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Majoritatea oamenilor sunt constienti de faptul ca poluarea exterioara le poate afecta
sanatatea, dar aerul interior poate fi in multe cazuri mult mai poluat decat aerul exterior.

Nivelul de 
poluare

Nivel inalt de 
poluare

De ce calitatea aerului interior este importanta?
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Acțiuni conștiente și acțiuni inconștiente

Cât timp poate supraviețui un om?
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Acțiuni conștiente și acțiuni inconștiente

1kg

ALIMENTE

Saptamani

Cât timp poate supraviețui un om?

5 ori/zi



6

Acțiuni conștiente și acțiuni inconștiente

1kg

ALIMENTE

2kg

APA

Saptamani Zile

Cât timp poate supraviețui un om?

5 ori/zi 15 ori /zi
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Acțiuni conștiente și acțiuni inconștiente

1kg

ALIMENTE

2kg

APA

15kg

AER

Saptamani Zile Minute

Cât timp poate supraviețui un om?

5 ori/zi 15 ori /zi 23 040 ori/zi



Poluantii pot intra adanc in corpul uman

Diametrul aerodinamic (µm) al particulelor
si cele mai probabile zone de depunere

Nasul si faringele

Trahee

Bronhii

Ramuri bronsice

Alveole pulmonare

PM10

PM1

PM2,5
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Cum ne afectează poluarea viețile?

INFLAMATIE

BOLI PULMONARE

CANCERBOLI NEUROLOGICE

BOLI CARDIOVASCULARE

ALZHEIMER
BOLI AUTOIMUNE

ARTRITĂ DIABET II

Expunerea pe termen lung provoacă o stare inflamatorie
constantă și toxicitate
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Standarde si certificari internationale

Parametru de masurare Temperatura Umiditate CO2 CO PM2.5 PM10 NO2 TVOC SO2 Ozon

Unitati de masura Deg C % PPM PPM µg/m3 PPM µg/m3 PPB PPB µg/m3 µg/m3 PPB µg/m3

Valoarea pragului 20-26 40-60 <800 <9 <15 24 50 <100 <27 <500 125 51 120
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IAQ Senzor
Daikin Airsense Plus IAQ Pro Station



➢ Monitorizarea calitatii aerului in timp real
➢ Senzor CO2 unic eLichens cu un consum de energie ultra redus
➢ Senzor PM (PM 1.0, 2.5 & 10) 
➢ Persiune, temperatura si umiditate
➢ Total COV (compusi organici volatili)
➢ Luminozitate si nivel de zgomot
➢ Stocarea si vizualizarea datelor online
➢ API pentru integrare in BMS
➢ Auto-calibrare
➢ Conectivitate wireless criptata

Daikin Airsense Plus IAQ Pro Station
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Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3                            Pasul 4                 Rezultat final

Monitorizare

Monitorizarea
celor mai critice
zone din interior
clădirea cu 
senzori Daikin 
IAQ.

Evaluarea IAQ

1. Colectarea și analiza
datelor
2. Generarea unui raport
IAQ personalizat după 2 
săptămâni de colectare a 
datelor.
Raportul conține starea
curentă IAQ, precum și
propuneri de soluții cu 
alternative.

Îmbunătățirea IAQ cu 
soluțiile și serviciile Daikin

Se detectează implementarea
soluțiilor bazate pe raportul de 
evaluare IAQ în cazul unei calități
proaste a aerului din interior.
Îmbunătățirile realizate la IAQ vor fi 
monitorizate și înregistrate

Monitorizare și
suport continuu IAQ

O monitorizare
suplimentară a calității
aerului din interior este, de 
asemenea, oferită pentru
a evalua în mod continuu
status-quo și pentru a lua
contramăsurile necesare, 
dacă este necesar.

Liniște sufletească

Vizualizarea IAQ prin
intermediul unui ecran
digital. 
Daikin oferă, de 
asemenea, un sigiliu de 
calitate IAQ care poate
fi plasat pe orice
suprafață.

Cum funcționează Daikin IAQ Monitoring?
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Solutiile DAIKIN



REZIDENTIAL COMERCIAL

100 m3/h 500 m3/h + 4.000 m3/h

MC55W/VB MCK55W

(Debit de aer de pana la 330 m3/h)

Purificatorul AstroPure de la 
AAF – American Air Filter 

(membru al grupului
DAIKIN).

