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Свіже повітря для житлового й комерційного сектора
Вентиляція з рекуперацією теплоти та вентиляційні установки

Вентиляція
Каталог 2020  
для професіоналів



Переваги

Цей інтерактивний PDF-файл створено для швидкого 
пошуку потрібної вам інформації. У цьому каталозі або за 
прямим посиланням на наш бізнес-портал.
Зосередьтеся на своїй діяльності, а ми будемо поруч, 
щоб допомогти вам.

ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ОНЛАЙН-ОПИТУВАННІ »

Нам потрібні ваші відгуки
Дайте відповідь на 5 простих запитань, щоб допомогти нам покращити 
цей каталог. Ці питання доступні за онлайн-посиланням, завдяки чому ми 
можемо легко та безперервно обробляти всі анкети.



Навігація

Клацніть, щоб повернутися назад

Посилання на  
боковій панелі
Збоку показані різні глави 
каталогу. Ви перейдете 
безпосередньо на 
класифікаційну сторінку за 
допомогою одного кліка.

Посилання на технічну документацію
На сторінках з технічними кресленнями можна 
клацнути кнопку вгорі, щоб отримати доступ до 
всіх технічних креслень, доступних для продукту.

ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ МОЖНА ЗНАЙТИ 
НА САЙТІ MY.DAIKIN.EU

Усі номери сторінок інтерактивні
Натисніть на будь-який зазначений номер 
сторінки, щоб перейти прямо до неї.

Система HRV — Вентиляція з рекуперацією теплоти 13

 › Висока ефективність 14
 › Висока якість повітря в приміщенні 16
 › Максимальна універсальність 19
 › Технічні характеристики 22
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КАРТКИ ДОВОДІВ

5 причин, чому модельний 
ряд вентиляційних систем 
Daikin є унікальним на ринку

1  Провідні засоби керування та   
 підключення на ринку
 › Зв'язана робота системи вентиляції та кондиціонування повітря

 •  Управління ERV/HRV і кондиціонуванням повітря за допомогою   
  одного пульта
 •   Регулює режим роботи систем для економії енергії
 › Проста інтеграція в комплексне рішення

 •  Онлайн-керування та моніторинг за допомогою хмарного рішення   
  Daikin Cloud Service
 •  Повна інтеграція спектра рішень у intelligent Touch Manager,   
  економічному mini BMS Daikin
 › Зручний пульт ДК з дизайном преміум-рівня

 • Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок

2  Унікальні переваги при установці
 › Легко інтегрується в комплексне рішення Daikin, забезпечуючи єдину точку 
контакту

 › Комплексне рішення Daikin для подачі свіжого повітря включає в себе  
VAM/Modular L Smart та електричний нагрівач

 › Вентиляційна установка та конденсаційний блок Daikin легко з'єднуються між 
собою завдяки однаковим діаметрам труб, встановленим на заводі-виробнику 
елементам управління, розширювальним клапанам тощо.

21°C



 5

3  Висока енергоефективність
 › Рекуперація енергії до 92%, зниження експлуатаційних витрат
 › Природне охолодження в нічний час, використовуючи свіже зовнішнє повітря
 › Відцентрові вентилятори з інверторним управлінням
 › Відповідність вимогам ErP

4  Найвищий комфорт
 › Широкий асортимент блоків для управління подачею свіжого повітря й вологістю
 › Широкий асортимент додаткових фільтрів для різних застосувань до ePM1 80% (F9)
 › Спеціальний паперовий теплообмінник повторно використовує тепло та вологість 
повітря, що відводиться, для нагрівання й зволоження свіжого повітря до комфортних 
рівнів (VAM, VKM)

5  Найвища надійність
 › Всебічні випробування нових блоків перед відправленням із заводу
 › Велика мережа підтримки та післяпродажевого обслуговування
 › Всі запасні частини доступні в Європі

Рівні CO2 та показники вентиляції мають значний і 
незалежний від інших вплив на когнітивні функції:

ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ …

В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНОЇ БУДІВЛІ В УМОВАХ УДОСКОНАЛЕНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БУДІВЛІ

+ 61% + 101%

Чи знали ви?

До  

92% 
рекуперації 

енергії

ВІДПОВІДНІСТЬ

ErP
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Daikin пропонує різні системи: від малих вентиляційних систем з 
рекуперацією теплоти до великих вентиляційних установок, що 
подають свіже повітря в житлові будинки або комерційні підприємства.

Рішення для вентиляції

Daikin пропонує сучасні рішення для вентиляції, які можна втілити в будь-якому проекті.
 › Унікальний спектр рішень серед виробників DX-систем 
 › Високоякісні рішення, що відповідають найвищим стандартам якості компанії Daikin
 › Повна інтеграція всіх продуктів для забезпечення ідеального клімату в приміщенні
 › Всі продукти Daikin підключені до одного пульта управління для комплексного керування 
системою вентиляції та кондиціонування.

Вентиляція з рекуперацією енергії

Наші блоки з рекуперацією енергії можуть отримувати відчутну енергію (Modular L Pro/
Modular L Smart) або повну (відчутну + приховану) енергію (VAM/VKM), істотно знижуючи 
навантаження на систему кондиціонування повітря до 40%.

Вентиляція з підключенням DX — контроль над температурою свіжого повітря

Daikin пропонує ряд інверторних конденсаторних блоків для використання в поєднанні з 
вентиляційними установками Daikin з метою забезпечення повного контролю над подачею 
свіжого повітря. Є 4 варіанти керування сполученням вентиляційної установки та 
зовнішніх блоків Daikin, що означає необхідну гнучкість для будь-якої установки. Внутрішні 
блоки можуть підключатись до одного зовнішнього блока, щоб зменшити витрати на 
установку. При монтажі у підвісній стелі, де простір є обмеженим, блок VKM може прекрасно 
розміститися та подавати свіже повітря з комфортною температурою і вологістю (за наявності 
елемента зволожувача (опція)). 

Найширша номенклатура 
вбудованих DX-систем 
вентиляції на ринку
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П'ять компонентів забезпечення якості повітря в приміщенні

 › Вентиляція: забезпечує подачу свіжого повітря
 › Повернення енергії: забезпечує економію енергії шляхом передачі 
тепла та вологи між потоками повітря

 › Підготування повітря: забезпечує потрібну температуру подачі для 
зменшення завантаження на внутрішній блок

 › Зволоження: забезпечує потрібну відносну вологість повітря в 
приміщенні

 › Фільтрація: вилучає пилок, пил, забруднення та погані запахи, які 
шкідливі для здоров'я людей

150 500 1000 25002000 3000 3500 15 000 25 000 [м3/г]

VAM-FC9 / VAM-J

D-AHU MODULAR P

D-AHU MODULAR R

 › Високоефективний алюмінієвий пластинчастий теплообмінник 
 › Попередньо сконфігуровані розміри
 › Попередньо налаштовані засоби управління типу «підключи та використовуй»
 › З фреоновим або водяним теплообмінником (опція)

 › Роторний теплообмінник (ентальпійний або сорбційний) 
 › Попередньо сконфігуровані розміри
 › Попередньо налаштовані засоби управління типу «підключи та використовуй»
 › З фреоновим або водяним теплообмінником (опція)

VKM-GB(M)

D-AHU Professional

Вентиляція

Повернення 
енергії Зволоження

Підготовка 
повітря

Фільтрація

D-AHU MODULAR L (SMART)

Спектр рішень для подачі свіжого повітря

 › Компактний розмір 
 › Високоефективний папір, що дає змогу рекуперувати відчутне та приховане тепло
 › Двигуни ЕС-вентиляторів
 › Сигнал попередження про забиття фільтра подається на основі вимірювань тиску

 › З теплообмінником DX для свіжого повітря після обробки
 › Ще більший комфорт
 › Опція зволожувача

Д
ец

ен
тр

ал
із

ов
ан

і с
ис

те
м

и
Ц

ен
тр

ал
із

ов
ан

і с
ис

те
м

и

 › Високоефективний теплообмінник із зустрічним потоком
 › Режим природного охолодження
 › Відцентровий вентилятор EC
 › Широкий спектр опцій
 › Версія Smart легко підключається до систем Sky Air/VRV

140 000

 › Численні можливості налаштування 
 › Plug & play — підключи й використовуй
 › 4 типи систем керування
 › З фреоновим або водяним теплообмінником (опція)
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Пряма інтеграція з рішеннями 
управління Sky Air або VRV 
› До 40% зменшення експлуатаційних витрат
› Єдина точка контролю за установкою комплексної  
 системи кондиціонування повітря та вентиляції 

 
Широкий асортимент 
децентралізованих блоків 
ERV/HRV, що відповідають 
особливостям будівлі
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Вентиляція

Вентиляція з рекуперацією 
енергії/теплоти

 Блок Modular L (Smart) (ALB-(RBS/LBS)) з 
високоефективною рекуперацією теплоти 17 

 › Блок з рекуперацією теплоти
 › Пластинчастий теплообмінник з протитечією
 › ЗСТ до 600 Па
 › Функціонує як окремий блок або в комбінації із  

системами Sky Air або VRV

 Вентиляція з рекуперацією енергії (VAM-FC9/J)  22 

 › Рекуперація теплоти і вологи
 › Забезпечення природного охолодження свіжим зовнішнім повітрям
 › Функціонує як окремий блок або в комбінації із системами Sky Air 

або VRV 

 Вентиляція з рекуперацією енергії, зволоженням  
та обробкою повітря (VKM-GB(M))  22 

 › Рекуперація теплоти і вологи
 › Зволоження та підготовка (попереднє кондиціонування)  

свіжого повітря
 › Забезпечення природного охолодження свіжим зовнішнім повітрям
 › Просте підключення труб і кабелів «Plug & Play» до блоків Daikin VRV

Зв'язана робота 
з системою 
кондиціонування повітря
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Переваги систем  
ERV/HRV Daikin
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BRC1H519W7/S7/K7
 › Плавні лінії та елегантний дизайн
 › Інтуїтивно зрозуміле керування з 

використанням сенсорних кнопок
 › 3 кольори
 › Розширені налаштування та спостереження 

можна легко виконати за допомогою 
смартфона

 › Блок має плоску задню частину для 
спрощення установки на стіні

 › Компактність забезпечує відповідність 
стандартним розмірам штепсельних коробок

Зручний дротовий пульт дистанційного керування з дизайном преміум-рівня

Білий    Сріблястий    Чорний

Розширені налаштування, 
які виконує користувач

Налаштування на місці

Кращі на ринку системи управління й можливості підключення

 ›  Єдина компанія пропонує всі компоненти 
системи, завдяки чому спрощується конструкція 
та бізнес-рішення.

 ›   Ефективний контроль за проектом, установкою, 
подальшим введенням у експлуатацію та 
технічним обслуговуванням.

 ›  Робота вентиляційної установки легко 
зв'язується з роботою кондиціонера повітря 
завдяки спрощеному керуванню системою.

22 + + + +

Єдине 
рішення

Можливість спільної роботи систем вентиляції та кондиціонування повітря

Внутрішній блок VRV або Sky Air

ЗВ'ЯЗАНА РОБОТА

Спільна робота обладнання для вентиляції 
та кондиціонування повітря значно спрощує 
загальне управління системою. Цей самий 
пульт дистанційного керування забезпечує 
управління функціями кондиціонування повітря 

та вентиляції. Використовуючи різне обладнання 
централізованого управління, користувач може 
створити високоякісну систему централізованого 
керування.

Plug & Play — інтегрована вентиляційна система

1
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Легка й технологічна установка

Високий статичний тиск
Зовнішній статичний тиск (ЗСТ) до 600 Па (ALB) 
полегшує використання каналів різної довжини.

Широкий робочий діапазон
Блок ERV/HRV можна встановити практично в 
будь-якому місці. Стандартний робочий діапазон 
(температура зовнішнього повітря) становить від -15°C 
до +40°C с.т. для блоків VKM, від -10°C (+5°C у випадку 
установки нижньою частиною догори) до +46°C с.т. 
для блоків VAM, і може бути розширений униз, якщо 
встановлено нагрівач Daikin.
1 Зверніться до свого місцевого дилера для отримання додаткової 

інформації та даних щодо обмежень

ALB VAM VKM

50°

40°

30°

20°

10°

0°

-10°

-20°

-10° 
C с.т.

-5° 
C с.т.

-15° 
C с.т.

46°C с.т.45°C с.т. 40°C с.т.
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Функція автоматичного 
регулювання витрати повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик 
вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока в 
межах ±10%.

Чому?

Після установки фактичні повітропроводи будуть часто відрізнятися 
від первісно розрахованих по основі опору потоку повітря  
реальна витрата повітря може бути значно більше або менше 
проектної.

Функція регулювання повітряного потоку автоматично адаптує 
швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для кожної 
моделі є 45 кривих характеристик вентилятора (ALB/VAM)), що 
дозволяє виконувати установку набагато швидше.

Нагрівач (опція) 

для VAM

2

Електричний  

нагрівач (опція)  

для Modular L Smart

 

 

 

Зовнішній статичний тиск (Па)

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (фактич.)

Криві опору 
повітропроводу Витрата повітря 

(з автоматичним 
регулюванням)

±10% Витрата повітря (м3/хв)

Криві 
характеристик 
вентилятора
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Багатоваріантна установка

Компактний дизайн

Висота блока HRV усього 280 мм дозволяє легко 
його монтувати у вузькому проміжку між підвісною 
стелею й перекриттям, а також у просторі 
неправильної форми 

ALB02*

Система «Супер проводка» використовується для спільного 
використання електричних з'єднань між внутрішніми блоками, 
зовнішніми блоками й централізованим дистанційним 
керуванням. Ця система полегшує модернізацію існуючої 

Зовнішній блокДротовий пульт ДК

VAM/VKM

Внутрішній 
блок

ALB-RBS/LBS

системи за рахунок додавання централізованого пульта керування, 
що здійснюється шляхом його підключення до зовнішніх блоків. 
Завдяки відсутності полярності з'єднань неможливо виконати 
з'єднання неправильно, а час установки при цьому скорочується.

Система «Супер проводка»

 › Можливість використання додаткових довших 
повітроводів або центрального повітропроводу

 › Вирішує проблему реальної ситуації на місці, якщо 
повітропровід відрізняється від розрахункового

Приклад, коли ЗСТ HRV недостатньо високий, або ситуація на місці відрізняється від розрахункової

Без допоміжного вентилятора

Комфорт Комфорт Дискомфорт

HRV

З допоміжним вентилятором

Комфорт Комфорт Комфорт

HRV

Підключення до допоміжного вентилятора (місцева поставка) 
ще більше підвищує гнучкість системи

 › Менше витрат при використанні допоміжного 
вентилятора замість заміни більшим блоком, коли 
ЗСТ не відповідає вимогам

Гнучкість

Порівняно зі стандартною вентиляційною 
установкою моделі HRV забезпечують набагато 
більшу універсальність, відповідаючи особливостям 
фактичної експлуатації в будинку у випадку 
багатоблокової установки. Крім того, реконструкція 
будівлі може здійснюватися поетапно.

280 мм

ІНДИВІДУАЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ
ВИМКН

УВІМКН

УВІМКН

УВІМКН
БІЛЬША 

УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Модель ERV/HRV: Стандартна 
вентиляційна 

установка:

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ 

УПРАВЛІННЯ

ERV/HRV

Вентиляційна 
установка

ERV/HRV

ERV/HRV
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Рішення Daikin ERV/HRV запобігають марному 
витраченню енергії шляхом рекуперації до 92% 
відпрацьованого тепла з витяжного повітря замість 
того, щоб просто відводити тепло, пропонуючи 
високу енергоефективність.

       Рекуперація до  

92%  
енергії, яку в іншому 

випадку біло б 
витрачено марно

Економічна система вентиляції завдяки  
рекуперації тепла й вологи

 ›  24% за рахунок використання вентиляції з рекуперацією теплоти (порівняно зі звичайними вентиляторами)
 ›  6% за рахунок перемикання в автоматичний режим вентиляції
 ›  2% за рахунок регулювання попереднього охолодження й нагрівання (зменшує навантаження на систему кондиціонування 

 повітря завдяки тому, що блок HRV не працює після вмикання кондиціонера)
 ›  5% за рахунок природного охолодження вночі
 ›  3% за рахунок запобігання надлишковій вентиляції завдяки додатковому датчику CO2

Різні режими роботи блоків ERV/HRV

Режим теплообмінника Режим байпасу

Автоматичне 
перемикання 

режимів

Витяжний вентилятор Заслінка
Елемент теплообмінника 
(рекуперація теплоти)

Вентилятор припливного повітря

EAEA

OAOA

RA

SA

RA

SA

EA: Витяжне повітря    RA: Зворотне повітря (з приміщення)    OA: Зовнішнє повітря    SA: Припливне повітря (до приміщення)

До 40% зниження навантаження на систему кондиціонування повітря

Висока ефективність3

ALB-RBS/LBS
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Природне охолодження вночі

VAM та Modular L Smart також можуть використовувати природне охолодження вночі в автономному режимі роботи. Уставка температури задається на місці під час монтажу.

Природне охолодження вночі дозволяє економити 
енергію вночі, коли систему кондиціонування 
вимкнено. Завдяки вентиляції приміщень, в яких 
розташоване офісне обладнання,  

що підвищує температуру в приміщеннях, природне 
охолодження дозволяє знизити навантаження 
з охолодження, коли система кондиціонування 
вмикається вранці. Це зменшує експлуатаційні витрати.

Природне 
охолодження

9:00 …… 17:00

++

30°C

20°C

A/C Кондиціонування 
повітря

Вентиляція Вентиляція

 Уставка температури

 Температура всередині приміщення

 Температура зовнішнього повітря

ВИМКН ВИМКН

40°C
Тільки вентиляція

ВИМКН

Запобігайте втратам енергії через надмірну вентиляцію за допомогою датчика СО2

Приклад роботи датчика СО2 в кімнаті для переговорів: Рівень CO2

Об'єм вентиляції
Режим постійної вентиляції

Ранкова зустріч Обід Зустріч

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

Менша витрата повітря та більше заощадження 
енергії у порівнянні з режимом постійної вентиляції

Більший об'єм повітря та 
вищий рівень комфорту 
в порівнянні з режимом 
постійної вентиляції

Якщо в приміщенні знаходиться велика 
кількість людей, подається більше свіжого 
повітря для підтримки комфортного рівня 

СО2. Якщо в приміщенні знаходиться менша 
кількість людей, подається менше свіжого 
повітря, що дозволяє заощадити енергію.

9:00 5:0012:00

Для створення приємної атмосфери потрібно 
достатньо свіжого повітря, але постійна вентиляція 
веде до втрати енергії. Тому ми пропонуємо 

встановити додатковий датчик CO2, який вимикає 
систему вентиляції, коли в приміщенні є достатньо 
свіжого повітря, що дозволяє економити енергію. 

