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Вентиляційне обладнання Daikin, спроектоване з 

можливістю установки «підключи й використовуй» 

і максимальною гнучкістю, може конфігуруватися й 

комбінуватися згідно з особливими вимогами будь-

якого будинку, незалежно від його призначення. Наші 

системи розроблені таким чином, щоб бути безпечними 

для довкілля та найбільш енергоефективними на ринку, 

знижуючи рівень впливу на навколишнє середовище та 

витрати завдяки мінімізації споживання енергії. 

Крім того, наші вентиляційні системи займають дуже 

малу площу, що дозволяє їм задовольняти умовам будь-

якого ринку. 
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Для отримання найновішої інформації відвідайте сайт my.daikin.eu 
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ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

Вентиляційні установки Daikin

 Чому слід вибрати 
вентиляційні установки Daikin?

• Максимальна енергоефективність і висока 

якість повітря в приміщенні

• Широкий вибір функцій та опцій

• Високоякісні компоненти

• Інноваційна технологія: Унікальні 

особливості і сучасні технології забезпечують 

швидку окупність

• Ефективність у роботі й економія енергії

• Виняткова надійність і продуктивність

• Можливі різні області застосування, у тому 

числі в системах кондиціонування повітря, 

технологічного охолодження й великих 

системах центрального опалення. 

• Проста установка і швидке введення в 

експлуатацію

• Унікальна система свіжого повітря Daikin 

доступна для підключення вентиляційної 

установки до VRV або ERQ

Унікальна якість вентиляційних 
установок Daikin досягається завдяки 
таким складовим:
Панелі
› На зовнішню панель попередньо нанесено антикорозійне покриття класу 

RC5
› Внутрішня панель виконана з алюцинка та відповідає вимогам захисту від 

корозії класу RC4 

Прокладка
› Технологія рідких прокладок значно зменшує витік повітря

Рама
› Повністю виконана з анодованого алюмінію, що має більш високу стійкість 

до корозії, ніж звичайний алюміній
› Унікальне ущільнення («тепловий розрив») Daikin (35 або 27 мм). 

Конструкція з поліамідних стрижнів дозволяє збільшити «тепловий розрив» 
› Різний «тепловий розрив» в різних секціях обладнання формує 

теплоізоляцію всього обладнання (див. зображення вище)
› Закруглений профіль спрощує очищення

Якість повітря в приміщенні
› Виконані врівень внутрішні поверхні та закруглені кути дозволяють 

уникнути скупчення забруднень і полегшують очищення
› Великі можливості фільтрації сприяють усуненню забруднювачів з повітря

Засоби керування «підключи та використовуй»
› Попередньо підготовлені й перевірені на заводі-виробнику елементи 

управління прискорюють введення обладнання в експлуатацію
› Єдиний виробник, що пропонує комплексне рішення у вигляді 

вентиляційних установок DX одного виробника — доступно для 
підключення AHU до VRV або ERQ (все встановлюється на заводі-
виробнику)

Сертифікати
› Сертифікація Eurovent
› Перевищення вимог ErP 2019 — ECODESIGN
› Сертифіковано відповідно до Директиви про гігієнічні вимоги VDI 6022 

(номенклатура Modular L і Professional)
› Сертифіковано відповідно до Директиви про гігієнічні вимоги DIN 1946 

(номенклатура Professional)
› Сертифікація RLT

Common design New McQuay designCommon design New McQuay designЗвичайна конструкція Конструкція Daikin
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Маркетингові матеріали
› Перегляньте рекламний відеоролик про Modular L 

і уповільнену зйомку виготовлення вентиляційної 
установки Daikin на каналі 
www.youtube.com/daikineurope

› Завантажте нашу брошуру про вентиляційні 
установки на сайті my.daikin.eu

› Скористайтеся програмою підбору на сайті 
http://tools.daikinapplied.eu, щоб вибрати необхідні 
вентиляційні установки всього за кілька кліків!

