CAŁKOWICIE PŁASKA KASETA

Prosta,
funkcjonalna,

genialna

Całkowicie
płaska
kaseta

Prosta,
funkcjonalna,
genialna
Firma Daikin, jako lider rynku, ponownie
wytycza kierunek, wprowadzając na
rynek kolejną kasetę wysokiej klasy,
o doskonałej konstrukcji, zapewniającą
wysoką sprawność działania oraz niskie
zużycie energii.
Całkowicie płaska kaseta łączy w sobie
najnowsze
osiągnięcia
technologii
z funkcjami oszczędzania energii, które
poprawiają
komfort
użytkownika,
a wszystko to osadzone w unikalnej
obudowie, umożliwiającej wpasowanie
widocznej części panelu w standardowe
sufitowe moduły architektoniczne.

W pełni zintegrowana,
całkowicie dyskretna
Pomysł naszych projektantów ze znanej agencji projektowej
„yellow
z

design”,

wymagającymi

polegał
kryteriami

na

zapewnieniu

architektonicznymi

zgodności
projektu.

Całkowicie płaska kaseta jest łatwo rozpoznawalną konstrukcją
o eleganckim białym wykończeniu powierzchni z opcjonalnym
srebrnym (po lewej stronie na zdjęciu) lub białym panelem
dekoracyjnym (po prawej stronie na zdjęciu). Kaseta harmonizuje
się z otoczeniem, stając się całkowicie dyskretnym urządzeniem.
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UNIKALNA!
Idealnie wpasowana w sufit
Całkowicie płaska kaseta jest pierwszą kasetą idealnie wpasowaną
w sufit, harmonizującą dyskretnie z sufitem.

Doskonale pasuje do architektonicznych modułów
sufitowych
Całkowicie płaska kaseta jest dopasowana do standardowych
europejskich

architektonicznych

modułów

sufitowych.

Nowo zaprojektowany panel w pełni integruje się w jednym
standardowym europejskim panelu sufitowym, umożliwiając
montowanie lamp, głośników i instalacji przeciwpożarowych
w sąsiednich modułach sufitowych.
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Wyróżnia się dzięki
doskonałości
Komfort kontrolowany czujnikami
Aby zapewnić idealny komfort, całkowicie płaską kasetę
wyposażono w dwa opcjonalne czujniki połączone
z zaawansowanym sterownikiem.

Czujnik obecności dostosowuje wartość zadaną lub wyłącza
jednostkę, kiedy w pomieszczeniu nie przebywają osoby, unikając
niepotrzebnego chłodzenia bądź ogrzewania, oszczędzając
w ten sposób energię. Z chwilą wykrycia ruchu następuje
przywrócenie pierwotnej nastawy temperatury, co zapewnia
doskonałe warunki pracy przez cały czas.
Czujnik dostosowuje również kierunek nawiewu powietrza
w zależności od miejsca przebywania osób w pomieszczeniu,
zapewniając komfort każdej z nich przez cały czas.
Ponieważ ciepłe powietrze wznosi się, naturalny rozkład
temperatury w pomieszczeniu polega na utrzymywaniu wyższej
temperatury przy suficie oraz niższej temperatury przy podłodze.
Czujnik ‘podłogowy’ kasety wykrywa tę różnicę temperatur i tak
przekierowuje nawiew powietrza, aby zapewnić równomierny
rozkład temperatury: zimne stopy to już historia!

Elastyczne rozwiązanie
Elastyczne użytkowanie pomieszczeń często oznacza tworzenie
tymczasowych lub stałych barier poprzez pozostawianie
kasety w pobliżu ściany lub w narożniku pomieszczenia, czego
skutkiem jest brak zrównoważenia strumienia powietrza. Nasza
zaawansowana technologia jest przygotowana na tę okoliczność
- stworzyliśmy możliwość użycia sterownika do indywidualnego
sterowania klapami, aby przywrócić optymalną efektywność i,
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aby oszczędzić na kosztach za energię.

Najwyższa
efektywność
przez cały rok

Komfort ciszy
Całkowicie płaska kaseta należy do najcichszych na
rynku niewielkich urządzeń komercyjnych. Oprócz
wyposażenia w czujniki posiada różne funkcje, które
zostały zaprojektowane, aby zapewnić użytkownikowi
wyższy poziom komfortu i przyjemności użytkowania.

Podobnie

jak

w

przypadku

wszystkich

produktów firmy Daikin, ta kaseta oferuje

Jakość powietrza

wyjątkową efektywność sezonową, a czujnik

Jakość powietrza w pomieszczeniu jest równie ważna

obecności wykazał możliwość redukowania

udoskonalone filtry, usuwające cząstki kurzu, aby
mieć pewność czystości powietrza. Ponadto, specjalny

zużycia energii o około 27%*.


jak jego temperatura w związku z tym montujemy

program umożliwia redukcję wilgotności bez zmiany
*wartość szacowana

temperatury.

