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Daikins reversible kondenseringsunit gir nye muligheter

Daikins kondenseringsunit,, ERQ er nå også en varmepumpe. Den er reversibel og har
inverterstyrt kompressor. Tidligere
idligere har kondenseringsuniter kun blitt benyttet til nedkjøling av
tilluften i sommerhalvåret, men Daikin ERQ vil også kunne brukes til oppvarming hele
vinterhalvåret.
Nedkjøling av tilluftstemperaturen med en kondenseringsunit, er en veldig vanlig løsning i
Norge på små og mellomstore ventilasjonsaggregater. Den vanligste løsningen er 1/3 – 2/3
løsningen som i praksis gir tre reguleringstrinn. Denne løsningen krever to batterier i
ventilasjonsaggregatet. Med Daikins ERQ vil man kun trenge ett
et batteri da kompressoren er
e
inverterstyrt og vil regulere pådraget etter behov.
At man nå kan benytte kondenseringsuniten til oppvarming er en nyhet som kan gi stor
energiøkonomisk gevinst. ERQ har driftsområde i varmepumpemodus ned til -20 °C
utendørs temperatur.. Som varmepumpe vil
v Daikin ERQ, sammen med varmegjennvinning
dekke hele varmebehovet i ventilasjonen i de fleste anlegg.
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Daikin ERQ kan leveres i seks modeller.
model
De tre minste modellene er 1-fase
e 230V, mens de
tre største er 3-fase 400V. Varmeeffekt på 12 – 31,5 og kuldeytelse
uldeytelse på 11 – 28 kW gir et
stort bruksområde. Reguleringen kan styres fra ventilasjonsaggregatets automatikk eller med
Daikins egne løsninger.

Daikin ERQ benytter R-410 som kuldemedie og med inverter gir dette en optimal
optima løsning ved
installering eller utskifting av eksisterende DX anlegg. ERQ vil gi store energibesparelser og
være et viktig bidrag for et renere miljø. Ytterligere opplysninger får du ved å kontakte
Friganor AS eller på våre nettsider:
ettsider: www.friganor.no
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