalim 
për 1 njësi të 
brendshme 

(grup)

1 portëkalim 
për 1 njësi të 
brendshme 

(grup)

1 portëkalim 
për 1 njësi të 
brendshme

1 iTC për 
64 njësi të 

brendshme 
(grupe)

1 iTM për 
64 njësi të 

brendshme 
(grupe) (1) 

Klientët e hotelit mund të kontrollojnë dhe monitorojnë funksionet bazë nga dhoma      
Mundësi të kufizuara kontrolli për klientët e hotelit      
Bllokim me kontaktin e dritares   
Bllokim me kartën çelës   
Integrim i njësive Daikin në BMS ekzistuese BMS përmes Modbus 
Integrim i njësive Daikin në BMS ekzistuese BMS përmes KNX 
Integrim i njësive Daikin në BMS ekzistuese BMS përmes HTTP 
Monitorim i konsumit të energjisë 
Menaxhim i përparuar i energjisë 
Integrim fondamental i produkteve Daikin në BMS të Daikin 
Integrim i produkteve të palëve të treta në BMS të Daikin 
Disponohet kontrolli standard i uebit për kontroll përmes PC lokale 
(1) : 7 përshtatës iTM plus (DCM601A52) mund të shtohen për të pasur 512 grupe të brendshme dhe 80 të jashtme (sisteme)
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Ftohje teknike Njësia Integrimi Të përparuara

DTA113B51 RTD-10 DCM601A51

1 PCB për 4 njësi 
të brendshme 

(grupe)

1 portëkalim për 
deri në 8 njësi të 

brendshme (grup)

1 iTM për 64 njësi 
të brendshme 

(grupe) (1) 

Kontroll automatik i A/C   
Funksionimi rezervë   
Rotacioni i punës   
Mundësi të kufizuara kontrolli në dhomën e ftohjes teknike  
Nëse temperatura e dhomës është mbi maks., atëherë shfaqet 
alarmi dhe niset njësia e gatishmërisë.  
Nëse ndodhin gabime, do të shfaqet një alarm.  
(1) : 7 përshtatës iTM plus (DCM601A52) mund të shtohen për të pasur 512 grupe të brendshme dhe 80 të jashtme (sisteme)

Zyrë Njësia e kontrollit Kontrolli i integruar Kontrolli i përparuar

BRC1E52A/B EKMBDXA DMS504B51
DMS502A51 / 
DAM412B51

DCS302C51 / 
DST301B51

DCS601C51 DCM601A51

1 telekomandë 
për 1 njësi të 
brendshme 

(grup)

1 portëkalim për 
maks. 64 njësi të 

brendshme (grupe) 
dhe 10 të jashtme

1 portëkalim 
për 64 njësi të 

brendshme 
(grupe)

1 portëkalim 
për 128 njësi të 

brendshme (grupe), 
20 të jashtme (2)

1 R/C për maks. 
64 grupe, 128 njësi 

të brendshme, 
10 të jashtme

1 iTC për 
64 njësi të 

brendshme 
(grupe)

1 iTM për 
64 njësi të 

brendshme 
(grupe) (1) 

Kontroll automatik i A/C       (3)  
Kontroll i centralizuar për menaxhim      
Kontroll lokal për punonjësit e zyrave       
Mundësi të kufizuara kontrolli për punonjësit e zyrave   
Integrim i njësive Daikin në BMS ekzistuese BMS përmes Modbus 
Integrim i njësive Daikin në BMS ekzistuese BMS përmes KNX

Integrim i njësive Daikin në BMS ekzistuese BMS përmes HTTP 
Integrim i njësive Daikin në BMS ekzistuese BMS përmes LonTalk 
Integrim i njësive Daikin në BMS ekzistuese BMS përmes BACnet 
Leximi i konsumit të energjisë 
Monitorim i konsumit të energjisë 
Menaxhim i përparuar i energjisë 
Integrim fondamental i produkteve Daikin në BMS 
të Daikin 
Integrim i produkteve të palëve të treta në BMS të Daikin 
Disponohet kontrolli standard i uebit për kontroll 
përmes PC lokale 
(1) : 7 përshtatës iTM plus (DCM601A52) mund të shtohen për të pasur 512 grupe të brendshme dhe 80 të jashtme (sisteme) 
(2) : nevojitet shtesë për të shkuar deri në 256 njësi të brendshme (grupe), 40 të jashtme 
(3) : Vetëm NDEZJE/FIKJE

Përmbledhje e zgjidhjeve të kontrollit
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BRC944B2*/BRC1D52 

Telekomandë me tela
 ʯ Kohëmatësi i programit:
Veprimet e pesë ditëve mund të caktohen si më poshtë:
•	 pika e caktuar: njësia ndizet te ON dhe mbahet 

funksionimi normal
•	 OFF: njësia fiket tek OFF1
•	 limitet: njësia ndizet në pozicionin ON dhe kontrolli 

min./maks. (shihni funksionimin e kufizuar për 
detaje më të hollësishme)

 ʯ Funksioni i largimit nga shtëpia (mbrojtje nga ngrica): 
gjatë mungesës, temperatura e brendshme mund të 
mbahet në një nivel të caktuar. Ky funksion gjithashtu 
mund ta ndezë/fikë njësinë

 ʯ Funksion HRV i thjeshtë për përdoruesin, falë 
prezantimit të një butoni për modalitetin e ajrosjes dhe 
për shpejtësinë e ventilatorit

 ʯ Monitorim konstant i sistemit për keqfunksionime, me 
një total prej 80 komponentësh

 ʯ Shfaqje e menjëhershme e vendndodhjes së defektit 
dhe gjendjes

 ʯ Reduktim i kohës dhe i kostos së mirëmbajtjes

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Telekomandë me rreze infra të kuqe
Butonat e funksionimit: ON/OFF, nisja/ndalimi i 
modalitetit të kohëmatësit, ndezja/fikja e modalitetit të 
kohëmatësit, koha e programit, caktimi i temperaturës, 
drejtimi i qarkullimit të ajrit (1), modaliteti i funksionimit, 
kontrolli i shpejtësisë së ventilatorit, rivendosje e 
shenjës së filtrit (2), treguesi i inspektimit(2)/ testit (2) 

Ekrani: Modaliteti i funksionimit, ndryshimi i baterisë, 
temperatura e vendosur, drejtimi i qarkullimit të ajrit 
(1), koha e programuar, shpejtësia e ventilatorit, test 
inspektimi/funksionimi (2)

1. Nuk aplikohet për FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ 

2. Vetëm për njësitë FX** 

3.  Për të gjitha karakteristikat e telekomandës, referojuni manualit të përdorimit

 ʯ Ndërfaqe me simbole për kontroll intuitiv
 ʯ Funksione të kufizuara për nevojat bazë të klientit
 ʯ Dizajn bashkëkohor
 ʯ Kursim i energjisë falë kartës çelës, integrimit me kontaktet e 
dritares dhe kufizimit të vlerës së aktivizimit

 ʯ Funksioni fleksibël i rikthimit siguron që temperatura e dhomës të 
mbetet brenda kufijve komodë për të siguruar komoditetin e klientëve

 ʯ Panel i pasmë i sheshtë për instalim të thjeshtë

 ʯ Komisionim i lehtë: ndërfaqe intuitive 
parametrat e përparuar të menysë

 ʯ 2 versione të disponueshme:
•	 Lloji me pompë nxehtësie: temperatura, 

shpejtësia e ventilatorit, ON/OFF
•	 Lloji me rikuperim nxehtësie: 

temperatura, modaliteti, shpejtësia e 
ventilatorit, ON/OFF

 ʯ Zëvendëson njësitë ekzistuese BRC2C51 
dhe BRC3A61

Sistemet e kontrollit individual 

BRC2E52A / BRC3E52A

BRC4*/BRC7*ARC466A1

BRC1D52 BRC944B2

Telekomandë me tela e thjeshtuar e integruar për përdorime në hotele

Ekrani

 ʯ Modaliteti i funksionimit1

 ʯ Ajrosja në rikuperimin e nxehtësisë (HRV) në funksionim
 ʯ Kontroll i kalimit në ftohje/ngrohje
 ʯ Tregues kontrolli i centralizuar
 ʯ Tregues kontrolli në grup
 ʯ Temperatura e caktuar1

 ʯ Drejtimi i qarkullimit të ajrit1

 ʯ Koha e programuar
 ʯ Testi i inspektimit / funksionimi
 ʯ Shpejtësia e ventilatorit1

 ʯ Filtri i ajrit të pastër
 ʯ Shkrirje / ndezje e nxehtë
 ʯ Keqfunksionim

1 Vetëm funksionet e shënuara me ‘1’ disponohen në BRC944B2
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Paraqitja grafike e konsumit 

indikativ të energjisë

(Funksioni i disponueshëm 

në kombinim me FCQG dhe 

FCGHQ)

Telekomandë me përdorim të 
thjeshtë me dizajn bashkëkohor
BRC1E52A/B

Disa funksione për kursimin e energjisë, 
të cilat mund të zgjidhen individualisht

 › Kufiri i diapazonit të temperaturave
 › Funksioni i rikthimit
 › Lidhje e sensorit të pranisë dhe dyshemesë (ofrohet 
në kasetën e re me qarkullim në të gjitha anët)

 › Treguesi i kWh
 › Rivendosje automatike e temperaturës së caktuar
 › Kohëmatësi i fikjes

Kufiri i diapazonit të temperaturave shmang 
ngrohjen ose ftohjen e tepërt

Kurseni energji duke kufizuar kufirin e poshtëm të 
temperaturës në modalitetin e ftohjes dhe kufirin e 
sipërm të temperaturës në modalitetin e ngrohjes.
Shënim: Disponohet gjithashtu edhe në modalitetin e ndryshimit 

automatik të ftohjes/ngrohjes.

Tregimi i kWh evidenton konsumin tuaj të 
energjisë

Treguesi i kWh tregon konsumin indikativ të energjisë 
të ditës/muajit/vitit të fundit.

Funksione të tjera

 › Mund të caktohen deri në 3 programe të pavarura, 
në mënyrë që përdoruesi mund ta ndryshojë vetë 
lehtësisht programin gjatë gjithë vitit (p.sh. verë, 
dimër, mes-stinëve)

 › Mundësi për të kufizuar individualisht funksionet e 
menysë 
E lehtë për t'u përdorur: të gjitha funksionet kryesore 
të aksesueshme në mënyrë të drejtpërdrejtë

 › Konfigurim i thjeshtë: ndërfaqe grafike përdorimi e 
qartë për parametrat e menysë së përparuar

 › Orë reale me përditësim automatik sipas ndryshimit 
të orës diellore

 › Energji e integruar rezervë: kur ndodh një shkëputje 
energjie, të gjitha cilësimet ruhen deri në 48 orë

 › Mbështetje për shumë gjuhë 
Anglisht, gjermanisht, holandisht, spanjisht, italisht, 
portugalisht, frëngjisht, greqisht, rusisht, turqisht, 
polonisht (BRC1E52A)
Anglisht, gjermanisht, çekisht, kroatisht, hungarisht, 
rumanisht, sllovenisht, bullgarisht, sllovakisht, 
serbisht, shqip (BRC1E52B)
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Sistemet e centralizuara të kontrollit

Kontrolli i centralizuar i sistemit Sky Air dhe VRV mund të arrihet me 3 kontrolle kompakte, të lehta për t'u 
përdorur. 
Këto kontrolle mund të përdoren në mënyrë të pavarur ose në kombinim me 1 grup = disa (deri në 16) njësi të 
brendshme në kombinim, dhe 1 zonë = disa grupe të kombinuara.
Telekomandimi i centralizuar është ideal për t'u përdorur në ndërtesa të banuara komerciale që zihen në mënyrë 
rastësore, duke mundësuar klasifikimin e njësive të brendshme në grupe për banor (ndarja në zona). 
Kohëmatësi me programim programon grafikun dhe kushtet e funksionimit për çdo ambient banimi, dhe 
kontrolli mund të rivendoset lehtësisht sipas kërkesave që ndryshojnë.

DCS302C51

Telekomandë e centralizuar
Ofron kontroll individual të 64 grupeve (zonave) të njësive të brendshme.
 › mund të kontrollohet një maksimum prej 64 grupesh (128 njësi 
të brendshme, maks. 10 njësi të jashtme)

 › mund të kontrollohet një maksimum prej 128 grupesh 
(128 njësi të brendshme, maks. 10 njësi të jashtme) nëpërmjet 
2 telekomandimeve të centralizuara në vende të ndryshme

 › kontroll i zonës
 › kontroll në grup
 › afishim i kodit të keqfunksionimit
 › gjatësi maksimale kabllosh prej 1000 m (total: 2000 m)
 › mund të kontrollohet drejtimi i qarkullimit të ajrit dhe shpejtësia 
e qarkullimit të ajrit të HRV-së

 › funksion i zgjeruar i kohëmatësit

DCS301B51

Kontroll i unifikuar për ndezje/fikje
Ofron kontroll të njëkohshëm dhe individual të 16 grupeve të njësive 
të brendshme.