Вентиляція з рекуперацією теплоти

До 75% зменшення споживання енергії на вентиляцію в будівлі у Гертені
Дворічне випробування у «Будівлі з нульовим чистим споживанням енергії» у Гертені показало, 
що завдяки використанню датчиків CO2 спільно з системами VAM Daikin можна досягти значної 
економії енергії.
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Найвищий комфорт
• Висока якість повітря в приміщенні

• Тиха робота

Додаткові протипилові фільтри 
середнього та тонкого очищення Додатковий фільтр відповідає 

вимогам ISO 16890

Фільтри (опція) до ePM1 70% (F8) для VAM та ePM1 
80% (F9) для ALB доступні для задоволення вимог 
клієнтів або місцевого законодавства.

Може працювати при підвищеному і зниженому тиску,  
щоб не допустити появи неприємних запахів
Для досягнення більш комфортних умов користувач може вибрати 2 режими подачі свіжого повітря за допомогою пульта дистанційного керування.

Більш інтенсивна подача припливного повітря 
порівняно з відпрацьованим повітрям підтримує 
тиск в приміщенні, що запобігає поширенню запахів 
з туалету/кухні або потраплянню вологи.

Більш інтенсивне відведення відпрацьованого 
повітря порівняно з подачею припливного повітря 
знижує тиск в приміщенні, що запобігає поширенню 
запахів або бактерій в інші приміщення.

Не допускає потрапляння запахів з туалету в офіс. Жодна бактерія не може потрапляти з палати пацієнта до коридора.
наприклад, лікарнянаприклад, офіс

Випускання 

відпрацьованого 

повітря

30%

70%

100%

Відпрацьоване повітря

Припливне повітря

HRV

Палата пацієнта

Коридор

1. Інтенсивна подача припливного повітря (підвищений тиск): 2. Видалення відпрацьованого повітря (знижений тиск): 

Низький рівень шуму при роботі

дБA ГУЧНІСТЬ, ЩО СПРИЙМАЄТЬСЯ ЗВУК

0 Межа чутності - 

20 Практично не чутно Шелест листя

40 Дуже тихо Тихе приміщення

60 Помірно гучно Звичайна розмова

80 Дуже гучно Шум міського транспорту

100 Надзвичайно гучно Симфонічний оркестр

120 Межа відчуття болю Реактивний літак, що злітає

Припливне 

повітря

 Відпрацьоване повітря

Вентилятор звичайної 

системи вентиляції

30%

70%
100%

HRV

Подача свіжого повітря

Блок Daikin ERV/HRV

Дослідження, що постійно проводяться компанією 
Daikin, дозволили знизити шум при роботі до 
значення звукового тиску 20,5 дБА (VAM150).

4

Офісні приміщення Санітарна 
зона  
або  
туалет
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Modular L Smart 
Блок із ефективністю рівня «преміум» і рекуперацією теплоти

Основні особливості

 › Легко підключається до мережі управління  
Sky Air і VRV

 › Проста установка та введення в експлуатацію 
 › Внутрішній фільтр попереднього очищення  

(до ePM1 50% (F7) + ePM1 80% (F9)) дозволяє блоку 
задовольнити найвищі вимоги щодо якості повітря 
в приміщенні

 › Широкий діапазон значень повітряного потоку: від 
150 м3/год до 3450 м3/год

 › Перевищення вимог ERP 2018 
 › Найкращий вибір, коли потрібна компактність 

(висота лише 280 мм, до 550 м3/год)
 › Панель 50 мм з двосторонньою обшивкою  

(120 кг/м3) для максимальної звуко- і теплоізоляції

Відцентровий вентилятор EC

 › Максимальний наявний ЗСТ 600 Па (залежно від 
розмірів моделі й повітряного потоку)

 › Інверторне управління з використанням двигуна 
IE4 з ефективністю рівня «преміум»

 › Форма лопатей, що забезпечує високу 
ефективність

 › Зменшення споживання електроенергії
 › Завдяки оптимізованій SFP (питома потужність 

вентилятора) блок працює ефективніше

Теплообмінник

 › Високоякісний пластинчастий теплообмінник із 
зустрічним потоком

 › Рекуперація до 92% теплової енергії
 › Високоякісний алюмінієвий матеріал, що 

забезпечує оптимальний захист від корозії

Вентиляція

Повернення 
енергії Зволоження

Підготовка 
повітря

Фільтрація

ALB-RBS/LBS

ВІДПОВІДНІСТЬ

ErP
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Теплообмінник
› Високоякісний пластинчастий 

теплообмінник із зустрічним 
потоком

› Рекуперація до 92% теплової 
енергії

› Високоякісний алюміній 
забезпечує найкращий захист від 
корозії

› Ущільнення з повним з'єднанням
› Жодних гвинтів чи заклепок

Вентилятор подачі/
повернення повітря 
› Комбінація вентилятора/мотора з дуже низьким 

рівнем шуму
› Зменшення споживання електроенергії
› Інверторне керування з ефективністю двигуна IE4
› Безступінчасте регулювання швидкості
› Форма лопатей, що забезпечує високу ефективність
› Кулькопідшипники, що не потребують обслуговування
› Жодних гвинтів чи заклепок

Фільтри 
› Легко змінні компактні фільтри з великою 

площею поверхні, які можна зняти знизу
› Ефективність фільтрації до  

ePM1 50% (F7) + ePM1 80% (F9)
› Для зміни фільтрів не 

потрібні інструменти
› Фільтри для свіжого повітря* 

(ефективність ePM1 50% (F7) у 
стандартному варіанті)

› Фільтри для зворотного повітря* 
(ефективність ePM10 75% (М5) у 
стандартному варіанті) 

*Опціональний додатковий фільтр та фільтр попереднього 

очищення 55% (G4), ePM10 75% (М5), ePM1 50% (F7), ePM1 80% (F9)

Преміальна якість для задоволення 
найскладніших потреб
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Фланець прямокутного повітроводу
Стандартні розміри: 

› 250x150 мм (розмір 2)
› 400x200 мм (розмір 3)
› 500x300 мм (розмір 4/5)
› 700x400 мм (розмір 6/7)

› Прямокутно-круговий перехід (опція) 

Обхідна заслінка 
› 100% автоматичний байпасний клапан з 

пропорційним відкриванням для роботи функції 
розморожування та природного охолодження 

Конструкція блока
› Зовнішній попередньо пофарбований металевий лист
› Внутрішній металевий лист із алюцинку
› 50 мм — товщина панелі з подвійним покриттям
› Теплоізоляція з мінеральної вати
› Відмінне поглинання звуку
› Навісні або повністю знімні нижні дверцята роблять 

пристрій легко доступним для сервісного та 
технічного обслуговування

› Доступ до блока можливий з нижніх панелей
› Найкращий вибір, коли потрібна компактність  

(висота лише 280 мм, повітряний потік до 550 м3/год)

Повна інтеграція в  
мережу DIII (Sky Air і VRV)
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Логіка управління

› Аналіз якості повітря з можливістю контролю та регулювання фактичного рівня СО2 з використанням додаткового датчика (опція)
› Повний автоматичний байпас для управління природним охолодженням 
› Сигнал несправності фільтра згідно з Регламентом ЕС 1253
› Інтеграція DIII-мережі через системи управління кондиціонуванням повітря в будівлі Daikin (D-BACS)
› Інтеграція BMS через спеціалізовані інтерфейси (Modbus, BACnet)

Діапазон повітряного потоку

Блоки Modular L Smart доступні в 6 типорозмірах, що охоплюють широкий спектр застосувань, таких як готелі, офіси, школи та невеликі 
комерційні приміщення

3000

2300

Розмір

Витрата повітря (м3/год)
Від 150 до 3450 м3/год

Максимальний повітряний потік, обчислений 
при 100 Па зовнішнього статичного тиску (ЗСТ)

1500

1200

600

1000 2000 3000
1500 2500 3500500

300

Розмір 5

Розмір 4

Розмір 3

Розмір 2

Розмір 6

Розмір 7

Детальна технічна інформація

Номінальна витрата повітря,  

м3/год
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D-AHU Modular L Smart ALB-RBS/LBS 02 03 04 05 06 07

Повітряний потік м3/год 300 600 1200 1500 2300 3000

Теплова ефективність теплообмінника1 % 90 91 90 90 92 91

Зовнішній статичний тиск Ном. Па 100 100 100 100 100 100

Температура після теплообмінника1 Ном. °C 19,4 19,5 19,4 19,2 19,8 19,5

Макс. ЗСТ при ном. витраті повітря Па 400 450 260 270 250 210

Струм Ном. A 0,52 1,17 1,91 2,48 3,76 5,39

Споживана потужність Ном. кВт 0,12 0,27 0,44 0,57 0,87 1,24

SFPv2 кВт/м3/с 1,24 1,49 1,28 1,32 1,32 1,46

Відповідність вимогам ERP Відповідність вимогам ErP 2018 

Електроживлення Фаза ф 1 1 1 1 1 1

Частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Напруга В 220/240 В змін. ст. 220/240 В змін. ст. 220/240 В змін. ст. 220/240 В змін. ст. 220/240 В змін. ст.220/240 В змін. ст.

Основні розміри блока Ширина мм 920 1100 1600 1600 2000 2000

Висота мм 280 350 415 415 500 500

Довжина мм 1660 1800 2000 2000 2000 2000

Фланець прямокутного 
повітроводу

Ширина мм 250 400 500 500 700 700

Висота мм 150 200 300 300 400 400

Рівень звукової потужності блока (LWA) дБ 48 54 57 53 60 57

Рівень звукового тиска блока3. дБA 34 39 41 37 44 41

Вага блока кг 125 180 270 280 355 360

1. Зимні проектні умови:  Зовні: -5°C, 90% Внутрішн.: 22°C, 50%

2. SFPv — параметр кількісної оцінки ефективності роботи вентилятора (що нижче, то краще). Зменшується при скороченні повітряного потоку.

3. Відповідно до EN3744. Навколишнє середовище, коефіцієнт спрямованої дії (Q) = 2 на відстані 1,5 м

Детальна технічна інформація

Праве під'єднання дренажу (ALB-RBS) Ліве під'єднання дренажу (ALB-LBS)

Витяжне повітря

Свіже повітря Зворотне повітря

Припливне повітряВитяжне повітря

Свіже повітряЗворотне повітря

Припливне повітря

M
O

D
U
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R 
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RT
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ERV  
вентиляція з рекуперацією енергії

Вентиляція з рекуперацією теплоти, підготовкою й зволоженням повітря

VAM-FC9 / VAM-J VKM-GB(M)

Висока ефективність

 ›  Економічна система вентиляції завдяки 
рекуперації тепла й вологи 

 ›  До 40% зниження навантаження на систему 
кондиціонування повітря

 ›  Природне охолодження вночі 
 ›  Запобігайте втратам енергії через надмірну 

вентиляцію за допомогою датчика СО2 
 
Висока якість повітря всередині приміщення 
і дуже тиха робота

 ›  Протипилові фільтри (опції) середнього та 
тонкого очищення (лише VAM-FC9/J) 

 ›  Може працювати при підвищеному та зниженому 
тиску, щоб не допустити появи неприємних 
запахів 

 ›  Низький рівень шуму при роботі 

Максимальна гнучкість

 ›  Plug & Play — інтегрована вентиляційна система 
 ›  Багатоваріантна установка 
 ›  Широкий модельний ряд блоків 
 ›  Високий статичний тиск 
 ›  Широкий робочий діапазон 
 ›  Підключення до допоміжного вентилятора 

(місцева поставка) ще більше підвищує гнучкість 
системи (тільки VAM-FC9/J) 

 ›  Не потрібний дренаж (лише VAM-FC9/J) 

Вентиляція

Повернення 
енергії Зволоження

Підготовка 
повітря

Фільтрація

Вентиляція

Повернення 
енергії Зволоження

Підготовка 
повітря

Фільтрація
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ERV  
вентиляція з рекуперацією енергії

Рішення Daikin ERV запобігають марному 
витраченню енергії шляхом рекуперації до 85% 
відпрацьованого тепла з витяжного повітря замість 
того, щоб просто відводити тепло, пропонуючи 
високу енергоефективність.

            Рекуперація до  

85%  

теплоти, яку в іншому випадку 

біло б витрачено марно

Спеціально розроблений елемент теплообмінника

Це дозволяє теплообміннику швидко рекуперувати 
приховане тепло (пара). 

Економічна система вентиляції завдяки  
рекуперації тепла й вологи

RH: Відносна вологість 
SA: Припливне повітря (до приміщення)
RA: Повернення повітря (з приміщення)

Робота 
високоефективного 
паперового 
елемента (НЕР).
 
Перехресний потік 
повітря для обміну 
тепла й вологи.

 
Завдяки обміну тепла та вологи, гаряче і вологе 
зовнішнє повітря досягає рівнів, близьких до 
умов в приміщенні, що дозволяє зменшувати 
експлуатаційні витрати на кондиціонування й 
підтримувати комфорт.

Зовнішній Внутрішній

RA
26°C

50% відн.вол.

32°C
70% відн.вол.

Суцільне внутрішнє облицювання

SA
27,4°C

63% відн.вол.
30,6°C
62% відн.вол.

Відбувається 
температурний 
і вологісний 
обмін між 
шарами

SA

RA

Може встановлюватися 
горизонтально, догори 
дном або вертикально
Моделі VAM не потребують дренажу, що забезпечує 
більшу гнучкість при установці блоків.

У разі установки догори дном або вертикально 
мінімальна температура свіжого повітря становить 
+5°C замість –10°C. 

Щоб забезпечити зазначені умови (якщо це є 
необхідним), додайте обігрівач.

Експлуатаційний 
люк

Експлуатаційний 
люк

Ревізійна кришка

Стеля

Підвісна стеля

Стеля

Розподільна коробка

Горизонтальна установка Вертикальна установка

Високий комфорт у приміщенні 

VA
M

/V
KM
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Створення комфортних умов у приміщенні
Підтримання комфортної атмосфери в приміщенні без коливань температури.

Як працюють блоки HRV?

Ефект 
нагрівання

При нагріванні

+

+

Рекуперація теплоти 

100 80

60

40

20

403530252015100-5 5

Зволоження 

Нагрівання 

Ефект 
зволоженняТемпература в приміщенні під час нагрівання

Ефект повного теплообміну

Температура зовнішнього 
повітря взимку

Температура за сухим термометром (°C с.т.)

Ві
дн

ос
на

 в
ол

ог
іс

ть
 (%

)

1
2

3

При нагріванні ззовні надходить свіже холодне повітря, й потрібно уникнути 
холодних протягів і сухого повітря.

При охолодженні ззовні надходить гаряче свіже повітря, і потрібно уникнути 
додаткового навантаження на систему кондиціонування та надто сильного 
підвищення температури повітря в приміщенні. 

1. Холодне зовнішнє повітря стикається з гарячим повітрям у приміщенні.

У цьому прикладі свіже повітря нагрівається з 0 до 16°C с.т. із підтриманням 
сталого рівня відносної вологості. Процес обміну тепла й вологи.

1. Тепле зовнішнє повітря стикається з холодним повітрям у приміщенні.

У цьому прикладі свіже повітря охолоджується з 34 до 27°C с.т. із підтриманням 
сталого рівня відносної вологості. Процес обміну тепла й вологи.

2. Теплообмінник DX додатково підігріває повітря, щоб усунути холодні протяги. 
У цьому прикладі свіже повітря додатково підігрівається з 16 до 34°C с.т. Відносна 
вологість знижується, оскільки повітря підігрівається.

2. Теплообмінник DX додатково охолоджує повітря, щоб уникнути високої 
температури повітря в приміщенні та знизити навантаження на систему 
кондиціонування. 

У цьому прикладі свіже повітря додатково охолоджується з 27 до 20°C с.т.

3. Щоб нейтралізувати негативні наслідки сухого повітря, воно у разі потреби 
проходить через зволожувач, в результаті чого вологість підвищується. 

У цьому прикладі відносна вологість підвищується з 22% до комфортного рівня 42%.
3. При охолодженні зволоження не потрібне, оскільки повітря не осушується.

Результат — свіже повітря надходить із такою ж вологістю й трохи більш 
високою температурою для забезпечення комфортних умов.

Результат — свіже повітря надходить із трохи нижчою температурою для 
забезпечення комфортних умов.

Температура в приміщенні під час охолодження

При охолодженні

40

40

80100

60

35302520

20

15100-5 5

+
Охолодження 

Рекуперація теплоти 

Температура 
зовнішнього 

повітря вліткуЕфект повного теплообміну
Ефект охолодження

Температура в приміщенні під час охолодження

Температура за сухим термометром (°C с.т.)

1

2

24
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Зволоження

Витяжний вентилятор
Елементи 

теплообмінника
Двигун заслінки

ЗаслінкаEA 

(Відпрацьоване повітря назовні)

OA 

(Свіже повітря ззовні)

Вентилятор припливного повітря

Електронний блок (Блок керування)

SA (Подача повітря в приміщення)

RA 

(Повернення повітря 

з приміщення)

Поплавковий клапан Електромагнітний 

клапан

вода
SA

Дренажний піддон Дренаж

ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК

Елемент зволожувача:
Вода проходить через елемент зволожувача, що 
працює на основі капілярного принципу. Нагріте 
повітря з теплообмінника DX проходить через 
зволожувач і поглинає вологу.

1 Приклад VKM-GM

Приклад роботи: зволоження й підготовка повітря (режим нагрівання)1

DX-теплообмінник  
(Теплообмінник прямого розширення)

VA
M

/V
KM
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Вентиляція з рекуперацією енергії

Вентиляція з рекуперацією теплоти в стандартному 
виконанні

 › Найтонший високоефективний теплообмінник 
за ентальпією на ринку (серія J)

 › Економічна система вентиляції з функціями нагрівання, 
охолодження й регулювання вологості в приміщеннях

 › Природне охолодження, коли температура зовнішнього 
повітря нижче температури в приміщенні (наприклад, вночі)

 › Запобігання втратам енергії через надмірну 
вентиляцію при підвищенні якості повітря в 
приміщенні за допомогою датчика CO2 (опція)

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування 
дозволяє оптимізувати витрату повітря (серія J)

 › Може використовуватися як автономний блок 
або інтегрований у систему Sky Air або VRV

 › Широкий вибір блоків: витрата повітря від 150 до 2000 м³/год
 › Зменшення часу монтажу завдяки простому регулюванню 
номінальної витрати повітря, для якого потрібно менше 
заслінок порівняно з традиційними установками

 › Немає необхідності в дренажному трубопроводі
 › Можливість роботи при пониженому і підвищеному тиску
 › Комплексне рішення з подачею свіжого повітря від 
Daikin, включаючи VAM/VKM і електричний нагрівач

VAM-FC9/VAM-J

Зворотне повітря

Припливне  

повітря

Витяжне 

повітря
Свіже повітря

Доступні високоефективні фільтри:  

ePM10 70% (M6), ePM1 55% (F7) і ePM1 70% (F8)

Теплообмінник 
у формі 
алмазу!

Вентиляція VAM/VAM 150FC9 250FC9 350J 500J 650J 800J 1000J 1500J 2000J
Споживана 
потужність — 
50 Гц

Режим 
теплообмінника

Ном. Дуже вис./Вис./
Низьк.

