
VRV® DEN TOTALE LØSNING 

INTEGRERET KLIMASTYRING

 



Koncept for 
totalløsning

Brugervenlige 

styresystemer 

Fuldstændig kontrol giver maksimal 

eff ektivitet

 › Fra individuel styring til administration af 

fl ere bygninger

 › Brugervenlig styring med berøringsskærm

 › Fjernbetjening og overvågning via internet

Opvarmning og køling

Stort udvalg af indendørs enheder, 

der passer til rum af alle størrelser og 

former

 › Perfekt komfort

 › Lydsvag drift

 › Elegant design

 › Mulighed for skjult installation

Med Daikin VRV® totalløsning får du ét enkelt kontaktsted 

for design og vedligeholdelse af dit integrerede 

klimastyringssystem. Med vores modulerbare enheder 

kan du vælge den rigtige sammensætning af udstyr 

og teknologi og dermed sikre, at du opnår optimal 

temperaturbalance, fugtighed og frisk luft, som sikrer 

perfekt omkostningseff ektiv komfort med maksimal 

energieff ektivitet.

Belysning

Kilde: EIA; 1995, Commercial buildings Energy consumption survey

Kontorudstyr Opvarmning 

af rum

Køling 

af rum

Ventilation

Samlet energiforbrug for en kontorbygning

Andet Opvarmning af vand

VIDSTE DU, AT…

vores VRV® løsning kan anvendes til at styre op til 50 % 

af en kontorbygnings energiforbrug, hvilket giver dig 

kontrol over energiudgifter og bygningens påvirkning 

af miljøet.

SPAR OP TIL 15 % 

SAMMENLIGNET 

MED TRADITIONELLE 

SYSTEMER

+
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Ventilation

Skab et indendørsklima i høj kvalitet

 › Varmen bliver hentet fra forskellen mellem 

udendørs og indendørs luft

 › Mulighed for gratis køling

 › Optimal fugtighedsstyring

 › For ét rum eller hele bygningen

Varmt vand

Brug varmepumpeteknologi til at 

producere varmt vand

 › Mulighed for gratis produktion af varmt 

vand

 › Mulighed for at forbinde til 

solfangere

 › Mulige anvendelser: badeværelser, 

håndvaske, gulvvarme og radiatorer

 › Varmt vand op til 80° C

VRV® udendørs enheder

Løsning med integreret 

varmepumpe

 › Løsning for alle klimaer 

fra -25° C til +50° C

 › Fleksibel - passer til 

alle bygninger

 › Top eff ektivitet sikrer 

lave driftsudgifter og 

lav CO
2
-udledning

SPAR OP TIL 40 % 

TAKKET VÆRE 

MINDRE FORBRUG 

TIL KØLING OG 

OPVARMNING

+

t

SPAR OP TIL 17 % 

SAMMENLIGNET 

MED EN 

GASKEDEL

+

SPAR OP TIL 72 % 

SAMMENLIGNET 

MED ET ELEKTRISK 

LUFTTÆPPE

+

Luftseparation via 

lufttæpper

En yderst eff ektiv løsning til 

klimaseparation i døråbning

 › Den mest eff ektive åben-dør løsning

 › Komfort året-rundt, selv på de 

mest krævende dage

 › Mulighed for gratis opvarmning 

af lufttæppe



Mulighed  

 Løsning for butik

VRV® varmepumpe

 › Energibesparende teknologi for 

invertervarmepumpe, COP op til 4,5

 › Individuel styring af hver enkelt indendørs enhed

 › Fleksibel - passer til alle bygninger: 

 › indendørs installation, praktisk i butikscentre

 › udendørs installation, optimal udnyttelse af 

gulvpladsen

VIDSTE DU, AT…
… hvis dit system har blot 10 % mindre optimal kølevæske, kan strømforbruget til at 

bevare kapaciteten stige med 40 %. Det er derfor, at vi har udviklet vores automatiske 

kølevæskepåfyldningsfunktion og kølevæskebeholdningskontrol til at sikre optimal 

kapacitet og eff ektivitet gennem hele dit systems levetid.