 › mund të kontrollohet një maksimum prej 16 grupesh (128 njësi 
të brendshme)

 › mund të përdoren 2 telekomandime në vende të ndryshme
 › tregim i gjendjes së funksionimit (funksionim normal, alarm)
 › tregues kontrolli i centralizuar
 › gjatësi maksimale kabllosh prej 1000 m (total: 2000 m)

DST301B51

Kohëmatës me programim

Mundëson programimin e 64 grupeve.

 › mund të kontrollohet një maksimum prej 128 njësish të 
brendshme

 › 8 lloje grafikësh javorë
 › një maksimum prej 48 orësh furnizim rezervë me energji
 › një gjatësi maksimale kabllosh prej 1000 m (total: 2000 m)
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Sistemet e centralizuara të kontrollit

DTA113B51

Zgjidhje bazë për kontrollin e Sky Air dhe VRV

 › Funksioni i rrotullimit
 › Funksioni i funksionimit rezervë.

BRC1D52

DCS601C51

Funksionim dhe monitorim i detajuar dhe i thjeshtë i sistemeve VRV (maks. 64 grupe njësi të brendshme).

Linja publike

Sistem shërbimi 

i rrjetit të 

kondicionimit të ajrit

kontrollues i palëve të treta (robotikë shtëpiake, BMS etj.)

Eternet 

DIII-NET

Hyrja e kontaktit të fikjes së detyruar

Modemi 

në bord

Alarmi i zjarrit

Njësitë e brendshme

DCS601C51

HRV

Gjuhët
 › Anglisht
 › Frëngjisht
 › Gjermanisht
 › Italisht
 › Spanjisht
 › Holandisht
 › Portugalisht

Konfigurimi i sistemit
 › Mund të kontrollohen deri në 
64 njësi të brendshme

 › Panel me prekje (LCD me 
ngjyra të plota nëpërmjet 
afishimit të ikonës)

Menaxhimi
 › Funksion i përmirësuar i 
historisë

Kontrolli
 › Kontroll individual (pikë e vlerës 
së përcaktuar, nisje/ndalim, 
shpejtësi e ventilatorit) (maks. 
64 grupe/njësi të brendshme)

 › Programim i kthimit pas
 › Funksion i përmirësuar 
programimi (8 programe, 
17 modele)

 › Grupim fleksibël në zona
 › Programim vjetor
 › Kontroll i ndalimit të 
emergjencës ndaj zjarrit

 › Kontroll i bllokimit të pavarur
 › Monitorim më i madh i HRV-së 
dhe funksion kontrolli

 › Ndryshim automatik i modalitetit 
ftohje/ngrohje

 › Optimizim i ngrohjes
 › Kufi i temperaturës
 › Mbrojtje me fjalëkalim: me 
3 nivele (e përgjithshme, 
administrim dhe shërbim)

 › Zgjedhje e shpejtë dhe kontroll i plotë
 › Navigim i thjeshtë

Monitorimi
 › Vizualizimi nëpërmjet 
Ndërfaqes Grafike të 
Përdoruesit (GUI)

 › Funksion i ndryshimit të 
afishimit të ngjyrës së ikonës

 › Modaliteti i funksionimit të 
njësive të brendshme

 › Tregues për ndërrimin e filtrit

Performanca e kostos
 › Funksion i ftohjes së lirë
 › Kursim pune
 › Instalim i thjeshtë
 › Dizajn kompakt: hapësirë e 
kufizuar instalimi

 › Kursim i përgjithshëm 
energjie

Ndërfaqja e hapur
 › Komunikimi me çdo 
kontrollues të palëve të treta 
(robotikë shtëpiakë, BMS etj) 
është i mundur nëpërmjet 
ndërfaqes së hapur (opsioni 
http)

Mund të lidhet me
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Split (nëpërmjet përshtatësit 
të ndërfaqes)

Deri në 4 njësi / 1 përshtatës
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Sistem menaxhimi për mini-ndërtesa

Mini BMS  
me integrim të plotë 
fondamental të produkteve
Pamje e përgjithshme e sistemit

E RE

•	 Mini BMS me çmim konkurrues

•	 Integrim fondamental i produkteve Daikin

•	 Integrim i pajisjeve të palëve të treta 

Lidhje direkte "plug and play"! 

Ndriçimi Ventilatori

SensoriPompa

Alarmi i zjarrit

Sahat matës kWh

Linjë Di/Pi

Maks 200 m

njësi të 

brendshme, perde 

ajri, kuti uji, njësi 

të trajtimit të ajrit

Aksesi nga interneti

N
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Internet
Ekstranet

LAN
3G

Ndërfaqe http

Split

M
od

ul
 I/

O
M

od
ul

 I/
O

Ndërfaqe  

WAGO

Protokoll  

BACnet

Integrim i pajisjeve të 
palëve të treta

Kontroll i plotë i portofolit të 
Daikin HVAC-R

DCM601A51

Objekte me shumë gjendje

AlarmAshensori Njësi për trajtimin 
e ajrit

Linja përshtatës ITM plus
Maks. 7 

përshtatës

DCM601A52

Portë Di/Pi

DCM601A51

Shikojeni në

https://www.youtube.com/
DaikinEurope
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Plug & play 

Sistem menaxhimi për mini-ndërtesa E RE

Lehtësi në përdorim

 › Ndërfaqe intuitive për përdoruesin
 › Pamje vizuale e shtrirjes dhe akses i drejtpërdrejtë në 
funksionet kryesore të brendshme të njësisë kryesore

 › Të gjitha funksionet janë të aksesueshme në mënyrë 
të drejtpërdrejtë përmes ekranit me prekje ose 
përmes ndërfaqes së uebit

Menaxhim inteligjent i energjisë

 › Monitoron nëse energjia e përdorur është sipas planit
 › Ndihmon në diktimin e origjinave të harxhimit të energjisë
 › Programimet e fuqishme garantojnë funksionimin e 
duhur gjatë gjithë vitit

 › Kursim energjie duke ndërthurur përdorimin e A/C 
me pajisje të tjera si p.sh. ngrohje

Fleksibiliteti

 › Integrim fondamental i produkteve (ngrohje, ajër i 
kondicionuar, sisteme të aplikuara, sistem frigoriferik, 
njësi të trajtimit të ajrit)

 › Protokoll BACnet për integrimin e produkteve të 
palëve të treta

 › I/O për integrimin e pajisjeve të tilla si drita, pompa… 
në modulet WAGO

 › Koncept modular për aplikime nga të vogla deri të mëdha
 › Kontrolloni deri në 512 grupe njësish të brendshme 
përmes një ITM dhe kombinoni disa ITM përmes 
ndërfaqes së uebit

Shërbim dhe vënie e lehtë në punë

 › Kontroll në distancë i përmbajtjes së agjentit ftohës 
për të kursyer vizitën në vend

 › Zgjidhje e thjeshtëzuar e problemeve
 › Kurseni kohë me komisionimin falë instrumentit të 
para-komisionimit

 › Regjistrim automatik i njësive të brendshme

Përmbledhje e funksioneve

Gjuhët
 › Anglisht

 › Frëngjisht

 › Gjermanisht

 › Italisht

 › Spanjisht

 › Holandisht

 › Portugalisht

Menaxhimi
 › Aksesi nga interneti

 › Shpërndarje proporcionale e 

energjisë (opsion)

 › Historia e funksionimit 

(keqfunksionimet, orët e 

punës, …)

 › Menaxhim inteligjent i 

energjisë

- monitoron nëse energjia e 

përdorur është sipas planit

- dikton origjinat e harxhimit të 

energjisë

 › Funksioni i rikthimit

 › Temperaturë në rënie

Konfigurimi i sistemit
 › Mund të kontrollohen deri në 

2560 grupe njësish (integrues 

ITM plus + 7 iPU (përfshirë 

përshtatës iTM)

 › Eternet TCPIP

Kontrolli
 › Kontroll individual (2560 grupe)

 › Caktimi i programit (program 

javor, kalendar vjetor, 

program sezonal)

 › Kontroll i bllokimit të pavarur

 › Kufizimi i vlerës së aktivizimit

 › Kufi i temperaturës

Mund të lidhet me
- DX Split, Sky Air, VRV

- Ftohës (përmes komanduesit POL638.70)

- Daikin AHU

- Ventilkonvektorë

- Daikin Altherma Flex Type

- Kuti uji LT dhe HT

- Perde ajri

- WAGO I/O, AO dhe PI

- Protokoll BACnet

Ndërfaqe WAGO
 › Integrim modular i pajisjeve të 

palëve të 3-ta

 - Bashkues WAGO (ndërfaqe 

mes WAGO dhe Modbus)

 - Modul Di

 - Modul Do

 - Modul Ai

 - Modul termistor

E RE

E RE

E RE

E RE

Fleksibilitet në përmasa

Nga 64 deri në një ∞ numër 

grupesh

Split Ventilkonvektorët Ftohës dhe AHU Kapacitet frigoriferik
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RTD-RA
 › Ndërfaqe Modbus për monitorimin dhe kontrollin e 
njësive të brendshme të banimit

RTD-NET
 › Ndërfaqe Modbus për monitorimin dhe kontrollimin 
e Sky Air, VRV, VAM dhe VKM

RTD-10
 › Integrim i avancuar në sistemin BMS të Sky Air, VRV, 
VAM dhe VKM nëpërmjet:
•	 Modbus
•	 Tensioni (0-10 V)
•	 Rezistenca

 › Funksion pune/gatishmërie për dhomat e  
serverëve

RTD-20
 › Kontroll i përparuar i Sky Air, VRV, VAM/VKM dhe 
perdeve të ajrit

 › Kontroll i klonit ose zonës së pavarur
 › Komoditet i përmirësuar me integrimin e sensorit të 
CO

2
 për kontrollin e vëllimit të ajrit të pastër

RTD

Ndërfaqet standarde të protokollit

Ndërfaqe Modbus 
Integrimi i RA, Sky Air, VRV 
dhe BMS ose sistemeve të 
automatizimit të shtëpisë

Funksionet kryesore RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Dimensionet L x GJ x TH mm 80 x 80 x 37,5 100 x 100 x 22
Kartë çelës + kontakt dritareje 
Funksioni i kthimit pas  
Ndalon ose kufizon funksionet e telekomandës (kufizimi i pikës së vlerës së aktivizimit, ...)    ** 
Modbus (RS485)     
Kontroll në grup (1)    
Kontroll 0 - 10 V  
Kontroll rezistence  
Aplikacion IT  
Bllokimi i ngrohjes  
Sinjal në dalje (ndezur/shkrirja, gabim)  **** 
Përdorimi për shitje 
Kontroll i dhomës së ndarë 
Perde ajri *** *** 
(1): Duke krahasuar pajisjet RTD-RA

Përmbledhje e funksioneve

Funksionet e kontrollit RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Ndezje/Fikje M,C M M,V,R M M*
Pika e caktuar M M M,V,R M M*
Modaliteti M M M,V,R M M*
Ventilator M M M,V,R M M*
Fletë M M M,V,R M M*
Kontrolli i zbutësit të HRV M M,V,R M
Funksionet e ndalimit/kufizimit M M M,V,R M M*
Termostat me fikje të detyruar M

Funksionet e monitorimit RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Ndezje/Fikje M M M M M
Pika e caktuar M M M M M
Modaliteti M M M M M
Ventilator M M M M M
Fletë M M M M M
Temperatura RC M M M M
Modaliteti RC M M M M
njësitë nbr M M M M
Defekti M M M M M
Kodi i defektit M M M M M
Temperatura e ajrit të kthyer (Mesatare/Min./Maks.) M M M M M
Alarm filtri M M M M
Termo ndezur M M M M M
Shkrirja M M M M
Temperatura e brendshme/jashtme e serpentinës M M M M M

M :  Modbus  / R :  Resistenca / V  :  Tensioni / C: kontrolli
*    :  vetëm kur dhoma është e zënë / **  :  kufizimi i vlerës së aktivizimit / (*) nëse ka
 ***  : nuk ka kontroll të shpejtësisë së ventilatorit në perden e ajrit CYV / **** : funksionim dhe defekt

 › Kursim në kostot e përdorimit përmes
•	 modalitetit para/pas dhe të tregtimit
•	 kufizimit të vlerës së aktivizimit
•	 mbylljes së përgjithshme
•	 sensorit PIR për brezin e vdekur të përshtatur

RTD-HO
 › Ndërfaqe Modbus për monitorimin dhe 
kontrollimin e Sky Air, VRV, VAM dhe VKM

 › Kontrollues inteligjent për dhoma hoteli
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EKMBDXA7V1

Numri maksimal i njësive të brendshme që lidhen 64

Numri maksimal i njësive të jashtme që lidhen 10
Komunikimi DIII-NET - Shënim DIII-NET (F1F2)

Protokolli - Shënim 2 tela; shpejtësia e komunikimit: 9600 bps ose 19 200 bps

Protokolli - Lloji RS485 (Modbus)
Protokolli - Gjatësia maks. 
e telave

m 500

Dimensionet Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 124x379x87
Pesha kg 2,1
Temperatura e ambientit - funksionimi  Maks.  °C 60

Min.  °C 0
Instalimi Instalimi i brendshëm
Furnizimi me energji Frekuenca Hz 50

Tensioni V 220-240

Ndërfaqet standarde të protokollit

Ndërfaqe DIII-net Modbus
EKMBDXA

Sistemi i integruar i kontrollit për lidhjen e  
saktë mes sistemeve Sky Air dhe VRV dhe BMS

