Nasza misja

Najmniejsze
oddziaływanie
na środowisko
naturalne

Pierwszy w Europie system kasetonowy przeznaczony
do niewielkich zastosowań komercyjnych na czynnik
chłodniczy R-32

To tutaj

Ewolucja w zakresie czystego
komfortu i efektywności
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Poznaj następną
generację
W biznesie, tylko to, co najlepsze jest
wystarczająco dobre dla klientów i pracowników.
Unikalne technologie Daikin pozwalają zapewnić
klientom komfort przez cały rok, a oprócz tego oferują
najwyższą efektywność energetyczną, niezawodność
i kontrolę.

Bluevolution

Sky Air
Rozwiązanie dla
niewielkich zastosowań komercyjnych.
Dzięki zapewnieniu wiodącej w branży efektywności
sezonowej, Sky Air jest niezawodnym systemem
o długiej trwałości. Charakteryzuje go doskonała
elastyczność, szeroki typoszereg jednostek
wewnętrznych oraz idealne dopasowanie do
specyficznych potrzeb i obiektów. Za pośrednictwem
usługi w chmurze, można sprawdzać, czy temperatura
jest idealna, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.
Daikin Sky Air pomaga uzyskać idealną atmosferę do
osiągnięcia sukcesu.

Technologia Bluevolution wykorzystuje czynnik
chłodniczy R-32, który jest dużo bardziej przyjazny dla
środowiska niż poprzednie czynniki chłodnicze. W tej
klasie czynników chłodniczych, wywiera najmniejszy
wpływ na środowisko.
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Niezliczona ilość
korzyści pozwala
uszczęśliwić klientów
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Właściwości

Poznaj oryginalną konstrukcję Daikin
kasety z nawiewem obwodowym z technologią Bluevolution
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Pierwszy w Europie system
kasetonowy przeznaczony
do niewielkich zastosowań
komercyjnych na czynnik
chłodniczy R-32
Unikalna kaseta z nawiewem obwodowym Sky Air jest
pierwszym urządzeniem klimatyzacyjnym do użytku
komercyjnego na czynnik chłodniczy R-32, którego potencjał
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) jest o 68% niższy
niż R-410A.

Zalety
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›› Najwyższa efektywność (SEER aż do 7,35) na rynku
›› Nie wymaga corocznej kontroli szczelności instalacji
chłodniczej, co obniża koszty konserwacji
›› O 10% mniejsza ilość czynnika chłodniczego

Niezrównany komfort w pomieszczeniach
Unikalna kaseta z nawiewem obwodowym zapewnia najwyższy komfort w pomieszczeniach
z najlepszą efektywnością energetyczną, aby zatrzymać klientów dłużej w sklepie
›› Unikalny nawiew powietrza 360° pozwala uniknąć miejsc o wysokiej temperaturze
›› Czujniki inteligentne i zmienna temperatura czynnika chłodniczego pozwalają uniknąć
zimnych przeciągów, a energia nie jest zużywana, jeżeli nie ma takiej potrzeby
›› Pięciostopniowa regulacja prędkości wentylatora zapewnia idealną ilość powietrza
›› Bardzo cicha eksploatacja dzięki trybowi cichej pracy
›› Szereg intuicyjnych i łatwych w obsłudze sterowników
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Centralne sterowanie systemem Sky Air z łatwego w obsłudze ekranu dotykowego.
Inteligentny sterownik na tablet oferuje dedykowane rozwiązania przeznaczone do sterowania
dla niewielkich zastosowań komercyjnych i umożliwia połączenie z usługą w chmurze Daikin.

Połączenie z usługą w chmurze Daikin
›› Sterowanie systemem z każdego miejsca i o każdej porze
›› Monitorowanie zużycia energii i analiza porównawcza z innymi instalacjami
›› Instalatorzy i kierownicy techniczni otrzymują alarmy, dzięki czemu są oni w stanie dostarczyć
pomoc techniczną w sposób zdalny

Od jednego do ∞ liczby instalacji

STEROWANIE
LOKALNE

USŁUGI
W CHMURZE
DAIKIN

Klient

Instalator/technik
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Technologie w miejscu oświetlenia
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Technologia wymiany

!

