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Ai rcondi t ioners  voor

woningen, winkels ,  restaurants,

kantoren,  k le ine hote l s…
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Daikin produceert al meer dan 70 jaar
succesvol hoogstaande airconditionings-
apparatuur voor industriële, commerciële
en residentiële toepassingen en staat
hiervoor wereldwijd hoog aangeschreven.

OVER DAIKIN

Werken aan het heden – zorgen voor de toekomst

De voorbije 50 jaar werden de bouwstenen van het leven – lucht,

water en de aarde – stelselmatig blootgesteld aan toenemende

vervuiling en werd er weinig aandacht besteed aan de gevolgen

die dat kan hebben voor toekomstige generaties.

De laatste tijd echter groeit de bezorgdheid voor veranderingen

van ons klimaat, zure regen, water- en luchtvervuiling en de

voortschrijdende uitputting van de natuurlijke rijkdommen van de

aarde. Precies de technologie die deze problemen heeft

veroorzaakt wordt vandaag aangewend om ze een halt toe te

roepen en om te keren. Er wordt aandacht besteed aan de

aantasting van de ozonlaag en de algemene temperatuurstijging,

en deze problemen worden daadwerkelijk aangepakt. Het

wettelijk verbod dat in veel landen is ingesteld op het gebruik van

toxische stoffen en de aanmaak van vervuilende stoffen heeft de

vernietiging van het milieu vertraagd.

In navolging van zijn Japanse moederbedrijf is Daikin Europe er

trots op dat het op dit vlak pro-actief heeft opgetreden door een

beleid te voeren dat wettelijke bepalingen en richtlijnen

meermaals overbodig maakte. Sinds 2001 speelt een cultuur van

‘milieumanagement’ immers een centrale rol in alle dagelijkse

activiteiten en ontwikkelingsstrategieën van het bedrijf.

Als blijk van zijn engagement heeft het topmanagement een

aantal actieplannen uitgewerkt, die vandaag binnen de hele

Daikin Group strikt worden nageleefd en uitgevoerd.

MILIEUBEWUSTZIJN

Daikin Europe N.V.

EPCD05-03A  27/09/05  17:30  Page 2

MOV91887_EPCD05-03

Cyan Magenta Yellow Black



3

w
w

w
.d

a
ik

in
e

u
r

o
p

e
.c

o
m

4
5

6
7

8

9

10
20

22

24

Multi toepassingen
• Airconditioning – zodat u zich prettig voelt
• De voordelen van een Multi-systeem

Binnenunits
• Voor woningen
• Voor kleine handelszaken

Buitenunits

R-410A Combinatietabel

Specificaties
• Binnenunits
• Buitenunits

Toebehoren

Besturingssystemen

INHOUD
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Mul t i  toepass ingen

Airconditioning – zodat u zich prettig voelt

Airconditioning is niet meer uit ons dagelijks leven weg te denken en zorgt overal voor comfort – thuis, in winkels,
restaurants, kantoren en hotels. In feite kunnen we ons het leven zonder airconditioning nog nauwelijks
voorstellen. Airconditioning geeft het prettige gevoel dat bij een bijna perfecte sfeer hoort.
Airconditioning levert zuivere koele lucht als het buiten warm is. In de winter of tijdens koelere periodes in de lente
en herfst kan de warmtepomp zowel koelen als verwarmen.
Daikin airconditioning zorgt bijgevolg het hele jaar door voor een comfortabel en aangenaam gevoel, zowel in
woningen als in commerciële en industriële toepassingen.

De basisprincipes van airconditioning:

• Airconditioning voor koeling

De werking van airconditioning is te vergelijken met die van een koelkast,
waaruit constant warmte afgevoerd wordt die vervolgens in de keuken
terechtkomt. Deze vrijgekomen warmte kunt u voelen door de
warmtewisselaar achteraan de koelkast aan te raken.
Het principe van airconditioning is precies hetzelfde.
Een splitsysteem bestaat uit een binnen- en buitenunit, die via koperen
buisjes met elkaar verbonden zijn.
In de zomer onttrekt de binnenunit warmte aan de ruimte en voert die
vervolgens naar buiten via de buitenunit.
De binnenunit verspreidt koele lucht in de ruimte, waardoor er
onaangename tocht wordt voorkomen en ervoor wordt gezorgd dat de
woning koel blijft en een aangenaam binnenklimaat heeft.

• Airconditioning voor verwarming

In de winter vindt het omgekeerde proces plaats. De warmte die van nature
aanwezig is in de buitenlucht (ook als het vriest) wordt onttrokken en naar
binnen geleid. Airconditioners die zowel kunnen koelen als verwarmen
staan bekend als warmtepompsystemen. Bij gebruik van een warmtepomp
kunt u op de kosten van uw centrale verwarming besparen aangezien deze
tijdens de lente en de herfst (soms volledig) kan worden uitgeschakeld.

buiten binnen

buiten binnen

koelen

verwarmen
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• Invertertechnologie

Het gebruik van een ingebouwde inverterbesturing resulteert in een maximale energiezuinigheid. Dit systeem
levert immers enkel de benodigde verwarmings- of koelbelasting, terwijl een standaard unit zonder
inverterbesturing de maximale belasting zou leveren tijdens een aan/uit-bedrijf.

De inverter zorgt voor een snelle opstart en zodoende voor een groter comfort doordat de gewenste
binnentemperatuur sneller wordt bereikt. Eens de gewenste temperatuur bereikt is, zal de invertergestuurde unit
de ruimte constant op kleine veranderingen controleren en in enkele seconden de temperatuur aanpassen.
Dat zorgt voor nog meer comfort.

• Airconditioning in iedere ruimte

Met een Multi-systeem kunnen tot 4 binnenunits op één buitenunit worden
aangesloten, waardoor er minder installatieruimte nodig is en kosten
kunnen worden bespaard. Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden
geregeld en hoeven niet op hetzelfde moment te worden geïnstalleerd –
bijkomende units (maximaal 4) kunnen later worden bijgeplaatst.

