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Αντλία θερμότητας VRV IV

VRV IV = VRV + 3 ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Τι σημαίνει το νέο στάνταρ; Το VRV πάντα έθετε τα στάνταρ: στο παρελθόν, στο παρόν και θα συνεχίσει 

να το κάνει αυτό και στο μέλλον. Σήμερα το VRV IV θέτει νέα στάνταρ εποχιακής απόδοσης για τους 

ιδιοκτήτες κτιρίων, εσωτερικής άνεσης για τους χρήστες και απλοποιεί την εγκατάσταση για τους 

υπεύθυνους των εγκαταστάσεων.

Μεταβλητή θερμοκρασία ψυκτικού μέσου

Προσαρμόστε το VRV για καλύτερη εποχιακή απόδοση & άνεση: Ο επαναστατικός 

μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου προσαρμόζει το σύστημα στις 

δικές σας ξεχωριστές κτιριακές και κλιματικές απαιτήσεις για μεγαλύτερη απόδοση 

και άνεση.

Συνεχής θέρμανση 

Το νέο πρότυπο στην άνεση θέρμανσης: Η 

μοναδική τεχνολογία συνεχούς θέρμανσης κάνει 

το VRV IV την καλύτερη εναλλακτική σε σχέση 

με τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης.

Διάταξη ρύθμισης VRV 

Λογισμικό για απλοποιημενη εκκίνηση, 

ρύθμιση και εξατομίκευση

• Απλοποιημένη εκκίνηση: γραφική 

διασύνδεση για τη ρύθμιση, εκκίνηση και 

φόρτωση ρυθμίσεων συστήματος.

• Απλοποιημένη συντήρηση: επιπρόσθετη 

ένδειξη 7 τμημάτων για γρήγορη και εύκολη 

πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες.

Αντλία θερμότητας



43

Η Daikin είναι ο ηγέτης στην εποχιακή απόδοση

Η Daikin οδηγεί και πάλι τη βιομηχανία παρουσιάζοντας μια νέα σειρά VRV, η οποία είναι σε πλήρη συμφωνία με την πολιτική 

της ΕΕ 20/20/20. Το VRV IV είναι κατά 28% περισσότερο αποδοτικό σε ετήσια βάση ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τα χαρακτηριστικά 

άνεσης και ευελιξίας, τα οποία κάνουν τη Daikin τόσο μοναδική.

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO
2
 

σε σχέση με το 1990

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Έως το έτος 

2020
C0

2

-20%+20%-20%

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης

Συνθήκες φορτίο
Θερμοκρασία 

περιβάλλοντος

A 100% 35°CDB

B 75% 30°CDB

C 50% 25°CDB

D 25% 20°CDB

συνθήκες που επικρατούν στο 

εσωτερικό: 19°CWB/27°CDB

ESEER

Οι τιμές ESEER παρέχουν μια ξεκάθαρη άποψη σχετικά με την απόδοση ψύξης σε μερικό φορτίο του συστήματος VRV. Έτσι 

διευκολύνεται η αξιολόγηση της ετήσιας κατανάλωσης ισχύος στη λειτουργία ψύξης.

Οι τιμές ESEER που έχουν εκδοθεί για αερόψυκτα συστήματα VRV επιτρέπουν μια σύγκριση μόνο με άλλα αερόψυκτα συστήματα. 

Κατά τη σύγκριση με αερόψυκτους ψύκτες, η βοηθητική κατανάλωση ενέργειας των αντλιών κυκλοφορίας πρέπει να προστίθεται 

στην απόδοση ψύκτη.

1 ESEER: τύπος:    

 ESEER= 0,03* EER
A  

+ 0,33* EER
B 
+ 0,41* EER

C 
+ 0,23* EER

D

Για ψύκτες η κατανάλωση της εξωτερικής μονάδας λαμβάνεται υπόψη (εκτός αντλιών και εσωτερικών 

μονάδων κ.α. για το VRV η κατανάλωση της εξωτερικής μονάδας λαμβάνεται υπόψη (εκτός εσωτερικών 

μονάδων).

Η Daikin ως ηγέτης στην αγορά εκδίδει δεδομένα εποχιακής απόδοσης

Μέχρι να γνωστοποιηθεί η νέα μέθοδος υπολογισμού, η Daikin ήδη εκδίδει σήμερα τις τιμές ESEER (Εποχιακός βαθμός ενεργειακής 

απόδοσης).

Αντλία θερμότητας

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ VRV ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ & ΑΝΕΣΗ:

• Ετήσια εξοικονόμηση έως και 28%

• Βελτιστοποιήστε το ταίριασμα των κτιριακών απαιτήσεων με την άνεση και την απόδοση

• Η αυτόματη προσαρμογή θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου εγγυάται την ικανοποίηση των 

πελατών
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Προσαρμόστε το VRV για μια βέλτιστη εποχιακή απόδοση 

Ο επαναστατικός μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου (VRT) προσαρμόζει αυτόματα το 

VRV στις δικές σας ξεχωριστές κτιριακές και κλιματικές απαιτήσεις σε ότι αφορά την άνεση και απόδοση, 

μειώνοντας έτσι δραστικά τα τρέχοντα έξοδα λειτουργίας.

Το σύστημα μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί μέσω των προρυθμισμένων λειτουργιών τεχνολογίας VRT. 

Μέσω των λειτουργιών επιλέγετε τη βελτιστοποίηση του συστήματος στοχεύοντας στην απαιτούμενη από 

εσάς ισορροπία μεταξύ άνεσης και αποδοτικότητας.