 › Komunikim përmes protokollit Modbus RS485
 › Monitorim dhe kontroll i detajuar i zgjidhjes totale VRV
 › Instalim i thjeshtë dhe i shpejtë përmes protokollit DIII-net
 › Ndërsa përdoret protokolli Daikin DIII-net, nevojitet vetëm një ndërfaqe Modbus për çdo njësi Daikin

EKMBDXA

DIII- NET

Njësia e jashtme VRV

HRV

deri në 256 njësi të lidhshme për ndërfaqe*përmes kutisë 
EKEQ

Rrjeti VRV

Ndriçimi

Rrjeti i Sky Air

Rrjet me ftohës me inverter

PompaAlarmi i zjarrit AshensoriSiguria Pajisja e furnizimit me energji

Rrjeti i 
kontrollit të 
ndërtesës
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KLIC-DD  Përmasat 45 x 45 x 15 mm KLIC-DI  Përmasat 90 x 60 x 35 mm
Split Sky Air VRV

Kontrolli bazë
Ndezje/Fikje • • •
Modaliteti Auto, ngrohje, tharje, ventilator, ftohjeAuto, ngrohje, tharje, ventilator, ftohjeAuto, ngrohje, tharje, ventilator, ftohje
Temperatura • • •
Nivelet e shpejtësisë së ventilatorit 3 ose 5 + automatike 2 ose 3 2 ose 3
Lëkundje Ndalim ose lëvizje Ndalim ose lëvizje Lëkundje ose pozicione fikse (5)

Funksione të avancuara
Menaxhimi i gabimit Gabime komunikimi, gabimet e njësisë Daikin
Pamjet • • •
Fikje automatike • • •
Kufizimi i temperaturës • • •
Konfigurimi fillestar • • •
Konfigurimi për njësinë kryesore dhe vartëse • •

Ndërfaqja KNX

Ndërfaqet standarde të protokollit

KLIC-DD
KLIC-DI

Integrimi i Split, Sky Air dhe VRV në sistemet HA/BMS

Lidhni njësitë e brendshme Split me ndërfaqen KNX 
për sistemin e automatizimit të shtëpisë

kontrolli i grilës

shtëpi

Ko
nc

ep
ti

Ko
nc

ep
ti

Kontrollues 

robotikë  

shtëpiakë

Lidhni njësitë e brendshme Sky Air / VRV me 
ndërfaqen KNX për integrimin e BMS

Linja e ndërfaqes KNX
Integrimi i njësive të brendshme Daikin nëpërmjet 
ndërfaqes KNX lejon monitorimin dhe kontrollin e 
disa pajisjeve, si dritat dhe grilat, nga një kontrollues 
qendror. Një karakteristikë veçanërisht e rëndësishme 
është mundësia për programimin e një ‘skenari’ - si 
për shembull "Largimi nga shtëpia" - ku përdoruesi 

drita

drita

kontrolli i grilës

dyqan

Ndërfaqja KNX për

Protokolli i ndërfaqes së Daikin/ KNX

Protokolli i ndërfaqes së Daikin/ KNX

televizor

televizor

zgjedh një gamë komandash që do të ekzekutohen 
njëkohësisht pas zgjedhjes së skenarit. Për shembull 
në skenarin "Largimi nga shtëpia", kondicioneri është 
i fikur, dritat janë fikur, grilat janë mbyllur dhe alarmi 
është aktiv.

Kontrollues 

robotikë  

shtëpiakë
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Ndërfaqet standarde të protokollit

Sistemi i integruar i kontrollit për lidhjen e saktë mes VRV, 
sistemeve të aplikuara, njësive për trajtimin e ajrit dhe sistemeve BMS 

Rrjeti i sistemeve të aplikuara

 › Ndërfaqe për sistemin BMS
 › Komunikimi përmes protokollit BACnet 
(lidhje përmes eternetit)

 › Madhësi e pakufizuar e hapësirës
 › Instalim i thjeshtë dhe i shpejtë
 › Të dhënat PPD janë të disponueshme në 
sistemin BMS (vetëm për VRV)

BA
C

N
ET

 /
 E

TH
ER

N
ET

Alarmi i zjarrit Siguria

Kontroll lokal

DIII- NET

Njësia e jashtme VRV

Telekomanda

Pajisja e furnizimit me energji

Pompa Ndriçimi Ashensori

HRV

DMS502A51

deri në 256 njësi të lidhshme për ndërfaqe

Rrjeti i  

kontrollit të 

ndërtesës

BMS

EKACBACMSTP

Paneli  

serial sekuencial

EKDSSP-S

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Rrjeti i njësive për trajtimin e ajrit

Rrjeti VRV

Karta seriale 

BACnet MSTP

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

Ndërfaqe BACnet



144

Rrjeti VRV

Integrim me rrjet të hapur i VRV dhe sistemeve të aplikuara 
duke monitoruar dhe kontrolluar funksionet e kontrollit të VRV 
në rrjetet LonWorks

 › Ndërfaqe për lidhje Lon me rrjetet 
LonWorks

 › Komunikim përmes protokollit Lon 
(tel çift i rrotulluar)

 › Madhësi e pakufizuar e hapësirës
 › Instalim i shpejtë dhe i thjeshtë

LON BMS

DMS504B51

deri në 64 njësi të lidhshme për ndërfaqe

Kontroll lokal

DIII- NET

Njësia e 
jashtme VRV

HRV

Telekomanda

Rrjeti i  

kontrollit të 

ndërtesës

ET
ER

N
ET

 (T
C

P/
IP

)

përshtatësi
LonTalk

LonTalk

Sistem alarmi 

kundër zjarrit

Siguria

LonPoint LonPoint

përshtatësi

përshtatësi
LonTalk

Rrjeti i sistemeve të aplikuara

EKACLONP

Paneli serial 
sekuencial

EKDSSP-S

Karta seriale  
LON FTT 10

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

Ndërfaqe LonWorks

Ndërfaqet standarde të protokollit
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Softueri konfigurues i Daikin

Softueri konfigurues i Daikin

Vënie në punë  

e thjeshtuar

Merrni parametrat 

fillestarë të sistemit

Vënie në punë e thjeshtuar:  
ndërfaqet grafike për të konfiguruar,  
vënë në punë dhe ngarkuar parametrat e sistemit

Vënie në punë e thjeshtuar
Konfiguruesi i Daikin për Daikin Altherma dhe VRV 
është një zgjidhje e përparuar softueri që lejon një 
konfigurim dhe vënie në punë të lehtë të sistemit:

 › Kërkohet më pak kohë në çati për konfigurimin e 
njësisë së jashtme

 › Sisteme të shumëfishta në vende të ndryshme mund 
të menaxhohen në të njëjtën mënyrë, duke ofruar 
vënie më të thjeshtuar në punë për llogaritë kyçe

 › Parametrat fillestarë në njësinë e jashtme mund të 
rikthehen me lehtësi

EKPCCAB3



146

Çfarë ju ofron I-Net
Ruajtja e funksionimit optimal afatgjatë të sistemit 
tuaj të kondicionimit të ajrit nënkupton përgatitje 
për ta përdorur sistemin në mënyrë me efikasitet 
energjetik dhe për të reduktuar avaritë e papritura 
dhe kostot në minimum absolut. Këtu I-Net ndihmon 
në përmirësimin e efikasitetit të menaxhimit të 
ndërtesës suaj.

I-Net nënkupton lidhjen me Daikin, lidhjen përmes 
internetit mes jush, sistemit të ajrit të kondicionuar 
dhe Qendrës së monitorimit në distancë të Daikin. 
Kjo ju lejon të monitoroni konsumin e energjisë 
dhe inxhinierëve ekspertë të shërbimit të Daikin të 
monitorojnë statusin e të gjithë sistemit tuaj non-
stop, gjatë të gjithë vitit. Përmes parashikimit të 
keqfunksionimeve dhe duke ofruar këshilla teknike 
nga analiza e të dhënave, ju mund të maksimizoni
kohën që pajisja është në gjendje pune, si edhe 
kontrollin e kostove të energjisë pa sakrifikuar nivelet e 
komoditetit. Duke vepruar kështu, i-Net do të shmangë 
problemet, do të zgjasë jetëgjatësinë e shërbimit të 
sistemit tuaj duke reduktuar edhe faturën e energjisë.

Çfarë është I-Net?
Një shërbim i bazuar në teknologjinë tonë 
globale të monitorimit, që e ruan sistemin tuaj pa 
probleme dhe që funksionon me efikasitet të lartë.

Shërbimet I-Net
i-Net përbëhet nga 2 shërbime kryesore: monitorimi 
dhe analizimi i performancës së VRV Cloud dhe I-Net.

VRV Cloud

VRV Cloud ju vendos juve në vendin e shoferit për 
menaxhimin e energjisë. Instrumentet me përdorim 
të lehtë analitike dhe të tendencës së të dhënave të 
energjisë ju vendosin juve në kontroll dhe ju tregojnë 
mundësitë për reduktimin e gjurmës së CO

2
 dhe për 

kursime të energjisë deri në 15%.

Kursimi fillon nga matja. Përmirësoni qëndrueshmërinë 
mjedisore të kompanisë suaj!

Monitorim dhe analizë e performancës I-Net

Fokusohuni në biznesin tuaj dhe me punën e HVAC 
lëreni që të merret Daikin. Daikin I-Net lidh sistemin 
tuaj në mënyrë të vazhdueshme me Daikin. Ai 
njofton për alarmet dhe paralajmërimet paraprake 
për devijimet e sistemit për të maksimizuar kohën që 
sistemi është në gjendje pune si dhe komoditetin e 
personave në ndërtesë. Operatorët e shërbimit kanë 
akses nga uebi në të dhënat e funksionimit në mënyrë 
që të jenë plotësisht të përgatitur kur mbërrijnë në 
vend. Specialistët kryejnë analizimin e tendencave.
Të gjitha këto përmirësojnë sigurinë e sistemit tuaj duke 
garantuar që ai të funksionojë me efikasitet optimal.

24/7

CLOUD

I-Net 
monitorim dhe analizë  

e performancës
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Daikin VRV Cloud
Ju ndihmon të menaxhoni energjinë përmes 
teknologjisë së Daikin.
 › Mjeti inteligjent i vizualizimit të energjisë ju ndihmon 
me menaxhimin e energjisë

 › 24/7 monitorim online nga klienti në çdo 
vendndodhje.

 › Vizualizimi me përdorim të lehtë i menaxhimit të 
energjisë së VRV (kWh)

 › Mbështetje me analizë për funksionimin pa 
rendiment

 › Monitorim i disa pikave

Monitorimi i performancës
Shërbimi unik I-Net i Daikin synon të parandalojë 
që pajisjet të ndalojnë papritur apo të kenë nevojë 
për riparime urgjente.

Reagim i shpejtë, përgatitje më e mirë

 › Nëse ndodh një alarm, operatori i shërbimit njoftohet 
menjëherë dhe merr të gjitha informacionet kryesore.

 › Parashikim i hershëm i avarive: të dhënat e 
funksionimit kontrollohen 24 orë në ditë nga 
algoritmet parashikuese të I-Net për të vepruar sa më 
shpejt të jetë e mundur, duke shmangur avaritë e 
paparashikuara.

24/7

Informacion për:

 › klientët

 › kompaninë e shërbimit

Monitoroni menaxhimin 

e energjisë. 

Monitorimi dhe analiza e 

performancës

Serveri i të dhënave

Internet

Analiza e parashikimit

Regjistrimi i tendencës 

së të dhënave

Lidhja me I-Net përmes ITM, 

PCASO, ...

CLOUD

 › Monitorimi i performancës nga ekspertët e Daikin 
përmirëson planin e mirëmbajtjes.

 › Ky shërbim synon të përmirësojë nivelin e shërbimit, 
të përgjigjet me shpejtësi dhe saktësi, si dhe të 
kursejë në kostot e riparimeve të papritura dhe për 
të ofruar qetësi për mendjen. Mbahen në minimum 
ndërhyrjet e vazhdueshme dhe shqetësimet e 
banorëve të tjerë dhe ekipeve të mirëmbajtjes. 

Sisteme me jetëgjatësi të lartë 

 › I-Net do të maksimizojë jetëgjatësinë e instalimit, 
duke siguruar që pajisja të funksionojë në kushte 
optimale dhe të shmangë sforcimin e panevojshëm 
të pjesëve.

Analizë
Lidhuni me ekspertët e Daikin, kjo ju jep një tablo 
të qartë të gjendjes së punës dhe të përdorimit të 
sistemit të kondicionimit.
 › Daikin monitoron vazhdimisht të dhënat e energjisë, 
funksionimit dhe komoditetit. Falë analizës periodike 
të të dhënave, Daikin mund të sugjerojë mënyra për 
përmirësimin e performancës.

 › Nëse ka ndonjë problem, specialistët e Daikin do të 
analizojnë historikun e të dhënave të funksionimit 
për të ofruar mbështetje në distancë.