• De grootste keuze

In een Multi-systeem kunnen verschillende soorten binnenunits – wandmodellen,
inbouwsatellietmodellen, vloermodellen, enz. – met verschillende capaciteiten
met elkaar worden gecombineerd. Zodoende kunt u voor uw slaapkamer,
woonkamer,  kantoor of waar ook de ideale binnenunit selecteren afhankelijk van
uw beschikbare installatieruimte of persoonlijke behoeften.

• Een ideaal binnenklimaat

Eén enkele buitenunit kan op verschillende tijdstippen een volledig huis,
kantoor of kleine winkel koelen of verwarmen. Terwijl u ‘s namiddags aan
uw bureau werkt kunt u van een aangenaam binnenklimaat genieten, ‘s
avonds heerst er een constante temperatuur in de woonkamer en ‘s nachts
slaapt u in een koele kamer.

De voordelen van een Multi-systeem

Airconditioning met inverterbesturing

Airconditioning zonder
inverterbesturing

Instelpunt

Groot
temperatuurverschil

Herhaalt warme en koude cycli

Houdt temperatuur stabiel

Opstarttijd
1/3 kleiner

Trage opstart
Kleiner
temperatuur-
verschil
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< Wandmodel

Wandmodel >

< Flexi-model
(plafondonderbouwmodel)

Flexi-model >
(laag wandmodel)

< Vloermodel

Satellietmodel met lage
inbouwhoogte >

Daikins airconditioning zorgt ervoor dat het in de zomer koel en in de winter warm is in

uw huis. Daarbij wordt een perfect evenwicht gecreëerd tussen de temperatuur,

vochtigheid, zuiverheid en luchtverplaatsing... Airconditioningsystemen van Daikin zijn

moderne, rendabele oplossingen die het hele jaar door voor comfort zorgen in uw huis.

Binnenunits

voor woningen
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< Inbouwsatellietmodel

Inbouwsatellietmodel >

< Cassette-
plafondinbouwmodel met
vierzijdige luchtuitblaas
(950x950)

Cassette-
plafondinbouwmodel met
vierzijdige luchtuitblaas >

(600x600)

< Plafondonderbouwmodel

Binnenunits

voor kleine handelszaken
In kantoren, hotels, warenhuizen en de meeste andere bedrijfsruimten verbetert de

airconditioning van Daikin het binnenklimaat en ligt ze aan de basis van een toename

van de handelsactiviteiten. Doeltreffend, economisch en discreet.
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2 3 4

X2MKS~DVMB

X3MKS~D2VMB

X4MKS~D(2)VMB

2 3 4

X2MXS~D(2)VMB*

X3MXS~D2VMB*

X4MXS~D(2)VMB*

Mogel i jke
buitenmodel len

Maximale aantal binnenunits

* Opmerking: Op deze Multi-buitenunit dienen ten minste 2 binnenunits aangesloten te worden.

BUITENUNITS – enkel koelen

Maximale aantal binnenunits

BUITENUNITS – warmtepomp
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2MKS40DVMB 3MKS50D2VMB 4MKS58D2VMB 4MKS75D2VMB 4MKS90DVMB 2MXS40DVMB 2MXS52D2VMB 3MXS52D2VMB 4MXS68D2VMB 4MXS80DVMB
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FTKS20DVMW
FTKS20DVML
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FTKS35DVMW
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FTKS20CVMB
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FTKS35CVMB
FTKS50BVMB
FTKS60BVMB
FTKS71BVMB
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FLKS25BVMB
FLKS35BVMB
FLKS50BVMB
FLKS60BVMB
FLXS25BVMB
FLXS35BVMB
FLXS50BVMB
FLXS60BVMB
FVKS25BVMB
FVKS35BVMB
FVKS50BVMB
FVXS25BVMB
FVXS35BVMB
FVXS50BVMB
FDKS25CVMB
FDKS35CVMB
CDKS50CVMB
CDKS60CVMB
FDXS25CVMB
FDXS35CVMB
CDXS50CVMB
CDXS60CVMB
FDBQ25B7V1
FBQ35B7V1
FBQ50B7V1
FBQ60B7V1
FCQ35B7V1
FCQ50B7V1
FCQ60B7V1
FFQ25B7V1B
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Spec i f icat ies
B innenunits
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FTK/XS-D & CTK/XS-D

FTKS20DVMW/L FTKS25DVMW/L FTKS35DVMW/L CTKS50DVMW/L

283x800x195

9

wit + witte bovenkant (W) of wit + zilverkleurige bovenkant (L)

8,7/4,7/3,9 8,7/4,7/3,9 8,9/4,9/4,0 11,4/7,1/6,2

5 stappen, stil en auto

38/25/22 38/25/22 39/26/23 46/35/32

56 56 57 64

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø18,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240/220-230V, 50/60Hz

ARC433A43

FTXS20DVMW/L FTXS25DVMW/L FTXS35DVMW/L CTXS50DVMW/L

283x800x195

9

wit + witte bovenkant (W) of wit + zilverkleurige bovenkant (L)

8,7/4,7/3,9 8,7/4,7/3,9 8,9/4,8/4,0 11,4/7,1/6,2

9,4/5,8/5,0 9,4/5,8/5,0 9,7/6,0/5,2 11,4/7,4/6,3

5 stappen, stil en auto

38/25/22 38/25/22 39/26/23 46/35/32

38/28/25 38/28/25 39/29/26 44/33/30

56/56 56/56 57/57 64/62

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø18,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240/220-230V, 50/60Hz

ARC433A50

ENKEL KOELEN (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur frontpaneel

Luchtdebiet H/L/SL m3/min

Ventilatorsnelheid stappen

Geluidsdrukniveau H/L/SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding VM

Infrarood afstandsbediening

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur frontpaneel

Luchtdebiet koelen H/L/SL m3/min

verwarmen H/L/SL m3/min

Ventilatorsnelheid stappen

Geluidsdrukniveau koelen H/L/SL dB(A)

verwarmen H/L/SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen/verwarmen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding VM