кВт 0,132/0,111/ 
0,058

0,161/0,079/ 
0,064

0,097 /0,070 /
0,039 

0,164 /0,113 /
0,054 

0,247 /0,173 /
0,081 

0,303 /0,212 /
0,103 

0,416 /0,307 /
0,137 

0,548 /0,384 /
0,191 

0,833 /0,614 /
0,273 

Режим 
байпасу

Ном. Дуже вис./Вис./
Низьк.

кВт 0,132/0,111/
0,058

0,161/0,079/
0,064

0,085 /0,061 /
0,031 

0,148 /0,100 /
0,045 

0,195 /0,131 /
0,059 

0,289 /0,194 /
0,086 

0,417 /0,300 /
0,119 

0,525 /0,350 /
0,156 

0,835 /0,600 /
0,239 

Ефективність 
теплообміну за 
температурою — 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. % 77,0 (1) / 72,0 (2)/ 

78,3 (1) / 72,3 (2)/ 

82,8 (1) / 73,2 (2)

74,9 (1) / 69,5 (2)/ 

76,0 (1) / 70,0 (2)/ 

80,1 (1) / 72,0 (2)

85,1 /86,7 / 
90,1 

80,0 /82,5 / 
87,6 

84,3 /86,4 / 
90,5 

82,5 /84,2 / 
87,7 

79,6 /81,8 / 
86,1 

83,2 /84,8 / 
88,1 

79,6 /81,8 / 
86,1 

Ефективність 
теплообміну за 
ентальпією — 
50 Гц

Охолодження Дуже вис./Вис./Низьк. % 60,3 (1)/61,9 (1)/ 

67,3 (1)

60,3 (1)/61,2 (1)/ 

64,5 (1)

65,2 /67,9/ 
74,6 

59,2 /61,8 / 
69,5 

59,2 /63,8 / 
73,1 

67,7 /70,7 / 
76,8 

62,6 /66,4 / 
74,0 

68,9 /71,8 / 
77,5 

62,6 /66,4 / 
74,0 

Нагрівання Дуже вис./Вис./Низьк. % 66,6 (1)/67,9 (1)/ 

72,4 (1)

66,6 (1)/67,4 (1)/ 

70,7 (1)

75,5 /77,6 / 
82,0 

69,0 /72,2 / 
78,7 

73,1 /76,3 / 
82,7 

72,8 /75,3 / 
80,2 

68,6 /71,7 / 
77,9 

73,8 /76,1 / 
80,8 

68,6 /71,7 / 
77,9 

Режим роботи Режим теплообміну, режим байпаса, режим подачі свіжого повітря
Система теплообміну Теплообмінник з перехресним потоком (явна + неявна теплота)
Елемент теплообміну Спеціально оброблений вогнестійкий папір
Розміри Блок ВхШхГ мм 285x776x525 301x1113x886 368x1354x920 368x1354x1172 731x1354x1172
Вага Блок кг 24,0 46,5 61,5 79,0 157
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Режим 
теплообмінника

Дуже вис./Вис./
Низьк.

м³/г
150 /140 /105 250 /230 /155 

350 (1)/ 
300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/ 
425 (1)/ 
275 (1)

650 (1)/ 
550 (1)/ 
350 (1)

800 (1)/ 
680 (1)/ 
440 (1)

1.000 (1)/ 
850 (1)/ 
550 (1)

1.500 (1)/ 
1.275 (1)/ 
825 (1)

2.000 (1)/ 
1.700 (1)/ 
1.100 (1)

Режим 
байпасу

Дуже вис./Вис./
Низьк.

м³/г
150 /140 /105 250 /230 /155 

350 (1)/ 
300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/
425 (1)/
275 (1)

650 (1)/
550 (1)/
350 (1)

800 (1)/
680 (1)/
440 (1)

1.000 (1)/
850 (1)/
550 (1)

1.500 (1)/
1.275 (1)/
825 (1)

2.000 (1)/
1.700 (1)/
1.100 (1)

Зовнішній статичний 
тиск — 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. Па 90 /87/40 70 /63/25 90 (1)/70,0 /50,0 (1)

Повітряний фільтр Тип Різноспрямований волокнистий ворс Різноспрямований волокнистий ворс (G3)
Рівень звукового 
тиску — 50 Гц

Режим 
теплообмінника

Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 27,0 /26,0 
/20,5 

28,0 /26,0 
/21,0 

34,5 (1)/ 
32,0 (1)/ 
29,0 (1)

37,5 (1)/ 
35,0 (1)/ 
30,5 (1)

39,0 (1)/ 
36,0 (1)/ 
31,0 (1)

39,0 (1)/ 
36,0 (1)/ 
30,5 (1)

42,0 (1)/ 
38,5 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/ 
39,0 (1)/ 
33,5 (1)

45,0 (1)/ 
41,5 (1)/ 
36,0 (1)

Режим 
байпасу

Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 27,0 /26,5 
/20,5 

28,0 /27,0 
/21,0 

34,5 (1)/ 
32,0 (1)/ 
28,0 (1)

38,0 (1)/ 
35,0 (1)/ 
29,5 (1)

38,0 (1)/ 
34,5 (1)/ 
30,5 (1)

40,0 (1)/ 
36,5 (1)/ 
30,5 (1)

42,5 (1)/ 
40,0 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/ 
39,0 (1)/ 
32,5 (1)

45,0 (1)/ 
41,0 (1)/ 
35,0 (1)

Робочий діапазон Навколо блока °C c.т. - 0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Діаметр повітропроводу мм 100 150 200 250 2x250
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ ; 50/60 ; 220-240/220
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 15,0 16,0
Питоме споживання 
електроенергії 
(SEC)

Холодний клімат кВтг/(м².р) -56,0 (5) -60,5 (5) -
Помірний клімат кВтг/(м².р) -22,1 (5) -27,0 (5) -
Теплий клімат кВтг/(м².р) -0,100 (5) -5,30 (5) -

Клас SEC D / Див. примітку 5 B / Див. примітку 5 -
Макс. витрата при 
100 Па ЗСТ

Витрата м³/г 130 207 -
Споживана потужність (електрич.) Вт 129 160 -

Рівень звукової потужності (Lwa) дБ 40 43 51 54 58 61 62 65
Річне споживання електроенергії кВтг/р 18,9 (5) 13,6 (5) -
Річна економія 
енергії

Холодний клімат кВтг/р 41,0 (5) 40,6 (5) -
Помірний клімат кВтг/р 80,2 (5) 79,4 (5) -
Теплий клімат кВтг/р 18,5 (5) 18,4 (5) -

 

(1) Вимірюється відповідно до JIS B 8628 | (2) Вимірюється при еталонній витраті відповідно до EN13141-7 | (5) При еталонній витраті відповідно до регламенту комісії (ЕС) № 1254/2014

ВІДПОВІДНІСТЬ

ErP
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VKM80-100GB(M)

Вентиляція з рекуперацією 
енергії, зволоженням та 
обробкою повітря

Подальше нагрівання або охолодження свіжого повітря 
знижує навантаження на систему кондиціонування

 › Економічна система вентиляції з функціями нагрівання, 
охолодження й регулювання вологості в приміщеннях

 › Створює якісну атмосферу в приміщенні шляхом попередньої 
обробки свіжого повітря, що надходить

 › Функція зволоження свіжого повітря підтримує комфортний 
рівень вологості в приміщенні, навіть при нагріванні

 › Природне охолодження, коли температура зовнішнього повітря 
нижче температури в приміщенні (наприклад, вночі)

 › Зменшення споживання електроенергії завдяки використанню 
двигуна вентилятора постійного струму

 › Запобігання втратам енергії через надмірну вентиляцію при 
підвищенні якості повітря в приміщенні за допомогою датчика 
CO2 (опція)

 › Зменшення часу монтажу завдяки простому регулюванню 
номінальної витрати повітря, для якого потрібно менше заслінок 
порівняно з традиційними установками

 › Спеціально розроблений теплообмінник з високоефективним 
папером (HEP)

 › Можливість роботи при пониженому і підвищеному тиску

VKM-GB/VKM-GBM

Вентиляція VKM-GB/VKM-GBM 50GB 80GB 100GB 50GBM 80GBM 100GBM
Споживана 
потужність — 50 Гц

Режим 
теплообмінника

Ном. Дуже вис./
Вис./Низьк.

кВт 0,270/0,230/ 
0,170

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

0,270/0,230/ 
0,170

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

Режим байпасу Ном. Дуже вис./
Вис./Низьк.

кВт 0,270/0,230/ 
0,140

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

0,270/0,230/ 
0,170

0,330/0,280/ 
0,192

0,410/0,365/ 
0,230

Навантаження системи 
кондиціонування при 
обробці свіжого повітря

Охолодження кВт 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
Нагрівання кВт 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

Ефективність 
теплообміну за 
температурою — 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. %
76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Ефективність теплообміну 
за ентальпією — 50 Гц

Охолодження Дуже вис./Вис./Низьк. % 64/64/67 66/66/68 62/62/66 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Нагрівання Дуже вис./Вис./Низьк. % 67/67/69 71/71/73 65/65/69 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Режим роботи Режим теплообміну / Режим байпаса / Режим подачі свіжого повітря
Система теплообміну Теплообмінник з перехресним потоком (явна + неявна теплота)
Елемент теплообміну Спеціально оброблений вогнестійкий папір
Зволожувач Система - Природне випаровування
Розміри Блок ВхШхГ мм 387x1.764x832 387x1.764x1.214 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Вага Блок кг 94 110 112 100 119 123
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Вентилятор — Витрата 
повітря — 50 Гц

Режим теплообмінника Дуже вис./Вис./Низьк. м³/г 500/500/440 750/750/640 950/950/820 500/500/440 750/750/640 950/950/820
Режим байпасу Дуже вис./Вис./Низьк. м³/г 500/500/440 750/750/640 950/950/820 500/500/440 750/750/640 950/950/820

Вентилятор — ЗСТ 
— 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. Па
210/170/140 210/160/110 150/100/70 200/150/120 205/155/105 110/70/60

Повітряний фільтр Тип Різноспрямований волокнистий ворс
Рівень звукового 
тиску — 50 Гц

Режим теплообмінника Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 39/37/35 41,5/39/37 41/39/36,5 38/36/34 40/37,5/35,5 40/38/35,5
Режим байпасу Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 40/38/35,5 41,5/39/37 41/39/36,5 39/36/34,5 41/38/36 41/39/35,5

Робочий діапазон Навколо блока °C c.т. 0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Припливне повітря °C c.т. -15°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Зворотне повітря °C c.т. 0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Температура теплообмінника Охолодження/Макс./Нагрівання/Мін. °C c.т. -15/43 -15/43

Холодоагент Управління Електронний розширювальний клапан
Тип R-410A
GWP/ПГП 2.087,5

Діаметр повітропроводу мм 200 250 200 250
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 12,7
Подача води мм - 6,4
Дренаж PT3/4 зовнішня різь

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 15

VA
M

/V
KM
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Для невеликих, середніх і великих комерційних 

приміщень компанія Daikin пропонує серію компресорно-

конденсаторних блоків з інверторним керуванням на основі 

R-410A для спільного використання з вентиляційними 

установками. У ситуаціях, коли блоки, що пропонуються 

Daikin для вентиляції комерційних приміщень, не можуть 

забезпечити необхідну вентиляцію через особливості 

будівлі (великі холи, банкетні зали тощо), вентиляційні 

установки являють собою ідеальне рішення.  

Вони забезпечують великі обсяги свіжого повітря  

(> 140 000 м3/год) і високі значення ЗСТ, що дає можливість 

використовувати довгі повітроводи.

Вентиляційна система — це рішення, що оптимізує якість 

повітря в декількох зонах. Вентиляційна установка Daikin 

може бути адаптована до потреб вашої будівлі без будь-

яких обмежень щодо установки або конфігурації, вона має 

унікальну модульну структуру і може мати найрізноманітніші 

розміри (із шагом 1 см), залежно від вашого замовлення.

28
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Вентиляційні установки 

Daikin

Області застосування вентиляційних установок

Чому слід вибрати вентиляційні установки Daikin із з'єднанням DX? 30

Чому слід використовувати конденсаторні блоки  
VRV і ERQ разом із вентиляційними установками? 32

Для розширення можливостей застосування  
пропонуємо 4 типи систем керування 33

VRV — для більш високої продуктивності (від 8 до 54 к.с.) 34

ERQ — для меншої продуктивності (клас від 100 до 250) 35

Інтеграція VRV і ERQ у вентиляційних установках інших виробників 36

Вибір парної та мультисистеми 37

Вентиляційна установка

Вентиляція

Повернення 
енергії Зволоження

Підготовка 
повітря

Фільтрація
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Вентиляційні установки 

Daikin 

Вигоди для бізнеса

Унікальні комплексні рішення Daikin допомагають 
компаніям запропонувати кращі інтегровані рішення, 
сприяють їх успіху, забезпечуючи неперевершені 
сполучення продуктів для кінцевого користувача та 
спрощуючи життя спеціалістам з монтажу шляхом 
постачання високоякісних продуктів одного 
виробника. На відміну від інших виробників, компанія 
Daikin не використовує продукти OEM в своїх 
вентиляційних установках для DX-систем. Багато з 
конкурентів пропонують DX-зовнішні блоки OEM 
або вентиляційні установки OEM, які створюють 
додаткові проблеми при виникненні несправності 
або гарантійної рекламації. Наявність єдиного 
інтерфейсу для вашого бізнесу робить компанію 
Daikin ідеальним вибором. 

Єдине рішення

Компанія Daikin є єдиним глобальним виробником 
на ринку, здатним запропонувати справжні 
рішення «підключи й використовуй», в яких 
вентиляційні установки Daikin, виготовлені 
Daikin Applied Europe і сертифіковані Eurovent, сумісні 
без додаткової підготовки з зовнішніми блоками 
унікальної номенклатури VRV і забезпечують найвищі 
експлуатаційні показники в галузі.  
Ця унікальна інтеграція продукції надає замовнику 
додаткові переваги у вигляді обладнання 
одного виробника і комплексного рішення. 

Переваги
 › Унікальний виробник пропонує 
повний спектр обладнання

 › Рішення Plug & Play
 › Пряма сумісність з iTM 

Ви обов'язково знайдете потрібне обладнання

Чому слід вибрати вентиляційні установки Daikin із з'єднанням DX?

Широкий спектр можливостей

Завдяки найбільш повному асортименту рішень 
компанія Daikin може запропонувати обладнання 
для всіх типів комерційних застосувань, в яких 
потрібна подача свіжого повітря. Daikin пропонує 
рішення для вентиляції на базі установок з витратою 
повітря від 2500 до 140 000 м3/г і рекуперацією 
природної теплоти або більш досконалих 
вентиляційних систем, в яких зовнішній блок VRV 
може бути підключений до вентиляційної установки 
Daikin для повного контролю за мікрокліматом в 
приміщеннях. При підключенні до iTM, можливо 
узгоджене управління між зовнішнім блоком 
VRV і вентиляційною установкою, що забезпечує 
надзвичайно надійну роботу системи.
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Рішення Daikin  
для подачі свіжого повітря

Високоефективні ЕС-вентилятори

Ефективна фільтрація Роторний рекуператор енергії

Теплообмінник DX, який встановлюється на 
випробовується на заводі-виробнику

В
ЕН

ТИ
Л

Я
Ц

ІЙ
Н

І У
С

ТА
Н

О
В

К
И



32

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — огляд

Чому слід використовувати конденсаторні блоки  
VRV і ERQ разом із вентиляційними установками?

Висока ефективність

Теплові насоси Daikin відомі своєю високою 
енергоефективністю. Інтеграція вентиляційної 
установки із системою з рекуперацією теплоти — 
ще більш ефективне рішення, оскільки часто 
в міжсезоння система кондиціонування може 

працювати в режимі охолодження, а температура 
зовнішнього повітря ще мала, щоб повітря подавалося в 
приміщення без підготовки. У цьому випадку теплота, яку 
виводять із приміщень, використовується для підігріву 
холодного свіжого повітря. 

Температура 

зовнішнього повітря 

= 10°C

Свіже повітря подається з 

температурою 21°C.  

Різниця температури з зовнішнім 

повітрям компенсується 

ефективним нагріванням шляхом 

рекуперації теплоти через систему 

кондиціонування.

Температура всередині приміщення 

22°C, потрібне охолодження через 

сонячні промені. 

Надлишкова теплота може 

передаватися у вентиляційну 

установку.

Швидка реакція на зміну навантаження, що 
забезпечує високий рівень комфорту

Блоки ERQ і VRV Daikin швидко реагують на коливання 
температури припливного повітря, у результаті чого 
температура всередині приміщення залишається постійною 
і, як наслідок, забезпечується високий рівень комфорту для 
кінцевого користувача. Найкращою для цього є номенклатура 
систем VRV, які більше підвищують комфорт завдяки 
постійному нагріванню, навіть під час циклу розморожування.

Просте проектування й установка

Система легко проектується й установлюється, оскільки не 
потрібні додаткові водяні системи, такі як бойлери, баки, 
газопроводи тощо. 
Це також знижує загальний обсяг інвестицій у систему та 
експлуатаційні витрати.

Конденсаторний 

блок VRV IV або ERQ

Блок управління  

(EKEQ)

Електронний 

розширювальний 

клапан (EKEXV)

Установлена і спаяна на 

заводі система підготовки 

свіжого повітря

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air

 › З’єднання «підключи й використовуй» між VRV/ERQ і всією номенклатурою D-AHU Modular.
 › Комплекти управління теплообмінником DX і розширювальних клапанів встановлюються і закріплюються зварюванням на заводі.



 33

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — елементи управління
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Для розширення можливостей застосування  
пропонуємо 4 типи систем керування

W-управління: Готове рішення для керування температурою повітря 
(температура повітря на нагнітанні, всмоктуванні, температура в приміщенні) 
за допомогою DDC-контролера, який легко встановити і налаштувати
Х-управління: Точне регулювання температури повітря (температура повітря 
на нагнітанні, всмоктуванні, температура в приміщенні) через пульт DDC з 
попереднім програмуванням (для спеціальних застосувань)

Z-управління: Регулювання температури повітря (температура на 
всмоктуванні, температура в приміщенні) через систему керування Daikin 
(пульт DDC не потрібен)
Y-управління: Регулювання температури холодоагенту (Te/Tc) через систему 
керування Daikin (пульт DDC не потрібен)

2. Х-управління (TS/TR/TROOM): 

Точне керування температурою за допомогою пульта DDC
Температура в приміщенні регулюється як функція температури 
на всмоктуванні або нагнітанні вентиляційної установки (вибір 
користувача). Пульт керування DDC перетворює різницю 
температури між уставкою і температурою повітря на всмоктуванні 
(температурою повітря на нагнітанні або температурою повітря в 
приміщенні) на опорний сигнал напруги (0–10 В), що передається 
в блок керування Daikin (EKEQFCBA). Це значення напруги 
використовується як основний вхідний сигнал для регулювання 
частоти компресора.