Hvis du vil se hele VRV® produktudvalget, skal du gå til www.daikin.eu eller tage kontakt til din lokale forhandler
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Roundfl ow kassette med 

automatisk rensepanel

 › Lavere vedligeholdelsesudgift (fi lterrensning kan 

gøres med en støvsuger) 

 › Op til 10 % energibesparelse sammenlignet med 

årlig rengøring

 › Perfekt komfort 360° luftudblæsning

 › Kun hos Daikin

Biddle lufttæppe 

Yderst eff ektive løsninger til at bekæmpe problemet med 

temperaturseparation i døråbningen

 › Den mest eff ektive åben-dør-løsning, der giver 

væsentlige energibesparelser på op til 72 % og en 

tilbagebetalingsperiode på kun 1,5 år sammenlignet 

med el-lufttæpper

 › Året-rundt sikres komfort via den konstante 

udblæsningsblidhed og den unikke justerbare 

bredde på luftudstrømningsdysen (europæisk 

patent)

Brugervenlig styring 

 › Let at bruge, styring via menuer

 › Moderne design

 › Programmeringstimer øger komforten og 

energieff ektiviteten

 › Findes på mange sprog
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Mulighed  

 Løsning til kontor

VRV® varmegenvinding 

 › Giver gratis opvarmning ved at overføre varme fra 

områder, der kræver afkøling, til områder der kræver 

opvarmning eller varmt vand

 › Perfekt komfort: 

samtidig opvarmning og afkøling er mulig

 › Individuel styring af hver enkel indendørs enhed

 › Fleksibel - passer til alle bygninger:

 › indendørs installation, praktisk i butikscentre

 › udendørs installation, optimal udnyttelse af 

gulvpladsen

VIDSTE DU, AT…
… det er muligt at forsyne dit VRV® system via solceller og opnå en nul-energi bygning? 

Hvis du vil se hele VRV® produktudvalget, skal du gå til www.daikin.eu eller tage kontakt til din lokale forhandler

22

22



Kassette 

 › Perfekt komfort lydniveau 

ned til 25 dBA = lyden af bladenes 

vrislen.

 › Passer helt plant ind i 60 x 60 loftsmoduler, og sænker 

dermed installationsudgifterne

Frisk luft 

 › Forbind VRV® energibesparende inverterteknologi 

med luftbehandlingsenheder for at opvarme eller 

nedkøle den friske luft på eff ektiv måde

 › Kombinerer ventilation og luftbehandling i ét system

 › Ideel for mellem til store bygninger

Varmt vand

 › Brug varmepumpeteknologi til at producere varmt 

vand

 › Gratis produktion af varmt vand er mulig ved at 

overføre varme fra områder, der kræver afkøling.

 › Mulighed for at forbinde til solfangere

 › Mulige anvendelser: håndvaske, gulvvarme og 

radiatorer

Central styring

 › Berøringsskærm, der er let at bruge

 › Detaljeret og let overvågning og styring af op til 

128 indendørs enheder

 › Overvågning og styring af fl ere bygninger, via internet

 › Mange energibesparende funktioner som f.eks. 

programmeret nedlukning af systemet om aftenen, 

tilslutning til bevægelsessensorer, ferieprogrammering 

m.m.

 › Let styring af el-forbrug og deling af løbende udgifter 

blandt fl ere lejere

Teknisk køling 

 › Køling af rum for servere og andre tekniske områder 

ned til så lavt som -20° C udendørs temperatur

 › Året-rundt teknisk køling sikrer gratis opvarmning af 

det varme vand hele året rundt

DEN MEST 

STILLE KASSETTE 

PÅ MARKEDET

+
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Mulighed  

 Løsning for hotel

VRV® varmegenvinding

 › Giver gratis opvarmning ved at overføre varme fra 

områder, der kræver afkøling, til områder der kræver 

opvarmning eller varmt vand

 › Perfekt komfort samtidig opvarmning og afkøling af 

forskellige områder er mulig

 › Individuel styring af hver enkel indendørs enhed

 › Fleksibel - passer til alle bygninger:

 › indendørs installation, praktisk i butikscentre

 › udendørs installation, optimal udnyttelse af 

gulvpladsen

VIDSTE DU, AT…

Du kan også tilslutte et VRV® system til et 

jordvarmeslangesystem. Da temperaturen under 

jorden er næsten konstant hele året rundt, sikrer dette høj 

eff ektivitet, selv under ekstreme vejrforhold.