› Завантажте програму Modular L «Daikin Air Design» 
з магазину програм для iOS або Android

› Зверніться до Карток доводів, які допоможуть вам 
у просуванні лінійки Modular L; їх можна отримати 
у фахівця з вентиляційних установок Daikin

Переваги для установників
Конструкція «підключи й використовуй»
› Попередньо запрограмовані та протестовані на заводі-

виробнику засоби управління забезпечують найпростіше і 
швидке введення обладнання в експлуатацію

› Низьковольтні роз'єми, що швидко з'єднуються, між секціями 
вентиляційної установки дозволяють максимально спростити 
складання блока на об'єкті

› Встановлення урівень електричної панелі керування дозволяє 
уникнути пошкоджень при транспортуванні й установці

Комплектна система підготовки свіжого повітря 
Daikin Fresh Air
› З'єднання «підключи й використовуй» вентиляційних установок 

Professional або Modular з системами Daikin VRV і ERQ 
› Комплект заводського монтажу містить розширювальні клапани, 

електронний інтерфейс і датчики
› Найпростіше та найшвидше введення в експлуатацію

Переваги для проектувальників
Програма для швидкого підбору обладнання
› Фірмове веб-програмне забезпечення з поліпшеним призначеним 

для користувача інтерфейсом і встановленими параметрами 
гарантує, що ви завжди зможете знайти оптимальний і найбільш 
енергоефективний продукт для своєї установки

› Численні варіанти конфігурації
› Великий діапазон типорозмірів (розміри з кроком 1 см)

Переваги для кінцевих користувачів
Налаштовуваний або стандартний
› Приголомшливі можливості налаштування обладнання серії 

Professional для задоволення потреб клієнтів або швидка 
доступність стандартної серії обладнання Modular L завдяки 
його постійній наявності на складі

Ефективна логіка управління
› Відкриті комунікаційні протоколи (BACnet і Modbus), що 

гарантують сумісність з BMS та iTM
› Енергоефективні засоби управління зі зменшеним споживанням 

електроенергії та нижчими експлуатаційними витратами
› Найвища ефективність означає відчутну економію енергії
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Вентиляційні установки

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

ЗАСЛІНКА ТА 
ВЕНТИЛЯТОР ЕС

РОТОРНИЙ 
РЕКУПЕРАТОР І ФІЛЬТР
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Вентиляційні 
установки

МОДУЛЬНА 
УСТАНОВКА D-AHU 

MODULAR R

КОМФОРТНИЙ 
МІКРОКЛІМАТ У 

ПРИМІЩЕННІ

11_Air_Handling_Units.indd   62911_Air_Handling_Units.indd   629 03/04/2020   15:15:3103/04/2020   15:15:31



630

Вентиляційні установки
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D-AHU Professional

Централізована та децентралізована вентиляція

від 750 до 
144.000 м3/г

Modular P
› Попередньо визначені 

розміри 
› «Підключи і використовуй»
› Технологія EC-вентилятора
› Високоефективний 

алюмінієвий 
пластинчастий 
теплообмінник із 
зустрічним потоком

› Компактна конструкція

D-AHU 
Modular R D-AHU 

Modular P D-AHU 
Modular L

від 500 до 
25.000 м3/г

від 500 до 
15.000 м³/г

від 150 до 3.450 м³/г

Professional
› Величезний вибір розмірів
› Адаптація для конкретного клієнта
› Модульна конструкція

Modular R
› Попередньо визначені 

розміри
› «Підключи і використовуй»
› Технологія EC-вентилятора
› Роторний рекуператор 

(сорбційна й 
ентальпійна технологія)

› Компактна конструкція

Modular L
› Попередньо визначені 

розміри 
› «Підключи і 

використовуй»
› Технологія EC-

вентилятора
› Високоефективний 

алюмінієвий 
пластинчастий 
теплообмінник із 
зустрічним потоком

› Мала висота блока
› Для навісних стель

 Огляд продукції
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AHU N°: 14.05.003
Range: D-AHU

Сертифікація Eurovent
Daikin Applied Europe S.p.A. бере участь у програмі 
сертифікації Eurovent Certifi ed Performance для 
вентиляційних установок.
Перевірте чинність сертифіката онлайн: 
www.eurovent-certifi cation.com 
або www.certifl ash.com

Класифікація Eurovent відповідно до EN1886

Клас міцності корпусу 

Максимальне відносне відхилення мм x м-1
D1

4,00

L1
0,15

L1
0,22

F9
0,50

T1
U <= 0,5

TB1
0,75 < Kb <= 1

F8
1

T2
0,5 < U <= 1

TB2
0,6 < Kb <= 0,75

F6
4

T4
1,4 < U <= 2

TB4
0,3 < Kb <= 0,45

F7
2

T3
1 < U <= 1.4

TB3
0,45 < Kb <= 0,6

G1 — F5
6

T5
Вимоги відсутні

TB5
Вимоги відсутні

D2
10,00

L2
0,44

L2
0,63

D3
ПЕРЕВИЩУЄ 10

L3
1,32

L3
1,90

Клас герметичності (за витоком повітря) корпусу при -400 Па 
Максимальна швидкість витоку (f400) л x с-1 x м-2

