VRV
IV
zet opnieuw de

standaard
GEÏNTREGREERDE
KLIMAATSYSTEMEN

Wat betekent
“de nieuwe
standaard”?

VRV IV

=

VRV +

3

revolutionaire
innovaties

›› Continue verwarming ook in warmtepomp

›› Variabele verdampingstemperatuur
›› VRV-configurator
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Wat betekent

“de nieuwe
standaard”?
De drie letters VRV vormen al jaren een
begrip in de installatiemarkt. VRV is het
systeem dat het als eerste mogelijk maakte
om meerdere ruimtes individueel te koelen
en te verwarmen met één buitendeel.
Daikin bracht het in 1987 op de Europese
markt. Het begin van een geschiedenis
van doorlopende innovatie, extra
rendement, extra duurzaamheid en extra
installatiegemak.

25 jaar geleden namen wij een voorsprong.
Met VRV IV bouwen we deze voorsprong
verder uit.
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Variabele verdampingstemperatuur
• Pas uw VRV aan voor het beste
seizoensgebonden rendement en comfort:
Revolutionaire regeling van variabele verdampingstemperatuur
stemt het systeem automatisch af op de klimaatvereisten van
een gebouw voor een hoger rendement en meer comfort.

p. 6

Continue verwarming
• De nieuwe standaard in verwarmingscomfort:
Unieke continue verwarmingstechnologie maakt van VRV IV het
beste alternatief voor traditionele verwarmingssystemen.

Wat is er nog
meer nieuw..?
p. 14

geïntegreerde
klimaatregeling is
De

p. 12

VRV-configurator
software voor vereenvoudigde
inbedrijfstelling en configuratie

• Vereenvoudigde inbedrijfstelling: grafische interface om de
systeeminstellingen te configureren, te uploaden en in bedrijf te
stellen..
• Vereenvoudigd onderhoud: makkelijk uit te lezen digitale display.

nu nog beter
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• Het nieuwe Roundflow plafondinbouwmodel geeft optimaal comfort bij het
hoogste rendement
• De nieuwe Intelligent Touch Manager
biedt energiebeheermogelijkheden,
waardoor de verbruikskosten nog verder
gereduceerd worden
• De nieuwe lagetemperatuur-hydrobox, voor
een hoog rendement bij ruimteverwarming
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Pas uw VRV aan
voor het beste

seizoensrendement
en comfort

DAIKIN LOOPT VOOROP MET HET SEIZOENSRENDEMENT
Daikin is weer nummer één in de industrie door een nieuwe VRV-serie te lanceren die volledig in lijn ligt met het 20/20/20-beleid
van de EU. VRV IV biedt op jaarlijkse basis tot 25% meer rendement, terwijl het comfort en de flexibiliteit, die Daikin zo uniek maken,
nog verder verbeterd zijn.
Europees actieplan

Tegen het jaar

C02

-20%

MINDER CO2-UITSTOOT
vs. 1990

+20%

AANDEEL HERNIEUWBARE
ENERGIE

2020

-20%

MINDER ENERGIEVERBRUIK
vs. BAU*

*Business As Usual

Als stimulans om deze doelstellingen te realiseren, vaardige de EU de Eco-Design richtlijn uit. Hierin zijn de minimumvereisten op het gebied
van ecologisch ontwerp vastgelegd, zoals een betere energiezuinigheid, waaraan producten die energie verbruiken moeten voldoen. Dit
betekent onder meer dat voor klimaatregelingssystemen het verwarmings- en het koelrendement berekend moeten worden op basis van
het seizoensrendement, en niet op het nominale rendement.

Meten van werkelijk rendement
De huidige methode - nominaal rendement (EER) - resulteert in een aanzienlijk gat tussen het berekende en het werkelijke rendement en daarom
is er een meer nauwkeurigere methode - seizoensgebonden rendement (ESEER) - ontwikkeld.
Seizoensrendement is een nauwkeurigere meting van het werkelijke energierendement van de systemen en geeft een indicatie over de efficiëntie
van een klimaatregelingssysteem wanneer deze gebruikt wordt voor koeling of verwarming van een geheel seizoen.