Με αυτή τη νέα τεχνολογία η Daikin επαναπροσδιόρισε για άλλη μια φορά το σύστημα VRV. Κοιτάζοντας τον πυρήνα του συστήματος, 

καταφέρνουμε να βελτιώσουμε την εποχιακή απόδοση έως και 28%!

Αυτόματη λειτουργία

Αυτόματη λειτουργία

(Προεπιλεγμένη ρύθμιση  
στο VRV IV)

(Προεπιλεγμένη ρύθμιση 

στην VRV IV)

Η τέλεια ισορροπία: Εξαιρετική απόδοση 

καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους. 

Γρήγορη ταχύτητα αντίδρασης στις πιο 

ζεστές ημέρες

Γρήγορη αντίδραση σε φορτίο αιχμής, 

για τη διατήρηση του σημείου ρύθμισης

Βασική λειτουργία (τρέχον στάνταρ VRF)

Βασική λειτουργία (τρέχον στάνταρ VRF)

Εξαιρετική απόδοση καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους

Λειτουργία υψηλής αισθητού φορτίου

Λειτουργία υψηλού αισθητού φορτίου

Επίδραση των προρυθμισμένων λειτουργιών στην απόδοση και ταχύτητα αντίδρασης:

Φορτίο

Όγκος ψυκτικού (VRV) Όγκος ψυκτικού (VRV) Όγκος ψυκτικού (VRV)

Θερμοκρασία ψυκτικού (VRT) Θερμοκρασία ψυκτικού (VRT) Θερμοκρασία ψυκτικού (VRT)

ΦορτίοΦορτίο

Απόδοση ΑπόδοσηΑπόδοση

Ανώτερη 
απόδοση

Γρήγορη 

ταχύτητα 

αντίδρασης

Ανώτερη 

απόδοση

Γρήγορη 

ταχύτητα 

αντίδρασης

Πιθανές λειτουργίες:

Ανώτερη απόδοσηΓρήγορη 

ταχύτητα 

αντίδρασης

Η μοναδική αυτόματη λειτουργία VRT οδηγεί σε 28% αύξηση της εποχιακής απόδοσης

Στην αυτόματη λειτουργία το σύστημα επιδιώκει τη μέγιστη απόδοση κατά το μεγαλύτερο τμήμα του έτους και γρήγορη ταχύτητα 

αντίδρασης κατά τις θερμότερες ημέρες εξασφαλίζοντας συνεχή άνεση με ταυτόχρονη αύξηση της εποχιακής απόδοσης έως και 

28%.

Αυτόματη λειτουργία (Προεπιλεγμένη ρύθμιση στην VRV IV)

Η τέλεια ισορροπία: Μέγιστη απόδοση 

καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους. 

Γρήγορη ταχύτητα αντίδρασης στις πιο 

ζεστές ημέρες

Ανώτερη 

αποδοτικότητα

Γρήγορη 

ταχύτητα 

αντίδρασης

Αυτόματη λειτουργία (Προεπιλεγμένη ρύθμιση στην VRV IV)

Φορτίο

Όγκος ψυκτικού (VRV)

Θερμοκρασία ψυκτικού (VRT)

Απόδοση
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Πώς επιτυγχάνεται η αύξηση του 

28% στην εποχιακή απόδοση; 
Στην αυτόματη λειτουργία, το σύστημα προσαρμόζει συνεχώς τη 

θερμοκρασία και τον όγκο ψυκτικού, σύμφωνα με τη συνολική απαιτούμενη 

ισχύ και τις καιρικές συνθήκες.

Για παράδειγμα, στα μέσα της σεζόν όταν δεν απαιτείται πολύ ψύξη και η 

θερμοκρασία δωματίου βρίσκεται κοντά στο σημείο ρύθμισης, το σύστημα 

θα προσαρμόσει τη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου σε υψηλότερη 

θερμοκρασία, έτσι ώστε να απαιτείται λιγότερη ενέργεια, με αποτέλεσμα 

σημαντική εξοικονόμηση στην εποχιακή απόδοση.

Ελέγξτε την ακριβή αντίδραση του συστήματος σας στην αυτόματη λειτουργία

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις επιτρέπουν στον εγκαταστάτη να συντονίσει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το σύστημα σε αλλαγές της 

εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας.

Ισχυρό
• Εφόσον απαιτείται μπορεί να ενισχύσει την απόδοση πάνω από 100%.  

Η θερμοκρασία ψυκτικού μπορεί να μειωθεί στην ψύξη (υψηλότερη στη θέρμανση) σε σχέση με την ελάχιστη ρυθμισμένη 

(μέγιστη στη θέρμανση). 

• ∆ίνει προτεραιότητα στη γρήγορη ταχύτητα αντίδρασης 

Η θερμοκρασία του ψυκτικού μειώνεται (ή αυξάνεται στη θέρμανση) γρήγορα, ώστε να διατηρείται το σημείο ρύθμισης 

δωματίου σταθερό.

Γρήγορο
• ∆ίνει προτεραιότητα στη γρήγορη ταχύτητα αντίδρασης 

Η θερμοκρασία ψυκτικού μέσου μειώνεται (ή αυξάνεται στη θέρμανση) γρήγορα, ώστε να διατηρείται η θεμοκρασία 

ρύθμισης του δωματίου σταθερή

Ήπιο
• ∆ίνει προτεραιότητα στην απόδοση 

Η θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου μειώνεται (ή αυξάνεται στη θέρμανση) κλιμακωτά παρέχοντας προτεραιότητα στην 

απόδοση του συστήματος, αντί στην ταχύτητα αντίδρασης.

Ισχυρή λειτουργία

Γρήγορη λειτουργία

Ήπια λειτουργία

Στόχος  

Te

Te 6°C

Te 3°C

Χρόνος

Θερμοκρασία ψυκτικού μέσου