Клас герметичності (за витоком повітря) корпусу 
Максимальна швидкість витоку (f700) л x с-1 x м-2

Клас витоку з байпаса фільтра
Макс. швидкість витоку з байпаса фільтра k у % від об'ємного потоку

Коефіцієнт теплопередачі
(U) Вт/м2 x K

Коефіцієнт теплового містка
(kb) Вт x м-2 x K-1 

D1

L1

L1

F9

T2

TB2

Результат sp65

Швидкий вибір вентиляційної установки за допомогою 
майстра:

1  Вибір серії: D-AHU Professional, D-AHU Modular R, 
D-AHU Modular P або Modular L

2   Введення припливного та зворотного повітряного потоку

3   Введення уставки для припливного повітря влітку/взимку

4   Введення температури зовнішнього повітря та повітря, що 
відводиться, влітку/взимку

Ви відразу отримуєте 3D-результат, який готовий до налаштувань!

Тепер ви зможете модифікувати свій блок (додавати або змінювати 
компоненти), щоб отримати продукт, який відповідає всім вашим 
потребам.

По закінченні роботи можна скласти технічний звіт, прайс-лист, 
робочий графік вентилятора та психрометричну діаграму. Ці звіти 
можна завантажити в кількох форматах.

 Програма вибору

ASTRA Web
› Новий програмний інтерфейс дозволяє зробити швидкий вибір 

вентиляційної установки та заощадити дорогоцінний час. 
› Завдяки використанню Майстра вибору й попередньо 

завантажених даних можна одержати дуже конкурентоздатне 
рішення. 

› Висока якість вибору завдяки цінній інформації, що міститься 
всередині програмного забезпечення.

Вентиляційні установки
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11 10 9

1 2 3 4

Витяжне повітря

Свіже повітря

Сторона припливного повітря

1  Секція заслінок, включаючи вентиляційні 
решітки, приводи, установлені на заводі

2  Кишеневий фільтр із диференціальним 
манометром заводської установки й 
дверцятами 

3  Система з рекуперацією теплоти 
(пластинчастий або роторний 
теплообмінник)

4  Камера змішування із заслінкою й 
приводами заводської установки 

5  Теплообмінник R-410A із системою 
рекуперації теплоти, піддоном для 
конденсату з оцинкованої сталі й 
краплинним захистом

6  Вентилятор припливного повітря  
(з начіпними дверцятами, контролем 
відкриття та роботи приводу, 
установленою системою освітлення й 
перемикачем УВІМКН/ВИМКН)

Стандартні конфігурації вентиляційних установок 
Daikin забезпечують широку функціональність.  
Наша система пропонує багато можливостей 
адаптації установки до конкретних потреб за 
рахунок вибору з численних варіантів і додаткових 
функцій.

Вентилятори
 › Електронно комутований (ЕС) 
вентилятор з прямим приводом 

 › З лопатями, загнутими вперед
 › З лопатями, загнутими назад
 › З лопатями Airfoil, загнутими назад
 › Вентилятор із прямим приводом

Теплообмінники
 › Водяні
 › Парові
 › Фреонові
 › Перегрітої води
 › Електричні

Зволожувачі
 › Випарний зволожувач без насоса (втрати води)
 › Випарний зволожувач із циркуляційним насосом 
(замкнута циркуляція води)

 › Камера зрошування без насоса (втрати води)
 › Камера зрошування з рециркуляційним насосом
 › Паровий зволожувач із прямим пароутворенням
 › Паровий зволожувач з локальним розподільником
 › Зволожувач із дуже дрібним розприскуванням

Короткий опис принципу роботи

Вентиляційні установки
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5 6

Common design New McQuay designCommon design New McQuay design

Унікальний міжсекційний профіль з тепловим розривом

 › Відсутність теплових містків у всій вентиляційній установці
 › Гладка внутрішня поверхня з покращеною IAQ (якістю повітря в 
приміщенні)

Подача повітря

Звичайна конструкція Конструкція Daikin

Системи з рекуперацією теплоти
 › Роторний рекуператор, 
ентальпійний або сорбційний