Infrarood afstandsbediening

Wa n d m o d e l

Comfort
• Verkrijgbaar in 2 verschillende kleuren
• Comfortmodus garandeert tochtvrije werking
• Fluisterstille werking

Filter
• Fotokatalytische titaniumapatiet-luchtzuiveringsfilter absorbeert krachtig

microscopische deeltjes, breekt geuren af en schakelt zelfs bacteriën en
virussen uit

Energiezuinig
• ECONO-modus verkleint het stroomverbruik zodat u andere toestellen kunt

gebruiken die veel stroom verbruiken
• Bewegingssensor bespaart automatisch stroom in lege ruimtes
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FTK/XS-C/B

FTKS20CVMB FTKS25CVMB FTKS35CVMB FTKS50BVMB FTKS60BVMB FTKS71BVMB

273x784x195 290x795x238 290x1.050x238
7,5 7,5 7,5 9 12 12

wit
7,7/4,2/3,6 7,7/4,2/3,6 7,7/4,4/3,8 11,4/8,0/7,1 16,2/11,4/10,2 16,7/11,6/10,6

5 stappen, stil en auto

38/25/22 38/25/22 39/26/23 44/35/32 45/36/33 46/37/34

56 56 57 63 63 63

ø6,4 ø6,4

ø9,5 ø12,7 ø15,9

ø18,0 ø18,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240/220-230V, 50/60Hz

ARC433A2 ARC433A22

FTXS20CVMB FTXS25CVMB FTXS35CVMB FTXS50BVMB FTXS60BVMB FTXS71BVMB

273x784x195 290x795x238 290x1.050x238

7,5 7,5 7,5 9 12 12

wit

7,7/4,2/3,6 7,7/4,2/3,6 7,7/4,4/3,8 11,4/8,0/7,1 16,2/11,4/10,2 16,7/11,6/10,6

7,8/5,3/4,6 7,8/5,3/4,6 8,1/5,3/4,6 12,6/8,9/7,7 17,4/12,7/11,4 18,5/13,5/12,1

5 stappen, stil en auto

38/25/22 38/25/22 39/26/23 44/35/32 45/36/33 46/37/34

38/28/25 38/28/25 39/29/26 42/33/30 44/35/32 46/37/34

56/56 56/56 57/57 63/60 63/62 63/63

ø6,4 ø6,4

ø9,5 ø12,7 ø15,9

ø18,0 ø18,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240/220-230V, 50/60Hz

ARC433A1 ARC433A21 ARC433A2133

ENKEL KOELEN (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm
Gewicht kg
Kleur frontpaneel
Luchtdebiet H/L/SL m3/min
Ventilatorsnelheid stappen
Geluidsdrukniveau H/L/SL dB(A)
Geluidsvermogenniveau H dB(A)
Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm
afvoer mm

Warmte-isolatie
Voeding VM
Infrarood afstandsbediening

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur frontpaneel

Luchtdebiet koelen H/L/SL m3/min

verwarmen H/L/SL m3/min

Ventilatorsnelheid stappen

Geluidsdrukniveau koelen H/L/SL dB(A)

verwarmen H/L/SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen/verwarmen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding VM

Infrarood afstandsbediening

Wa n d m o d e l

Comfort
• C-serie: dubbele luchtuitblaas zorgt voor betere luchtverdeling
• B-serie: 3-D luchtstroom zorgt voor een gelijkmatige temperatuur in de ruimte
• Fluisterstille werking

Filter
• Luchtzuiveringsfilter met fotokatalytische reukverdrijvingsfunctie absorbeert

microscopische deeltjes, breekt geuren af en schakelt zelfs bacteriën en
virussen uit

Energiezuinig
• Afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent
• Bewegingssensor bespaart automatisch stroom in lege ruimtes
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FLK/XS-B

FLKS25BVMB FLKS35BVMB FLKS50BVMB FLKS60BVMB

490x1,050x200

16 16 17 17

amandelwit

7,6/6,0/5,2 8,6/6,6/5,6 11,4/8,5/7,5 12,0/9,3/8,3

5 stappen, stil en auto

37/31/28 38/32/29 47/39/36 48/41/39

53 54 63 64

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø18,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240/220-230V, 50/60Hz

ARC433A6

FLXS25BVMB FLXS35BVMB FLXS50BVMB FLXS60BVMB

490x1,050x200

16 16 17 17

amandelwit

7,6/6,0/5,2 8,6/6,6/5,6 11,4/8,5/7,5 12,0/9,3/8,3

9,2/7,4/6,6 9,8/8,0/7,2 12,1/7,5/6,8 12,8/8,4/7,5

5 stappen, stil en auto

37/31/28 38/32/29 47/39/36 48/41/39

37/31/29 39/33/30 46/35/33 47/37/34

53/* 54/* 63/* 64/63

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø18,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240/220-230V, 50/60Hz

ARC433A5

F l e x i - m o d e l

ENKEL KOELEN (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur frontpaneel

Luchtdebiet H/L/SL m3/min

Ventilatorsnelheid stappen

Geluidsdrukniveau H/L/SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding VM

Infrarood afstandsbediening

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur frontpaneel

Luchtdebiet koelen H/L/SL m3/min

verwarmen H/L/SL m3/min

Ventilatorsnelheid stappen

Geluidsdrukniveau koelen H/L/SL dB(A)

verwarmen H/L/SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen/verwarmen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding VM

Infrarood afstandsbediening

Comfort
• Door de verticale auto-swing en de grote uitblaashoek van de lamellen

bereikt de warmte de verste hoeken van de ruimte en bedient de luchtstroom
een groter gebied

• Fluisterstille werking

Filter
• Luchtzuiveringsfilter met fotokatalytische reukverdrijvingsfunctie absorbeert

microscopische deeltjes, breekt geuren af en schakelt zelfs bacteriën en
virussen uit

