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GWP is niet de enige parameter

Er is geen enkel koelmiddel dat aan de behoeften van 
alle mogelijke toepassingen voldoet. Daardoor moest 
Daikin zijn opties zorgvuldig afwegen en niet alleen 
rekening houden met het aardopwarmingspotentieel 
of de hoeveelheid gebruikt koelmiddel, maar 
ook met aspecten zoals energierendement, 
veiligheid en prijs. Een koelmiddel met een lager 
aardopwarmingspotentieel maar met een hoger 
energieverbruik zou bijvoorbeeld een slechte 
keuze zijn, want het is contraproductief voor de 
totale aardopwarmingsimpact van het product. 
Daikin, gevolgd door andere spelers uit de sector, 

Leider op de markt
Tien jaar voor op de wetgeving 

Meer comfort met minder impact op het milieu. Met 
dat in het achterhoofd heeft Daikin eind 2012 de 
eerste airconditioners ter wereld met koelmiddel 
R-32 gelanceerd in Japan. Er zijn er reeds miljoenen 
geplaatst. Ondertussen zijn de modellen met R-32 al 
op veel andere plaatsen geïntroduceerd en in 2017 zal 
Daikin als eerste op de markt het volledige gamma 
Sky Air en een deel van het Heating gamma 
overbrengen naar het koelmiddel R-32.

Voordelen van R-32 

De chemische benaming voor R-32 is difluoromethaan. 
Het wordt al vele jaren gebruikt als een onderdeel van 
het koelmiddel R-410A. Daikin en andere spelers in de 
sector zien de voordelen van zuivere R-32 in. 

R-410A R-32

Samenstelling
Mix van  
50% R-32 + 50% R-125

Pure R-32 
(geen mix)

GWP (aardopwarmingspotentieel) 2087.5 675

ODP ( ozonafbrekend vermogen) 0 0

In vergelijking met R-410A bedraagt het 
aardopwarmingspotentieel van R-32 slechts een 
derde en is er een veel kleiner volume koelmiddel 
nodig. Het draagt bij tot de doelstellingen van de 
F-gasregelgeving van de EU en is ook energiezuinig, 
veilig en betaalbaar. R-32 is ook eenvoudiger om te 
recycleren en opnieuw te gebruiken. Bovendien is 
R-32 eenvoudig te gebruiken voor installateurs en 
onderhoudstechnici omdat het zowel in vloeistof- als 
in gasfase kan worden gevuld. 

hebben gekozen voor R-32 omdat het bijdraagt tot 
de doelstellingen van de F-gasregelgeving van de 
EU. Ondertussen is het ook energiezuinig, veilig en 
betaalbaar.

Wist je dat?

De nieuwe Europese F-gasregelgeving 517/2014 verbiedt 
bepaalde koelmiddelen voor bepaalde toepassingen. 
R-32 is daar een perfect antwoord op. Daikin heeft de 
modellen met R-32 10 jaar voor hun tijd gelanceerd. 
Hoe sneller de sector overschakelt naar een 
koelmiddel met een lager aardopwarmingspotentieel, 
hoe beter voor het milieu.

R-32 - het koelmiddel van de toekomst

Waarom kiezen voor  
R-32-koelmiddel?

GWP-waarde Koelmiddelvulling (kg) Potentiële 

aardopwarmingsimpact

(CO
2
-equivalente 

koelmiddelvulling: kg x GWP)

Voorbeeldvergelijking voor een Daikin Emura van 3,5 kW,  

beschikbaar in een versie met R-410A en R-32  

100%

32%

100%

69%

100%

78%

R-410A R-32

Daikin Emura FTXM 360° uitblaas 

Roundflow cassette

22%

Ururu Sarara
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Vergelijking op basis van SEER

(rendement van een residentieel product volgens de huidige 
wetgeving inzake seizoensrendement van een product in koelmodus)

Vervangingstechnologie
De snelle en kwaliteitsvolle manier om 
de upgrade van systemen met R-22 en 
R-407C door te voeren.

Vervangingstechnologie

Voorkom ongewenste stilstandtijden voor uw klanten en vervang deze systemen nu!

Voordelen voor de installateur 
 
Kortere installatietijd
Werk meer projecten af op een kortere tijd dankzij snellere 
installatie. Het is voordeliger dan het volledige systeem met nieuwe 
leidingen te vervangen. 
 
Lagere installatiekosten 
Dankzij de lagere installatiekosten kunt u uw klanten de meest 
voordelige oplossing bieden en uw concurrentiepositie verbeteren. 
 
Vervang systemen van andere bedrijven 
Met deze oplossing vervangt u probleemloos Daikin-systemen maar 
ook systemen van andere fabrikanten. 
 
Optimaliseer uw bedrijfsactiviteiten 
Dankzij een eenvoudige oplossing om bestaande technologieën te 
vervangen, kunt u meer projecten afhandelen voor meer klanten. 
Bovendien kost het u minder tijd en kost het de klant minder geld! 
Met andere woorden... iedereen wint erbij.

Voordelen voor de klant
 
Bespaar op de werkingskosten
 
Vergelijking op basis van EER
(rendement van een residentieel product in koelmodus)
 

Geen gedoe 

Hergebruik uw bestaande leidingen voor een snelle en 
kwalitatieve vervanging die nog uw comfort nog uw zaken verstoort.

Verhoog uw comfort 

Verhoog uw comfort met een grensverleggend design, lage 
geluidsniveaus, wifi-besturing en meer...

De goedkope upgrade van 
Daikin

!  Vervang binnen- en 
buitenunit - behoud de 
leidingen
Neem contact op met uw 
Daikin om de compatibiliteit te 
controleren of u de binnenunits 
kan behouden.

!  Vervang buitenunits

30% besparing

R-22 R-410A

R-22 R-410A

50% besparing
Behoud uw bestaande 
koelmiddelleidingen
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Het draait
allemaal om A
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Ambitieuze 20-20-20  
milieudoelstellingen met 
het Europese energielabel
De Europese Commissie heeft een reeks 
uitdagende doelstellingen vooropgesteld om de 
energiezuinigheid in de EU te verbeteren. Deze 
zogenaamde 20-20-20-doelstellingen streven naar een 
verlaging van de CO2-uitstoot met 20%, een aandeel 
van 20% hernieuwbare  energie en een vermindering 
met 20% van het gebruik van primaire energie. En 
dat alles tegen het jaar 2020. Om deze doelstellingen 
te realiseren, heeft Europa de Ecodesign Richtlijn 
[2009/125/EG] uitgevaardigd. Deze richtlijn stelt 
minimumvereisten op het vlak van energie-efficiëntie 
voorop voor energiegerelateerde producten.. 

Seizoensrendement,
Slim omgaan met energie

Lucht-lucht warmtepompen
Sinds 2013 vallen alle airconditioners en lucht-lucht warmtepompen 
met een vermogen van minder dan 12 kW onder het 
toepassingsgebied van deze Ecodesign Richtlijn. Producten die 
niet aan de minimale efficiëntievereisten voldoen (zoals niet-
invertergestuurde airconditioners), verliezen hun CE-markering en 
mogen dus niet meer verkocht worden in Europa. 

Om de consument te informeren over deze nieuwe normen 
op het vlak van energieprestaties, introduceerde de EU ook een 
nieuw energielabel. Het vroeger Europese energielabel, dat in 
1992 werd geïntroduceerd, had zijn doel bereikt. De consument 
kon voortaan vergelijken en zijn aankoopbeslissing baseren op 
uniforme labelcriteria. Dankzij het nieuwe label, dat op 1 januari 

Daikin wijst de weg...

EHBH04CB3V / ERLQ004CAV3 /
EKHWP300B / 3xEKSV26P /
EKRUCBL1

L

L

A++

A

A+++

A++

EKHWP500B

72W

477L

B

2013 van kracht is geworden, kunnen eindgebruikers nu nog beter 
geïnformeerde keuzes maken, aangezien het seizoensrendement 
de efficiëntie van het betrokken toestel over een volledig seizoen 
uitdrukt. 

Het nieuwe energielabel bestaat uit meerdere classificaties 
gaande van A+++ tot D, die worden vertaald in kleurschakeringen 
gaande van donkergroen (hoogste energiezuinigheid) tot rood 
(laagste energiezuinigheid). Het label bevat niet enkel informatie 
over het nieuwe seizoensrendement voor verwarming (SCOP) en 
koeling (SEER), maar ook over het jaarlijkse energieverbruik en de 
geluidsniveaus.
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Tools en platforms

Tools en  
platformen

Ondersteunende apps
We bieden veel verschillende softwaretools aan om 
uw verkoop te ondersteunen: selectie, simulatie en 
offertes.

https://www.daikin.be/nl_be/
installateurs/support.html

Enkele van onze meest  
gebruikte apps:
 

 › Psychrometric Diagram Viewer 
speciaal gemaakt voor designers, studenten, 
studieburelen,..

 › Daikin Altherma simulator:  
voor een geschikte keuze van warmtepomp

 › 3D app: 
hiermee kunt u een airconditioning thuis bekijken 
VOORDAT u ze koopt!

We zijn er om u te helpen!

Literatuur
Beschikbare literatuur
 › voor u
 › voor uw klanten

https://www.daikin.be/nl_be/
producten.html
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Daikin Business Portal 

 › Ontdek ons nieuwe extranet dat met u 
meedenkt via my.daikin.be 

 › Vind binnen enkele seconden de informatie 
terug dankzij de krachtige zoekmachine 

 › Maak een profiel aan zodat u alleen de info ziet 
die voor u relevant is 

 › Toegankelijk via smartphone en/of desktop

my.daikin.be

OP KANTOOR

VOOR KLANTEN

ONDER-

WEG

Internet
Vind ons product voor verschillende toepassingen: 

Supermarkt

Sport &  
Ontspanning

IndustrieWinkel

Restaurant

Hotel

Kantoor

Technisch

Thuis

Bank

 › Ontdek meer commerciële details over onze beste 
producten via onze minisites

https://www.daikin.be/nl_be/
productgroepen.html

Online support
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Milieuactiviteiten  
van Daikin Belux

De wettelijke voorschriften:

Professionele afgedankte koelinstallaties, aircosystemen 
en warmtepompen vallen onder de wetgeving 
van “Afgedankte Elektrische en Elektronische 
Apparaten” (AEEA). De wetgever voorziet dat dit 
afval op een milieuvriendelijke wijze verwerkt dient te 
worden, waarbij recyclage de voorkeur geniet.
AEEA zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. 
Om te voldoen aan de aanvaardingsplicht, heeft Daikin 
Belux bij de overheden van de drie Gewesten een 
recyclageplan (individueel systeem) ingediend. 

De voordelen:

 › Deelname aan een door de overheid goedgekeurd recyclagesysteem
 › U beantwoordt aan de wettelijke eisen inzake afvalverwerking
 › U ontvangt een wettelijke AEEA-verwerkingsattest
 › Uw bedrijf participeert aan het “recyclageplan” van Daikin Belux

1. Recyclageplan van Daikin Belux

Het Daikin Belux RECYCLAGE PLAN:
Aanvraag: Koeltechnisch bedrijf doet aanvraag voor ophaling palet(ten). 
Aanvraagdocument beschikbaar op extranet of op de logistieke dienst..
Behandeling aanvraag: Daikin registreert aanvraag en geeft instructies door aan erkend verwerkingsbebrijf.
Ophaling: Verwerkingsbedrijf haalt palet(ten) op bij koeltechnisch bedrijf 
Opslag en verwerking: Verwerkingsbedrijf verwerkt – bij voldoende 
aantal – waarbij maximale  recyclage nagestreefd wordt.
Afhandeling: Verwerkingbedrijf bezorgt Daikin Belux de nodige documenten. Daikin Belux 
overhandigt aan het koeltechnisch bedrijf een kopij van het AEEA-verwerkinsgattest met factuur 
voor transport. Daikin Belux neemt verwerkingskost en de transportkosten ten hare laste.
Rapportage: Eénmaal per jaar rapporteert Daikin Belux aan de overheden van de 3 Gewesten.

*  Opmerking: het koelmiddel moet vóór transport door de installateur gerecupereerd worden. 
Voor grote apparaten (bijvoorbeeld koelaggregaten) op aanvraag.

with

w
w
w
.d

a
ik

in
.b

e

recycleLOGO.indd   1 24/11/2008   15:21:38
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2. Nog meer opportuniteiten in de toekomst
Ook in de nabije en verdere toekomst zal het Europesees milieubeleid een blijvende impact hebben op de activiteiten binnen 
onze sector.

2015 Sinds 1 januari 2015: volledig verbod op het gebruik van “gerecycleerd of geregenereerd” koelmiddel R-22.

2020
Alle nieuwe gebouwen na 31 december 2020 dienen te voldoen aan de  “bijna nul energie”standaard (“Nearly 
Zero Energy”-Buildings). Dit houdt in dat het energieverbruik van deze gebouwen laag dient te zijn en de energie 
die nodig is, zal grotendeels moeten worden opgewekt dmv “hernieuwbare” energiebronnen.

Het bestrijden van de negatieve effecten inzake Klimaatverandering  en het bevorderen van het 
gebruik van hernieuwbare energie staat al een paar jaar hoog op de agenda van Daikin Belux. 

Op korte termijn moest België, tijdens de periode 2008-2012, een gemiddelde vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen van 7,5% bereiken (t.o.v. 1990).
Maar ook op langere termijn heeft Europa bijkomende restricties vooropgesteld :
 1° Tegen 2020 een vermindering van de Europese uitstoot met ten minste 20% (t.o.v 1990)
 2° Tegen 2050 een vermindering van de Europese uitstoot met ten minste 60% (t.o.v 1990)

De Europese Unie streeft ernaar het aandeel van hernieuwbare energie in Europa tegen 2020 te 
verhogen met 20% (voor Belgie: 13%). Alsook het energieverbruik in Europa tegen 2020 met 20% 
te doen dalen.

De strijd tegen Klimaatverandering plaatst Daikin Belux voor een uitdaging: de leiding nemen 
binnen onze branche bij het inperken van de gevolgen van de Klimaatverandering. Het succes van 
de inspanningen hieromtrent hangt in grote mate af van de participatie van onze klanten.

3. Certificering van koeltechnische bedrijven
Werkzaamheden uitoefenen op koelinstallaties, aircosystemen of warmtepompen en waarbij een risico bestaat op emissie van gefluoreerde 
broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen, vereist een certificaat. Dit is zowel voor het koeltechnische bedrijf als voor de koeltechnicus.
Deze verplichting komt voort uit het Europees beleid rond het beperken van de koelmiddeluitstoot. Elk Gewest heeft dit verder uitgewerkt.
Daikin Belux heeft de afgelopen 5 jaar veel tijd geïnvesteerd om deze certificering te promoten. Meer dan 400 bedrijven hebben informatiesessies 
bij Daikin Belux gevolgd inzake de certificering van koeltechnische bedrijven in de 3 gewesten. Ook vandaag blijft Daikin haar klanten advies 
verlenen inzake de procedure om een certificaat te behalen.

Het is voor Daikin Belux een must dat de bedrijven waarmee ze samen werken gecertificeerd zijn.

Wat verstaat men onder werkzaamheden?

- Montage koelleidingen & aansluitingen

- Koelinstallatie in werking stellen

- Koelinstallatie (bij)vullen met koelmiddel

- Koelmiddel aftappen

- Herstellingen uitvoeren aan het koelmiddelcircuit

- Verhelpen van lekkages

- Koelinstallaties buiten werking stellen

Vlaams Gewest Groot Hertogdom 
Luxembur

Brussels Gewest Waals Gewest

Aantal gecertificeerde bedrijven (eind 2016)
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Daikin Service Department
Op het vlak van Service wil Daikin Belux telkens opnieuw zijn grenzen verleggen om de kwaliteit van geleverde service te laten evolueren met 
de nieuwe behoeften binnen de markt. De kerntaak van de dienst “Service” is het dagdagelijks ondersteunen van ons installateursnetwerk. 
Daikin beschikt hiervoor onder meer over jarenlange ervaring van technische mensen, een 24/24-hotline beschikbaarheid, één centrale 
planningsdienst, een uitgebreid trainingsprogramma.
Sinds kort behoren service-contracten voor specifieke controles, het adviseren bij het verhogen van energie-efficiëntie van bestaande 
installaties, afstandsbewaking en energiekeuringen, … ook tot deze kerntaak.

De Hotline - 078 05 04 03

Voor technische problemen, assistentie bij opstart, prijsaanvraag wisselstukken en garantiegevallen kan u terecht bij onze Hotline.  

Deze GRATIS dienstverlening, exclusief gereserveerd voor ons installateursnetwerk, is beschikbaar elke dag van 8u en 18u  
(vrijdag tot 17u). Buiten deze uren voorziet Daikin Belux eveneens assistentie mits een financiële bijdrage of een contract.

Training

Gedurende het hele jaar door, organiseert Daikin zowel 
commerciële en technische opleidingen. U vindt alle praktische 
informatie en data terug op het Business Portal: 

my.daikin.eu/dab/nl_BE/home/training.html

Garantie

Er bestaat de mogelijkheid voor lucht/lucht warmtepompen 
om de standaard garantie verder uit te breiden met bijkomende
diensten. Wenst u hierover meer inlichtingen, neem dan contact
op met onze technische dienst. Verder staat het garantieformulier
te uwer beschikking op onze website

my.daikin.eu/dab/nl_BE/home/sales/
logistic/garantievoorwaarden.html

De Planning - 078 05 04 03

Wenst u een assistentie bij opstart of op de werf, neem dan contact 
op met onze planning. Deze dienst staat u te woord elke werkdag 
tussen 8u en 18u (op vrijdag tot 17u).

U kunt een interventie ook online aanvragen:

my.daikin.eu/dab/nl_BE/home/
aftersales-support/planning.html

Overzicht van enkele verleende diensten

Gecentraliseerde emailadressen

Om de permanentie van onze diensten te kunnen garanderen, 
heeft Daikin beslist om met gecentraliseerde emailadressen te 
werken. Deze mailboxen worden op regelmatige tijdstippen 
gecontroleerd en verwerkt. Dit geldt niet alleen voor de technische 
dienst maar ook voor de commerciële dienst.

• E-mail planning:  planning@daikin.be
• E-mail hotline:  tech@daikin.be
• E-mail training:  training@daikin.be
• E-mail logistiek: logistics@daikin.be
• E-mail wisselstukken:  spareparts@daikin.be

E-Spare Parts

Vanaf nu kan u ook zelf 24/24u uw Daikin-onderdelen online 
bestellen via onze Daikin E-Shop: 

https://my.daikin.eu/dab/nl_BE/home/
applications/spp-bank.html
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Daikin biedt oplossingen voor geplande service die uw installatie ten allen tijde in top conditie houdt, zodat u zich kunt toeleggen op uw 
kernactiviteiten. Verschillende benaderingen zijn mogelijk, met het doel u de best mogelijke oplossing aan te bieden en dat volgens uw specifieke 
behoefte. 
Afhankelijk van de mate van betrokkenheid die u van ons verwacht, kunnen wij u ondersteunen van een basis ‘inspectie’ overeenkomst tot een 
‘Full Protection’ overeenkomst. Uiteraard kunt u ten alle tijden uw overeenkomst upgraden naar een hoger service niveau of de overeenkomst 
op uw maat laten aanpassen.

Inspectie(s):

Een Daikin specialist analyseert periodiek de werkingsparameters van uw Daikin toestellen. 
De wettelijke lektesten worden alsook uitgevoerd gedurende onze inspectie(s).

Onderdelen:

In geval van een defect bent u verzekerd van de levering van gratis originele Daikin onderdelen.

Remote monitoring (VRV & Applied Systems):

Het Daikin monitoring systeem is opgezet om alle monitoring taken uit te voeren teneinde uw comfort te verhogen 
en tegelijkertijd uw energieverbruik te doen dalen, dit 24/7, 365 dagen per jaar!

Herstellingen:

In geval van defect worden de nodige interventies uitgevoerd door een Daikin specialist.

24/7 Service:

Voor alle installaties onder contract heeft u gratis toegang tot onze 24u servicelijn en dat 7 dagen per week,  
ook gedurende feestdagen.

De service afdeling van Daikin stelt u de volgende  
service pakketten voor:

Onze service pakketten zijn een samenstelling van verschillende 
diensten die Daikin aanbiedt:

Houd uw installatie in top conditie met de 

Daikin Service Pakketten

Type overeenkomst Airconditioning Koelen Verwarmen
IJswater- en 

ventilatiesystemen

Inspection   - 
Extended Warranty    
Remote Monitoring  - - 
Full Protection  -  
Customer Customized  -  

24/7
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De nieuwe Sky Air met R-32  
biedt toekomstgerichte,  
baanbrekende klimaatregeling.
Sky Air is het toonaangevende licht 

commerciële assortiment van Daikin dat werd 

ontwikkeld met het oog op een maximale 

seizoensgebonden energiezuinigheid. Het is 

de ideale comfortoplossing voor allerlei kleine 

commerciële ruimten die de gebruiker de 

volledige controle geeft over verwarming en 

koeling. 
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Sky Air
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FNA-A  71
FDQ-B  72
RZQ-C  73
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ARGUMENTATIEKAARTEN

Voordelen voor de installateur
 › Modulaire ontwerpen en in de fabriek gemonteerde 
extra's maken de installatie eenvoudiger

Voordelen voor de consultant
 › U bent zeker dat u het juiste klimaatregelingsysteem 
aanbeveelt met het oog op de wetgeving van 
morgen

 › U beschikt over systemen die in elk interieur 
passen en optimale prestaties met een ongekend 
seizoensrendement leveren

 › U krijgt toegang tot een innovatieve technologie 
om de klimaatregeling van het hele gebouw te 
optimaliseren

 › U versterkt hiermee uw imago als milieubewust 
adviseur en ontwerper

Voordelen voor de eindgebruiker
 › Uw klimaatregelingsysteem voldoet aan vereisten die 
de huidige wetgeving ver overstijgen

 › U bent zeker van een optimaal seizoensrendement 
en bespaart dus niet enkel energie, maar ook geld

 › U beschikt over units met een nog hoger 
energierendement wanneer u Sky Air R-32-producten 
kiest (minstens 5% efficiënter dan R-410A-producten) 

 › Het klimaatregelingsysteem biedt een meerwaarde 
aan het gebouw en stelt dus uw investering veilig

 › U bespaart op montage- en bedrijfskosten, realiseert 
een hoog rendement op uw investering en draagt bij 
tot de bescherming van het milieu

Sky Air,  
de oplossing 
voor de licht 
commerciële 
sector 

Waarom kiezen voor Daikin Sky Air

• Allereerste reeks voor licht commerciële toepassingen  

met R-32-koelmiddel op de Europese markt!   

• Toonaangevend productassortiment voor kleine 

kantoorruimten, winkels, restaurants, banken of datacentra.

• Van betrouwbare en kwalitatief hoogstaande airconditioning 

tot gepersonaliseerde toepassingen met slim energiegebruik 

en een flexibele installatie en werking. 

• Geeft de gebruiker de totale controle over verwarming  

en koeling en ventilatie

R-32 is een revolutie in de sector.  
Maak er deel van uit

• R-32 is veel milieuvriendelijker dan vroegere koelmiddelen

• Daikin is pionier op het vlak van R-32 ontwikkelingen

• Eerste volledige lichte commerciële reeks met R-32 op de 

markt.

