
WARMTEPOMP

VRV IV
zet de standaard …

opnieuw



=VRV IV

Waar gaat de 
nieuwe standaard 

over?



VRV
revolutionaire 
technologieën

+
3

 › Variabele koelmiddeltemperatuur

 › Continue verwarming via warmtepomp

 › VRV configurator
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Waar gaat de nieuwe 

standaard 

over?
VRV is altijd de standaard geweest: in het 

verleden, momenteel en zal dit blijven doen 

in de toekomst. Vandaag stelt de VRV IV 

nieuwe standaarden voor seizoensgebonden 

rendement voor eigenaars van gebouwen, 

het comfort binnenshuis voor gebruikers en 

de eenvoudige installatie voor installateurs.
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p. 6

p. 12

VRV configurator  
software voor vereenvoudigde ingebruik-
stelling, configuratie en aanpassing

p. 10

Continue verwarming
• De nieuwe standaard in verwarmingscomfort: 

Unieke continue verwarmingstechnologie maakt van VRV IV het 
beste alternatief voor traditionele verwarmingssystemen.

• Vereenvoudigde ingebruikstelling: grafische interface om de 
systeeminstellingen te configureren, in gebruik te stellen en te 
uploaden.

• Vereenvoudigd onderhoud: aanvullende 7-segmentenindicator 
voor eenvoudige en snelle toegang tot basisfuncties en aflezing 
van fouten.

• Pas uw VRV aan voor het beste 
seizoensgebonden rendement en comfort:  
Revolutionaire regeling van variabele koelmiddeltemperatuur 
past het systeem automatisch aan op het individuele gebouw 
en de klimaatvereisten voor een groter rendement en comfort.

p. 14
De geïntegreerde 
klimaatregeling is 
beter geworden

Wat is er nog 
meer nieuw..?

• Nieuwe roundflow-cassette geeft optimale 
gebouwcondities bij het beste rendement

• Nieuw Intelligent Touch Manager biedt 
energiebeheersystemen, waardoor de 
gebruikskosten nog verder gereduceerd 
worden

• Nieuw lagetemperatuur-hydrokit, hoog 
rendement bij verwarmen van ruimte

22
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 Aangepaste VRV 
voor optimaal seizoensgebonden 
rendement en comfort

DAIKIN TOONAANGEVEND OP HET VLAK VAN SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT
Met de lancering van een nieuwe VRV-serie, die volledig is afgestemd op het 20/20/20-beleid van de EU, toont Daikin zich wederom 
toonaangevend in zijn sector. De VRV IV-reeks levert op jaarbasis tot wel 28% meer rendement op én verbetert het comfort en de 
functionaliteit die Daikin zo uniek maken.

Om haar 20/20/20-doeleinden te kunnen bereiken, heeft de EU een ERP-richtlijn (Energy Related Products) opgesteld. Deze legt voor het 
milieuvriendelijk ontwerpen van energieverbruikende producten enkele minimumvereisten vast, zoals een verbeterd energierendement. In 
het geval van residentiële en lichte commerciële klimaatregelingssystemen onder 12 kW moet het energierendement bovendien worden 
gemeten over het gehele gebruiksspectrum. Dit heet het 'seizoensgebonden rendement'.

Seizoensgebonden rendement: slim gebruik van energie
De EU had een objectieve rendementsmeting nodig om de minimumvereisten te kunnen bepalen en om consumenten te voorzien van 
de nodige informatie over het rendement van een bepaalde airconditioner. Bij de vroegere methodologie - het meten van het nominaal 
rendement (EER) -  was er namelijk een aanzienlijk verschil tussen het geschatte en het werkelijke rendement. Daarom is een preciezere methode 
ontwikkeld: het seizoensgebonden rendement (ESEER).

Het seizoensgebonden rendement is een preciezere meting van het werkelijke energierendement en geeft een indicatie van hoe efficiënt een 
airconditioner is tijdens een volledig verwarmings- of koelingsseizoen.

Hoewel VRV nog niet ondere deze reglementering valt, zet Daikin de eerste stap door nu reeds nieuwe technologieën te integreren zoals 
een variabele koelmiddeltemperatuur.

Met deze technologie past de VRV IV continu zowel de temperatuur als het volume van het koelmiddel aan aan 
de werkelijke temperatuur en vereiste vermogen, zodat altijd een optimaal seizoensgebonden rendement wordt 
gegarandeerd.