Energiezuinig
• Afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent

Flexibele installatie
• Zowel voor plafondonderbouw als vloermontage

* Deze informatie was niet beschikbaar op het moment van publicatie.
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FVK/XS-B

FVKS25BVMB FVKS35BVMB FVKS50BVMB

600x650x195

13 13 13

amandelwit

8,1/4,3/3,4 8,3/4,3/3,4 10,8/7,7/6,7

5 stappen, stil en auto

38/26/23 39/27/24 44/36/33

54 55 56

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø18,0 ø20,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240/220-230V, 50/60Hz

ARC433A6

FVXS25BVMB FVXS35BVMB FVXS50BVMB

600x650x195

13 13 13

amandelwit

8,1/4,3/3,4 8,3/4,3/3,4 10,8/7,7/6,7

9,2/4,8/3,5 9,2/5,0/3,6 13,2/9,4/8,3

5 stappen, stil en auto

38/26/23 39/27/24 44/36/33

38/26/23 39/29/26 45/36/33

54/* 55/* 56/57

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø18,0 ø20,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240/220-230V, 50/60Hz

ARC433A5

ENKEL KOELEN (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur frontpaneel

Luchtdebiet H/L/SL m3/min

Ventilatorsnelheid stappen

Geluidsdrukniveau H/L/SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding VM

Infrarood afstandsbediening

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur frontpaneel

Luchtdebiet koelen H/L/SL m3/min

verwarmen H/L/SL m3/min

Ventilatorsnelheid stappen

Geluidsdrukniveau koelen H/L/SL dB(A)

verwarmen H/L/SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen/verwarmen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding VM

Infrarood afstandsbediening

V l o e r m o d e l

Comfort
• Door de verticale auto-swing en de grote uitblaashoek van de lamellen

bereikt de warmte de verste hoeken van de ruimte en bedient de luchtstroom
een groter gebied

• Fluisterstille werking

Filter
• Luchtzuiveringsfilter en fotokatalytische geurfilter absorberen microscopische

deeltjes, breken geuren af en schakelen zelfs bacteriën en virussen uit

Energiezuinig
• Afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent

Flexibele installatie
• Kan op vloer of laag aan wanden worden gemonteerd
• Als vloermodel kan de unit half of volledig worden ingebouwd zonder

capaciteitsverlies

* Deze informatie was niet beschikbaar op het moment van publicatie.
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FDK/XS-C & CDK/XS-C

FDKS25CVMB FDKS35CVMB CDKS50CVMB CDKS60CVMB

200x900x620 200x1.100x620

25 27 30

5 stappen, stil en auto

9,5/8,0/6,7 10,0/8,5/7,0 12,0/10,0/8,4 16,0/13,5/11,2

35/31/29 35/31/29 37/33/31 38/34/32

53 53 55 56

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø20,0

ø26,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240/220-230V, 50/60Hz

ARC433A8

FDXS25CVMB FDXS35CVMB CDXS50CVMB CDXS60CVMB

200x900x620 200x1.100x620

25 27 30

5 stappen, stil en auto

9,5/8,0/6,7 10,0/8,5/7,0 12,0/10,0/8,4 16,0/13,5/11,2

9,5/8,0/6,7 10,0/8,5/7,0 12,0/10,0/8,4 16,0/13,5/11,2

35/31/29 35/31/29 37/33/31 38/34/32

35/31/29 35/31/29 37/33/31 38/34/32

53/53 53/53 55/* 56/*

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø20,0

ø26,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240/220-230V, 50/60Hz

ARC433A7

ENKEL KOELEN (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Ventilatorsnelheid stappen

Luchtdebiet H/L/SL m3/min

Geluidsdrukniveau H/L/SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer binnend. mm

buitend. mm

Warmte-isolatie

Voeding VM

Infrarood afstandsbediening

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Ventilatorsnelheid stappen

Luchtdebiet koelen H/L/SL m3/min

verwarmen H/L/SL m3/min

Geluidsdrukniveau koelen H/L/SL dB(A)

verwarmen H/L/SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen/verwarmen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer binnend. mm

buitend. mm

Warmte-isolatie

Voeding VM

Infrarood afstandsbediening

S a t e l l i e t m o d e l  m e t  l a g e  i n b o u w h o o g t e

Comfort
• Laat maximum aan vloer- en wandruimte vrij voor meubilair, decoratieve

accessoires en apparatuur
• Fluisterstille werking

Filter
• Standaard aanzuigfilter vangt de kleinste stofdeeltjes op om een constante

toevoer van schone lucht te garanderen

Energiezuinig
• Afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent

Flexibele installatie
• Kan gemakkelijk worden gemonteerd in ruimtes met een verlaagd plafond

van slechts 240 mm diep
• Dankzij een standaard externe statische druk (ESP) van 40 Pa kunnen flexibele

kanalen van verschillende lengtes worden gebruikt

* Deze informatie was niet beschikbaar op het moment van publicatie.
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FDBQ-B & FBQ-B

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Ventilatorsnelheid stappen

Luchtdebiet koelen H/L m3/min

verwarmen H/L m3/min

Geluidsdrukniveau koelen H/L dB(A)

verwarmen H/L dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H/L dB(A)

verwarmen H/L dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer binnend. mm

(VP 20) buitend. mm

Warmte-isolatie

Voeding V1

Bedrade afstandsbediening

DECORATIEPANEEL
Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur

I n b o u w s a t e l l i e t m o d e l

Comfort
• Laat maximum aan vloer- en wandruimte vrij voor meubilair, decoratieve

accessoires en apparatuur
• Past discreet in elk interieur
• Individueel verstelbare luchtuitblaasroosters zorgen voor gelijkmatige

temperatuurverdeling, ook in ruimtes met een onregelmatige vorm
• Optimale luchtverdeling
• Fluisterstille werking

Energiezuinig
• Afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent

Slanke vormgeving voor een flexibele installatie
• Kan keurig worden weggewerkt in lege plafondruimtes met kleine afmetingen
• Alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar
• De maximale externe statische druk (ESP) bedraagt 88 Pa voor FBQ.

