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Total 
  komfort-
lösning

Fortsätt leta - du kommer 
aldrig att hitta mig

Kompakta VRV IV värmepumpar  
för bostäder och kommersiell tillämpning

Mini



VRV IV standard
Variabel köldmedietemperatur
Anpassa din VRV för bästa säsongseffektivitet och komfort

Kontinuerlig uppvärmning
En ny standard för värmekomfort

VRV konfigurator
Programvara för förenklad driftsättning, konfiguration och anpassning
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En högre köldmedietemperatur resulterar i högre  
årsvärmefaktor och bättre komfort = hög verkningsgrad
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Utomhustemperatur

Ju lägre kylbehov desto högre kan förångnings-
temperaturen vara

 Automatisk köldmediefyllning

 Automatisk läcksökning

 Nattyst läge

 Funktion för låg ljudnivå

 Gaskylda PCB, inverter kort

 4 sidig värmeväxlare

 DC inverter kompressor

 Borstlös likströms fläktmotor

 E-pass värmeväxlare

 I demand funktion

 Eurovent certifierade
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Kyleffekt
28 / 33,5 kW

Kyleffekt 
22,4 kW

Kyleffekt 
12 / 14 / 15,5 kW

Kyleffekt 
12 / 14 kW

Kompaktmodell:
Enkel att lyfta och installera.

VRV IV S-serie 
Håll en låg profil 

 Enheterna i VRV IV S-serien är en idealisk lösning när utrymmet utom-

hus är begränsat eftersom de är lätta att dölja, vilket minimerar på-

verkan både visuellt och ljudmässigt. Deras design gör det möjligt att 

möta de krav som kan uppstå när det gäller estetik och förordningar.

Osynliga 
 Unik lösning av utomhusenheten

 Helt integrerad i den omgivande arkitekturen

 Stor flexibilitet för vilken plats som helst och byggnadstyp 
av butiker på grund av de obegränsade möjligheterna för 
våra lösningar

 Snabbare inflyttning då byggnadslov är enklare att få

 Utomhusenheten kan nu monteras där det tidigare inte 
var möjligt 

 Lätt att följa planeringsbestämmelser, den bästa lösningen 
för urbana platser: såsom banker, butiker och nästan alla 
andra applikationer du kan tänka dig

Daikin VRV IV i-serie
Du kan installera högeffektiva, pålitliga luftkonditionerings-
system från Daikin på de mest krävande platser samtidigt som 
det inte syns från gatunivå (ingen utomhusdel).

Kompressorinnedel

Kyleffekt  14 kW

Värmeeffekt 16 kW

Kondensor för inomhusmontage

Platsbesparande
De lägsta enheterna på marknaden
VRV IV S-seriens kompakta enheter är de lägsta på marknaden med 

en höjd av mindre än 1 m, inklusive stödben.

Årstidsrelaterad verkningsgrad
VRV IV S-serien enheter har den bästa årstidsrelaterad verknings- 

graden i klassen, vilket minskar både energiförbrukningen och kost-

naderna.

Diskreta
Enheterna i  Daikins VRV IV S-serien är perfekta för installation på en 

balkong eller bakom ett staket. Eftersom de har utblås på framsidan 

elimineras behovet av kanaler vilket minskar installationskostnaderna.

För dig har Daikin skapat VRV. En komplett serie som sätter en ny 

standard för ett perfekt inomhusklimat. VRV har nya enheter för kyla 

och värme som du knappast ser eller hör. Med sin höga energi- 

effektivitet, avancerade design och nyskapande teknik uppfyller 

de mycket högt ställda krav för alla kommersiella miljöer.



 Brett utbud av inomhusenheter för att passa dina 

behov (kassetter, kanalanslutna, väggmodeller, 

takmodeller och golvstående)

 Koppla 2-64 inomhusenheter till en utomhusenhet

 Unik design som t.ex. Daikins designade kassett 

som integreras helt i taket samt Daikin Emura som 

har vunnit flera priser för sin design

 Kontrollsystem för hotell och andra applikationer

 Ger en komplett lösning när de kombineras med 

ventilationssystem och Biddle luftridåer

 Kan anslutas mot DX-kanalbatteri

Komplett lösning

Brett utbud av inomhusenheter

Designkassett

Daikin Emura 
väggmodell

Intelligent Touch Manager

Biddle luftridå

Luftbehandlings- 
aggregat

FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-M9 FXDQ-A FXSQ-A FXMQ-P7

FXMQ-MA FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXLQ-P FXNQ-A
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