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Dovršenost oblike 
in tehnologije 
v enem 
Daikin, kot vodilni na tržišču, zopet kaže 

pot s predstavitvijo še ene kasete vrhunske 

kakovosti, ki skupaj z odlično obliko ponuja 

tudi izjemno učinkovitost in nizko porabo 

energije ter predstavlja idealno rešitev 

za pisarne, banke in lastnike trgovin. 

Popolnoma ploska kaseta vključuje 

najnovejšo tehnologijo s funkcijami 

varčevanja z energijo, ki izboljšujejo 

uporabnikovo udobje, v edinstveni obliki, 

ki omogoča, da se vidna plošča plosko 

prilega v standardne arhitekturne stropne 

plošče.

Popolnoma 
ploska 
kaseta

Popolnoma integrirana, 
popolnoma neopazna
Zasnova, kot so jo naši oblikovalci iz priznanega oblikovalskega 

biroja "yellow design" imeli v mislih, je bila ustreznost 

zahtevnim kriterijem oblikovanja, ki jih imajo arhitekti.  

Popolnoma ploska kaseta ima edinstveno ikonsko, klasično, 

obliko z elegantno zaključno dodelavo v belem z izbirno 

srebrno ali belo okrasno ploščo.  Kaseta se popolnoma prilega 

in postane diskretna, nevidna enota.
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Popolnoma poravnana s stropom

Popolnoma ploska kaseta je prva kaseta, ki je povsem poravnana 

s stropom, zato se enota diskretno zlije v strop.

Odlično se prilega arhitekturnim stropnim ploščam

Popolnoma ploska kaseta se brezhibno prilega standardnim 

evropskim arhitekturnim stropnim ploščam. Novo oblikovana 

plošča se popolnoma zlije v eno stropno ploščo, tako da je 

mogoče luči, zvočnike in razpršilne šobe namestiti v sosednje 

stropne plošče.



Različnost v 
odličnosti
Udobje, ki ga upravlja tipalo

Za zagotovitev vrhunskega udobja je popolnoma 

ploska kaseta opremljena z dvema izbirnima tipaloma, 

povezanima z naprednim krmilnikom. 

Prilagodljiva rešitev

Potreba po prilagodljivi izrabi prostora pogosto pomeni 

postavitev začasnih ali trajnih ovir, zato kaseta ostaja bodisi 

preblizu stene ali v vogalu, to pa povzroči neravnovesja v 

zračnem pretoku. Naša napredna tehnologija to predvideva, zato 

smo omogočili uporabo krmilnika za individualno odpiranje 

ali zapiranje ene od štirih loput in s tem vselej optimalno 

učinkovitost in prihranek pri strošku za energijo.

4

Tipalo tudi prilagaja smer zračnega toka glede na mesto, kjer 

se v sobi nahajajo ljudje, in tako v vsakem trenutku poskrbi za 

udobje vsakega posameznika.

Ker se vroči zrak dviga, je po naravni razporeditvi temperature 

prostor toplejši bližje stropu in hladnejši blizu tal. ‘Talno’ tipalo 

kasete zaznava temperaturno razliko in preusmerja zračni tok tako, 

da zagotovi enakomerno razporeditev temperature: mrzle noge so 

preteklost!

Če ni v prostoru nikogar, tipalo prisotnosti prilagodi nastavitveno 

točko ali izključi enoto in tako prepreči nepotrebno hlajenje 

ali gretje ter prihrani energijo. Ko zazna gibanje, ponastavi 

temperaturo ponovno na prvotno nastavitveno točko in poskrbi 

za brezhibno delovanje v vsakem trenutku.

4
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Neslišno udobje

Popolnoma ploska kaseta je najtišja enota na tržišču 

in se poleg tipal odlikuje tudi po različnih funkcijah, 

ki so namenjene izboljšanju uporabnikovega udobja 

in zadovoljstva. 

