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CUTII DE COMANDĂ PENTRU APLICAŢII AHU VENTILAŢIE CU 
RECUPERARE DE CĂLDURĂ

PENTRU ERQ

EKEQDCB EKEQFCB VAM 150~2000
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BRC1E51A/B
Telecomandă standard cu fir cu interfaţă cu text complet şi iluminare 
de fundal

  

BRC1D52
Telecomandă de bază cu fir cu programator săptămânal   

BRC301B61
Telecomandă cu fir pentru HRV - - 

BRP4A50
Kit de control pentru încălzitor auxiliar terţ - - 

KRP50-2
Adaptor PCB pentru controlul umidificatorului terţ/pentru ieşirea de 
semnal de funcţionare

- - 

Senzor extern de temperatură cu fir KRCS01-1 - -

Adaptor pentru cablare pentru monitorizare externă/control extern 
prin intermediul contactelor lipsite de potenţial şi control al valorii de 
referinţă prin intermediul 0-140 Ω

KRP4A51 - -

Adaptor pentru cablare pentru monitorizare externă/control extern (controlează 1 sistem întreg) - - KRP2A61

Adaptor de control extern pentru unitatea exterioară DTA104A61 Întrebaţi reprezentantul Daikin -

Cutie de instalare/placă portantă pentru adaptorul PCB - - KRP1B93

Conectare la control centralizat - - Standard

UNITĂŢI DE CONDENSARE CU INVERTER ÎN POMPĂ DE CĂLDURĂ

ERQ 100~140 AV1 ERQ 125 AW1 ERQ 200~250 AW1
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KRC19-26A6
Selector mecanic de răcire/încălzire – permite comutarea între răcire, 
încălzire şi numai ventilator a unui întreg sistem de pompă de căldură 
sau a unei cutii BS a unui sistem cu recuperarea căldurii. Se conectează la 
bornele A-B-C ale unităţii exterioare/cutiei BS.

  

KJB111A
Cutie de instalare pentru selector la distanţă de răcire/încălzire KRC19-26   
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Kit tavă de condens centrală
Se instalează în partea inferioară a unităţii exterioare şi colectează apa de condens 
de la toate evacuările plăcilor inferioare într-o singură evacuare. În zonele reci, 
acesta trebuie încălzit de un încălzitor furnizat la faţa locului pentru a preveni 
îngheţarea apei provenite din condens în tăviţa pentru colectarea condensului.

- KWC26B160 KWC26B280

RXYSQ

Adaptor de control extern pentru unitatea exterioară
Permite activarea funcţionării în modul zgomot scăzut şi a trei niveluri de 
limitare a solicitării prin intermediul contactelor lipsite de potenţial externe. 
Se conectează la linia de comunicaţii F1/F2 şi necesită alimentare electrică de 
la o unitate interioară.

DTA104A53/61/62

Pentru instalarea într-o unitate interioară: tipul exact al adaptorului depinde de tipul unităţii interioare 

Consultaţi Opţiuni şi accesorii pentru unităţi interioare

KRC19-26A6
Selector mecanic de răcire/încălzire – permite comutarea între răcire, încălzire 
şi numai ventilator a unui întreg sistem de pompă de căldură sau a unei cutii 
BS a unui sistem cu recuperarea căldurii. Se conectează la bornele A-B-C ale 
unităţii exterioare/cutiei BS.



KJB111A
Cutie de instalare pentru selector la distanţă de răcire/încălzire KRC19-26 

Senzori şi alte dispozitive