Voor comfort, energierendement, betrouwbaarheid
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Verwarming en koeling

 › Haal warmte uit de buitenlucht, zelfs bij koud weer  
(tot -20°C)

 › Uiterst doeltreffend voor verwarming
 › Stil en discreet
 › Geavanceerde technologie, om de stroomrekening tot een 

minimum te beperken

 Ongeëvenaard seizoensrendement

 › A++-label zowel bij koeling als bij verwarming voor 
combinatie FCAHG71-100G + RZAG-MV1/Y1 

 › Toprendement dankzij R-32-producten  
(minstens 5% meer efficiënt dan R-410A)

 Ruim assortiment warmtepompunits

 › Ideaal voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
 › Kies uit een brede reeks binnenunits: wand- en 

vloermodellen, inbouw- of onderbouwmodellen voor 
plafond

 › Fluisterstille en tochtvrije werking
 › Voor lange of onregelmatig gevormde kamers kunt u tot 

vier binnenunits aansluiten op één enkele buitenunit. Alle 
binnenunits worden tegelijkertijd bestuurd

 Vervanging   
Split- en Sky Air-buiten en -binnenunits kunnen worden 
gebruikt om R-22- en R-407C-systemen te vervangen. Gebruik 
de bestaande leidingen en bedrading 

 

 Flexibele montage

Luchtgordijn Besturingssystemen Koeling en verwarming

Ventilatie

Flexibele 

montage

 › De buitenunits zijn compact en duurzaam
 › Ze kunnen tegen een muur of op een dak of terras worden 

geïnstalleerd

 Besturingssystemen

Dankzij gebruiksvriendelijke besturingen kunnenuw klanten 
hun Sky Air systeem beheren voor een maximale efficiëntie:

 › Van individuele unitbesturingen tot gecentraliseerd beheer 
via touchscreen en codegebaseerde besturingen: de klant 
heeft op elk moment de controle

 › De DIII-netaansluiting is standaard voorzien, zodat 
u het systeem kunt aansluiten op het bredere 
gebouwbeheersysteem

 › Gebouwen kunnen op afstand worden opgevolgd via het 
internet

 Ventilatie

Ventilatie zorgt voor een aanvoer van verse lucht waardoor een 
gezond binnenklimaat van hoge kwaliteit wordt gecreëerd. 
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Gericht  
op comfort
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Ongeëvenaard comfort
De Sky Air A-serie maakt gebruik van de Variabele Koel-
middeltechnologie van Daikin voor het hoogst moge-
lijke energierendement. Zo kunnen het comfort en de 
flexibiliteit worden geoptimaliseerd om tegemoet te 
komen aan de behoeften van elke klant. 
 › Elimineert koude tocht
 › Weersafhankelijke instelling
 › Stille buitenunits

 › Het aardopwarmingspotentieel (GWP) van R-32 ligt 
68% lager dan bij de industriële standaard R-410A

 › Hoogste rendement (SEER tot 8,02) op de markt
 › Geen jaarlijkse koelmiddel-dichtheidscontrole vereist, 
wat de onderhoudskosten verlaagt

 › 16% minder koelmiddelvulling

Online controller

 › Eenvoudige bediening via smartphone
 › Bedien het toestel op elk gewenst moment, waar u ook bent
 › Voor single shop control
 › Integratie van producten en diensten van derden via IFTTT

Van één tot ∞ sites

Klant
Installateur/ 

technisch manager

LOKALE 
BEDIENING

DAIKIN CLOUD 
SERVICE

Besturing via een app
Voor een grote of kleine commerciële onderneming  
heeft ons productgamma een oplossing

Uniek en meest uitgebreide gamma binnenunits  
op de markt
 › Maximale flexibiliteit
 › Tot 50 mogelijke binnenunits
 › Intelligente sensoren
 › Opties voor automatische reiniging
 › Stille units

De laagst mogelijke  

impact op het milieu
Het eerste lichte commerciële A/C systeem  
met R-32-koelmiddel in heel Europa

Tablet

 › Gebruiksvriendelijke touchscreen om de A/C en alarmen 
centraal te bedienen

 › Verbinding met de Daikin Cloud Service
 › Gebouwd voor bediening en bewaking van meerdere sites
 › Installateurs en technisch managers ontvangen alarmen zodat 

ze op afstand hulp kunnen bieden

 › IFTTT is een oplossing die compatibele producten 
en diensten van derden (intelligente meters, 
verlichting, thermostaten,...) op het systeem 
aansluit zodat ze het best werken
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Flexibel ontwerp 
Maakt plannen makkelijker
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Nieuwe vervangingstechnologie 
 
Een snellere, eenvoudigere en meer betrouwbare aanpak wan-
neer bestaande systemen moeten worden vervangen 

 › Beperkt mogelijke onderbrekingen en levert een systeem dat het 
energieverbruik en de rekeningen van de klanten aanzienlijk beperkt

 › Hepta-filtratie zorgt voor een betrouwbare werking zonder  
dat leidingen moeten worden gereinigd

 › Kosten- en tijdbesparende oplossing: enkel  
de binnen- en buitenunits moeten worden  
vervangen. Alle leidingen blijven behouden

De nieuwe Sky Air A-serie, 
ontwikkeld voor gelijk welke Sky Air toepassing 

990 mm770 mm

!     Vervang binnen- en 
buitenunits 
Vervang elk oud systeem 
(Daikin en andere fabri-
kanten)

✓    Hergebruik bestaan-
de leidingen en 
bedrading

52°C DB
-20C° DB 52°C DB 15,5°C WB-20C° WB

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es 
eventueel vervangen door 
echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Lichtere en compactere units voor 
een eenvoudige installatie.
Uniek bereik tot 14 kW met één enkele 
ventilator

Volledig gamma minder dan 1 meter hoog!

Leidinglengte uitgebreid tot 85 m

Grootste werkbereik

 › Koelen van -20°C tot 52°C
 › Verwarmen tot -20°C
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Hulp is bij de hand
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Snellere installatie en tot 40 meter 
leiding vooraf gevuld

 › Tot 60% van de toepassingen kan zonder bijkomende koelmiddelvulling 
worden geïnstalleerd 

Nieuw ontworpen scharnierend 
voorpaneel voor eenvoudige 
toegang tot essentiële onderdelen 
van het systeem

Nieuw 7 segmenten display 
om foutmeldingen en 
systeeminstellingen te bekijken

Gegarandeerd betrouwbare 
prestaties in alle 
weersomstandigheden

 › Nieuwe koelmiddeldoorstroming 
Dankzij het onderste gedeelte van de warmtewisselaar en de open 
afvoeropeningen kan het smeltwater perfect afgevoerd worden 

 › Door koelmiddel gekoelde printplaten 
Betrouwbare en stabiele koeling, ongeacht de buitenomstandigheden

 
 
Geïntegreerde lekcontrole beperkt 
de controles ter plaatse en verbetert 
de betrouwbaarheid

Voordelen 
voor installateurs

Bodemplaat met koelmiddeldoorstroming

Tijd

Te
m

pe
ra

tu
ur

 ro
nd

 E
l. 

ka
st

Daikin

Andere

Betrouwbaar dankzij koelmiddel gekoelde printplaten
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Unieke  
Daikin-technologieën
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Een toekomstgerichte oplossing, 
De Daikin Sky Air A-serie maakt gebruik van gepatenteerde 
Daikin-technologie in het hart van het systeem

Jigsaw- 
gebogen  
schoep 

 › Gebogen uitlaat en Jigsaw-
gebogen schoep voor minimale 
turbulentie en optimale 
luchtstroom

Koelmiddeldoorgang 
door bodemplaat en 
warmtewisselaar

Daikin  
swingcompressor 
 

Integratie van belangrijkste bewegende 
onderdelen in één component 

 › Geen slijtage of wrijving
 › Geen koelmiddellekkages
 › Geen temperatuurstijging door lekkage 

 › Hoog compressorrendement
 › Langere levensduur van het systeem

Koelmiddel  
gekoelde printplaat

Warmtewisselaar met 3 rijen 
 › Unieke warmtewisselaar met 3 rijen voor een  

compacte behuizing tot 14 kW

UNIEKE &  
GEPATENTEERDE TECH-

NOLOGIE

 › Afvoeropeningen 
blijven ijsvrij

 › Gegarandeerde 
werking  
tot -20°C
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Overzicht buitenunits

Buitenunits

Nieuwe leiders

Pair-, twin-, triple- & dubbeltwin-toepassing

Systeem Type Model Productnaam 71 100 125 140

Luchtgekoeld Warmtepomp

6,8 kW 9,5 kW 12,1 kW 13,4 kW

 - Toonaangevende technologie voor commerciële toepassingen
 - Specifieke oplossing voor technische koeling van infrastructuur
 - Variabele koelmiddeltemperatuur
 - Maximale leidinglengte tot 85 m
 - Vervangingstechnologie
 - Uitgebreid werkbereik tot -20°C voor zowel verwarmen als koelen
 - Pair-, twin-, triple- en dubbeltwin-combinaties

RZAG-MV1

RZAG-MY1

 - Technologie en comfort gecombineerd voor commerciële 
toepassingen
 - Zeer compact en eenvoudig te installeren buitenunits
 - Maximale leidinglengte tot 50 m
 - Vervangingstechnologie
 - Werkbereik tot -15°C voor zowel verwarmen als koelen
 - Pair-, twin-, triple- en dubbeltwin-combinaties

RZASG-MV1

RZASG-MY1

 - Ideale oplossing voor winkelketens
 - Zeer compact en eenvoudig te installeren buitenunits
 - Maximale leidinglengte tot 30 m
 - Vervangingstechnologie
 - Eenvoudig te monteren buitenunits: dak, terras of muur
 - Exclusief aangeboden voor pair-combinaties

AZAS-MV1

AZAS-MY1

Capaciteitsklasse
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Buitenunits

RZAG-MV1 / MY1 RZASG-MV1 / MY1 AZAS-MV1 / MY1

“W
e 

ca
re

"-
p

ic
to

gr
am

m
en Seizoensrendement -  

Intelligent energiegebruik 

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe 
efficiënt airconditioners werken gedurende een heel verwarmings- of 
koelseizoen.

A++ A+ A

Invertertechnologie In combinatie met invertergestuurde buitenunits   

Vervangingstechnologie

Service en onderhoud met R-22 is na 1/01/2015 niet langer toegelaten, 
waardoor reparaties van R-22 systemen niet meer mogelijk zijn. Vermijd 
onverwachte onderbrekingen voor uw klanten en vervang deze systemen 
nu!

  

C
om

fo
rt Fluisterstille nachtstand Vermindert automatisch het bedrijfsgeluid van de binnenunit.   

Automatische omschakeling 
koelen/verwarmen

Schakelt automatisch om tussen koelen en verwarmen, om de vooraf 
ingestelde temperatuur te behouden.   

O
ve

rig
e 

fu
nc

tie
s

Variabele 
koelmiddeltemperatuur

De intelligente systemen staan garant voor maximale energiebesparingen met een 
hoger comfort, die optimaal zijn aangepast aan de vereisten van de toepassing. 

Twin-/triple-/dubbeltwin-
combinatie

2, 3 of 4 binnenunits kunnen op een enkele buitenunit worden 
aangesloten. Alle binnenunits worden met één afstandsbediening 
gelijktijdig in dezelfde modus (koelen of verwarmen) bestuurd.

 

Swingcompressor
De buitenunits zijn uitgerust met een swing-compressor, die een 
geluidsarme en betrouwbare werking garandeert.   

Gegarandeerde werking 
tot -20°C

Daikin is geschikt voor elk klimaat en kan zelfs strenge winterse 
omstandigheden aan, dankzij een werkbereik tot -20°C. 

Koeling infrastructuur
Voor uiterst gevoelige toepassingen zijn er speciale instellingen 
en asymmetrische combinatiemogelijkheden voorzien die de 
betrouwbaarheid van het systeem verhogen.



Technische voordelen
Compacte behuizing voor één enkele ventilator  
Uitgebreide leidingmogelijkheden 85 m 50 m 30 m

Nieuw ontworpen voorpaneel   
7 segmenten display   
Voorvulling 40 m 30 m 30 m

Geïntegreerde lekdetectie 
Koelmiddeldoorstroming bodemplaat 
HEX koelmiddeldoorstroming   
Swingcompressor op R-32   
Koelmiddel gekoelde printplaten   
Intelligent Tablet controller - App voor onlinebesturing   

Overzicht 
belangrijkste voordelen
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OVERZICHT VAN DE OPTIES
R-32

RZAG-MV1/MY1 RZASG-MV1/MY1 AZAS-MV1/MY1
K

o
el

m
id

d
el

-

af
ta

kl
ei

d
in

g

voor twin KHRQ22M20TA KHRQ22M20TA

voor triple KHRQ127H (100 - 140) KHRQ127H (100 - 140)

voor double twin KHRQ22M20TA (3x) (125 - 140) KHRQ22M20TA (3x) (125 - 140)

Adapterset SB.KRP58M52 SB.KRP58M52 SB.KRP58M52

Bodemplaatverwarming EKBH140L7

R-410A

RZAG-MV1 RZAG-MY1 RZASG-M1 RZASG-MY1 AZAS-MV1 AZAS-MY1 RZQ-C
Aftapplug KWC26B280

K
o

el
m

id
d

el
af

ta
kk

in
g voor twin KHRQ22M20TA

KHRQ22M20TA 
(KHRQ58T) (1)

KHRQ22M20TA
KHRQ22M20TA 
(KHRQ58T) (1)

KHRQ22M20TA

voor triple
KHRQ127H  
(100 - 140)

KHRQ127H  
(100 - 140) 

(KHRQ58H) (1)

KHRQ127H  
(100 - 140)

KHRQ127H  
(100 - 140) 

(KHRQ58H) (1)
KHRQ250H7

voor double twin
KHRQ22M20TA (x3) 

(125 - 140)

KHRQ22M20TA 
(x3) (125 - 140) 
(KHRQ58T) (1)

KHRQ22M20TA (x3) 
(125 - 140)

KHRQ22M20TA 
(x3) (125 - 140) 
(KHRQ58T) (1)

KHRQ22M20TA (x3)

Adapterset SB.KRP58M51 KRP58M51
KRP58M51 (71)
SB.KRP58M51  

(100 - 125 - 140)
KRP58M51

KRP58M51 (71)
SB.KRP58M51 

(100-140)
KRP58M51 KRP58M51

Bodemplaatverwarming EKBPH140L7 EKBPH140L7

(1) Voor de combinatie van de RZA(S)G-MY1 in combinatie met de FCAG35-71* of FCAHG-* gebruikt u de koelmiddelaftakleidingen tussen de haken

Buitenunits
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Combinatietabel comfortkoeling

RZAG100-140MV1/MY1

Sky Air Alpha-serie 

Toonaangevende technologie voor commerciële 
toepassingen en technische ruimtes

 ʯ Toprendement:
• energielabels tot A ++ voor zowel koelen als verwarmen
• compressor biedt een aanzienlijk verbeterd rendement

 ʯ Het perfecte evenwicht tussen efficiëntie en comfort dankzij de 
variabele koelmiddeltemperatuur: een optimaal seizoensrendement 
het hele jaar door en snelle reactiesnelheid op warme dagen.

 ʯ Voor het koelen van uiterst gevoelige infrastructuur
 ʯ Vervang bestaande systemen zonder de leidingen te vervangen 

 

 ʯ Uitgebreid werkbereik tot -20°C voor verwarmen en koelen
 ʯ Met de gasgekoelde printplaat is een betrouwbare koeling 
gegarandeerd aangezien ze niet wordt beïnvloed door de 
omgevingstemperatuur

 ʯ Maximale leidinglengte tot 85 m

RZAG-MV1/MY1

Meer details en definitieve informatie vindt u op 
onze site my.daikin.be RZAG-MV1 RZAG-MY1

Combinatietabel koeling infrastructuur

FA
A-

A

FH
A

-A

FB
A

-A

FD
X

M
-F

3

FU
A

-A

FV
A

-A

FF
A

-A

FC
A

H
G

-G

FC
A

G
-A

Capaciteitklasse 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140

RZAG71MV1 RZAG71MY1 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P P 3 2 P 3 2 P

RZAG100MV1 RZAG100MY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

RZAG125MV1 RZAG125MY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

RZAG140MV1 RZAG140MY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 2 P 4 3 2 P 4 3 2 P

P = Pair, 2 = Twin, 3 = Triple, 4 = Double twin; Raadpleeg de catalogus ‘koeling infrastructuur’ voor meer informatie over de opties met betrekking tot de technische koeling van infrastructuur.

FC
A

H
G

-G

FC
AG

-A

FF
A

-A

FD
A

-A

FD
X

M
-F

3

FB
A

-A

FH
A

-A

FA
A

-A

FU
A

-A

FN
A

-A

FV
A

-A

Capaciteitklasse 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 71 100 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140

RZAG71MV1 RZAG71MY1 P 2 P 2 2 2 P 2 P P P 2 P
RZAG100MV1 RZAG100MY1 P 3 2 P 3 2 3 2 3 2 P 3 2 P P P 3 2 P
RZAG125MV1 RZAG125MY1 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P P 4 3 2 P
RZAG140MV1 RZAG140MY1 2 P 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P 4 3 2 P 2 2 4 3 2 P

P = pair-toepassing; 2/3/4 = twin-/triple-/doubletwin-toepassing

Buitenunit RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Gewicht Unit kg 70 92 70 92
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 64 66 69 70 65 66 69 70
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 47 50 51 46 47 50 51

Verwarmen Nom. dB(A) 49 51 52 49 51 52
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -20~52

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -20~18,0
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 55 85 55 85
Systeem Equivalent m 75 100 75 100

Zonder extra bijvulling m 40
Bijkomende koelmiddelvulling kg/m Zie installatiehandleiding
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30,0

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) A 20 32 16
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RZASG100-140MV1/MY1

Sky Air Advance-serie 

Technologie en comfort gecombineerd 
voor commerciële toepassingen

 ʯ Hoog rendement:
• energielabels tot A ++ (koelen) / A+ (verwarmen)
• compressor zorgt voor een beduidend hoger rendement

 ʯ Zeer compact en eenvoudig te installeren buitenunits
 ʯ Vervang bestaande systemen zonder de leidingen te vervangen

 ʯ Gegarandeerde werking in zowel verwarmings- als koelmodus tot 
-15°C

 ʯ Met de gasgekoelde printplaat is een betrouwbare koeling 
gegarandeerd aangezien ze niet wordt beïnvloed door de 
omgevingstemperatuur

 ʯ Maximale leidinglengte tot 50 m

RZASG-MV1/MY1

Meer details en definitieve informatie vindt u op 
onze site my.daikin.be RZASG-MV1 RZASG-MY1

Pair-, twin-, triple- en dubbeltwin-combinaties

FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A

Capaciteitklasse 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140

RZASG71MV1 2 P 2 2 2 P

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P 3 2 3 2 P

RZASG125MV1 RZASG125MY1 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 4 3 2 P

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P

FDA-A FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A

Capaciteitklasse 125 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 71 100 71 100 125 140 35 50 60

RZASG71MV1 2 P P P P 2

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P P P P 3 2

RZASG125MV1 RZASG125MY1 P 4 3 2 P P P 4 3 2

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 2 2 2 P 4 3

Buitenunit RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 770x900x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 60 70 78 70 77
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70 71 73 70 71 73
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53 54 53 54

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 50
Systeem Equivalent m 70

Zonder extra bijvulling m 30
Bijkomende koelmiddelvulling kg/m Zie installatiehandleiding
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30,0

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) A 20 25 32 16
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AZAS71MV1/MY1

Sky Air Active-serie 

Ideale oplossing voor kleine winkels

 ʯ Hoog rendement: 
• energielabels tot A+ (koelen) /A (verwarmen) 
• compressor zorgt voor een beduidend hoger rendement

 ʯ Zeer compact en eenvoudig te installeren buitenunits
 ʯ Vervang bestaande systemen zonder de leidingen te vervangen 
 
 

 ʯ Gegarandeerde werking in verwarmingsmodus tot -15°C en in 
koelmodus tot -5°C

 ʯ Met de gasgekoelde printplaat is een betrouwbare koeling 
gegarandeerd aangezien ze niet wordt beïnvloed door de 
omgevingstemperatuur

 ʯ Maximale leidinglengte tot 30 m
 ʯ Exclusief aangeboden voor pair-combinaties

AZAS-MV1/MY1

Meer details en definitieve informatie vindt u op 
onze site my.daikin.be

AZAS-MY1AZAS-MV1

Pair-combinatie
FCAG-A FBA-A FAA-A

Capaciteitklasse 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100

AZAS-MV1 P P P P P P P P P P

AZAS-MY1 P P P P P P P

Buitenunit AZAS 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 770x900x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 60 70 78 70 77
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70 71 73 70 71 73
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53 54 53 54

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -5~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 30
Systeem Equivalent m 50

Zonder extra bijvulling m 30
Bijkomende koelmiddelvulling kg/m Zie installatiehandleiding
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30,0

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) A 20 25 32 16
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Type Model Productnaam 25 35 50 60 71 100 125 140
Sky Air 
Alpha-

serie

Sky Air 
Advance-

serie

Sky Air 
Active-

serie

Cassette-plafondinbouwmodel

UNIEK
Roundflow-cassette met hoog rendement

FCAHG-G

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort
 - Cassette met hoge prestatiecoëfficiënt, voor optimale prestaties bij commerciële toepassingen
 - Zelfreinigende functie zorgt voor een hoog rendement
 - Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
 - Geschikt voor elk kamerontwerp dankzij de grote flexibiliteit

    

UNIEK
Roundflow-cassette

FCAG-A

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort
 - Zelfreinigende functie zorgt voor een hoog rendement
 - Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
 - Geschikt voor elk kamerontwerp dankzij de grote flexibiliteit
 - Kleinste installatiehoogte op de markt
 - 27~29 dBA bij lage ventilatorsnelheid

         

UNIEK
Fully Flat Cassette

FFA-A

Uniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond integreert
 - Perfecte integratie in standaard architecturale plafondtegels
 - Combinatie van minimalistisch design met technische perfectie, met een witte of zilver met witte afwerking
 - Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
 - Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie 
van de unit te wijzigen!
 - Stilste 600 x 600 cassette op de markt

     

Plafondinbouwmodel

Compact plafondinbouwsatelliet FDXM-F3

Compact design voor flexibele installatie
 - Compacte afmetingen maken installatie in verlaagde plafonds mogelijk
 - Externe statische druk tot 40 Pa
 - Unit met klein vermogen, ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes
 - Zelfreinigende functie zorgt voor een hoge betrouwbaarheid en rendement

     

Plafondinbouwsatelliet met middelhoge ESP FBA-A

Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge statische druk op de markt!
 -  Meest compacte unit in zijn klasse, slechts 245 mm
 - Laag geluidsniveau
 - Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150 Pa kan de unit worden gebruikt  
met lange kanalen

 - De functie automatische luchtstroomregeling meet het luchtvolume en de statische druk en past die 
aan naar de nominale luchtstroomsnelheid, waardoor een optimaal comfort wordt gegarandeerd

         

Plafondinbouwsatelliet met hoge ESP FDA-A

ESP tot 200Pa, ideaal voor grote gebouwen
 - Discreet in het plafond verborgen: enkel de roosters zijn zichtbaar
 - Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade afstandsbediening kan 
het volume van de toegevoerde lucht worden geoptimaliseerd
 - Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van 
achteraanzuiging naar onderaanzuiging

  

Wandmodel Wandmodel FAA-A

Voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 - De lucht wordt comfortabel naar boven en beneden in de ruimte verspreid dankzij  
5 verschillende uitblaashoeken
 - Het onderhoud kan eenvoudig via de voorzijde van de unit worden uitgevoerd
 - Eenvoudig te installeren: 100-klasse is 35% lichter dan het vorige model
 - Flexibel te installeren: leidingaansluiting kan onder, links of rechts

    

Plafondonderbouwmodel

Plafondonderbouwmodel FHA-A

Voor brede ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 - Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in brede ruimtes dankzij het Coanda-effect
 - Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,8 m kunnen uiterst eenvoudig worden verwarmd 
of afgekoeld!
 - Kan probleemloos in hoeken of nauwe ruimtes worden gemonteerd

        

UNIEK
Plafondonderbouwcassette met 4-zijdige luchtuitblaas

FUA-A

Unieke Daikin unit voor hoge ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 - Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,5 m kunnen uiterst eenvoudig worden verwarmd of afgekoeld!
 - Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van de ruimte zonder de 
locatie van de unit te wijzigen!