Jeżeli jesteś właścicielem systemu klimatyzacji,
możesz w prosty sposób go zaktualizować dzięki
technologii Bluevolution. To szybka i prosta
aktualizacja systemu, bez przerw w codziennych
działaniach, tańsza w porównaniu do całkowitej
modernizacji. Autoryzowani Partnerzy Daikin
wymieniają tylko jednostki zewnętrzne
i wewnętrzne, pozostawiając istniejące orurowanie
i okablowanie.
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Wymiana

jednostek
wewnętrznych
i zewnętrznych
Wymiana systemów Daikin
i innych producentów

✓

Ponowne

wykorzystanie
istniejących rur
i okablowania

Kaseta z funkcją automatycznego czyszczenia
Kasetę z nawiewem obwodowym wyposażono w filtr z funkcją automatycznego czyszczenia. Charakteryzuje ją o 50% większa
efektywność w porównaniu do standardowej kasety - a to oznacza niższe rachunki za prąd.

Pierwsza w branży
o sprawdzonej konstrukcji
nawiewu powietrza 360°

Inteligentne czujniki zwiększają
komfort i efektywność

czujnik
obecności

Elastyczna instalacja
z indywidualnym sterowaniem
klapą nawiewu

Filtr o wysokiej skuteczności
›› Zwiększa efektywność o 50%

i ułatwia konserwację, ponieważ
nie trzeba otwierać urządzenia,
aby przeprowadzić czyszczenie
filtra
›› Codzienne czyszczenie filtra
odbywa się automatycznie.
Zapełniony pojemnik na
kurz można w prosty sposób
opróżnić za pomocą odkurzacza.
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czujnik podłogowy

FILTR Z FUNKCJĄ
AUTOMATYCZNEGO CZYSZCZENIA

Zmienna temperatura czynnika chłodniczego zapewnia maksymalną efektywność
Zmienna temperatura czynnika chłodniczego automatycznie dostosowuje temperaturę czynnika chłodniczego do obciążenia.
A to decyduje o zachowaniu idealnej równowagi między efektywnością a komfortem. To oferta najwyższej efektywności sezonowej przez
cały rok i szybkiej reakcji systemu w najgorętsze dni.

Chłodzenie
Wartości domyślne
Te

Dostosowany indywidualnie
Te maks

Te

Te maks

Te min

Te min
Ta

Zima

Ogrzewanie
Wartości domyślne
Tc

Jesień

Wiosna

Lato

Ta

Dostosowany indywidualnie
Tc maks

Tc
Tc maks

Tc min

Tc min
Ta
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Zima

Jesień

Wiosna

Lato

Ta

Tin = temperatura wewnętrzna /
Tset = nastawa / Te = temperatura
parowania czynnika chłodniczego
Tc = temperatura skraplania czynnika
chłodniczego / Ta = temperatura
zewnętrzna

Dane techniczne

FCAHG-F + RZAG-LV1

Kaseta o wysokim
współczynniku COP
z nawiewem obwodowym
Wylot powietrza we wszystkich kierunkach 360° zapewnia
optymalną efektywność i komfort

FCAHG71-100-125-140F
FCAHG-F

›› Wiodąca na rynku technologia rozbudowana o R-32
›› O 68% niższy współczynnik GWP w porównaniu do produktów na
R-410A
›› O 10% mniejsza ilość czynnika chłodniczego w porównaniu do
produktów na R-410A
›› O minimalnie 5% większa efektywność w porównaniu do
produktów na R-410A
›› Sterowanie cyklem pracy (za pomocą BRC1E53A/B/C)
›› Tryb oszczędzania energii można ustawić na 70% lub 40%
zapotrzebowania (za pomocą BRC1E53A/B/C)
›› Dostępnych 5 różnych prędkości wentylatora
›› Dostępne wszystkie funkcje kasety z nawiewem obwodowym na
R-410A o wysokim współczynniku COP

Dane dotyczące efektywności
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Pobór mocy
Chłodzenie
Ogrzewanie
Chłodzenie
Efektywność
sezonowa (wg
EN14825)
Ogrzewanie
(przeciętne
warunki
klimatyczne)
Efektywność
nominalna

FCAHG + RZAG
kW
kW
Nom.
kW
Nom.
kW
Klasa energetyczna
Pdesign
kW
Wartość SEER
Roczne zużycie energii
kWh
Klasa energetyczna
Pdesign
kW
SCOP/A
Roczne zużycie energii
kWh