Nominaal versus seizoensrendement

Temperatuur
NOMINAAL
1Nominale temperatuur
35 °C voor koelen
7 °C voor verwarmen
Komt in werkelijkheid
niet vaak voor

SEIZOEN
Verschillende nominale
temperaturen
voor koelen en
verwarmen, geeft
het werkelijke
rendement over een
heel seizoen weer

CAPACITY

NOMINAAL

90 100
80

50 60 70
40

20 30
10

		

Capaciteit

SEIZOEN

Houdt geen rekening
met deellast

Houdt rekening met
deellast i.p.v. vollast

De voordelen van de
invertertechnologie
zijn niet zichtbaar

Voordelen van
invertertechnologie
zijn zichtbaar

Hulpmodi
NOMINAAL
Houdt geen
rekening met het
stroomverbruik in bv.
standby modus

SEIZOEN
Houdt rekening met
het stroomverbruik in
standby modus

Dankzij de variabele koudemiddeltemperatuurtechnologie stemt de VRV IV continu zowel de verdampingstemperatuur als het volume
van het koudemiddel af op de werkelijke temperatuur en de vereiste capaciteit. Zo wordt dus altijd een optimaal seizoensrendement
gerealiseerd.

• Jaarlijkse kostenbesparing7
tot wel 25%
• Optimaliseer comfort en
rendement
• Vooraf in te stellen variabele
verdampingstemperatuur
voor nog meer
gebruiksgemak

PAS UW VRV AAN VOOR OPTIMAAL SEIZOENSRENDEMENT
Revolutionaire regeling van variabele verdampingstemperatuur (VRT) stemt het systeem automatisch af op de klimaatvereisten van
een gebouw voor een hoger rendement en meer comfort.
Het systeem kan eenvoudig worden geoptimaliseerd via de vooraf in te stellen modi van de VRT-technologie. Met deze modi bepaalt u
de gewenste balans tussen comfort en rendement.
Met deze nieuwe technologie overtreft Daikin zichzelf en kan maar liefst tot 25% energie worden bespaard!

Mogelijke instellingen:

Automatische modus (Standaardinstelling op VRV IV)

Hoge
reactiesnelheid

Toprendement

De perfecte balans:
Het beste rendement gedurende
het grootste deel van het jaar. Snelle
reactiesnelheid op de warmste dagen

High sensible modus

Hoge
reactiesnelheid

Toprendement

Het beste rendement het hele jaar door

Basismodus (huidige VRF-standaard)

Hoge
reactiesnelheid

Toprendement

Snelle reactie op piekbelasting om de
ingestelde ruimtetemperatuur
te behouden

Effect van de instellingen op rendement en reactiesnelheid:

Automatische modus (Standaardinstelling op VRV IV)

High sensible modus

Basismodus (huidige VRF-standaard)

Belasting

Belasting

Belasting

Volume van koudemiddel (VRV)

Volume van koudemiddel (VRV)

Volume van koudemiddel (VRV)

Verdampingstemperatuur (VRT)

Verdampingstemperatuur (VRT)

Verdampingstemperatuur (VRT)

Rendement

Rendement

Rendement
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UNIEKE AUTOMATISCHE MODUS LEIDT TOT verbetering van het
seizoensrendement met 25%
In de automatische modus zal het systeem zorgen voor een maximaal rendement gedurende het grootste deel van het en voor
een snelle reactiesnelheid op de warmste dagen, Hierdoor is comfort altijd gewaarborgd, terwijl het seizoensrendement met
maar liefst 25% wordt verbeterd.
Automatische modus (Standaardinstelling op VRV IV)

Automatische modus (Standaardinstelling op VRV IV)

Belasting
Volume van koudemiddel (VRV)
Verdampingstemperatuur (VRT)

Rendement

Hoge
reactiesnelheid

Toprendement

De perfecte balans:
Maximumrendement gedurende
het grootste deel van het jaar. Snelle
reactiesnelheid op de warmste dagen.