 - Optimaal comfort gegarandeerd dankzij de automatisch afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting
 - De lucht wordt comfortabel naar boven en beneden in de ruimte verspreid dankzij  
5 verschillende uitblaashoeken

    

Vloermodel

Staand vloermodel FVA-A

Voor ruimten met hoge plafonds
 - Ideale oplossing voor commerciële ruimten zonder of met een laag vals plafond
 - Zelfs ruimtes met een hoog plafond kunnen uiterst eenvoudig worden verwarmd of afgekoeld!
 - Garandeert een stabiele temperatuur
 - Verticale en horizontale luchtuitblaas

     

Vloerinbouwmodel FNA-A

Speciaal ontworpen voor een verborgen opstelling in wanden; enkel de roosters 
blijven zichtbaar
 - Smalste unit op de markt, met een diepte van slechts 200 mm!
 - Onder de vensterbank of met kanalen dankzij voldoende ESP
 - Installatie op elke locatie dankzij fluisterstille werking

     

1) Twin-, triple-, dubbeltwin-combinaties zijn enkel mogelijk tot klasse 125

Productoverzicht
Binnenunits 
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Type Model Productnaam 25 35 50 60 71 100 125 140
Sky Air 
Alpha-

serie

Sky Air 
Advance-

serie

Sky Air 
Active-

serie

Cassette-plafondinbouwmodel

UNIEK
Roundflow-cassette met hoog rendement

FCAHG-G

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort
 - Cassette met hoge prestatiecoëfficiënt, voor optimale prestaties bij commerciële toepassingen
 - Zelfreinigende functie zorgt voor een hoog rendement
 - Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
 - Geschikt voor elk kamerontwerp dankzij de grote flexibiliteit

    

UNIEK
Roundflow-cassette

FCAG-A

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort
 - Zelfreinigende functie zorgt voor een hoog rendement
 - Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
 - Geschikt voor elk kamerontwerp dankzij de grote flexibiliteit
 - Kleinste installatiehoogte op de markt
 - 27~29 dBA bij lage ventilatorsnelheid

         

UNIEK
Fully Flat Cassette

FFA-A

Uniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond integreert
 - Perfecte integratie in standaard architecturale plafondtegels
 - Combinatie van minimalistisch design met technische perfectie, met een witte of zilver met witte afwerking
 - Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
 - Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie 
van de unit te wijzigen!
 - Stilste 600 x 600 cassette op de markt

     

Plafondinbouwmodel

Compact plafondinbouwsatelliet FDXM-F3

Compact design voor flexibele installatie
 - Compacte afmetingen maken installatie in verlaagde plafonds mogelijk
 - Externe statische druk tot 40 Pa
 - Unit met klein vermogen, ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes
 - Zelfreinigende functie zorgt voor een hoge betrouwbaarheid en rendement

     

Plafondinbouwsatelliet met middelhoge ESP FBA-A

Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge statische druk op de markt!
 -  Meest compacte unit in zijn klasse, slechts 245 mm
 - Laag geluidsniveau
 - Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150 Pa kan de unit worden gebruikt  
met lange kanalen

 - De functie automatische luchtstroomregeling meet het luchtvolume en de statische druk en past die 
aan naar de nominale luchtstroomsnelheid, waardoor een optimaal comfort wordt gegarandeerd

         

Plafondinbouwsatelliet met hoge ESP FDA-A

ESP tot 200Pa, ideaal voor grote gebouwen
 - Discreet in het plafond verborgen: enkel de roosters zijn zichtbaar
 - Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade afstandsbediening kan 
het volume van de toegevoerde lucht worden geoptimaliseerd
 - Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van 
achteraanzuiging naar onderaanzuiging

  

Wandmodel Wandmodel FAA-A

Voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 - De lucht wordt comfortabel naar boven en beneden in de ruimte verspreid dankzij  
5 verschillende uitblaashoeken
 - Het onderhoud kan eenvoudig via de voorzijde van de unit worden uitgevoerd
 - Eenvoudig te installeren: 100-klasse is 35% lichter dan het vorige model
 - Flexibel te installeren: leidingaansluiting kan onder, links of rechts

    

Plafondonderbouwmodel

Plafondonderbouwmodel FHA-A

Voor brede ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 - Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in brede ruimtes dankzij het Coanda-effect
 - Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,8 m kunnen uiterst eenvoudig worden verwarmd 
of afgekoeld!
 - Kan probleemloos in hoeken of nauwe ruimtes worden gemonteerd

        

UNIEK
Plafondonderbouwcassette met 4-zijdige luchtuitblaas

FUA-A

Unieke Daikin unit voor hoge ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 - Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,5 m kunnen uiterst eenvoudig worden verwarmd of afgekoeld!
 - Flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de configuratie van de ruimte zonder de 
locatie van de unit te wijzigen!

 - Optimaal comfort gegarandeerd dankzij de automatisch afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting
 - De lucht wordt comfortabel naar boven en beneden in de ruimte verspreid dankzij  
5 verschillende uitblaashoeken

    

Vloermodel

Staand vloermodel FVA-A

Voor ruimten met hoge plafonds
 - Ideale oplossing voor commerciële ruimten zonder of met een laag vals plafond
 - Zelfs ruimtes met een hoog plafond kunnen uiterst eenvoudig worden verwarmd of afgekoeld!
 - Garandeert een stabiele temperatuur
 - Verticale en horizontale luchtuitblaas

     

Vloerinbouwmodel FNA-A

Speciaal ontworpen voor een verborgen opstelling in wanden; enkel de roosters 
blijven zichtbaar
 - Smalste unit op de markt, met een diepte van slechts 200 mm!
 - Onder de vensterbank of met kanalen dankzij voldoende ESP
 - Installatie op elke locatie dankzij fluisterstille werking

     

Capaciteitklasse

Binnenunits Volledige R-32

gamma

NIEUW 
Optie voor 

automatische 
reiniging

NIEUW 
Multi-zoning 

optie
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Cassette-plafondinbouwmodellen Plafondinbouwmodellen
Plafond-

onderbouw-

modellen

Plafondonder-
bouwmodel 
met 4-zijdige 
luchtuitblaas

Wandmodel Vloermodellen

FCAHG-G FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A FDA-A FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A

W
e 

ca
re

Seizoensrendement - 
Intelligent energiegebruik 

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt airconditioners werken gedurende een heel 
verwarmings- of koelseizoen. • • • • • • • • • • •

Invertertechnologie In combinatie met invertergestuurde buitenunits. • • • • • • • • • • •
Afwezigheidsfunctie Tijdens uw afwezigheid kan de binnentemperatuur op een bepaald niveau worden gehouden. • • • • • • • • • • •
Enkel ventilator

De airconditioner kan worden gebruikt als ventilator, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te koelen 
of te verwarmen. • • • • • • • • • • •

Zelfreinigend filter
Het filter reinigt zichzelf automatisch. Een eenvoudig onderhoud betekent een optimale energiezuinigheid en maximaal 
comfort zonder dat daarvoor een dure en tijdrovende service nodig is. • • 

Vloer- en 
aanwezigheidssensor

De aanwezigheidssensor richt de lucht weg van personen die zich in de ruimte bevinden wanneer de luchtstroomregeling 
aanstaat. 
De vloersensor detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling tussen 
plafond en vloer.

• • •

C
om

fo
rt

Voorkomen van tocht
De ventilatorsnelheid en luchtuitblaasrichting worden gedurende het opstarten in verwarmingsstand of met uitgeschakelde thermostaat 
zodanig aangepast, dat tocht wordt voorkomen.  Na het opwarmen kunt u de luchtuitblaas en ventilatorsnelheid naar eigen wens instellen. • • • •

Fluisterstille werking Daikin binnenunits zijn fluisterstil. Ook de buitenunits zullen de rust in de buurt beslist niet verstoren. • • • •
Automatische omschakeling 
koelen/verwarmen

Schakelt automatisch om tussen koelen en verwarmen, om de vooraf ingestelde temperatuur te behouden. • • • • • • • • • • •

Lu
ch

tz
ui

ve
rin

g

Luchtfilter Verwijdert kleine stofdeeltjes om een constante toevoer van schone lucht te garanderen. • • • • • • • • • • •

Vo
ch

tr
eg

el
in

g

Droogprogramma Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur. • • • • • • • • • • •

Lu
ch

td
eb

ie
t

Anti-
plafondvervuiling

Een speciale functie voorkomt dat de lucht te lang horizontaal wordt uitgeblazen, waardoor vervuiling van het plafond 
wordt voorkomen. • • •

Verticale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch verticaal te laten bewegen, zodat in de kamer een gelijkmatige 
luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat. • • • • • • •

Ventilatorsnelheden Met één toets zijn alle opgegeven ventilatorsnelheden selecteerbaar. 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Individuele 
lamelbesturing

Dankzij de individuele lamelbesturing via de bedrade afstandsbediening kan de stand van elke lamel eenvoudig worden 
geregeld om perfect te beantwoorden aan een nieuwe configuratie van de ruimte. Er zijn ook optionele afsluitsets 
verkrijgbaar.

• • • •

A
fs

ta
nd

sb
ed
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m

er

Weektimer Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat de werking op een bepaald tijdstip van de dag of week kan starten. • • • • • • • • • • •
Infrarood-
afstandsbediening

Infrarood-afstandsbediening met LCD-display om de airconditioner op afstand te starten, te stoppen en te regelen. optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie

Bedrade 
afstandsbediening

Bedrade afstandsbediening met de mogelijkheid om de airconditioner op afstand te starten, te stoppen en te regelen. optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie

Centrale 
afstandsbediening

Centrale afstandsbediening met de mogelijkheid om meerdere airconditioners vanaf een centraal punt te starten, te 
stoppen en te regelen.

optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie

Multi zoning NIEUW Maakt tot 6 individuele klimaatzones mogelijk met één binnenunit 

O
ve

rig
e 

fu
nc

tie
s

 Koeling 
infrastructuur

Voer de warmte die voortdurend wordt gegenereerd door de IT- en serverapparatuur op een betrouwbare, efficiënte en 
flexibele manier af om een maximale uptime en de beste return on investment te garanderen. • • • • • • • • •

Automatische 
herstart

Na een stroomonderbreking wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen. • • • • • • • • • • •
Zelfdiagnose Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven. • • • • • • • • • • •
Afvoerpompset Vergemakkelijkt de afvoer van condenswater uit de binnenunit. standaard standaard standaard standaard standaard optie standaard optie

Twin-/triple-/
dubbeltwin-combinatie

Op 1 buitenunit kunnen 2, 3 of 4 binnenunits worden aangesloten. Alle binnenunits worden met één afstandsbediening 
gelijktijdig in dezelfde modus (koelen of verwarmen) bestuurd. • • • • • • • • • • •

Multi-combinatie
Maximaal 5 binnenunits, al dan niet met verschillende capaciteiten, kunnen op één enkele buitenunit worden 
aangesloten. Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden bestuurd binnen dezelfde modus. • • • • • •

Binnenunits

Overzicht voordelen 
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Cassette-plafondinbouwmodellen Plafondinbouwmodellen
Plafond-

onderbouw-

modellen

Plafondonder-
bouwmodel 
met 4-zijdige 
luchtuitblaas

Wandmodel Vloermodellen

FCAHG-G FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A FDA-A FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A

W
e 

ca
re

Seizoensrendement - 
Intelligent energiegebruik 

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt airconditioners werken gedurende een heel 
verwarmings- of koelseizoen. • • • • • • • • • • •

Invertertechnologie In combinatie met invertergestuurde buitenunits. • • • • • • • • • • •
Afwezigheidsfunctie Tijdens uw afwezigheid kan de binnentemperatuur op een bepaald niveau worden gehouden. • • • • • • • • • • •
Enkel ventilator

De airconditioner kan worden gebruikt als ventilator, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te koelen 
of te verwarmen. • • • • • • • • • • •

Zelfreinigend filter
Het filter reinigt zichzelf automatisch. Een eenvoudig onderhoud betekent een optimale energiezuinigheid en maximaal 
comfort zonder dat daarvoor een dure en tijdrovende service nodig is. • • 

Vloer- en 
aanwezigheidssensor

De aanwezigheidssensor richt de lucht weg van personen die zich in de ruimte bevinden wanneer de luchtstroomregeling 
aanstaat. 
De vloersensor detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling tussen 
plafond en vloer.

• • •

C
om

fo
rt

Voorkomen van tocht
De ventilatorsnelheid en luchtuitblaasrichting worden gedurende het opstarten in verwarmingsstand of met uitgeschakelde thermostaat 
zodanig aangepast, dat tocht wordt voorkomen.  Na het opwarmen kunt u de luchtuitblaas en ventilatorsnelheid naar eigen wens instellen. • • • •

Fluisterstille werking Daikin binnenunits zijn fluisterstil. Ook de buitenunits zullen de rust in de buurt beslist niet verstoren. • • • •
Automatische omschakeling 
koelen/verwarmen

Schakelt automatisch om tussen koelen en verwarmen, om de vooraf ingestelde temperatuur te behouden. • • • • • • • • • • •

Lu
ch

tz
ui

ve
rin

g

Luchtfilter Verwijdert kleine stofdeeltjes om een constante toevoer van schone lucht te garanderen. • • • • • • • • • • •

Vo
ch

tr
eg

el
in

g

Droogprogramma Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur. • • • • • • • • • • •

Lu
ch

td
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t

Anti-
plafondvervuiling

Een speciale functie voorkomt dat de lucht te lang horizontaal wordt uitgeblazen, waardoor vervuiling van het plafond 
wordt voorkomen. • • •

Verticale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch verticaal te laten bewegen, zodat in de kamer een gelijkmatige 
luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat. • • • • • • •

Ventilatorsnelheden Met één toets zijn alle opgegeven ventilatorsnelheden selecteerbaar. 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Individuele 
lamelbesturing

Dankzij de individuele lamelbesturing via de bedrade afstandsbediening kan de stand van elke lamel eenvoudig worden 
geregeld om perfect te beantwoorden aan een nieuwe configuratie van de ruimte. Er zijn ook optionele afsluitsets 
verkrijgbaar.

• • • •
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Weektimer Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat de werking op een bepaald tijdstip van de dag of week kan starten. • • • • • • • • • • •
Infrarood-
afstandsbediening

Infrarood-afstandsbediening met LCD-display om de airconditioner op afstand te starten, te stoppen en te regelen. optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie

Bedrade 
afstandsbediening

Bedrade afstandsbediening met de mogelijkheid om de airconditioner op afstand te starten, te stoppen en te regelen. optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie

Centrale 
afstandsbediening

Centrale afstandsbediening met de mogelijkheid om meerdere airconditioners vanaf een centraal punt te starten, te 
stoppen en te regelen.

optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie optie

Multi zoning NIEUW Maakt tot 6 individuele klimaatzones mogelijk met één binnenunit 

O
ve

rig
e 

fu
nc

tie
s

 Koeling 
infrastructuur

Voer de warmte die voortdurend wordt gegenereerd door de IT- en serverapparatuur op een betrouwbare, efficiënte en 
flexibele manier af om een maximale uptime en de beste return on investment te garanderen. • • • • • • • • •

Automatische 
herstart

Na een stroomonderbreking wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen. • • • • • • • • • • •
Zelfdiagnose Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven. • • • • • • • • • • •
Afvoerpompset Vergemakkelijkt de afvoer van condenswater uit de binnenunit. standaard standaard standaard standaard standaard optie standaard optie

Twin-/triple-/
dubbeltwin-combinatie

Op 1 buitenunit kunnen 2, 3 of 4 binnenunits worden aangesloten. Alle binnenunits worden met één afstandsbediening 
gelijktijdig in dezelfde modus (koelen of verwarmen) bestuurd. • • • • • • • • • • •

Multi-combinatie
Maximaal 5 binnenunits, al dan niet met verschillende capaciteiten, kunnen op één enkele buitenunit worden 
aangesloten. Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden bestuurd binnen dezelfde modus. • • • • • •

Binnenunits 

NIEUW

NIEUW
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Binnenunits: opties

OMSCHRIJVING
FCAHG-G
FCAG-A

FFA-A FDXM-F3 FBA-A FDA-A FDQ-B FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A
Pa

n
el

en

Decoratie paneel
(verplicht voor de cassette units, optioneel voor andere)

BYCQ140D (standaard)
BYCQ140DW (wit)(1)

BYCQ140DG9/BYCQ140DGF9 
(autocleaning)(2)(4)

BYFQ60CW (wit)
BYFQ60CS (zilver)

BYFQ60B3 (standaard)

Pasring voor paneel om de vereiste installatiehoogte te verkleinen
KDBQ44B60 (enkel voor 

standaard panelenl)

Afdichtingskit voor luchtuitblaas in 3 of 2 richtingen KDBHQ55B140 (11) BDBHQ44C60
KDBHP49B140 + 

KDBTP49B140

Sensorset BRYQ140A
BRYQ60AW (wit)(9)

BRYQ60AS (zilver)(9)

In
d

iv
id

u
ee

l b
es

tu
ri

n
g

ss
ys

te
em

BRP069A81 - Online Controller          

Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC7FA532F (11)

BRC7EB530W  
(standaard) (5)(6) 

BRC7F530W 
(wit paneel) (5)(6) 

BRC7F530S (zilver paneel) (5)(6)

BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7CB58 BRC7EB518 BRC4C65

BRC1H51W (glanzend wit) / BRC1H51S (Zilver gemetalisseerd) / 
BRC1H51K (Zwart mat) - Gebruiksvriendelijke bedrade bediening met 
tekst interface.

          

BRC1E53A (3) (13) - Bedrade afstandsbediening met full-text interface 
en achtergrondverlichting

          

BRC2E52C (3) (13) - Vereenvoudigde afstandsbediening (met toets 
voor selecteren van de bedrijfsmodus)

          

BRC3E52C (3) (13) - Vereenvoudigde afstandsbediening (zonder toets
voor selecteren van de bedrijfsmodus)
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DIII-net connectie voor aansluiting op gecentraliseerde bediening standaard standaard standaard standaard standaard DTA112B51 standaard standaard standaard standaard standaard

DCC601A51 - Intelligent tablet controller           

DCS601C51 (13) - Intelligent touch controller           

DCS302C51 (13) - Centrale afstandsbediening           

DCS301B51 (13) - Uniforme AAN/UIT-regelingl           

DST301B51 (13) - Programmeerbare timer           
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DCM601A51 - Intelligent Touch Manager           

RTD-NET - Modbus interface voor beheer en controle           

RTD-10 - Modbus interface voor technische koeling           

RTD-20 - Modbus interface voor retail           

RTD-HO - Modbus interface voor hotel           

EKMBDXA - Modbus interface           

KLIC-DI - KNX Interface           

DCM010A51 - Daikin PMS interface           

DMS502A51 - BACnet Interface           

DMS504B51 - LonWorks Interface           

Fi
lt

er
s Duurzame vervangfilter KAFP551K160 KAFQ441BA60

KAFP501A56 (35-50)
KAFP501A80 (60-71)

KAFP501A60 (100-140)
KAFP551K160 KAFJ95L160

Auto cleaning filter zie decoratiepaneel
BAE20A62 (25 - 35)

BAE20A102 (50 - 60)
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Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge
contacten en instelpuntbesturing via 0-140Ω

KRP4A53 (10)(11) KRP4A53 (10) KRP4A54 (10) KRP4A52 (10) KRP4A51 (8) KRP4A52 (10) KRP4A53 (10) KRP4A51 (10) KRP4A52 (10) KRP4A53

Bedradingsadapter met 2 outputsignalen (Compressor / Fout,
Ventilator output)

KRP1B54 KRP1C64 (7) KRP1B54 (8) KRP1B54 (10)

Bedradingsadapter met 4 outputsignalen (Compressor / Fout,
Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger output)

KRP1B57 KRP1B57 EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7)(8) KRP1B56

Adapter voor sleutelkaarten of raamcontacten (enkel in combinatie 
met BRC1H*, BRC1/2/3E*)

BRP7A53 BRP7A53 BRP7A54 (10) BRP7A51 (12) BRP7A54 (12) BRP7A54 (8) BRP7A52 (10) BRP7A53 (10) BRP7A51 (10) BRP7A52 BRP7A51

Montagedoos / Montageplaat voor adapterprintplaten (voor
units waar er geen ruimte is in de schakelkast

KRP1H98 (11) KRP1B101/KRP1BA101 KRP1BA101 KRP1B101/KRP1BA101 KRP4A96 KRP4A96
KRP1D93A [box)

KKSAP50A56 (35-50) 
[mounting plate)

KRP1BA97 KRP4A93 KRP4AA95 KRP1BA101

Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS - Externe draadloze temperatuursensor          

Op afstand ON/OFF, gedwongen OFF kit standaard standaard standaard standaard EKRORO3 EKRORO

DTA112B51 - Interface adapter voor Sky Air  

A
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e

Kit condenspomp
KDUP50Q63 (35 - 60)

KDUP50Q160 (71 - 140)
K-KDU572EVE

Multi zoning kit

2 registers (25 - 35) 
3 registers (25 - 35)

4 registers (50)
5 registers (60)

2 registers (35 - 50) 
3 registers (35 - 50)
4 registers (35 - 71)

5 registers (60 - 140)
6 registers (60 - 140) 
7 registers (100 - 140)
8 registers (100 - 140)

L-type leidingset (voor opwaartse richting)
KHFP5MA35 (35)

KHFP5N63 (50-60)
KHFPN5N160 (71-140)

Kit voor verse luchttoevoer
KDDP55C160-1 + KDDQ55B140-2 

(11)
KDDQ44XA60 KDDQ50A140

Luchtuitblaasadapter voor ronde kanalen
KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A [100-140)
KDAJ25K140A

 
(1) Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt 

het afgeraden deze te installeren in omgevingen met een hoge vuilconcentratie
(2) Om de optie BYCQ140DG(F)9 te beheren  is de bediening BRC1H*, BRC1E* nodig.
(3) Met inbegrip van de volgende talen: 

A: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans en Portugees

(4)  Deze optie is uitsluitend bedoeld voor gebruik in omgevingen met fijn stof 
(kledingswinkels). Gebruik deze optie niet in omgevingen met hoge luchtvochtigheid en/of 
vet;

(5) Sensorfunctie niet beschikbaar
(6) Individueel regelbare lamelfunctie niet beschikbaar
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OMSCHRIJVING
FCAHG-G
FCAG-A

FFA-A FDXM-F3 FBA-A FDA-A FDQ-B FHA-A FUA-A FAA-A FVA-A FNA-A

Pa
n

el
en

Decoratie paneel
(verplicht voor de cassette units, optioneel voor andere)

BYCQ140D (standaard)
BYCQ140DW (wit)(1)

BYCQ140DG9/BYCQ140DGF9 
(autocleaning)(2)(4)

BYFQ60CW (wit)
BYFQ60CS (zilver)

BYFQ60B3 (standaard)

Pasring voor paneel om de vereiste installatiehoogte te verkleinen
KDBQ44B60 (enkel voor 

standaard panelenl)

Afdichtingskit voor luchtuitblaas in 3 of 2 richtingen KDBHQ55B140 (11) BDBHQ44C60
KDBHP49B140 + 

KDBTP49B140

Sensorset BRYQ140A
BRYQ60AW (wit)(9)

BRYQ60AS (zilver)(9)
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BRP069A81 - Online Controller          

Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC7FA532F (11)

BRC7EB530W  
(standaard) (5)(6) 

BRC7F530W 
(wit paneel) (5)(6) 

BRC7F530S (zilver paneel) (5)(6)

BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7CB58 BRC7EB518 BRC4C65

BRC1H51W (glanzend wit) / BRC1H51S (Zilver gemetalisseerd) / 
BRC1H51K (Zwart mat) - Gebruiksvriendelijke bedrade bediening met 
tekst interface.

