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Daikin Europe zaprezentował wstępne dane dotyczące tego najnowszego przełomu w
technologii VRF. Nazwany przez Daikin mistrzem zrównoważonego rozwoju, system odzysku
ciepła 5. generacji ma na celu znaczne zmniejszenie emisji CO2 budynków.

  

      

Jako jedna z wiodących firm na rynku HVAC-R, Daikin oferuje rozwiązania zapewniające
komfortowy, zdrowy klimat w pomieszczeniach, utrzymując całkowitą emisję ekwiwalentu CO2
na jak najniższym poziomie w całym cyklu eksploatacji budynku. Nowa jednostka VRV 5 z
odzyskiem ciepła to ważny etap na tej drodze – wprowadza czynnik chłodniczy R32 o niższym
współczynniku GWP dla większych budynków komercyjnych, przy równoczesnym utrzymaniu
elastyczności VRV, aby zaspokoić wymagania wszystkich rodzajów pomieszczeń, nawet tych
bardzo małych.
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    Przyszłość na pierwszym miejscuNowa jednostka VRV 5 z odzyskiem ciepła reprezentuje przyszłość komercyjnej branżyHVACR, wnosząc znaczący wkład w dekarbonizację budynków komercyjnych dzięki:        -  znacznej, bo aż do 71%, redukcji wpływu na globalne ocieplenie dzięki zastosowaniu R32,z o 68% mniejszym współczynnikiem GWP oraz mniejszej ilości czynnika chłodniczego wporównaniu z systemami na R410A;       -  wyższej rzeczywistej efektywności sezonowej;      -  wysoce wydajnemu i komfortowemu 3-rurowemu systemowi odzysku ciepła, któryodzyskuje i rozprowadza ciepło pomiędzy pomieszczeniami o różnych potrzebach cieplnychumożliwiając równoczesną pracę w trybie ogrzewania i chłodzenia, niezależnie od orientacjibudynku;       -  integracji jednostek wentylacyjnych z myślą o dalszym przyczynianiu się do poprawyjakości powietrza w pomieszczeniach oraz zdrowszego otoczenia.       

    Niezrównana elastycznośćZaprojektowany od nowa moduł rozgałęźny (skrzynka BS), który zawiera unikalną technologięShîrudo Daikin, umożliwia instalację w pomieszczeniach do 7 m2 bez skomplikowanychobliczeń lub dodatkowych środków kontroli czynnika chłodniczego objętego dostawąmiejscową. Oprogramowanie do projektowania Web Xpress Daikin w połączeniu z technologią Shîrudopozwala na szybki i łatwy dobór systemu oraz projektowanie w sposób pozwalający nadopasowanie do każdej przestrzeni.    

    Dzięki deklarowanemu najszerszemu zakresowi wydajności na rynku, do maksymalnie 75,8kW, system VRV 5 Daikin pokrywa potrzeby średnich i dużych budynków za pomocą jednegosystemu.Szeroka gama specjalnie zaprojektowanych jednostek wewnętrznych VRV na R32 zapewniamaksymalną elastyczność we wszystkich konfiguracjach pomieszczeń. W tej gamie znajdują sięcharakterystyczne dla Daikin eleganckie kasety międzystropowe i podstropowe, o średnimsprężu dyspozycyjnym (ESP), jednostki kanałowe o wysokim ESP i jednostki naścienne. Wybórjednostek od mocy 1,1 kW do 31,5 kW z łatwością pokrywa wszystkie możliwe rozmiarypomieszczeń.    Po raz pierwszy nowe rozwiązanie mieli okazję zobaczyć odwiedzający międzynarodowąwystawę klimatyzacji i chłodnictwa HVAC-R w Hiszpanii (w dniach 16-18 listopada), gdzierozwiązanie VRV 5 z odzyskiem ciepła zaprezentowano w Galleria D'INNOVACIÓN.    
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    System będzie dostarczany z czeskich i belgijskich zakładów produkcyjnych Daikin od lipca2022 roku. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.daikin.eu/VRV5HR    
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