Hoe wordt deze rendementsverbetering bereikt?
In de automatische modus past het systeem constant
zowel de verdampingstemperatuur als het volume van het
koudemiddel aan de totaal vereiste capaciteit aan.

Scan deze QR-code en
bekijk de video.

Als in het hoogseizoen bijvoorbeeld weinig koeling nodig
is en de ruimtetemperatuur dicht bij de ingestelde temperatuur ligt,
zal het systeem de verdampingstemperatuur van het koudemiddel
verhogen zodat er minder energie benodigd is, wat leidt tot aanzienlijke
besparingen.
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MOGELIJKE INSTELLINGEN IN DE AUTOMATISCHE MODUS
POWER-modus
•

•

Kan, zo nodig, de capaciteit met meer dan 100% verhogen
De temperatuur wordt in koeling lager (en in verwarming hoger) voor koeling (hoger voor verwarming) dan de ingestelde
minimumtemperatuur (maximumtemperatuur voor verwarming).
Geeft prioriteit aan hoge reactiesnelheid
De verdampingstemperatuur gaat snel omlaag (of omhoog voor verwarming) om de ruimtetemperatuur constant te houden.

Quick-modus
•

Geeft prioriteit aan hoge reactiesnelheid
De verdampingstemperatuur gaat snel omlaag (of omhoog voor verwarming) om de ruimtetemperatuur constant te houden.

Mild-modus
•

Geeft prioriteit aan rendement
De verdampingstemperatuur gaat geleidelijk omlaag (of omhoog bij verwarming) waarbij prioriteit wordt gegeven aan het
rendement van het systeem in plaats van de reactiesnelheid.

POWER-modus

Verdampingstemperatuur

Quick-modus
Mild-modus
Doel
Te

Te 6 °C

Te 3 °C
Tijd
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standaard in
verwarmingscomfort

De nieuwe

VRV IV VOOR CONTINU COMFORT, OOK TIJDENS ONTDOOIEN
Omdat de VRV IV continu verwarmt, zelfs in de ontdooicyclus, is dit hét antwoord op de vraag naar
hoofdverwarming met warmtepomp.
Warmtepompen staan bekend om hun hoge energierendement bij het verwarmen. Tijdens het verwarmingsproces onstaat er ijsopbouw
op het buitendeel. Om deze ijsopbouw te verwijderen wordt een ontdooicyclus uitgevoerd, waarbij de koeltechnische cyclus wordt
omgekeerd. Dit veroorzaakt een tijdelijke temperatuurdaling, wat ten koste gaat van het comfort in het gebouw.
De ontdooicyclus kan meer dan 10 minuten duren (afhankelijk van de grootte van het systeem) en vindt meestal plaats tussen -7 °C en +7 °C
wanneer de luchtvochtigheid hoog is. Met VRV IV behoort dit probleem tot het verleden.

nieuw

VRV IV warmtepomp
met continue verwarming

VRF warmtepomp

Ruimtetemperatuur

Ruimtetemperatuur

Tijd
Start
ontdooicyclus

Einde
ontdooicyclus

Tijd
Start
ontdooicyclus

Einde
ontdooicyclus
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• Unieke continue
verwarmingstechnologie
• Het beste alternatief
voor traditionele
verwarmingssystemen

HOE WERKT HET?
VRV IV bevat een unieke energiebuffer, op basis van PCM (Phase Changing Material), dat warmte levert om het buitendeel te ontdooien
terwijl binnen een comfortabele temperatuur wordt behouden.. De energie die benodigd is voor het ontdooien, wordt opgeslagen in de
buffer tijdens de normale verwarmingscyclus.