          

BRC1E53A (3) (13) - Bedrade afstandsbediening met full-text interface 
en achtergrondverlichting

          

BRC2E52C (3) (13) - Vereenvoudigde afstandsbediening (met toets 
voor selecteren van de bedrijfsmodus)

          

BRC3E52C (3) (13) - Vereenvoudigde afstandsbediening (zonder toets
voor selecteren van de bedrijfsmodus)
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DIII-net connectie voor aansluiting op gecentraliseerde bediening standaard standaard standaard standaard standaard DTA112B51 standaard standaard standaard standaard standaard

DCC601A51 - Intelligent tablet controller           

DCS601C51 (13) - Intelligent touch controller           

DCS302C51 (13) - Centrale afstandsbediening           

DCS301B51 (13) - Uniforme AAN/UIT-regelingl           

DST301B51 (13) - Programmeerbare timer           
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DCM601A51 - Intelligent Touch Manager           

RTD-NET - Modbus interface voor beheer en controle           

RTD-10 - Modbus interface voor technische koeling           

RTD-20 - Modbus interface voor retail           

RTD-HO - Modbus interface voor hotel           

EKMBDXA - Modbus interface           

KLIC-DI - KNX Interface           

DCM010A51 - Daikin PMS interface           

DMS502A51 - BACnet Interface           

DMS504B51 - LonWorks Interface           

Fi
lt

er
s Duurzame vervangfilter KAFP551K160 KAFQ441BA60

KAFP501A56 (35-50)
KAFP501A80 (60-71)

KAFP501A60 (100-140)
KAFP551K160 KAFJ95L160

Auto cleaning filter zie decoratiepaneel
BAE20A62 (25 - 35)

BAE20A102 (50 - 60)
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Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge
contacten en instelpuntbesturing via 0-140Ω

KRP4A53 (10)(11) KRP4A53 (10) KRP4A54 (10) KRP4A52 (10) KRP4A51 (8) KRP4A52 (10) KRP4A53 (10) KRP4A51 (10) KRP4A52 (10) KRP4A53

Bedradingsadapter met 2 outputsignalen (Compressor / Fout,
Ventilator output)

KRP1B54 KRP1C64 (7) KRP1B54 (8) KRP1B54 (10)

Bedradingsadapter met 4 outputsignalen (Compressor / Fout,
Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger output)

KRP1B57 KRP1B57 EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7)(8) KRP1B56

Adapter voor sleutelkaarten of raamcontacten (enkel in combinatie 
met BRC1H*, BRC1/2/3E*)

BRP7A53 BRP7A53 BRP7A54 (10) BRP7A51 (12) BRP7A54 (12) BRP7A54 (8) BRP7A52 (10) BRP7A53 (10) BRP7A51 (10) BRP7A52 BRP7A51

Montagedoos / Montageplaat voor adapterprintplaten (voor
units waar er geen ruimte is in de schakelkast

KRP1H98 (11) KRP1B101/KRP1BA101 KRP1BA101 KRP1B101/KRP1BA101 KRP4A96 KRP4A96
KRP1D93A [box)

KKSAP50A56 (35-50) 
[mounting plate)

KRP1BA97 KRP4A93 KRP4AA95 KRP1BA101

Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS - Externe draadloze temperatuursensor          

Op afstand ON/OFF, gedwongen OFF kit standaard standaard standaard standaard EKRORO3 EKRORO

DTA112B51 - Interface adapter voor Sky Air  

A
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e

Kit condenspomp
KDUP50Q63 (35 - 60)

KDUP50Q160 (71 - 140)
K-KDU572EVE

Multi zoning kit

2 registers (25 - 35) 
3 registers (25 - 35)

4 registers (50)
5 registers (60)

2 registers (35 - 50) 
3 registers (35 - 50)
4 registers (35 - 71)

5 registers (60 - 140)
6 registers (60 - 140) 
7 registers (100 - 140)
8 registers (100 - 140)

L-type leidingset (voor opwaartse richting)
KHFP5MA35 (35)

KHFP5N63 (50-60)
KHFPN5N160 (71-140)

Kit voor verse luchttoevoer
KDDP55C160-1 + KDDQ55B140-2 

(11)
KDDQ44XA60 KDDQ50A140

Luchtuitblaasadapter voor ronde kanalen
KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A [100-140)
KDAJ25K140A

 
(7) Bij het installeren van elektrische verwarmingselementen is een optionele printplaat voor 

externe elektrische verwarmingselementen EKRP1B2 nodig voor elke binnenunit. 
Deze opties hebben de montagebox KRP4A96 nodig. Elektrische verwarming en 
luchtbevochtiger worden niet meegeleverd. Deze onderdelen mogen niet binnen in de 
apparatuur worden geinstalleerd.

(8) Voor deze opties is montageplaat KRP4A96 vereist, er kunnen maximaal 2 optionele 
printplaten worden gemonteerd

(10) Een installatiebox voor de adapter van de printplaat vereist
(11) Optie niet beschikbaar in combinatie met BYCQ140DG(F)9
(12)  Er kunnen maximaal 2 optionele printplaten worden gemonteerd
(13)  Correcte installatiedozen (KJB *) om de controllers te monteren kunnen teruggevonden 

worden in de optielijst van de bedieningen.
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Waarom kiezen voor een roundflow-cassette?
• 360° luchtuitblaas voor optimaal comfort

• Intelligente sensoren voor maximale efficiëntie

Energiezuiniger en gebruiksvriendelijker dan 
gelijk welke andere cassette
 › De bedrijfskosten worden met 50% verminderd in 
vergelijking met standaard oplossingen 

 › Automatische filterreiniging
 › is er minder tijd nodig om het filter te onderhouden: 
stof kan gemakkelijk worden verwijderd met een 
stofzuiger zonder de unit te moeten openen

 

Paneel met fijnere mazen
 › Voor zones die gevoelig zijn aan stof (bijv. 
kledingzaken en boekwinkels), zorgt een paneel 
met fijnere mazen (BYCQ140DGF9) voor consistente 
prestaties en een optimale luchtverdeling

 › Propere plafonds verzekerd dankzij fijne mazen en 
zuivere filter 

BYCQ140DG9 BYCQ140DGF9

Zelfreinigend paneel
Zelfreinigend paneel met filter 
met fijne mazen

Wit met grijze lamellen 
(standaard)

Wit met grijze lamellen 
(standaard)

 

Zelfreinigende cassette om de optimale 
atmosfeer in de winkel te behouden

Stof kan eenvoudig met een 
stofzuiger verwijderd worden, 
zonder dat de unit moet 
worden geopend.

 FCAHG-G/FCAG-A 

Zelfreinigende cassette
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Energieverbruik (kWu)

Zelfreinigende cassette

Standaard Roundflow cassette

Cumulatieve energievergelijking over 12 maanden jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Referenties
Koraalwinkel, UK
De bedrijfskosten werden met 
50% verminderd in vergelijking 
met standaard oplossingen 
dankzij de zuivere filter

Tot 50% 
besparing dankzij 
de automatische 

reiniging

Voordelen voor installateurs
 › Product met unieke functies in dit marktsegment
 › Onderhoud ter plekke vraagt minder tijd
 › Gebruik de besturing om elk van de 4 lamellen individueel te 
openen of te sluiten, zodat het systeem perfect is aangepast 
aan wijzigingen in de configuratie van de ruimte

 › Eenvoudig instellen van de sensoroptie voor een beter 
comfort en een hogere energiebesparing

Voordelen voor studieburelen
 › Product met unieke functies in dit marktsegment
 › Speciaal ontwikkeld voor gebruik in commerciële ruimten en 
kleinhandelszaken van gelijk welke vorm of formaat

 › Ideaal product voor het verbeteren van de BREEAM-score/
EPBD in combinatie met Sky Air of VRV IV warmtepompunits

Voordelen voor eindgebruikers
 › Speciaal ontwikkeld voor gebruik in commerciële ruimten en 
kleinhandelszaken van gelijk welke vorm of formaat

 › Perfecte omgevingscondities: gedaan met koude tocht of 
koude voeten

 › Bespaar tot 50% op de bedrijfskosten met het zelfreinigend 
paneel. Dit zorgt bovendien voor een eenvoudiger 
onderhoud

 › Uw klanten kunnen tot 27% op hun energierekening 
besparen dankzij de sensoroptie

 › Flexibel gebruik van de ruimte dankzij de afzonderlijke 
lamelbesturing

360° luchtuitblaas voor verbeterd comfort
 › Toonaangevend design dat zijn kunnen heeft 
bewezen 

Intelligente sensoren verbeteren de 
efficiëntie en het comfort nog meer
 › De aanwezigheidssensor 
past het instelpunt 
aan als er niemand 
in de kamer wordt 
gedetecteerd, waarmee 
tot 27% kan worden 
bespaard. Hij stuurt de 
luchtstroom ook automatisch weg van aanwezige 
personen om een gevoel van tocht te voorkomen

 › De infrarood vloersensor detecteert de gemiddelde 
vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige 
temperatuurverdeling tussen plafond en vloer om 
koude voeten te voorkomen 
 
 
Flexibele installatie

 › De lamellen kunnen afzonderlijk worden geregeld 
of gesloten met de bedrade afstandsbediening, om 
perfect te beantwoorden aan de configuratie van de 
ruimte. Er zijn ook optionele afsluitsets verkrijgbaar

aanwezigheids-
sensor

vloersensor
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BRC1E53A, BRC7FA532FRZAG100-140MV1/Y1

FCAHG-G

Rendementsgegevens FCAHG + RZAG 71G + 71MV1 100G + 100MV1 125G + 125MV1 140G + 140MV1 71G + 71MY1 100G + 100MY1 125G + 125MY1 140G + 140MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A++ - A++ -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 7,72 7,35 8,02 7,93 7,72 7,35 8,02 7,93
Jaarlijks energieverbruik kWu 308 452 905 1.014 308 452 905 1.014

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A++ - A++ -
Ontwerpcapaciteit kW 4,70 9,52 4,70 9,52
SCOP/A 4,61 4,81 4,53 4,44 4,61 4,81 4,53 4,44
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.427 2.771 2.942 3.002 1.427 2.771 2.942 3.002

Binnenunit FCAHG 71G 100G 125G 140G 71G 100G 125G 140G
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 288x840x840
Gewicht Unit kg 25
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Sierpaneel Model BYCQ140DG-F9 - zelfreiningend paneel - filter met fijne mazen / BYCQ140DG9 - zelfreiningend paneel - standaard filter

BYCQ140DW - volledig wit / BYCQ140D - wit met grijze lamellen - standaard filter

Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Gewicht kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5
Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5 12,2/16,7/21,2 19,0/25,7/32,3 19,9/26,7/33,5 21,1/27,3/33,5

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 53 61 53 61
Verwarmen dB(A) 53 61 53 61

Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 29/36 33/44 35/45 37/45 29/36 33/44 35/45 37/45
Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 29/36 33/44 35/45 37/45 29/36 33/44 35/45 37/45

Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7FA532F
Bedrade afstandsbediening BRC1E53A

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Gewicht Unit kg 70 92 70 92
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 64 66 69 70 65 66 69 70
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 47 50 51 46 47 50 51

Verwarmen Nom. dB(A) 49 51 52 49 51 52
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -20~52

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -20~18,0
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 55 85 55 85
Systeem Equivalent m 75 100 75 100

Zonder extra bijvulling m 40
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) (2) A 20 32 16

 
(1) De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het sierpaneel BYCQ140D7W1W toe te passen in omgevingen met een hoge vuilconcentratie.  
(2) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Roundflow-cassette met 
hoge prestatiecoëfficiënt

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort

 ʯ Cassette met hoge COP staat garant voor optimale prestaties, grote 
besparingen op het energieverbruik en een comfortabele omgeving voor 
commerciële toepassingen

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert de impact 

op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, leidt direct tot een 
lager energieverbruik dankzij zijn hoog energierendement en heeft tot 
16% minder koelmiddelvulling

 ʯ Automatische filterreiniging resulteert in een hogere efficiëntie & comfort 
en lagere onderhoudskosten. 2 filters beschikbaar: standaard filter en filter 
met fijne mazen (voor omgevingen met fijn stof, bijv. kledingwinkels)

 ʯ De intelligente sensoren verhogen het energierendement en het comfort 
(optie) (optie)

 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de 
configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te wijzigen!

 ʯ Het moderne sierpaneel is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen: 
wit (RAL9010) met grijze lamellen, volledig wit (RAL9010) of zelfreinigend 
paneel

 ʯ 5 verschillende ventilatorsnelheden beschikbaar voor een maximaal 
comfort

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor

 ʯ Optionele verse luchttoevoer (KDDQ55B140) extra 10 cm
 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik 
 
 
 

FCAHG-G + RZAG-MV1/RZAG-MY1

 ʯ Standaard condenspomp met een opvoerhoogte 
van 675 mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor 
een snellere installatie

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 



42

BRC1E53A, BRC7FA532FRZAG100-140MV1/Y1

FCAG35-140A

Rendementsgegevens FCAG + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A++ - A++ -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 6,86 7,14 7,80 7,17 6,86 7,14 7,80 7,17
Jaarlijks energieverbruik kWu 347 466 931 1.121 347 466 931 1.121

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+ A++ - A+ A++ -
Ontwerpcapaciteit kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,41 4,61 4,34 4,41 4,61 4,34
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.492 2.369 3.071 1.492 2.369 3.071

Binnenunit FCAG 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 204x840x840 246x840x840 204x840x840 246x840x840
Gewicht Unit kg 21 24 21 24
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Sierpaneel Model BYCQ140DG-F9 - zelfreiningend paneel - filter met fijne mazen / BYCQ140DG9 - zelfreiningend paneel - standaard filter

BYCQ140DW - volledig wit / BYCQ140D - wit met grijze lamellen - standaard filter

Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Gewicht kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6)/22,8 12,4/19,2/26,0

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 51 54 58 51 54 58
Verwarmen dB(A) 51 54 58 51 54 58

Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 28/35 29/37 29/41 28/35 29/37 29/41
Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 28/33 29/37 29/41 28/33 29/37 29/41

Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7FA532F
Bedrade afstandsbediening  BRC1E53A

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Gewicht Unit kg 70 92 78 70 92
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 64 66 69 73 65 66 69 70
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 47 50 54 46 47 50 51

Verwarmen Nom. dB(A) 49 51 52 57 49 51 52
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -20~52

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -20~18,0
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,90/1,96 2,95/1,99 3,75/2,53
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 55 85 50 55 85
Systeem Equivalent m 75 100 70 75 100

Zonder extra bijvulling m 40
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) (2) A 20 32 16

 
(1) De BYCQ140 heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het sierpaneel BYCQ140D7W1W toe te passen in omgevingen met een hoge vuilconcentratie.  
(2) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Roundflow-cassette

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort

 ʯ De combinatie met de Sky Air Alpha-serie garandeert de beste kwaliteit in 
zijn klasse, het hoogste rendement en optimale prestaties

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert de impact 

op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, leidt direct tot een lager 
energieverbruik dankzij zijn hoge energierendement en heeft tot 16% 
minder koelmiddelvulling

 ʯ Automatische filterreiniging resulteert in een hogere efficiëntie & comfort 
en lagere onderhoudskosten. 2 filters beschikbaar: standaard filter en filter 
met fijne mazen (voor omgevingen met fijn stof, bijv. kledingwinkels)

 ʯ De intelligente sensoren verhogen het energierendement en het comfort 
(optie)

 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de 
configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te wijzigen!

 ʯ Kleinste installatiehoogte op de markt: 214 mm voor klasse 35-71
 ʯ Het moderne sierpaneel is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen: 

wit (RAL9010) met grijze lamellen, volledig wit (RAL9010) of zelfreinigend 
paneel

 ʯ 5 verschillende ventilatorsnelheden beschikbaar voor een maximaal 
comfort

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor

 ʯ Optionele verse luchttoevoer
 ʯ Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 675 mm verhoogt 

de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie 
 
 
 
 
 

FCAG-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 

 ʯ Online controller (optie): bedien uw  
binnenunits van om het even waar met  
een app, via uw lokaal netwerk of via het  
internet en bewaar het overzicht van uw energieverbruik
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BRC1E53A, BRC7FA532FRZASG 71-140MV1_MY1

FCAG35-140

Rendementsgegevens FCAG + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A++ - A++ -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
SEER 6,47 6,55 5,76 6,53 6,55 5,76 6,53
Jaarlijks energieverbruik kWu 368 507 1.261 1.231 507 1.261 1.231

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A A+ - A+ -
Ontwerpcapaciteit kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 4,00 4,17 4,05 4,31 4,17 4,05 4,31
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.575 2.016 2.074 2.534 2.016 2.074 2.534

Binnenunit FCAG 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 204x840x840 246x840x840
Gewicht Unit kg 21 24
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Sierpaneel Model BYCQ140DG-F9 - zelfreiningend paneel - filter met fijne mazen / BYCQ140DG9 - zelfreiningend paneel - standaard filter

BYCQ140DW - volledig wit / BYCQ140D - wit met grijze lamellen - standaard filter
Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Gewicht kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0
Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 51 54 58 54 58
Verwarmen dB(A) 51 54 58 54 58

Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 28/35 29/37 29/41 29/37 29/41
Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 28/33 29/37 29/41 29/37 29/41

Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7FA532F
Bedrade afstandsbediening BRC1E53A

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 770x900x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 60 70 78 70 77
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70 71 73 70 71 73
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53 54 53 54

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 50
Systeem Equivalent m 70

Zonder extra bijvulling m 30
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) A 20 25 32 16

Roundflow-cassette

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort

 ʯ De combinatie met de Sky Air Advance-serie garandeert een optimale 
prijs-kwaliteitsverhouding voor alle types commerciële toepassingen

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert de 
impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, leidt direct tot 
een lager energieverbruik dankzij zijn hoge energierendement en heeft 
tot 16% minder koelmiddelvulling

 ʯ Automatische filterreiniging resulteert in een hogere efficiëntie & 
comfort en lagere onderhoudskosten. 2 filters beschikbaar: standaard 
filter en filter met fijne mazen (voor omgevingen met fijn stof,  
bijv. kledingwinkels)

 ʯ De intelligente sensoren verhogen het energierendement en het 
comfort (optie)

 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen aan 
de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te wijzigen!

 ʯ Kleinste installatiehoogte op de markt: 214 mm voor klasse 35-71
 ʯ Het moderne sierpaneel is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen: 
wit (RAL9010) met grijze lamellen, volledig wit (RAL9010) of zelfreinigend 
paneel

 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FCAG-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

 
(1) De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het sierpaneel BYCQ140D7W1W toe te passen in omgevingen met een hoge vuilconcentratie.  
(2) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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Rendementsgegevens FCAG + AZAS 71A + 71M2V1B 100A + 100M7V1B 125A + 125M7V1B 140A + 140M7V1B 100A + 100M7Y1B 125A + 125M7Y1B 140A + 140M7Y1B
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A+ - A+ -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0
SEER 5,87 5,67 5,40 6,00 5,67 5,40 6,00
Jaarlijks energieverbruik kWu 405 586 1.345 1.300 586 1.345 1.300

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A - A -
Ontwerpcapaciteit kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 4,00 3,85 3,80 4,31 3,85 3,80 4,31
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.575 2.182 2.211 2.534 2.182 2.211 2.534

Binnenunit FCAG 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 204x840x840 246x840x840
Gewicht Unit kg 21 24
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Sierpaneel Model BYCQ140DG-F9 - zelfreiningend paneel - filter met fijne mazen / BYCQ140DG9 - zelfreiningend paneel - standaard filter

BYCQ140DW - volledig wit / BYCQ140D - wit met grijze lamellen - standaard filter

Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Gewicht kg 10,3/5,4/10,3/5,4

Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 9,3/12,5/15,3 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2 (0,000)/26,0
Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 9,1/12,1/15,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2/26,0 12,4/17,6/22,8 12,4/19,2 (0,000)/26,0

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 51 54 58 54 58
Verwarmen dB(A) 51 54 58 54 58

Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 28/35 29/37 29/41 29/37 29/41
Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 28/33 29/37 29/41 29/37 29/41

Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7FA532F
Bedrade afstandsbediening BRC1E53A

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit AZAS 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 770x900x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 60 70 78 70 77
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70 71 73 70 71 73
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53 54 53 54

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -5~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 30
Systeem Equivalent m 50

Zonder extra bijvulling m 30
Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) A 20 25 32 16

BRC1E53A, BRC7FA532FAZAS71-140MV1_MY1

FCAG35-140A

Roundflow-cassette

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort

 ʯ Ideale oplossing voor kleine ondernemingen en winkels
 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert 
de impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, 
leidt direct tot een lager energieverbruik dankzij zijn hoge 
energierendement en heeft tot 16% minder koelmiddelvulling

 ʯ Automatische filterreiniging resulteert in een hogere efficiëntie 
& comfort en lagere onderhoudskosten. 2 filters beschikbaar: 
standaard filter en filter met fijne mazen (voor omgevingen met fijn 
stof, bijv. kledingwinkels)

 ʯ De intelligente sensoren verhogen het energierendement en het 
comfort (optie)

 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen 
aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te 
wijzigen!

 ʯ Kleinste installatiehoogte op de markt: 214 mm voor klasse 35-71
 ʯ Het moderne sierpaneel is verkrijgbaar in 3 verschillende 
uitvoeringen: wit (RAL9010) met grijze lamellen, volledig wit 
(RAL9010) of zelfreinigend paneel

FCAG-A + AZAS-MV1/AZAS-MY1

 
(1) De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het sierpaneel BYCQ140D7W1W toe te passen in omgevingen met een hoge vuilconcentratie.  
(2) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 

 ʯ Online controller (optie): bedien uw  
binnenunits van om het even waar met  
een app, via uw lokaal netwerk of via het  
internet en bewaar het overzicht van  
uw energieverbruik
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BRC1E53A BRC7FA532FRXM20-35M9

FCAG35-60M9

Rendementsgegevens FCAG + RXM 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Koelcapaciteit Nom. kW 3,50 5,00 5,70
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 4,20 6,00 7,00
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,94 1,39 1,72
Verwarmen Nom. kW 1,11 1,62 2,07

Seizoensrendement 
(conform EN14825) 
 

Koelen Energierendementsklasse A++
Ontwerpcapaciteit kW 3,50 5,00 5,70
SEER 6,35 6,54 6,40
Jaarlijks energieverbruik kWu 193 266 312

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A++ A+
Ontwerpcapaciteit kW 3,32 4,36 4,71
SCOP/A 4,90 4,30 4,20
Jaarlijks energieverbruik kWu 948 1.419 1.569

Binnenunit FCAG 35A 50A 60A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 204x840x840
Gewicht Unit kg 18 19
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Sierpaneel Model BYCQ140DG-F9 - zelfreiningend paneel - filter met fijne mazen / BYCQ140DG9 - zelfreiningend paneel - standaard filter

BYCQ140DW - volledig wit / BYCQ140D - wit met grijze lamellen - standaard filter
Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950
Gewicht kg 10,3 / 10,3 / 5,4 / 5,4

Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 8,7/10,6/12,5 8,7/10,7/12,6 8,7/11,2/13,6
Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 9,3/11,6/13,9 8,7/10,7/12,6 8,7/11,2/13,6

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 49 51
Verwarmen dB(A) 49 51

Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 27/31 28/33
Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 27/31 28/33

Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7FA532F
Bedrade afstandsbediening BRC1E53A

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RXM 35M9 50M9 60M9
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 550x765x285 735x825x300
Gewicht Unit kg 32 47
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 61 62 63

Verwarmen dB(A) 61 62 63
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -10~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~18
Koelmiddel Type R-32

GWP 675,0
Vulling kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 6,4
Gas Buitendiameter mm 9,50 12,7
Leidinglengte BU - BI Max. m 20,0 30
Systeem Zonder extra bijvulling 10 m
Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02
Hoogteverschil BI - BU Max. m 20

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) A 16 16

 
(1) De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het sierpaneel BYCQ140D7W1W toe te passen in omgevingen met een 
hoge vuilconcentratie.  
(2) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke 
combinatie.

Roundflow-cassette

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort

 ʯ Combinatie met split buitenunits is ideaal voor kleine winkels, 
kantoren of residentiële toepassingen

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert 
de impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, 
leidt direct tot een lager energieverbruik dankzij zijn hoge 
energierendement en heeft tot 16% minder koelmiddelvulling

 ʯ Automatische filterreiniging resulteert in een hogere efficiëntie 
& comfort en lagere onderhoudskosten. 2 filters beschikbaar: 
standaard filter en filter met fijne mazen (voor omgevingen met fijn 
stof, bijv. kledingwinkels)

 ʯ De intelligente sensoren verhogen het energierendement en het 
comfort (optie)

 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen 
aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te 
wijzigen!

