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Wprowadzając na rynek system VRV IV z odzyskiem ciepła, firma Daikin Europe dokonała
największego postępu pod względem efektywności sterowania klimatem. Jest on nie tylko o
28% bardziej efektywny od poprzedniej generacji systemów VRV, ale jest bardziej elastyczny i
umożliwia szybszą instalację niż jakikolwiek inny dostępny na rynku system z odzyskiem ciepła.

  

      

  

Inwestorzy coraz częściej poszukują całościowych rozwiązań projektowych dla układów HVAC
zarządzających klimatem, od projektu aż po serwis, oczekując połączenia wysokiego poziomu
komfortu z niższymi kosztami energii i obniżoną emisją CO2. Do osiągnięcia tych założeń
konieczne było dokonanie dużej zmiany i jej skutkiem jest opracowanie przez firmę Daikin
systemu VRV IV z odzyskiem ciepła.
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    Dzięki wyposażeniu systemów w najbardziej nowoczesne rozwiązania inżynierskie orazinteligentne sterowniki, system VRV IV z odzyskiem ciepła integruje funkcje ogrzewania,chłodzenia, wentylacji, kurtyn powietrznych i ciepłej wody użytkowej, odzyskując "darmowe"ciepło z przestrzeni wymagających chłodzenia i wykorzystując je do celów ogrzewania idostarczania ciepłej wody użytkowej. W przypadku biur, hoteli, restauracji, centrów rozrywki,obiektów opieki zdrowotnej, sklepów i budynków użyteczności publicznej oznacza to optymalnykomfort przy bardzo wysokich poziomach efektywności energetycznych (wartościwspółczynników COP aż do 10).    Bardziej efektywny, a przy tym lepszyTrzyrurowe systemy VRV Daikin z odzyskiem ciepła już wcześniej zostały uznane zanajbardziej efektywne na rynku, lecz trzy rewolucyjne innowacje – technologia zmiennejtemperatury czynnika chłodniczego, ciągłe ogrzewanie podczas odszraniania oraz konfiguratorVRV – podniosły tę poprzeczkę jeszcze wyżej.    
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    Technologia zmiennej temperatury czynnika chłodniczego stanowi kwintesencję takradykalnego wzrostu efektywności. Poprzez ciągłe dostosowywanie temperatury czynnikachłodniczego do zapotrzebowania na ogrzewanie lub chłodzenie oraz do temperaturyzewnętrznej, uzyskuje się obniżenie zapotrzebowania na energię, podwyższenie efektywności o28% oraz poprawę komfortu w pomieszczeniach. Dodatkową zaletą tej technologii jest to, żewyższe temperatury czynnika chłodniczego zapobiegają występowania efektu nawiewu bardzozimnego powietrza.    
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  Ciągłe ogrzewanie podczas odszraniania poprawia także komfort, ponieważ zapobiegaspadkowi temperatury w pomieszczeniach podczas cyklu odszraniania, co może mieć miejscew przypadku innych systemów oraz powoduje, że system VRV IV staje się idealnym systememogrzewania w budynkach komercyjnych.  Kolejna innowacja – oprogramowanie konfiguratora VRV przyspiesza instalację i uruchomienieukładu oraz umożliwia łatwe zarządzanie wieloma systemami rozmieszczonymi w różnychlokalizacjach.    Bardziej elastyczna i efektywna konstrukcjaJeśli chodzi o konstrukcję, systemy z odzyskiem ciepła VRV IV są systemami najbardziejelastycznymi spośród dostępnych na rynku. Ich modułowość pozwala na dowolnekonfigurowanie agregatów, umożliwiając dopasowanie systemu do dowolnej wielkości budynkuoraz łatwe rekonfigurowanie, jeśli potrzebuje tego użytkownik lub nastąpi zmiana aranżacjipomieszczeń. Elastyczność ta realizowana jest dzięki nowym, unikalnym, jedno- iwieloportowym skrzynkom BS, co pozwala na szybszą instalację i cichszą pracę niżkiedykolwiek przedtem, dedykując ten system idealnie do takich pomieszczeń, jak np. pokojehotelowe.Aby zapewnić całościowe rozwiązanie dla budynku, nowy sterownik centralny ITM Daikin możeintegrować sterowanie parametrami klimatu z zewnętrznymi systemami sterowania innych firm.    Szybsza i bardziej efektywna instalacjaInstalacja i konserwacja jest szybsza niż kiedykolwiek przedtem dzięki konfiguratorowi VRV.Jednoportowa skrzynka BS Daikin została opracowana specjalnie z przeznaczeniem dlaprzestrzeni o szczególnie trudnym dostępie, takich jak niskie przestrzenie sufitowe. Nowe,wieloportowe skrzynki BS posiadają do 16 portów i są najlżejsze oraz najbardziejzminiaturyzowane na rynku, zapewniając radykalne skrócenie czasu instalacji w porównaniu zinstalacją obejmującą same jednoportowe skrzynki BS.    

      Systemy Daikin VRV IV z odzyskiem ciepła – wielki krok naprzód pod względemefektywnościDostępne od połowy 2014 r system Daikin VRV IV z odzyskiem ciepła oferuje kompletne iwysoce efektywne rozwiązanie sterowania klimatem, integrując układy ogrzewania, chłodzenia,kurtyn powietrznych, ciepłej wody użytkowej i wentylacji z innymi systemami budynku.Zapewnia on efektywność w zakresie 360o, skupiając się nie tylko na najlepszej efektywnościpracy na rynku, lecz również będąc najbardziej efektywnym pod względem konstrukcyjnym iinstalacyjnym.    

          

 5 / 5


