
Blijf maar zoeken,
je vindt me nooit!

Compacte VRV IV-warmtepompen  
voor residentiële en licht commerciële toepassingen



2

Compact 
 Unieke VRV buitenoplossing

 Compacte units met een klein vloeroppervlak, die zich 
naadloos integreren in de omgevende architectuur

 Totale flexibiliteit voor elke locatie of gebouwtype dankzij 
de onbeperkte mogelijkheden

 Ideaal voor dicht bebouwde gebieden waar de 
buitenruimte beperkt is, omdat deze unit eenvoudig 
verborgen geinstalleerd kan worden

 Warmtepomp-units kunnen nu buiten worden geplaatst 
daar waar dat vroeger geen optie was

 Eenvoudiger om aan de bouwvoorschriften te voldoen, 
en de beste oplossing voor stedelijke locaties zoals 
stadswoningen, banken, winkels,...

Waarom kiezen voor de 
Daikin VRV IV S-serie?
U kunt uiterst efficiënte, betrouwbare Daikin VRV-warmtepompsystemen 
installeren op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is, omdat deze 
buitenunits op straatniveau perfect onzichtbaar zijn.

De Daikin VRV IV S-serie biedt u de meest compacte 
warmtepomp oplossing ooit. 
Deze unit is ideaal voor toepassingen waarbij de 
beschikbare ruimte beperkt is, heeft geen visuele 
impact en is fluisterstil, waardoor het systeem 
moeiteloos voldoet aan alle bouwvoorschriften.

Blijf maar zoeken,
je vindt me nooit!
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Daikin VRV efficiëntie, 
comfort en controle 

 Hoogste seizoensgebonden rendement, lager energieverbruik, 
minder kosten en een lagere CO2-uitstoot

 De unieke variabele koelmiddeltemperatuur voorkomt 
koude tocht en past de werking van de unit permanent 
aan de werkelijke omstandigheden aan, waardoor het 
seizoensrendement wordt gemaximaliseerd

 Een gecentraliseerde, gebruiksvriendelijke besturing staat garant 
voor een optimale werking, een maximale efficiëntie en comfort

 Een efficiënt energiebeheer om het energiegebruik te bewaken 
en verschillende gebouwen te vergelijken

Stil
 Zeer geschikt voor dichtbevolkte gebieden zoals stadscentra 

dankzij hun laag bedrijfsgeluid

 Fluisterstille werking vermindert de geluidsemissie nog meer 
om te voldoen aan de geldende regels en voorschriften voor de 
binnenstad

Ondersteunt een circulaire economie
 RXYSQ-units zijn verkrijgbaar met gecertificeerde toewijzing 

van gerecupereerd koelmiddel

 Ze hergebruiken bestaand koelmiddel en vermijden zo dat er elk 
jaar meer dan 150.000 kg nieuw koelmiddel wordt geproduceerd

Toonaangevende after-sales support
 Ondersteuning waar en wanneer u die nodig hebt, door het 

meest uitgebreide netwerk van hoog opgeleide professionals

 Professionele selectietools en een uitstekende deskundige 
support garanderen kortere installatietijden, een optimale 
werking en lagere bedrijfskosten

 Eén enkel contactpersoon, zelfs voor verschillende vestigingen 
in verschillende landen

Flexibele installatie
 Lichte units kunnen sneller en eenvoudiger worden geïnstalleerd

 Meer installatiemogelijkheden dankzij compacte units
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VRV IV S-serie 
Discretie is de norm

Units van de VRV IV S-serie zijn een ideale oplossing wanneer de buitenruimte 
beperkt is, omdat ze eenvoudig verborgen kunnen worden geïnstalleerd, 
waardoor de visuele en akoestische impact minimaal zijn. Het ontwerp 
voldoet moeiteloos aan de esthetische en wettelijke eisen.