 ʯ Kleinste installatiehoogte op de markt: 214 mm voor klasse 35-71
 ʯ Het moderne sierpaneel is verkrijgbaar in 3 verschillende 
uitvoeringen: wit (RAL9010) met grijze lamellen, volledig wit 
(RAL9010) of zelfreinigend paneel

FCAG-A + RXM-M9 Split

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 

 ʯ Online controller (optie): bedien uw  
binnenunits van om het even waar met  
een app, via uw lokaal netwerk of via het  
internet en bewaar het overzicht van  
uw energieverbruik
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Fully Flat Cassette
 Design & technologie worden één

Waarom kiezen voor een Fully Flat cassette

• Uniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond integreert

• Geavanceerde technologie en toprendement in één

• Stilste cassete op de markt

 
Voordelen voor de 
installateur
 › Uniek product op de markt!
 › Stilste unit op de markt (25 dBA)
 › Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening, 
beschikbaar in verschillende talen, kan de sensor-
optie eenvoudig worden ingesteld en kan de positie 
van de lamellen individueel worden geregeld
 › Sluit aan op de Europese voorkeur 
 

Voordelen voor de
consultant
 › Uniek product op de markt!
 › Past esthetisch in elk modern kantoorinterieur
 › Ideaal product om de BREEAM-score/EPDB te 
verbeteren in combinatie met Sky Air Seasonal Smart 
(FFQ-C) of VRV IV-warmtepompunits (FXZQ-A) 
 

Voordelen voor de
eindgebruiker
 › Technisch meesterschap en uniek design in één
 › Stilste unit op de markt (25 dBA)
 › Perfecte werkomstandigheden: nooit meer koude 
tocht of koude voeten
 › Bespaar tot 27% op uw energierekening dankzij de 
optionele sensoren
 › Flexibel gebruik van ruimte en perfect geschikt 
voor elke meubelopstelling dankzij individuele 
lamellenregeling
 › Gebruiksvriendelijke afstandsbediening, beschikbaar 
in verschillende talen

FFA-A

Keuze tussen grijs of wit paneel



 47

Uniek design 

 › Ontworpen door een Europees designbedrijf om 
volledig te beantwoorden aan de behoeften van 
de Europese markt

 › Volledig vlak in het plafond, waardoor slechts  
8 mm zichtbaar is

 › Past perfect in een plafondtegel, waardoor 
verlichting, luidsprekers en sprinklers in 
aangrenzende tegels kunnen worden geintegreerd

 › Decoratiepaneel verkrijgbaar in 2 kleuren (wit en 
wit-zilver) 

Technologie die het verschil maakt 

Optionele aanwezigheidssensor
 › Wanneer er niemand in de kamer is, kan de sensor 
de ingestelde temperatuur aanpassen of de unit 
uitschakelen en zo energie besparen

 › Wanneer er mensen worden gedetecteerd, wordt 
de richting van de luchtstroom aangepast om te 
voorkomen dat koude tocht naar de aanwezigen wordt 
geblazen

Maximale efficiëntie 

 › Seizoensrendementslabels tot 
*A+ +

 
 › Wanneer er niemand in de kamer is, kan de sensor 
de ingestelde temperatuur aanpassen of de 
unit uitschakelen, waarmee tot 27% energie kan 
worden bespaard 
 
* voor FFQ25,35C in combinatie met RXS25,35L3

Andere voordelen 

 › Individuele lamelbesturing: eenvoudig regelen 
van één of meer lamellen via de bedrade 
afstandsbediening (BRC1E*), voor een betere 
afstemming op de configuratie van de ruimte. 
Wanneer de lamellen volledig worden gesloten 
of geblokkeerd is de optie "Afsluitcomponent van 
luchtuitblaas" vereist 

 › Meest fluisterstille cassette op de markt (25 dBA), 
belangrijk voor kantoortoepassingen

Vloersensor (optie)
 › Detecteer temperatuurverschillen en 
corrigeert de luchtstroom om een gelijkmatige 
temperatuurverdeling te garanderen 
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BRC1E53A, BRC7F530W-SRXM20-35M9

FFA-A

 

Rendementsgegevens FFA + RXM 25A + 25M9 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Koelcapaciteit Nom. kW 2,50 3,40 5,00 5,70
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 3,20 4,20 5,80 7,00
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,55 0,89 1,54 1,87
Verwarmen Nom. kW 0,82 1,20 1,66 2,05

Seizoensrendement 
(conform EN14825) 
 

Koelen Energierendementsklasse A++ A+
Ontwerpcapaciteit kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 6,17 6,38 5,98 5,76
Jaarlijks energieverbruik kWu 142 186 292 347

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+ A A+
Ontwerpcapaciteit kW 2,31 3,10 3,84 3,96
SCOP/A 4,24 4,10 3,90 4,04
Jaarlijks energieverbruik kWu 762 1.058 1.377 1.372

Binnenunit FFA 25A 35A 50A 60A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 260x575x575
Gewicht Unit kg 16,0 17,5
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Sierpaneel Model BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B3 (vorig model)

Kleur Wit (N9.5)/ZILVER/WIT (RAL9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
Gewicht kg 2,8/2,8/2,7

Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 7,5/10,0/12,0 9,5/12,5/14,5
Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 7,5/10,0/12,0 9,5/12,5/14,5

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 48 51 56 60
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 25,0/31,0 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 25,0/31,0 25,0/34,0 27,0/39,0 32,0/43,0
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening  BRC7F530W (wit paneel) / BRC7F530S (grijs paneel) / BRC7EB530W (standaardpaneel) 

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 550x765x285 735x825x300
Gewicht Unit kg 32 47
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 59 61 62 63

Verwarmen dB(A) 59 61 62 63
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -10~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~18
Koelmiddel Type R-32

GWP 675,0
Vulling kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 6,4
Gas Buitendiameter mm 9,50 12,7
Leidinglengte BU - BI Max. m 20,0 30

Systeem Zonder extra bijvulling m 10,0 10,0
Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)
Hoogteverschil BI - BU Max. m 20

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) A 16

 
(1) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke 
combinatie.

Fully Flat Cassette

Uniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond integreert

 ʯ Volledig vlakke integratie in architecturale standaard plafondtegels, 
waardoor slechts 8 mm zichtbaar is

 ʯ Opvallende combinatie van iconisch design en technisch 
meesterschap met een elegante afwerking in wit of een combinatie 
van zilver en wit

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert de 
impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, leidt direct 
tot een lager energieverbruik dankzij zijn hoge energierendement en 
heeft tot 16% minder koelmiddelvulling

 ʯ De intelligente sensoren verhogen het energierendement en het 
comfort (optie)

                   

 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen 
aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te 
wijzigen!

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor

 ʯ Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 630 mm 
verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

FFA-A + RXM-M9 Split

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 

 ʯ Online controller (optie): bedien uw  
binnenunits van om het even waar met  
een app, via uw lokaal netwerk of via het  
internet en bewaar het overzicht van uw  
energieverbruik
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Combinatietabel

BAE20A62 BAE20A102

Hoogte (mm) 212 212

Breedte (mm) 764 1.164

Breedte (mm)  
(incl. ophangbeugel)

984 1.294

Diepte (mm) 201 201

Specificaties

Split / Sky Air

FDXM-F3

25 35 50 60

BAE20A62  

BAE20A102  

UNIEK
Patenten 

aangevraagd

Alweer een uniek succesverhaal

Verlaag de bedrijfskosten
 › Automatische filterreiniging
 › Verlaagt de werkingskosten aangezien het filter altijd schoon is

 

Minimale duur van filterreiniging
 › Stof kan eenvoudig met een stofzuiger verwijderd worden 
wanneer de stofbak vol zit

 › Geen vuile plafonds meer 

Betere luchtkwaliteit in de kamer
 › Zorgt altijd voor een optimale luchtstroom, zonder tocht of extra 
lawaai 

Uitstekende betrouwbaarheid 

 › Voorkomt verstopte filters voor een probleemloze werking 

Unieke technologie 

 › Op basis van de unieke en bewezen technologie uit de 
Roundflow cassette van Daikin

Zelfreinigend filter voor
plafondinbouwunits

Het rendementsprofiel voor het binnenunitkanaal verandert tijdens de werking

start 6 maanden 12 maanden

Geleidelijk
verlies van
rendement
door vuilfilter

100%

0%

Dankzij de 
automatische 
filterreiniging 
kan tot 20% 
energie worden 
bespaard

Hoe werkt het?
1  De filterreiniging gebeurt 

automatisch met de timingset via de 
afstandsbediening

2  Het stof wordt opgevangen in een stofbak 
die in de unit is ingebouwd

3  Wanneer deze vol is, kan het stof 
gemakkelijk via een stofzuiger verwijderd 
worden zonder dat de unit geopend 
wordt
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Plug & play 

plenum

Zonekast:
volledig vooraf

geassembleerde
afzuigkap met
registers enz.

Verhoog de flexibiliteit: verwarm of koel meerdere ruimtes met een binnenunit

Hoe werkt het? 

19°C

20°C

20°C

De zonekit verhoogt de flexibiliteit van systeemtoepassingen met Split, Sky Air en VRV doordat meerdere

afzonderlijk aangestuurde klimaatzones door een binnenunit bediend kunnen worden

Aansluitbaar op: 
 › FBA-A

Thermostaten voor individuele zones

Blueface - Airzone 
Hoofdthermostaat

 › Kleureninterface om 
de zones te bedienen

 › Bedrade 
communicatie

Airzone Zone 
Thermostaat

 › Interface met 
energiebesparende 
e-inkt om de zones te 
bedienen

 › Radiocommunicatie

Airzone Zone 
Thermostaat

 › Thermostaat met 
knoppen om de 
temperatuur te 
regelen

 › Radiocommunicatie

Multizonale kit voor
plafondinbouwunits

Verhoogd comfort

 › Verhoogt comfortpeil met een meer toegespitste zoneregeling
 - Er kunnen tot 8 afzonderlijke zones bediend worden dankzij 
afzonderlijke modulerende registers

 - Afzonderlijke Airzone thermostaat voor bediening per kamer 
of per zone 

Eenvoudig te installeren

 › Eco-adapt verlaagt het verbruik dankzij dynamisch ingestelde 
temperaturen

 › Automatische aanpassing luchtdebiet volgens de vraag (3 
snelheden)

 › Eenvoudig te installeren, kan met de Airzone thermostaten 
bediend worden

 › Alles-in-eenpakket voor meerdere zones
 › Tijdbesparend aangezien het plenum volledig vooraf 
geassembleerd is met registers en controlepanelen

 › Verlaagt de vereiste hoeveelheid koelmiddel in het systeem
 › Ideaal voor het koelen van slaapkamers. Plaatsing van het 
systeem op zolder: slechts één koelleiding, één condensafvoer 
en één rooster per kamer en één gemeenschappelijk 
aanzuigrooster in de nachthal

Voordelen
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BRC1E53ARXM20-35M9

FDXM25-35F3

Rendementsgegevens FDXM + RXM 25F3 + 25M9 35F3 + 35M9 50F3 + 50M9 60F3 + 60M9
Koelcapaciteit Nom. kW 2,40 3,40 5,00 6,00
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,64 1,14 1,63 2,05
Verwarmen Nom. kW 0,80 1,15 1,87 2,18

Seizoensrendement 
(conform EN14825) 
 

Koelen Energierendementsklasse A+ A A+ A
Ontwerpcapaciteit kW 2,40 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56
Jaarlijks energieverbruik kWu 148 226 303 315

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+ A
Ontwerpcapaciteit kW 2,60 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80
Jaarlijks energieverbruik kWu 858 1.046 1.424 1.693

Binnenunit FDXM 25F3 35F3 50F3 60F3
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 200x750x620 200x1.150x620
Gewicht Unit kg 21 28
Luchtfilter Type Verwijderbaar / afwasbaar
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Externe statische druk Nom. Pa 30 40

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 53 55 56
Verwarmen dB(A) 53 55 56

Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 27/35 30/38
Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 27/35 30/38
Infrarood afstandsbediening BRC7C65
Bedrade afstandsbediening  BRC1E53A

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 550x765x285 735x825x300
Gewicht Unit kg 32 47
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 59 61 62 63

Verwarmen dB(A) 59 61 62 63
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -10~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~18
Koelmiddel Type R-32

GWP 675,0
Vulling kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,4
Gas Buitendiameter mm 9,50 12,7
Leidinglengte BU - BI Max. m 20 30
Systeem Zonder extra bijvulling 10 m
Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)
Hoogteverschil BI - BU Max. m 20

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 10 15

 
(1) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Plafondinbouwmodel

Compact plafondinbouwmodel, met een hoogte van 
slechts 200 mm

 ʯ De unit zit in het plafond verborgen en is dus onzichtbaar: enkel de 
uitblaas- en aanzuigroosters zijn zichtbaar

 ʯ Compacte afmetingen, kan eenvoudig in een lege plafondruimte 
van slechts 240 mm worden gemonteerd

 ʯ Dankzij de externe statische druk tot 40Pa kan de unit worden 
gebruikt met kanalen

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ De zelfreinigende filter (optie) garandeert een maximaal 
rendement, comfort en betrouwbaarheid dankzij de regelmatige 
filterreiniging

 ʯ Laag energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FDXM-F3 + RXM-M9 Split

Nieuwe 
optie  

automatische 
reiniging

NIEUW

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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BRC1E53A, BRC4C65RXM20-35M9

FBA35-60A

Rendementsgegevens FBA + RXM 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Koelcapaciteit Nom. kW 3,40 5,00 5,70
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 4,00 5,50 7,00
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,85 1,41 1,64
Verwarmen Nom. kW 1,00 1,44 1,89

Seizoensrendement 
(conform EN14825) 
 

Koelen Energierendementsklasse A++ A+
Ontwerpcapaciteit kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,23 6,27 5,91
Jaarlijks energieverbruik kWu 191 279 337

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+
Ontwerpcapaciteit kW 2,90 4,40 4,60
SCOP/A 4,07 4,06 4,01
Jaarlijks energieverbruik kWu 996 1.517 1.607

Binnenunit FBA 35A 50A 60A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 245x700x800 245x1.000x800
Gewicht Unit kg 28,0 35,0
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0
Externe statische druk Nom./Hoog Pa 30/150

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 60 56
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 29,0/35,0 25,0/30,0

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 29,0/37,0 25,0/31,0
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65 

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RXM 35M9 50M9 60M9
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 550x765x285 735x825x300
Gewicht Unit kg 32 47
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 61 62 63

Verwarmen dB(A) 61 62 63
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -10~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~18
Koelmiddel Type R-32

GWP 675,0
Vulling kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,4
Gas Buitendiameter mm 9,50 12,7
Leidinglengte BU - BI Max. m 20 30
Systeem Zonder extra bijvulling 30 m
Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)
Hoogteverschil BI - BU Max. m 20

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) A 16

 
(1) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Plafondinbouwmodel 
met middelhoge ESP
Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge statische druk op de markt

 ʯ Combinatie met split buitenunits is ideaal voor kleine winkels, kantoren of residentiële 
toepassingen

 ʯ Meest compacte unit in zijn klasse: slechts 245 mm (300 mm inbouwhoogte)
 ʯ Laag geluidsniveau in bedrijf, niet meer dan 25 dBA
 ʯ Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150Pa kan de unit worden gebruikt met kanalen
 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert de impact op het milieu met 68% 

in vergelijking met R-410A
 ʯ Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade afstandsbediening kan het 

volume van de toegevoerde lucht worden geoptimaliseerd
 ʯ Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitblaas- en aanzuigroosters zijn zichtbaar
 ʯ Met de multi zoning-kit kunnen meerdere individueel gecontroleerde klimaatzones worden 

bediend via één binnenunit
 ʯ Standaard condenspomp
 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even waar met een app, via uw 

lokaal netwerk of via het internet en bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FBA-A + RXM-M9 Split

NIEUW

Geoptimaliseerd toevoerluchtvolume

Selecteert automatisch de meest geschikte ventilatorcurve om een waarde binnen ± 10% van het nomi-
nale luchtdebiet van de unit te bereiken.

Waarom?

Na installatie van de leidingen zal de actuele situatie vaak verschillen van de aanvankelijk berekende 
luchtdebietweerstand  het reële luchtdebiet kan veel lager of hoger zijn dan het nominale luchtdebiet, 
waardoor de unit vermogen tekort komt of een oncomfortabele luchttemperatuur het resultaat is.

De functie Automatische aanpassing van het luchtdebiet past de ventilatorsnelheid van de unit auto-
matisch aan de aanwezige leidingen aan (op ieder model zijn 10 of meer ventilatorcurven beschikbaar), 
waardoor de installatie veel sneller wordt.

 

 

 

Externe statische druk (Pa)

Luchtdebiet (nominaal)

Luchtdebiet (reëel)

Weerstandscurves 
(leidingen)

Luchtdebiet (met 
automatische 
aanpassing)

±10% Luchtdebiet (m3/min)

Ventilatorkarakteristieken

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 

Nieuwe 
optie  

Multi Zoning
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BRC1E53A, BRC4C65RZAG100-140MV1_MY1

FBA35-140A

Rendementsgegevens FBA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A++ - A++ -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 6,22 6,47 6,19 6,42 6,22 6,47 6,19 6,42
Jaarlijks energieverbruik kWu 382 514 1.173 1.252 382 514 1.173 1.252

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+ - A+ -
Ontwerpcapaciteit kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,20 4,36 4,12 4,11 4,20 4,36 4,12 4,11
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.566 2.505 3.235 3.243 1.566 2.505 3.235 3.243

Binnenunit FBA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.000x800 245x1.400x800
Gewicht Unit kg 35,0 46,0 35,0 46,0
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Externe statische druk Nom./Hoog Pa 30/150 40/150 50/150 30/150 40/150 50/150

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 56 58 62 56 58 62
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65 

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Gewicht Unit kg 70 92 70 92
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 64 66 69 70 65 66 69 70
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 47 50 51 46 47 50 51

Verwarmen Nom. dB(A) 49 51 52 49 51 52
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -20~52

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -20~18,0
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 55 85 55 85
Systeem Equivalent m 75 100 75 100

Zonder extra bijvulling m 40
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 20 32 16

 
(1) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Plafondinbouwmodel 
met middelhoge ESP

Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge 
statische druk op de markt

 ʯ De combinatie met de Sky Air Alpha-serie garandeert de beste kwaliteit in zijn 
klasse, het hoogste rendement en optimale prestaties

 ʯ Meest compacte unit in zijn klasse, slechts 245 (300 mm inbouwhoogte), 
waardoor ondiepe plafondruimtes niet langer een probleem zijn

 ʯ Laag geluidsniveau in bedrijf, niet meer dan 25 dBA
 ʯ Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150 Pa kan de unit worden 

gebruikt met kanalen
 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert de impact 

op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, leidt direct tot een lager 
energieverbruik dankzij zijn hoge energierendement en heeft tot 16% minder 
koelmiddelvulling

 ʯ Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade afstandsbediening 
kan het volume van de toegevoerde lucht worden geoptimaliseerd

 ʯ Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitblaas- en aanzuigroosters zijn 
zichtbaar

 ʯ Met de multi zoning-kit kunnen meerdere individueel gecontroleerde 
klimaatzones worden bediend via één binnenunit

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor
 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even waar met een 

app, via uw lokaal netwerk of via het internet en bewaar het overzicht van uw 
energieverbruik 

FBA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

 ʯ Flexibele installatie: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van achter- 
naar onderaanzuiging 

 ʯ Standaard ingebouwde condenspomp met een opvoerhoogte van  
625 mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

NIEUW

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 

Nieuwe 
optie  

Multi Zoning
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BRC1E53A, BRC4C65RZASG71-140MV1_MY1

FBA35-50A

Rendementsgegevens FBA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A++ A+ - A+ -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
SEER 6,19 5,83 5,27 5,81 5,83 5,27 5,81
Jaarlijks energieverbruik kWu 385 570 1.378 1.384 570 1.378 1.384

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+ A - A -
Ontwerpcapaciteit kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 4,01 3,85 3,63 3,85 3,63 3,85
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.571 2.182 2.314 2.836 2.182 2.314 2.836

Binnenunit FBA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 245x1.000x800 245x1.400x800
Gewicht Unit kg 35,0 46,0
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Externe statische druk Nom./Hoog Pa 30/150 40/150 50/150 40/150 50/150

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 56 58 62 58 62
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 30,0/34,0 32,0/37,0

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 30,0/36,0 32,0/38,0
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 770x900x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 60 70 78 70 77
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70 71 73 70 71 73
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53 54 53 54

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 50
Systeem Equivalent m 70

Zonder extra bijvulling m 30
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 20 25 32 16

 
(1) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Plafondinbouwmodel 
met middelhoge ESP

Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge statische druk op de markt

 ʯ De combinatie met de Sky Air Advance-serie garandeert een optimale prijs-
kwaliteitsverhouding voor alle types commerciële toepassingen

 ʯ Meest compacte unit in zijn klasse: slechts 245 mm (300 mm inbouwhoogte)
 ʯ Laag geluidsniveau in bedrijf, niet meer dan 25 dBA
 ʯ Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150Pa kan de unit worden gebruikt 

met kanalen
 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert de impact op het 

milieu met 68% in vergelijking met R-410A
 ʯ Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade afstandsbediening kan 

het volume van de toegevoerde lucht worden geoptimaliseerd
 ʯ Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitblaas- en aanzuigroosters zijn zichtbaar
 ʯ Met de multi zoning-kit kunnen meerdere individueel gecontroleerde klimaatzones 

worden bediend via één binnenunit
 ʯ Standaard condenspomp
 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even waar met een 

app, via uw lokaal netwerk of via het internet en bewaar het overzicht van uw 
energieverbruik

FBA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

Geoptimaliseerd toevoerluchtvolume

Selecteert automatisch de meest geschikte ventilatorcurve om een waarde binnen ± 10% van het nominale luchtdebiet van de 
unit te bereiken.

Waarom?

Na installatie van de leidingen zal de actuele situatie vaak verschillen van de aanvankelijk berekende luchtdebietweerstand  
het reële luchtdebiet kan veel lager of hoger zijn dan het nominale luchtdebiet, waardoor de unit vermogen tekort komt of een 
oncomfortabele luchttemperatuur het resultaat is.

De functie Automatische aanpassing van het luchtdebiet past de ventilatorsnelheid van de unit automatisch aan de aanwezige 
leidingen aan (op ieder model zijn 10 of meer ventilatorcurven beschikbaar), waardoor de installatie veel sneller wordt.

 

 

 

Externe statische druk (Pa)

Luchtdebiet (nominaal)

Luchtdebiet (reëel)

Weerstandscurves 
(leidingen)

Luchtdebiet (met 
automatische 
aanpassing)

±10% Luchtdebiet (m3/min)

Ventilatorkarakteristieken

NIEUW

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 

Nieuwe 
optie  

Multi Zoning
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BRC1E53A, BRC4C65AZAS71-140MV1_MY1

FBA35-50A

Rendementsgegevens FBA + AZAS 71A + 71M2V1B 100A + 100M7V1B 125A + 125M7V1B 140A + 140M7V1B 100A + 100M7Y1B 125A + 125M7Y1B 140A + 140M7Y1B
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A - A -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0
SEER 5,57 5,25 4,85 5,50 5,25 4,85 5,50
Jaarlijks energieverbruik kWu 427 633 1.497 1.418 633 1.497 1.418

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A - A -
Ontwerpcapaciteit kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 3,81 3,55 3,85 3,81 3,55 3,85
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.654 2.205 2.366 2.836 2.205 2.366 2.836

Binnenunit FBA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 245x1.000x800 245x1.400x800
Gewicht Unit kg 35,0 46,0
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Externe statische druk Nom./Hoog Pa 30/150 40/150 50/150 40/150 50/150

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 56 58 62 58 62
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 25,0/30,0 30,0/34,0 32,0/37,0 30,0/34,0 32,0/37,0

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 25,0/31,0 30,0/36,0 32,0/38,0 30,0/36,0 32,0/38,0
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit AZAS 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 770x900x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 60 70 78 70 77
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70 71 73 70 71 73
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53 54 53 54

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -5~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 30
Systeem Equivalent m 50

Zonder extra bijvulling m 30
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) A 20 25 32 16

 
(1) EER/COP volgens Eurovent 2012, enkel voor gebruik buiten de EU 
(2) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Plafondinbouwmodel 
met middelhoge ESP

Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge 
statische druk op de markt

 ʯ Ideale oplossing voor kleine ondernemingen en winkels
 ʯ Meest compacte unit in zijn klasse: slechts 245 mm (300 mm 
inbouwhoogte)

 ʯ Laag geluidsniveau in bedrijf, niet meer dan 25 dBA
 ʯ Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150Pa kan de unit 
worden gebruikt met kanalen

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert de 
impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A

 ʯ Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade 
afstandsbediening kan het volume van de toegevoerde lucht 
worden geoptimaliseerd

 ʯ Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitblaas- en 
aanzuigroosters zijn zichtbaar

 ʯ Met de multi zoning-kit kunnen meerdere individueel 
gecontroleerde klimaatzones worden bediend via één binnenunit

 ʯ Standaard condenspomp
 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FBA-A + AZAS-MV1/AZAS-MY1

NIEUW

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 

Nieuwe 
optie  

Multi Zoning
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BRC1E53A

FDA125A

Sky Air Alpha-serie Sky Air Advance-serie
Rendementsgegevens FDA + RZAG/RZASG 125A + 125MV1 125A + 125MY1 125A + 125MV1 125A + 125MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 12,1
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 13,5
Seizoensrendement 
(conform EN14825) 
 

Koelen Energierendementsklasse - - - -
Ontwerpcapaciteit kW 12,1
SEER 6,59 5,03
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.102 1.444

Verwarmen 
(gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse - - - -
Ontwerpcapaciteit kW 9,52 6,00
SCOP/A 4,08 3,58
Jaarlijks energieverbruik kWu 3.267 2.346

Binnenunit FDA 125A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 300x1.400x700
Vereiste plafondruimte > mm 350
Gewicht Unit kg 45
Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Ventilator - 
Luchtdebiet

Koelen Hoog/Laag m³/min 39/28
Verwarmen Hoog/Laag m³/min 39/28

Ventilator - externe statische druk Hoog/Nom./Maximaal beschikbaar/Hoog Pa 200/50/-
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 66
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dB(A) 40/33

Verwarmen Hoog/Laag dB(A) 40/33
Koelmiddel Type R-32 / R-410A
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Buitenunit RZAG/RZASG 125MV1 125MY1 125MV1 125MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.430x940x320 1.430x940x320 990x940x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 92 92 70 70
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 69 69 71 71
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 50 50 53 53

Verwarmen Nom. dB(A) 52 52 57 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -20~52 -15~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB  -20~18 -15~15,5
Koelmiddel Type R-32

Vulling kg 3,75 2,6
TCO₂eq 2,53 1,76

GWP 675
Leidingaansluitingen Leidinglengte BU - BI Max. m 30

Systeem Equivalent m 50
Zonder extra bijvulling m 30

Hoogteverschil BI - BU Max. m 30
Vloeistof Buitendiameter mm 9,.52
Gas Buitendiameter mm 15,9

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3N~/50 / 380-415 1~/50/220-240 3N~/50 / 380-415
Stroom 50 Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) (1) A 32 16 32 16

(1) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Plafondinbouwmodel 
met hoge ESP

ESP tot 200, ideaal voor grote ruimtes

 ʯ Uniform gamma voor R-32 en R-410A, wat de stock vereenvoudigt
 ʯ Dankzij de hoge externe statische druk tot 200 Pa is een uitgebreid 
netwerk van kanalen mogelijk

 ʯ Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade 
afstandsbediening kan het volume van de toegevoerde lucht worden 
geoptimaliseerd

 ʯ Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitblaas- en 
aanzuigroosters zijn zichtbaar

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde  
DC-ventilatormotor

 ʯ Geen optionele Daikin adapter nodig voor DIII-aansluiting. Integreer 
uw unit in het ruimere gebouwbeheersysteem.