1. W-управління (TS/TR/TROOM): 

Регулювання температури повітря за допомогою пульта DDC
Температура в приміщенні регулюється як функція температури 
на всмоктуванні або нагнітанні вентиляційної установки (вибір 
користувача). Пульт керування DDC перетворює різницю 
температури між уставкою і температурою повітря на всмоктуванні 
(температурою повітря на нагнітанні або температурою повітря 
в приміщенні) на пропорційний сигнал напруги (0–10 В), що 
передається в блок керування Daikin (EKEQFCBA). Цей сигнал 
напруги визначає потребу в продуктивності зовнішнього блока. 

3. Y-управління (TE/TC): 

За фіксованою температурою випаровування/конденсації
Клієнт може задати фіксовану цільову температуру випаровування 
або конденсації. У цьому випадку температура в приміщенні 
регулюється тільки непрямим чином. Підключення дротового 
пульта дистанційного керування Daikin (BRC1* — опція) потрібне 
для первісного налаштування, але не є обов'язковим для 
подальшої експлуатації. 

4. Z-управління (TS/TROOM): 

Управління вентиляційною установкою здійснюється так само, як 
для внутрішнього блока VRV з подачею свіжого повітря до 100% 
Можливість керувати вентиляційною установкою так само, як 
внутрішнім блоком VRV. Це означає, що регулювання температури 
відбувається на основі температури зворотного повітря, що 
надходить з приміщення у вентиляційну установку. Потребує BRC1* 
для роботи. Єдиний вид керування, що дозволяє управляти іншими 
внутрішніми блоками, підключеними до вентиляційної установки. 

* EKEQMCB (для використання в мультисистемах)

Опціональний комплект Функції й особливості
Варіант W

EKEQFCBA
Готове рішення пульта DDC, що не потребує попереднього налаштування

Варіант X Потрібне попереднє налаштування пульта DDC
Варіант Y Використання фіксованої температури випаровування, неможливо задати уставку за допомогою пульта дистанційного керування

Варіант Z
EKEQDCB 

EKFQMCBA*
Використання інфрачервоного пульта ДК Daikin BRC1*

Регулювання температури на основі температури повітря на всмоктуванні або температури в приміщенні (через дистанційний датчик)

TS  =  Температура припливного повітря

TEXT  =   Температура повітря, що відбирається

TR =  Температура повітря, що повертається

TE =  Температура випаровування

TOA  =   Температура зовнішнього повітря

TC  =   Температура конденсації

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Блок управління 
Daikin: EKEQFCBADDC

TEXT

TOA

Вентиляційна установка АБО

TROOM

TETC TS

TR
TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Блок управління 
Daikin: EKEQFCBADDC

TEXT

TOA

Вентиляційна установка
АБО

TROOM

TETC
TS

TR

TRTEXT

TOA

TROOM

AHU

+

-

Control box
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

OR

BRC1D*
BRC1E*

-

BRC1D*
BRC1E*
BRC1H*

Блок керування 
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

TEXT

TOA

Вентиляційна установка

TROOM

TE TC TS

TR

АБО

TR

TS

TEXT

TOA

TROOM

+

-

Control box
EKEQFCBA

BRC1D*
BRC1E*

BRC1D*
BRC1E*
BRC1H*

Блок керування 
EKEQFCBA

TEXT

TOA

TROOM

TS

TR

TROOM  =   Температура повітря в приміщенні

TE
TC
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Передове рішення для парних й мультисистем

 › Блоки з інверторним керуванням
 › Рекуперація теплоти, тепловий насос
 › R-410A
 › Контроль за температурою в приміщенні за допомогою пульта керування Daikin
 › Є широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів
 › BRC1H* використовується для установки заданої температури  
(з'єднується з EKEQMCBA)

 › Можливість підключення до всіх систем VRV з рекуперацією теплоти й тепловим насосом

— для більш високої продуктивності (від 8 до 54 к.с.)

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — підключення VRV

W-, X-, Y-управління для системи VRV IV з тепловим насосом

Труби з холодоагентом

F1-F2

P1-P2

Z-управління для всіх зовнішніх блоків VRV
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ERQ-AW1

Базове рішення з подачею свіжого повітря для парної системи

 › Блоки з інверторним керуванням
 › Тепловий насос
 › R-410A
 › Є широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів
 › Ідеально підходить для вентиляційних установок Daikin Modular

 
Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air забезпечує повне й 
готове до роботи рішення, що включає вентиляційну установку, конденсаторний блок 
ERQ або VRV, а також всі елементи керування (пульти EKEQ, EKEX, DDC), які встановлені 
та сконфігуровані на заводі. Найпростіше рішення при зверненні тільки в одну 
компанію.

Вентиляція ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Діапазон продуктивності к.с. 4 5 6
Холодопродуктивність Ном. кВт 11,2 14,0 15,5
Теплопродуктивність Ном. кВт 12,5 16,0 18,0
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 2,81 3,51 4,53

Нагрівання Ном. кВт 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Габарити Блок ВхШхГ мм 1345x900x320
Вага Блок кг 120
Корпус Матеріал Пофарбована оцинкована сталева пластина
Вентилятор — Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 106

Нагрівання Ном. м³/хв 102 105
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 66 67 69
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 50 51 53
Нагрівання Ном. дБA 52 53 55

Робочий діапазон Охолодження Mін./Maкс. °C c.т. -5/46
Нагрівання Mін./Maкс. °C (в.т.) -20/15,5
Температура теплообмінника Опалення/Мін./Охолодження/Макс. °C c.т. 10/35

Холодоагент Тип R-410A
Заправлення кг 4,0

екв.т CO₂ 8,4
GWP/ПГП 2087,5
Управління Розширювальний клапан (електронний)

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52
Газ ЗД мм 15,9 19,1
Дренаж ЗД мм 26x3

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/220-240
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 32,0

Вентиляція ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Діапазон продуктивності к.с. 5 8 10
Холодопродуктивність Ном. кВт 14,0 22,4 28,0
Теплопродуктивність Ном. кВт 16,0 25,0 31,5
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,52 5,22 7,42

Нагрівання Ном. кВт 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Габарити Блок ВхШхГ мм 1680x635x765 1680x930x765
Вага Блок кг 159 187 240
Корпус Матеріал Пофарбована оцинкована сталева пластина
Вентилятор — Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 95 171 185

Нагрівання Ном. м³/хв 95 171 185
Рівень звукової потужності Ном. дБA 72 78
Рівень звукового тиску Ном. дБA 54 57 58
Робочий діапазон Охолодження Mін./Maкс. °C c.т. -5/43

Нагрівання Mін./Maкс. °C (в.т.) -20/15
Температура теплообмінника Опалення/Мін./Охолодження/Макс. °C c.т. 10/35

Холодоагент Тип R-410A
Заправлення кг 6,2 7,7 8,4

екв.т CO₂ 12,9 16,1 17,5
GWP/ПГП 2087,5
Управління Електронний розширювальний клапан

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52
Газ ЗД мм 15,9 19,1 22,2

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/400
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 25

ERQ — для меншої продуктивності  
(клас від 100 до 250)

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — підключення ERQ
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Інтеграція ERQ і VRV у вентиляційних установках інших виробників
широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів і блоків керування

Інтеграція зі сторонніми вентиляційними установками

EKEXV — Комплект розширювального клапана для вентиляційних установок

Вентиляція EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Габарити Блок мм 401x215x78
Вага Блок кг 2,9
Рівень звукового тиску Ном. дБA 45
Робочий діапазон Температура 

теплообмінника
Нагрівання Мін. °C c.т. 10 (1)
Охолодження Макс. °C c.т. 35 (2)

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) Температура повітря на вході теплообмінника в режимі нагрівання може бути зменшена до -5°C с.т. За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого дилера. (2) Відносна вологість 45%.

Таблиця продуктивності

Охолодження

Клас ЕKEXV

Допустима продуктивність 
теплообмінника (кВт)

Допустимий об'єм 
теплообмінника (дм3)

Мін. Стандарт Макс. Мін. Макс.

50 5,0 5,6 6,2 1,33 1,65
63 6,3 7,1 7,8 1,66 2,08
80 7,9 9,0 9,9 2,09 2,64
100 10,0 11,2 12,3 2,65 3,30
125 12,4 14,0 15,4 3,31 4,12
140 15,5 16,0 17,6 4,13 4,62
200 17,7 22,4 24,6 4,63 6,60
250 24,7 28,0 30,8 6,61 8,25
400 35,4 45,0 49,5 9,26 13,2
500 49,6 56,0 61,6 13,2 16,5

Температура випаровування при насиченні: 6°C
Температура повітря: 27°C с.т./19°C в.т.

Нагрівання

Клас ЕKEXV

Допустима продуктивність 
теплообмінника (кВт)

Допустимий об'єм 
теплообмінника (дм3)

Мін. Стандарт Макс. Мін. Макс.

50 5,6 6,3 7,0 1,33 1,65
63 7,1 8,0 8,8 1,66 2,08
80 8,9 10,0 11,1 2,09 2,64
100 11,2 12,5 13,8 2,65 3,30
125 13,9 16,0 17,3 3,31 4,12
140 17,4 18,0 19,8 4,13 4,62
200 19,9 25,0 27,7 4,63 6,60
250 27,8 31,5 34,7 6,61 8,25
400 39,8 50,0 55,0 9,26 13,2
500 55,1 63,0 69,3 13,2 16,5

Температура випаровування при насиченні: 46°C
Температура повітря: 20°C с.т.

Таблиця комбінацій

Блок керування  Комплект розширювального клапана Змішане з'єднання з 
внутрішніми блоками 

VRV
EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500

Z-управління  W-, X-, Y-управління  Z-управління - - - - - - - - - -

1-фазн.
ERQ100 P P - - P P P P - - - - -

Неможливо

ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ140 P P - - - P P P P - - -  -

3-фазн.
ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ200 P P - - - - P P P P P - -
ERQ250 P P - - - - - P P P P - -

VRV III - - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Обов'язково
VRV IV з тепловим насосом /  

Серія VRV IV W
Серія VRV IV S

- P (1 -> 3) n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 Можливо (не 
обов'язково)

VRV IV з рекуперацією теплоти
Серія VRV IV i - n1 - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Обов'язково

• P (парна система): сполучення залежить від продуктивності вентиляційної установки
• n1 (мультисистема) — Сполучення вентиляційних установок і внутрішніх блоків VRV DX (обов'язково). Для визначення точної кількості зверніться до технічного довідника.
• n2 (мультисистема) — Сполучення вентиляційних установок і внутрішніх блоків VRV DX (не обов'язково). Для визначення точної кількості зверніться до технічного довідника.
• Блок керування EKEQFA можна підключити до деяких типів зовнішніх блоків VRV IV (максимум 3 блоки керування на блок). Не допускається поєднання блоків керування EKEQFA із внутрішніми блоками VRV DX, внутрішніми блоками RA або гідроблоками

EKEQ — Блок керування для вентиляційних установок

Вентиляція EKEQ FCBA DCB MCBA
Застосування Див. примітку Парна система Мультисистема
Зовнішній блок ERQ / VRV ERQ VRV
Габарити Блок мм 132x400x200
Вага Блок кг 3,9 3,6
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230

Сполучення EKEQFCBA і ERQ у парній системі. EKEQFCBA можна підключити до деяких типів зовнішніх блоків VRV IV (максимум 3 блоки керування). Не допускається поєднання з внутрішніми блоками 
фреонових систем (DX), гідроблоками, зовнішніми блоками RA тощо. Див. таблицю комбінацій для зовнішнього блока.
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Вибір

Вибір парної системи

 › зовнішній блок з'єднаний з ОДНИМ ТЕПЛООБМІННИКОМ  
(з одним контуром або максимум 3 пов'язаними 
контурами) при використанні до 3 блоків управління

 › сполучення внутрішніх блоків не допускається
 › працює тільки з X-, W-, Y-управлінням

Етап 1: Необхідна продуктивність вентиляційної установки

Вентиляційна установка з подвійним потоком, рекуперацією теплоти і 
100% подачею свіжого повітря встановлюється в Європі, де проектна 
температура зовнішнього повітря становить 35°С с.т., а температура 
свіжого повітря, що подається в приміщення, повинна бути 25°С с.т. 
Розрахунки навантаження дають необхідну продуктивність 45 кВт. 
За таблицею продуктивності EKEXV, для роботи в режимі охолодження 
40 кВт відповідає клапану класу 400. Оскільки 40 кВт не є номінальною 
продуктивністю, потрібно скорегувати клас. 40/45=0,89 і 0,89x400=356. 
Таким чином, клас продуктивності комплекту розширювального 
клапана становить 356.  

Етап 2: Вибір зовнішнього блока 
 
Для цієї вентиляційної установки буде використовуватись модель 
VRV IV з тепловим насосом і постійним нагріванням (серія RYYQ-T). 
Продуктивності 40 кВт при 35ºC с.т. відповідає зовнішній блок на 14 к.с. 
(RYYQ14T). Клас продуктивності зовнішнього блока на 14 к.с.  
становить 350. 

Загальне співвідношення підключення системи становить 
356/350=102%, отже, потрапляє в діапазон 90-110%. 
 

Етап 3: Вибір блока керування

В даному конкретному випадку блок управління буде працювати з 
точним регулюванням температури повітря. Тільки варіанти  
W- або X-управління дозволяють це. Оскільки проектувальник бажає 
використовувати одразу готовий для роботи модуль DDC, вибираємо 
блок управління EKEQFCBA з W-управлінням, який легко налаштовувати 
завдяки виконаним на заводі попереднім установкам. 

Вибір мультисистеми

 › зовнішній блок можна підключити до КІЛЬКОХ 
ТЕПЛООБМІННИКІВ (і їх блоків управління) 

 › внутрішні блоки також можна підключити, але це не є 
обов'язковим, можливе використання лише з керуванням Z

Етап 1: Необхідна продуктивність вентиляційної установки

Вентиляційна установка з подвійним потоком, рекуперацією 
теплоти і 100% подачею свіжого повітря встановлюється в Європі, 
де проектна температура зовнішнього повітря становить 35°С 
с.т., а температура свіжого повітря, що подається в приміщення, 
повинна бути 25°С с.т. Крім цього, до вказаного зовнішнього блока 
у будинку будуть підключені 5 круглопотокових касетних блоків 
FXFQ50A.
Розрахунки навантаження дають необхідну продуктивність 20 кВт 
для вентиляційної установки і 22,5 кВт для внутрішніх блоків. 
За таблицею продуктивності EKEXV роботі в режимі охолодження 
20 кВт відповідає клапан класу 200. Оскільки 22,4 кВт є 
номінальною продуктивністю, потрібно скорегувати клас. 
20/22,4=0,89 і 0,89x200=178. Таким чином, клас продуктивності 
комплекту розширювального клапана становить 178. Клас 
повної продуктивності системи внутрішніх блоків становить — 
178+250=428 

Етап 2: Вибір зовнішнього блока 
 
Для цієї системи, де вентиляційна установка з'єднана з 
внутрішніми блоками, обов'язково слід використовувати блок 
рекуперації теплоти. За даними, наведеними у технічному 
довіднику для REYQ-T, необхідна повна продуктивність становить 
42,5 кВт і відповідає моделі на 16 к.с. REYQ16T. Вона забезпечує 
45 кВт при проектній температурі 35ºC с.т. Цей блок має клас 
продуктивності 400. Загальне співвідношення підключення 
системи становить 428/400=107%, отже, потрапляє в діапазон 
50-110%.

Етап 3: Вибір блока керування

В даному випадку єдиним доступним варіантом керування 
є Z-управління, а для поєднання вентиляційної установки та 
внутрішніх блоків VRV DX потрібен блок керування EKEQMCBA. 
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Застосування вентиляційних установок

Приклади парних систем
Схема парної системи №1: Приклад керування W або X за допомогою блока EKEQFCBA  

Сумісність зовнішнього блока
RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T9 > RWEYQ30T9

ERQ100  > ERQ250 1

(1) Доступно лише в комбінації 1:1

Обмеження щодо підключення
Відношення підключень VRV: 90–110%

Відношення підключень ERQ: 50–110%

CR=    Σ IU CC   =   Σ (CF x EKEXV CC)1-3  

  
Σ OU CC               Σ OU CC

CF — поправочний коефіцієнт 

CC — клас продуктивності

Більше 3 блоків управління, 
підключених до одного 
зовнішнього блока

Два блоки управління, 
з'єднані з зовнішнім 
блоком 1, контурами 1 і 2 
теплообмінника  А. Блок 
управління 3 з'єднаний 
із зовнішнім блоком 2 та 
контуром 3 теплообмінника А.

Два блоки управління на 
теплообміннику A (2 контури) 
та інший блок управління на 
теплообміннику B (1 контур).  
Обидва підключені до одного 
зовнішнього блока

Tsupply

АБО

EKEKXV*EKEQFCBA

Treturn

Цифровий сигнал для 

управління EEV

F1/F2

Тільки для введення 

в експлуатацію

Сигнал 0–10 В

Від DDC до EKEQFCBA

Введення значення від датчика 

температури до DDC

Те
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оо
бм
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ни

к 
D

X
Те

пл
оо

бм
ін
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к 

D
X

Теп
лоо
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ик 
DX
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ик 
DX
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Застосування вентиляційних установок

Схема парної системи №2: Приклад керування Y за допомогою блока EKEQFCBA 

Сумісність зовнішнього блока
RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T9 > RWEYQ30T9

ERQ100  >  ERQ250 1

(1) Доступно лише в комбінації 1:1

Обмеження щодо підключення
Відношення підключень 90–110%

Відношення підключень ERQ: 50–110%

CR=    Σ IU CC   =   Σ (CF x EKEXV CC)1-3  

  
Σ OU CC               Σ OU CC

CF — поправочний коефіцієнт 

CC — клас продуктивності

Більше 3 блоків управління, 
підключених до одного 
зовнішнього блока

Два блоки управління, 
з'єднані з зовнішнім 
блоком 1, контурами 1 і 2 
теплообмінника А. Блок 
управління 3 з'єднаний 
із зовнішнім блоком 2 та 
контуром 3 теплообмінника А.

Два блоки управління на 
теплообміннику A (2 контури) 
та інший блок управління на 
теплообміннику B (1 контур).  
Обидва підключені до одного 
зовнішнього блока

Tsupply

OK

OK

EKEKXV*EKEQFCBA

Treturn

Цифровий сигнал для 

управління EEV

F1/F2

Тільки для введення 

в експлуатацію

Вхідний сигнал від датчиків

Те
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оо
бм
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к 
D

X
Те
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оо
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к 

D
X
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X
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ик 

DX
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Застосування вентиляційних установок

Приклади мультисистем
Схема мультисистеми №1: Приклад керування Z за допомогою блока EKEQMCBA, без внутрішніх блоків VRV

Сумісність зовнішнього блока
RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T9 > RWEYQ30T9

Блок управління EKEQMCBA

ERQ100  >  ERQ250 1

Блок управління EKEQDCB

(1) Доступно лише в комбінації 1:1

Обмеження щодо підключення
Відношення підключень 90–110%

Відношення підключень ERQ: 50–110%

CR=    Σ IU CC   =   Σ (CF x EKEXV CC)1-n  

  
Σ OU CC               Σ OU CC

CF — поправочний коефіцієнт 

CC — клас продуктивності

Більше 3 блоків управління, 
підключених до одного 
зовнішнього блока

Два блоки управління, 
з'єднані з зовнішнім 
блоком 1, контурами 1 і 2 
теплообмінника А. Блок 
управління 3 з'єднаний 
із зовнішнім блоком 2 та 
контуром 3 теплообмінника А.