MINDER CO2  UITSTOOT 
vs. 1990

MEER GEBRUIK VAN 
HERNIEUWBARE ENERGIE

MINDER GEBRUIK VAN 
PRIMAIRE ENERGIE vs. BAU*

Tegen het jaar 

2020C02

-20%+20%
*Business As Usual 

-20%

Europees actieplan

1  Temperatuur- 
voorwaarde:

35°C voor koeling
7°C voor verwarming

Komt in werkelijkheid niet 
vaak voor

NOMINAAL SEIZOEN
Diverse nominale 
temperaturen
voor koelen en 
verwarmen, met het 
werkelijke rendement 
gedurende een volledig 
seizoen

Temperatuur CAPACITY
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NOMINAAL SEIZOEN
Houdt geen rekening 

met vermogen bij 
deellast

Voordelen van 
invertertechnologie 

niet zichtbaar

Houdt rekening met 
werking bij deellast in de 
plaats van vollast

Voordelen van 
invertertechnologie wel 
zichtbaar

Vermogen
Nominaal versus 
seizoensgebonden 
rendement
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PAS UW VRV AAN VOOR OPTIMAAL SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT 

Revolutionaire regeling van variabele koelmiddeltemperatuur (VRT) past uw VRV aan uw individuele gebouw en klimaatvereisten aan 
voor comfort en rendement, waardoor de gebruikskosten aanzienlijk verminderen.

Het systeem kan eenvoudig worden aangepast via de vooringestelde modi van de VRT-technologie. Met de modi kunt u kiezen om het 
systeem te optimaliseren voor uw vereiste balans tussen comfort en rendement.

Met deze nieuwe technologie heeft Daikin het VRV-systeem opnieuw uitgevonden. Door te kijken naar de kern van het systeem konden 
wij het seizoensgebonden rendement tot 28% verbeteren!

Automatische modus

Automatische modus

(Standaardinstelling op VRV IV)

(Standaardinstelling op VRV IV)

De perfecte balans:
Het beste rendement gedurende 
het merendeel van het jaar. Snelle 

reactiesnelheid op de heetste dagen

Snelle reactie op piekbelasting om 
instelpunt te behouden

Basismodus (huidige VRF-standaard)

Basismodus (huidige VRF-standaard)

Jaarrond het beste rendement

Zeer gevoelige modus

Zeer gevoelige modus

Effect van vooringestelde modi op rendement en reactiesnelheid:

Belasting

Volume van koelmiddel (VRV) Volume van koelmiddel (VRV) Volume van koelmiddel (VRV)

Temperatuur van koelmiddel (VRT) Temperatuur van koelmiddel (VRT) Temperatuur van koelmiddel (VRT)

BelastingBelasting

Rendement RendementRendement

ToprendementSnelle 
reactiesnelheid

ToprendementSnelle 
reactiesnelheid

Mogelijke modi:

ToprendementSnelle 
reactiesnelheid
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Hoe wordt deze toename van  
28% aan seizoensgebonden  
rendement bereikt? 
In de automatische modus past het systeem constant zowel de 
temperatuur als het volume van het koelmiddel aan, aan de hand van de 
totaal vereiste capaciteit en de weersomstandigheden.

Als er in het tussenseizoen bijvoorbeeld weinig koeling nodig is en 
de kamertemperatuur dicht bij het instelpunt ligt, zal het systeem de 
temperatuur van het koelmiddel aanpassen aan een hogere temperatuur, 
zodat er minder energie is vereist, wat leidt tot enorme besparingen in 
het seizoensgebonden rendement.

UNIEKE VRT AUTOMATISCHE MODUS LEIDT TOT TOENAME VAN 28% IN 
SEIZOENSGEBONDEN RENDEMENT

In de automatische modus zal het systeem gaan voor een maximaal rendement gedurende bijna het hele jaar en voor een snelle 
reactiesnelheid op de heetste dagen, waardoor het comfort altijd wordt gewaarborgd, terwijl een verhoogd seizoensgebonden 
rendement tot 28% wordt verkregen.

Automatische modus (Standaardinstelling op VRV IV)

De perfecte balans:
Maximumrendement gedurende 
het merendeel van het jaar. Snelle 

reactiesnelheid op de heetste dagen.