 ʯ Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd 
van achteraanzuiging naar onderaanzuiging

 ʯ Standaard ingebouwde condenspomp met een opvoerhoogte van 
625mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

 ʯ Standaard condenspomp
 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FDA-A + RZAG-MV1/MY1, RZASG-MV1/MY1

BRC4C65RZAG125MV1/MY1

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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BRC1E53A, BRC7E518RZAG 71-100MV1_MY1

FAA71-100A

Rendementsgegevens FAA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 6,80 9,50 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 7,50 10,8 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A++
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 6,80 9,50
SEER 6,58 6,42 6,58 6,42
Jaarlijks energieverbruik kWu 362 518 362 518

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+
Ontwerpcapaciteit kW 4,70 7,80 4,70 7,80
SCOP/A 4,02 4,01 4,02 4,01
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.637 2.723 1.637 2.723

Binnenunit FAA 71A 100A 71A 100A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 290x1.050x238 340x1.200x240 290x1.050x238 340x1.200x240
Gewicht Unit kg 13,0 17,0 13,0 17,0
Luchtfilter Type kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 61 65 61 65

Verwarmen dB(A) 61 65 61 65
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 40/45 41/49 40/45 41/49

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 40/45 41/49 40/45 41/49
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7E518

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RZAG 71MV1 100MV1 71MY1 100MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Gewicht Unit kg 70 92 70 92
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 64 66 65 66
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 47 46 47

Verwarmen Nom. dB(A) 49 51 49 51
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -20~52

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB  -20~18

Koelmiddel Type/GWP R-32/675
Vulling kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9
Leidinglengte BU - BI Max. m 55 85 55 85

Systeem Equivalent m 75 100 75 100
Zonder extra bijvulling m 40

Hoogteverschil BI - BU Max. m 30
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 20 32 16

 
(1) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke 
combinatie.

Wandmodel

Voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije 
vloerruimte

 ʯ De combinatie met de Sky Air Alpha-serie garandeert de beste 
kwaliteit in zijn klasse, het hoogste rendement en optimale 
prestaties

 ʯ Vlak, stijlvol frontpaneel, past moeiteloos in elk interieur en is 
eenvoudiger schoon te maken

 ʯ Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert 
de impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, 
leidt direct tot een lager energieverbruik dankzij zijn hoge 
energierendement en heeft tot 16% minder koelmiddelvulling

 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde  
DC-ventilatormotor

 ʯ De lucht wordt comfortabel naar boven en beneden in de ruimte 
verspreid, dankzij 5 verschillende uitblaashoeken die via de 
afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd

 ʯ Het onderhoud kan eenvoudig via de voorzijde van de unit worden 
uitgevoerd

 ʯ Flexibele installatiemogelijkheden omdat zelfs de zwaarste 
behuizing slechts 17 kg weegt en de leidingen zowel onderaan als 
links of rechts van de unit kunnen worden aangesloten

 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FAA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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BRC1E53A, BRC7E518RZASG71-100MV1_MY1

FAA71-100A

Rendementsgegevens FAA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 100A + 100MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A++ A+
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50
SEER 6,41 5,83
Jaarlijks energieverbruik kWu 371 570

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A
Ontwerpcapaciteit kW 4,50 6,00
SCOP/A 3,90 3,85
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.615 2.182

Binnenunit FAA 71A 100A 100A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 290x1.050x238 340x1.200x240
Gewicht Unit kg 13,0 17,0
Luchtfilter Type kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 61 65

Verwarmen dB(A) 61 65
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 40/45 41/49

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 40/45 41/49
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7E518

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RZASG 71MV1 100MV1 100MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 770x900x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 60 70
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~15,5

Koelmiddel Type/GWP R-32/675
Vulling kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76

Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9
Leidinglengte BU - BI Max. m 50

Systeem Equivalent m 70
Zonder extra bijvulling m 30

Hoogteverschil BI - BU Max. m 30
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 20 25 16

 
(1) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Wandmodel

Voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije 
vloerruimte

 ʯ De combinatie met de Sky Air Advance-serie garandeert een 
optimale prijs-kwaliteitsverhouding voor alle types commerciële 
toepassingen

 ʯ Vlak, stijlvol frontpaneel, past moeiteloos in elk interieur en is 
eenvoudiger schoon te maken

 ʯ Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert 
de impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, 
leidt direct tot een lager energieverbruik dankzij zijn hoge 
energierendement en heeft tot 16% minder koelmiddelvulling

 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FAA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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BRC1E53A, BRC7E518AZAS71-100MV1_MY1

FAA71-100A

Rendementsgegevens FAA + AZAS 71A + 71MV1 100A + 100MV1 100A + 100MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A+ A
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50
SEER 5,77 5,25
Jaarlijks energieverbruik kWu 412 633

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A
Ontwerpcapaciteit kW 4,50 6,00
SCOP/A 3,81
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.654 2.205

Binnenunit FAA 71A 100A 100A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 290x1.050x238 340x1.200x240
Gewicht Unit kg 13,0 17,0
Luchtfilter Type kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 14,0/16/18,0 19,0/23/26,0

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 14,0/16,0/18,0 19,0/23,0/26,0
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 61 65

Verwarmen dB(A) 61 65
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 40/45 41/49

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 40/45 41/49
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7E52

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit AZAS 71MV1 100MV1 100MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 770x900x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 60 70
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -5~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~15,5

Koelmiddel Type/GWP R-32/675
Vulling kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76

Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9
Leidinglengte BU - BI Max. m 30

Systeem Equivalent m 50
Zonder extra bijvulling m 30

Hoogteverschil BI - BU Max. m 30
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 20 25 16

 
(1) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Wandmodel

Voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije 
vloerruimte

 ʯ Ideale oplossing voor kleine ondernemingen en winkels
 ʯ Vlak, stijlvol frontpaneel, past moeiteloos in elk interieur en is 
eenvoudiger schoon te maken

 ʯ Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert 
de impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, 
leidt direct tot een lager energieverbruik dankzij zijn hoge 
energierendement en heeft tot 16% minder koelmiddelvulling

 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FAA-A + AZAS-MV1/AZAS-MY1

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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BRC1E53A, BRC7G53RXM35-60M9

FHA60-71A

Rendementsgegevens FHA + RXM 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Koelcapaciteit Nom. kW 3,40 5,00 5,70
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 4,00 6,00 7,20
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,91 1,56 1,73
Verwarmen Nom. kW 0,98 1,79 2,17

Seizoensrendement 
(conform EN14825) 
 

Koelen Energierendementsklasse A++ A+
Ontwerpcapaciteit kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,24 5,92 6,08
Jaarlijks energieverbruik kWu 191 295 328

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+ A
Ontwerpcapaciteit kW 3,10 4,35 4,71
SCOP/A 4,43 3,86 3,87
Jaarlijks energieverbruik kWu 979 1.578 1.704

Binnenunit FHA 35A 50A 60A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 235x960x690 235x1.270x690
Gewicht Unit kg 24,0 25,0 31,0
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 53 54
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 31/36 32/37 33/37

Verwarmen Nom./Hoog dB(A) 34/36 35/37
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7G53

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RXM 35M9 50M9 60M9
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 550x765x285 735x825x300
Gewicht Unit kg 32 47
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 61 62 63

Verwarmen dB(A) 61 62 63
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -10~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~18
Koelmiddel Type R-32

GWP 675,0
Vulling kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 6,4
Gas Buitendiameter mm 9,50 12,7
Leidinglengte BU - BI Max. m 20,0 30
Systeem Zonder extra bijvulling 10 m
Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)
Hoogteverschil BI - BU Max. m 20

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (2) A 16 16

 
(1) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke 
combinatie.

Plafondonderbouwmodel

Voor brede ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije 
vloerruimte

 ʯ Combinatie met split-buitenunits is ideaal voor kleine winkels, 
kantoren of residentiële toepassingen 
 
 
 
 

 ʯ Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in brede ruimtes dankzij 
het Coanda-effect: tot 100° uitblaashoek

 ʯ Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,8 m kunnen uiterst eenvoudig 
en zonder vermogensverlies worden verwarmd of afgekoeld

 ʯ Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert 
de impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, 
leidt direct tot een lager energieverbruik dankzij zijn hoge 
energierendement en heeft tot 16% minder koelmiddelvulling

 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FHA-A + RXM-M9 Split

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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BRC1E53A, BRC7G53RZAG71-140MV1_MY1

FHA71-140

Rendementsgegevens FHA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A++ - A++ -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 7,11 6,42 8,22 6,42 7,11 6,42 8,22 6,42
Jaarlijks energieverbruik kWu 335 518 883 1.252 335 518 883 1.252

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+ A++ - A+ A++ -
Ontwerpcapaciteit kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,32 4,61 4,09 4,30 4,32 4,61 4,09 4,30
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.523 2.369 3.259 3.100 1.523 2.369 3.259 3.100

Binnenunit FHA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Gewicht Unit kg 32,0 38,0 32,0 38,0
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 55 60 62 64 55 60 62 64
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 34/38 34/42 37/44 38/46 34/38 34/42 37/44 38/46

Verwarmen Nom./Hoog dB(A) 36/38 38/42 41/44 42/46 36/38 38/42 41/44 42/46
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7GA53 

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Gewicht Unit kg 70 92 70 92
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 64 66 69 70 65 66 69 70
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 47 50 51 46 47 50 51

Verwarmen Nom. dB(A) 49 51 52 49 51 52
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -20~52

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB  -20~18

Koelmiddel Type/GWP R-32/675
Vulling kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53

Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9
Leidinglengte BU - BI Max. m 55 85 55 85

Systeem Equivalent m 75 100 75 100
Zonder extra bijvulling m 40

Hoogteverschil BI - BU Max. m 30
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 20 32 16

 
(1) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Plafondonderbouwmodel

Voor brede ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte

 ʯ De combinatie met de Sky Air Alpha-serie garandeert de beste 
kwaliteit in zijn klasse, het hoogste rendement en optimale prestaties

 ʯ Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in brede ruimtes dankzij 
het Coanda-effect: tot 100° uitblaashoek 
 
 

 
 

 ʯ Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,8 m kunnen uiterst eenvoudig en 
zonder vermogensverlies worden verwarmd of afgekoeld

 ʯ Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert de 
impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, leidt direct 
tot een lager energieverbruik dankzij zijn hoge energierendement en 
heeft tot 16% minder koelmiddelvulling

 ʯ De unit is eenvoudig monteerbaar in hoeken en smalle ruimtes, 
omdat 30 mm zijdelingse serviceruimte volstaat

30 of meer 30 of meer
(Onderhoudsruimte) (Onderhoudsruimte) Belemmering

Luchtinlaat

Luchtuitlaat

 
 
 
 

 ʯ Laag energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor

FHA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

 ʯ Deze stijlvolle unit past uitstekend bij elk interieur. De flappen sluiten 
volledig wanneer de unit niet werkt

 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 

BRC7G53
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BRC1E53A, BRC7G53RZASG71-140MV1_MY1

FHA71-140A

Rendementsgegevens FHA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A+ - A+ -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
SEER 5,95 5,83 5,60 5,88 5,83 5,60 5,88
Jaarlijks energieverbruik kWu 400 570 1.297 1.368 570 1.297 1.368

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A - A -
Ontwerpcapaciteit kW 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80
SCOP/A 3,90 3,91 3,83 3,81 3,91 3,83 3,81
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.616 2.148 2.193 2.866 2.148 2.193 2.866

Binnenunit FHA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 235x1.270x690 235x1.590x690
Gewicht Unit kg 32,0 38,0
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 55 60 62 64 60 62 64
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 34/38 34/42 37/44 38/46 34/42 37/44 38/46

Verwarmen Nom./Hoog dB(A) 36/38 38/42 41/44 42/46 38/42 41/44 42/46
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7G53

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 770x900x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 60 70 78 70 77
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70 71 73 70 71 73
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53 54 53 54

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 50
Systeem Equivalent m 70

Zonder extra bijvulling m 30
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 20 25 32 16

 
(1) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke 
combinatie.

Plafondonderbouwmodel

Voor brede ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije 
vloerruimte

 ʯ De combinatie met de Sky Air Advance-serie garandeert een 
optimale prijs-kwaliteitsverhouding voor alle types commerciële 
toepassingen

 ʯ Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in brede ruimtes dankzij 
het Coanda-effect: tot 100° uitblaashoek

 ʯ Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,8 m kunnen uiterst eenvoudig 
en zonder vermogensverlies worden verwarmd of afgekoeld

 ʯ Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert 
de impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, 
leidt direct tot een lager energieverbruik dankzij zijn hoge 
energierendement en heeft tot 16% minder koelmiddelvulling

 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FHA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 

BRC7G53
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BRC1E53A, BRC7CB58RZAG71-125MV1_MY1

FUA71-125A

Rendementsgegevens FUA + RZAG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 71A + 71MY1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 7,50 10,8 13,5 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A++ - A++ -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1
SEER 7,02 6,42 6,39 7,02 6,42 6,39
Jaarlijks energieverbruik kWu 339 518 1.136 339 518 1.136

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+ - A+ -
Ontwerpcapaciteit kW 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,20 4,50 4,26 4,20 4,50 4,26
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.567 2.427 3.129 1.567 2.427 3.129

Binnenunit FUA 71A 100A 125A 71A 100A 125A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 198x950x950
Gewicht Unit kg 25,0 26,0 25,0 26,0
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 59 64 65 59 64 65

Verwarmen dB(A) 59 64 65 59 64 65
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 35/41 39/46 40/47 35/41 39/46 40/47

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 35/41 39/46 40/47 35/41 39/46 40/47
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7C58

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 71MY1 100MY1 125MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Gewicht Unit kg 70 92 70 92
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 64 66 69 65 66 69
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 47 50 46 47 50

Verwarmen Nom. dB(A) 49 51 52 49 51 52
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -20~52

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -20~18,0
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,95/1,99 3,75/2,53
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 55 85 55 85
Systeem Equivalent m 75 100 75 100

Zonder extra bijvulling m 40
Bijkomende koelmiddelvulling kg/m Zie installatiehandleiding
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 20 32 16

 
(1) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Plafondonderbouwmodel  
met 4-zijdige luchtuitblaas

Unieke Daikin unit voor hoge ruimtes zonder verlaagd 
plafond en zonder vrije vloerruimte

 ʯ De combinatie met de Sky Air Alpha-serie garandeert de beste kwaliteit 
in zijn klasse, het hoogste rendement en optimale prestaties

 ʯ Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,5 m kunnen uiterst eenvoudig en 
zonder vermogensverlies worden verwarmd of afgekoeld

 ʯ Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in renovatieprojecten
 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert de impact 
op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, leidt direct tot een 
lager energieverbruik dankzij zijn hoge energierendement en heeft tot 
16% minder koelmiddelvulling

 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen aan de 
configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te wijzigen!

 ʯ Stijlvolle moderne omkasting, afwerking in puur wit (RAL9010) en 
ijzergrijs (RAL7011), past perfect in elk interieur

 ʯ Optimaal comfort gegarandeerd dankzij de automatisch afstemming van 
de luchtstroom op de vereiste belasting

 ʯ Via de afstandsbediening kunnen 5 verschillende uitblaashoeken tussen  
0 en 60° worden geprogrammeerd 
 

 
 

 
 
 

FUA-A + RZAG-MV1/RZAG-MY1

UNIEK

 ʯ Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 500 mm  
verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie  
 
 
 
 
 

 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even waar met een app, via uw 
lokaal netwerk of via het internet en bewaar het overzicht van uw energieverbruik

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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UNIEK

BRC1E53A, BRC7CB58RZASG71-125MV1_MY1

FUA71-125A

Rendementsgegevens FUA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1 
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 10,8 13,5 
Seizoensrendement 
(conform EN14825)

Koelen Energierendementsklasse A++ A+ - A+ -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1
SEER 6,16 5,83 5,27 5,83 5,27
Jaarlijks energieverbruik kWu 386 570 1.378 570 1.378

Verwarmen (gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A A+ - A+ -
Ontwerpcapaciteit kW 4,50 6,00
SCOP/A 3,90 4,01 3,84 4,01 3,84
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.615 2.095 2.188 2.095 2.188

Binnenunit FUA 71A 100A 125A 100A 125A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 198x950x950
Gewicht Unit kg 25,0 26,0
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Ventilator Luchtdebiet Koelen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5

Verwarmen Laag/Middelhoog/Hoog m³/min 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 59 64 65 64 65

Verwarmen dB(A) 59 64 65 64 65
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 35/41 39/46 40/47 39/46 40/47

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 35/41 39/46 40/47 39/46 40/47
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7C58

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240

Buitenunit RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 100MY1 125MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 770x900x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 60 70
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70 71 70 71
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 50
Systeem Equivalent m 70

Zonder extra bijvulling m 30
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 20 25 32 16

 
(1) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Plafondonderbouwmodel 
met 4-zijdige luchtuitblaas

Unieke Daikin unit voor hoge ruimtes zonder verlaagd 
plafond en zonder vrije vloerruimte

 ʯ De combinatie met de Sky Air Advance-serie garandeert een 
optimale prijs-kwaliteitsverhouding voor alle types commerciële 
toepassingen

 ʯ Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,5 m kunnen uiterst eenvoudig 
en zonder vermogensverlies worden verwarmd of afgekoeld

 ʯ Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Combinatie met de R-32 Bluevolution-technologie vermindert 
de impact op het milieu met 68% in vergelijking met R-410A, 
leidt direct tot een lager energieverbruik dankzij zijn hoge 
energierendement en heeft tot 16% minder koelmiddelvulling

 ʯ Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen 
aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te 
wijzigen!

 ʯ Stijlvolle moderne omkasting, afwerking in puur wit (RAL9010) en 
ijzergrijs (RAL7011), past perfect in elk interieur

 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FUA-A + RZASG-MV1/RZASG-MY1

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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Rendementsgegevens FVA + RZAG
71A + 

71MV1
100A + 

100MV1
125A + 

125MV1
140A + 

140MV1
71A + 

71MY1
100A + 

100MY1
125A + 

125MY1
140A + 

140MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Seizoensrendement 
(conform EN14825) 
 

Koelen Energierendementsklasse A++ A+ - A++ A+ -
Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 6,37 6,00 6,41 6,12 6,37 6,00 6,41 6,12
Jaarlijks energieverbruik kWu 374 554 1.133 1.314 374 554 1.133 1.314

Verwarmen 
(gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+ - A+ -
Ontwerpcapaciteit kW 4,70 7,80 9,52 9,52 4,70 7,80 9,52 9,52
SCOP/A 4,05 4,20 4,15 3,94 4,05 4,20 4,15 3,94
Jaarlijks energieverbruik kWu 1.625 2.600 3.209 3.383 1.625 2.600 3.209 3.383

Binnenunit FVA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.850x600x270 1.850x600x350 1.850x600x270 1.850x600x350
Gewicht Unit kg 39 47 39 47
Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Ventilator - 
Luchtdebiet

Koelen Hoog/Laag m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 18/14 28/22 28/24 30/26
Verwarmen Hoog/Laag m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 18/14 28/22 28/24 30/26

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 55 62 63 65 55 62 63 65
Verwarmen dB(A) 55 62 63 65 55 62 63 65

Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dB(A) 43/38 50/44 51/46 53/48 43/38 50/44 51/46 53/48
Verwarmen Hoog/Laag dB(A) 43/38 50/44 51/46 53/48 43/38 50/44 51/46 53/48

Besturingssystemen Bedrade afstandsbediening  BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50/ 220-240

Buitenunit RZAG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 71MY1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Gewicht Unit kg 70 92 78 70 92
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 64 66 69 73 65 66 69 70
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 47 50 54 46 47 50 51

Verwarmen Nom. dB(A) 49 51 52 57 49 51 52
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -20~52 -20~52

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -20~18,0 -20~18,0
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,95/1,99 3,75/2,53 2,90/1,96 2,95/1,99 3,75/2,53
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 55 85 50 55 85
Systeem Equivalent m 75 100 70 75 100

Zonder extra bijvulling m 40 30 40
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 20 32 16

(1) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie.

Vloermodel

Voor commerciële ruimtes met hoge plafonds

De combinatie met de Sky Air Alpha-serie garandeert de beste 
kwaliteit in zijn klasse, het hoogste rendement en optimale prestaties

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits 
 ʯ Ideale oplossing voor commerciële en drukke omgevingen
 ʯ Kleinere temperatuurvariatie door automatische selectie van de 
ventilatorsnelheid of vrij te selecteren 3-traps ventilatorsnelheid

 ʯ Verhoogd comfort als gevolg van een betere luchtstroomverdeling 
door de verticale uitblaas, waarbij manuele regeling van de 
luchtuitblaaslamellen bovenaan de unit mogelijk is

 ʯ Selecteerbare horizontale uitblaas om beter af te stemmen op de 
lay-out van de ruimte (via bedrade afstandsbediening BRC1E53)

 ʯ Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting. Integreer uw 
unit in het ruimere gebouwbeheersysteem

 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even 
waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en 
bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FVA-A + RZAG-MV1/MY1

Omhoog

Zijaanzicht van de uitblaaslamellen

Alle omhoog

Alle omlaag Omlaag

BRC1E53A

FVA71-140A

RZAG71-140MV1_MY1

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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Vloermodel

Voor commerciële ruimtes met hoge plafonds

De combinatie met de Sky Air Alpha-serie garandeert de beste 
kwaliteit in zijn klasse, het hoogste rendement en optimale prestaties 

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Ideale oplossing voor commerciële en drukke omgevingen
 ʯ Kleinere temperatuurvariatie door automatische selectie van de ventilatorsnelheid of vrij te 

selecteren 3-traps ventilatorsnelheid
 ʯ Verhoogd comfort als gevolg van een betere luchtstroomverdeling door de verticale uitblaas, 

waarbij manuele regeling van de luchtuitblaaslamellen bovenaan de unit mogelijk is
 ʯ Selecteerbare horizontale uitblaas om beter af te stemmen op de lay-out van de ruimte (via 

bedrade afstandsbediening BRC1E53)
 ʯ Geen optionele adapter nodig voor DIII-aansluiting. Integreer uw unit in het ruimere 

gebouwbeheersysteem
 ʯ Online controller (optie): bedien uw binnenunits van om het even waar met een app, via uw 

lokaal netwerk of via het internet en bewaar het overzicht van uw energieverbruik

Omhoog

Zijaanzicht van de uitblaaslamellen

Alle omhoog

Alle omlaag Omlaag

BRC1E53A

FVA71-125A

Rendementsgegevens FVA + RZASG
71A + 

71MV1
100A + 

100MV1
125A + 

125MV1
140A + 

140MV1
100A + 

100MY1
125A + 

125MY1
140A + 

140MY1
Koelcapaciteit Nom. kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW - - - - - - -
Verwarmen Nom. kW - - - - - - -

Seizoensrendement 
(conform EN14825) 
 

Koelen Energierendementsklasse A+ - A+ -

Ontwerpcapaciteit kW 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4

SEER 5,83 5,72 5,30 5,63 5,72 5,30 5,63
Jaarlijks energieverbruik kWu 408 581 1.370 1.428 581 1.370 1.428

Verwarmen 
(gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+ A - A -
Ontwerpcapaciteit kW 4,50 6,00 6,00 7,80 6,00 6,00 7,80
SCOP/A 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81
Jaarlijks energieverbruik kWu 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81

Binnenunit FVA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.850x600x270 1.850x600x350
Gewicht Unit kg 39 47
Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Ventilator - 
Luchtdebiet

Koelen Hoog/Laag m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 28/22 28/24 30/26
Verwarmen Hoog/Laag m³/min 18/14 28/22 28/24 30/26 28/22 28/24 30/26

Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 55 62 63 65 62 63 65
Verwarmen dB(A) 55 62 63 65 62 63 65

Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dB(A) 43/38 50/44 51/46 53/48 50/44 51/46 53/48
Verwarmen Hoog/Laag dB(A) 43/38 50/44 51/46 53/48 50/44 51/46 53/48

Besturingssystemen Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Buitenunit RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 770x900x320 990x940x320
Gewicht Unit kg 60 70 78 70 77
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 65 70 71 73 70 71 73
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dB(A) 46 53 54 53 54

Verwarmen Nom. dB(A) 47 57
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -15~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~15,5
Koelmiddel Type/GWP R-32/675

Vulling kg/TCO2Eq 2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96
Leidingaansluitingen Vloeistof/Gas mm 9,52/15,9

Leidinglengte BU - BI Max. m 50
Systeem Equivalent m 70

Zonder extra bijvulling m 30
Hoogteverschil BI - BU Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 20 25 32 16

(1) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke 
combinatie.