Hvis du vil se hele VRV® produktudvalget, skal du gå til www.daikin.eu eller tage kontakt til din lokale forhandler
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Skjult enhed

 › Særligt udviklet til små, godt isolerede rum, som 

f.eks. hotelværelser

 › Perfekt komfort meget lavt lydniveau sikrer god 

nattesøvn

 › Passer sammen med indretningen

 › Udnytter plads, der ikke bruges: meget kompakte 

størrelser for at nedsætte lofthulrummet til et 

minimum

Central styring  

 › Fuld kontrol og styring af VRV® systemer med op til 

1024 indendørs enheder

 › Enkel visuel navigation og omfattende grafi sk 

rapportering

 › Fuld styring af alle luftbehandlingssystemernes 

funktioner og de basale bygningsfunktioner, som 

f.eks. brandalarm, osv. optimerer energieff ektivitet, 

komfort og sikkerhed

 › Overvågning og styring af fl ere bygninger, via internet

Varmt vand

 › Brug varmepumpeteknologi til at producere varmt 

vand

 › Gratis produktion af varmt vand er mulig ved at 

overføre varme fra områder, der kræver afkøling. 

 › Mulige anvendelser: badeværelser, gulvvarme og 

radiatorer

 › Varmt vand op til 80° C

Enkel fj ernbetjening til hotelværelser   

 › Let at bruge for hotellets gæster

 › Imødekommer alle gæsternes behov, hver rum styres 

individuelt

 › Automatisk integreret i Daikin netværksløsninger
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Mini VRV®, varmepumpe

 › Udgiftseff ektivt varmesystem med lavt 

energiforbrug

 › Lav CO
2
-udledning sammenlignet med traditionelle 

varmesystemer

 › Op til 9 indendørs enheder

 › Kompakt design

 › Udendørs enhed med lavt lydniveau

Mulighed  

 Løsning for boligen

Hvis du vil se hele VRV® produktudvalget, skal du gå til www.daikin.eu eller tage kontakt til din lokale forhandler

VIDSTE DU, AT…
når du vælger et Daikin klimaanlæg, så viser du hensyn til miljøet?

Under produktionen af dit klimaanlæg, gør vi os meget udmage for at genbruge, 

reducere spildmængden og bruge vedvarende energi.
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Elegante indendørs enheder

 › Bemærkelsesværdig blanding af ikonisk design og 

funktionalitet

 › Kombinerer følelsen fra en radiator med komforten 

og energieff ektiviteten fra en varmepumpe

 › Luftrensningsfi lter

 › Perfekt komfort: Stille hvisken ved cirka 19 dBA

 › Køler dit hus om sommeren

UNIK: 

KOMBINERER 

FØLELSEN FRA EN 

RADIATOR...

+
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Vores varmepumpeteknologi er meget energieff ektiv, 

da den anvender vedvarende energi fra 

udendørs luften til at drive varmeprocessen, uden behov for 

et supplerende varmesystem. Denne teknologi leverer højt 

output for lavt input, hvilket fører til en direkte nedsættelse af 

CO
2
-udledningen og løbende udgifter.

Daikin VRV® anvender avanceret varmegenvindings-
teknologi til at udlede varme fra afkølede områder, og derefter 

genbruge den til at opvarme andre områder eller til opvarmning 

af vand. Dermed er det muligt at opvarme og afkøle forskellige 

dele af bygningen på en og samme tid.

3/4
Vedvarende 

omgivende luft

1/4
Elektrisk 

energi

Varme og køle 

VRV®

 invertersystem

Systemer uden

 inverter

Innovation i 

aktion 

VRV® totalløsning 
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Vores integrerede system imødekommer alle disse krav og 

leverer individuel styring, hvor det er muligt. 

Der er lagt særlig vægt på nedbringelse af systemets lydniveauer. 

Lydniveauerne for indendørs enheder kan være helt ned til 

19 dBA, mens lydniveauet, der udsendes fra udendørs enheder, 

kan sænkes i perioder, hvor lyden vil genere, som f.eks. om 

natten.

VIDSTE DU, AT…

… Daikin VRV® system jævnligt leverer en koeffi  cient 

for ydelse (COP) på 4 eller mere, hvilket betyder, at det 

producerer fi re enheder varmeenergi for hver gang, der 

anvendes én enhed elektrisk energi. Men når der køres 

i tilstand for varmegenvinding, så kan COP nå helt op på 

10, hvilket gør Daikin VRV® system til det mest avancerede 

af sin slags.