Vrhunska 
učinkovitost 
skozi vse leto
Kot vsi Daikinovi izdelki zagotavlja tudi ta kaseta 

izjemno sezonsko učinkovitost, medtem ko 

tipalo prisotnosti dokazano zmanjšuje porabo 

energije za približno 27%*.

 *ocenjeno

Intuitivno upravljanje

Napredni krmilnik popolnoma ploske kasete omogoča 

uporabniku popoln nadzor nad delovnim okoljem. Veliki 

prikazovalnik in sprotna navodila na zaslonu v kombinaciji 

z jasno označenimi funkcijskimi gumbi nudijo uporabniku 

popoln nadzor in mu omogočajo, da hitro izbere želene 

pogoje in se osredotoči na delo, ki ga opravlja.

Kakovost zraka

Kakovost zraka v prostoru je prav tako pomembna kot 

njegova temperatura, zato smo vgradili napredne filtre, 

ki odstranjujejo delce prahu in zagotavljajo, da je zrak 

čist. Še več, poseben program omogoča zniževanje 

stopenj vlažnosti brez spreminjanja temperature.
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Odlično za lahke komercialne namestitve v parih.

NOTRANJA ENOTA FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C
Hladilna kapaciteta Nom. kW 2,50 3,40 5,00 5,70
Grelna kapaciteta Nom. kW 3,20 4,20 5,80 7,00

Sezonska 
učinkovitost (v 
skladu z EN14825)

Hlajenje

Energijska oznaka A A+
Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 5,25 5,60 5,70 5,60
Letna poraba energije kWh 167 212 307 356

Gretje 
(Povprečno 
podnebje)

Energijska oznaka A+
Pdesign kW 2,31 3,45 3,84 3,96
SCOP 4,12 4,09 4,10 4,17
Letna poraba energije kWh 784 1.182 1.311 1.329

Imenska učinkovitost 
(hlajenje pri 35°/27° 
imenski obremenitvi, 
gretje pri 7°/20° 
imenski obremenitvi)

EER 4,46 3,70 3,21 3,02
COP 3,81 3,41 3,49 3,41
Letna poraba energije kWh 280 460 780 945
Energijska 
oznaka

Hlajenje A
Gretje A

Ohišje Material Pocinkana pločevina
Mere Enota VišinaxŠirinaxGlobina mm 260x575x575
Teža Enota kg 16 17,5

Okrasna plošča

Model BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Barva Bela (N9,5) /Bela (N9,5) + Srebrna / Bela (RAL9010)
Mere VišinaxŠirinaxGlobina mm 46x620x620 /46x620x620 /55x700x700
Teža kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Ventilator - Hitrost 
pretoka zraka

Hlajenje Visoko/Nom./Nizko m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5
Gretje Visoko/Nom./Nizko m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5

Raven zvočne moči Hlajenje Visoka dBA 48 51 56 60
Raven zvočnega 
tlaka

Hlajenje Visoko/Nom./Nizko dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
Gretje Visoko/Nom./Nizko dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32

Priključki 
napeljave

Tekočina Zun. dia mm 6,35
Plin Zun. dia mm 9,52 12,7
Odtok Zun. dia mm -

Napajanje Faza / Frekvenca / Napetost Hz / V 1~ / 50 / 220-240

 (1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012 (2) Mere ne vključujejo krmilne omarice (3) Raven zvočne moči je absolutna vrednost in označuje moč, s katero izvor zvoka proizvaja zvok.