Ruimtebesparend
De laagste unit op de markt 

De compacte units van de VRV IV S-serie passen 
gemakkelijk achter lage muurtjes, omdat ze de laagste 
units op de markt zijn met een hoogte van minder 
dan 1 m (steunvoetjes inbegrepen).

Seizoensrendement
De units van de VRV IV S-serie hebben het hoogste 
seizoensgebonden rendement in hun klasse, 
waardoor zowel het energieverbruik als de kosten tot 
een minimum worden beperkt.

Subtiel
 
Units van de Daikin VRV IV S-serie zijn ideaal voor 
installatie op een balkon of achter een borstwering 
omdat deze units vooraan uitblazen, waardoor 
aanzienlijk kan worden bespaard op de kosten voor 
het installeren van leidingen.

16
15

m
m

82
3m

m

10/12 PK 8 PK 4/5/6 PK 4/5/6 PK

Compact:
Eenvoudig door twee personen 
te verplaatsen en te installeren.

Meest  
compacte unit  

op de markt: 
Hoogte: 823 mm 
Gewicht: 88 kg
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De compacte units van de Daikin VRV IV S-serie 

kunnen op veel locaties en toepassingen worden 

geïnstalleerd, bijvoorbeeld op een balkon, maar 

ze blijven volledig onzichtbaar vanaf straatniveau 

dankzij de compacte afmetingen.



6

Ideaal voor installatie op een balkon

De ideale keuze voor installatie op een balkon omdat 
de units van de Daikin VRV IV S-serie aan de voorzijde 
uitblazen. De lucht wordt van het balkon afgevoerd 
waardoor turbulentie tot een minimum wordt beperkt 
en geen kanalen nodig zijn, en tegelijk een optimale 
werking wordt gegarandeerd.

Bovendien zorgen de compacte afmetingen ervoor 
dat deze unit de vanzelfsprekende keuze is voor de 
beperkte beschikbare ruimte op balkons.

VRV IV S-serie

vs. VRV IV S-serieStandard VRV IV (uitblaas bovenaan)
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Units van de Daikin VRV IV S-serie kunnen 

discreet worden geïnstalleerd op een balkon 

dankzij hun compacte afmetingen. Deze units 

zorgen voor een optimale klimaatbeheersing 

zonder dat u hun aanwezigheid opmerkt.
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Ook al zijn ze discreet, de Daikin VRV IV S-reeks units vallen 
op wanneer het gaat om de voordelen die ze verschaffen. 
Ze bieden het perfecte binnenklimaat, terwijl ze van de 
buitenkant volledig discreet blijven. Als u een rendabele 
en doeltreffende, duurzame airconditioning nodig hebt, 
met een volledig onzichtbare unit, kijk dan niet verder.

 Hergebruikt bestaand koelmiddel en vermijdt zo dat er elk 
jaar meer dan 150.000 kg nieuw gas wordt geproduceerd

 Een breed gamma stijlvolle residentiële en commerciële 
binnenunits kan worden aangesloten

 Een totaaloplossing voor klimaatbeheersing met 
geïntegreerde luchtbehandelingsunits en/of 
luchtgordijnen

 Volledige betrouwbaarheid dankzij door koelmiddel 
gekoelde printplaat

 Geschikt voor grotere projecten tot 150 of 200 m2 

 Lichte unit (tot 94 kg) die eenvoudig kan worden 
verplaatst en geïnstalleerd

 Een perfecte match voor elke toepassing dankzij het 
ruime gamma van ruimtebesparende units

4/5/6 PK 4/5/6 PK 8/10/12 PK
(Monofasig) (mono- en driefasig)  (driefasig)

Totaaloplossing

Ons assortiment compacte units

Een ruime keuze,  
met veel functies

Nexura

Fully Flat cassette

Intelligent Touch Manager

Biddle-luchtgordijn

Luchtbehandelingsunit ventilatie

Daikin Emura wandmodel
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De unit kan uit het zicht 
en buiten gehoorsafstand 
van de woning worden 
geïnstalleerd dankzij de 
lange leidinglengte
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Gecertificeerde toewijzing 
van gerecupereerd 
koelmiddel

VRV IV S-serie

Extern gecertificeerde 
kwaliteit

Gerecupereerd koelmiddel voldoet aan 

certificeringsnormen AHRI700, beoordeeld door een 

onafhankelijk laboratorium, en is dus van dezelfde 

kwaliteit als nieuw koelmiddel.