10
8

7

6

5

4
3

2

1

0 20 40 60 80 100

C
O

P

Ideel situation, når der 

varmes eller køles

Kun køling 50 % opvarmning

50 % køling

Kun 

opvarmning

Ydelseskoeffi  cient for et Daikin VRV® varmegenvindingssystem

Personlig komfort 

Hvis man spørger brugerne af en bygning, så er det 

KOMFORT-niveauet, der leveres af klimastyringssystemet, 

der er det vigtigste, og derfor:

 › skal temperaturen være korrekt

 › skal der være tilstrækkeligt frisk luft, der kommer ind i 

området

 › skal fugtighedsniveauet være korrekt

 › skal lydniveauet være acceptabeltØnsket rumtemperatur 
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Vores modulerbare systemer giver et højt niveau af 

fleksibilitet, og vi har udstyret til at imødekomme alle 

klimastyringssituationerne: fra opvarmning, når udendørs 

temperaturen er så lav som -25º C til ultimativ afkøling, når 

den er +50º C.

For optimal udnyttelse af pladsen indendørs kan vores 

udendørs udstyr enten placeres på taget eller indendørs. 

Samtidig tillader vores meget brede udvalg af indendørs 

enheder os at vælge den bedst mulige løsning, uanset hvilken 

størrelse eller form rummet har. Vores specielt designede 

indendørs enheder, ventilationsenheder og Biddle lufttæpper 

kan være synlige og udgøre en del af indretningen, eller de 

kan være næsten usynlige, afhængigt af brugernes behov 

– uanset hvad der er brug for, så er vores løsninger altid 

fleksible nok til at levere et optimalt resultat.

Fleksibelt svar giver 

Optimale  

forhold
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Daikin er førende på markedet for 

innovation af klimastyringsteknologi 

Med mere end 85 års erfaring i klimaanlæg og 50 år i 

varmepumper har Daikins lidenskab for innovation for mere 

end et kvart århundrede siden ført Daikin til opfi nde og udvikle 

det variable fl owkoncept (Daikin VRV® system), og vi er nu den 

førende eksponent af denne type integreret klimastyring.

Daikin, der er ansvarlig i sin rolle som markedets førende, søger 

konstant at forbedre energieff ektiviteten og miljøhensynet 

i sine produkter og at udvikle nye produkter: for eksempel et 

VRF system baseret på CO
2
, et miljøvenligt kølemiddel.

Kvalitet er i høj grad noget, vi tager meget alvorligt. Som 

resultat af vores ISO9001 certifi cerede produktionsprocesser og 

fra tester i vores egne specialiserede testfaciliteter ved vi, at vi 

leverer udstyr, der overholder de mest krævende standarder for 

fremstilling og pålidelighed.

Alt dette bakkes op af vores fornyede support og 

vedligeholdelsesservice, som har branchens 

bredeste netværk for eftersalgsservice.

Daikin er stolt over at være en pålidelig partner for din 

virksomhed og over at kunne tilbyde en virkelig problemfri 
totalløsning for klimastyring.

VIDSTE DU, AT…

Daikin leverer en 'aktiv' systemtype af forebyggende 

vedligeholdelsesservice, der anvender oplysninger opnået 

via fj ernovervågning af dit system. Det er derfor muligt, at 

en servicetekniker kan tage sig af problemet, før det påvirker 

systemets ydelse. Denne 24/7-service sikrer optimal eff ektivitet 

og pålidelighed under hele systemets levetid.
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Daikins produkter forhandles af:

Denne brochure er kun udarbejdet som information og udgør ikke et tilbud, der forpligter Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne 

brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og 

tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående 

varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, 

som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

Daikin Europe N.V. deltager i “Eurovent Certification Programme for 

Air Conditioners” (AC), “Liquid Chilling Packages” (LCP) og “Fan Coil 

Units” (FC); de certificerede modellers certificerede data er anført i 

Eurovent Directory. Multi-enheder er certificerede af Eurovent for 

kombinationer med op til to indendørs enheder.

Daikins enestående position som producent af klimaanlægsudstyr, 

kompressorer og kølemidler har ført til målrettet involvering i 

miljømæssige problemstillinger. Det har i flere år været Daikins 

målsætning at blive førende inden for levering af produkter, der har 

begrænset indvirkning på miljøet. Denne udfordring stiller krav om 

økologisk design og udvikling af et bredt produktsortiment samt 

et energistyringssystem, der fører til energibesparelser og mindre 

affald. 
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