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Wentylacja z odzyskiem energii

Wentylacja z odzyskiem ciep!a w standardzie

 › Najcie"szy wymiennik ciep!a z entalpi# o du$ej 
efektywno%ci na rynku (seria J)

 › Energooszcz&dna wentylacja z ogrzewaniem 
i ch!odzeniem pomieszcze" i odzyskiem wilgoci

 › Funkcja „Free Cooling” dost&pna, gdy temperatura zewn&trzna 
jest ni$sza od temperatury wewn&trznej (np. w nocy)

 › Zapobiega stratom energii spowodowanym nadmiern# 
wentylacj# i poprawia jako%' powietrza w pomieszczeniu 
dzi&ki zastosowaniu opcjonalnego czujnika CO2

 › Mo$liwo%' zmiany ESP za pomoc# sterownika 
pozwala na optymalizacj& nawiewu (seria J)

 › Mo$e by' u$ywany jako jednostka wolnostoj#ca lub 
zintegrowana z systemem Sky Air lub VRV

 › Szeroka gama jednostek: przep!ywy powietrza od 150 do 2000 m(
 › Krótszy czas instalacji dzi&ki !atwej regulacji nominalnego 
nat&$enia przep!ywu powietrza, co zmniejsza potrzeby stosowania 
przepustnic w porównaniu z instalacjami tradycyjnymi

 › Bez konieczno%ci montowania instalacji odprowadzania skroplin
 › Mo$e dzia!a' przy nad- i podci%nieniu
 › Kompleksowe rozwi#zanie przeznaczone do dostarczania 
%wie$ego powietrza z wykorzystaniem zarówno VAM/
VKM, jak i grza!ek elektrycznych firmy Daikin

VAM-FC9/VAM-J

Powietrze powrotne

Powietrze  
nawiewane

Powietrze 
wywiewane

)wie$e powietrze

Dost&pne filtry o wysokiej wydajno%ci:  

ePM*+ ,+% (M-), ePM* ..% (F,) i ePM* ,+% (F/)

Wymiennik 
ciep!a 

w kszta!cie 
rombu!

Wentylacja VAM/VAM 150FC9 250FC9 350J 500J 650J 800J 1000J 1500J 2000J
Pobór mocy - 50Hz Tryb 

wymiany 
ciep!a

Nom. Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska

kW 0,132/0,111/ 
0,058

0,161/0,079/ 
0,064

0,097 /0,070 /
0,039 

0,164 /0,113 /
0,054 

0,247 /0,173 /
0,081 

0,303 /0,212 /
0,103 

0,416 /0,307 /
0,137 

0,548 /0,384 /
0,191 

0,833 /0,614 /
0,273 

Tryb Bypass Nom. Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska

kW 0,132/0,111/
0,058

0,161/0,079/
0,064

0,085 /0,061 /
0,031 

0,148 /0,100 /
0,045 

0,195 /0,131 /
0,059 

0,289 /0,194 /
0,086 

0,417 /0,300 /
0,119 

0,525 /0,350 /
0,156 

0,835 /0,600 /
0,239 

Sprawno"# wymiany 
temperatury - 50 Hz

Bardzo wysoka /Wysoka/Niska % 77,0 (1) / 72,0 (2)/ 
78,3 (1) / 72,3 (2)/ 
82,8 (1) / 73,2 (2)

74,9 (1) / 69,5 (2)/ 
76,0 (1) / 70,0 (2)/ 
80,1 (1) / 72,0 (2)

85,1 /86,7 / 
90,1 

80,0 /82,5 / 
87,6 

84,3 /86,4 / 
90,5 

82,5 /84,2 / 
87,7 

79,6 /81,8 / 
86,1 

83,2 /84,8 / 
88,1 

79,6 /81,8 / 
86,1 

Sprawno"# wymiany 
entalpii - 50Hz

Ch!odzenie Bardzo wysoka /Wysoka/Niska % 60,3 (1)/61,9 
(1)/ 

67,3 (1)

60,3 (1)/61,2 
(1)/ 

64,5 (1)

65,2 /67,9/ 
74,6 

59,2 /61,8 / 
69,5 

59,2 /63,8 / 
73,1 

67,7 /70,7 / 
76,8 

62,6 /66,4 / 
74,0 

68,9 /71,8 / 
77,5 

62,6 /66,4 / 
74,0 

Ogrzewanie Bardzo wysoka /Wysoka/Niska % 66,6 (1)/67,9 (1)/ 
72,4 (1)