MCK70Y

Purificatoare de aer
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Modular R
25 000m3/h

500m3/h

Modular P
15 000m3/h

500m3/h

Profesional

750m3/h

144 000m3/h

Modular L
3 500m3/h

150m3/h

VAM-J8+EKVDX-A
2 000m3/h

150m3/h

Centrale de tratare a aerului
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În zilele noastre există o cerință tot mai mare pentru

furnizarea de aer proaspăt în clădiri:

➢ aerul proaspăt trebuie să fie furnizat clădirii în condiții

controlate (debit de aer, temperatură și umiditate).

➢ sarcinile termice ale aerului proaspăt sunt tratate

individual și nu au niciun impact asupra capacității

sistemului de aer condiționat destinat confortului.

➢ această pretratare a aerului proaspăt se realizează printr-

o unitate de tratare a aerului care continue mai multe

componente, printre care o baterie de răcire/încălzire (fie 

apă, fie DX).

Contextul dezvoltarii pentru EKVDX-A
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• În multe cazuri, există o cerință ca soluția de tratare a 

aerului proaspăt să fie conectata la sistemele VRV (din 

considerente de eficiența a instalației).

• Pentru aplicații mari (debite de aer >2000 m3/h), se 

utilizează în mod normal o centrala de tratare a aerului

personalizată.

• Pentru aplicațiile mici, unde cerințele de aer proaspăt sunt, 

de asemenea, mici, soluția unui mic „CTA” standardizat, 

conectabil la același sistem VRV ca și unitățile interioare de 

aer condiționat este ideală!

Contextul dezvoltarii pentru EKVDX-A
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• Produsul actual din portofoliul Daikin care oferă această

soluție este VKM-GB→ există o nevoie puternică pentru o 

nouă soluție cu preț și specificații mai competitive și

logistică mai simplă

• Nota importanta:

• Atat VKM-GB cat și noul EKVDX-A/VAM-J8 reprezinta o

soluție de pretratare a aerului proaspăt - nu un aparat de 

confort!!!

• VKM-GBM (la fel ca GB + umidificator): va continua să fie 

disponibil până la dezvoltarea unei noi soluții

Contextul dezvoltarii pentru EKVDX-A
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Noua soluție constă din două carcase:

• Modulul cu bateria DX – EKVDX-A: o unitate bazată pe 

unitatea interioară VRV FXSA-A (fără ventilatorul acesteia)

• Noua gamă VAM-J8: identică dpdv mecanic cu seria actuală

VAM-J, dar modernizată din punct de vedere al PCB-ului și

al software-ului de control pentru a permite conectarea cu 

modulul bateriei DX.

• Cele două unități sunt conectate între ele cu ajutorul unei

tubulaturi (care nu face parte din furnitura Daikin), precum 

și cablajul necesar pentru control.

https://ar-for-web.daikin.live.butspace.com/VamJ/

Conceptul EKVDX-A și noul VAM-J8
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Beneficiile acestei soluții:

• Flexibilitatea instalării (profitând de posibilitatea instalării unității

VAM pe orizontală, verticală sau inversă dar și alegerea lungimii

conductei de legătură în funcție de conditiile de instalare și de 

disponibilul de presiune

• Înălțime de instalare mai mică față de soluția actuală

• Nivel de sunet mai scăzut față de soluția actuală

• Capacitate mai mare de răcire/încălzire față de soluția actuală

• EKVDX poate fi evaluat suplimentar pentru utilizare cu alte produse

de ventilație descentralizată existente sau viitoare.

Sw
itch

 b
o

x

Conceptul EKVDX-A și noul VAM-J8
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Caracteristici tehnice:

- Conectivitate la VRV IV și VRV R32

- Conexiune Pereche sau Multiplă

(CR: 50-130%)

- Logica de control: temperatura aerului refulat

Conceptul EKVDX-A și noul VAM-J8

Refrigerant Unitati Exterioare EKVDX

R410A
All VRV III No

All VRV IV Yes

ERQ Νο

R32 All VRV V Yes
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Capacitati EKVDX

Sunt dezvoltate 4 module (EKVDX32A, EKVDX50A, EKVDX80A, EKVDX100A) cu următoarea corespondență cu unitățile VAM-J8:

VAM EKVDX-A R410a/R32

Dimensiuni (HxWxD)
(mm)

VAM EKVDX

VAM350J8
EKVDX32A

No / No
301 x 1.113 x 886 250 x 550 x 809

VAM500J8 Yes / Yes

VAM650J8
EKVDX50A

Yes / Yes 368 x 1.354 x 920
250 x 700 x 809

VAM800J8 Yes / Yes 368 x 1.354 x 1.172

VAM1000J8 EKVDX80A Yes / Yes 368 x 1.354 x 1.172 250 x 1.000 x 809

VAM1500J8
EKVDX100A

Yes / Yes
731 x 1.354 x 1.172 250 x 1.400 x 809

VAM2000J8 Yes / Yes

- Logica de selecție a combinației VAM+EKVDX este conform cerințelor de debit de aer proaspăt (nu în funcție de capacitate).

- Logica de selecție în raport cu unitatea exterioară este aceeași ca și pentru unitățile interioare VRV folosind indexul unității EKVDX (32, 
50, 80 și 100) in raport cu indicele unității exterioare.

EKVDX și VAM-J8 – Combinații și dimensiuni
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Model Racord conexiuni VAM 
(mm)

Reductie pentru modulul DX

EKVDX32A 200 Fara reductie

EKVDX50/80A 250 1 x reductie de la 250 la 200 mm

EKVDX100A 2* x 250 2* x reductii de la 250 la 200 mm

În funcție de combinația de unități, poate fi necesara o reductie pentru tubulatura de legatura dintre
racordurile celor două unități. Pentru un transport mai ușor, aceasta reductie este depozitata în interiorul
unității EKVDX-A.

Conectarea EKVDX-A cu VAM-J8



Local control

Note: in cadul sistemelor cu R32, din motive de siguranță, poate fi folosita doar
telecomanda Madoka BRC1H52/82. În timpul punerii în funcțiune, instalatorul
trebuie să actualizeze telecomanda prin aplicația Madoka Assistant V1.11. Dacă
instalatorul omite să efectueze actualizarea, o alarmă de comunicare (UJ) va fi 
afisata pe ecranul telecomenzii.

Central control
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EKVDX-A și VAM-J8 – Control local și centralizat



• Schimb de căldură entalpic + sensibil prin schimbătorul său special de căldură aer-aer

• Ușurință de instalare:

• Instalare orizontala, verticală sau in oglinda

• Selectare automată a disponibilului de presiune în timpul instalării

• Design subțire

• Conectivitate și comunicare directă cu instalatiile DX: integrare directă cu controlul centralizat Daikin (iTM, iTAB, 

Daikin Cloud Service) și integrare directă cu controlerele individuale Daikin (Madoka BRC1H, BRC1E etc.)

• Senzor de CO2 care declanșează reacția unității de ventilație pentru a îmbunătăți IAQ + ....

F1
-F

2VAM
VAM + EKVDX

iTM

iTab

Daikin Cloud 
Service

DIII-Net

P1-P2
P1-P2

…

Caracteristici principale ale VAM-J8
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Ce va fi disponibil?

• Concentrația de CΟ2 exprimata in ppm va putea fi vizualizată pe Madoka (BRC1H52/82*)

• Aplicabil atat pentru VAM-J8 ca solutie autonoma sau in combinatie cu EKVDX-A

• Concentrația de CO2 va putea fi vizualizată pe ecranul cu meniu detaliat

Ce se așteaptă de la instalator?

În timpul punerii în funcțiune, instalatorul trebuie să actualizeze telecomanda prin Madoka
Assistant (versiunea nouă va fi anunțată la lansarea acestei funcții)

Lansare:
Q1 CY22

Context:
• Senzorul de CO2 BRYMA este o opțiune disponibilă pentru

unitățile VAM-FC/J/J8
• Reprogramarea lui Madoka astfel încât să poată vizualiza CO2
• Oferă o soluție completă de monitorizare IAQ + ventilație!!!

Vizualizare CO2 pe telecomandă BRC1H52/82* Madoka
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Purificatoare aer / centrala 
tratare aer / climatizare

Stație măsurări interioare 
calitatea aerului (CO2, Temp, RH)
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Va multumesc pentru atentie!