Kontrolluesi
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Sensorët e dhomës

Sensori me valë i temperaturës së dhomës

Skema e lidhjes Njësia e brendshme Daikin PCB (shembull i FXSQ-P)

Instalim fleksibël dhe i lehtë

 › Matje e saktë e temperaturave falë vendosjes fleksibël 
të sensorit

 › Lidhjet elektrike nuk nevojiten
 › Nuk është e nevojshme hapja e vrimave
 › Ideale për rinovime

Sensori i ajrit – X16A, X19

Furnizimi me energji – X35, X13

Dërguesi RFMarrësi RF

 › Temperatura e dhomës dërgohet në njësinë e brendshme çdo 90 sekonda ose nëse ndryshimi i temperaturës është 0,2 °C ose më i madh.

Kompleti i sensorit me valë të temperaturës së dhomës (K.RSS)
Marrësi me valë i temperaturës së dhomës Sensori me valë i temperaturës së dhomës

Dimensionet mm 50 x 50 ø 75
Pesha g 40 60
Furnizimi me energji 16 VDC, maks. 20 mA N/A
Jetëgjatësia e baterisë N/A +/- 3 vjet
Lloji i baterisë N/A Bateri litiumi 3 volt
Rrezja maksimale m 10
Diapazoni i funksionimit  °C 0~50

Komunikimi
Lloji RF
Frekuenca MHz 868,3

Specifikimet

Sensori me tel i temperaturës së dhomës

 › Matje e saktë e temperaturave,  
falë vendosjes fleksibël të sensorit

Dimensionet (LxGJ) mm 60 x 50
Pesha g 300
Gjatësia e telave të degëzimit m 12

Specifikimet

KRCS01-1B
KRCS01-4B

K.RSS
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Pajisje të tjera integrimi

PCB-të përshtatëse të Daikin ofrojnë zgjidhje të 
thjeshta për kërkesa unike. Ato janë opsione me kosto 
të ulët të cilat përmbushin kërkesa të thjeshta kontrolli 
dhe mund të përdoren në njësi të vetme ose në disa njësi.

(E)KRP1B*
përshtatës për lidhjet 

elektrike

• Lehtëson integrimin e aparatit ndihmës të ngrohjes, krijuesve të lagështisë, ventilatorëve, zbutësve
• Ushqyer dhe instaluar në njësinë e brendshme

KRP2A*/KRP4A*
Përshtatës me tela për 

shtojca elektrike

• Ndezje dhe fikje në distancë për deri në 16 njësi të brendshme (1 grup) (KRP4A* përmes P1 P2)
• Ndezje dhe fikje në distancë për deri në 128 njësi të brendshme (64 grupe) (KRP2A* përmes F1 F2)
• Treguesi i alarmit/ fikja në rast zjarri
• Rregullimi në distancë i vlerës së aktivizimit të temperaturës

DTA104A*
Përshtatës kontrolli të 
jashtëm për njësinë e 

jashtme

• Kontroll individual ose i njëhershëm i modalitetit të funksionimit të sistemit VRV
• Kërkesë kontrolli të njësive individuale ose të shumëfishta
• Opsion me zhurmë të ulët për sisteme individuale ose të shumëfishta

KRP928*
Përshtatësi i ndërfaqes 

për DIII-net
• Lejon integrimin e njësive split në kontrollet qendrore të Daikin

KRP413*
Përshtatësi i lidhjeve të 
telave kontakt normal i 

hapur / kontakt normal i 
hapur me impuls

• Çaktivizim i rinisjes automatike pas shkëputjes së energjisë
• Treguesi i modalitetit/defektit të funksionimit
• Nis/ndal në distancë
• Ndryshoni në distancë modalitetin e funksionimit
• Ndryshoni në distancë shpejtësinë e ventilatorit

KRP980*
Përshtatës për njësitë split 

pa portë S21

• Lidhni një telekomandë me tela
• Lidhuni me kontrollet qendrore të Daikin
• Lejoni kontakt të jashtëm

Koncepti dhe përfitimet

 › Opsion me kosto të ulët për të plotësuar kërkesa të thjeshta kontrolli
 › Shpërndahen në një njësi të vetme ose në disa njësi

PCB-të PËRSHTATËSE

Zgjidhje të thjeshta për kërkesa unike
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OPSIONET DHE AKSESORËT

PANELI I PASTRIMIT 
AUTOMATIK

SENSORËT 
INTELIGJENTË

FILTRAT
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Opsionet dhe 
aksesorët
VRV e jashtme    152
VRV e brendshme    154
Njësitë moderne të brendshme  158
Ajrosja dhe uji i ngrohtë   160
Sistemet e kontrollit    163
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Opsionet dhe aksesorët -  e jashtme

VRV IV me ngrohje të vazhdueshme VRV IV pa ngrohje të vazhdueshme
VRV III-S 
Mini VRV

VRV III-C VRV për rajone të ftohta VRV Classic Rikuperimi i nxehtësisë VRV IV

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
Sisteme me 

2 module
Sisteme me 

3 module
RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-
20T

Sisteme me 
2 module

Sisteme me 
3 module

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5
Sisteme me 

2 module
Sisteme me 

3 module

Komplet lidhjeje me shumë module (i detyrueshëm) - Lidh shumë module me një sistem të 
vetëm agjenti ftohës

- - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Komplet i zgjeruar i diferencës së nivelit- Lejon që njësia e jashtme të jetë më shumë se 
50 m mbi njësitë e brendshme

- - - - - - - - - - - - - - - - - Njësi e veçantë porosie

Kompleti i enës qendrore të kullimit - Montohet në pjesën e poshtme të njësisë së jashtme dhe mbledh 
kullimin e ujit nga të gjitha daljet e pllakës së poshtme në një dalje të vetme. Në zona të ftohta duhet të 
ngrohet nga një ngrohës që sigurohet në terren për të parandaluar ngrirjen në enën e kullimit të ujit të kullimit.

- - - - - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 - - - - -

Kompleti i shiritit të ngrohjes - Ngrohës opsional elektrik për të garantuar funksionimin pa 
probleme në klima jashtëzakonisht të ftohta dhe të lagështa (nevojitet një për çdo njësi të jashtme)

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- -

EKBPH012T  

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  

+ EKBPHPCBT
- - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
- -

Përshtatësi i jashtëm i kontrollit për njësinë e jashtme - Lejon aktivizimin e funksionimit 
me zhurmë të ulët dhe tre nivele të kufizimit të kërkesës përmes kontakteve të jashtme të 
thata. Lidhet me linjën e komunikimit F1/F2 dhe kërkon furnizim me energji nga një njësi e 
brendshme*, kuti BSVQ, ose njësi e jashtme VRV-WIII.

Për instalim në njësi të brendshme: lloji i saktë i përshtatësit varet nga lloji i njësisë së brendshme 

Shikoni Opsionet dhe Aksesorët e njësive të brendshme

Për instalim në njësi të brendshme: lloji i saktë i përshtatësit varet nga lloji i njësisë së brendshme 

Shikoni Opsionet dhe Aksesorët e njësive të brendshme

BHGP26A1 - Komplet i matësit dixhital të presionit – shfaq presionet e kondensimit të rrymës 
dhe avullimit në sistem si standard, ose pozicionet e valvulës së zgjerimit dhe të dhënat për 
sensorin e temperaturës në një modalitet të veçantë shërbimi. Lidhet me njësinë e jashtme 
PCB për instalim në njësinë e jashtme.

• • • •
1 komplet për 

sistem

1 komplet për 

sistem • •
1 komplet për 

sistem

1 komplet për 

sistem
- • • • • • • • • •

1 komplet për 

sistem

1 komplet për 

sistem

KRC19-26A - Përzgjedhës mekanik i ngrohjes dhe ftohjes – lejon ndezjen e një sistemi 
pompash nxehtësie, ose e një kutie BS të sistemit të rikuperimit të nxehtësisë midis ftohjes, 
ngrohjes dhe vetëm ventilatorit. Lidhet me terminalet A-B-C të njësisë së jashtme / kutia BS.

• • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

BRP2A81 - Përzgjedhës i ftohjes/ngrohjes PCB (kërkohet për VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560*  - Pllakëza e montimit e përzgjedhësit të ftohjes/ngrohjes PCB (kërkohet vetëm 
kur kombinohen përzgjedhësi i ftohjes/ngrohjes PCB dhe Kompleti i shiritit të ngrohjes) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KJB111A - Kuti instalimi për përzgjedhësin në distancë të ftohjes / ngrohjes KRC19-26A • • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

EKPCCAB3 - Konfiguruesi i VRV • • • • • • • • • • - - - - - - - • • • • •
BPMKS967A2/A3 - Siguruesi i degëzimeve (për lidhje të 2/3 njësive të brendshme RA) • • - - - - • • - - • - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Tapa e kullimit qendror - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62* - Kërkesë PCB që lejon hyrjen e jashtme të kufizojë konsumin e energjisë • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Pllakëza e montimit të kërkesës PCB. Nevojitet për të montuar Kërkesën PCB për disa njësi të jashtme. - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - Përshtatësi i zgjeruesit DIII-net • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zëvendësues VRV IV-Q i pompës së nxehtësisë VRV
Zëvendësues VRV-III-Q i rikuperimit të nxehtësisë VRV

VRV-W IV VRV me ftohje me ajër

Aplikacioni i pompës së nxehtësisë Aplikacioni i rikuperimit të nxehtësisë

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T
Sisteme me 

2 module
Sisteme me 

3 module
RQEQ 140~212

Sisteme me 
2 module

Sisteme me 
3 module

Sisteme me 
4 module

RWEYQ8-10T
Sisteme me 

2 module
Sisteme me 

3 module
Sisteme me 

2 module
Sisteme me 

3 module
Komplet lidhjeje me shumë module (i detyrueshëm) - Lidh shumë module me një sistem të 
vetëm agjenti ftohës

- - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Kompleti i enës qendrore të kullimit - Montohet në pjesën e poshtme të njësisë së jashtme dhe mbledh 
kullimin e ujit nga të gjitha daljet e pllakës së poshtme në një dalje të vetme. Në zona të ftohta duhet të 
ngrohet nga një ngrohës që sigurohet në terren për të parandaluar ngrirjen në enën e kullimit të ujit të kullimit.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 komplet për modul 1 komplet për modul 1 komplet për modul - - - - -

Kompleti i shiritit të ngrohjes - Ngrohës opsional elektrik për të garantuar funksionimin pa 
probleme në klima jashtëzakonisht të ftohta dhe të lagështa (nevojitet një për çdo njësi të jashtme)

-
EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- - - - - - - - - - -

Përshtatësi i jashtëm i kontrollit për njësinë e jashtme - Lejon aktivizimin e funksionimit 
me zhurmë të ulët dhe tre nivele të kufizimit të kërkesës përmes kontakteve të jashtme të 
thata. Lidhet me linjën e komunikimit F1/F2 dhe kërkon furnizim me energji nga një njësi e 
brendshme*, kuti BSVQ, ose njësi e jashtme VRV-WIII.

DTA104A53/61/62

Për instalim në njësi të brendshme: lloji i saktë i përshtatësit varet nga lloji i njësisë së brendshme 

Shikoni Opsionet dhe Aksesorët e njësive të brendshme

DTA104A53/61/62

Për instalim në njësi të brendshme: lloji i saktë i përshtatësit varet nga lloji i njësisë së brendshme 

Shikoni Opsionet dhe Aksesorët e njësive të brendshme

DTA104A62

Është i mundur instalimi në njësinë e jashtme RWEYQ. Për instalimin në njësitë e brendshme, përdorni llojin e duhur 

(DTA104A53/61/62) për njësi të brendshme të veçanta. Shikoni Opsionet dhe Aksesorët e njësive të brendshme

BHGP26A1 - Komplet i matësit dixhital të presionit – shfaq presionet e kondensimit të rrymës 
dhe avullimit në sistem si standard, ose pozicionet e valvulës së zgjerimit dhe të dhënat për 
sensorin e temperaturës në një modalitet të veçantë shërbimi. Lidhet me njësinë e jashtme 
PCB për instalim në njësinë e jashtme.

• • • 1 komplet për sistem
1 komplet për 

sistem • 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem - - - - -

KRC19-26A - Përzgjedhës mekanik i ngrohjes dhe ftohjes – lejon ndezjen e një sistemi 
pompash nxehtësie, ose e një kutie BS të sistemit të rikuperimit të nxehtësisë midis ftohjes, 
ngrohjes dhe vetëm ventilatorit. Lidhet me terminalet A-B-C të njësisë së jashtme / kutia BS.

• • • 1 komplet për sistem
1 komplet për 

sistem
- - - - • 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem - -

BRP2A81 - Përzgjedhës i ftohjes/ngrohjes PCB (kërkohet për VRV IV) - • • • • - - - - • 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem - -

KKSA26A560* - Pllakëza e montimit e përzgjedhësit të ftohjes/ngrohjes PCB (kërkohet vetëm 
kur kombinohen përzgjedhësi i ftohjes/ngrohjes PCB dhe Kompleti i shiritit të ngrohjes)

- - • • • - - - - - - - - -

KJB111A - Kuti instalimi për përzgjedhësin në distancë të ftohjes / ngrohjes KRC19-26A • • • 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem - - - - • 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem - -

EKPCCAB3 - Konfiguruesi i VRV - • • • • - - - - • • • • •
DTA104A61/62* - Kërkesë PCB që lejon hyrjen e jashtme të kufizojë konsumin e energjisë - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Pllakëza e montimit të kërkesës PCB. Nevojitet për të montuar Kërkesën PCB për 
disa njësi të jashtme.