De warmtewisselaar van het buitendeel
wordt ontdooid...

... met de energie opgeslagen in de buffer...

... terwijl binnen een comfortabele
temperatuur wordt behouden.

Hoe werkt PCM?
Een PCM slaat energie op of geeft deze vrij wanneer de fase verandert van vast naar
vloeibaar of van vloeibaar naar vast.
Wanneer het PCM een
vaste vorm aanneemt,
wordt de energie
teruggegeven aan de
omgeving

Capsulemantel
Temperatuur stijgt

PCM in vaste vorm

Capsulemantel
Temperatuur daalt

PCM in vloeibare vorm

Wanneer het
PCM energie
absorbeert, zal het
vloeibaar worden

Scan deze QR-code en
bekijk de video.
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VRV-configurator
Vereenvoudigde inbedrijfstelling: grafische interface om de
systeeminstellingen te configureren en in bedrijf te stellen.
Vereenvoudigd onderhoud: makkelijk uit te lezen digitale display.

VEREENVOUDIGDE INBEDRIJFSTELLING
De VRV-configurator is een geavanceerde software-oplossing voor een eenvoudige systeemconfiguratie en inbedrijfstelling:
•

er is minder tijd nodig om het buitendeel in te stellen.

•

er kunnen meerdere systemen op verschillende plekken op precies dezelfde manier worden ingesteld, waardoor er een
vereenvoudigde inbedrijfstelling kan worden geboden voor key accounts.

•

de instellingen kunnen eenvoudig worden gereset naar de fabrieksinstellingen.

Vereenvoudigde
inbedrijfstelling

Resetten naar
fabrieksinstellingen

139

• Minder tijd benodigd
voor inbedrijfstelling
• Beheren van meerdere
systemen op precies
dezelfde manier
• Resetten van naar
fabrieksinstellingen

VEREENVOUDIGD ONDERHOUD
Het makkelijk uit te lezen digitale display:
•

eenvoudig uit te lezen storingscodes.

•

indicatie van onderhoudsparameters om de basisfuncties snel te kunnen controleren.

•

duidelijk menu met snelle en eenvoudige instellingen.
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geïntegreerde
klimaatregeling

Een nieuwe

EEN TOTAALOPLOSSING
Daikin VRV biedt een totaaloplossing voor uw complete klimaatregeling, van ontwerp tot onderhoud. Onze oplossing kan worden gebruikt
om tot 50% van het energieverbruik van een gebouw te beheren, wat een enorme kostenbesparing zal geven. Daarom hebben we niet
alleen onze buitendelen efficiënter en eenvoudiger te installeren gemaakt, maar hebben we ook het rendement, het comfort en de
installatievriendelijkheid van alle andere componenten verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een aantal unieke ontwikkelingen:
•

Het nieuwe Roundflow plafondinbouwmodel - geeft optimaal comfort bij het hoogste rendement.

•

De nieuwe Intelligent Touch Manager - biedt energiebeheermogelijkheden waardoor de verbruikskosten nog verder kunnen
worden gereduceerd.

•

De nieuwe lagetemperatuur-hydrobox - voor een hoog rendement bij ruimteverwarming.

WIST U DAT…

→

een klimaatinstallatie verantwoordelijk is voor 50% van het energieverbruik van
een gebouw?
Door het toepassen van de energiezuinige VRV-oplossing kunt u dus direct een
forse besparing op uw totale energiekosten realiseren. Beheer tot 50% van het
energieverbruik van uw gebouw

Verwarmen van water

Overige

Verwarmen van ruimtes

Kantoorapparatuur

Koelen van ruimtes

Verlichting

Ventilatie
Bron: EIA; Commercial buildings Energy consumption
survey
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Eén systeem,
meerdere
toepassingen

Verwarmen & koelen

Intelligente
bedieningssystemen
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•
•

Combineer VRV- en splitbinnendelen in één systeem.
Het nieuwe Roundflow plafondinbouwmodel geeft
optimaal comfort bij het hoogste rendement. Ook uit
te voeren met zelfreinigende functie.