* Deze informatie was niet beschikbaar op het moment van publicatie.

FDBQ25B7V1 FBQ35B7V1 FBQ50B7V1 FBQ60B7V1 FBQ71B7V1

230x652x502 300x700x800 300x1.000x800

17 30 31 41 41

2 stappen (directe aandrijving)

6,5/5,2 11,5/9 14/10 19/14 19/14

6,95/5,2 11,5/9 14/10 19/14 19/14

35/28 33/29 33/29 34/30 34/30

35/29 33/29 33/29 34/30 34/30

55/49 52/* 53/* 60/* 60/*

55/49 52/* 53/* 60/* 60/*

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø21,6 ø25,0

ø27,2 ø32,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 230V, 50Hz

BRC1D527

Niet van toepassing BYBS45DJW1 BYBS71DJW1

Niet van toepassing 55x880x500 55x1.100x500

Niet van toepassing 3,5 4,5

Niet van toepassing Wit
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FCQ-B

Cassette-plafondinbouwmodel met vierzijdige luchtuitblaas
(950x950 mm)

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Ventilatorsnelheid

Luchtdebiet koelen H/L m3/min

verwarmen H/L m3/min

Ventilatorsnelheid

Geluidsdrukniveau koelen H/L dB(A)

verwarmen H/L dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H dB(A)

verwarmen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer binnend. mm

(VP25) buitend. mm

Warmte-isolatie

Voeding V1

Infrarood afstandsbediening enkel koelen

warmtepomp

Bedrade afstandsbediening

DECORATIEPANEEL
Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur

Comfort
• Luchtverdeling voor plafondhoogtes tot 4,2 m zonder capaciteitsverlies
• Fluisterstille werking
• Uitgerust met speciale tochtpreventie en anti-plafondvervuilingstechnologie
• Keuze uit 8 luchtverdeelpatronen

Energiebesparing
• Afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent

Flexibele installatie
• Laat maximum aan vloer- en wandruimte vrij voor meubilair, decoratieve

accessoires en apparatuur
• Kan keurig worden weggewerkt in verlaagde plafonds
• Mogelijkheid om 1 of 2 aftakkingen te gebruiken om de luchtverdeling te

verbeteren
• Mogelijkheid om een of twee kleppen te sluiten met het oog op een

gemakkelijke montage in hoeken

* Deze informatie was niet beschikbaar op het moment van publicatie.

FCQ35B7V1 FCQ50B7V1 FCQ60B7V1 FCQ71B7V3B

230x840x840

23

2 stappen (directe aandrijving)

14/10 15/11 18/14 18/14

14/10 15/11 18/14 18/14

2 stappen (directe aandrijving)

31/27 31/27 31/27 33/28

31/27 31/27 31/27 33/28

48 48 50 50

48 48 50 *

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø25,0

ø32,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 230V, 50Hz

BRC7C513W

BRC7C512W

BRC1D527

BYC125K7W1B

40x950x950

5

Wit
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FFQ-B

FFQ25B7V1B FFQ35B7V1B FFQ50B7V1B FFQ60B7V1B

286x575x575

17,5

2 stappen (directe aandrijving)

9/6,5 10/6,5 12/8 15/10

9/6,5 10/6,5 12/8 15/10

29,5/24,5 32/25 36/27 41/32

29,5/24,5 32/25 36/27 41/32

46,5 49 53 58

46,5 49 53 58

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø20,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 230V, 50Hz

BRC7E531W7

BRC7E530W7

BRC1D527

BYFQ60B7W1

55x700x700

2,7

Wit (RAL9010)

Casset te-p lafondinbouwmodel  met
v ierz i jd ige luchtu i tb laas  (600x600 mm)

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Ventilatorsnelheid

Luchtdebiet koelen H/L m3/min

verwarmen H/L m3/min

Geluidsdrukniveau koelen H/L dB(A)

verwarmen H/L dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H

verwarmen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding V1

Infrarood afstandsbediening enkel koelen

warmtepomp

Bedrade afstandsbediening

DECORATIEPANEEL
Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur

Comfort
• Automatisch uitblaasliniaal zorgt voor gelijkmatige luchtstroom en

temperatuurverdeling
• Uitstekende tochtpreventie en anti-plafondvervuilingstechnologie
• Fluisterstille werking
• Eigentijds wit decoratiepaneel (RAL 9010)

Energiezuinig
• Afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent

Flexibele installatie en gemakkelijk te onderhouden
• Door zijn compacte behuizing kan de unit met standaard bouwmodules van

600 x 600 mm worden gecombineerd en hoeft u bijgevolg niet in
plafondtegels te snijden

• Doordat de schakelkast zich in de unit zelf bevindt, is deze bij
onderhoudswerken gemakkelijk toegankelijk vanaf de onderkant en hoeft u
daarbij dus geen plafondtegels te verwijderen

• Mogelijkheid om een of twee kleppen te sluiten met het oog op een
gemakkelijke montage in hoeken
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FHQ-BU

FHQ35BUV1B FHQ50BUV1B FHQ60BUV1B FHQ71BUV1B

195x960x680 195x1.160x680

24 25 27 27

Wit

2 stappen

13/10 13/10 17/13 17/14

13/10 13/10 16/13 17/14

37/32 38/33 39/33 39/35

37/32 38/33 39/33 39/35

53/48 54/49 55/49 55/51

53/48 54/49 55/49 55/51

ø6,4

ø9,5 ø12,7

ø20,0

ø26,0

zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 230V, 50Hz

BRC7E66

BRC7E63W

BRC1D527

P l a f o n d o n d e r b o u w m o d e l

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur behuizing

Ventilatorsnelheid stappen

Luchtdebiet koelen H/L m3/min

verwarmen H/L m3/min

Geluidsdrukniveau koelen H/L dB(A)

verwarmen H/L dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H dB(A)