Intuicyjne sterowanie
Zaawansowany sterownik całkowicie płaskiej kasety
zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad środowiskiem
pracy. Duży ekran wyświetlacza oraz instrukcje ekranowe
w połączeniu z wyraźnie oznaczonymi przyciskami
umożliwia użytkownikom szybkie ustawienie żądanych
warunków i skupienie się na wykonywanej pracy.
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INVERTER

Inwerter

Programowany
zegar
tygodniowy

Oszczędzanie
energii w trybie
bezczynności

Zdalny sterownik
bezprzewodowy
na podczerwień

Działanie podczas
nieobecności
użytkowników

Sterownik
przewodowy

Tylko
wentylator

Zapobieganie
przeciągom

Tryb pełnej
mocy

Automatyczne
przełączanie między
chłodzeniem i grzaniem

Automatyczne
ponowne
uruchomienie

Autodiagnostyka

Zestaw
pompki
skroplin

Układy twin/triple/
double twin FFQ-C

Cicha praca

System "Multi"
FFQ-C

Cicha praca
jednostki
zewnętrznej

Zapobieganie
zabrudzeniom
sufitu

Super Multi Plus
FFQ-C

Grzanie i chłodzenie

Automatyczny
swing pionowy

Stopniowa
regulacja prędkości
wentylatora

Program
osuszania

Zamienny na R22

biały panel

srebrny i biały panel

Doskonałe rozwiązanie dla małych systemów komercyjnych.
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
Wydajność chłodnicza Min./Nom./Maks.
kW
Wydajność grzewcza Min./Nom./Maks.
kW
Pobór mocy
Chłodzenie
Min./Nom./Maks. kW
Grzanie
Min./Nom./Maks. kW
Sprawność
Chłodzenie
Etykieta energetyczna
sezonowa (według
Pdesign
kW
EN14825)
SEER
Roczne zużycie energii kWh
Grzanie
Etykieta energetyczna
(przeciętne
Pdesign
kW
warunki
SCOP
klimatyczne)
Roczne zużycie energii kWh
Sprawność nominalna EER
(chłodzenie przy temp. COP
35°/27° i obciążeniu nom.,
kWh
ogrzewanie przy temp. Roczne zużycie energii
7°/20° i obciążeniu nom.) Etykieta energetyczna Chłodzenie/grzanie
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Głęb. mm
Ciężar
Jednostka
kg
Panel dekoracyjny Model
Kolor
Wymiary
Wys. x Szer. x Głęb. mm
Ciężar
kg
Natężenie przepł.
Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski m³/min
pow. przez wentylator Grzanie
Wysoki/Nom./Niski m³/min
Poziom mocy akust. Chłodzenie
dBA
Poziom ciśnienia Chłodzenie
Wysoki/Nom./Niski dBA
akust.
Grzanie
Wysoki/Nom./Niski dBA
Podłączenie inst. Ciecz
Śr. zewn.
mm
rurowej
Gaz
Śr. zewn.
mm
Zasilanie
Liczba faz/Częstotl./Napięcie
Hz / V
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Głęb.
Ciężar
Jednostka
Natężenie przepł.
Chłodzenie
Wysoki/Super niski
pow. przez wentylator Grzanie
Wysoki/Super niski
Poziom mocy
Chłodzenie
akust.
Grzanie
Wys./Nisk./Ciche działanie
Poziom ciśnienia Chłodzenie
akust.
Wys./Nisk./Ciche działanie
Grzanie
Temp. otoczenia Min.~Maks.
Zakres pracy
Chłodzenie
Temp. otoczenia Min.~Maks.
Grzanie
Czynnik chłodniczy Typ/GWP
Podłączenie inst. Dł. inst. rurowej JZ-JW
Maks.
rurowej
Różnica poziomów JW- JZ Maks.
Zasilanie
Liczba faz/Częstotl./Napięcie
Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)
Prąd - 50Hz

FFQ25C
1,4/2,50/4,0
1,3/3,20/5,1
0,360/0,560/1,470
0,300/0,820/1,650

FFQ50C
1,7/5,0/5,3
1,7/5,8/6,0
-/1,560/-/1,660/-

3,40
6,32
188

5,00
5,93
295
A
3,84
3,90
1378
3,21
3,49
780

A+

A+
2,31
4,24
763
4,46
3,90
280
A/A

3,10
4,10
1059
3,70
3,50
460

m
m
Hz / V
A

5,70
5,71
349
A+
3,96
4,04
1373
3,02
3,41
945
B/B

A/B
260x575x575
16

17,5
BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2
Biały (N9,5) /biały (N9,5) + srebrny/biały (RAL9010)
46x620x620/620x46x620/55x700x700
2,8/2,8/2,7
10/8,5/6,5
12/10/7,5
10/8,5/6,5
12/10/7,5
51
56
34/30,5/25
39/34/27
34/30,5/25
39/34/27
6,35