EER
COP
Roczne zużycie energii
Klasa energetyczna Chłodzenie/Ogrzewanie

kWh

RZAG100-140L7V1
RZAG71LV1

71F + 71LV1
6,8
7,5
1,66
1,56

BRC1E53A/B/C
BRC1E52A-B BRC7FA532F

100F + 100LV1
9,5
10,8
2,15
2,16
A++
9,50

6,80

125F + 125LV1
12,0
13,5
3,00
3,07
12,00
6,94
605

7,35
324
A+
5,65
4,54
1.743
4,09
4,80
830

140F + 140LV1
13,4
15,5
4,00
3,77
3,35
4,12
2.000

452
A++
9,13
4,64
2.753
4,42
4,99
1.075

9,52
4,63
2.879
4,00
4,40
1.500
A/A

Efektywność nominalna: chłodzenie przy 35°/27° nominalnego obciążenia, ogrzewanie przy 7°/20° nominalnego obciążenia | EER/COP według Eurovent 2012, do użytku wyłącznie poza UE

Jednostka wewnętrzna
Wymiary
Jednostka
Panel dekoracyjny
Model

Poziom mocy
akustycznej
Poziom ciśnienia
akustycznego
Czynnik chłodniczy

Kolor
Wymiary
Ciężar
Chłodzenie
Ogrzewanie
Chłodzenie
Ogrzewanie
Typ
GWP

Jednostka zewnętrzna
Wymiary
Jednostka
Poziom mocy akustycznej Chłodzenie
Poziom ciśnienia
Chłodzenie
akustycznego
Ogrzewanie
Tryb cichej pracy nocnej
Zakres pracy
Chłodzenie
Ogrzewanie
Czynnik chłodniczy
Typ/Ilość/GWP
Połączenia instalacji Ciecz
rurowej
Gaz
Długość instalacji
rurowej
Zasilanie

Wysokość x Szerokość x Głębokość

Wysokość x Szerokość x Głębokość

Wysoki/Niski
Wysoki/Niski

Wysokość x Szerokość x Głębokość
Nom.
Nom.
Poziom 1
Temp. otoczenia Min.~Maks.
Temp. otoczenia Min.~Maks.
Śr. zew.
Śr. zew.
JZ-JW
System

Faza/Częstotliwość/Napięcie

Maks.
Równoważna
Bez doładowania

FCAHG
mm

mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA

RZAG
mm
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB
kg/TCO₂eq
mm
mm
m
m
m
Hz/V

71F

100F

125F
140F
288x840x840
BYCQ140D7GFW1 - panel z funkcją automatycznego czyszczenia z filtrem z drobnymi oczkami / BYCQ140D7GW1 panel z funkcją automatycznego czyszczenia / BYCQ140D7W1W - biały / BYCQ140D7W1 - biel z szarymi żaluzjami
Czysto - biały (RAL 9010)
130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4
53
61
53
61
36/29
44/33
45/35
45/37
36/29
44/33
45/35
45/37
R-32
675
71LV1
990x940x320

100LV1

125LV1
1.430x940x320
66
51

64
48
50
43

49
51

140LV1
67
52
52

45
-15~50
-20~15,5

R-32/2,6/1,8/675

R-32/3,4/2,3/675
9,52
15,9

55
75

85
100
30
1~/50/60/220-240

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane
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Lider

innowacji

Obniż emisję dwutlenku węgla
z kasetą Seasonal Smart Bluevolution
›› Pierwsza w Europie kaseta przeznaczona do niewielkich zastosowań komercyjnych na czynnik chłodniczy R-32
›› Ekskluzywna i oryginalna kaseta Daikin z nawiewem obwodowym i funkcją automatycznego czyszczenia
›› O 68% mniejsza emisja dwutlenku węgla w porównaniu do odpowiedników na czynnik chłodniczy R-410A
›› Najwyższe efektywności sezonowe, SEER aż do 7,35
›› O 15% mniejsza ilość czynnika chłodniczego w porównaniu do systemów na czynnik chłodniczy R-410A
›› Nie wymaga corocznej kontroli szczelności instalacji chłodniczej
›› Pakiet z nowymi funkcjami - ciągła praca z niskim poziomem głośności, 5-stopniowa regulacja prędkości
wentylatora, dłuższa instalacja rurowa aż do 85 m
›› Rozwiązanie dostępne z nowym inteligentnym sterownikiem na tablet Daikin

-68%

Nie musisz już dalej szukać - wyjątkowej konstrukcji, komfortu 360°, najwyższej efektywności energetycznej,
najniższego oddziaływania na środowisko naturalne i niższych kosztów w całym cyklu eksploatacji

Dołącz do misji Daikin już dziś.
Odwiedź stronę: www.daikineurope.com/commercial/bluevolution
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