verwarmen H

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer binnend. mm

(VP 20) buitend. mm

Warmte-isolatie

Voeding V1

Infrarood afstandsbediening enkel koelen

warmtepomp

Bedrade afstandsbediening

Comfort
• Luchtverdeling voor plafondhoogtes tot 3,8 m zonder capaciteitsverlies
• Aangename luchtstroom in alle richtingen dankzij een luchtverdeelpatroon

van 100°

Flexibele installatie en gemakkelijk te onderhouden
• De ideale oplossing voor de montage in ruimtes zonder een verlaagd plafond

aangezien ze rechtstreeks tegen het plafond worden gemonteerd
• Doordat er minder serviceruimte nodig is aan de zijkant, kan de unit

gemakkelijk worden gemonteerd in hoeken en smalle ruimtes op muren en
plafonds
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Spec i f i ca t i e s
Bu i tenun i t s
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MKS-D
2MKS40DVMB 3MKS50D2VMB 4MKS58D2VMB 4MKS75D2VMB 4MKS90DVMB

640x685x285 735x936x300 908x900x320

39 55 55 58 66

ivoorwit

47/43 46/* 46/* 48/* 48/*

62 59 59 61 61

hermetisch gesloten swingcompressor

R-410A

0,02 (20m of meer) leeg

30 45 45 60 70

20 25

15

7,5

+10~46 -10~46

MXS-D
2MXS40DVMB 2MXS52D2VMB 3MXS52D2VMB 4MXS68D2VMB 4MXS80DVMB

640x685x285 735x936x300 908x900x320

39 55 55 59 73

ivoorwit

47/43 46/* 46/* 48/* 48/*

48/44 47/* 47/* 49/* 49/*

62 59 59 61 61

* 60 60 62 62

hermetisch gesloten swingcompressor

R-410A

0,02 (20m of meer) leeg

30 45 45 60 70

20 25

15

7,5

+10~46 -10~46

-10~15,5 -15~15,5

MK/XS-D

MULTI – ENKEL KOELEN

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur behuizing

Geluidsdrukniveau H/L dB(A)

Geluidsvermogenniveau H dB(A)

Compressor

Koelmiddeltype

Hoeveelheid extra vulling kg/m

Maximale leidinglengte in totaal voor elke kamer m

voor één kamer m

Maximale niveauverschil tussen binnen en buiten m

tussen binnenunits m

Standaard werkbereik van~tot °CDB

MULTI - WARMPTEPOMP

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur behuizing

Geluidsdrukniveau koelen H/L dB(A)

verwarmen H/L dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H dB(A)

verwarmen H dB(A)

Compressor

Koelmiddeltype

Hoeveelheid extra vulling kg/m

Maximale leidinglengte in totaal voor elke kamer m

voor één kamer m

Maximale niveauverschil tussen binnen en buiten m

tussen binnenunits m

Standaard werkbereik koelen van~tot °CDB

verwarmen van~tot °CWB

• Met multi toepassingen bespaart u buitenruimte. De enige buitenunit kan in de tuin tegen een buitenmuur of
op het dak of het terras worden geplaatst. Bijgevolg is er slechts voldoende ruimte nodig voor 1 buitenunit.
Dit is esthetisch mooier en vereenvoudigt de montage.

• Daikin-buitenunits zijn elegant, sterk en speciaal tegen roest behandeld om ze bestand te maken tegen barre
weersomstandigheden. Ze zijn uitgerust met een swingcompressor, die bekend staat om zijn geluidsarme en
energiezuinige werking. Buitenunits zullen de rust in de buurt beslist niet verstoren.

• Invertergestuurde Multi-buitenunits kunnen met 2, 3 of 4 binnenunits werken.

EPCD05-03A  27/09/05  17:30  Page 21

MOV91887_EPCD05-03

Cyan Magenta Yellow Black



22

w
w

w
.d

a
ik

in
e

u
r

o
p

e
.c

o
m

20 25 35 50

KAF970AA46

KKF917AA4

20 25 35 50 60 71

KAF918AA43

KAF918AA44

KKF917AA4

25 35 50

KAZ917BA41

KAZ917BA42

KAF925BA41

KAF925BA42

KKF917AA4

25 35 50 60

KAZ917BA41

KAZ917BA42

KAF925BA41

KAF925BA42

KKF917AA4

25 35 50 60

KKF917AA4

KDGF19A45

35 50 60 71

BYBS45DAW1 BYBS71DAW1

KTB25KA56W KTBJ25KA80W

KAFJ252LA56 KAFJ252LA80

KAFJ253LA56 KAFJ253LA80

KAJ25LA56D KAJ25LA80D

KAJ25LA56B KAJ25LA80B

KSA-25KA56 KSA-25KA80

KBBJ25KA56 KBBJ25KA80

KDAJ25KA56 KDAJ25KA71

FTK/XS-D & CTK/XS-D

Fotokatalytische titaniumapatiet-luchtzuiveringsfilter (zonder frame)

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening

FTK/XS-C/B

Luchtzuiveringsfilter met fotokatalytische reukverdrijvingsfunctie (met frame)

Luchtzuiveringsfilter met fotokatalytische reukverdrijvingsfunctie (zonder frame)

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening

FVK/XS-B

Fotokatalytische reukverdrijvende filter (met frame)

Fotokatalytische reukverdrijvende filter (zonder frame)

Luchtzuiveringsfilter (met frame)

Luchtzuiveringsfilter (zonder frame)

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening

FLK/XS-B

Fotokatalytische reukverdrijvende filter (met frame)

Fotokatalytische reukverdrijvende filter (zonder frame)

Luchtzuiveringsfilter (met frame)

Luchtzuiveringsfilter (zonder frame)

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening

FDK/XS-C & CDK/XS-C

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening

Aanzuigrooster

*1Als een hoogrendementsfilter op de unit wordt geïnstalleerd, is een montagekamer voor onder- of achteraanzuiging vereist.