ToprendementSnelle 
reactiesnelheid

Automatische modus (Standaardinstelling op VRV IV)

Belasting

Volume van koelmiddel (VRV)

Temperatuur van koelmiddel (VRT)

Rendement

8 • Jaarlijkse kostenbesparing 
van max. 28%

• Optimaliseer de 
gebouwvereisten met 
comfort en rendement

• Automatische afstelling van 
koelmiddeltemperatuur 
garandeert 
klantentevredenheid
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STEL PRECIES IN HOE UW SYSTEEM REAGEERT IN DE AUTOMATISCHE MODUS

Met de beschikbare submodi kan de installateur de manier waarop het systeem reageert op veranderingen in de binnen- en buitentemperatuur 
eenvoudig afstellen.

Krachtig
• Kan, zo nodig, de capaciteit met meer dan 100% boosten  

De temperatuur van het koelmiddel kan lager gaan voor koeling (hoger voor verwarming) dan de ingestelde 
minimumtemperatuur (maximumtemp. voor verwarming). 

• Geeft prioriteit aan snelle reactiesnelheid 
De temperatuur van het koelmiddel gaat snel omlaag (of omhoog voor verwarming) om het instelpunt van de kamer stabiel te 
houden.

Snel
• Geeft prioriteit aan snelle reactiesnelheid 

De temperatuur van het koelmiddel gaat snel omlaag (of omhoog voor verwarming) om het instelpunt van de kamer stabiel te 
houden.

Mild
• Geeft prioriteit aan rendement 

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

POWER-modus

Quick-modus

Mild-modus

Doel  
Te

Te 6 °C

Te 3 °C

Tijd

Temperatuur van koelmiddel



VRV IV VOOR CONTINU COMFORT, OOK TIJDENS ONTDOOIEN

Omdat de VRV IV continu voor comfort zorgt, zelf tijdens de ontdooicyclus, is dit het antwoord op vroegere 
waargenomen nadelen van het specificeren van een warmtepomp voor monovalente verwarming. 

Warmtepompen staan bekend om hun hoge energierendement bij het verwarmen, maar ze maken veel ijs aan tijdens het verwarmingsproces 
en dit moet periodiek worden gesmolten met een ontdooifunctie die de koelcyclus omkeert. Dit veroorzaakt een tijdelijke temperatuurdaling 
en verminderde comfortniveaus in het gebouw. 

Ontdooien kan meer dan 10 minuten duren (afhankelijk van de grootte van het systeem) en vind meestal plaats tussen -7 °C en +7 °C 
wanneer er veel luchtvochtigheid is, dat op de buitenwarmtewisselaar bevriest en dit heeft een aanzienlijke invloed op de waargenomen 
comfortniveaus binnenshuis.

De VRV IV heeft de verwarmingstechnologie verandert door warmte te bieden tijdens de ontdooicyclus waarmee de temperatuurdaling 
binnen wordt voorkomen en daarmee altijd comfort biedt.

De nieuwe standaard in 
verwarmingscomfort

VRV IV warmtepomp  
met continue comfort

VRF warmtepomp norm

Start van 
ontdooigeneratie

Start van 
ontdooigeneratie

Einde van 
ontdooigeneratie

Einde van 
ontdooigeneratie

Kamertemperatuur

Tijd Tijd

Kamertemperatuur

nieuw

10
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• Unieke continue 
verwarmingstechnologie 

• Het beste alternatief 
voor traditionele 
verwarmingssystemen

HOE WERKT HET?

VRV IV bevat een uniek warmte-opslagelement, op basis van phase-charge materialen, die energie biedt om de buitenunit te ontdooien 
terwijl de binnenunit warm blijft om een comfortabel binnenklimaat te behouden. De energie die is vereist voor het ontdooien, wordt 
opgeslagen in het element tijdens de normale verwarmingsprocedure.

 

Hoe werkt phase-change materiaal?

Een phase-change materiaal (PCM) slaat energie op of geeft deze vrij wanneer het 
stadium verandert van vast naar vloeibaar of van vloeibaar naar vast.

Capsulemantel

Temperatuur stijgt

Wanneer het PCM een 
vaste vorm aanneemt, 

wordt de warmte-
energie teruggegeven 

aan de omgeving

Wanneer het PCM 
warmte-energie 

absorbeert, zal het 
vloeibaar worden

Temperatuur daalt

PCM in vloeibare vorm

Capsulemantel

PCM in vaste vorm

De spoel van de buitenunit wordt 
ontdooid... 