•

Nieuwe lagetemperatuur-hydrobox,
voor een hoog rendement bij
ruimteverwarming
•
•
•
•

Vloerverwarming
Lagetemperatuur radiatoren
Warmtepompconvector
Warm water van 25 °C tot 45 °C

Biddle luchtgordijn

•

Een zeer rendabele oplossing voor klimaatscheiding bij
de entree

Ventilatie

Hogetemperatuur-hydrobox* voor een
rendabele warmwaterbereiding voor
•
•
•

De nieuwe Intelligent Touch Manager biedt
energiebeheermogelijkheden waardoor de
verbruikskosten nog verder kunenn worden gereduceerd.

Douches
Wastafels
Warm water van 25 °C tot 80 °C

*alleen voor aansluiting op VRV warmteterugwinning

•

Combinatie van luchtbehandeling en airconditioning
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Nieuwe generatie Roundflow
plafondinbouwmodel
Geeft optimaal comfort bij het hoogste rendement

MEER COMFORT
•

Het unieke 360° luchtuitblaaspatroon garandeert een uniforme temperatuurverdeling in de
ruimte zonder dode hoeken.

Het comfort kan nog verder worden verbeterd dankzij de optionele sensoren:
•

De aanwezigheidssensor zorgt ervoor dat de luchtstroom van de aanwezige personen af wordt geblazen.

• Met de vloersensor is het probleem van koude voeten voorbij. Deze sensor detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en garandeert
een gelijkmatige temperatuurverdeling tussen het plafond en de vloer.

nieuw
infrarood
aanwezigheidssensor
infrarood vloersensor

B
A

A

zigh
a nw e

eidss

ensor

D

C

Vloersensor

Vl o e r

80 cm

senso

r 11m

NOG MEER RENDEMENT...
Met het zelfreinigende uitblaaspaneel kunt u tot 50% besparen op het energieverbruik vergeleken met de een standaard uitblaaspaneel
en de onderhoudskosten aanzienlijk verlagen. De aanwezigheidssensor past de ingestelde temperatuur aan of schakelt het binnendeel uit
wanneer er niemand in de ruimte aanwezig is. Hiermee kunt u nog eens tot wel 27% besparen op het energieverbruik.
Cumulatieve energievergelijking tussen standaard en zelfreinigend
uitblaaspaneel gedurende 12 maanden
Energieverbruik
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Instelpunt koeling:
22° CDB

27%
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Integratie met
intelligente
bedieningssystemen
Een warmtepompsysteem zal alleen zo intelligent
werken als het bedieningssysteem het toelaat. Daarom
lanceert Daikin gebruiksvriendelijke, intelligente
bedieningssystemen met energiebeheermogelijkheden
waardoor de verbruikskosten nog verder kunnen worden
gereduceerd.
NIEUWE INTELLIGENT TOUCH MANAGER:
GEBRUIKSVRIENDELIJK
•

Gebruiksvriendelijke interface

•

Grafische plattegronden en direct toegang tot de hoofdfuncties

•

Bediening via touchscreen of op afstand via internet (webfunctie)

SLIM ENERGIEBEHEER
Het slimme energiebeheersysteem maakt het energieverbruik inzichtelijk en
signaleert mogelijke energieverspilling.

