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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VRV 

 

 

Αναβάθμιση του συστήματος VRV III P Type σε σύστημα νέας τεχνολογίας (τεχνολογία VRV 

IV- VRT) 

 

Δηλαδή ;  

Συνδυασμός τεχνολογίας προηγμένου λογισμικού ελέγχου και νέων βασικών εξαρτημάτων με 

σκοπό την μέγιστη ενεργειακή απόδοση και ανανέωση του χρόνου ζωής του συστήματος. 

Πως ;  

Α. Λογισμικό ελέγχου  

[Τεχνολογία Μεταβαλλόμενης Θερμοκρασίας Ψυκτικού μέσου VRT]  

 

 

 
 

Η απαιτούμενη ισχύς της μονάδας σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία 

παρακολουθείται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα ρυθμίζει τη βέλτιστη θερμοκρασία 

ψυκτικού μέσου για να ρυθμίσει τις στροφές του συμπιεστή και να αυξήσει την απόδοση. Η 

μεταβολή της θερμοκρασίας εξάτμισης ρυθμίζει την ισχύ ώστε να αποτρέπει την συχνή εκκίνηση 

και παύση των εσωτερικών μονάδων.     

 

Β. Εξαρτήματα  

[Νέος συμπιεστής scroll] 

Η αντίσταση τριβής των κινούμενων μερών όπως ο άξονας και η έλικα έχουν βελτιωθεί 

χάρη σε νέες τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί.  
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Ο νέος τύπος συμπιεστή έχει ακόμα μεγαλύτερη αντοχή από τον αρχικό σχεδιασμό. Με τη 

χρήση της τεχνολογίας VRT, συντελεί στην μεγιστοποίηση του βαθμού απόδοσης και την αύξηση 

του χρόνου ζωής.  

Η επέκταση της διάρκειας ζωής του υπάρχοντος συστήματος VRV III επιτυγχάνεται επίσης 

αντικαθιστώντας τα υπόλοιπα σημαντικά μέρη όπως η πλακέτας ελέγχου, αισθητήρια πίεσης και 

θερμοκρασίας, αντιστάσεις και κινητήρες εκτονωτικών βαλβίδων.  

 

Πλεονεκτήματα αναβαθμισμένου συστήματος  

1. Εξοικονόμηση ενέργειας έως 10%  

Χάρη στην επαναστατική τεχνολογία της μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου 

(VRT - Variable Refrigerant Temperature technology), η αναβάθμιση ρυθμίζει ταυτόχρονα τόσο 

την ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή inverter όσο και τη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου 

στην ψύξη και στη θέρμανση, παρέχοντας την απαιτούμενη ισχύ για να καλύπτονται τα φορτία του 

κτηρίου αλλά με τον μέγιστο εφικτό βαθμό απόδοσης κάθε στιγμή.  

Αύξηση εποχιακού βαθμού απόδοσης 

Δυσλειτουργίες αισθητηρίων μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης 

ενέργειας (και τελικά τις εκπομπές CO2).  

2. Επέκταση χρόνου ζωής συστήματος  

Ο νέος συμπιεστής είναι σχεδιασμένος για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια χρόνου ζωής.  

Ταυτόχρονα, η προληπτική αντικατάσταση των μερών όπως αισθητήρια που χρησιμοποιούνται 

περισσότερο, μπορούν να αποτρέψουν βλάβες στην μονάδα που θα μπορούσαν να προκύψουν 

χωρίς την επέμβαση αυτή.  

3. Βελτίωση συνθηκών άνεσης 

Η συχνή εκκίνηση και παύση των εσωτερικών μονάδων αποφεύγεται και επιτυγχάνονται 

καλύτερες συνθήκες άνεσης των χρηστών. Η αίσθηση κρύου ρεύματος αποφεύγεται με χρήση 

υψηλότερων θερμοκρασιών προσαγωγής (by higher out-blow temperatures).  

 

Συμβατά μοντέλα :  

VRV III P Type (2006-2012) .  

Μοντέλα Heat pump : RXYQ-P : RXYQ-PA / RXYQ-P8 / RXYQ-P9  

Μοντέλα High ambient heat pump : RXYQ-PY1K 

 

Η επέμβαση και η αναβάθμιση του συστήματος πραγματοποιείται αποκλειστικά από την 

Daikin Hellas A.E.. Απευθυνθείτε στην εταιρεία για σχετική προσφορά.  
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