... met de energie opgeslagen in het 
warmte-opvangelement ...

... terwijl binnen een comfortabele 
temperatuur wordt behouden.

11



VRV configurator

VEREENVOUDIGDE INBEDRIJFSTELLING

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

• er is minder tijd nodig op het dak om de buitenunit te configureren.

• er kunnen meerdere systemen op verschillende plekken op precies dezelfde manier worden beheerd, waardoor er een 
vereenvoudigde ingebruikstelling kan worden geboden voor meerdere identieke sites.

• initiële instellingen bij de buitenunit kunnen eenvoudig worden opgehaald.

Vereenvoudigde  
ingebruikstelling

Vereenvoudigde ingebruikstelling: grafische interface om de 
systeeminstellingen te configureren, in gebruik te stellen en te uploaden. 

Vereenvoudigd onderhoud: aanvullende 7-segmentenindicator voor 
eenvoudig en snelle controle van basisfuncties en aflezing van fouten.

software

Ophalen van initiële 
systeeminstellingen

12
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VRV configurator
13

VEREENVOUDIGD ONDERHOUD

De 7-segmentenindicator bespaart tijd door:

• eenvoudig af te lezen foutenrapport.

• indicatie van basisonderhoudsparameters om de basisfuncties snel te controleren.

• duidelijk menu met snelle en eenvoudige directe instellingen.

• Minder tijd vereist voor 
indienststelling

• Beheren van meerdere 
systemen op precies 
dezelfde manier

• Ophalen van initiële 
systeeminstellingen
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EEN TOTAALOPLOSSING

Dankzij de Daikin VRV Totaaloplossing hebt u maar één aanspreekpunt voor het ontwerp en het onderhoud van uw integrale 
klimaatregelingssysteem. Onze oplossing kan worden gebruikt om tot 50% van het energieverbruik van het gebouw te beheren, wat een 
enorme kostenbesparing zal zijn. Daarom hebben we niet alleen onze buitenunits efficiënter en eenvoudiger te installeren gemaakt, maar 
hebben we ook het rendement, het comfort en de installatievriendelijkheid van alle onderdelen verbetert. Hierbij hebben we ons gericht op:

• het creëren van optimale klimaatomstandigheden in het gebouw bij de beste rendementen door de nieuwe roundflow-
cassettesensoren te gebruiken

• het verder reduceren van de gebruikskosten met de energiebeheersystemen op de nieuwe Intelligent Touch Manager

• het verwarmen van de ruimte tegen een hoog rendement met de nieuwe lagetemperatuur-hydrokit

Verlichting

Bron: EIA; Commercial buildings Energy consumption 
survey

KantoortoestellenVerwarming

Koeling

Ventilatie

OverigeWaterverwarming

>

Beheer tot 50% van het energieverbruik 
van uw gebouw

Een nieuwe geïntegreerde 
klimaatregeling
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Een systeem, 
meerdere 
toepassingen

Hogetemperatuur-hydrokit* voor een 
rendabele heetwaterproductie voor  

Lagetemperatuur-hydrokit voor 
zeer rendabele verwarming van 
de ruimte door 

• Douches
• Gootstenen
• Kraanwater voor schoonmaken
• Heet water van 25 °C tot 80 °C

• Vloerverwarming
• Lagetemperatuur radiatoren
• Warmtepomp convector
• Heet water van 25 °C tot 45 °C

Ventilatie

• Combineer VRV binnenunits met stijlvolle binnenunits 
in één systeem.

• Nieuwe roundflow-cassette vormt de standaard voor 
rendement en comfort.

•  Integratie met intelligente beheeroplossingen met 
energiebeheersystemen om gebruikskosten te verlagen

•  Een zeer rendabele oplossing voor klimaatscheiding bij 
open deur omgevingen

• Gecombineerde behandeling van verse lucht en airconditioning

Verwarmen & koelen Intelligente 
bedieningssystemen22

Biddle luchtgordijn

15

*alleen voor aansluiting op VRV IV warmterecuperatie
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MEER COMFORT

• De unieke 360° uitblaaspatroon garandeert een uniforme temperatuurverspreiding door de 
kamer zonder dode hoeken.