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - Përshtatësi i zgjeruesit DIII-net • • • • • • • • • • • • • •

Bashkuesit Refnet     Shpërndarësit Refnet Kutitë e përzgjedhësit të degës për rikuperimin e nxehtësisë (Kutitë BS)

Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Me 1 portë Me 1 portë Me 4 portë Me 4 portë Me 6 portë Me 6 portë Me 8 portë Me 10 portë Me 12 portë Me 16 portë

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -
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Bashkimet me përmasa metrike KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -
Bashkimet me përmasa imperiale KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Komplet për reduktimin e zhurmës (izolimin e zhurmës) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Përzgjedhës mekanik i ngrohjes dhe ftohjes – lejon ndezjen e një sistemi pompash 
nxehtësie, ose e një kutie BS të sistemit të rikuperimit të nxehtësisë midis ftohjes, ngrohjes 
dhe vetëm ventilatorit. Lidhet me terminalet A-B-C të njësisë së jashtme / kutia BS.

- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26

Duhet 1 komplet 

për portë

-

KRC19-26

Duhet 1 komplet 

për portë

Kuti instalimi për përzgjedhësin në distancë të ftohjes / ngrohjes KRC19-26 - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A

Kompleti me tub të mbyllur KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Kompleti bashkues KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Kompleti i qetë KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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Bashkimet me përmasa metrike KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Bashkimet me përmasa imperiale KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -
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Opsionet dhe aksesorët -   e jashtme

*Shënim: në kutitë ngjyrë blu jepen të dhëna paraprake

VRV IV me ngrohje të vazhdueshme VRV IV pa ngrohje të vazhdueshme
VRV III-S 
Mini VRV

VRV III-C VRV për rajone të ftohta VRV Classic Rikuperimi i nxehtësisë VRV IV

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
Sisteme me 

2 module
Sisteme me 

3 module
RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-
20T

Sisteme me 
2 module

Sisteme me 
3 module

RXYSQ RTSYQ 10 RTSYQ 14~16 RTSYQ 20 RXYCQ8A RXYCQ10-14A RXYCQ16-20A REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5
Sisteme me 

2 module
Sisteme me 

3 module

Komplet lidhjeje me shumë module (i detyrueshëm) - Lidh shumë module me një sistem të 
vetëm agjenti ftohës

- - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - BHFQ22P1007 - - - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Komplet i zgjeruar i diferencës së nivelit- Lejon që njësia e jashtme të jetë më shumë se 
50 m mbi njësitë e brendshme

- - - - - - - - - - - - - - - - - Njësi e veçantë porosie

Kompleti i enës qendrore të kullimit - Montohet në pjesën e poshtme të njësisë së jashtme dhe mbledh 
kullimin e ujit nga të gjitha daljet e pllakës së poshtme në një dalje të vetme. Në zona të ftohta duhet të 
ngrohet nga një ngrohës që sigurohet në terren për të parandaluar ngrirjen në enën e kullimit të ujit të kullimit.

- - - - - - - - - - - KWC26B280 KWC26B450 2x KWC26B280 KWC26B160 KWC26B280 KWC26B450 - - - - -

Kompleti i shiritit të ngrohjes - Ngrohës opsional elektrik për të garantuar funksionimin pa 
probleme në klima jashtëzakonisht të ftohta dhe të lagështa (nevojitet një për çdo njësi të jashtme)

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- -

EKBPH012T  

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T  

+ EKBPHPCBT
- - - BEH22A10Y1L BEH22A18Y1L 2x BEH22A10Y1L - - -

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
- -

Përshtatësi i jashtëm i kontrollit për njësinë e jashtme - Lejon aktivizimin e funksionimit 
me zhurmë të ulët dhe tre nivele të kufizimit të kërkesës përmes kontakteve të jashtme të 
thata. Lidhet me linjën e komunikimit F1/F2 dhe kërkon furnizim me energji nga një njësi e 
brendshme*, kuti BSVQ, ose njësi e jashtme VRV-WIII.

Për instalim në njësi të brendshme: lloji i saktë i përshtatësit varet nga lloji i njësisë së brendshme 

Shikoni Opsionet dhe Aksesorët e njësive të brendshme

Për instalim në njësi të brendshme: lloji i saktë i përshtatësit varet nga lloji i njësisë së brendshme 

Shikoni Opsionet dhe Aksesorët e njësive të brendshme

BHGP26A1 - Komplet i matësit dixhital të presionit – shfaq presionet e kondensimit të rrymës 
dhe avullimit në sistem si standard, ose pozicionet e valvulës së zgjerimit dhe të dhënat për 
sensorin e temperaturës në një modalitet të veçantë shërbimi. Lidhet me njësinë e jashtme 
PCB për instalim në njësinë e jashtme.

• • • •
1 komplet për 

sistem

1 komplet për 

sistem • •
1 komplet për 

sistem

1 komplet për 

sistem
- • • • • • • • • •

1 komplet për 

sistem

1 komplet për 

sistem

KRC19-26A - Përzgjedhës mekanik i ngrohjes dhe ftohjes – lejon ndezjen e një sistemi 
pompash nxehtësie, ose e një kutie BS të sistemit të rikuperimit të nxehtësisë midis ftohjes, 
ngrohjes dhe vetëm ventilatorit. Lidhet me terminalet A-B-C të njësisë së jashtme / kutia BS.

• • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

BRP2A81 - Përzgjedhës i ftohjes/ngrohjes PCB (kërkohet për VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSA26A560*  - Pllakëza e montimit e përzgjedhësit të ftohjes/ngrohjes PCB (kërkohet vetëm 
kur kombinohen përzgjedhësi i ftohjes/ngrohjes PCB dhe Kompleti i shiritit të ngrohjes) • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KJB111A - Kuti instalimi për përzgjedhësin në distancë të ftohjes / ngrohjes KRC19-26A • • • • • • • • • • • - - - • • • - - - - -

EKPCCAB3 - Konfiguruesi i VRV • • • • • • • • • • - - - - - - - • • • • •
BPMKS967A2/A3 - Siguruesi i degëzimeve (për lidhje të 2/3 njësive të brendshme RA) • • - - - - • • - - • - - - - - - - - - - -

KKPJ5F180 - Tapa e kullimit qendror - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -

DTA104A61/62* - Kërkesë PCB që lejon hyrjen e jashtme të kufizojë konsumin e energjisë • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Pllakëza e montimit të kërkesës PCB. Nevojitet për të montuar Kërkesën PCB për disa njësi të jashtme. - • - • - - - • - - - - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - Përshtatësi i zgjeruesit DIII-net • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zëvendësues VRV IV-Q i pompës së nxehtësisë VRV
Zëvendësues VRV-III-Q i rikuperimit të nxehtësisë VRV

VRV-W IV VRV me ftohje me ajër

Aplikacioni i pompës së nxehtësisë Aplikacioni i rikuperimit të nxehtësisë

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T
Sisteme me 

2 module
Sisteme me 

3 module
RQEQ 140~212

Sisteme me 
2 module

Sisteme me 
3 module

Sisteme me 
4 module

RWEYQ8-10T
Sisteme me 

2 module
Sisteme me 

3 module
Sisteme me 

2 module
Sisteme me 

3 module
Komplet lidhjeje me shumë module (i detyrueshëm) - Lidh shumë module me një sistem të 
vetëm agjenti ftohës

- - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Kompleti i enës qendrore të kullimit - Montohet në pjesën e poshtme të njësisë së jashtme dhe mbledh 
kullimin e ujit nga të gjitha daljet e pllakës së poshtme në një dalje të vetme. Në zona të ftohta duhet të 
ngrohet nga një ngrohës që sigurohet në terren për të parandaluar ngrirjen në enën e kullimit të ujit të kullimit.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 komplet për modul 1 komplet për modul 1 komplet për modul - - - - -

Kompleti i shiritit të ngrohjes - Ngrohës opsional elektrik për të garantuar funksionimin pa 
probleme në klima jashtëzakonisht të ftohta dhe të lagështa (nevojitet një për çdo njësi të jashtme)

-
EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- - - - - - - - - - -

Përshtatësi i jashtëm i kontrollit për njësinë e jashtme - Lejon aktivizimin e funksionimit 
me zhurmë të ulët dhe tre nivele të kufizimit të kërkesës përmes kontakteve të jashtme të 
thata. Lidhet me linjën e komunikimit F1/F2 dhe kërkon furnizim me energji nga një njësi e 
brendshme*, kuti BSVQ, ose njësi e jashtme VRV-WIII.

DTA104A53/61/62

Për instalim në njësi të brendshme: lloji i saktë i përshtatësit varet nga lloji i njësisë së brendshme 

Shikoni Opsionet dhe Aksesorët e njësive të brendshme

DTA104A53/61/62

Për instalim në njësi të brendshme: lloji i saktë i përshtatësit varet nga lloji i njësisë së brendshme 

Shikoni Opsionet dhe Aksesorët e njësive të brendshme

DTA104A62

Është i mundur instalimi në njësinë e jashtme RWEYQ. Për instalimin në njësitë e brendshme, përdorni llojin e duhur 

(DTA104A53/61/62) për njësi të brendshme të veçanta. Shikoni Opsionet dhe Aksesorët e njësive të brendshme

BHGP26A1 - Komplet i matësit dixhital të presionit – shfaq presionet e kondensimit të rrymës 
dhe avullimit në sistem si standard, ose pozicionet e valvulës së zgjerimit dhe të dhënat për 
sensorin e temperaturës në një modalitet të veçantë shërbimi. Lidhet me njësinë e jashtme 
PCB për instalim në njësinë e jashtme.

• • • 1 komplet për sistem
1 komplet për 

sistem • 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem - - - - -

KRC19-26A - Përzgjedhës mekanik i ngrohjes dhe ftohjes – lejon ndezjen e një sistemi 
pompash nxehtësie, ose e një kutie BS të sistemit të rikuperimit të nxehtësisë midis ftohjes, 
ngrohjes dhe vetëm ventilatorit. Lidhet me terminalet A-B-C të njësisë së jashtme / kutia BS.

• • • 1 komplet për sistem
1 komplet për 

sistem
- - - - • 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem - -

BRP2A81 - Përzgjedhës i ftohjes/ngrohjes PCB (kërkohet për VRV IV) - • • • • - - - - • 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem - -

KKSA26A560* - Pllakëza e montimit e përzgjedhësit të ftohjes/ngrohjes PCB (kërkohet vetëm 
kur kombinohen përzgjedhësi i ftohjes/ngrohjes PCB dhe Kompleti i shiritit të ngrohjes)

- - • • • - - - - - - - - -

KJB111A - Kuti instalimi për përzgjedhësin në distancë të ftohjes / ngrohjes KRC19-26A • • • 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem - - - - • 1 komplet për sistem 1 komplet për sistem - -

EKPCCAB3 - Konfiguruesi i VRV - • • • • - - - - • • • • •
DTA104A61/62* - Kërkesë PCB që lejon hyrjen e jashtme të kufizojë konsumin e energjisë - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Pllakëza e montimit të kërkesës PCB. Nevojitet për të montuar Kërkesën PCB për 
disa njësi të jashtme.

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - Përshtatësi i zgjeruesit DIII-net • • • • • • • • • • • • • •

Bashkuesit Refnet     Shpërndarësit Refnet Kutitë e përzgjedhësit të degës për rikuperimin e nxehtësisë (Kutitë BS)

Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Indeksi i kapacitetit Me 1 portë Me 1 portë Me 4 portë Me 4 portë Me 6 portë Me 6 portë Me 8 portë Me 10 portë Me 12 portë Me 16 portë

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -
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Bashkimet me përmasa metrike KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -
Bashkimet me përmasa imperiale KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Komplet për reduktimin e zhurmës (izolimin e zhurmës) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Përzgjedhës mekanik i ngrohjes dhe ftohjes – lejon ndezjen e një sistemi pompash 
nxehtësie, ose e një kutie BS të sistemit të rikuperimit të nxehtësisë midis ftohjes, ngrohjes 
dhe vetëm ventilatorit. Lidhet me terminalet A-B-C të njësisë së jashtme / kutia BS.

- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26

Duhet 1 komplet 

për portë

-

KRC19-26

Duhet 1 komplet 

për portë

Kuti instalimi për përzgjedhësin në distancë të ftohjes / ngrohjes KRC19-26 - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A

Kompleti me tub të mbyllur KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Kompleti bashkues KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Kompleti i qetë KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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Bashkimet me përmasa metrike KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Bashkimet me përmasa imperiale KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -
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Opsionet dhe aksesorët -   e brendshme
Të

 tj
er

a

Paneli i dekorimit  

(i detyrueshëm për njësitë me kasetë, opsionale për të tjerat, panel i pasmë për FXLQ)

BYCQ140D7GW1 

(vetëpastrim) *5/*6

BYCQ140D7W1W (e 

bardhë) *3

BYCQ140D7W1 

(standard)

BYFQ60CW (panel i 

bardhë)

BYFQ60CS (panel gri)

BYFQ60B3 (panel 

standard)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - - -

Komplet për montimin e panelit dekorativ direkt në njësi - - - - - - - - - - - - - -

Ndarësi i panelit për zvogëlimin e lartësisë së nevojshme për instalim -
KDBQ44B60 

(panel standard)
- - - - - - - - - - - -

Kompleti izolues për shkarkimin e ajrit në 3 drejtime ose 2 drejtime KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (panel i bardhë 

dhe gri)
- - - - - - - - - - - -

Kompleti i marrjes së ajrit të pastër
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - - -

Përshtatësi i shkarkimit të ajrit për tubin rrethor - - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Foleja e filtrit për thithjen e poshtme - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - - -

Filtër zëvendësues me jetëgjatësi të lartë KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - - -

Kompleti i pompës së kullimit standard standard standard standard standard Standard Standard KDAJ25K56 standard Standard Standard Standard Standard Standard

Kompleti i sensorit BRYQ140A

BRYQ60AW (panel i 

bardhë)

BRYQ60AS (panel 

gri)

- - - - - - - - - - - -

Filtri i zhurmës (vetëm për përdorim elektromagnetik) - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - - -

*2 Kutia e instalimit është e nevojshme për këta përshtatës 
*3 BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha 
 Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj   
 përqendrimeve të ndotjes." 
*4 Nuk rekomandohet për shkak të kufizimit të funksioneve 
*5 Për të kontrolluar BYCQ140D7GW1 nevojitet kontrollori BRC1E 
*6 BYCQ140DGW1 nuk përputhet me njësitë e jashtme Mini VRV, njësitë e jashtme multi dhe ato split pa inverter 
*7 Opsioni nuk është i disponueshëm në kombinim me BYCQ140D7GW1 
*8 Nevojiten të dyja pjesët e hyrjes së ajrit të pastër për secilën njësi 
*9 Nuk disponohet funksioni i sensorit 
*10 Nuk disponohet funksioni i fletëve të kontrollueshme individualisht 

Njësitë kasetë me montim në tavan Njësitë me fshehje në tavan (njësi me tuba)

Qarkullim nga të 
gjitha anët (800 x 800)

në 4 drejtime 
(600 x 600)

Fryrje në 2 drejtime Këndore (fryrje në 1 drejtim) E vogël E hollë Standarde

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
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BRC1E52A/B
Telekomandë Premium me tela me ndërfaqe me tekst të plotë dhe dritë në sfond • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Telekomandë standarde me tela me kohëmatës javor •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Telekomandë me rreze infra të kuqe përfshi marrësin BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(panel i bardhë)

BRC7F530S *9*10 

(panel gri)

BRC7EB530 *9*10 

(panel standard)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Telekomandën e thjeshtëzuar me tela për sistemin e rikuperimit të nxehtësisë

- - - - - - - • • • • • • •
BRC3E52A
Telekomandën e thjeshtëzuar me tela për sistemin e pompës së nxehtësisë

- - - - - - - • • • • • • •
DCS302C51
Telekomandë qendrore • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Kontroll i unifikuar për ndezje/fikje • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Kohëmatës me programim • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • •
Sensori i jashtëm temperature me tel KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

Sensori i jashtëm temperature K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Përshtatës për lidhjet elektrike (bllokim i ventilatorit për futjen e ajrit të pastër) - - - - - - - - - - - - - -

Përshtatës me tela për monitorim/kontroll të jashtëm përmes kontakteve të thata dhe kontrollit të vlerës së aktivizimit përmes 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Përshtatës me tela për monitorim/kontroll të jashtëm qendror  
(kontrollon 1 sistem të tërë)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Përshtatës me tela me 4 dalje sinjali  
(Dalje për kompresor / defekt / ventilator, ngrohës shtesë, lagështues)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Përshtatës me tela me 2 dalje sinjali  
(Dalje për kompresor / defekt / ventilator)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - - -

Përshtatës për përdorime për shumë ambiente banimi  
(ndërfaqe 24VAC PCB e furnizimit me energji)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Përshtatësi i jashtëm i kontrollit për njësinë e jashtme - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Kutia e instalimit / pllaka e montimit për përshtatësin PCB  
(Për njësitë që nuk kanë hapësirë në kutinë e çelësit)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101
KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

Bashkuesi për kontaktin e çaktivizimit të detyruar standard - standard standard standard Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard Standard

Lidhja me kontrollin e centralizuar standard - - - - Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard Standard

Kuti elektrike me terminal tokëzimi (2 blloqe) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Kuti elektrike me terminal tokëzimi (3 blloqe) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Kuti elektrike me terminal tokëzimi - - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Përshtatës për hyrje dixhitale - - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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Paneli i dekorimit  

(i detyrueshëm për njësitë me kasetë, opsionale për të tjerat, panel i pasmë për FXLQ)

BYCQ140D7GW1 

(vetëpastrim) *5/*6

BYCQ140D7W1W (e 

bardhë) *3

BYCQ140D7W1 

(standard)

BYFQ60CW (panel i 

bardhë)

BYFQ60CS (panel gri)

BYFQ60B3 (panel 

standard)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - - -

Komplet për montimin e panelit dekorativ direkt në njësi - - - - - - - - - - - - - -

Ndarësi i panelit për zvogëlimin e lartësisë së nevojshme për instalim -
KDBQ44B60 

(panel standard)
- - - - - - - - - - - -

Kompleti izolues për shkarkimin e ajrit në 3 drejtime ose 2 drejtime KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (panel i bardhë 

dhe gri)
- - - - - - - - - - - -

Kompleti i marrjes së ajrit të pastër
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - - -

Përshtatësi i shkarkimit të ajrit për tubin rrethor - - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Foleja e filtrit për thithjen e poshtme - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - - -

Filtër zëvendësues me jetëgjatësi të lartë KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - - -

Kompleti i pompës së kullimit standard standard standard standard standard Standard Standard KDAJ25K56 standard Standard Standard Standard Standard Standard

Kompleti i sensorit BRYQ140A

BRYQ60AW (panel i 

bardhë)

BRYQ60AS (panel 

gri)

- - - - - - - - - - - -

Filtri i zhurmës (vetëm për përdorim elektromagnetik) - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - - KEK26-1A - - - - -

Opsionet dhe aksesorët -  e brendshme

Njësitë kasetë me montim në tavan Njësitë me fshehje në tavan (njësi me tuba)

Qarkullim nga të 
gjitha anët (800 x 800)

në 4 drejtime 
(600 x 600)

Fryrje në 2 drejtime Këndore (fryrje në 1 drejtim) E vogël E hollë Standarde

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
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BRC1E52A/B
Telekomandë Premium me tela me ndërfaqe me tekst të plotë dhe dritë në sfond • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Telekomandë standarde me tela me kohëmatës javor •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Telekomandë me rreze infra të kuqe përfshi marrësin BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(panel i bardhë)

BRC7F530S *9*10 

(panel gri)

BRC7EB530 *9*10 

(panel standard)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Telekomandën e thjeshtëzuar me tela për sistemin e rikuperimit të nxehtësisë

- - - - - - - • • • • • • •
BRC3E52A
Telekomandën e thjeshtëzuar me tela për sistemin e pompës së nxehtësisë

- - - - - - - • • • • • • •
DCS302C51
Telekomandë qendrore • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Kontroll i unifikuar për ndezje/fikje • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Kohëmatës me programim • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • •
Sensori i jashtëm temperature me tel KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

Sensori i jashtëm temperature K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Përshtatës për lidhjet elektrike (bllokim i ventilatorit për futjen e ajrit të pastër) - - - - - - - - - - - - - -

Përshtatës me tela për monitorim/kontroll të jashtëm përmes kontakteve të thata dhe kontrollit të vlerës së aktivizimit përmes 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Përshtatës me tela për monitorim/kontroll të jashtëm qendror  
(kontrollon 1 sistem të tërë)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Përshtatës me tela me 4 dalje sinjali  
(Dalje për kompresor / defekt / ventilator, ngrohës shtesë, lagështues)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 EKRP1B2 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Përshtatës me tela me 2 dalje sinjali  
(Dalje për kompresor / defekt / ventilator)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - - -

Përshtatës për përdorime për shumë ambiente banimi  
(ndërfaqe 24VAC PCB e furnizimit me energji)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - EKMTAC DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Përshtatësi i jashtëm i kontrollit për njësinë e jashtme - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Kutia e instalimit / pllaka e montimit për përshtatësin PCB  
(Për njësitë që nuk kanë hapësirë në kutinë e çelësit)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - - KRP1B101
KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

Bashkuesi për kontaktin e çaktivizimit të detyruar standard - standard standard standard Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard Standard

Lidhja me kontrollin e centralizuar standard - - - - Standard Standard Standard - Standard Standard Standard Standard Standard

Kuti elektrike me terminal tokëzimi (2 blloqe) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Kuti elektrike me terminal tokëzimi (3 blloqe) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Kuti elektrike me terminal tokëzimi - - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Përshtatës për hyrje dixhitale - - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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Opsionet dhe aksesorët -  e brendshme

Njësitë me fshehje në tavan (njësi me tuba) Njësitë me varje në tavan
Njësitë me 

montim në mur
Njësitë me qëndrim në dysheme

E vogël Mesatare E madhe Fryrje në 1 drejtime Fryrje në 4 drejtime E fshehur Me qëndrim të pavarur

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 100 A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63
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BRC1E52A/B

Telekomandë Premium me tela me ndërfaqe me tekst të plotë dhe dritë në sfond • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 

Telekomandë standarde me tela me kohëmatës javor •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Telekomandë me rreze infra të kuqe përfshi marrësin BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A

Telekomandën e thjeshtëzuar me tela për sistemin e rikuperimit të nxehtësisë • • • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A

Telekomandën e thjeshtëzuar me tela për sistemin e pompës së nxehtësisë • • • • • - - - - - • • • •
DCS302C51

Telekomandë qendrore • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Kontroll i unifikuar për ndezje/fikje • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Kohëmatës me programim • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • •
Sensori i jashtëm temperature me tel KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Sensori i jashtëm temperature K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Përshtatës me tela për monitorim/kontroll të jashtëm përmes kontakteve të 

thata dhe kontrollit të vlerës së aktivizimit përmes 0-140Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Përshtatës me tela për monitorim/kontroll të jashtëm qendror  

(kontrollon 1 sistem të tërë)
KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Përshtatës me tela me 4 dalje sinjali  

(Dalje për kompresor / defekt / ventilator, ngrohës shtesë, lagështues)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Përshtatës me tela me 2 dalje sinjali  

(Dalje për kompresor / defekt / ventilator)
- - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Përshtatës për përdorime për shumë ambiente banimi  

(ndërfaqe 24VAC PCB e furnizimit me energji)
DTA114A61 DTA114A61 - DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Përshtatësi i jashtëm i kontrollit për njësinë e jashtme DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Kutia e instalimit / pllaka e montimit për PCB-të e përshtatësit

(Për njësitë ku nuk ka hapësirë në kutinë e çelësit)
KRP4A96 KRP4A96 - KRP1BA101 / KRP1B100 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Bashkuesi për kontaktin e çaktivizimit të detyruar Standard Standard Standard Standard Standard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standard Standard Standard Standard Standard

Lidhja me kontrollin e centralizuar Standard Standard Standard Standard Standard - - - - Standard Standard Standard Standard Standard

Kuti elektrike me terminal tokëzimi (2 blloqe) - - - KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Kuti elektrike me terminal tokëzimi (3 blloqe) - - - KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Kuti elektrike me terminal tokëzimi - - - KJB411A - - - - - - - - - -

Përshtatës për hyrje dixhitale - - - BRP7A51 - - - - - - - - - -

Të
 tj

er
a

Paneli i dekorimit (i detyrueshëm për njësitë me kasetë, opsionale për të 

tjerat, panel i pasmë për FXLQ)
BYBS71D BYBS125D - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Komplet për montimin e panelit dekorativ direkt në njësi EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - - - -

Ndarësi i panelit për zvogëlimin e lartësisë së nevojshme për instalim - - - - - - - - - - - - - -

Kompleti izolues për shkarkimin e ajrit në 3 drejtime ose 2 drejtime - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Paneli dekorues për shkarkimin e ajrit - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Kompleti i marrjes së ajrit të pastër - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Përshtatësi i shkarkimit të ajrit për tubin rrethor KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Filtër zëvendësues me jetëgjatësi të lartë - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Kompleti i pompës së kullimit Standard Standard - Standard - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Kompleti i sensorit - - - - - - - - - - - - - -

Filtri i zhurmës (vetëm për përdorim elektromagnetik) - - KEK26-1 - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Kompleti i tubacioneve të tipit L (për drejtim lart) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Kutia e instalimit është e nevojshme për këta përshtatës

*3 BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha

Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i  
panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.