FVA-A + RZASG-MV1/MY1

RZASG71-140MV1_MY1

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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BRC1E53ARXM-M9

FNQ-A

Vloerinbouwmodel

Ontworpen om te worden ingebouwd in wanden

Combinatie met split buitenunits is ideaal voor kleine winkels, kanto-
ren of residentiële toepassingen

 ʯ Kan gecombineerd worden met zowel R-32 als R-410A buitenunits
 ʯ Past onopvallend in elk interieur: 
alleen de aanzuig- en uitblaasroosters 
zijn zichtbaar

 ʯ Door de geringe hoogte (620 mm) 
past de unit perfect onder een raam

 ʯ Dankzij een diepte van slechts  
200 mm is bijzonder weinig 
inbouwruimte vereist

 ʯ Matige ESP maakt flexibele installatie 
mogelijk

 ʯ Online controller (optie): bedien uw 
binnenunits van om het even waar 
met een app, via uw lokaal netwerk of 
via het internet en bewaar het overzicht van uw energieverbruik

FNA-A + RXM-M9

BRC4C65

Rendementsgegevens FNA + RXM 25A + 25M9 35A + 35M9 50A + 50M9 60A + 60M9
Koelcapaciteit Nom. kW 2,60 3,40 5,00 6,00
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 3,20 4,00 5,80 7,00
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,68 1,10 1,48 2,22
Verwarmen Nom. kW 0,80 1,15 1,74 2,25

Seizoensrendement 
(conform EN14825) 
 

Koelen Energierendementsklasse A+ A
Ontwerpcapaciteit kW 2,60 3,40 5,00 6,00
SEER 5,68 5,70 5,77 5,56
Jaarlijks energieverbruik kWu 160 209 303 378

Verwarmen 
(gemiddeld 
klimaat)

Energierendementsklasse A+
Ontwerpcapaciteit kW 2,80 2,90 4,00 4,60
SCOP/A 4,24 4,05 4,09 4,16
Jaarlijks energieverbruik kWu 924 1.002 1.369 1.547

Binnenunit FNA 25A 35A 50A 60A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 620 / 720(2)x750x200 620 / 720(2)x1.150x200
Gewicht Unit kg 23 30
Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Ventilator - 
Luchtdebiet

Koelen Hoog/Laag m³/min 8,7/7,3 16,0/13,5
Verwarmen Hoog/Laag m³/min 8,7/7,3 16,0/13,5

Ventilator - externe statische druk Hoog/Nom./Maximaal beschikbaar/Hoog Pa 48/30/- 49/40/-
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 53 56
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dB(A) 33/28 36/30

Verwarmen Hoog/Laag dB(A) 33/28 36/30
Koelmiddel Type R-32 / R-410A
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1E53A
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50/ 220-240

Buitenunit RXM 25M9 35M9 50M9 60M9
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 550x765x285 735x825x300
Gewicht Unit kg 32 47
Geluidsvermogenniveau Koelen dB(A) 59 61 62 63

Verwarmen dB(A) 59 61 62 63
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Hoog dB(A) 46/- 49/- 48/44

Verwarmen Laag/Hoog dB(A) 47/- 49/- 49/45
Werkbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -10~46

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15~18
Koelmiddel Type R-32

GWP 675,0
Vulling kg/TCO2Eq 0,76/0,52 1,40/0,95 1,45/0,98

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,4
Gas Buitendiameter mm 9,50 12,7
Leidinglengte BU - BI Max. m 20,0 30

Systeem Zonder extra bijvulling m 10,0 -
Bijkomende koelmiddelvulling kg/m 0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)
Hoogteverschil BI - BU Max. m 20,0

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220-240
Stroom - 50 Hz Maximaal zekeringsampèrage (MFA) (1) A 16 16

(1) Inclusief montagesteunen (3) MFA wordt gebruikt om de stroomonderbreker en de aardlekcircuitonderbreker te selecteren. Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie 
over elke combinatie.

Split

NIEUW  
Verbinding met 

online controller
BRP069A81 
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BRC1E53ARZQ200-250C

FDQ-B

Rendement FDQ + RZQ 200B + 200C 250B + 250C
Koelcapaciteit Nom. kW 20,0 24,1
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 23,0 26,4
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 6,23 8,58
Verwarmen Nom. kW 6,74 8,22

Nominaal rendement 
(koeling bij 35°/27° nominale 
belasting, verwarming bij 
7°/20° nominale belasting)

Koelrendement (EER) 3,21 2,81
Prestatiecoëfficiënt (COP) 3,41 3,21
Jaarlijks energieverbruik kWu 3.115 4.290
Energielabel Koelen / Verwarmen -

Binnenunit FDQ 200B 250B
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 450x1.400x900
Vereiste plafondruimte > mm 450
Gewicht Unit kg 89,0 94,0
Ventilator - 
Luchtdebiet

Koelen Nom. m³/min 69,0 89,0
Verwarmen Nom. m³/min 69,0 89,0

Ventilator-Externe 
statische druk

Hoog/Nom./Laag Pa
250/250/250

Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 81 82
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog dBA 45,0 47,0

Verwarmen Laag dBA 45,0 47,0
Besturingssystemen Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Voeding Fase / Frequentie / Voltage Hz / V 1~ / 50 / 230
Prijs van binnenunit met bedrade bediening excl. BTW                                                                                   €  2.529  2.879 

Buitenunit RZQ 200C 250C
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.680x930x765
Gewicht Unit kg 183 184
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 78

Verwarmen dBA 78
Geluidsdrukniveau Nom. dBA 57
Werkingsbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -5,0~46,0

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15,0~15,0
Koelmiddel Type/Volume kg-TCO²Eq/GWP R-410A/8,3/17,3/2.087,5 R-410A/9,3/19,4/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52 12,7

Gas Buitendiameter mm 22,2
Leidinglengte Buitenunit/Binnenunit Max. m 100
Hoogteverschil Binnenunit/Buitenunit Max. m -

Voeding Fase / Frequentie / Voltage Hz / V 3N~ / 50 / 380-415
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 20

(1) MFA wordt gebruikt om de circuitonderbreker en de aardlekschakelaar te selecteren. Meer gedetailleerde informatie over elke combinatie vindt u in de stroomschema's.

Inbouwsatellietmodel met 
hoge externe statische druk

Externe statische druk tot 250 Pa, ideaal voor heel grote 
gebouwen

 › Dankzij een hoge externe statische druk tot 250 Pa kan de unit worden 
gebruikt met kanalen van verschillende lengtes

 › Discreet ingebouwd in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters 
zijn zichtbaar

 › Tot 26,4 kW in verwarmingsmodus

FDQ-B + RZQ-C
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RZQ200-250C

  Twin-, triple- en dubbeltwin-toepassing

FCAG-A FFA-A FDXM-F3 FBA-A FHA-A FUA-A FAA-A FDA-A FNA-A
capaciteitklasse 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 71 100 125 71 100 125 50 60

RZQ200C 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3
RZQ250C 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4

Buitenunit RZQ 200C 250C
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.680x930x765
Gewicht Unit kg 183 184
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 78

Verwarmen dBA 78
Geluidsdrukniveau Nom. dBA 57
Werkingsbereik Koelen Omgeving Min.~Max. °CDB -5,0~46,0

Verwarmen Omgeving Min.~Max. °CNB -15,0~15,0
Koelmiddel Type/Volume kg-TCO²Eq/GWP R-410A/8,3/17,3/2.087,5 R-410A/9,3/19,4/2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52 12,7

Gas Buitendiameter mm 22,20
Leidinglengte Buitenunit/Binnenunit Max. m 100
Hoogteverschil Binnenunit/Buitenunit Max. m 30

Voeding Fase / Frequentie / Voltage Hz / V 3N~ / 50 / 380-415
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 20

(1) MFA wordt gebruikt om de circuitonderbreker en de aardlekschakelaar te selecteren. Meer gedetailleerde informatie over elke combinatie vindt u in de stroomschema's.

Pair, Twin, Triple, Dubbeltwin

Bedrijfsklaar systeem voor commerciële toepassingen

 › Beschikbaar in 20 kW en 25 kW
 › Hergebruik van bestaande R-22- of R-407C-technologie 
 › Werking in verwarmingsmodus gegarandeerd tot -15°C
 › Standaard fluisterstille nachtstand
 › Maximale leidinglengte uitgebreid tot 100 m
 › Maximaal hoogteverschil tot 30 m
 › Breed assortiment aansluitbare binnenunits

RZQ-C



74

VRV, de oplossing voor de 
commerciële sector 

De VRV-technologie van Daikin maximaliseert de 

mogelijkheid om systemen op maat af te stemmen op 

de individuele behoeften van commerciële gebouwen 

inzake comfort en energiezuinigheid. Met zijn flexibiliteit 

om alle toepassingen en klimaatomstandigheden aan 

te kunnen pakken, biedt VRV unieke producten die het 

verschil maken voor u en uw klanten. 
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VRV IV verlegt de norm 
… opnieuw

Waarom kiezen voor VRV?
•  Uitvinder van en marktleider op het gebied van VRV-systemen sinds 1982

 › Meer dan 90 jaar expertise in warmtepompen
 › Ontworpen voor en geproduceerd in Europa

•  Uniek assortiment buitenunits voor alle toepassingen en klimaatomstandigheden

•  Unieke producten die het verschil uitmaken

in rendement
 › Variabele koelmiddeltemperatuur zorgt voor hoogste seizoensrendement
 › Roundflow-cassette met zelfreinigend paneel
 › Absolute betrouwbaarheid van gegevens, met Eurovent-certificaat van luchtgekoelde buitenunits

in comfort
 › Variabele koelmiddeltemperatuur voorkomt koude tocht
 › Echt continue verwarming tijdens ontdooiing
 › 15 unitklassen voor kleine, goed geïsoleerde kamers (cassette, wandmodellen, plafondinbouwmodellen)
 › Binnen- en buitenunits met laag geluidsniveau

in vormgeving
 › Fully Flat Cassette, ideaal bij plafondtegels van 60x60
 › Daikin Emura, uniek en iconisch ontwerp

in installatie
 › Automatisch toevoegen van koelmiddel en controle op koelmiddel-lekkage
 › Cassette-plafondonderbouwmodel met vierzijdige luchtuitblaas (FXUQ)
 › Daikin-luchtbehandelingsunit type plug-and-play
 › Integrale oplossing, incl. hoge- en lagetemperatuurshydrobox, Biddle-luchtgordijnen, etc.

in besturing
 › Intelligent Touch Manager: kosteneffectief mini-gebouwenbeheersysteem inclusief alle pijlers
 › Eenvoudig te integreren in gebouwenbeheersysteem van derde partijen
 › Speciale besturingsoplossingen voor toepassingen zoals technische koeling, winkels, hotels, etc.

• Ongevenaarde betrouwbaarheid
 › Echte technische koeling
 › Gasgekoelde printplaat
 › Uitgebreide testen voordat nieuwe units fabriek verlaten
 › Breedste ondersteuningsnetwerk en dienst na verkoop
 › Alle reserveonderdelen beschikbaar in Europa

• De beste partner voor uw milieuvriendelijke projecten 

Het VRV-airconditioningsysteem werd in 1982 door Daikin gecommercialiseerd als 's werelds eerste individuele aircosysteem met variabele koelmiddeltemperatuurregeling. VRV is een handelsmerk 
van Daikin Industries Ltd. De afkorting is afkomstig van de technologie die "variabel koelmiddelvolume" wordt genoemd. BREEAM is een gedeponeerd handelsmerk van BRE (Building Research 
Establishment Ltd., Europees handelsmerk E5778551). De BREEAM-merktekens, -logo's en -symbolen zijn beschermd door de auteursrechten van BRE en worden met toestemming gereproduceerd.
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SB.RKXYQ-T

Wat is nieuw?
•  

 › Meest uitgebreide gamma units met vooruitblaas op de markt
 › Meest compacte unit op de markt (RXYSCQ-T)
 › Voor aansluiting op stijlvolle residentiële of VRV-binnenunits
 › Integrale oplossing, inclusief luchtgordijnen, luchtbehandelingsunits, etc.
 › Volledig betrouwbaar dankzij koelmiddelgekoelde printplaat 

• i
 › De onzichtbare VRV
 › Uniek concept met split-buitenunit voor binnenopstelling
 › Eenvoudig en snel te transporteren en te installeren met slechts  
2 personen

 › Integrale oplossing, inclusief luchtgordijnen, luchtbehandelingsunits, etc.
 › Beschikbaar in 5 en 8 HP

VRV IV-normen
• Variabele koelmiddeltemperatuur

 › Pas uw VRV aan uw specifieke situatie voor het beste seizoensrendement & 
comfort

 › Tot 28% hoger seizoensrendement (ESEER)
 › Eerste weersafhankelijke VRV
 › Geen koude tocht meer dankzij de hoge uitblaastemperaturen

• Ononderbroken comfort

 › Echte/continue verwarming maakt van de VRV IV het beste alternatief voor 
traditionele verwarmingssystemen

• VRV-configurator

 › software voor de snelste en nauwkeurigste inbedrijfstelling, configuratie en 
aanpassing op maat

 • Totaaloplossing

 › één leverancier voor verwarming, koeling, ventilatie, warm water, luchtgordijnen 
en besturing

 › Combineer residentiële en VRV-binnenunits

• Vrij te combineren met buitenunits, om aan de vereisten van de 
installatie, de ruimte of het rendement te voldoen

• Buitenunit-display voor snelle lokale instelling

Voordelen voor installateurs
Daikin VRV IV-technologie bepaalt de norm met de 
meest recente technologie.

Vereenvoudigde en tijdbesparende inbedrijfstelling 
met VRV-configurator

 › Koelmiddel-dichtheidscontrole op afstand
 › Eén leverancier = één contactpunt

Diverse opties om aan de behoeften van de klant te 
kunnen beantwoorden 

Voordelen voor consultants
De Daikin VRV IV-technologie maximaliseert 
de mogelijkheid om de systemen op maat af 
te stemmen op de individuele behoeften van 
gebouwen inzake comfort en energie. Dit resulteert 
in lagere kapitaal- en bedrijfskosten

 › Ecologisch ontwerp
 › Ideaal om de hoogst mogelijke BREEAM/EPDB-
niveaus te behalen

 › Koude tocht behoort tot het verleden dankzij 
hogere verdampingstemperaturen tot 11 of 16°C, 
waarmee VRV IV een ideaal alternatief vormt voor 
systemen op waterbasis

 › Unieke specificatie voor monovalente 
verwarming

Voordelen voor eigenaars
VRV IV is het summum van comfort op maat en een 
intelligente, individuele besturing die garant staat 
voor een maximale energiezuinigheid

 › Jaarlijkse kostenbesparing tot 28%  
(vergeleken met VRV III)

 › Koude tocht behoort tot het verleden met 
variabele koelmiddeltemperatuur

 › Eén enkel contactpunt voor het ontwerp en 
onderhoud van uw klimaatregelingsysteem

 › Geïntegreerd systeem biedt een maximale 
energiezuinigheid voor de eindgebruiker

 › Meerdere systemen kunnen op precies dezelfde 
manier worden beheerd voor grote klanten

Warmtepomp
Warmte-

recuperatie
Vervanging

Watergekoeld

10/12 HP 8 HP 4/5/6 HP 4/5 HP
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HXY-A HXHD-A

Hoger rendement
 
 › In warmterecuperatiebedrijf is VRV IV tot 15% efficiënter dan VRV III
 › Het totale rendement ligt tot 28% hoger dankzij de variabele 
koelmiddeltemperatuur

 › Warmte kan opnieuw worden gebruikt om 'gratis' warm water te produceren

Maximaal comfort

Een VRV-warmterecuperatiesysteem maakt gelijktijdig koelen en 
verwarmen mogelijk.
 › Voor hoteleigenaars betekent dit een perfecte omgeving voor gasten, aangezien 
die individueel kunnen kiezen voor verwarming of koeling

 › Voor kantoorgebouwen betekent dit een perfect binnenklimaat, zowel voor 
kantoren aan de noordkant als voor kantoren aan de zuidkant

T
 amb

Belasting

VERBETERDE 'MIX MODE' 

KOELMIDDELREGELING

Tot 15% hoger 
rendement

Koelen

Onttrokken warmte

Warm water

ARGUMENTATIEKAARTEN

Warmterecuperatiessystemen
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BS4Q14A BS6,8Q14A

BS10,12Q14A BS16Q14A

BS1Q10,16,25A

Vlotte koelmiddelstroom in 
3-pijpssysteem dankzij 2 kleinere 
gasleidingen wat leidt tot een 
hogere energiezuinigheid

Verstoorde koelmiddelstroom in 
grote gasleiding in 2-pijpssysteem 
wat leidt tot een groter drukverlies

3-PIJPS  VRV H/R

2-PIJPSSYSTEEM

Voordelen van 3-pijpstechnologie

Meer gratis warmte
De 3-pijpstechnologie van Daikin heeft minder energie nodig om 
warmte te recupereren, wat tot een beduidend hoger rendement 
leidt in de warmterecuperatiemodus. Ons systeem kan de warmte 
bij een lage condensatietemperatuur recupereren omdat het is 
uitgerust met specifieke gas-, vloeistof- en afvoerleidingen.

In een 2-pijpssysteem gaan gas en vloeistof als een mengsel door 
de leidingen. De condensatietemperatuur moet dan hoger zijn 
om het mengsel van gas en koelvloeistof te kunnen scheiden. De 
hogere condensatietemperatuur betekent dat er meer energie wordt 
gebruikt om de warmte te recupereren, wat het rendement verlaagt. 

Maximale ontwerpflexibiliteit en snellere installatie
 › Uniek gamma van enkele of multi BS-kasten voor een flexibel en 
snel ontwerp

 › Veel snellere installatie dankzij het uitgebreide gamma, compacte 
afmetingen en lichte multi BS-kasten

Efficiënter dankzij het lage drukverlies
D

RU
K

ENTHALPIE

OPGENOMEN 

VERMOGEN DAIKIN

OPGENOMEN 

VERMOGEN 

2-PIJPSSYSTEEM

CONDENSATIE 55°C

CONDENSATIE 45°C

Meerdere poorten: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16Enkele poort

* enkel voor warmtepomp-gamma
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Maar VRV is meer...  
standaard VRV-kenmerken
Lage bedrijfskosten

 › Nauwkeurige zonebesturing en invertertechnologie  
 › Tot 50% besparing dankzij intelligente sensoren en zelfreinigende 
cassette

 › De bedrijfskosten van een ventilo-convector op waterbasis 
kunnen 40 tot 72% hoger liggen dan bij een VRV-systeem met 
warmterecuperatie

Grote ontwerpflexibiliteit

 › Lange koelmiddelleidingen
 › Compacte units nemen tot 29% minder ruimte in dan traditionele 
systemen op waterbasis, waardoor er meer ruimte overblijft om te 
verhuren

 › Gefaseerde montage per zone afgestemd op de behoeften en 
mogelijkheden van het gebouw

 › Modulaire aanpak om de verschillende warmtebelastingen in het 
gebouw beter op elkaar af te stemmen

 › Buitenunits kunnen zowel buiten als binnen worden geïnstalleerd  
 › Grootste assortiment binnenunits om precies aan de behoeften van 
de klant te kunnen beantwoorden

 › Oplossing voor elk klimaat, van -25°C tot +52°C
 › Speciale VRV S-reeks voor kleine capaciteiten

Binnenopstelling 

externe statische 
druk tot  

78 pa
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Hoge comfortniveaus

 › Individuele regeling en gelijktijdige koeling en verwarming, voor 
perfect binnenklimaat

 › Lage geluidsniveaus tot amper 19 dBA
 › Intelligente sensors en hoge uitblaastemperaturen voorkomen koude 
tocht

 › Units met uniek design: Daikin Emura, Nexura en de Fully Flat

Eenvoudig te installeren en te onderhouden

 › Automatische testen en koelmiddelvulling
 › Eenvoudig onderhoud en probleemloze naleving van de wetgeving 
inzake F-gas met controle op koelmiddellekkage van op afstand

 › Plug & play-aansluiting voor VRV op Daikin luchtbehandelingsunits, 
de eenvoudigste oplossing met slechts één contactpunt

Gebruiksgemak

 › Slim energiebeheer zorgt automatisch  
voor optimale prestaties, 24/7

Altijd vooruit of conform aan de wetgeving

 ›  Alle binnenunits volledig conform Ecodesign dankzij 
gebruik van DC-ventilators (lot 11)

 › Alle hydroboxen conform Ecodesign dankzij gebruik 
van efficiënte pompen (lot 11)

 › Fully Flat
 › De luchtgekoelde VRV-buitenunits zijn Eurovent-
gecertificeerd, wat de betrouwbaarheid van de 
gegevens garandeert, want Daikin vermeldt duidelijk 
de combinatie van binnenunits/buitenunits

FULLY FLAT CASSETTE

Wist u dit
 › Daikin is de enige fabrikant die duidelijk vermeldt 
voor welke combinaties van buitenunits/
binnenunits onze gepubliceerde gegevens van 
toepassing zijn

 › Daikin blijft aandringen bij Eurovent om niet 
alleen de buitenunits maar ook de binnenunits te 
selecteren en controleren, en om de combinatie 
te vermelden op de Eurovent-website

 › Een nieuwe reeks uiterst efficiënte binnenunits 
met luchtkanaal. namelijk FXTQ50A, FXTQ63A, 
FXTQ80A en FXTQ100A, is gelanceerd voor 
exclusieve aansluiting op VRV IV-warmtepompen 
en warmterecuperatiesystemen  

 › We blijven investeren in het verbeteren van  ons 
seizoensrendement in plaats van het nominaal 
rendement
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Building Information Modelling (BIM)-
ondersteuning
 › BIM verbetert de efficiëntie in de ontwerp- en bouwfase
 › Daikin is een van de eerste die een volledige bibliotheek van 
BIM-objecten voor zijn VRV-producten aanbiedt

 › Download ze op 
http://bimobject.com/en/product/?freetext=daikin

Xpress, snelofferte-programma

Xpress is een softwaretool waarmee ter plaatse een offerte kan 
gemaakt worden voor een Daikin VRV-systeem. 
In slechts 6 stappen verkrijgt u een professionele offerte:

 › Selecteer binnenunits
 › Sluit buitenunits aan op binnenunits
 › Automatisch genereren van leidingschema met koppelingen
 › Automatisch genereren van aansluitschema
 › Selecteer mogelijke centrale besturingssystemen
 › Visualiseer resultaat in MS Word, MS Excel en AutoCAD

Ondersteunende tools

Verkoopondersteunde apps

ARGUMENTATIEKAARTEN

Simulator seizoensrendement: simuleer & vergelijk

Met deze softwaretool kunt u het seizoensrendement, het 
jaarlijkse energieverbruik en de CO

2
-uitstoot voor een bepaald 

klimaat, lastprofiel (koelen, verwarmen , covalent, bivalent...) en 
combinatie van systemen simuleren. Dankzij de intuïtieve en 
grafisch aantrekkelijke interface, maakt u in nauwelijks enkele 
minuten een nauwkeurige simulatie, vergelijking en berekening 
van de terugverdientijd. 

www.daikin.be/nl/support-and-
manuals/software-downloads/
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Online ondersteuning

Internet

 › Ontdek onze oplossing voor verschillende toepassingen
 › Zie een overzicht van onze referenties
 › Lees aanvullende commerciële details van onze belangrijkste producten

Banken
Hotels

Woningen

Supermarkten

Winkels 

Kantoren
Sport & 
vrijetijd

Restaurants

Industrie

Technisch
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In heel wat gebouwen wordt tegenwoordig 
gewerkt met afzonderlijke systemen voor 
verwarming, koeling, luchtgordijnen en productie 
van warm water. Dit leidt tot een verspilling 
van energie. De VRV-technologie biedt een veel 
efficiënter alternatief: een totaaloplossing die tot 
70% van het energieverbruik van een gebouw 
beheert waardoor heel wat kosten kunnen worden 
bespaard.