66,6 (1)/67,4 (1)/ 
70,7 (1)

75,5 /77,6 / 
82,0 

69,0 /72,2 / 
78,7 

73,1 /76,3 / 
82,7 

72,8 /75,3 / 
80,2 

68,6 /71,7 / 
77,9 

73,8 /76,1 / 
80,8 

68,6 /71,7 / 
77,9 

Tryb pracy Tryb wymiany ciep!a, tryb obej"ciowy, tryb od"wie$ania
System wymiany ciep!a Powietrze - powietrze w przep!ywie krzy$owym (ciep!o jawne + ciep!o utajone)
Element wymiany ciep!a Specjalnie przetworzony papier niepalny
Wymiary Jednostka Wysoko"# x Szeroko"# x G!%boko"# mm 285x776x525 301x1.113x886 368x1.354x920 368x1.354x1.172 731x1.354x1.172
Ci%$ar Jednostka kg 24,0 46,5 61,5 79,0 157
Obudowa Materia! Galwanizowana blacha stalowa
Wentylator Przep!yw 

powietrza
Tryb 
wymiany 
ciep!a

Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska

m&/h 150 /140 
/105 

250 /230 
/155 

350 (1)/ 
300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/ 
425 (1)/ 
275 (1)

650 (1)/ 
550 (1)/ 
350 (1)

800 (1)/ 
680 (1)/ 
440 (1)

1.000 (1)/ 
850 (1)/ 
550 (1)

1.500 (1)/ 
1.275 (1)/ 

825 (1)

2.000 (1)/ 
1.700 (1)/ 
1.100 (1)

Tryb Bypass Bardzo wysoka /
Wysoka/Niska

m&/h 150 /140 
/105 

250 /230 
/155 

350 (1)/ 
300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/
425 (1)/
275 (1)

650 (1)/
550 (1)/
350 (1)

800 (1)/
680 (1)/
440 (1)

1.000 (1)/
850 (1)/
550 (1)

1.500 (1)/
1.275 (1)/

825 (1)

2.000 (1)/
1.700 (1)/
1.100 (1)

Spr%$ dyspozycyjny 
- 50Hz

Bardzo wysoka /Wysoka/Niska Pa 90 /87/40 70 /63/25 90 (1)/70,0 /50,0 (1)

Filtr powietrza Typ W!óknina wielokierunkowa W!óknina wielokierunkowa (G3)
Poziom ci"nienia 
akustycznego - 50 Hz

Tryb 
wymiany 
ciep!a

Bardzo wysoka /Wysoka/Niska dBA 27,0 /26,0 
/20,5 

28,0 /26,0 
/21,0 

34,5 (1)/ 
32,0 (1)/ 
29,0 (1)

37,5 (1)/ 
35,0 (1)/ 
30,5 (1)

39,0 (1)/ 
36,0 (1)/ 
31,0 (1)

39,0 (1)/ 
36,0 (1)/ 
30,5 (1)

42,0 (1)/ 
38,5 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/ 
39,0 (1)/ 
33,5 (1)

45,0 (1)/ 
41,5 (1)/ 
36,0 (1)

Tryb Bypass Bardzo wysoka /Wysoka/Niska dBA 27,0 /26,5 
/20,5 

28,0 /27,0 
/21,0 

34,5 (1)/ 
32,0 (1)/ 
28,0 (1)

38,0 (1)/ 
35,0 (1)/ 
29,5 (1)

38,0 (1)/ 
34,5 (1)/ 
30,5 (1)

40,0 (1)/ 
36,5 (1)/ 
30,5 (1)

42,5 (1)/ 
40,0 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/ 
39,0 (1)/ 
32,5 (1)

45,0 (1)/ 
41,0 (1)/ 
35,0 (1)

Zakres pracy Temp wokó! urz'dzenia °CDB - 0°C~40°CDB, wilgotno"# wzgl%dna 80% lub mniej
(rednica przy!'czeniowa kana!u powietrza mm 100 150 200 250 2x250
Zasilanie Faza/Cz%stotliwo"#/Napi%cie Hz/V 1~; 50/ 60; 220- 240/ 220
Pr'd Maksymalne ampera$e bezpiecznika (MFA) A 15,0 16,0
Jednostkowe zu$ycie 
energii (SEC)