*4 Nuk rekomandohet për shkak të kufizimit të funksioneve

*5 Për të kontrolluar BYCQ140D7GW1 nevojitet kontrollori BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 nuk përputhet me njësitë e jashtme Mini VRV, njësitë e jashtme multi dhe ato split pa inverter

*7 Opsioni nuk është i disponueshëm në kombinim me BYCQ140D7GW1

*8 Nevojiten të dyja pjesët e hyrjes së ajrit të pastër për secilën njësi

*9 Nuk disponohet funksioni i sensorit

*10 Nuk disponohet funksioni i fletëve të kontrollueshme individualisht
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Njësitë me fshehje në tavan (njësi me tuba) Njësitë me varje në tavan
Njësitë me 

montim në mur
Njësitë me qëndrim në dysheme

E vogël Mesatare E madhe Fryrje në 1 drejtime Fryrje në 4 drejtime E fshehur Me qëndrim të pavarur

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 100 A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63
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BRC1E52A/B

Telekomandë Premium me tela me ndërfaqe me tekst të plotë dhe dritë në sfond • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 

Telekomandë standarde me tela me kohëmatës javor •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Telekomandë me rreze infra të kuqe përfshi marrësin BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A

Telekomandën e thjeshtëzuar me tela për sistemin e rikuperimit të nxehtësisë • • • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A

Telekomandën e thjeshtëzuar me tela për sistemin e pompës së nxehtësisë • • • • • - - - - - • • • •
DCS302C51

Telekomandë qendrore • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Kontroll i unifikuar për ndezje/fikje • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Kohëmatës me programim • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • •
Sensori i jashtëm temperature me tel KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Sensori i jashtëm temperature K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Përshtatës me tela për monitorim/kontroll të jashtëm përmes kontakteve të 

thata dhe kontrollit të vlerës së aktivizimit përmes 0-140Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Përshtatës me tela për monitorim/kontroll të jashtëm qendror  

(kontrollon 1 sistem të tërë)
KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Përshtatës me tela me 4 dalje sinjali  

(Dalje për kompresor / defekt / ventilator, ngrohës shtesë, lagështues)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Përshtatës me tela me 2 dalje sinjali  

(Dalje për kompresor / defekt / ventilator)
- - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Përshtatës për përdorime për shumë ambiente banimi  

(ndërfaqe 24VAC PCB e furnizimit me energji)
DTA114A61 DTA114A61 - DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Përshtatësi i jashtëm i kontrollit për njësinë e jashtme DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Kutia e instalimit / pllaka e montimit për PCB-të e përshtatësit

(Për njësitë ku nuk ka hapësirë në kutinë e çelësit)
KRP4A96 KRP4A96 - KRP1BA101 / KRP1B100 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Bashkuesi për kontaktin e çaktivizimit të detyruar Standard Standard Standard Standard Standard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standard Standard Standard Standard Standard

Lidhja me kontrollin e centralizuar Standard Standard Standard Standard Standard - - - - Standard Standard Standard Standard Standard

Kuti elektrike me terminal tokëzimi (2 blloqe) - - - KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Kuti elektrike me terminal tokëzimi (3 blloqe) - - - KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Kuti elektrike me terminal tokëzimi - - - KJB411A - - - - - - - - - -

Përshtatës për hyrje dixhitale - - - BRP7A51 - - - - - - - - - -

Të
 tj

er
a

Paneli i dekorimit (i detyrueshëm për njësitë me kasetë, opsionale për të 

tjerat, panel i pasmë për FXLQ)
BYBS71D BYBS125D - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Komplet për montimin e panelit dekorativ direkt në njësi EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - - - -

Ndarësi i panelit për zvogëlimin e lartësisë së nevojshme për instalim - - - - - - - - - - - - - -

Kompleti izolues për shkarkimin e ajrit në 3 drejtime ose 2 drejtime - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Paneli dekorues për shkarkimin e ajrit - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Kompleti i marrjes së ajrit të pastër - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Përshtatësi i shkarkimit të ajrit për tubin rrethor KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Filtër zëvendësues me jetëgjatësi të lartë - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Kompleti i pompës së kullimit Standard Standard - Standard - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Kompleti i sensorit - - - - - - - - - - - - - -

Filtri i zhurmës (vetëm për përdorim elektromagnetik) - - KEK26-1 - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

Kompleti i tubacioneve të tipit L (për drejtim lart) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Kutia e instalimit është e nevojshme për këta përshtatës

*3 BYCQ140D7W1W ka izolime të bardha

Duhet të dini se papastërtitë që formohen mbi izolimet e bardha janë më të dukshme dhe si rrjedhojë, nuk këshillohet instalimi i  
panelit dekorativ BYCQ140D7W1W në ambientet që janë të ekspozuara ndaj përqendrimeve të ndotjes.

*4 Nuk rekomandohet për shkak të kufizimit të funksioneve

*5 Për të kontrolluar BYCQ140D7GW1 nevojitet kontrollori BRC1E

*6 BYCQ140DGW1 nuk përputhet me njësitë e jashtme Mini VRV, njësitë e jashtme multi dhe ato split pa inverter

*7 Opsioni nuk është i disponueshëm në kombinim me BYCQ140D7GW1

*8 Nevojiten të dyja pjesët e hyrjes së ajrit të pastër për secilën njësi

*9 Nuk disponohet funksioni i sensorit

*10 Nuk disponohet funksioni i fletëve të kontrollueshme individualisht

*Shënim: në kutitë ngjyrë blu jepen të dhëna paraprake

Opsionet dhe aksesorët -   e brendshme

*Shënim: në kutitë ngjyrë blu jepen të dhëna paraprake
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NJËSITË E BRENDSHME

FTXG-LW/S
CTXS15-35K
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FLXS-B(9)
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Telekomandë me tela BRC944 (3) BRC944 (3) (5) BRC944 (3) BRC944 (3) BRC944 (3)  -

BRC1D52

BRC1E52A

BRC1E52B (4)

 -

Telekomandë me valë  -  -  -  -  -  - BRC4C65  -

Telekomandë e thjeshtuar  -  -  -  -  -  - BRC2C51  -

Telekomandë për përdorim në hotel  -  -  -  -  -  - BRC3A61  -

Kordoni për telekomandën me tela - 3 m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  -  -  -

Kordoni për telekomandën me tela - 8 m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  -  -  -

Përshtatësi i lidhjeve të telave kontakt normal 

i hapur / kontakt normal i hapur me impuls
KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1)

Panel kontrolli i centralizuar - deri në 5 dhoma KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2)

Mbrojtje kundra vjedhjes për telekomandën KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4  -  - KKF917AA4

Përshtatës ndërfaqeje për telekomandën me tela  - KRP980A1  -  -  -  -  -  -

Përshtatës me tela për shtojca elektrike  -  -  -  -  -  - KRP4A54  -

Sensor në distancë  -  -  -  -  -  - KRCS01-4  -

Kuti instalimi për përshtatësin PCB  -  -  -  -  -  - KRP1BA101  -

Kuti elektrike me terminal tokëzimi 3 blloqe  -  -  -  -  -  - KJB311A  -

Kuti elektrike me terminal tokëzimi 2 blloqe  -  -  -  -  -  - KJB212A

Përshtatësi i ndërfaqes për DIII-net KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  - KRP928A2S

Kontrolluesi në linjë BRP069A41 BRP06942 (5) BRP06942 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42  - BRP069A42

Portëkalimi Modbus RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET  -

Portëkalim KNX KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD

Të
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Filtër fotokatalitik pa kornizë me apatit titani 

për pastrimin e ajrit
 -  -  -  -  -  -  -  -

Filtër fotokatalitik për largimin e aromave, 

me kornizë
 -  -  -  -  -  -  - KAZ917B41

Filtër fotokatalitik për largimin e aromave, pa kornizë  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B42

Filtër për pastrimin e ajrit, me kornizë  -  -  -  -  -  -  - KAF925B41

Këmbë instalimi  -  -  -  - BKS028  -  -  -

(1) Përshtatës i lidhjeve të telave i ofruar nga Daikin. Matësi i kohës dhe pajisjet e tjera: duhet të blihen në vend; (2) Përshtatësi i lidhjeve të telave nevojitet gjithashtu për çdo njësi të brendshme; (3) Nevojitet kordon për 
telekomandën me tela BRCW901A03 ose BRCW901A08; (4) Si standard nuk jepet telekomandë me këtë njësi të brendshme. Kontroll me tela ose me valë për t'u porositur më vete; (5) Kërkohet përshtatës ndërfaqeje KRP980A1.

Opsionet dhe aksesorët -  njësia moderne e brendshme
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Opsionet dhe aksesorët -  njësia moderne e brendshme

NJËSITË E BRENDSHME

Përshkrimi FCQG-F FFQ-C FDBQ-B FBQ-D FHQ-C

Telekomandë me tela
BRC1D52 

BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D528 
BRC1E52A (3) 

BRC1E52B(4)(9)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

BRC1D52 
BRC1E52A (3) 
BRC1E52B (4)

Intelligent Touch Controller DCS601C51 DCS601C51 - DCS601C51(2) -

Telekomandë me rreze infra të kuqe  
(pompa e nxehtësisë)

BRC7FA532F (5) 
BRC7EB530W 
BRC7F530W 

BRC7F530S (8-9)
- BRC4C65 BRC7G53

Telekomandë e thjeshtuar (me buton për zgjedhjen e 
modalitetit të funksionimit)

- BRC2E52C  (12) - BRC2E52C (12) -

Telekomandë e thjeshtuar (pa buton për zgjedhjen e 
modalitetit të funksionimit)

- BRC3E52C  (12) - - -

Telekomandë qendrore rezidenciale - - - - -
Telekomandë për përdorim në hotel BRC3A61 - - BRC3E52C -
Telekomandë e centralizuar DCS302C51 DCS302B51 - DCS302C51 DCS302C51
Kontroll i unifikuar për ndezje/fikje DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 DCS301B51
Kohëmatës me programim DST301B51 DST301B51 - DST301B51 DST301B51 
Përshtatës për lidhjet elektrike (bllokim i ventilatorit për futjen e ajrit të pastër) - - - KRP1BA59 -
Përshtatës për ndezje/fikje dhe monitorim për 
shtojca elektrike

KRP1B57 
KRP4A53 (1)(5)

KRP1B57 
KRP4A53(6)

-
KRP4A52 (1) 
KRP2A51 (1)

KRP1B54 
KRP4A52(1)

Përshtatës i ndërfaqes për Sky Air - - - DTA112B51 -

Kuti instalimi për përshtatësin PCB KRP1H98 (5)
KRP1B101 

KRP1BA101
- KRP1B(A)101 KRP1D93A

Sensor në distancë KRCS01-4 KRCS01-4 - KRCS01-4B KRCS01-4B
Fikje/Ndezje në distancë, fikje e detyruar - - - - EKRORO4
Kuti elektrike me terminal tokëzimi (3 blloqe) KJB311A - - - KJB311A
Kuti elektrike me terminal tokëzimi (2 blloqe) KJB212A - - - KJB212A
Kuti elektrike me terminal tokëzimi - - - KJB411A -
Përshtatës për lidhjet elektrike (matës orësh) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1B2 EKRP1B2 - -
Përshtatës për hyrje dixhitale - BRP7A51 (1) (13) - BRP7A51 -
Opsione PCB për ngrohësin e jashtëm elektrik, 
prodhuesin e lagështisë dhe/ose matësin e orëve

- - - EKRP1B2A (7) -

Opsioni PCB për kontrollin në grup (NIM03) - - - - -
Pllakë montimi për përshtatësin PCB - - - - -

Shënime: (1) Është e nevojshme kutia e instalimit për përshtatësin PCB; (2) Nevojitet përshtatësi i ndërfaqes për serinë Sky Air (DTA112B51); (3) Përfshin gjuhët e mëposhtme: Anglisht, gjermanisht, frëngjisht, italisht, spanjisht, holandisht, greqisht, rusisht, 

turqisht, portugalisht, polonisht; (4) Përfshin gjuhët e mëposhtme: Anglisht, gjermanisht, çekisht, kroatisht, hungarisht, rumanisht, sllovenisht, bullgarisht, sllovakisht, serbisht, shqip; (5) Opsioni nuk disponohet në kombinim me BYCQ140*G; (6) Nevojitet kutia 

e instalimit për përshtatësin PCB (KRP1B101); (7) Ngrohësi elektrik, prodhuesi i lagështisë dhe matësi i orëve merren në terren. Këto pjesë nuk duhet të instalohen brenda pajisjes; (8) Nuk disponohet funksioni i sensorit; (9) Nuk disponohet funksioni i fletëve të 

kontrollueshme individualisht; (10) Me telekomandën me infra të kuqe, nuk mund të kontrollohet fleta individuale dhe kontrolli automatik i volumit të ajrit; (11) Përfshihet paneli dekorativ; (12) Përfshihen gjuhët e mëposhtme: Anglisht, gjermanisht, frëngjisht, 

holandisht, spanjisht, italisht, portugalisht; (13) E mundshme vetëm në kombinim me telekomandën e thjeshtuar BRC2/3E52C; (14) Vetëm për përdorim rezidencial. Nuk mund të përdoret me pajisje të tjera të kontrollit të centralizuar 
Shënime: (1) BYCQ140DW ka izolime të bardha. Kini parasysh se papastërtitë janë më të dukshme mbi izolimet e bardha dhe që për rrjedhojë nuk këshillohet të instalohet paneli dekorativ BYCQ140DW në mjedise

*Shënim: në kutitë ngjyrë blu jepen të dhëna paraprake
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Opsionet dhe aksesorët - Ajrosja dhe uji i ngrohtë