9/8/6,5
9/8/6,5
48
31/28,5/25
31/28,5/25
9,5

14,5/12,5/9,5
14,5/12,5/9,5
60
43/40/32
43/40/32
12,7

1~ / 50 / 220-240
RXS25L

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CWB

FFQ60C
1,7/5,7/6,5
1,7/7,0/8,0
-/1,890/-/2,050/-

A++

RXS35L

RXS50L

550 x 765 x 285
34
33,5/30,1

RXS60L
735 x 825 x 300

47
50,9/48,9
45,0/43,1

36,0/30,1
28,3/25,6

59
59
46/-/43
47/-/44

61
61
48/-/44
48/-/45

48
50,2/45,0
46,3/46
62
62

48/44/48/45/-

49/46/49/46/-

-10~46
-15~18
R-410A/1975
-

(1) EER/COP zgodnie z Eurovent 2012, do użytku tylko poza UE (2) Wymiary nie obejmują skrzynki sterowniczej
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FFQ35C
1,4/3,4/4,0
1,3/4,20/5,1
0,360/0,920/1,470
0,300/1,200/1,650

2,50
6,11
143

Filtr
powietrza

20
15

30
20,0
1~ / 50 / 220-230-240

1~ / 50 / 220-240
-

Układy TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN

•

W przypadku pomieszczeń długich lub o nieregularnym kształcie można wykorzystywać
do czterech jednostek wewnętrznych połączonych z jedną jednostką zewnętrzną.
Wszystkie jednostki wewnętrzne są równocześnie sterowane.

•

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
RZQG71L8V1
RZQG71L8Y1
RZQG100L8V1
RZQG100L8Y1
Seasonal Smart RZQG125L8V1
RZQG125L8Y1
RZQG140L7V1
RZQG140LY1

• praca w trybie grzania aż do
temperatury -20°C
• długość instalacji rurowej 75 m
• kompatybilne z D-BACS

RZQ200C
RZQ250C
RZQSG71L3V1
RZQSG100L8V1
RZQSG125L8V1
RZQSG140LV1

System „Multi”

RZQSG100L8Y1
RZQSG125L8Y1
RZQSG140LY1

•
•

FFQ-C
50

35
2
3
4
4

• praca w trybie grzania aż do
temperatury -15°C
• długość instalacji rurowej
100 m

-

• praca w trybie grzania aż do
temperatury -15°C
• długość instalacji rurowej 50 m
• kompatybilne z D-BACS

2
3
4
4

60

2
3
3

2

4

3

-

4
2
3
3

2

Jedna jednostka zewnętrzna typu multi może zasilać do dziewięciu jednostek wewnętrznych w różnych
pomieszczeniach. Klimat w każdym z pomieszczeń jest oczywiście sterowany indywidualnie.
Zapewnia to najwyższą efektywność i optymalny komfort w poszczególnych przestrzeniach.

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
2MXS50H
3MXS40K
3MXS52E
3MXS68G
4MXS68F
4MXS80E
5MXS90E
RXYSQ-P8V1
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Grzanie i chłodzenie, odzysk ciepła
W pełni zintegrowane rozwiązania dla średnich i dużych środowisk komercyjnych, łączących maksymalnie
64 jednostek wewnętrznych w jednym systemie, z indywidualnym ich sterowaniem.
•
•
•

Doskonały komfort dzięki jednoczesnemu ogrzewaniu jednych pomieszczeń i chłodzeniu innych.
Możliwe jest darmowe ogrzewanie pomieszczeń lub wody użytkowej dzięki odzyskowi ciepła.
Regulacja temperatury, doprowadzanie świeżego powietrza, kurtyny powietrzne i produkcja ciepłej wody –
wszystko zintegrowane w jednym systemie.