FBQ-B

Decoratiepaneel

Onderhoudspaneel

Hoogrendementsfilter 65% (colorische methode)*1

Hoogrendementsfilter 90% (colorische methode)*1

Filterkamer voor onderaanzuiging

Filterkamer voor achteraanzuiging

Luchtaanzuigcanvas

Blinde plaat/schutdeur

Luchtuitblaasadapter voor rond kanaal

Toebehoren
BINNENUNITS
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BYC125K8W1B

KAFJ556KA80

KAFJ557KA80

KAFJ552KA80

KAFJ553KA80

KDDFJ55KA160

KAFJ551KA160

KAFJ55KA160

KAFJ55KA160H

KDDJ55DA160

KDDJ55DA160F

KDDJ55DA160K

KDDJ55XA160

KDBHJ55BA160

KDBP55K160WA

KDJ55BA80

KKSJ55KA160

25 35 50 60

BYFQ60BA7W1

KAFQ441BA60

KDDQ44XA60

KDBHQ44BA60

KDBQ44BA60

35 50 60 71

KAFJ501DA56 KAFJ501DA80

KDU50N60VE KDU50N125VE

KHFP5MA35 KHFP5MA63 KHFP5MA160

klasse 40 klasse 50~90

KPW937AA4 KPW945AA4

FCQ-B

Decoratiepaneel

Hoogrendementsfilter 65% (colorische methode)

Hoogrendementsfilter 90% (colorische methode)

Reserve-hoogrendementsfilter 65% (colorische methode)

Reserve-hoogrendementsfilter 90% (colorische methode)

Filterkamer

Reservefilter met lange levensduur (non-woven type)

Filter met extra lange levensduur

Reservefilter met extra lange levensduur

Set voor verse luchttoevoer Kamertype zonder T-vorm & ventilator

met T-vorm & ventilator

met T-vorm, zonder ventilator

Type voor directe montage

Afdichting van uitblaasopening

Pasring voor paneel

Aftakleidingkamer

Aansluitset kamer

FFQ-B

Decoratiepaneel

filter met lange levensduur

Set voor verse luchttoevoer type voor directe montage

Afdichting van uitblaasopening

Pasring voor paneel

FHQ-BU

Reservefilter met lange levensduur

Pompset

Set leidingen L-type (opwaartse richting)

MK/XS-D

Rooster voor aanpassing luchtstroomrichting

BUITENUNITS
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20 25 35 50

KRP413AA1S

KRP413AA1S

KRC72A

DCS302CA51

DCS301BA51

DST301BA51

KRP928AA2S

20 25 35 50 60 71

KRP413AA1S

KRP413AA1S

KRC72A

DCS302CA51

DCS301BA51

DST301BA51

KRP928AA2S

25 35 50

KRP413AA1S

KRP413AA1S

KRC72A

DCS302CA51

DCS301BA51

DST301BA51

KRP928AA2S

25 35 50 60

KRP413AA1S

KRP413AA1S

KRC72A

DCS302CA51

DCS301BA51
DST301BA51
KRP928AA2S

FTK/XS-D & CTK/XS-D

Bedradingsadapter voor tijdklok/ normaal open contact

afstandsbediening (1) normaal open impulscontact

Centraal besturingspaneel tot 5 kamers (2)

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN/UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Interface-adapter (3)

(1) Bedradingsadapter geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: ter plaatse aan te schaffen.
(2) Bedradingsadapter ook vereist voor iedere binnenunit.
(3) Voor DIII-NET adapter

FTK/XS-C/B

Bedradingsadapter voor tijdklok/ normaal open contact

afstandsbediening (1) normaal open impulscontact

Centraal besturingspaneel tot 5 kamers (2)

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN/UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Interface-adapter (3)

(1) Bedradingsadapter geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: ter plaatse aan te schaffen.
(2) Bedradingsadapter ook vereist voor iedere binnenunit.
(3) Voor DIII-NET adapter

FVK/XS-B

Bedradingsadapter voor tijdklok/ normaal open contact

afstandsbediening (1) normaal open impulscontact

Centraal besturingspaneel tot 5 kamers (2)

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN/UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Interface-adapter (3)

(1) Bedradingsadapter geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: ter plaatse aan te schaffen.
(2) Bedradingsadapter ook vereist voor iedere binnenunit.
(3) Voor DIII-NET adapter

FLK/XS-B

Bedradingsadapter voor tijdklok/ normaal open contact

afstandsbediening (1) normaal open impulscontact

Centraal besturingspaneel tot 5 kamers (2)

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN/UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Interface-adapter (3)

(1) Bedradingsadapter geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: ter plaatse aan te schaffen.
(2) Bedradingsadapter ook vereist voor iedere binnenunit.
(3) Voor DIII-NET adapter

Bes tu r ingssys temen
BINNENUNITS
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KRP413AA1S

KRP413AA1S

KRC72A

DCS302CA51

DCS301BA51
DST301BA51
KRP928AA2S

25

BRC1D528

EKRP1B2A

KRP1B61

EKROROA

35 50 60 71

BRC1D528

DCS302CA51

DCS301BA51

DST301BA51

KRP1BA54

KRP4AA51

DTA112BA51

EKROROA

EKRP1B2A

35 50 60 71

BRC1D528

BRC7CA512W

DCS302CA51

DCS301BA51

DST301BA51

KJB212AA

KJB311AA

KRP1BA57*

KRP4AA53*

EKRP1B2A*

DTA112BA51

KRP1CA98

EKROROA

KRCS01-1A

KEK26-1A

FDK/XS-C & CDK/XS-C

Bedradingsadapter voor tijdklok/ normaal open contact

afstandsbediening (1) normaal open impulscontact

Centraal besturingspaneel tot 5 kamers (2)

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN/UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Interface-adapter (3)

(1) Bedradingsadapter geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: ter plaatse aan te schaffen.
(2) Bedradingsadapter ook vereist voor iedere binnenunit.
(3) Voor DIII-NET adapter

FDBQ-B

Bedrade afstandsbediening

Adapter voor elektrische verwarming (1)

Adapter voor bedrading (uurmeter) (2)

AAN/UIT op afstand, gedwongen STOP

(1) Mogelijkheid om een elektrische verwarming aan te sluiten (ter plaatse aan te schaffen).
(2) Mogelijkheid om een uurmeter aan te sluiten (ter plaatse aan te schaffen). Dit onderdeel mag niet binnen de apparatuur worden gemonteerd.