Gerecupereerd en 
hergebruikt binnen Europa

Gerecupereerd betekent dat het koelmiddel op 

een hoogwaardige manier wordt geregenereerd, 

in overeenstemming met de definitie van de 

F-gasregelgeving. Dit betekent dat units met 

gerecupereerd koelmiddel de F-gasregeling 

ondersteunen door terugwinning en hergebruik 

binnen de Europese Unie.

R-410A recupereren is nog 
maar het begin

Er bestaat een enorm potentieel aan R-410A in 

bestaande installaties. Daarom nodigen wij u uit om 

ons in onze missie te steunen en samen met ons deze 

circulaire economie te creëren. Vandaag voor R-410A en 

in de toekomst voor andere soorten koelmiddel.

Gecertificeerde 
toegewezen hoeveelheid

In de fabriek van Daikin Europe wordt er nieuw en 

gerecupereerd koelmiddel gebruikt. Door middel van een 

auditproces zorgen wij ervoor dat het gerecupereerde 

koelmiddel administratief wordt toegewezen aan de 

fabrieksvulling van VRV IV+ en Mini VRV.

TO
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Het gerecupereerde koelmiddel wordt 100% 
administratief toegewezen aan de VRV IV+ met 

warmteterugwinning en de VRV IV S-serie

Nieuw

Gemengd

Gerecupereerd

In onze fabriek wordt een mix 

van gerecupereerd en nieuw 

koelmiddel gebruikt

Alle units worden gevuld met deze mix van gerecupereerd en 

nieuw koelmiddel

Audit en externe 

certificering

Kies een VRV IV + warmteterugwinningssysteem of een unit uit de 
VRV IV S-serie met gecertificeerde toewijzing van gerecupereerd koelmiddel 
om hergebruik van koelmiddel te ondersteunen en te voorkomen dat er 
jaarlijks 150.000 kg nieuw gas wordt geproduceerd.
 
Gecertificeerde toewijzing van gerecupereerd koelmiddel is een 
kwaliteits- en kwantiteitsgarantie voor de klant van het gebruikte 

gerecupereerde koelmiddel en dat is exclusief bij Daikin het geval.
Het door een extern laboratorium gecertificeerde gerecupereerde koelmiddel 
dat door Daikin wordt gebruikt, is van dezelfde kwaliteit als het nieuwe 
koelmiddel en voldoet aan de AHRI700-normen. 
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VRV IV S-serie

Een echte VRV IV

 Unieke Variabele koelmiddeltemperatuur voor 
maximaal comfort op maat, optimale efficiëntie en 
een intelligente regeling, afgestemd op uw behoeften

 Regel afzonderlijke zones van uw gebouw voor een 
maximale efficiëntie

 Montage per zone afgestemd op de behoeften en 
mogelijkheden van het gebouw

 Meerdere systemen kunnen op dezelfde wijze worden 
geconfigureerd en geregeld vanaf een centrale locatie

 VRV configurator voor eenvoudig en snel in bedrijf 
nemen van één of meerdere systemen
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Een echte VRV IV

Winkel open

Vakantie

Operationeel

In constructie

Installatie per zone

Centrale regeling  
en bewaking

Controle van de afzonderlijke zones
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WINKEL

RESTAURANT

Plafondonderbouwmodellen: Unieke Daikin unit voor hoge ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte

Roundflow-cassette:
360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort
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KANTOOR