Ngrohës elektrikë VH për VAM
Tensioni i furnizuar 220/250V ac 50/60 Hz. +/-10%

Rryma në dalje (maksimumi) 19A në 40 °C (ambient)

Sensori i temperaturës 5k om në 25 °C (tabela 502 1T)

Gama e kontrollit të temperaturës 0 deri 40 °C / (0-10V 0-100%)

Funksionim me kohëmatës Me përshtatje nga 1 në 2 minuta (vendosja në fabrikë në 1,5 minuta)

Siguresë kontrolli 20 X 5 mm 250 m  A

Treguesit LED Rryma NDEZUR - E verdhë

Ngrohësi NDEZUR - E kuqe (dritë e qëndrueshme ose pulsuese, tregon kontroll me pulsim)

Defekt i qarkullimit të ajrit - I kuq

Vrimat e montimit Qendrat 98 mm X 181 mm - Vrimat 5 mm ø

Hapësirë maksimale pranë kutisë së terminalit 35 °C (gjatë funksionimit)

Stakim auto. temp. lartë 100 °C Paravendosje

Rivendosje man. stakim temp. lartë 125 °C Paravendosje

Releja e funksionimit 1A 120V AC ose 1A 24V DC

Hyrja e vlerës së aktivizimit BMS 0-10VDC

Ngrohës elektrikë VH për VAM VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B
Kapaciteti kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5

Diametri i tubit mm 100 150 200 250 250 350

VAM e lidhshme VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB

Të tjera VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Përshtatës me tela për shtojca elektrike (shënimi 6) KRP2A51 KRP2A51 (shënimi 3) BRP4A50A (shënimi 4/5) - - -

Përshtatës PCB për krijues lagështie KRP50-2 BRP4A50A (shënimi 4/5) BRP4A50A (shënimi 4/5) - - -

Përshtatës PCB për ngrohës të palëve të treta BRP4A50 BRP4A50A (shënimi 4/5) BRP4A50A (shënimi 4/5) - - -

Sensor në distancë - - - KRCS01-1

Shënime

(1) Për funksionimin kërkohet përzgjedhësi i ftohjes/ngrohjes

(2) Mos e lidhni sistemin me pajisje DIII-net (kontrollues inteligjent, Menaxherin Inteligjent (Intelligent Manager), ndërfaqe LonWorks, ndërfaqe BACnet…).

(3) Nevojitet kuti instalimi KRP1BA101.

(4) Gjithashtu nevojitet pllakë fiksuese EKMPVAM për VAM1500-2000FB.
(5) Nuk mund të kombinohen ngrohës të palëve të treta dhe krijues lagështie të palëve të treta
(6) Për kontroll dhe monitorim të jashtëm (kontrolli NDEZJE/FIKJE, sinjali i funksionimit, treguesi i defekteve)

Sistemet e kontrollit individual VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Telekomandë me tela BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

Telekomandë me tela VAM BRC301B61 - - - -

Sistemet e centralizuara të kontrollit VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Telekomandë e centralizuar DCS302C51 DCS302C51 - - -

Kontroll i unifikuar për ndezje/fikje DCS301B51 DCS301B51 - - -

Kohëmatës me programim DST301B51 DST301B51 - - -

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)
Filtrat e pluhurave EN779 Medium M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fine F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Silenciator Emri i modelit - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Diametri nominal i tubit (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Sensori CO
2

- - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Ngrohës elektrikë VH për VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -
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Të tjera VAM150-250FA VAM350-2000FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Përshtatës me tela për shtojca elektrike (shënimi 6) KRP2A51 KRP2A51 (shënimi 3) BRP4A50A (shënimi 4/5) - - -

Përshtatës PCB për krijues lagështie KRP50-2 BRP4A50A (shënimi 4/5) BRP4A50A (shënimi 4/5) - - -

Përshtatës PCB për ngrohës të palëve të treta BRP4A50 BRP4A50A (shënimi 4/5) BRP4A50A (shënimi 4/5) - - -

Sensor në distancë - - - KRCS01-1

Shënime

(1) Për funksionimin kërkohet përzgjedhësi i ftohjes/ngrohjes

(2) Mos e lidhni sistemin me pajisje DIII-net (kontrollues inteligjent, Menaxherin Inteligjent (Intelligent Manager), ndërfaqe LonWorks, ndërfaqe BACnet…).

(3) Nevojitet kuti instalimi KRP1BA101.

(4) Gjithashtu nevojitet pllakë fiksuese EKMPVAM për VAM1500-2000FB.
(5) Nuk mund të kombinohen ngrohës të palëve të treta dhe krijues lagështie të palëve të treta
(6) Për kontroll dhe monitorim të jashtëm (kontrolli NDEZJE/FIKJE, sinjali i funksionimit, treguesi i defekteve)

Sistemet e kontrollit individual VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Telekomandë me tela BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 BRC1E52A/B / BRC1D52 1 BRC1E52A/B / BRC1D52 1

Telekomandë me tela VAM BRC301B61 - - - -

Sistemet e centralizuara të kontrollit VAM-FA/FB VKM-GB(M) EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Telekomandë e centralizuar DCS302C51 DCS302C51 - - -

Kontroll i unifikuar për ndezje/fikje DCS301B51 DCS301B51 - - -

Kohëmatës me programim DST301B51 DST301B51 - - -

Opsionet dhe aksesorët - Ajrosja dhe uji i ngrohtë

HXY080-125A HXHD125A
Ena e kullimit EKHBDPCA2 -

I/O PCB dixhital EKRP1HBAA -

Kërkesë PCB - Kërkohet për të lidhur termostatin e dhomës EKRP1AHTA -
Ndërfaqe në distancë për përdoruesin (remocon) - I njëjti kontrollues me atë 

të njësisë së kaskadës mund të montohet paralel ose në një vend tjetër. Nëse 

instalohen 2 kontrollues, instaluesi duhet të zgjedhë 1 kryesor 1 vartës

EKRUAHTB -

Ngrohësi rezervë EKBUHAA6(W1/V3) -

Termostat dhome me tel - Ka nevojë për Kërkesë PCB EKRP1AHTA EKRTWA -

Termostat dhome me valë - Ka nevojë për Kërkesë PCB EKRP1AHTA EKRTR1 -

Sensor në distancë për termostat dhome - Ka nevojë për Kërkesë PCB EKRP1AHTA EKRTETS -
Depozita e ujit të ngrohtë për përdorim në shtëpi - standarde

(vendosur mbi kutinë e ujit)
-

EKHTS200AC

EKHTS260AC
Depozitë për ujë të nxehtë shtëpiak - me mundësi lidhjeje me panele diellore - EKHWP500B

Kolektor diellor *1 -
EKSV26P (vertikal)

EKSH26P (horizontal)
Stacioni i pompës - EKSRPS

*nevojitet 1 stacion pompash për këtë opsion

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB VKM50GB(M) VKM80GB(M) VKM100GB(M)
Filtrat e pluhurave EN779 Medium M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2 - - -

EN779 Fine F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2 - - -

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2 - - -

Silenciator Emri i modelit - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2 - KDDM24B100 KDDM24B100

Diametri nominal i tubit (mm) - - - 200 200 250 250 250 250 - 250 250

Sensori CO
2

- - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Ngrohës elektrikë VH për VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B - - -
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Opsionet dhe aksesorët - Ajrosja (njësitë e trajtimit të ajrit)

D-AHU Professional

Lloji i ndërtimit SP 65 SP 45 FP 50 FP 25

Profili

Alumin standard standard standard standard

Alumin i anodizuar opsion opsion opsion opsion

Alumin me ndarje termike opsion opsion opsion opsion

Alumin i anodizuar me ndarje termike opsion opsion opsion opsion

Këndet Najlon i përforcuar me fibra xhami standard standard standard standard

Izolimi i panelit

Dendësia e shkumës prej poliuretani 45 kg/m3 përçimi 
termik 0.020 W/m*K kategoria e reagimit ndaj zjarrit 1

standard standard standard standard

Dendësia e mbushjes minerale prej 90 kg/m3 përçimi termik 
0,037 W/m*K (referuar në 20 °C) kategoria e reagimit ndaj zjarrit 0

opsion opsion opsion opsion

Materiali i sipërfaqes 
së jashtme

Çelik i galvanizuar i mbuluar me Plastisol gri standard standard standard standard

Çelik i galvanizuar i veshur paraprakisht opsion opsion opsion opsion

Çelik i galvanizuar opsion opsion opsion opsion

Alumin opsion opsion opsion opsion

Inoks AISI 304 opsion opsion opsion opsion

Materiali i sipërfaqes 
së brendshme

Çelik i galvanizuar standard standard standard standard

Çelik i galvanizuar i veshur paraprakisht opsion opsion opsion opsion

Çelik i galvanizuar i mbuluar me Plastisol gri opsion opsion opsion opsion

Alumin opsion opsion opsion opsion

Inoks AISI 304 opsion opsion opsion opsion

Korniza e bazës
Alumin

standard 
(nga përmasa 1 deri 17)

standard 
(nga përmasa 1 deri 17)

standard 
(nga përmasa 1 deri 17)

standard 
(nga përmasa 1 deri 17)

Çelik i galvanizuar
standard 

(nga përmasa 18 deri 27)
standard 

(nga përmasa 18 deri 27)
standard 

(nga përmasa 18 deri 27)
standard 

(nga përmasa 18 deri 27)
Doreza Najlon i përforcuar me fibra xhami standard standard standard standard

Lloji

Lloji i ngjeshjes standard standard standard standard

Lloji i funksionit të menteshës  
(mundësi për të hequr kapakun)

opsion opsion opsion opsion

D-AHU Easy

Lloji i ndërtimit DS 50 DS 25

Profili Alumin Standard Standard

Këndet Najlon i përforcuar me fibra xhami Standard Standard

Izolimi i panelit Shkumë prej poliuretani përçimi termik 0,024 W/m*K Standard (dendësia 45 kg/m3) standard (dendësia 47 kg/m3)

Materiali i sipërfaqes së jashtme Çelik i galvanizuar i veshur paraprakisht (RAL 9002) Standard Standard

Materiali i sipërfaqes së brendshme Çelik i galvanizuar Standard Standard

Korniza e bazës Alumin Standard Standard

Doreza Najlon i përforcuar me fibra xhami Standard Standard

Lloji Lloji i ngjeshjes Standard Standard



163

DCM601A51 DMS504B51 DMS502A51

Ndërfaqe LonWorks Ndërfaqe BACnet

Përshtatës iTM plus DCM601A52
Softuer iTM ppd DCM002A51
Softuer navigatori energjie iTM DCM008A51
Opsioni iTM BACnet DCM009A51
WAGO I/O Njësi komunikimi Modbus WGDCMCPLR

Njësi e furnizimit me rrymë DC24V: 787-712
Njësi e furnizimit me rrymë DC24V: 750-613
Konektor: 750-960
Modul terminues: 750-600
Modul Di: 750-400, 750-432
Modul Do: 750-513/000-001
Modul Ai: 750-454, 750-479
Modul termistor: 750-461/020-000

Përshtatës ndërfaqeje për lidhje me njësitë RA KRP928A2S KRP928A2S
Përshtatës ndërfaqeje për lidhje me njësitë R-407C/R-22 Sky Air DTA102A52 DTA102A52
Përshtatës ndërfaqeje për lidhje me njësitë R-410A Sky Air DTA112B51 DTA112B51
Panel DIII DAM411B51
Hyrje / dalje dixhitale DAM412B51

Opsionet - Sistemet e kontrollit



Sistemet tona të reja të rikuperimit të nxehtësisë VRV IV 
vendosin standarde të reja në efikasitetin e komoditetit 
rrethues të klimës.

Dizajn i thjeshtë i plotë, instalim i shpejtë, fleksibilitet i 
plotë me efikasitet dhe komoditet absolut. Zbuloni të 
gjitha ndryshimet revolucionare në  
www.daikineurope.com/vrviv

+ + + MAKSIMUMI 
i komoditetit

MË SHUMË 
ngrohje falas

SHPEJTËSI 
në instalim

SHPEJTËSI 
në dizajn

Efikasitet  
360°

efikasitet  
në instalim

efikasitet 
në dizajn

efikasitet  
në funksionim

Rikuperimi i nxehtësisë 

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Faks: +43 / 2236 / 32557-910 · e-mail: office@daikin.at · www.daikin-ce.com

Publikimi aktual është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V. 

/ Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH e ka hartuar përmbajtjen 

e këtij publikimi me njohuritë e tij më të mira. Nuk jepet asnjë garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, 

besueshmërinë ose përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura 

këtu. Specifikimet iu nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH 

refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me 

përdorimin dhe/ose interpretimin e këtij publikimi. E drejta e autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. është pjesë e Programit të Certifikimit Eurovent për 

Paketat Ftohëse të Lëngshme (LCP), Njësitë e trajtimit të ajrit (AHU) dhe 

Ventilkonvektorët (FCU) dhe Sistemet e qarkullimit me agjent ftohës të 

ndryshueshëm (VRF). Kontrolloni vlefshmërinë e vazhdueshme të certifikatës 

në internet: www.eurovent-certification.com ose: www.certiflash.com

Katalogu i produkteve DACE VRV 2015-2016 - ECPSQ15-200A

Produktet Daikin shpërndahen nga:
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