FLEXIBILITEIT
•

in omvang: modulaire opbouw voor kleine tot grote gebouwen

•

in integratie: Van eenvoudige bediening van de airconditioning tot
integratie van GBS-functies als verlichting en beveiliging via de modulaire
WAGO I/O module

Flexibiliteit in afmeting
64 tot 2560 groepen

EENVOUDIGE SERVICE EN INBEDRIJFSTELLING
F-gas regelgeving vereist halfjaarlijkse koudemiddelcontrole. Deze kan op afstand worden uitgevoerd, waarmee op servicekosten kan
worden bespaard.
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Portfolio van VRV
IV warmtepomp en
warmteterugwinning

WARMTEPOMP
Enkelvoudig
5
en multi

RXYRQ

(Verkrijgbaar in oktober 2012)

8 10 12 14 16 18 20 22

52 54 PK

8 10 12 14 16 18 PK

Een

8 10 12 14 16 18 20 PK

Multi

8 10 12 14 16 18 20 22

54 PK

RXYRQ-functionaliteit is geïntegreerd in de standaardreeks

(VRV warmtepomp aangesloten
op stijlvolle binnenunits)

WARMTETERUGWINNING
Een REYQ

8 10 12 14 16 PK

Meerdere REYQ

8 10 12 14 16 18 20

REYAQ

10 12 14 16 PK

(VRV warmteterugwinning voor aansluiting
op hydrokit voor enkel verwarmen)

48 PK

IG
VOORLOP

Een REYQ

8 10 12 14 16 18

PK

Meerdere REYQ

8 10 12 14 16 18 20 22

54 PK

REYAQ-functionaliteit is geïntegreerd in de standaardreeks

GREAT NEWS
VRV IV SETS THE STANDARD … AGAIN

Daikin beheerst
het koelvak
als geen ander.

energiezuinige
Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners,
compressoren en koudemiddelen is Daikin sterk begaan
met het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin
naar de positie van marktleider op het gebied van
producten met een beperkte impact op het milieu.
Om dit te bereiken moet een breed assortiment
producten op ecologisch verantwoorde wijze worden
ontworpen en ontwikkeld. Bovendien moet een
energiebeheersysteem worden ingevoerd om energie
te besparen en afval te beperken.

koel- en vriesoplossingen

voor supermarkten.

Productgroep DX Airconditioning Systems
T

088 324 54 55

E

airco@daikin.nl

I

www.daikin.nl

In steeds meer supermarkten, maar ook in tankstations, groentewinkels,
slagerijen en horecagelegenheden komt u ze tegen: de condensingunits
vind de meest recente informatie op www.daikineurope.com/vrv-iv
van Daikin voor het koelen en vriezen van producten. Innovatieve
systemen die het resultaat zijn van jarenlange ervaring. U herkent ze
aan een aantal typische Daikin-kwaliteiten. Zoals het gebruik van
VRV-producten vallen niet onder het toepassingsgebied van het Eurovent-certificatieprogramma.
DC-invertertechniek, het
lage geluidsniveau, het al even bescheiden
Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatie-programma voor airconditioners (AC), vloeistof
(LCP) en ventilatorconvectoren (FC); de certificatiegegevens van gecertificeerde
energieverbruik én het koelsystemen
comfortabele
‘plug & play’ installatiegemak.
modellen zijn te vinden in de Eurovent-lijst. De multi-units zijn door Eurovent goedgekeurd voor
combinaties van maximaal 2 binnendelen. VRV producten vallen niet binnen het toepassingsgebied
Meer weten over ons vernieuwende
en bijzonder brede programma in
van het Euroventcertificatieprogramma.
DAIKIN
VRV IV sets the standard
with revolutionary
such
as variable
refriger-uit
koudetechniek?
Met één
telefoontjetechnologies,
nodigt u de
Daikin
adviseur
ant temperature
control and continuous
heating during defrost for heat pump units.
voor een persoonlijke
presentatie.
Its advanced VRV conﬁgurator software is a time-saver that simpliﬁes commissioning,
conﬁBel
guration
and customisation. This is backed up by automatic refrigerant charging
088 324 54 25
and remote refrigerant containment check allowing quick and easy installation.
of kijk op www.daikin.nl.
Find out more on www.daikin.eu
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Daikin maakt het u steeds comfortabeler.
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