ZUNANJA ENOTA RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F
Mere Enota VišinaxŠirinaxGlobina mm 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Teža Enota kg 34 47 48
Kompresor Tip Hermetično zaprt nihajni kompresor
Raven zvočne moči Hlajenje Nom./Visoko dBA 62/- -/63 63
Raven zvočnega 
tlaka

Hlajenje Visoko/Tiho delovanje dBA 46/43 48/44 49/46
Gretje Visoko/Tiho delovanje dBA 47/44 48/45 49/46

Delovni doseg
Hlajenje Okolje Min.~Maks. °CDB -10~46
Gretje Okolje Min.~Maks. °CWB -15~18 -15~20

Hladilno sredstvo
Tip R-410A R-410A
GWP 1.975

Priključki 
napeljave

Tekočina Zun. dia mm 6,35 -
Plin Zun. dia mm 9,5 12,7 -
Odtok Zun. dia mm 18,0 -
Dolžina napeljave ZUN.E. - NOT.E. Maks. m 20 30
Višinska razlika NOT.E. - ZUN.E. Maks. m 15 20

Napajanje Faza / Frekvenca / Napetost Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Super Multi Plus 
FFQ-C

Tehnologija 
zamenjave

Aplikacija z več 
modeli FFQ-C

Aplikacija dvojček/
trojček/dvojni 
dvojček FFQ-C

Komplet 
odtočne 
črpalke

SamodiagnozaSamodejni 
ponovni 
zagon

Ožičeni daljinski 
upravljalnik

Infrardeči daljinski 
upravljalnik

Tedenske časovne 
nastavitve

Zračni 
filter

Program sušenjaKoračna hitrost 
ventilatorja

Navpično 
samodejno nihanje

Preprečevanje 
mazanja stropa

Tiho delovanje 
zunanje enote

Tiho kot šepetSamodejni preklop 
hlajenje-gretje

Močni načinPreprečevanje 
prepiha

Samo 
ventilator

Nastavitev za delovanje, 
ko vas ni doma

Varčevanje z energijo 
v stanju pripravljenosti

Inverter

INVERTER

Gretje in hlajenje
srebrna in bela ploščabela plošča



7

Način uporabe z več enotami • Ena sama zunanja enota lahko napaja do devet notranjih enot v različnih prostorih. Seveda je 
možno ozračje v vsakem od prostorov ločeno nadzirati.

• To zagotavlja vrhunsko učinkovitost in najvišjo raven udobja za vsak posamezni prostor.

Popolnoma integrirane rešitve za srednja do velika komercialna okolja z možnostjo priključitve do 64 notranjih enot v en 
sam sistem, z individualnim krmiljenjem vsake posebej.

• Popolno udobje s hkratnim gretjem določenih prostorov in hlajenjem drugih.
• Brezplačno gretje prostorov ali vode možno z uporabo rekuperacije toplote.
• Upravljanje temperature, sveži zrak, zračne zavese in proizvodnja tople vode - vse vključeno v en sam sistem.

NOTRANJA ENOTA FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A
Hladilna kapaciteta Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 
Grelna kapaciteta Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 
Vhodna moč - 
50 Hz

Hlajenje Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Gretje Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Mere Enota VišinaxŠirinaxGlobina mm 260x575x575
Teža Enota kg 15,5 16,5 18,5

Okrasna plošča

Model BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Barva Bela (N9,5) / Bela (N9,5) + Srebrna / Bela (RAL9010)
Mere VišinaxŠirinaxGlobina mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
Teža kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Ventilator - Hitrost 
pretoka zraka - 50 Hz

Hlajenje Visoko/Nom./Nizko m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Gretje Visoko/Nom./Nizko m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Raven zvočne moči Hlajenje Visoko/Nom. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Raven zvočnega 
tlaka

Hlajenje Visoko/Nom./Nizko dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Gretje Visoko/Nom./Nizko dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Hladilno sredstvo Tip R-410A
Priključki napeljave Tekočina /Zun. dia/Plin/Zun. dia/Odtok mm 6.35/12.7/VP20 (Notr. dia. 20/Zun. dia. 26)
Napajanje Faza/Frekvenca/Napetost Hz/V 1~/50/220-240
Tok - 50 Hz Najvišja jakost toka (MFA) A 16

Več informacij o kombinacijah poiščite v katalogu za VRV.