Два блоки управління на 
теплообміннику A (2 контури) 
та інший блок управління на 
теплообміннику B (1 контур).  
Обидва підключені до одного 
зовнішнього блока

АБО

OK

OK

OK

EKEKXV*EKEQMCBA

n блоків управління

Цифровий сигнал для управління EEV

ПРИМІЩЕННЯ

F1/F2
Обов'язково 

АБО

Вхідний сигнал від датчиків

KRCS01-1B
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бм
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X
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Застосування вентиляційних установок

Схема мультисистеми №2: Приклад керування Z за допомогою блока EKEQMCBA, за наявності внутрішніх блоків VRV

 

Сумісність зовнішнього блока
Наявність внутрішніх блоків VRV DX не є обов'язковою:

RYYQ8T >  RYYQ54T

RXYQ8T  >  RXYQ54T

RWEYQ8T9 > RWEYQ30T9

Наявність внутрішніх блоків VRV DX є обов'язковою:

REYQ8T >  REYQ54T

Обмеження щодо підключення
Відношення підключень 50–110%

CR=    Σ IU CC   =   Σ (CF x EKEXV CC)1-n  

  
Σ OU CC               Σ OU CC

ПРАВИЛА:  Σ EKEXV CC: 0-60% Σ IU CC: 50–110%

CF — поправочний коефіцієнт 

CC — клас продуктивності

Більше 3 блоків управління, 
підключених до одного 
зовнішнього блока

Два блоки управління, 
з'єднані з зовнішнім 
блоком 1, контурами 1 і 2 
теплообмінника А. Блок 
управління 3 з'єднаний 
із зовнішнім блоком 2 та 
контуром 3 теплообмінника А.

Два блоки управління на 
теплообміннику A (2 контури) 
та інший блок управління на 
теплообміннику B (1 контур).  
Обидва підключені до одного 
зовнішнього блока

АБО

OK

OK

OK

EKEKXV*EKEQMCBA

n блоків управління

Цифровий сигнал для управління EEV

ПРИМІЩЕННЯ

F1/F2
Обов'язково 

АБО

Вхідний сигнал від датчиків

KRCS01-1B
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ЕЛЕКТРИЧНИЙ НАГРІВАЧ VH ДЛЯ VAM

ФІЛЬТРИ

Опції й аксесуари

Опції й аксесуари

ЕЛЕМЕНТИ 
КЕРУВАННЯ
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ПРЯМА ІНТЕГРАЦІЯ З  
ВЕНТИЛЯЦІЙНИМ БЛОКАМИ DAIKIN

BRC1H519W7/S7/K7
 › Плавні лінії та елегантний дизайн
 › Інтуїтивно зрозуміле керування з 

використанням сенсорних кнопок
 › 3 кольори
 › Розширені налаштування та спостереження 

можна легко виконати за допомогою 
смартфона

 › Блок має плоску задню частину для спрощення 
установки на стіні

 › Компактність забезпечує відповідність 
стандартним розмірам штепсельних коробок

Зручний дротовий пульт дистанційного керування з дизайном преміум-рівня

Білий Сріблястий   Чорний

Розширені налаштування,  
які виконує користувач

Налаштування на місці
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Вентиляція з рекуперацією теплоти — Modular L (Smart) Вентиляція з рекуперацією енергії — VAM Вентиляція з рекуперацією енергії — VKM Області застосування вентиляційних установок

ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05LBS/
RBS

ALB06,07LBS/
RBS

VAM 
150FC9

VAM 
250FC9

VAM 
350J

VAM 
500J

VAM 
650J

VAM 
800J

VAM 
1000J

VAM 
1500J

VAM
2000J

VKM 
50GB (M)

VKM 
80GB (M)

VKM 
100GB (M)

EKEQ 
FCBA (1)

EKEQ 
DCB (1)

EKEQ 
MCBA (1)

С
и

ст
ем

и
 ін

д
и

ві
д

уа
ль

н
о

го
 

ке
р

ув
ан

н
я

BRC301B61
Дротовий пульт ДК VAM • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H519W7 (білий)/BRC1H519S7 (сріблястий)/BRC1H519K7 (чорний) 
Зручний дротовий пульт дистанційного 
керування з дизайном преміум-рівня

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
дротовий пульт ДК з текстовим інтерфейсом 
і заднім підсвічуванням

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Стандартний дротовий пульт ДК з тижневим таймером • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

С
и

ст
ем

и
 

ц
ен

тр
ал

із
о

ва
н

о
го

 
ке

р
ув

ан
н

я

DCC601A51
Intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Централізований пульт ДК • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Універсальний пульт керування УВІМКН./ВИМКН. • • • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Програмований таймер • • • • • • • • • • • • • • • •

С
и

ст
ем

а 
уп

р
ав

лі
н

н
я 

бу
д

и
н
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 т
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ін
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р
ф
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с 

за
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д
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тн
и

м
 

п
р

от
о
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ло
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DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
Інтерфейс Мodbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
Інтерфейс BACnet • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
Інтерфейс LonWorks • • • • • • • • • • • • • • • •

Ф
іл

ьт
р

и

Грубий 55% (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 75% (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 50% (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 55% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM1 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 80% (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Високоефективний фільтр KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Змінний повітряний фільтр KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M

М
ех

ан
іч

ні
 

ко
м

по
не

нт
и Напрямна ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Перехід від прямокутного до круглого перерізу ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Окремий адаптер EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

Датчик CO2 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Електричний нагрівач ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (7)

Глушник (глибина 900 мм) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A

Ел
ек

тр
и

чн
і 

ко
м

п
о

н
ен

ти

дротовий адаптер для зовнішнього моніторингу/
керування (управління 1 повною системою)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для зволожувача KRP50-2 KRP50-2 KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для нагрівача іншого виробника BRP4A50 BRP4A50 BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-1

Пластина кріплення для монтажу плати EKMP65VAM EKMPVAM

Примітки

(1) Не підключайте систему до інтерфейсів LONWorks, BACnet та ін. пристроїв DIII-net; (можливе використання intelligent Touch Manager, EKMBDXA)

(2) Потрібен зовнішній корпус KRP1BA101

(3) Потрібна пластина для монтажу плати, необхідну модель можна знайти в таблиці вище

(4) Неможливе поєднання нагрівача та зволожувача інших виробників

(5) Потрібен зовнішній корпус KRP50-2A90

(6) Містить 1 адаптер і може використовуватись для половини блока (для 1 блока може використовуватись до 4 адаптерів)

(7) Пропонується тільки з адаптером (опція)

НОВИНКА
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Вентиляція з рекуперацією теплоти — Modular L (Smart) Вентиляція з рекуперацією енергії — VAM Вентиляція з рекуперацією енергії — VKM Області застосування вентиляційних установок

ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05LBS/
RBS

ALB06,07LBS/
RBS

VAM 
150FC9

VAM 
250FC9

VAM 
350J

VAM 
500J

VAM 
650J

VAM 
800J

VAM 
1000J

VAM 
1500J

VAM
2000J

VKM 
50GB (M)

VKM 
80GB (M)

VKM 
100GB (M)

EKEQ 
FCBA (1)

EKEQ 
DCB (1)

EKEQ 
MCBA (1)

С
и

ст
ем

и
 ін

д
и

ві
д

уа
ль

н
о

го
 

ке
р

ув
ан

н
я

BRC301B61
Дротовий пульт ДК VAM • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H519W7 (білий)/BRC1H519S7 (сріблястий)/BRC1H519K7 (чорний) 
Зручний дротовий пульт дистанційного 
керування з дизайном преміум-рівня

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
дротовий пульт ДК з текстовим інтерфейсом 
і заднім підсвічуванням

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Стандартний дротовий пульт ДК з тижневим таймером • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
Intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Централізований пульт ДК • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Універсальний пульт керування УВІМКН./ВИМКН. • • • • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Програмований таймер • • • • • • • • • • • • • • • •
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DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXA
Інтерфейс Мodbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
Інтерфейс BACnet • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
Інтерфейс LonWorks • • • • • • • • • • • • • • • •

Ф
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Грубий 55% (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 75% (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 50% (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 55% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM1 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 80% (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Високоефективний фільтр KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Змінний повітряний фільтр KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M
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и Напрямна ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Перехід від прямокутного до круглого перерізу ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Окремий адаптер EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

Датчик CO2 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA200

Електричний нагрівач ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (7)

Глушник (глибина 900 мм) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A
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дротовий адаптер для зовнішнього моніторингу/
керування (управління 1 повною системою)

KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для зволожувача KRP50-2 KRP50-2 KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (5) KRP1C4 (3/5) KRP1C4 (3/5) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для нагрівача іншого виробника BRP4A50 BRP4A50 BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-1

Пластина кріплення для монтажу плати EKMP65VAM EKMPVAM

Примітки

(1) Не підключайте систему до інтерфейсів LONWorks, BACnet та ін. пристроїв DIII-net; (можливе використання intelligent Touch Manager, EKMBDXA)

(2) Потрібен зовнішній корпус KRP1BA101

(3) Потрібна пластина для монтажу плати, необхідну модель можна знайти в таблиці вище

(4) Неможливе поєднання нагрівача та зволожувача інших виробників

(5) Потрібен зовнішній корпус KRP50-2A90

(6) Містить 1 адаптер і може використовуватись для половини блока (для 1 блока може використовуватись до 4 адаптерів)

(7) Пропонується тільки з адаптером (опція)



46

ALD-HEFB

Електричний нагрівач для Modular L Smart (ALD) 02HEFB 03HEFB 05HEFB 07HEFB
Продуктивність кВт 1,5 3 7,5 15
Розмір Modular L Smart, що підключається 02 03 04, 05 06, 07
Напруга живлення 230 В, 1 ф 400 В, 3 ф
Вихідний струм (макс.) (А) 6,6 13,1 10,9 21,7

Датчик температури
15 кОм при –20°C                                                                
10 кОм при +10°C

16 кОм при –20°C                
10 кОм при +10°C

17 кОм при –20°C  
10 кОм при +10°C

18 кОм при –20°C  
10 кОм при +10°C

Діапазон регулювання температури От –20°С до +10°С 

Контрольний запобіжник Мікроперемикач 6 A

Світлодіодні індикатори
«Жовтий = несправність, пов'язана з повітряним потоком

Червоний = нагрівання УВІМКН»

Монтажні отвори Залежить від розміру повітроводу
Максимальна температура зовнішнього повітря біля клемної коробки 30°C (під час роботи)
Автом. вимик. при вис. темп. 75°C попередня установка
Ручне скидання при вимик. через вис. темп. 120°C попередня установка
Ширина (мм) 470 620 720 920
Глибина (мм) 370 370 370 370
Висота (мм) 193 243 343 443

Електричний нагрівач для 
Modular L Smart

 › Комплексне рішення з подачею свіжого повітря від Daikin, 
включаючи Modular L Smart і електричні нагрівачі

 › Підвищений комфорт при низьких температурах зовнішнього 
повітря завдяки нагріванню повітря, що надходить ззовні

 › Принцип інтегрованого електричного нагрівача (додаткові 
аксесуари не потрібні)

 › Стандартний двохпотоковий і температурний датчик
 › При роботі тільки нагрівача споживається енергія, необхідна для 
нагрівання свіжого повітря до мінімальної бажаної температури, 
що дозволяє економити енергію
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 GSIEKA 10009 15018 20024 25030 35530(1)

Продуктивність кВт 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0

Діаметр повітропроводу мм 100 150 200 250 355

VAM, які можна підключити VAM150FC9 VAM250FC9 VAM350,500J
VAM650J, 
VAM800J, 
VAM1000J

VAM1500J, 
VAM2000J

 GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA35530

Габарити

Висота мм 171 221 271 321 426

Глибина мм 100 150 200 250 355

Ширина мм 370 370 370 370 373

Мінімальна швидкість повітря/повітряний 
потік

 м/с 1,5

м³/год 45 100 170 265 535

Електроживлення   1~230 В змін. ст./50 Гц

Номінальний струм  A 4,1 8,2 10,9 13,1 13,1

Потужність нагрівача  кВт 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0

Діаметр повітропроводу  мм 100 150 200 250 355

Робочий діапазон

Мін. °C -40°C

Макс. °C 40°C

Відн. Вологість % 90%

Датчик температури 10 кОм при +25°C/TJ-K10K

Діапазон датчика температури від –30°C до +105°C

Діапазон уставок температури від –10°C до +50°C

Світлодіодні індикатори

LED 1

блимає кожні 5 секунд нагрівач починає роботу

блимає щосекунди виявлено потік повітря, нагрівання дозволяється

ВИМКН немає живлення чи потоку

УВІМКН проблема з датчиком температури в каналі, потенціометром уставки або датчиком повітряного потоку PTC

LED 2
ВИМКН нагрівач не працює

УВІМКН нагрівач працює

Температура поруч із пультом управління від 0°C до +50°C

Автом. вимик. при вис. темп. 50°C

Ручне скидання при вимик. через вис. темп. 100°C

Електричний нагрівач для 
VAM

 › Комплексне рішення з подачею свіжого повітря від Daikin, 
включаючи VAM і електричний нагрівач

 › Підвищений комфорт при низьких температурах зовнішнього 
повітря завдяки нагріванню повітря, що надходить ззовні

 › Принцип інтегрованого електричного нагрівача (додаткові 
аксесуари не потрібні)

 › Стандартний двохпотоковий і температурний датчик
 › Гнучке налаштування з регульованою уставкою
 › Підвищена безпека завдяки 2 вимикачам: ручному і 
автоматичному

НОВИНКА



48

http://literature.daikinpromoshop.eu

 

ECPEN18-500A 

JO
IN

  T

HE   MISS
IO

NJO
IN

  T

HE   MISS
IO

N

JO
IN

  T

HE   MISS
IO

N

3

Bene� ts

Horizontal auto swing
Possibility to select automatic horizontal moving of the air 
discharge louvre, for uniform air � ow and temperature distribution.

Ceiling soiling prevention
A special function prevents air blowing out too long in horizontal 
position, to prevent ceiling stains.

Auto fan speed
Automatically selects the necessary fan speed to reach or maintain 
the set temperature.

Coanda e� ect - cooling
The Coanda e� ect optimises the air� ow in cooling mode. By using 
specially designed � aps, a more focused air� ow allows a better 
temperature distribution throughout the whole room.

Grid eye sensor
The grid eye sensor determines the current room temperature and 
distributes air evenly throughout the room before switching to an 
air� ow pattern that directs warm or cool air to areas that need it.

Coanda e� ect - heating
The Coanda e� ect optimises the air� ow in heating mode. By using 
specially designed � aps, a more focused air� ow allows a better 
temperature distribution throughout the whole room.

3-D Air � ow
This function combines Vertical and Horizontal auto-swing to 
circulate a stream of cool/warm air right to the corners of even 
large spaces.

Vertical auto swing
Possibility to select automatic vertical moving of the air discharge 
louvre, for uniform air � ow and temperature distribution.

Fan speed steps 
Allows to select up to the given number of fan speed.

Air � ow

Individual � ap control
Flexible installation thanks to the possibility of easily closing 
one � ap via the wired remote controller, to suit any new room 
con� guration. Optional closure kits are available as well.

We care icons

2 area intelligent eye
Air � ow is sent to a zone other than where the person is located 
at that moment.  Detection is done in 2 directions: left and right. If 
no people are detected, the unit will automatically switch over to 
the energy-e�  cient setting.

Seasonal e�  ciency, smart use of energy 
Seasonal e�  ciency gives a more realistic indication on how 
e�  cient air conditioners operate over an entire heating or cooling 
season.

Energy saving during operation standby
Current consumption is reduced by about 80 % when operating 
on standby.

Econo mode
This function decreases the power consumption so that other 
applicances that need large power consumption can be used. 
This function is also energy saving.

Movement sensor
The sensor detects whether someone is in the room. When 
the room is empty, the unit switches to economy mode after 
20 minutes and restarts when a person enters the room.

Inverter technology
Inverter compressors continuously adjust compressor speed to 
actual demand.  Fewer power-consuming starts and stops result 
in decreased energy consumption (up to 30%) and more stable 
temperatures.

Home leave operation
During absence, the indoor temperature can be maintained at 
a certain level.

Fan only
The air conditioner can be used as fan, blowing air without 
cooling or heating.

Free cooling
By exploiting the low external air temperatures to cool the water, 
free cooling reduces the load on the compressors and decreases 
considerably the annual operating costs during the cold season. 

Auto-cleaning � lter
The � lter automatically cleans itself. Simplicity of upkeep means 
optimum energy e�  ciency and maximum comfort without the 
need for expensive or time-consuming maintenance. 

Floor & presence sensor
The presence sensor directs the air away from any person 
detected in the room, when the air � ow control is on. The � oor 
sensor detects the average � oor temperature and ensures an even 
temperature distribution between ceiling and � oor. 

Solar panel
Take advantage of solar power. Easily connect your hot water 
storage to solar collectors on your roof.

Night set mode
Saves energy, by preventing overcooling or overheating during 
night time.

3 area intelligent eye
Air � ow is sent to a zone other than where the person is located 
at that moment. Detection is done in 3 directions : left, front and 
right. If no people are detected, the unit will automatically switch 
over to the energy-e�  cient setting and eventually switch o� .

Powerful mode
If the temperature in the room is too high/low, it can be cooled 
down/heated quickly by selecting the ‘powerful mode’.  After the 
powerful mode is turned o� , the unit returns to the preset mode.

Comfort mode
The unit automatically changes the angle of the air discharge louvre 
depending on the mode. In cooling operation the air will be directed 
rather upwards to avoid cold draught, while in heating operation the 
air will be directed rather downwards to avoid cold feet.

Whisper quiet
Daikin units are whisper quiet. (with sound levels as low as 19dBA)

Outdoor unit silent operation
To ensure a quiet environment for the neighbourhood the user 
can lower the operation sound of the outdoor unit by 3 dB(A) via 
remote control.

Comfortable sleeping mode
Increased comfort function that follows a speci� c temperature 
� uctuation rhythm.

Fresh hot water
The structure of thermal store ensures optimal water hygiene and 
eliminates the risk of bacteria and legionella. Rest assured that 
your hot water is fresh and safe

Radiant heat
The front panel of the indoor unit radiates additional heat to add 
to your comfort on cold days

Draught prevention
When starting to warm up or when the thermostat is o� , the air 
discharge direction is set horizontally and the fan to low speed, to 
prevent draught. After warming up, air discharge and fan speed 
are set as desired.