RESIDENTIEEL

RESIDENTIEEL

Fully Flat cassettes:
Uniek ontwerp dat volledig vlak  

in het plafond integreert
Vloerinbouwmodel: 
Volledig in de muur geïntegreerd

Daikin Emura: 
Een uniek design voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
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Technische gegevens

Buitenunit RXYSCQ 4TV1 5TV1 6TV1
Capaciteitsbereik PK 4 5 6
Koelcapaciteit Prated, c kW 12,1 14,0 15,5
Verwarmingsvermogen Prated, h kW 8,4 9,7 10,7

Max. 6°CNB kW 14,2 16,0 18,0
Aanbevolen combinatie 3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB
ηs,c % 322,8 303,4 281,3
ηs,h % 182,3 185,1 186,0
SEER 8,1 7,7 7,1
SCOP 4,6 4,7
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64
Index-aansluiting 
binnen

Min. 50,0 62,5 70,0
Nom. -
Max. 130,0 162,5 182,0

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 823x940x460
Gewicht Unit kg 89
Geluidsvermogenniveau Koeling Nom. dBA 68,0 69,0 70,0
Geluidsdrukniveau Koeling Nom. dBA 51,0 52,0 53,0
Werkbereik Koeling Min.~Max. °CDB -5,0~46,0

Verwarming Min.~Max. °CNB -20,0~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq 3,7/7,7
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52

Gas Buitendia. mm 15,9 19,1
Totale 
leidinglengte

Systeem Reëel m 300

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 32

(1) Reëel aantal binnenunits is afhankelijk van het type binnenunit (VRV indoor, RA, DX indoor, enz.) en de beperking op de aansluitverhouding voor het systeem (50% ≤ aansluitverhouding ≤ 130%)

NIEUW
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Technische gegevens

Buitenunit RXYSQ/RXYSQ/RXYSQ 4TV9 5TV9 6TV9 4TY9 5TY9 6TY9 8TY1 10TY1 12TY1
Capaciteitsbereik PK 4 5 6 4 5 6 8 10 12
Koelcapaciteit Prated, c kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5
Verwarmingsvermogen Prated, h kW 8,0 9,2 10,2 8,0 9,2 10,2 14,9 19,6 23,5

Max. 6°CNB kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5
ηs,c % 278,9 270,1 278,0 269,2 260,5 268,3 247,3 247,4 256,5
ηs,h % 171,6 182,9 192,8 154,4 164,5 174,1 165,8 162,4 169,6
SEER 7,0 6,8 7,0 6,8 6,6 6,8 6,3 6,5
SCOP 4,4 4,6 4,9 3,9 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64
Index-aansluiting 
binnen

Min. 50,0 62,5 70,0 50,0 62,5 70,0 100,0 125,0 150,0
Nom. -
Max. 130,0 162,5 182,0 130,0 162,5 182,0 260,0 325,0 390,0

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.345x900x320 1.430x940x320 1.615x940x460
Gewicht Unit kg 104 144 175 180
Geluidsvermogenniveau Koeling Nom. dBA 68,0 69,0 70,0 68,0 69,0 70,0 73,0 74,0 76,0
Geluidsdrukniveau Koeling Nom. dBA 50,0 51,0 50,0 51,0 55,0 57,0
Werkbereik Koeling Min.~Max. °CDB -5,0~46,0 -5,0~52,0

Verwarming Min.~Max. °CNB -20,0~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-410A/2.087,5

Vulling kg/TCO2Eq 3,6/7,5 5,5/11,5 7,0/14,6 8,0/16,7
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52 12,7

Gas Buitendia. mm 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4
Totale 
leidinglengte

Systeem Reëel m 300

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 32 16 25 32

Het huidige aantal binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, RA DX-binnenunit, ...) en de beperking in aansluitingsverhouding voor het systeem (50% ≤ CR ≤ 130 %).
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