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VRV IV з тепловим насосом 
для внутрішньої установки

Невидимий

 › Повністю прихований, видимі лише решітки

 › Гармонійно вписується в навколишню архітектуру

 › Добре підходить для густонаселених районів зав-

дяки низькому рівню шуму під час роботи

Інтуїтивно зрозумілий

 › Багато варіантів установки, оскільки зовнішній 

блок розділений на 2 частини

 › Легке й швидке транспортування, установку здатні 

здійснити лише 2 особи

 › Просте обслуговування, зручний доступ до всіх 

елементів

Інтелектуальний

 › Запатентований V-подібний теплообмінник дозво-

ляє зробити блок більш компактним, ніж будь-коли 

(висота 400 мм)

 › Можливість підключення до всіх внутрішніх блоків 

VRV

 › Комплексне рішення при поєднанні з вентиляцій-

ними установками, повітряними завісами Biddle і 

системами керування

SB.RKXYQ-T(8) 

Дивіться уважно, але все одно 

мене не знайдете

Високоефективні, надійні системи 

кондиціонування повітря Daikin можна 

встановити в самих складних місцях, і вони 

залишатимуться невидимими з вулиці.

ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

Унікальна 
конструкція

5 патентів

Невидимий

Унікальний зовнішній блок, що складається з 2 частин

Комплексне рішення

системи керування

Повітряна завіса Biddle та вентиляціяВнутрішні блоки VRV
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SB.RKXYQ5T8

Система SB.RKXYQ 5T8 8T

Система Блок теплообмінника RDXYQ5T8 RDXYQ8T
Компресорна установка RKXYQ5T8 RKXYQ8T

Діапазон продуктивності к.с. 5 8
Холодопродуктивність Prated,c кВт 14,0 22,4
Теплопродуктивність Prated,h кВт 10,4 12,9 

Макс. 6°C в.т. кВт 16,0 25,0
ηs,c % 200,1 191,1
ηs,h % 149,3 140,9
SEER 5,1 4,9
SCOP 3,8 3,6
Максимальна кількість внутрішніх блоків 10 17
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 62,5 100,0
Ном. -
Макс. 162,5 260,0

Приєднання труб Рідина ЗД мм -
Газ ЗД мм -
Між модулем компресора 
(CM) і модулем 
теплообмінника (HM)

Рідина ЗД мм 12,7
Газ ЗД мм 19,1 22,2

Між модулем 
компресора (CM) і 
внутрішніми блоками (IU)

Рідина ЗД мм 9,52
Газ ЗД мм 15,9 19,1

Загальна довжина трубопроводів Система Фактичн. м 140 300

Модуль теплообмінника — RDXYQ Модуль компресора — RKXYQ

Модуль зовнішнього блока 5T8 8T 5T8 8T

Розміри Блок ВхШхГ мм 397x1.456x1.044 701x600x554 701x760x554
Вага Блок кг 95 103 79 105
Вентилятор Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 55 100 -
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 77,0 81 60,0 64
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 47,0 54 47,0 48
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/- R-410A/2.087,5

Заправлення кг/екв. т CO2 -/- 2,00/4,20 4,00/8,35
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10 16 20

(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV DX, внутрішній RA DX тощо) і обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤130%).

VRV IV з тепловим насосом 

для внутрішньої установки

Невидимий VRV

 › Унікальна система VRV з тепловим насосом для внутрішньої 

установки

 › Неперевершена гнучкість, оскільки блоки розділені на два 

елементи: теплообмінник і компресор

 ›

Агрегат компресора також може 
встановлюватись над блоком 
теплообмінника

Блок 
теплообмінника

Внутрішні 
блоки VRV

Компресорна установка

Макс. 70 м

Макс. 30 м

Дуже підходить для густонаселених районів завдяки низькому 

рівню шуму й ідеальній інтеграції в навколишні архітектурні 

рішення, оскільки видимі лише решітки

 › Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура холодо-

агенту, конфігуратор VRV і компресори з повністю інверторним 

керуванням

 › Охоплення всіх теплових потреб будівлі єдиною системою: точне 

регулювання температури, вентиляція, вентиляційні установки 

та повітряні завіси Biddle

SB.RKXYQ-T(8)

 › Достатньо сили двох чоловіків для установки блоків з невели-

кою масою (макс. 105 кг)

 › Унікальний V-подібний теплообмінник забезпечує компактні 

розміри (висота теплообмінника всього 400 мм), що дозволяють 

розміщати блок у підвісній стелі, при цьому ефективність підтри-

мується на найвищому рівні

 › Дуже ефективні відцентрові вентилятори  

(на 50% більш ефективні, ніж аналогічний 

вентилятор Sirocco)

 › Компресорний агрегат займає дуже мало 

місця (760 х 554 мм), завдяки чому макси-

мально збільшується корисна площа

 › Має всі стандартні характеристики VRV Повна відповідність вимогам  
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Опубліковані дані для 
реальних внутрішніх блоків