Auto cooling-heating changeover 
Automatically selects cooling or heating mode to achieve 
the set temperature (heat pump types only).

Indoor unit silent operation
To ensure a quiet environment for studying or sleeping the user 
can lower the operation sound of the indoor unit by 3 dB(A) via 
remote control.

Night quiet mode (cooling only)
Lowers the operation sound of the outdoor unit automatically 
at night.
Installer has to make special setting on outdoor unit or wired 
remote controller, depending on model.

Comfort

Impossible to hear
Practically inaudible: the unit runs so quietly, you will almost 
forget it is there.

Fireplace logic
When installed close to a heating device (e.g. � replace or oven) 
and the set temperature is reached, the fan keeps  on running to 
have an even temperature throughout the whole house

General catalogue

2018
new heat pump standard
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The present publication is drawn up by way of information only and does not constitute an offer binding upon 
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. has compiled the content of this publication to the best of its knowledge. No 
express or implied warranty is given for the completeness, accuracy, reliability or fitness for particular purpose of its 
content and the products and services presented therein. Specifications are subject to change without prior notice. 
Daikin Europe N.V. explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from 
or related to the use and/or interpretation of this publication. All content is copyrighted by Daikin Europe N.V. 

Printed on non-chlorinated paper. Prepared by Schaubroeck

For more information: www.daikin.eu

The new generation Daikin Altherma 3

High performance - The 3rd Generation of Daikin Altherma is 
taking you beyond the imaginable with its performance: A+++ 
Seasonal e�  ciency and operation range down to -25°C. 

Easy to install - The � oor standing unit only has a 60 cm2 
footprint and you can choose for white or silver-grey colour.

Easy to control - Fully digital, the Daikin Altherma 3 can be 
controlled from everywhere with an app or a home control system.

Daikin Europe N.V. participates in the Eurovent Certified 
Performance programme for Liquid Chilling Packages and 
Hydronic Heat Pumps, Fan Coil Units and Variable Refrigerant 
Flow systems. Check ongoing validity of certificate: 
www.eurovent-certification.com 

133651_ECPEN_500A_v02.indd   1 28/02/18   07:42

Ми завжди готові допомогти вам!
Онлайн і офлайн
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100 200 203

306

207

208

The quick and quality way of upgrading R-22 and R-407C systems

Replacement 
technology
for installers 

 › For server rooms, telecom shelters, laboratories, IT applications

Infrastructure 
cooling solution  

RE
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A
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E,
 CONTINUOUS OPERATIO

N

Water-to-air 
heat pump
using water as a heat source

Scale up your expectations
Introducing the new Sky Air A-series with 
ultra-efficient Bluevolution R-32 technology

Our mission

Achieve 
the lowest 
environmental 
impact

214 140

209

116

Довідники 
по системам:

Довідники:

Профілі 
продукції:

Фокус-
теми:

Листівки 
продуктів:

Каталоги 
продукції:

для професійної мережі

Технічне охолодження
Технологічність в установці — 
переваги для установників 
при виборі Daikin для 
технічного охолодження

605

Поетапне зниження 
використання F-газів
Чітке пояснення цілей 
поступового скорочення 
використання та того, як Daikin 
виступає лідером у їх досягненні

Тепловий насос 
вода-повітря
Детальна інформація 
про VRV IV серії W, 
приклади 
застосування 
та технічні 
характеристики

Серія Sky Air A
Основні 
переваги та 
характеристики

Каталог Sky Air
Детальна технічна інформація 
та переваги системи Sky 
Air / Вентиляції / Повітряні 
завіси Biddle / Управління / 
Вентиляційні установки

Каталог систем VRV
Докладна технічна 
інформація та переваги 
комплексних рішень VRV

Каталог вентиляційних 
систем
Докладна інформація про 
вентиляційні системи

Madoka
Детальна інформація 
про дротові пульти 
дистанційного керування 
Madoka

542

Хмарний сервіс Daikin Cloud Service
Детальна інформація про пакети 
хмарних послуг Daikin Cloud Service

147

Серія Sky Air Alpha
Детальна інформація про 
зовнішні блоки RZAG-NV1/NY1

146

Серія Mini Sky Air Alpha
Детальна інформація про 
зовнішній блок RZAG-A

148

Серія Sky Air Advance
Детальна інформація про 
зовнішні блоки RZA-D

Технологія для 
модернізації 
Явні переваги для 
установників технології  
для модернізації VRV

Серія VRV IV i
Основні переваги, 
приклади застосування та 
технічні характеристики 
номенклатури VRV IV i

Серія VRV IV S
Основні переваги, 
приклади застосування та 
технічні характеристики 
номенклатури VRV IV S

Комерційний розділ — огляд літератури

i

VRV IV heat pumps for indoor installation

Keep looking  
you’ll never find me

Keep looking  
you’ll never find me

Compact VRV IV heat pumps  
for residential and light commercial applications
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213

547 303

547

Heating - air conditioning - hot water  - ventilation - refrigeration - control

Hotel solutions 
for hotel owners

Sustainable design 
with Daikin HVAC-R systems

Green building  
solutions

365-days climate comfort for every business

Commercial solutions  
for small to large applications

Control systems 

Intelligent Touch 
Manager 

Mini Building Management System Your business at your fingertips 

Tablet

intelligent 
Tablet Controller
with cloud connection

218

100 216

для ваших клієнтів

Довідковий каталог
Довідник комерційного 
й промислового 
застосування

Модернізація компресора
Послуги з модернізації VRV

Модернізація компресора
Послуги з модернізації VRV

DCC601A51
Детальні переваги DCC601A51 і 
сервісу Daikin Cloud Service

Комерційні рішення
Daikin пропонує системи для 
комерційного застосування

Готельні системи
Переваги для власника 
будинку/інвестора при виборі 
Daikin для готелю

Рішення для «зелених будинків»
Явні переваги для власника будинку/
інвестора при виборі Daikin для 
екологічного використання енергії в 
будинках, з урахуванням вимог BREEAM

Технічна документація:

Всі останні каталоги компанії Daikin організовані в зручну 
бібліотеку й доступні в Інтернеті:
www.daikineurope.com/support-and-manuals/catalogues
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www.daikineurope.com/ 
support-and-manuals/ 
software-downloads

Інструменти  підтримки  
та програми

Онлайн-програма Xpress для вибору обладнання

Робити вибір просто будь-де та будь-коли

 › Веб-інтерфейс та хмарні рішення, доступ до ваших 
проектів з будь-якого куточку світу та в будь-який 
момент часу…

 › Не залежить від платформи (Windows, Mac тощо) 
або апаратного забезпечення (ноутбук, комп'ютер, 
планшет)

Основні функції

 › Модернізований графічний інтерфейс користувача 
для максимальної простоти використання

 › Без необхідності локальної установки
 › Без необхідності оновлення програмних засобів 
(завжди доступна остання версія)

 › Можливість копіювати/ділитися проектами

Простий вибір будь-де та будь-коли

Легке редагування трубопроводу Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

Чіткі дані щодо проводки, легкість створення груп керування Чіткі дані щодо груп керування та засобів централізованого управління

Робоча зона

Детальні властивості

Імпорт/експорт/видалення внутрішніх блоків

Набір інструментів



 53

Інші програми вибору

VRV Pro 
 
Дозволяє здійснювати розробку систем 
кондиціонування повітря VRV у точний та економічний 
спосіб, враховуючи особливості складних 
трубопровідних систем. Більше того, забезпечує 
використання оптимальних циклів експлуатації та 
гарантує максимальну енергоефективність.
 › Точний розрахунок теплового навантаження
 › Точний вибір, заснований на пікових навантаженнях
 › Індикація споживання електроенергії

Ventilation Xpress 
 
Інструмент для вибору вентиляційних установок (VAM, 
VKM). Вибір базується на заданих значення подачі/
витяжки повітря (включаючи подачу свіжого повітря та 
заданий ЗСТ повітропроводів для подачі/витяжки):
 › Визначення розміру електричних нагрівачів
 › Візуалізація психрометричних діаграм
 › Візуалізація обраної конфігурації
 › Зазначення у звіті потрібного обладнання та 
налаштувань на місці

Он-лайн інструмент для вибору 
вентиляційних установок ASTRA 

Потужний інструмент для вибору вентиляційних 
установок із врахуванням ваших потреб.
 › 3D-інтерфейс
 › швидкі процедури вибору
 › нові можливості друку та формування звітів

Інструмент для вибору WAGO

Інструмент для вибору WAGO спеціально розроблений 
для вибору оптимальних систем вх/вих WAGO, що 
відповідатимуть вашим потребам.

 › Легкий вибір матеріалів WAGO
 › Складання списку матеріалів
 › Економія часу
• Включає в себе схеми проводки
• Містить дані для введення в експлуатацію/

попередні установки iTM
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Плагіни та сторонні програмні засоби

www.daikin.eu/
bim

http://www.
daikineurope.
com/autocad/

index.jsp

Підтримка моделювання параметрів  
будинку (BIM)

 › BIM підвищує ефективність етапів проектування 
та будівництва 

 › Компанія Daikin одна з перших надала повну 
бібліотеку об'єктів BIM для своїх продуктів VRV

VRV CAD 2D

 › Відображає інженерно-технічний проект 
трубопроводу VRV на 2D-схемі приміщення 
Autocad 

 › Вдосконалює процес управління проектами 
 › Точно розраховує розміри трубопроводу та 
рефнетів 

 › Визначає розміри зовнішнього блока
 › Перевірка виконання правил щодо 
трубопроводів VRV

 › Веде облік додаткового заправлення 
холодоагенту, включаючи перевірку 
максимальної концентрації в приміщенні

Засоби моделювання та проектування енергетичних схем

Засіб моделювання сезонів 

 › Засіб моделювання сезонів — це інноваційний 
інструментальний програмний засіб, що 
розраховує та порівнює потенційні показники 
сезонної ефективності.

 › Цей зручний інструмент порівнює різні системи 
Daikin, річне споживання електроенергії, 
викиди CO2 та багато інших показників 
для відображення точних розрахунків 
рентабельності за лічені хвилини.

Психометричні діаграми 

 › Засіб перегляду психрометричних діаграм 
відображає мінливі властивості вологого 
повітря. 

 › Завдяки цьому інструменту, користувачі можуть 
обрати дві точки з конкретними умовами, 
позначити їх на діаграмі та вибрати дії для 
зміни умов, тобто нагрівання, охолодження та 
циркуляція повітря.
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Програма кодів помилок

Дозволяє швидко дізнатися значення кодів і можливу причину 
виникнення помилки для кожного сімейства продуктів

D-Checker

D-checker — це програмний продукт, що використовується 
для запису та моніторингу робочих даних систем 
Daikin applied, спліт-систем, спліт-мультисистем, блоків 
Sky-air, низькотемпературних систем Daikin Altherma, 
геотермальних теплових насосів, гібридних насосів, ZEAS, 
Conveni-pack та бустерних блоків R410A

Адаптер Bluetooth

Моніторинг даних спліт-систем, Sky Air та 
VRV за допомогою пристрою Вluetooth
 › Відсутня необхідність доступу до зовнішнього блока

• Підключається до програмного забезпечення D-Checker 
(для ноутбуків)

• Підключення до програм моніторингу (для планшетів або 
смартфонів)

VRV Service-Checker 

 › Підключається через шину F1/F2 для перевірки декількох 
систем одночасно

 › Можливе підключення зовнішніх датчиків тиску

Бізнес-портал

 › Скористайтесь нашим новим екстранетом на 
сайті my.daikin.eu 

 › Потужні засоби пошуку дозволяють знайти 
потрібну інформацію за лічені секунди 

 › Налаштуйте параметри, щоб переглядати лише 
актуальну для вас інформацію 

 › Доступ через мобільний пристрій або комп'ютер 

my.daikin.eu

В ОФІСІ

У  
КЛІЄНТА

ПО 

ДОРОЗІ

Підтримка в режимі онлайн

Інструменти для обслуговування

Інтернет
Знайдіть рішення для різних областей застосування: 

Супермаркет

Спорт і 
відпочинок

ПромисловістьКафе і 
магазин

Ресторан

Готель

Офіс

Технічні 
служби

Житло

Банк

 › Більш детальна комерційна інформація про наші 
флагманські продукти наведена на відповідних 
мінісайтах

 › Наші реалізовані проекти

ГОТЕЛЬ PORTA FIRA

 

www.daikineurope.com/references

Можливість діагностики систем Bluetooth:

Комп'ютер з Bluetooth
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Технічні 
креслення

ALB-RBS / LBS  58

VAM-FC9/J 64 
VKM-GB(M) 
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Детальні технічні креслення

ALB02RBS/LBS

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ КРЕСЛЕННЯ  
ALB-LBS НА MY.DAIKIN.EU

ВИД ЗНИЗУВИД ЗВЕРХУ

ВИХІД ДЛЯ 
КОНДЕНСАТУ 1/4”G

ЕЛЕКТРИЧНА 
РОЗПОДІЛЬНА 
КОРОБКА

ВИД ЗНИЗУ

ВИД ЗВЕРХУ

ВИХІД ДЛЯ 
КОНДЕНСАТУ 1/4”G

ЕЛЕКТРИЧНА 
РОЗПОДІЛЬНА 
КОРОБКА

ALB03RBS/LBS

58
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Детальні технічні креслення

ALB04RBS/LBS

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ КРЕСЛЕННЯ  
ALB-RBS НА MY.DAIKIN.EU

ВИД ЗНИЗУ

ВИД ЗВЕРХУ

ВИХІД ДЛЯ 
КОНДЕНСАТУ 1/4”G

ЕЛЕКТРИЧНА 
РОЗПОДІЛЬНА 
КОРОБКА

ВИД ЗНИЗУ
ВИД ЗВЕРХУ

ВИХІД ДЛЯ 
КОНДЕНСАТУ 1/4”G

ЕЛЕКТРИЧНА 
РОЗПОДІЛЬНА 
КОРОБКА

ALB05RBS/LBS
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Детальні технічні креслення

ALB06RBS/LBS

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ КРЕСЛЕННЯ  
ALB-LBS НА MY.DAIKIN.EU

ВИД ЗНИЗУ

ВИД ЗВЕРХУ

ВИХІД ДЛЯ 
КОНДЕНСАТУ 1/4”G

ЕЛЕКТРИЧНА 
РОЗПОДІЛЬНА 
КОРОБКА

ВИД ЗНИЗУ

ВИД ЗВЕРХУ

ВИХІД ДЛЯ 
КОНДЕНСАТУ 1/4”G

ЕЛЕКТРИЧНА 
РОЗПОДІЛЬНА 
КОРОБКА

ALB07RBS/LBS

60
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Детальні технічні креслення

ALB02RBS/LBS

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ КРЕСЛЕННЯ  
ALB-RBS НА MY.DAIKIN.EU
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а)

Повітряний потік (м3/год)

SFPv 800

SFPv 1200
SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400
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 (П
а)

Повітряний потік (м3/год)

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

ALB03RBS/LBS

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи 
повітропроводів при заданій витраті повітря.

SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)

Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це 
включає потужність як для припливного, так і для витяжного 
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного 
повітря, залежно від того, що є більшим.

 Номінальна робоча точка

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи 
повітропроводів при заданій витраті повітря.

SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)

Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це 
включає потужність як для припливного, так і для витяжного 
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного 
повітря, залежно від того, що є більшим.

 Номінальна робоча точка
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Детальні технічні креслення

ALB04RBS/LBS

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ КРЕСЛЕННЯ  
ALB-LBS НА MY.DAIKIN.EU
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Повітряний потік (м3/год)

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400
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Повітряний потік (м3/год)

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

ALB05RBS/LBS

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи 
повітропроводів при заданій витраті повітря.

SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)

Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це 
включає потужність як для припливного, так і для витяжного 
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного 
повітря, залежно від того, що є більшим.

 Номінальна робоча точка

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи 
повітропроводів при заданій витраті повітря.

SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)

Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це 
включає потужність як для припливного, так і для витяжного 
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного 
повітря, залежно від того, що є більшим.

 Номінальна робоча точка
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Детальні технічні креслення

ALB06RBS/LBS

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ КРЕСЛЕННЯ  
ALB-RBS НА MY.DAIKIN.EU
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Повітряний потік (м3/год)

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400
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Повітряний потік (м3/год)

SFPv 800

SFPv 1200

SFPv 1600

SFPv 2000

SFPv 2400

ALB07RBS/LBS

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи 
повітропроводів при заданій витраті повітря.

SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)

Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це 
включає потужність як для припливного, так і для витяжного 
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного 
повітря, залежно від того, що є більшим.

 Номінальна робоча точка

Діаграма показує зовнішній наявний напір для системи 
повітропроводів при заданій витраті повітря.

SFPv = Питома потужність вентилятора (Вт/м3/с)

Криві SFPv стосуються комплектного блока. Крім того, це 
включає потужність як для припливного, так і для витяжного 
вентилятора, поділену на обсяг припливного або витяжного 
повітря, залежно від того, що є більшим.

 Номінальна робоча точка
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Детальні технічні креслення

VAM150FC9

VAM250FC9

VAM150FA

3TW27874-1

ПРИМІТКА

1 Переконайтеся в наявності оглядового отвору (450х450 мм) для проведення перевірки повітряних фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів.

Розподільна коробка Простір для технічного обслуговування елементів теплообміну, повітряних фільтрів та вентиляторів

Оглядовий отвір
Ø 450

Вентилятор 
припливного повітря

Ревізійна кришка

Стельовий гачок
Овальний отвір 4-14x40

Свіже повітря ззовні
(Зовнішнє повітря)

Відпрацьоване повітря 
назовні Ущільнення

Витяжний вентилятор
Розпірка витяжки

Пластина заслінки

(Ревізійна кришка)

(Розподільна коробка)

Елементи теплообміну Повітряні фільтри

Подача повітря в приміщення

Повернення повітря 
з приміщення

Ущільнення

541541

Ø9
7

ПРИМІТКА

1 Переконайтеся в наявності оглядового отвору (450х450 мм) для проведення перевірки повітряних фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів.

Розподільна коробка Простір для технічного обслуговування елементів теплообміну, повітряних фільтрів та вентиляторів

Оглядовий отвір
Ø 450

Вентилятор 
припливного повітря

Ревізійна кришка

Стельовий гачок
Овальний отвір 4-14x40

Свіже повітря ззовні
(Зовнішнє повітря)

Відпрацьоване повітря назовні
Ущільнення

Витяжний вентиляторПластина заслінки

(Ревізійна кришка)

(Розподільна коробка)

Елементи теплообміну Повітряні фільтри

Подача повітря в приміщення

Повернення повітря 
з приміщення
Ущільнення

5454

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ 
VAM-FC9 НА MY.DAIKIN.EU

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ 
КРЕСЛЕННЯ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

3TW27884-1

3TW27874-1
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Детальні технічні креслення

VAM350-500J

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ 
VAM-FC9 НА MY.DAIKIN.EU

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ 
КРЕСЛЕННЯ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

VAM650J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

1.