 › Пластинчастий теплообмінник
 › Рекуперативний теплообмінник 
у кільці циркуляції із проміжним 
теплоносієм

Інша секція 
 › Секція шумоглушника
 › Камера змішування із 
приводами або заслінками 
ручного регулювання

 › Вільна секція

Аксесуари
 › Функції керування
 › Захист від 
заморожування

 › Манометри
 › Захисний пристрій 
приводу

 › Дах
 › …

Фільтри
 › Синтетичний гофрований 
фільтр

 › Плоский фільтр із алюмінієвою 
сіткою

 › Жорсткий кишеневий фільтр
 › М'який кишеневий фільтр
 › Фільтр високої ефективності
 › Вугільний поглинаючий фільтр
 › Вугільний дезодоруючий 
фільтр

Сторона витяжки

7  Кишеневий фільтр із 
диференціальним манометром 
заводської установки й 
дверцятами.

8  Витяжний вентилятор  
(з начіпними дверима, контролем 
відкриття та роботи приводу, 
установленою системою 
освітлення й перемикачем 
УВІМКН/ВИМКН)

9  Камера змішування із заслінкою й 
приводами заводської установки

10  Система рекуперації теплоти 
(пластинчастий або роторний 
теплообмінник) 

11  Секція заслінок, включаючи 
вентиляційні решітки, приводи, 
установлені на заводі

Система керування «підключи і 
використовуй»

 › Регулювання температури повітря
 › Керування секціями охолодження — 
водяними й фреоновими

 › Природне охолодження
 › Автоматичне управління рівнем CO

2

Зворотне повітря

Вентиляційні установки
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Універсальна конструкція
Вентиляційні установки Daikin Professional 
пристосовані до потреб замовників, забезпечуючи 
найбільш економічно ефективний вибір та 
стандартизацію виробництва.
 › Витрата повітря від 500 до 144.000 м³/г.
 › Всі блоки можуть мати модульну конструкцію, що 
полегшує транспортування та установку на місці 
експлуатації.

Змінні розміри

Professional
Гнучке рішення для будь-якого застосування

Приклад
 › Крок вибору розмірів по ширині й висоті — 1 см
 › Без додаткових витрат на установку 
нестандартних розмірів

 › Без додаткового часу на виготовлення

Витрата 
повітря 

(м3/г)

Типорозмір 
блока

Висота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Швидкість 
повітря 

(м/с)

47.000 Розмір 15 2.110 3.230 2,27
1.920x2.720 2.110 2.950 2,5

«Підключи і використовуй»: Більше контролю, більше гнучкості
Система керування «підключи і використовуй» 
надає кінцевим користувачам можливості ще 
більш точного керування, ніж будь-коли раніше, 
дозволяючи використовувати широкий діапазон 
установок, що забезпечує прекрасну експлуатаційну 
гнучкість. 
Змонтований на заводі щит керування, 
укомплектований цифровим пультом прямого 
керування (DDC), має вбудовані датчики 
температури, вологості й CO

2
, які дозволяють 

контролювати змішувальні клапани, роторні 

Розмір Витрата повітря (м3/г) Висота — мм Ширина — мм
1 1.800 640 720
2 2.200 640 810
3 3.500 740 980
4 5.400 840 1.190
5 6.600 840 1.390
6 7.600 940 1.390
7 9.000 1.090 1.380
8 11.000 1.150 1.550
9 14.000 1.270 1.720
10 18.300 1.390 1.970
11 23.800 1.570 2.190

Розмір Витрата повітря (м3/г) Висота — мм Ширина — мм
12 29.800 1.690 2.480
13 33.800 1.870 2.510
14 43.200 1.990 2.940
15 51.000 2.110 3.230
16 63.000 2.290 3.620
17 68.000 2.290 3.890
18 77.000 2.290 4.410
19 87.000 2.410 4.660
20 95.400 2.470 4.960
21 111.200 2.590 5.460
22 127.000 2.650 6.060