FBQ-B

Bedrade afstandsbediening

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN/UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Bedradingsadapter

Adapter voor externe AAN/UIT en bewaking

Interface-adapter for Sky Air

AAN/UIT op afstand, gedwongen STOP

Optionele printplaat voor externe elektrische verwarming, bevochtiger en/of uurmeter (1)

(1) Elektrische verwarming, bevochtiger en uurmeter zijn ter plaatse aan te schaffen. Deze onderdelen mogen niet binnen de apparatuur worden gemonteerd.

(1) Mogelijkheid om een uurmeter aan te sluiten (ter plaatse aan te schaffen). Dit onderdeel mag niet binnen de apparatuur worden gemonteerd.
(2) Montagedoos nodig voor iedere adapter gemarkeerd met een *

FCQ-B

Bedrade afstandsbediening

Infrarood afstandsbediening warmtepomp

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN/UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Schakelkast met aardklem  (2 aansluitblokken)

Schakelkast met aardklem  (3 aansluitblokken)

Adapter voor externe AAN/UIT en bewaking

Adapter voor externe AAN/UIT en bewaking

Adapter voor bedrading (uurmeter) (1)

Interface-adapter for Sky Air

Montagedoos voor adapter printplaat (2)

AAN/UIT op afstand, gedwongen STOP

Afstandssensor

Ruisfilter (enkel voor elektromagnetische interface)
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BRC1D528

BRC7EA530W

DCS302CA51

DCS301BA51

DST301BA51

KRP1BA57

KRP4AA53

EKRP1B2A

KRCS01-1A

KRP1BA101

DTA112BA51

EKROROA

35 50 60 71

BRC1D528

BRC7EA63W

DCS302CA51

DCS301BA51

DST301BA51

KRP1BA54

KRP4AA52

EKRP1B2A

DTA112BA51

KRP1CA93

EKROROA

(1) Montagedoos voor adapter printplaat (KRP1B101) is nodig.
(2) Mogelijkheid om een uurmeter aan te sluiten (ter plaatse aan te schaffen). Dit onderdeel mag niet binnen de apparatuur worden gemonteerd.

FFQ-B

Bedrade afstandsbediening

Infrarood afstandsbediening warmtepomp

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN/UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Bedradingsadapter (1)

Adapter voor externe AAN/UIT en bewaking (1)

Adapter voor bedrading (uurmeter) (2)

Afstandssensor

Montagedoos voor adapter printplaat

Interface-adapter for Sky Air

AAN/UIT op afstand, gedwongen STOP

(1) Montagedoos voor adapter printplaat (KRP1C93) is nodig.
(2) Mogelijkheid om een uurmeter aan te sluiten (ter plaatse aan te schaffen). Dit onderdeel mag niet binnen de apparatuur worden gemonteerd.

FHQ-BU

Bedrade afstandsbediening

Infrarood afstandsbediening warmtepomp

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN/UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Bedradingsadapter

Adapter voor externe AAN/UIT en bewaking (1)

Adapter voor bedrading (uurmeter) (2)

Interface-adapter for Sky Air

Montagedoos voor adapter printplaat

AAN/UIT op afstand, gedwongen STOP
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Daikin-producten worden verdeeld door:

Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende – België
www.daikineurope.com

Als fabrikant van airconditioners,
compressoren en koelmiddelen is Daikin
nauw betrokken bij de bescherming van het
milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin
naar de positie van marktleider op het
gebied van milieuvriendelijke producten.
Om dat doel te bereiken moet een breed
assortiment producten op ecologisch
verantwoorde wijze worden ontworpen en
ontwikkeld. Bovendien moet een
energiebeheersysteem worden ingevoerd
om energie te besparen en afval te
beperken.

"Deze publicatie is louter informatief en vormt geen bindend
aanbod vanwege Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. heeft
de inhoud van deze publicatie naar haar beste weten
verzameld. Er wordt geen impliciete of expliciete garantie
verleend voor de volledigheid, de nauwkeurigheid, de
betrouwbaarheid of de geschiktheid voor een specifiek doel van
de inhoud en de producten (en diensten) die erin zijn
voorgesteld. De specificaties (en prijzen) kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe
N.V. verwerpt uitdrukkelijk eender welke aansprakelijkheid voor
eender welke directe of indirecte schade, in de meest ruime zin
van het woord, die voortvloeit uit of verband houdt met het
gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. Alle inhoud
is auteursrechtelijk beschermd door Daikin Europe N.V.".

Daikin Europe NV heeft de LRQA-keuring
gekregen voor zijn kwaliteitsbeheersysteem, dat
aan de ISO9001-norm voldoet.
ISO9001 is een kwaliteitsgarantie die zowel
betrekking heeft op het ontwerp, de ontwikkeling
en de productie als op de productgebonden
diensten.

Het ISO14001-certificaat staat garant voor een
doeltreffend milieubeheersysteem dat bijdraagt
tot de bescherming van de gezondheid van de
mens en het milieu tegen de mogelijke inwerking
van onze activiteiten, producten en diensten en
tot het behoud en de verbetering van de kwaliteit
van de omgeving.

Daikin-units voldoen aan de Europese regelgeving
met betrekking tot de veiligheid van producten.

Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-
certificatieprogramma voor Airconditioners (AC),
Vloeistofkoelmachines (LCP) en Ventilo-convectoren
(FC); de gecertificeerde gegevens van gecertificeerde
modellen zijn in de Eurovent-gids vermeld. De multi-
units zijn door Eurovent goedgekeurd voor
combinaties van maximaal 2 binnenunits.
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