 

 78

 

 

 

 

Панель заслінки

Оглядовий отвір

Простір для технічного обслуговування повітряних фільтрів, 
теплообмінників та вентиляторів

Ревізійна кришка

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Розподільна коробка

Розподільна коробка

Повітряний фільтр

Теплообмінник

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Подача повітря в приміщення

Повернення повітря з приміщення

Свіже повітря ззовні

Витяжне повітря
Відпрацьоване повітря назовні

Стельовий гачок

Примітки

Забезпечте оглядовий отвір для перевірки повітряних фільтрів, теплообмінних елементів і вентиляторів.

 

Припливне повітря

Зовнішнє повітря

Повітря в приміщенні

Вентилятор припливного повітря

Витяжний вентилятор Овальний отвір 4 – 12 x 40 мм

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал
Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

 

 

 

 

 

 
Розподільна коробка

Розподільна коробка

Повітряний фільтр
Ревізійна кришка

Теплообмінник

 
 

 

 

Оглядовий отвір

Примітки:

Забезпечте оглядовий отвір для перевірки повітряних фільтрів, теплообмінних елементів і вентиляторів.

:

1.

Панель заслінки

Стельовий гачок
Овальний отвір 4 – 12 x 40 мм 

 

Вентилятор припливного повітря

Витяжний вентилятор

Свіже повітря ззовні
Зовнішнє повітря

Витяжне повітря
Відпрацьоване повітря назовні Повернення повітря з приміщення

Повітря в приміщенні

Подача повітря в приміщення
Припливне повітря

 

 
 

 
Простір для технічного обслуговування повітряних фільтрів, 
теплообмінників та вентиляторів

Монтажна пластина
 
 

 

Опція BRP4A50A

Опція KRP2A51

 

3D112815C

3D113502A
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Детальні технічні креслення

VAM800-1000J

VAM1500-2000J

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ 
VAM-FC9 НА MY.DAIKIN.EU

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ 
КРЕСЛЕННЯ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

:

1.

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал
Подача повітря в приміщення

Повернення повітря з приміщення

Витяжне повітря

Теплообмінник

Ущільнювальний матеріал

Розподільна коробка
Повітряний фільтр

Розподільна коробка

Оглядовий отвір

Зовнішнє повітря

Ревізійна кришка

Простір для технічного обслуговування повітряних фільтрів, 
теплообмінників та вентиляторів

Для виконання технічного обслуговування повітряного фільтра необхідна наявність панелі доступу для технічного обслуговування.

Примітки

Припливне повітря
Вентилятор припливного повітря

Повітря в приміщенні

Свіже повітря ззовні

Відпрацьоване повітря назовні

Витяжний вентилятор

Стельовий гачок
Овальний отвір 4 – 12 x 40 мм Панель заслінки

 

3D112817D

3D112818C

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(2x)                             

 

≥
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Розподільна коробка

Розподільна коробка

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний 
матеріал

Повітряний фільтр

Оглядовий отвір

Теплообмінник

Ущільнювальний матеріал

Ущільнювальний матеріал

 

Подача повітря в приміщення

Повернення повітря з приміщення
Повітря в приміщенні

Свіже повітря ззовні
Зовнішнє повітря

Витяжне повітря
Відпрацьоване повітря назовні

Витяжний вентилятор

Вентилятор 
припливного повітря

Ревізійна кришка

Простір для технічного обслуговування повітряних фільтрів, 
теплообмінників та вентиляторів

Примітки

Забезпечте оглядовий отвір для перевірки повітряних фільтрів, теплообмінних елементів і вентиляторів.

:

1.

Стельовий гачок
Овальний отвір 4 – 14 x 40 мм

(4x)                                     

Припливне повітря

Панель заслінки

Опція EKPLEN200

 
Опція KRP2A51

Опція BRP4A50A
 

 
Монтажна пластина
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VAM250FC

Детальні технічні креслення

VAM150FC9

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ  
КРЕСЛЕННЯ VAM-FC9 НА MY.DAIKIN.EU

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ 
КРЕСЛЕННЯ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU
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 [П
а]

Витрата повітря [м3/год]

Ø 100 
Довжина труби

5 м

10 м

15 м

20 м

Надвисокий

Низький

4D100379

Примітки
1. Наведені швидкості вентилятора відповідають параметрам живлення: 230 В, 50 Гц.

Високий

4D100380

4D100379
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 [П
а]

Витрата повітря [м3/год]

Ø 150 
Довжина труби

10 м

20 м

30 м

40 м

Надвисокий

Високий

Низький

4D100380

Примітки
1. Наведені швидкості вентилятора відповідають параметрам живлення: 230 В, 50 Гц.
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Детальні технічні креслення

VAM350J

VAM500J

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ 
VAM-FC9 НА MY.DAIKIN.EU

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ 
КРЕСЛЕННЯ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

3D113494A

Зо
вн

іш
ні

й 
ст

ат
ич

ни
й 

ти
ск

 [П
а]

Зо
вн

іш
ні

й 
ст

ат
ич

ни
й 

ти
ск

 [П
а]

Зо
вн

іш
ні

й 
ст

ат
ич

ни
й 

ти
ск

 [П
а]

Зо
вн

іш
ні

й 
ст

ат
ич

ни
й 

ти
ск

 [П
а]
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Витрата повітря [м³/год]

Витрата повітря [м³/год]

Витрата повітря [м³/год]

Надвисока швидкість
Висока швидкість
Низька швидкість

Надвисока швидкість
Висока швидкість
Низька швидкість

Висока швидкість

Висока швидкість

Низька швидкість

Низька швидкість
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Витрата повітря [м³/год]

Витрата повітря [м³/год]

Витрата повітря [м³/год]

Надвисока швидкість

Надвисока швидкість

300

250

200

150

100

50

0

250

200

150

100

50

0

3D113493A

L1

H1

L8
UH1

H8
L15

125 м

100 м

75 м

50 м

25 м UH8

UH8

UH1

UH15

UH15

Ø200 Довжина 
каналу

UH8

250

200

150

100

50

0
100 150 200 250 300 350 400 450 150 200 250 300 350 400 450

H15

UH15

H1
H8

H15

200

150

100

50

0

200

150

100

50

0
150 200 250 300 350 400 450 100 150 200 250 300 350 400 450

L1 L8
L15

Примітки
1.  Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні (EA 

та OA), а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA & SA).
EA = Відпрацьоване повітря
OA = Зовнішнє повітря
RA = Повітря в приміщенні
SA = Припливне повітря

2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 — 2003

Позначення
 L1 = Нижня межа низької швидкості
 L8 = Заводські налаштування 
низької швидкості
 L15 = Верхня межа низької швидкості
 H1 = Нижня межа високої швидкості
 H8 = Заводські налаштування 

високої швидкості
 H15 = Верхня межа високої швидкості
 UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
 UH8 = Заводські налаштування 
надвисокої швидкості
 UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості

H8
L15

100 м

80 м

60 м

40 м

20 м

Ø200 Довжина 
каналу

250

200

150

100

50

0
150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 250 300 350 400 450 500 550 600

H15

UH15

H1
H8

H15

200

150

100

50

0

200

150

100

50

0
200 250 300 350 400 450 500 550 600 150 200 250 300 350 400 450 500L1 L8

L15

Примітки
1.  Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні 

(EA та OA), а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA & SA).
EA = Відпрацьоване повітря
OA = Зовнішнє повітря
RA = Повітря в приміщенні
SA = Припливне повітря

2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 — 2003

Позначення
 L1 = Нижня межа низької швидкості
 L8 = Заводські налаштування низької швидкості
 L15 = Верхня межа низької швидкості
 H1 = Нижня межа високої швидкості
 H8 = Заводські налаштування високої швидкості

 H15 = Верхня межа високої швидкості
 UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
 UH8 = Заводські налаштування 
надвисокої швидкості
 UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості

L1

L8

H1

L15
UH1

H8

H15

UH8

UH15

UH1
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Детальні технічні креслення

VAM650J

VAM800J

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ 
КРЕСЛЕННЯ VAM-FC9 НА MY.DAIKIN.EU

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ 
КРЕСЛЕННЯ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

3D113495A
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Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год]
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Низька швидкість

Висока швидкість Низька швидкість
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Примітки
1.  Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні 

(EA та OA), а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA & SA).
EA = Відпрацьоване повітря
OA = Зовнішнє повітря
RA = Повітря в приміщенні
SA = Припливне повітря

2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 — 2003

Позначення
 L1 = Нижня межа низької швидкості
 L8 = Заводські налаштування низької швидкості
 L15 = Верхня межа низької швидкості
 H1 = Нижня межа високої швидкості
 H8 = Заводські налаштування високої швидкості

 H15 = Верхня межа високої швидкості
 UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
 UH8 = Заводські налаштування 
надвисокої швидкості
 UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості
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Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год]
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Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год]

Висока швидкість Низька швидкість
Надвисока швидкість
Висока швидкість
Низька швидкість

Примітки
1.  Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні 

(EA та OA), а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA & SA).
EA = Відпрацьоване повітря
OA = Зовнішнє повітря
RA = Повітря в приміщенні
SA = Припливне повітря

2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 — 2003

Позначення
 L1 = Нижня межа низької швидкості
 L8 = Заводські налаштування низької швидкості
 L15 = Верхня межа низької швидкості
 H1 = Нижня межа високої швидкості
 H8 = Заводські налаштування високої швидкості

 H15 = Верхня межа високої швидкості
 UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
 UH8 = Заводські налаштування 
надвисокої швидкості
 UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості

Ø250 
Довжина 
каналу
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Примітки
1. Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні (EA та OA), 
    а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA та SA).
    EA = Відпрацьоване повітря
    OA = Зовнішнє повітря
    RA = Повітря в приміщенні
    SA = Припливне повітря
2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 – 2003              

Позначення
L1     = Нижня межа низької швидкості
L8     = Заводські налаштування низької швидкості
L15   = Верхня межа низької швидкості
H1     = Нижня межа високої швидкості
H8     = Заводські налаштування високої швидкості
H15   = Верхня межа високої швидкості 
UH1   = Нижня межа надвисокої швидкості
UH8   = Заводські налаштування надвисокої швидкості
UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості  

Надвисока швидкість 
Висока швидкість 
Низька швидкість 

Надвисока швидкість
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Детальні технічні креслення

VAM1000J

VAM1500J
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Надвисока швидкість 

Витрата повітря [м3/год] 

Витрата повітря [м3/год] Витрата повітря [м3/год] 

Витрата повітря [м3/год] 

Висока швидкість

Надвисока швидкість

Позначення
    L1 = Нижня межа низької швидкості
    LB = Заводські налаштування низької швидкості
    L15 = Верхня межа низької швидкості 
    H1 = Нижня межа високої швидкості 
    H8 = Заводські налаштування високої швидкості
    H15 = Верхня межа високої швидкості
    UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості 
    UH8 = Заводські налаштування надвисокої швидкості
    UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості  

Висока швидкість
Низька швидкість

Ø250 
Довжина каналу

30 м

90 м

120 м

150 м

Висока швидкість

Примітки

1. Криві вентилятора визначаються так: 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні (EA та OA), 
   а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA та SA).

     EA = Відпрацьоване повітря 
     OA = Зовнішнє повітря 
     RA = Повітря в приміщенні 
     SA = Припливне повітря 

2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 – 2003 

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ 
КРЕСЛЕННЯ VAM-FC9 НА MY.DAIKIN.EU

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ 
КРЕСЛЕННЯ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

D112832

3D112838

70



 71

Детальні технічні креслення

VAM2000J

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ 
КРЕСЛЕННЯ VAM-FC9 НА MY.DAIKIN.EU

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ 
КРЕСЛЕННЯ VAM-J НА MY.DAIKIN.EU

3D112839

Позначення
L1 = Нижня межа низької швидкості
L8 = Заводські налаштування низької швидкості

Надвисока швидкість

L15 = Верхня межа низької швидкості

Висока швидкість

H1 = Нижня межа високої швидкості

Низька швидкість

H8 = Заводські налаштування високої швидкості
H15 = Верхня межа високої швидкості
UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
UH8 = Заводські налаштування надвисокої швидкості

UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості
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Примітки
1. Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні (EA та OA), 
    а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA та SA).
    EA = Відпрацьоване повітря
    OA = Зовнішнє повітря
    RA = Повітря в приміщенні
    SA = Припливне повітря
2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 – 2003              

Позначення
L1 = Нижня межа низької швидкості
L8 = Заводські налаштування низької швидкості

Надвисока швидкість

L15 = Верхня межа низької швидкості

Висока швидкість

H1 = Нижня межа високої швидкості

Низька швидкість

H8 = Заводські налаштування високої швидкості
H15 = Верхня межа високої швидкості
UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
UH8 = Заводські налаштування надвисокої швидкості

UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості
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Примітки
1. Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні (EA та OA), 
    а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA та SA).
    EA = Відпрацьоване повітря
    OA = Зовнішнє повітря
    RA = Повітря в приміщенні
    SA = Припливне повітря
2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 – 2003              

Позначення
L1 = Нижня межа низької швидкості
L8 = Заводські налаштування низької швидкості

Надвисока швидкість

L15 = Верхня межа низької швидкості

Висока швидкість

H1 = Нижня межа високої швидкості

Низька швидкість

H8 = Заводські налаштування високої швидкості
H15 = Верхня межа високої швидкості
UH1 = Нижня межа надвисокої швидкості
UH8 = Заводські налаштування надвисокої швидкості

UH15 = Верхня межа надвисокої швидкості
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Примітки
1. Криві вентилятора визначаються 1/3 ЗСТ на зовнішній стороні (EA та OA), 
    а також 2/3 ЗСТ на внутрішній стороні (RA та SA).
    EA = Відпрацьоване повітря
    OA = Зовнішнє повітря
    RA = Повітря в приміщенні
    SA = Припливне повітря
2. Виміряно згідно зі стандартом JIS B 8628 – 2003              
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ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ 
VKM-GB(M) НА MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

VKM50GB

ПРИМІТКИ 

Теплоізоляційний матеріал
(придбання на місці)

Повітрозабірна решітка
(придбання на місці)

Повітророзподільна решітка
(придбання на місці)

З теплоізоляцією
(придбання на місці)

Труба з холодоагентом (трубопровід для газу)
(Розтрубне з'єднання Ø 12,7)

  
 

Труба з холодоагентом (трубопровід для рідини)
(Розтрубне з'єднання Ø 6,4)

Відведений повітропровід
(придбання на місці)

Гнучкий повітропровід
(придбання на місці)

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)

  

Блок керування

Простір для технічного обслуговування елементів 
теплообміну, повітряних фільтрів та вентиляторів

Нахил вниз із 
градієнтом 1/100

 

Ø 200
Номінальний діаметр
(придбання на місці)

Інспекційний 
люк

 

Інспекційний 
люк

 

Бі
ль

ше
 60

0

(Відпрацьоване повітря назовні)

Кожух круглої форми
(придбання на місці)

 

 

 
 

 
Інспекційний люк 
(придбання на місці)

Підвісний болт 
(придбання на місці)

EA

   

OA

   

(Повернення повітря з приміщення)

Повітророзподільна решітка
(придбання на місці)

(Свіже повітря назовні)

Схил із градієнтом 
понад 1/30

140 (у випадку інспекційного люка □ 600)

(Свіже повітря назовні)

(Відпрацьоване повітря назовні)

(Повернення повітря з приміщення)

1. Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість огляду 
    та технічного обслуговування повітряних фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів).
2. Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води, а також забезпечте ізоляцію для трьох 
    повітропроводів (зовнішні повітропроводи та внутрішні повітропроводи для подачі повітря) для запобігання конденсації роси. (Матеріал: скловата товщиною 25 мм)
3. Не перевертайте блок.
4. Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси. 
5. Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
6. Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ (ми рекомендуємо використовувати глибокий кожух) 
    (додатковий аксесуар).
7. У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
8.  Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в наступному випадку: якщо рівень вологості складає більше 80%, 
    або якщо дренажне гніздо засмічене, або повітряний фільтр дуже брудний.

3D083014
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Детальні технічні креслення

VKM50GBM

ПРИМІТКИ 

Теплоізоляційний матеріал
(придбання на місці)

Повітрозабірна решітка
(придбання на місці)

Повітророзподільна решітка
(придбання на місці)

З теплоізоляцією
(придбання на місці)

Труба з холодоагентом (трубопровід для газу)
(Розтрубне з'єднання Ø 12,7)  

 Труба з холодоагентом (трубопровід для рідини)
(Розтрубне з'єднання Ø 6,4)

Відведений повітропровід
(придбання на місці)

 

Гнучкий повітропровід
(придбання на місці)

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)

Блок керування

Простір для технічного обслуговування елементів теплообміну, 
повітряних фільтрів, вентиляторів та зволожувача

Нахил вниз із 
градієнтом 1/100

 Ø 200
Номінальний діаметр
(придбання на місці)

Інспекційний 
люк

 Інспекційний 
люк

Бі
ль

ше
 60

0

(Відпрацьоване повітря назовні)
Кожух круглої форми
(придбання на місці)

  
 

 
 

□ 450–600 
Інспекційний люк 
(придбання на місці)

Підвісний болт 
(придбання на місці)

   

   

RA
(Повернення повітря з приміщення)

SA

Повітророзподільна решітка
(придбання на місці)

(Свіже повітря назовні)

Схил із градієнтом 
понад 1/30

140 (у випадку інспекційного люка □ 600)

(Свіже повітря назовні)

(Відпрацьоване повітря назовні)

(Повернення повітря з приміщення)

Цистерна
Запірний клапан подачі води
(придбання на місці)

Сітчастий фільтр
(придбання 
на місці)

Зливний клапан
(придбання на місці)

1.  Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість огляду та технічного обслуговування 
 повітряних фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів).
2.  Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води, а також забезпечте ізоляцію для трьох повітропроводів 
 (зовнішні повітропроводи та внутрішні повітропроводи для подачі повітря) для запобігання конденсації роси. (Матеріал: скловата товщиною 25 мм)
3.  Не перевертайте блок.
4.  Використовуйте водопровідну або чисту воду.
 Встановіть на трубопроводі для подачі води сітчастий фільтр, запірний клапан подачі води, а також зливний клапан (обидва можна придбати на місці) у місці, доступному для огляду.
5.  Неможливо підключити трубопровід для подачі води напряму до централізованої системи водопостачання. Використовуйте цистерну (затвердженого типу), якщо ви збираєтесь отримувати воду з 
 централізованої системи водопостачання.
6.  Показники води, що поступає, мають бути від 0,02 МПа до 0,49 МПа (від 0,2 кг/см2 до 5 кг/см2)
7.  Температура води, що надходить, має бути між 5°C та 40°C.
8.  Ізолюйте трубопровід для подачі води для запобігання утворенню конденсату.
9.  Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси.  
10. Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
11.  Виберіть місце для установки, де температура повітря навколо блока або повітря, що потрапляє до зволожувача, не опуститься нижче 0°C.
12. Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ (ми рекомендуємо використовувати глибокий кожух) (додатковий аксесуар).
13. У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
14. Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в наступному випадку: якщо рівень вологості складає більше 80%, або якщо дренажне гніздо засмічене, 
 або повітряний фільтр дуже брудний.
15. Подавайте чисту воду. Якщо вода, що надходить, занадто жорстка, використовуйте пом'якшувач води для подовження терміну служби.
 Термін служби зволожувального елемента становить приблизно 3 роки (4000 годин) при жорсткості води: 150 мг/л. (Термін служби зволожувального елемента становить приблизно 1 рік (1500 годин) 
 при жорсткості води: 400 мг/л).