Вентиляційні установки

рекуператори, водяні клапани, реле тиску для фільтрів і 
вентиляторів, двигуни вентиляторів і інвертори.
Всі ці компоненти з'єднані внутрішньою проводкою, а окремі 
модулі вентиляційної установки з'єднані швидкорознімними 
роз'ємами.
Система керування вентиляційною установкою може управляти 
теплообмінником охолодженої води, теплообмінником гарячої 
води, фреоновими теплообмінниками охолодження та/або 
нагрівання (у сполученні з ERQ/VRV) з одним або кількома 
контурами охолодження (максимум до чотирьох контурів на 
фреоновий теплообмінник).
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D-AHU Modular R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Витрата повітря м3/г 1.200 1.700 2.700 4.100 5.500 6.100 7.000 9.100 11.500 15.000

Темп. ефективність узимку % 82,4 82,4 82,4 82,6 82,2 82,4 83 82,6 82,5 82,7

Зовнішній статичний тиск Ном. Па 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Струм Ном. A 2,38 3,18 1,65 2,58 3,35 3,86 4,32 5,36 7,15 9,50

Споживана потужність Ном. кВт 0,55 0,73 1,14 1,79 2,32 2,68 2,99 3,72 4,95 6,58

SFPv кВт/м3/с 1,64 1,55 1,52 1,57 1,52 1,58 1,54 1,47 1,55 1,58

Електроживлення Фаза ф 1 1 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N

Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Напруга В 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400

Розміри блока Ширина мм 720 720 990 1.200 1.400 1.400 1.600 1.940 1.940 2.300

Висота мм 1.320 1.320 1.540 1.740 1.740 1.920 1.920 2.180 2.460 2.570

Довжина мм 1.700 1.700 1.800 1.920 2.080 2.280 2.400 2.450 2.280 2.400

Вага блока кг 325 350 475 575 750 790 950 1.330 1.410 1.750

Енергоефективність і якість 
повітря в приміщенні
› Задані розміри
› Високоефективний двигун IE4
› Високоефективний роторний рекуператор 

(рекуперація теплоти)
› Компактна конструкція
› Сучасні функції керування
› Проста установка
› Якість повітря в приміщенні відповідно до гігієнічних 

вимог VDI 6022
› Робочий діапазон від –25°C, –40°C з електричними 

нагрівачами, температура зовнішнього повітря до 
+46°C

› Можливість з'єднання з VRV IV і ERQ
› Варіанти для внутрішньої й зовнішньої установки
› Можливість природного охолодження
› Нічний режим і режим економії енергії
› Моніторинг і керування з використанням Daikin ITM

Вентилятор EC
› Керування тиском або витратою повітря (змінний 

об'єм повітря — постійний об'єм повітря)
› Номінальна витрата повітря, запрограмована на 

заводі
› Тиха робота

Проста, швидка установка
Проста, автоматично конфігурована конструкція 
серії Modular — це не просто зручна можливість 
для установників. Вона економічна, оскільки немає 
необхідності в дорогих налаштуваннях перед 
введенням установки в експлуатацію. 
Ця конструкція робить роботу простішою, 
безпечнішою й економічнішою.

 Modular R
 Провідне рішення із системою рекуперації теплоти

Вентиляційні установки
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 Modular P
Вентиляційна установка з пластинчастим теплообмінником

D-AHU Modular P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Витрата повітря м3/г 1.100 1.600 2.400 3.100 3.700 4.750 5.500 8.000 10.400 12.500

Теплова ефективність % 93,9 93,6 93,2 93,1 93,1 93,1 93,1 93,3 93,1 93,1

Зовнішній статичний тиск Ном. Па 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Струм Ном. A 1,75 2,51 1,28 1,67 2,09 2,69 3,04 4,14 5,88 6,97

Споживана потужність Ном. кВт 0,40 0,58 0,89 1,15 1,45 1,86 2,11 2,87 4,07 4,83

SFPv кВт/м3/с 1,32 1,30 1,33 1,34 1,41 1,41 1,38 1,29 1,41 1,39

Електроживлення Фаза ф 1 1 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N 3 + N

Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Напруга В 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400

Розміри блока Ширина мм 720 820 990 1.200 1.400 1.400 1.600 1.940 1.940 2.300

Висота мм 1.320 1.320 1.540 1.740 1.740 1.920 1.920 2.180 2.460 2.570

Довжина мм 2.030 2.200 2.610 2.660 2.800 3.210 3.340 3.840 4.060 4.190

Вага блока кг 343 358 512 604 785 852 964 1.449 1.700 2.071

Основні особливості
› 10 попередньо визначених розмірів
› Відповідність VDI 6022 
› Робочий діапазон від -25°C (+40°C з електричними 