Volgende generatie 
roundflow-cassette 
Vormt de standaard voor rendement en comfort

bewegingssensor

infrarode vloersensor

nieuw

A
B

C
DPresence sensor 8,5m

80 cm

11m

Floor sensor

Floor sensor

Het comfort kan verder worden verbeterd dankzij de optionele sensoren: 

• De bewegingssensor zorgt ervoor dat de luchtstroom van de persoon af wordt geblazen die in de ruimte wordt waargenomen. 

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

Automatische filterreiniging bespaart tot 50% in elektriciteitskosten vergeleken met de industriestandaard en verminderd de onderhoudsduur 
ter plekke. De bewegingssensor spaart een verdere 27% door het instelpunt aan te passen of de unit uit te schakelen als er niemand in de 
ruimte is.

FLEXIBELE MONTAGE

Bij het herschikken of op nieuw inrichten van de ruimte, hoeft u niet meer de locatie van de indoorunit te veranderen, dankzij het vermogen 
om een of meerdere kleppen te sluiten via de aangesloten afstandsbediening. 

> Bewegingssensor  
bespaart tot

Vormt de standaard voor rendement en comfort

Instelpunt koeling:  
22° CDB

Energie bespaard

09.00
time

20°

22°

24°

26°

09.30
10.00

10.30
11.00

11.30
12.00

12.30
13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30
16.00

16.30
17.00

in
si

de
 te

m
pe

ra
tu

re
 (°

CD
B)

Nobody in
the room

Niemand in 
de ruimte

geen aanwezigheid waargenomen  
gedurende 15 min.

infrarode vloersensor

> Zelfreinigend paneel  
bespaart tot

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Zelfreinigende cassette Standaard roundflow-cassette

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

M
ei

Ju
ni

Ju
li

Augustu
s

Septe
m

ber

Okto
ber

Novem
ber

Decem
ber 

Ja
nuari

Fe
bru

ari

M
aart Ju

li
April

Cumulatieve energievergelijking tussen standaard en zelfreinigende 
roundflow-cassette gedurende 12 maanden

Energieverbruik 
(kWh)

50% verschil 
in  

elektriciteitsverbruik

>

(Proefstation, Wolverhampton, VK) 

50%

27%

17
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GEBRUIKSVRIENDELIJK

• Intuïtieve gebruikersinterface 

• Visueel lay-outoverzicht en directe toegang tot hoofdfuncties van binnenunit

• Alle functies zijn direct toegankelijk via aanraakscherm of via webinterface

SLIM ENERGIEBEHEER 

Met de slimme energiebeheersystemen kan worden nagegaan of het 
energieverbruik volgens plan is en kan het begin van energieverspilling worden 

waargenomen, waardoor het rendement wordt vergroot.

FLEXIBILITEIT

• in afmeting: modulair ontwerp voor gebruik in kleine tot grote toepassingen

• in integratie: van eenvoudige stroomregeling tot kleine BMS met integratie 
van regeling van verlichting, pompen, enz. via WAGO I/O

NIEUWE INTELLIGENT TOUCH MANAGER:

Een warmtepompsysteem zal alleen zo intelligent 
werken als het bedieningssysteem het toelaat. Daarom 
lanceert Daikin gebruiksvriendelijke, intelligente 
besturingssystemen met energiebeheersystemen om   
de gebruikskosten te reduceren.

Integratie met
intelligente
besturingsoplossingen

EENVOUDIG ONDERHOUD EN INBEDRIJFSTELLING 

Voer de controle van de koelmiddeldichtheid op afstand uit wanneer het u uitkomt en u voorkomt een bezoek ter plekke. Verhoog 
tegelijkertijd uw klantentevredenheid, omdat er geen onderbreking is in de airconditioning tijdens bedrijfsuren.

Flexibiliteit in afmeting 
64 tot 2560 groepen

18
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BUITENUNITSYSTEEM RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Vermogenbereik pk 8 10 12 14 16 18 20
Koelvermogen Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Verwarmingsvermogen Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Verwarmen Nom. kW 5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0 

Koelrendement (EER) 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 
ESEER 7,53 1 7,20 1 6,96 1 6,83 1 6,50 1 6,38 1 5,67 1

Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,55 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 2

Index-aansluiting 
binnen

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

Afmetingen Unit H x B x D mm 1.685x930x765 1.680x1.240x765
Gewicht Unit kg 261 268 364 398
Geluidsniveau Koelen Nom. dBA 78 79 81 86 88
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 58 61 64 65 66

Bedrijfsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43
Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5

Koelmiddel Type R-410A

Leiding- 
aansluitingen

Vloeistof OD mm 9,52 12,7 15,9
Gas Buitendiameter mm 19,1 22,2 28,6
Leidingslengte OU - IU Max. m 165 3

Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000 3

Hoogteverschil OU - IU m 90 3 Buitenunit in hoogste positie/ 90 3 Binnenunit in hoogste positie
Voeding Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. ampère zekering (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) De AUTOMATISCHE SEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV-warmtepomp, met inbegrip van de energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur). (2) Het werkelijke aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit  (VRV-
binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR <= 130%). (3) Raadpleeg de technische specificaties voor meer details.