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ 
VKM-GB(M) НА MY.DAIKIN.EU
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ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ 
VKM-GB(M) НА MY.DAIKIN.EU

Детальні технічні креслення

VKM80GB

ПРИМІТКИ 

Теплоізоляційний матеріал
(придбання на місці)

Повітрозабірна решітка
(придбання на місці)

Повітророзподільна решітка
(придбання на місці)

З теплоізоляцією
(придбання на місці)

Труба з холодоагентом (трубопровід для газу)
(Розтрубне з'єднання Ø 12,7)  

 Труба з холодоагентом (трубопровід для рідини)
(Розтрубне з'єднання Ø 6,4)

Відведений повітропровід
(придбання на місці)

 

Глушник 
(придбання на місці)

Гнучкий повітропровід
(придбання на місці)

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)  

Блок керування

Простір для технічного обслуговування елементів 
теплообміну, повітряних фільтрів та вентиляторів

Нахил вниз із 
градієнтом 1/100

 

Ø 250
Номінальний діаметр
(придбання на місці)

Інспекційний 
люк

 Інспекційний 
люк

 

Бі
ль

ше
 60

0

EA
(Відпрацьоване повітря назовні)

OA

Кожух круглої форми
(придбання на місці)

  
 

 

 
 

□ 450–600 
Інспекційний люк 
(придбання на місці)

Підвісний болт 
(придбання на місці)

EA
   

OA
   

RA
(Повернення повітря з приміщення)

SA

Повітророзподільна решітка
(придбання на місці)

(Свіже повітря назовні)

Схил із градієнтом 
понад 1/30

140 (у випадку інспекційного люка □ 600)

(Свіже повітря назовні)

(Відпрацьоване повітря назовні)

(Повернення повітря з приміщення)

1. Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість 
 огляду та технічного обслуговування повітряних фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів).
2.  Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води, а також забезпечте ізоляцію для 
 трьох повітропроводів (зовнішні повітропроводи та внутрішні повітропроводи для подачі повітря) для запобігання конденсації роси. (Матеріал: скловата товщиною 25 мм)
3.  Не перевертайте блок.
4.  Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси. 
5.  Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
6.  Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ (ми рекомендуємо використовувати 
 глибокий кожух) (додатковий аксесуар).
7.  У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
8.   Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в наступному випадку: якщо рівень вологості складає більше 80%, 
 або якщо дренажне гніздо засмічене, або повітряний фільтр дуже брудний.

3D083015
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Детальні технічні креслення

VKM80GBM

ПРИМІТКИ 

Теплоізоляційний матеріал
(придбання на місці)

Повітрозабірна решітка
(придбання на місці)

Повітророзподільна решітка
(придбання на місці)

З теплоізоляцією
(придбання на місці)

Труба з холодоагентом (трубопровід для газу)
(Розтрубне з'єднання Ø 12,7)  

 Труба з холодоагентом (трубопровід для рідини)
(Розтрубне з'єднання Ø 6,4)

Відведений повітропровід
(придбання на місці)

 

Глушник 
(придбання на місці)

Гнучкий повітропровід
(придбання на місці)

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)

Блок керування

Простір для технічного обслуговування елементів теплообміну, 
повітряних фільтрів, вентиляторів та зволожувача

Нахил вниз із 
градієнтом 1/100

 Ø 250
Номінальний діаметр
(придбання на місці)

Інспекційний 
люк

 Інспекційний 
люк

Бі
ль

ше
 60

0

(Відпрацьоване повітря назовні)

Кожух круглої форми
(придбання на місці)

 
 

 
 

□ 450–600 
Інспекційний люк 
(придбання на місці)

Підвісний болт 
(придбання на місці)

EA
   

OA
   

(Повернення повітря з приміщення)

Повітророзподільна решітка
(придбання на місці)

(Свіже повітря назовні)

Схил із градієнтом 
понад 1/30

140 (у випадку інспекційного люка □ 600)

(Свіже повітря назовні)

(Відпрацьоване повітря назовні)

(Повернення повітря з приміщення)

Цистерна
Запірний клапан подачі води
(придбання на місці)

Сітчастий фільтр
(придбання 
на місці)

Зливний клапан
(придбання на місці)

1. Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість огляду та технічного обслуговування повітряних 
 фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів).
2. Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води, а також забезпечте ізоляцію для трьох повітропроводів 
 (зовнішні повітропроводи та внутрішні повітропроводи для подачі повітря) для запобігання конденсації роси. (Матеріал: скловата товщиною 25 мм)
3. Не перевертайте блок.
4. Використовуйте водопровідну або чисту воду.
   Встановіть на трубопроводі для подачі води сітчастий фільтр, запірний клапан подачі води, а також зливний клапан (обидва можна придбати на місці) у місці, доступному для огляду
5.  Неможливо підключити трубопровід для подачі води напряму до централізованої системи водопостачання. Використовуйте цистерну (затвердженого типу), якщо ви збираєтесь отримувати воду з централізованої 
 системи водопостачання.
6.  Показники води, що поступає, мають бути від 0,02 МПа до 0,49 МПа (від 0,2 кг/см2 до 5 кг/см2)
7.  Температура води, що надходить, має бути між 5°C та 40°C.
8.  Ізолюйте трубопровід для подачі води для запобігання утворенню конденсату.
9.  Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси.  
10. Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
11. Виберіть місце для установки, де температура повітря навколо блока або повітря, що потрапляє до зволожувача, не опуститься нижче 0°C.
12. Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ (ми рекомендуємо використовувати глибокий кожух) (додатковий аксесуар).
13. У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
14. Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в такому випадку: якщо рівень вологості становить більше 80%, або якщо дренажне гніздо засмічене, 
 або повітряний фільтр дуже брудний.
15. Подавайте чисту воду. Якщо вода, що надходить, занадто жорстка, використовуйте пом'якшувач води для подовження терміну служби. 
 Термін служби зволожувального елемента становить приблизно 3 роки (4000 годин) при жорсткості води: 150 мг/л. (Термін служби зволожувального елемента становить приблизно 1 рік (1500 годин) 
 при жорсткості води: 400 мг/л).

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ 
VKM-GB(M) НА MY.DAIKIN.EU

3D083012

ТЕ
Х

Н
ІЧ

Н
І К

РЕ
С

Л
ЕН

Н
Я

 75



76

Детальні технічні креслення

VKM100GB

ПРИМІТКИ 

Теплоізоляційний матеріал
(придбання на місці)

Повітрозабірна решітка
(придбання на місці)

Повітророзподільна решітка
(придбання на місці)

З теплоізоляцією
(придбання на місці)

Труба з холодоагентом (трубопровід для газу)
(Розтрубне з'єднання Ø 12,7)  

 Труба з холодоагентом (трубопровід для рідини)
(Розтрубне з'єднання Ø 6,4)

Відведений повітропровід
(придбання на місці)

 

Глушник 
(придбання на місці)

Гнучкий повітропровід
(придбання на місці)

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)  

Блок керування

Простір для технічного обслуговування елементів 
теплообміну, повітряних фільтрів та вентиляторів

Нахил вниз із 
градієнтом 1/100

 Ø 250
Номінальний діаметр
(придбання на місці)

Інспекційний 
люк

 Інспекційний 
люк

 

Бі
ль

ше
 60

0

(Відпрацьоване повітря назовні)

Кожух круглої форми
(придбання на місці)

 
 

 

 
 

□ 450–600    
Інспекційний люк 
(придбання на місці)

Підвісний болт 
(придбання на місці)

EA
   

OA
   

(Повернення повітря з приміщення)

Повітророзподільна решітка
(придбання на місці)

(Свіже повітря назовні)

Схил із градієнтом 
понад 1/30

140 (у випадку інспекційного люка □ 600)

(Свіже повітря назовні)

(Відпрацьоване повітря назовні)

(Повернення повітря з приміщення)

1. Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість 
    огляду та технічного обслуговування повітряних фільтрів, елементів теплообміну та вентиляторів).
2. Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води, а також забезпечте ізоляцію для трьох 
    повітропроводів (зовнішні повітропроводи та внутрішні повітропроводи для подачі повітря) для запобігання конденсації роси. (Матеріал: скловата товщиною 25 мм)
3. Не перевертайте блок.
4. Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси. 
5. Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
6. Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ 
    (ми рекомендуємо використовувати глибокий кожух) (додатковий аксесуар).
7. У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
8.  Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в такому випадку: якщо рівень вологості становить більше 80%, 
    або якщо дренажне гніздо засмічене, або повітряний фільтр дуже брудний.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ 
VKM-GB(M) НА MY.DAIKIN.EU

3D083016
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Детальні технічні креслення

VKM100GBM

ПРИМІТКИ 

 

 

Теплоізоляційний матеріал
Повітрозабірна решітка Повітророзподільна решітка

Теплоізоляційний матеріал

Труба з холодоагентом (трубопровід для газу)
(Розтрубне з'єднання Ø 12,7)Схил із градієнтом 

понад 1/30

Цистерна 

Труба з холодоагентом (трубопровід для рідини)
(Розтрубне з'єднання Ø 6,4)

Відведений повітропровід

Повітророзподільна решітка

Запірний клапан подачі води
Зливний клапан

Сітчастий фільтр

Гнучкий повітропровід 

Глушник

360 (у випадку інспекційного люка □ 450)
140 (у випадку інспекційного люка □ 600)

Блок керування

Простір для технічного обслуговування елементів теплообміну, 
повітряних фільтрів, вентиляторів та зволожувача

(Свіже повітря ззовні)

Нахил вниз із 
градієнтом 1/100 

Ø 250
Номінальний діаметр

 Інспекційний 
люк

Інспекційний 
люк

Бі
ль

ше
 60

0 

(Відпрацьоване повітря назовні)

Кожух круглої форми
 

(придбання на місці)
(придбання на місці)

(придбання на місці)

(придбання на місці)

(придбання на місці)

(придбання на місці)

(придбання на місці)

(придбання на місці)

(придбання на місці) (придбання на місці)

(придбання на місці)

(придбання на місці)

(аксесуар)

 
□ 450 • 600
Інспекційний люк

Підвісний болт(Відпрацьоване повітря назовні)

(Свіже повітря ззовні)

RA
(Повернення повітря з приміщення)

(придбання на місці)

(придбання на місці)
SA

(Подача повітря в приміщення)

1. Залиште місце для обслуговування блока та додайте інспекційний люк. (Завжди відкривайте отвір зі сторони розподільної коробки, щоб забезпечити легкість огляду та технічного обслуговування повітряних фільтрів, елементів   
 теплообміну, вентиляторів та елементів зволожувача).
2. Встановіть два зовнішні повітропроводи з нахилом вниз (нахил 1/30 або більше) для запобігання потраплянню дощової води. А також забезпечте ізоляцію для трьох повітропроводів (зовнішні повітропроводи та внутрішні   
 повітропроводи для подачі повітря) для запобігання конденсації роси. (Матеріал: скловата товщиною 25 мм)
3. Не перевертайте блок.
4. Використовуйте водопровідну або чисту воду.
   Встановіть на трубопроводі для подачі води сітчастий фільтр, запірний клапан подачі води, а також зливний клапан (обидва можна придбати на місці) у місці, доступному для огляду.
5.  Неможливо підключити трубопровід для подачі води напряму до централізованої системи водопостачання. Використовуйте цистерну (затвердженого типу), якщо ви збираєтесь отримувати воду з централізованої системи   
 водопостачання.
6.  Показники води, що поступає, мають бути від 0,02 МПа до 0,49 МПа (від 0,2 кг/см2 до 5 кг/см2)
7.  Температура води, що надходить, має бути між 5°C та 40°C.
8.  Ізолюйте трубопровід для подачі води для запобігання утворенню конденсату.
9.  Переконайтеся, що дренажний трубопровід встановлено, а також забезпечена належна ізоляція дренажного трубопроводу для запобігання конденсації роси.
10. Дренажний трубопровід має бути коротким і бути встановлений зі схилом щонайменше 1/100 для запобігання утворенню повітря.
11. Виберіть місце для установки, де температура повітря навколо блока або повітря, що потрапляє до зволожувача, не опуститься нижче 0°C.
12. Не використовуйте вигнуту кришку або круглий кожух як зовнішній кожух, якщо вони безпосередньо можуть потрапити під дощ (ми рекомендуємо використовувати глибокий кожух) (додатковий аксесуар).
13. У регіонах, де може статися замерзання, завжди вживайте заходів для запобігання замерзанню труб.
14. Не розміщуйте ніяких об'єктів, що не повинні намокнути, під цим блоком. Роса може випасти в такому випадку: якщо рівень вологості становить більше 80%, або якщо дренажне гніздо засмічене, або повітряний фільтр дуже брудний.
15. Подавайте чисту воду. Якщо вода, що надходить, занадто жорстка, використовуйте пом'якшувач води для подовження терміну служби.
 Термін служби зволожувального елемента становить приблизно 3 роки (4000 годин) при жорсткості води: 150 мг/л. (Термін служби зволожувального елемента становить приблизно 1 рік (1500 годин) при жорсткості води: 400 мг/л).

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ 
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Ефективність 
теплообміну 

(%)
 

Зо
вн

іш
ній

 ст
ат

ич
ни

й т
ис

к (
Па

)

Зо
вн

іш
ній

 ст
ат

ич
ни

й т
ис

к (
Па

)

ø200 
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Наприклад: 19(29)-
Режим №: 19(29) 
Перший код:  (Подача Випуск )

 Другий код №: 07

 Номінальна точка: 
 Характеристика кожного відводу стає налаштуванням 

характеристики того ж самого кодового номера.

[Показники характеристик ефективності]

Надвисокий

Високий

Низький

Робочий діапазон витрати повітря
 

Робочий діапазон витрати повітря
 

Робочий діапазон витрати повітря
 

Ефективність теплообміну за температурою 

 
Ефективність теплообміну за ентальпією (нагрівання)

 
Ефективність теплообміну за ентальпією (охолодження)

 

Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год]Витрата повітря [м³/год]

Робочий діапазон витрати повітря
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Низький
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 Наприклад: 19(29)-
Режим №: 19(29) 
Перший код:  (Подача Випуск 

 Другий код №: 07

 
Номінальна точка:  
Характеристика кожного відводу стає налаштуванням 
характеристики того ж самого кодового номера.

[Показники характеристик ефективності]

Робочий діапазон витрати повітря
 

Робочий діапазон витрати повітря
 

Робочий діапазон витрати повітря
 

Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год]Витрата повітря [м³/год]

Робочий діапазон витрати повітря
 

VKM50GBMЕфективність теплообміну за температурою 

 
Ефективність теплообміну за ентальпією (нагрівання)

 

Ефективність теплообміну за ентальпією (охолодження)

 

Детальні технічні креслення

VKM50GB

VKM50GBM
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 Наприклад: 19(29)-
Режим №: 19(29) 
Перший код:  (Подача Випуск )

 Другий код №: 07

 
Номінальна точка:  
Характеристика кожного відводу стає налаштуванням 
характеристики того ж самого кодового номера.

[Показники характеристик ефективності]

Робочий діапазон витрати повітря
 

Робочий діапазон витрати повітря
 

Робочий діапазон витрати повітря
 

Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год]Витрата повітря [м³/год]

Робочий діапазон витрати повітря
 

Ефективність теплообміну за температурою 

 
Ефективність теплообміну за ентальпією (нагрівання)

 

Ефективність теплообміну за ентальпією (охолодження)
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ø250 
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 Наприклад: 19(29)-
Режим №: 19(29) 
Перший код:  (Подача Випуск 

 Другий код №: 07

 
Номінальна точка:  
Характеристика кожного відводу стає налаштуванням 
характеристики того ж самого кодового номера.

[Показники характеристик ефективності]

Робочий діапазон витрати повітря Робочий діапазон витрати повітря
 

Робочий діапазон витрати повітря
 

Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год]Витрата повітря [м³/год]

Робочий діапазон витрати повітря
 

VKM80GBM

Ефективність теплообміну за температурою 
 

Ефективність теплообміну за ентальпією (нагрівання)

 

Ефективність теплообміну за ентальпією (охолодження)

 

Детальні технічні креслення

VKM80GB

VKM80GBM
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1) Наприклад: 19(29)-
Режим №: 19(29) 
Перший код:  (Подача Випуск 

 Другий код №: 07

2)
 

Номінальна точка: 
3)

 
Характеристика кожного відводу стає налаштуванням 
характеристики того ж самого кодового номера.

[Показники характеристик ефективності]

Робочий діапазон витрати повітря
 

Робочий діапазон витрати повітря
 

Робочий діапазон витрати повітря
 

Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год]Витрата повітря [м³/год]

Робочий діапазон витрати повітря
 

Ефективність теплообміну за температурою 

 Ефективність теплообміну за ентальпією (нагрівання)

 

Ефективність теплообміну за ентальпією (охолодження)

 

Надвисокий

Високий

Низький

––––––  50 Гц, 220–240 В
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1) Наприклад: 19(29)-
Режим №: 19(29) 
Перший код:  (Подача Випуск 

 Другий код №: 07

2)
 

Номінальна точка: 
3)

 
Характеристика кожного відводу стає налаштуванням 
характеристики того ж самого кодового номера.

[Показники характеристик ефективності]

Робочий діапазон витрати повітря

Робочий діапазон витрати повітря
 

Робочий діапазон витрати повітря
 

Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год] Витрата повітря [м³/год]Витрата повітря [м³/год]

Робочий діапазон витрати повітря
 VKM100GBMЕфективність теплообміну за температурою 

 Ефективність теплообміну за ентальпією (нагрівання)

 

Ефективність теплообміну за ентальпією (охолодження)

 

Детальні технічні креслення

VKM100GB

VKM100GBM

ПЕРЕГЛЯНУТИ ВСІ ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ 
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продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання 
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Преміальна якість для задоволення найскладніших потреб
 › Найкраща можлива якість повітря в приміщенні завдяки фільтрам попереднього очищення (опції): 

від грубого очищення 55% (G4) до ePM1 50% (F7) та фільтрації другого ступеня до ePM1 80% (F9)

 › Можливість підключення Plug & Play до Sky Air і VRV для інтегрованого управління

 › Високоефективний алюмінієвий теплообмінник з протитечією (до 93%)

 › Максимальний доступний ЗСТ до 600 Па

 › Повітряний потік від 150 до 3450 м³/год

 › Датчик CO2 (опція) економить енергію й підвищує якість повітря в приміщенні

 › Для розширення робочого діапазону доступний додатковий нагрівач (опція), що пройшов 

випробування на заводі-виробнику

 › Низький рівень шуму

 › 6 стандартних розмірів на складі

Ефективність рівня «преміум»  
з рекуперацією теплоти
Modular L Smart