нагрівачами)
› Засоби керування «підключи та використовуй» 
› Моніторинг і керування з використанням Daikin 

ITM
› Проста установка та введення в експлуатацію 

Теплообмінник
› Високоякісний пластинчастий теплообмінник із 

зустрічним потоком
› Рекуперація до 92% теплової енергії
› Відсутність перехресного забруднення

Вентилятор EC
› Інверторне управління з використанням двигуна 

IE4 з ефективністю рівня «преміум»
› Форма лопатей, що забезпечує високу 

ефективність
› Зменшення споживання електроенергії 
› Оптимізована SFP (питома потужність вентилятора) 

для ефективної роботи блока

Вентиляційні установки
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ALB-RB/LB

Витяжне повітря

Свіже повітря

Зворотне повітря

Припливне повітря

Modular L
Ефективність рівня «преміум» з рекуперацією теплоти

Основні особливості
 › 6 попередньо визначених розмірів
 › Відповідає VDI 6022 (для установки з повітряним 
потоком <1.000 м³/год)

 › Перевищення вимог ERP 2018 
 › Засоби керування «підключи та використовуй» 
 › Найкращий вибір, коли потрібна компактність 
(висота лише 280 мм, до 550 м3/г)

 › Проста установка та введення в експлуатацію

Теплообмінник
 › Високоякісний пластинчастий теплообмінник із 
зустрічним потоком

 › Рекуперація до 93% теплової енергії
 › Високоякісний алюмінієвий матеріал, що 
забезпечує високий рівень захисту від корозії

Відцентровий вентилятор EC
 › Інверторне управління з використанням двигуна 
IE4 з ефективністю рівня «преміум»

 › Форма лопатей, що забезпечує високу 
ефективність

 › Зменшення споживання електроенергії 
 › Оптимізована SFP (питома потужність вентилятора) 
для ефективної роботи блока

 › Максимальний ЗСТ 550 Па (залежно від розмірів 
моделі й повітряного потоку)

Технічні характеристики

D-AHU Modular L 2 3 4 5 6 7

Витрата повітря м3/г 300 600 1200 1500 2500 3000

Теплова ефективність теплообмінника1. % 93 93 93 92 94 93

Зовнішній статичний тиск Ном. Па 100 100 100 100 100 100

Струм Ном. A 0,52 1,17 1,91 2,48 4,39 5,39

Споживана потужність Ном. кВт 0,12 0,27 0,44 0,57 1,01 1,24

SFPv2. кВт/м3/с 1,24 1,49 1,25 1,31 1,42 1,46

Відповідає вимогам ERP Відповідає вимогам ErP 2018 

Електроживлення Фаза ф 1 1 1 1 1 1

Частота Гц 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Напруга В 220/240 В зм. стр.220/240 В зм. стр.220/240 В зм. стр.220/240 В зм. стр.220/240 В зм. стр.220/240 В зм. стр.

Розміри основного блока Ширина мм 920 1100 1600 1600 2000 2000

Висота мм 280 350 415 415 500 500

Довжина мм 1660 1800 2000 2000 2000 2000

Прямокутний фланець 
повітряпроводу

Ширина мм 250 400 500 500 700 700

Висота мм 150 200 300 300 400 400

Рівень звукової потужності блока (Lwa) дБ 50 57 57 53 61 58

Рівень звукового тиска блока3. дБA 33 39 39 35 43 40

Вага блока кг 125 180 270 280 355 360

1. Зимні проектні умови:  Зовнішн.: -10°C, 90%  У приміщенні: 22°C, 50%

2. SFPv — параметр, що виражає кількісне значення ефективності вентилятора (чим нижче, тим краще). Він знижується при зменшенні витрати повітря.

3. EN 3744. Оточення, спрямованість (Q) = 2, на відстані 1,5 м

Вентиляційні установки

Інформацію про інтеграцію з блоками Sky Air і VRV див. у 
описі Modular L Smart у розділі «Вентиляція»
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З'єднання «підключи й 
використовуй» вентиляційних 
установок з системами Daikin 
VRV і ERQ
Система підготовки свіжого повітря Daikin забезпечує комплексне 
рішення, що включає всі елементи управління (розширювальний 
клапан, блок керування і контролер AHU) та датчики, які 
встановлені та налаштовані на заводі.