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA
Wydajność chłodnicza Nom.
Wydajność grzewcza Nom.
Chłodzenie
Nom.
Pobór mocy 50 Hz
Grzanie
Nom.
Wymiary
Jednostka
Wys. x Szer. x Głęb.
Ciężar
Jednostka
Model
Kolor
Panel dekoracyjny
Wymiary
Wys. x Szer. x Głęb.
Ciężar
Wysoki/Nom./Niski
Natężenie przepł. pow. Chłodzenie
przez wentylator - 50 Hz Grzanie
Wysoki/Nom./Niski
Poziom mocy akust. Chłodzenie
Wys./Nom.
Wysoki/Nom./Niski
Poziom ciśnienia Chłodzenie
akust.
Grzanie
Wysoki/Nom./Niski
Czynnik chłodniczy Typ
Podłączenie inst. rurowej Ciecz/ Śr. zewn. / Gaz/ Śr. zewn. /Spust
Zasilanie
Liczba faz/Częstotl./Napięcie
Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)
Prąd - 50Hz
Patrz katalog VRV, aby uzyskać więcej informacji o możliwych układach.

kW
kW
kW
kW
mm
kg

mm
kg
m³/min
m³/min
dBA
dBA
dBA
mm
Hz/V
A

FXZQ15A
1,7
1,9

FXZQ20A
2,2
2,5
0,043
0,036

FXZQ25A
2,8
3,2

FXZQ32A
3,6
4,0
0,045
0,038
260x575x575

16,5
BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Biały (N9,5) /biały (N9,5) + srebrny / biały (RAL9010)
46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
2,8 / 2,8 / 2,7
8,5/7/6,5
8,7/7,5/6,5
9/8/6,5
10/8,5/7
8,5/7/6,5
8,7/7,5/6,5
9/8/6,5
10/8,5/7
49/50/51/31,5/28/25,5
32/29,5/25,5
33/30/25,5
33,5/30/26
31,5/28/25,5
32/29,5/25,5
33/30/25,5
33,5/30/26
R-410A
6,35/12,7/VP20 (śr. wew. 20/śr. zew. 26)
1~/50/220-240
16

FXZQ40A
4,5
5,0
0,059
0,053

15,5

FXZQ50A
5,6
6,3
0,092
0,086
18,5

11,5/9,5/8
11,5/9,5/8
54/37/32/28
37/32/28

14,5/12,5/10
14,5/12,5/10
60/43/40/33
43/40/33
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Prosta,
funkcjonalna,

genialna

Nowa europejska etykieta energetyczna:
podwyższenie poprzeczki
w zakresie efektywności energetycznej
Aby zapewnić realizację ambitnych celów środowiskowych 20-20-20, Europa nakłada minimalne wymagania
sprawności dla projektów związanych ze zużywaniem energii. Te minimalne wymagania obowiązują od
1 stycznia 2013 r. i będą podwyższane w kolejnych latach.
Dyrektywa Eco-Design nie tylko systematycznie podwyższa wymagania minimalne dotyczące efektywności
ekologicznej, ale również spowodowała wprowadzenie zmiany metody pomiaru tej efektywności, aby lepiej
odpowiadała warunkom rzeczywistym. Nowe wskazanie sprawności sezonowej przedstawia znacznie
dokładniejszy obraz rzeczywistej spodziewanej efektywności energetycznej w ciągu całego sezonu grzania
lub chłodzenia.
Obraz ten uzupełnia nowa etykieta energetyczna dla Unii Europejskiej. Obecna etykieta, wprowadzona
w roku 1992 i modyfikowana od tamtej pory, umożliwia użytkownikom dokonywanie porównań
i podejmowanie decyzji o zakupach w oparciu o jednolite kryteria klasyfikowania. Nowa etykieta obejmuje
wiele poziomów klasyfikacji od A+++ do D, reprezentowanych przez odcienie kolorów od ciemnej zieleni
(najwyższa sprawność energetyczna) po czerwień (najniższa sprawność). Informacje, jakie zawiera nowa
etykieta, obejmują nie tylko wskaźnik sprawności sezonowej dla grzania (SCOP) i chłodzenia (SEER),
lecz również roczne zużycie energii oraz poziomy głośności. Pozwala to użytkownikom końcowym na
dokonywanie bardziej świadomych wyborów, ponieważ sprawność sezonowa odzwierciedla sprawność

Daikin Europe N.V. jest uczestnikiem Programu
Certyfikującego Eurovent dla zespołów chłodzących
ciecz (LCP), central klimatyzacyjnych (AHU)
i klimakonwektorów (FCU), sprawdzić ważność
certyfikatu na stronie internetowej: www.euroventcertification.com lub www.certiflash.com

Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi
wiążącej oferty Daikin Europe N.V. Zawartość broszury powstała dzięki wiedzy
Daikin Europe N.V. Nie udzielamy wyraźnie zastrzeżonej ani dorozumianej
gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do
określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym
wydawnictwie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia. Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, wynikające z lub
związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszej broszury.
Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści.

Dystrybucja produktów Daikin:
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klimatyzatora lub pompy ciepła w całym sezonie.