Klimat zimny kWh/(m).a) -56,0 (5) -60,5 (5) -
Klimat umiarkowany kWh/(m).a) -22,1 (5) -27,0 (5) -
Klimat ciep!y kWh/(m).a) -0,100 (5) -5,30 (5) -

Klasa SEC D / Patrz uwaga 5 B / Patrz uwaga 5 -
Maksymalne nat%$enie 
przep!ywu przy 100 Pa ESP

Nat%$enie przep!ywu m&/h 130 207 -
Pobór energii elektrycznej W 129 160 -

Poziom mocy akustycznej (Lwa) dB 40 43 51 54 58 61 62 65
Roczne zu$ycie energii kWh/a 18,9 (5) 13,6 (5) -
Roczna oszcz%dno"# 
na ogrzewaniu

Klimat zimny kWh/a 41,0 (5) 40,6 (5) -
Klimat umiarkowany kWh/a 80,2 (5) 79,4 (5) -
Klimat ciep!y kWh/a 18,5 (5) 18,4 (5) -

 

(1) Zmierzono zgodnie z JIS B 8628 | (2) Zmierzono przy ref. nat&$. przep!ywu wg EN13141-7 | (5) Przy ref. nat&$eniu przep!ywu wg rozporz#dzenia Komisji (UE) nr 1254/2014

ZGODNO!" Z 

ErP 2021



149

GSIEKA

 GSIEKA !"""# !$"!% &""&' &$"(" ($$("(!)

Wydajno"# kW *,+ ,,- .,/ 0,* 0,*
(rednica kana!u mm ,** ,1* .** .1* 011

Mo$liwy do przy!'czenia uk!ad VAM VAM,1*FC+ VAM.1*FC+ VAM01*,1**J
VAM21*J, 
VAM-**J, 
VAM,***J

VAM,1**J, 
VAM.***J

 GSIEKA!"""# GSIEKA!$"!% GSIEKA&""&' GSIEKA&$"(" GSIEKA($$("

Wymiary

Wysoko"# mm ,3, .., .3, 0., /.2

G!%boko"# mm ,** ,1* .** .1* 011

Szeroko"# mm 03* 03* 03* 03* 030

Min. pr%dko"#/przep!yw powietrza
 m/s ,,1

m&/h /1 ,** ,3* .21 101

Zasilanie   ,~.0* V/1*Hz

Pr'd nominalny  A /,, -,. ,*,+ ,0,, ,0,,

Moc grzewcza  kW *,+ ,,- .,/ 0,* 0,*

(rednica przy!'czeniowa kana!u powietrza  mm ,** ,1* .** .1* 011

Zakres pracy

Min. °C -/*°C

Maks. °C /*°C

Wilgotno"# wzgl%dna % +*%

Czujnik temperatury ,* k4 w temp. +.1°C / TJ-K,*K

Zakres czujnika temperatury - 0*°C do ,*1°C

Zakres nastawy temperatury - ,*°C do 1*°C

Wska5niki LED

LED ,

miga co 1 sekund uruchamia si% grza!ka

miga co sekund% wykryto przep!yw powietrza, ogrzewanie dozwolone

WY6. brak zasilania lub brak przep!ywu

W6. problem z czujnikiem temperatury w kanale, potencjometrem warto"ci zadanej lub czujnikiem przep!ywu powietrza PTC

LED .
WY6. grza!ka nie dzia!a

W6. grza!ka dzia!a

Temperatura otoczenia w s'siedztwie sterownika *°C do +1*°C

Automatyczne od!'czanie w wysokiej temperaturze 1*°C

R%cznie resetowane od!'czenie ze wzgl%du na wysok' temperatur% ,**°C

Grza!ka elektryczna dla VAM

 › Kompleksowe rozwi#zanie dostarczania %wie$ego powietrza 
z wykorzystaniem zarówno VAM, jak i grza!ek elektrycznych firmy 
Daikin

 › Podwy$szenie poziomu komfortu przy niskich temperaturach 
zewn&trznych dzi&ki podgrzewaniu powietrza zewn&trznego

 › Koncepcja zintegrowanego grzejnika elektrycznego (nie s# 
wymagane dodatkowe akcesoria)

 › Standardowy podwójny przep!yw powietrza i czujnik temperatury
 › Elastyczne sterowanie z regulowan# nastaw#
 › Zwi&kszenie bezpiecze"stwa dzi&ki zastosowaniu 0 wy!#czników: 
r&cznego i automatycznego

NOWO"#