Більш висока ефективність
Теплові насоси Daikin відомі своєю високою енергоефективністю. 
Інтеграція вентиляційної установки із системою з рекуперацією 
теплоти — ще більш ефективне рішення, оскільки часто в 
міжсезоння система кондиціонування може працювати в режимі 
охолодження, а температура зовнішнього повітря ще мала, щоб 
повітря подавалося в приміщення без підготовки. У цьому випадку 
теплота, яку виводять із приміщень, використовується для 
підігріву холодного свіжого повітря, що надходить.

Високі рівні комфорту
Блоки ERQ і VRV Daikin швидко реагують на коливання 
температури припливного повітря, у результаті чого температура 
всередині приміщення залишається незмінною, і, як наслідок, 
забезпечується високий рівень комфорту для кінцевого 
користувача. Найкращою для цього є номенклатура систем VRV, 
які більше підвищують комфорт завдяки постійному нагріванню, 
навіть під час циклу розморожування.

Вентиляційні установки

Більш докладна інформація про підключення блоків VRV або ERQ 
DX до вентиляційних установок наведена у главі цього каталогу, 
присвяченій вентиляції та повітряним завісам Biddle

Конденсаторний 

блок VRV IV або ERQ

Електронний 

інтерфейс (EKEQ)

Розширювальний 

клапан (EKEXV)

Установлена і спаяна на заводі 

система підготовки свіжого 

повітря

D-AHU Professional

D-AHU Modular R

 Комплексна система підготовки 

свіжого повітря Daikin Fresh Air 
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Контролер MicroTech III призначений для роботи з більшістю програм. Таким 
чином, з його допомогою можна керувати системою охолодженої води або 
системою прямого розширення, забезпечуючи при цьому управління контуром 
рекуперації теплоти з постійною або змінною швидкістю.
Це дає змогу точно контролювати температуру шляхом ПІД-регулювання та 
постійно оптимізувати робочі параметри вентиляційної установки.

› РК-екран, 164 x 44 пікселів.
› 3-кнопкова панель управління.
› Поворотна ручка управління 

для спрощення використання.
› Пам'ять для резервування даних.
› Реле сигналізації для 

інцидентів загальних типів.

› Доступ із введенням пароля 
для зміни конфігурації.

› Звіти про обслуговування, що 
показують всі години роботи 
й загальні робочі умови.

› Журнал сигналізації для 
полегшення аналізу інцидентів.

Контролер MicroTech III забезпечує можливість контролю уставок температури 
навколишнього повітря, зворотного і припливного повітря, а також можливість 
регулювання якості повітря завдяки додатковому зонду CO₂. Для отримання 
додаткової інформації про ці функції зверніться до представника Daikin.

Індивідуальні системи регулювання 
й управління
Всі модульні системи кондиціонування оснащені системою регулювання й управління 
(з підключенням або без підключення до BMS).

Стандартна програма POL638 
налаштована для роботи з сигналами 

управління в системах ERQ і VRV IV 
Daikin.

 Опції — D-AHU Professional

Тип конструкції SP 65 SP 45

Профіль
Анодований алюміній стандарт стандарт

Анодований алюміній з тепловими містками опція опція

Кут Армований скловолокном нейлон стандарт стандарт

Ізоляція панелі

Поліуретанова піна: щільність 40 кг/м3, 
теплопровідність 0,022 Вт/м*К, реакція на 
пожежу клас b-s2, діам. відповідно до EN13501-1

стандарт стандарт

Мінеральна теплоізоляція: щільність 120 кг/м3, 
теплопровідність 0,036 Вт/м*К (при 20°С), реакція 
на пожежу клас А1 відповідно до EN 135011

опція опція

Зовнішній листовий 
матеріал

Оцинкована сталь, покрита захисним покриттям стандарт стандарт

Алюцинк стандарт стандарт

Оцинкована сталь опція опція

Алюміній опція опція

Нержавіюча сталь AISI 316 опція опція

Внутрішній листовий 
матеріал

Оцинкована сталь, покрита захисним покриттям опція опція

Алюцинк стандарт стандарт

Алюміній опція опція

Нержавіюча сталь AISI 316 опція опція

Рама основи
Алюміній до 30.000 м³/г стандарт стандарт 

Оцинкована сталь від 30.000 м³/г стандарт стандарт 

Ручка Армований скловолокном нейлон стандарт стандарт

Тип

Тип стиску стандарт стандарт

Шарнірна функція 
(можливість зняття дверцят)

опція опція
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