BUITENUNITSYSTEEM RYYQ22T RXYQ22T RYYQ24T RXYQ24T RYYQ26T RXYQ26T RYYQ28T RXYQ28T RYYQ30T RXYQ30T RYYQ32T RXYQ32T RYYQ34T RXYQ34T RYYQ36T RXYQ36T

Systeem
Buitenunit-module 1 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Buitenunit-module 2 RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T

Vermogenbereik pk 22 24 26 28 30 32 34 36
Koelvermogen Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Verwarmingsvermogen Nom. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Verwarmen Nom. kW 16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8 

Koelrendement (EER) 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 
ESEER 7,07 1 6,81 1 6,89 1 6,69 1 6,60 1 6,50 1 6,44 1 6,02 1

Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 2

Leiding- 
aansluitingen

Vloeistof Buitendiameter mm 15,9 19,1
Gas Buitendiameter mm 28,6 34,9 41,3
Leidingslengte OU - IU Max. m 165 3

Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000 3

Hoogteverschil OU - IU m 90 3 Buitenunit in hoogste positie/ 90 3 Binnenunit in hoogste positie
Stroom - 50Hz Max. ampère zekering (MFA) A 63 80

(1) De AUTOMATISCHE SEER-waarde komt overeen met normaal bedrijf van de VRV IV-warmtepomp, met inbegrip van de energiespaarmodus (variabele koelmiddeltemperatuur). (2) Het werkelijke aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit  (VRV-
binnenunit, hydrobox, RA-binnenunit, etc.) en de aansluitverhouding voor het systeem (50% < = CR <= 130%). (3) Raadpleeg de technische specificaties voor meer details.

BUITENUNITSYSTEEM RYYQ38T RXYQ38T RYYQ40T RXYQ40T RYYQ42T RXYQ42T RYYQ44T RXYQ44T RYYQ46T RXYQ46T RYYQ48T RXYQ48T RYYQ50T RXYQ50T RYYQ52T RXYQ52T RYYQ54T RXYQ54T

Systeem
Buitenunit-module 1 RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Buitenunit-module 2 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Buitenunit-module 3 RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Vermogenbereik pk 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Koelvermogen Nom. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 
Verwarmingsvermogen Nom. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Verwarmen Nom. kW 29,9 30,9 33,0 34,7 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2 

Koelrendement (EER) 3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40 
ESEER 6,36 1 6,74 1 6,65 1 6,62 1 6,60 1 6,50 1 6,46 1 6,42 1 6,38 1

Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89 
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 2

Leiding- 
aansluitingen

Vloeistof Buitendiameter mm 19,1
Gas Buitendiameter mm 41,3
Leidingslengte OU - IU Max. m 165 3

Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000 3

Hoogteverschil OU - IU m 90 3 Buitenunit in hoogste positie/ 90 3 Binnenunit in hoogste positie
Stroom - 50Hz Max. ampère zekering (MFA) A 100 125

Technische gegevens
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Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor airconditioners (AC), 
vloeistofkoel-systemen (LCP) en ventilatorconvectoren (FCU). Controleer de lopende validiteit van het 
certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: www.certiflash.com

www.daikin.be� info@daikin.be

Daikin Belgium Gent
Tel. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10

Daikin Belgium Herentals
Tel. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Daikin A/C Belgium Wavre
Tel. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Europe N.V. 

tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze brochure 
met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden 
voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid 
voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de 
producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst 
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de 
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik 
en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het 
auteursrecht van Daikin Europe N.V.

Door haar unieke positie als fabrikant van airconditioners, 
compressoren en koelmiddelen 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. 

Daikin-producten worden verdeeld door:

GeweldiG Nieuws
VRV IV VERLEGT DE NORM … OPNIEUW