Dvojček, trojček, dvojni dvojček

Gretje in hlajenje, rekuperacija toplote

• V dolgih ali nepravilno oblikovanih prostorih lahko uporabite do štiri notranje enote, ki jih 
napaja ena sama zunanja enota.

• Upravljanje vseh notranjih enot je istočasno.

FFQ-C
ZUNANJA ENOTA 35 50 60

Seasonal Smart

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 • delovanje v načinu gretja 
navzdol do -20°C

• 75 m dolga cev
• Združljivost z D-BACS

2
RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2
RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2
RZQG140L7V1 RZQG140LY1 4 3

RZQ200C • delovanje v načinu gretja 
navzdol do -15℃

• 100 m dolga cev 

- 4 3

RZQ250C - 4

RZQSG71L3V1 • delovanje v načinu gretja 
navzdol do -15℃

• 50 m dolga cev
• Združljivost z D-BACS

2
RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2
RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2
RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 4 3

ZUNANJA ENOTA 25 35 50 60

2MXS50H ● ● ●

3MXS40K ● ●

3MXS52E ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ●

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ●



Daikin Airconditioning Central Europe Handelsgmbh
Campus 21, Europaring F12/402, A - 2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 2236 32557, Fax: +43 2236 32557-910
E-mail: office@daikin-ce.com, www.daikin-ce.com

Izdelke Daikin distribuira:
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Ta brošura je namenjena izključno informiranju in ne predstavlja zavezujoče 
ponudbe za podjetje Daikin Europe N.V.. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo 
vsebino te brošure po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost, 
zanesljivost ali primernost določenega namena vsebine ter izdelkov in storitev, 
ki so predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko 
spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno 
zavrača vsako odgovornost za posredno ali neposredno škodo v najširšem smislu, 
ki bi lahko bila posledica ali povezana z rabo in/ali interpretacijo te brošure. Vsa 
vsebina je avtorsko delo Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent 
Certification za klimatske naprave (AC), tekoče 
hladilne pakete (LCP), enote za predelavo zraka 
(AHU) in kaloriferje (FCU). Tekočo veljavnost potrdila 
preverite na spletnem naslovu: www.eurovent-
certification.com ali na strani: www.certiflash.com”

Nova evropska energijska oznaka:  
odpravlja ovire za energijsko učinkovitost  

Da bi lahko uresničila zahtevne okoljevarstvene cilje 20-20-20, Evropa uveljavlja minimalne zahteve 

za energijsko učinkovitost za z energijo povezane projekte. Te minimalne zahteve bodo začele veljati 

januarja 2013 in se bodo v naslednjih letih dograjevale.

Direktiva Eco-Design ne le sistematično dviguje minimalne zahteve glede učinkov na okolje, temveč se 

je z njo spremenila tudi metoda za merjenje teh učinkov, tako da lahko bolje odraža dejanske okoliščine. 

Nova ocena sezonske učinkovitosti ponuja mnogo natančnejšo sliko dejanske pričakovane energijske 

učinkovitosti skozi celotno sezono gretja ali hlajenja.

To sliko izpolnjuje nova energijska oznaka za EU. Sedanja oznaka, vpeljana leta 1992 in v vmesnem 

času spremenjena, omogoča uporabnikom primerjavo in odločitev za nakup na osnovi enotnih 

kriterijev označevanja. Nova energijska oznaka vključuje več klasifikacij od A+++ do D, ki so 

prikazane v barvnih odtenkih od temno zelene (najvišja energijska učinkovitost) do rdeče (najnižja 

učinkovitost). Podatki na novi oznaki vključujejo ne le ocene sezonske učinkovitosti za gretje (SCOP) 

in hlajenje (SEER), temveč tudi celoletno porabo energije in ravni hrupa.  Tako se bodo lahko 

končni uporabniki bolj informirano odločali, saj sezonska učinkovitost odraža učinkovitost klimatske 

naprave ali toplotne črpalke skozi celo sezono.

in tehnologije
v enem
Dovršenost oblike 