 › Verwarming en koeling voor optimaal comfort 
het hele jaar door

 › Warm water voor een efficiënte productie van 
warm water

 › Vloerverwarming/-koeling
  voor efficiënte verwarming/koeling van kamers
 › Ventilatie voor comfortabele omgeving
 › Luchtgordijnen voor optimale luchtscheiding
 › Besturingen voor maximale bedrijfsefficiëntie

Combineer  tot 70% van het energieverbruik van uw gebouw

De totaaloplossing

Warm water

Luchtgordijnen

Verwarmen

Koelen

Besturingen
Ventilatie

Vloerverwarming

Gemiddeld energieverbruik van kantorenGemiddeld energieverbruik van hotels

Verlichting

Kantoor-
apparatuur

Integreer 

apparatuur 

van derden

Verwarming van 
ruimten 25%

Koeling van ruimten 9%

Ventilatie 5%

OverigeWarm water 9%

Overige

Kantoren

Keuken

Verlichting

Verwarming van ruimten 31%

Ventilatie 4% 

Commerciële koeling 3% 

Koeling van ruimten 15%

Warm water 17%

Integreer 

apparatuur 

van derden

Totaaloplossingsconcept
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De totaaloplossing

*enkel voor aansluiting op VRV-warmterecuperatie

Verwarming en koeling Intelligente besturingssystemen

 › Combineer VRV-binnenunits met andere stijlvolle 
binnenunits in één enkel systeem

 › Nieuwe roundflow-cassette bepaalt de norm voor 
efficiëntie en comfort

 › Mini-gebouwenbeheersysteem voor aansluiting van 
toestellen van Daikin en andere partijen

 › Integratie met intelligente besturingssystemen met 
energiebeheertools, om de bedrijfskosten te drukken

Biddle-luchtgordijnLagetemperatuurshydrobox

 › Uiterst efficiënte verwarming via: 
- Vloerverwarming 
- Lagetemperatuursradiatoren 
- Ventilo-convectoren

 › Warm water van 25°C tot 45°C

 › Efficiënte warmwaterproductie voor: 
- Douches 
- Gootstenen 
- Tapwater

 › Warm water van 25°C tot 80°C

Hogetemperatuurshydrobox* Ventilatie

 › Meest uitgebreide gamma reeks DX-ventilatie: 
van kleine ventilatie met warmterecuperatie tot 
grootschalige luchtbehandelingsunits

 › Zorgt voor een frisse, gezonde en comfortabele 
omgeving

 › Terugbetaaltijd 1 jaar korter dan elektrische 
luchtgordijnen.

 › Een zeer efficiënte oplossing voor klimaatscheiding 
aan toegangsdeuren

Eén systeem,  
meerdere toepassingen voor hotels, 

kantoren, winkels, woningen …

Totaaloplossingsconcept
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VRV 
voor kantoren en banken 

VRV 
voor hotels

Rendement op de werkplek 

Een efficiënt beheer van gebouwen en infrastructuur is 
van cruciaal belang om de bedrijfskosten te beperken.

Onze kantooroplossing biedt:
 › Duidelijke vermindering van kosten voor warm water 
en verwarming door de warmte te recuperen van 
ruimtes die gekoeld worden

 › Unieke Fully Flat Cassette, volledig weggewerkt in 
een standaard plafondtegels

 › Intelligente sensors
 -  optimaliseren het rendement door de unit uit te 

schakelen wanneer niemand in de ruimte is
 -  optimaliseren het comfort door de luchtstroom 

weg van de aanwezigen te blazen en koude tocht 
te voorkomen

 › Compleet mini-gebouwenbeheersysteem van Daikin 
voor het beheren van kantoorgebouwen met de 
Intelligent Touch Manager op het touchscreen

 › Plug-and-play-aansluiting op luchtbehandelingsunits, 
voor een gezondere kantooromgeving

 › Productie van warm water voor tapwater en 
vloerverwarming

 › Echt betrouwbare technische koeling tot -20°C, 
inclusief starten/standby-functie

Energiezuinige hotels

De reputatie van een hotel hangt af van hoe welkom 
en comfortabel de gasten zich er voelen. Tegelijkertijd 
moeten hoteleigenaars hun bedrijfskosten en 
energieverbruik binnen de perken houden.

Onze hoteloplossing biedt:
 › Voordelige verwarming en warm water door warmte 
te recupereren uit kamers die worden gekoeld

 › Het perfecte persoonlijke klimaat voor gasten door 
tegelijkertijd sommige kamers te verwarmen en 
andere te koelen

 › Flexibele installatie: de buitenunit kan aan 
de buitenkant worden geïnstalleerd - om de 
kamerruimte te optimaliseren - of aan de binnenkant, 
om in stadscentra het geluid te beperken

 › Plafondinbouwmodellen speciaal bedoeld voor 
kleine, goed geïsoleerde kamers zoals hotelkamers, 
met lage geluidsniveaus voor een goede nachtrust

 › Slim energiebeheer via de Intelligent Touch 
Managers zorgt ervoor dat de hoteleigenaar de 
volledige controle over de energiekosten heeft

 › Intelligente en gebruiksvriendelijke 
kamerthermostaten wijzigen automatisch de 
ingestelde temperatuur wanneer de gast de kamer 
verlaat of het venster opent

 › Eenvoudig te integreren in hotelboekingssoftware
 › Productie van warm water voor badkamers, 
vloerverwarming
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VRV 
voor winkels
 

VRV 
voor woningen

Lagere bedrijfsonkosten voor winkels

Winkeliers staan onder druk om zowel de 
ontwikkelingskosten als de bedrijfskosten van 
hun winkels te reduceren. Daarom zijn betaalbare, 
energiezuinige oplossingen van cruciaal belang bij het 
reducewren van de levensduurkosten en tegelijkertijd 
voor het voldoen aan de nieuwste reglementen.

Onze winkeloplossingen bieden:
 › Compacte inverterwarmtepomp-technologie
 › Flexibele installatie: de buitenunit kan aan de buitenkant 
worden geïnstalleerd - om de kamerruimte te optimaliseren 
- of aan de binnenkant, om in stadscentra het geluid te 
beperken

 › Unieke roundflow-cassette met zelfreinigend paneel, voor 
een energiebesparing tot 50% in vergelijking met standaard 
cassettes

 › Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met 
toetsenvergrendeling, om ongemachtigd gebruik te 
voorkomen

 › Individuele regeling van elke binnenunit of winkelzone
 › Lagere bedrijfskosten dankzij bedrijfsmodi Dag/Nacht die het 
energieverbruik van verlichting, airconditioning, etc. beperkt

 › De meest efficiënte opendeur-oplossing met Biddle-
luchtgordijnen

Oost west, thuis best

Een kosteneffectief, energiezuinig 
warmtepompsysteem voor huiseigenaars, voor 
maximaal comfort.

Onze residentiële oplossing biedt:
 › Lage CO

2
-uitstoot in vergelijking met traditionele 

verwarmingssystemen
 › Compacte buitenunit met laag geluidsniveau
 › Fluisterstille binnenunits, vanaf amper 19 dBA
 › Daikin Emura, wandmodel met iconische 
vormgeving

 › Uniek Nexura-vloermodel met de uitstraling van een 
radiator en de efficiëntie van een warmtepomp

 › Units die onzichtbaar in wand of plafond kunnen 
worden geïnstalleerd

 › Gebruiksvriendelijke, intuïtieve besturing
 › Op één buitenunit kunnen tot 9 binnenunits worden 
aangesloten

Vervang R-22- en R-407C-systemen snel en 
kwaliteitsvol met... 

VRV-vervangingsoplossingen:
 

 › Houd uw klanten in bedrijf, ook tijdens het 
vervangen van hun systemen

 › Kortere montagetijden
 › Lagere installatiekosten
 › Vervang systemen van andere fabrikanten
 › Automatisch bijvullen van koelmiddel en reinigen 
van leidingen
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VRV-buitenunit 

EIFFAGE ENERGIE ET EIFFAGE ENERGIE THERMIE
KANTOORGEBOUW

VRV IV-WARMTEPOMP MET CONTINUE VERWARMING

PARK PHI
KANTOORGEBOUW VOLGENS DE 
BREEAM-NORMEN MET WATERGEKOELD 
VRV-SYSTEEM

VRV IV, DE VRV IV-WARMTEPOMP VOOR 
INSTALLATIE BINNENSHUIS
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VRV IV S-SERIE

VRV-buitenunit

CINEMEERSE, BIOSCOOP, 12 BUITENUNITS  
MET LUCHTBEHANDELING

HOTEL LE PIGONNET,  
8 VRV-VERVANGSYSTEMEN
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Model Productnaam 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Lu
ch

tg
ek

oe
ld

 - 
w

ar
m

te
re

cu
p

er
at

ie

VR
V 

IV
-w

ar
m

te
re

cu
p

er
at

ie

Beste rendement en comfort
 › Volledig integrale oplossing met warmterecuperatie, voor maximaal rendement 
 ›  Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, warm water, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en luchtgordijnen

 › "Gratis" verwarming en warm water via warmterecuperatie
 › Het perfecte persoonlijke comfort voor gasten/huurders om tegelijk ruimten te 

koelen en andere ruimten te verwarmen
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-functies en -technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur
 › Maakt technische koeling mogelijk
 › Ruimste assortiment BS-kasten op de markt

REYQ-T

      
 

                     

Productoverzicht
Buitenunits 

Lu
ch

tg
ek

oe
ld

 - 
w

ar
m

te
p

om
p

VR
V 

IV
-w

ar
m

te
p

om
p

 m
et

 

co
nt

in
ue

 v
er

w
ar

m
in

g De beste oplossing van Daikin met een optimaal comfort
 › Continue verwarming tijdens ontdooiing
 ›  Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, warm water, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en luchtgordijnen

 › Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-functies en -technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur
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De oplossing van Daikin voor comfort & een laag energieverbruik
 ›  Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, vloerverwarming, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en luchtgordijnen

 › Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur

RXYQ-T(9)
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De meest compacte VRV
 › Compact en licht ontwerp met enkelvoudige ventilator is ruimtebesparend en eenvoudig 

te installeren
 › Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: accurate 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle- luchtgordijnen
 › Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele Koelmiddeltemperatuur

RXYSCQ-TV1

Compact    
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Ruimtebesparende oplossing die geen enkele toegeving doet op het vlak van energiezuinigheid
 › Ruimtebesparend kofferontwerp voor een gemakkelijke installatie
 › Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits 
en Biddle- luchtgordijnen

 › Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur

RXYSQ-TV1/TY1
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De onzichtbare VRV
 › Unieke VRV-warmtepomp voor installatie binnenshuis
 › Totale flexibiliteit voor elke type locatie en gebouw, want de buitenunit is 

onzichtbaar en ingedeeld in 2 delen
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur
 › Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, ventilatie, Biddle-luchtgordijnen

SB.RKXYQ-T*
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tie Snelle en kwalitatieve vervanging van R-22 en R-407C systemen
 › Kostenbesparende en snelle vervanging door het hergebruik van bestaand leidingwerk
 › Beduidende verbetering van comfort, rendement en betrouwbaarheid
 › Geen onderbreking van de dagelijkse activiteit wanneer het systeem wordt 

vervangen
 › Vervang systemen van Daikin en van andere fabrikanten op een veilige manier

RQCEQ-P*
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Snelle en kwalitatieve vervanging van R-22 en R-407C systemen
 › Kostenbesparende en snelle vervanging door het hergebruik van bestaand leidingwerk
 › Beduidende verbetering van comfort, rendement en betrouwbaarheid
 › Geen onderbreking van de dagelijkse activiteit wanneer het systeem wordt vervangen
 › Vervang systemen van Daikin en van andere fabrikanten op een veilige manier
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur

RXYQQ-T*        
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Ideaal voor hoge gebouwen die water als warmtebron gebruiken
 › Lagere CO

2
-uitstoot dankzij het gebruik van geothermische energie als 

hernieuwbare energiebron
 › Geen externe verwarming of koeling nodig bij gebruik in de geothermische modus
 ›  Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits 
en Biddle- luchtgordijnen

 › Compact en licht ontwerp kan worden gestapeld voor een maximale ruimtebesparing
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur
 › Optie voor variabele regeling van het waterdebiet zorgt voor meer flexibiliteit en 

een grotere controle

RWEYQ-T8*

   

             

 Enkele unit

 Multi-combinatie

NIEUW

NIEUW

NIEUW

* Niet Eurovent-gecertificeerd

RYMQ-T (samengesteld)
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Beste rendement en comfort
 › Volledig integrale oplossing met warmterecuperatie, voor maximaal rendement 
 ›  Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, warm water, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en luchtgordijnen

 › "Gratis" verwarming en warm water via warmterecuperatie
 › Het perfecte persoonlijke comfort voor gasten/huurders om tegelijk ruimten te 

koelen en andere ruimten te verwarmen
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-functies en -technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur
 › Maakt technische koeling mogelijk
 › Ruimste assortiment BS-kasten op de markt

REYQ-T
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g De beste oplossing van Daikin met een optimaal comfort
 › Continue verwarming tijdens ontdooiing
 ›  Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, warm water, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en luchtgordijnen

 › Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-functies en -technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur
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De oplossing van Daikin voor comfort & een laag energieverbruik
 ›  Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, vloerverwarming, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en luchtgordijnen

 › Aansluitbaar op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur

RXYQ-T(9)
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De meest compacte VRV
 › Compact en licht ontwerp met enkelvoudige ventilator is ruimtebesparend en eenvoudig 

te installeren
 › Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: accurate 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle- luchtgordijnen
 › Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele Koelmiddeltemperatuur

RXYSCQ-TV1

Compact    
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Ruimtebesparende oplossing die geen enkele toegeving doet op het vlak van energiezuinigheid
 › Ruimtebesparend kofferontwerp voor een gemakkelijke installatie
 › Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits 
en Biddle- luchtgordijnen

 › Ofwel aan te sluiten op VRV of op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur

RXYSQ-TV1/TY1

TV1   

TY1      
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De onzichtbare VRV
 › Unieke VRV-warmtepomp voor installatie binnenshuis
 › Totale flexibiliteit voor elke type locatie en gebouw, want de buitenunit is 

onzichtbaar en ingedeeld in 2 delen
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur
 › Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, ventilatie, Biddle-luchtgordijnen

SB.RKXYQ-T*
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tie Snelle en kwalitatieve vervanging van R-22 en R-407C systemen
 › Kostenbesparende en snelle vervanging door het hergebruik van bestaand leidingwerk
 › Beduidende verbetering van comfort, rendement en betrouwbaarheid
 › Geen onderbreking van de dagelijkse activiteit wanneer het systeem wordt 

vervangen
 › Vervang systemen van Daikin en van andere fabrikanten op een veilige manier

RQCEQ-P*
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Snelle en kwalitatieve vervanging van R-22 en R-407C systemen
 › Kostenbesparende en snelle vervanging door het hergebruik van bestaand leidingwerk
 › Beduidende verbetering van comfort, rendement en betrouwbaarheid
 › Geen onderbreking van de dagelijkse activiteit wanneer het systeem wordt vervangen
 › Vervang systemen van Daikin en van andere fabrikanten op een veilige manier
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur

RXYQQ-T*        
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Ideaal voor hoge gebouwen die water als warmtebron gebruiken
 › Lagere CO

2
-uitstoot dankzij het gebruik van geothermische energie als 

hernieuwbare energiebron
 › Geen externe verwarming of koeling nodig bij gebruik in de geothermische modus
 ›  Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: accurate temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits 
en Biddle- luchtgordijnen

 › Compact en licht ontwerp kan worden gestapeld voor een maximale ruimtebesparing
 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën zoals Variabele 

Koelmiddeltemperatuur
 › Optie voor variabele regeling van het waterdebiet zorgt voor meer flexibiliteit en 

een grotere controle

RWEYQ-T8*

   

             

� ... aansluiting van binnenunit mogelijk, maar niet noodzakelijk tegelijk met andere toegestane binnenunits 
 ... aansluiting van binnenunit mogelijk, zelfs tegelijk met andere gecontroleerde units in dezelfde rij
O ... aansluiting binnenunit niet mogelijk op dit buitenunitsysteem

Capaciteit (PK)

Beschrijving / Combinatie
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Opmerkingen

VRV IV Warmterecuperatie REYQ-T � O � � � O �  ʯ Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

met alleen VRV-binnenunits 

met LT/HT hydroboxen     ʯ Max. 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16 pk en meer
 ʯ Totale aansluitverhouding voor het hele systeem tot 200% mogelijk

 ʯ Specifieke systemen (met alleen ventilatie-units) niet 
toegestaan: een combinatie met standaard VRV-binnenunits is 
altijd noodzakelijk

AHU-aansluiting EKEXV + EKEQMCBA   

Biddle-luchtgordijn CYV-DK-   

VRV IV-warmtepomp RYYQ-T / RXYQ-T(9) � � � O � � �  ʯ Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

met alleen VRV-binnenunits   ʯ Onder bijzondere omstandigheden is een totale 
aansluitverhouding voor het hele systeem tot 200% mogelijk

met residentiële binnenunits    ʯ Enkel systemen met één enkele module (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 ʯ Max. 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16, 18 en 20 pk

met LT hydroboxen    ʯ Max. 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16 pk en meer
 ʯ Neem contact op met Daikin voor systemen met meerdere modules (>20 pk)

AHU-aansluiting EKEXV + EKEQMCBA   

AHU-aansluiting EKEXV + EKEQFCBA 

Biddle-luchtgordijn CYV-DK-   

VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ- � � O O � O �  ʯ Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

alleen met VRV-binnenunits   

alleen met residentiële binnenunits   ʯ  Met residentiële binnenunit: maximaal aansluitingsratio:  
80 ~ 130%

VRV IV i-serie SB.RKXYQ-T  O O O  O   ʯ Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

VRV III-Q-vervanging H/R 
RQCEQ-P  O O O O O O  ʯ Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

VRV IV-Q Vervangsysteem H/P 
RXYQQ-T  O O O  O   ʯ Aansluitingsratio standaard VRV IV bedraagt: 50 ~ 130%

VRV IV-warmtepomp 
RWEYQ-T9 � � � O � � �

 ʯ Aansluitingsratio enkele module : 50 ~ 150% en multi 50 ~ 
130%

VRV IV Warmterecuperatie 
RWEYQ-T9 � O � � � O �

Buitenunits 
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Opties & accessoires -  buitenunits

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens

VRV IV-warmterecuperatie VRV IV met continue verwarming VRV IV zonder continue verwarming

REYQ 8~12T REYQ 14~20T REMQ5T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RXYQ8-12T (9) RXYQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules

Aansluitset meerdere modules (verplicht) - Voor aansluiting van meerdere modules op één 
enkel koelmiddelsysteem

- - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357 - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

Set groot niveauverschil - Voor buitenunits die zich meer dan 50 m boven de binnenunits 
bevinden

Unit speciale bestelling - - - - - - - - - -

Set centrale condensbak - Wordt gemonteerd op de onderzijde van de buitenunit en vangt het 
condensatiewater van alle bodemplaten op in één enkel opvangpunt. In koude gebieden moet de bak worden 
verwarmd via een lokaal te voorziene verwarming om te voorkomen dat het condensatiewater in de bak bevriest

- - - - - - - - - - - - - - -

Set verwarmingslint - Optionele elektrische verwarming voor een probleemloze werking in 
extreem koude en vochtige omgevingen (één per buitenunit vereist)

EKBPH012T EKBPH020T EKBPH012T - - EKBPH012T EKBPH020TT EKBPH012T EKBPH020T - -
EKBPH012T  EKBPH020T  

- -

Externe besturingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie begrenzingsniveaus te activeren, die het stroomverbruik beperken via externe droge 
contacten. Wordt aangesloten op de F1/F2-communicatielijn en moet stroom krijgen van een 
binnenunit*, BSVQ-kast of VRV-WIII-buitenunit

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

BHGP26A1
Kit digitale drukmeter: in standaardmodus geeft dit de huidige condensatie- en verdampingsdruk in het systeem 
weer, in speciale servicemodus geeft het de stand van de expansiekleppen en de gegevens van de temperatuursensor 
weer. Aansluiting op de printplaat van de buitenunit, voor montage in de buitenunit

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • • • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem

KRC19-26A
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmteterugwinningsysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast

- - - - - • • • • • • • • • •

EBRP2B - Printplaat keuzeschakelaar koeling/verwarming - - - - - - - - - - - - - - -

BRP2A81 
Printplaat keuzeschakelaar koeling/verwarming (nodig om KRC19-26A aan te sluiten op VRV IV-buitenunit)

- - - - - • • • • • • • • • •

KKSA26A560*
Montageplaat printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (enkel vereist wanneer de printplaat 
keuzeschakelaar koelen/verwarmen en de set verwarmingslint worden gecombineerd)

- - - - - • • • • • • • • • •

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen KRC19-26A

- - - - - • • • • • • • • • •

EKCHSC - Kabel keuzeschakelaar koelen/verwarmen - - - - - - - - - - - - - - -

EKPCCAB3
VRV-configurator

• • • • • • • • • • • • • • •

BPMKS967A2/A3
Branch provider (voor aansluiting van 2/3 RA binnenunits)

- - - - - • • - - - - • • - -

EKDK04
Kit met aftapplug

- - - - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61*
Montageplaat vraag-printplaat. Voor sommige buitenunits moet de vraag-printplaat worden gemonteerd

- - - - - - • - • - - - • - -

DTA109A51
Adapter DIII-netuitbreiding

• • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV S-serie VRV IV i-serie 
SB.RKXYQ

RXYSCQ-T RXYSQ4-6TV1 RXYSQ4-6TY1 RXYSQ8-12TY1 RDXYQ5 RKXYQ5

Aansluitset meerdere modules (verplicht) - Voor aansluiting van meerdere modules op één 
enkel koelmiddelsysteem

- - - - - -

Set groot niveauverschil - Voor buitenunits die zich meer dan 50 m boven de binnenunits 
bevinden

- - - - - -

Set centrale condensbak - Wordt gemonteerd op de onderzijde van de buitenunit en vangt het 
condensatiewater van alle bodemplaten op in één enkel opvangpunt. In koude gebieden moet de bak worden 
verwarmd via een lokaal te voorziene verwarming om te voorkomen dat het condensatiewater in de bak bevriest

- - - - - -

Set verwarmingslint - Optionele elektrische verwarming voor een probleemloze werking in 
extreem koude en vochtige omgevingen (één per buitenunit vereist)

- - - - EKDPRH1RDX -

Externe besturingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie begrenzingsniveaus te activeren, die het stroomverbruik beperken via externe droge 
contacten. Wordt aangesloten op de F1/F2-communicatielijn en moet stroom krijgen van een 
binnenunit*, BSVQ-kast of VRV-WIII-buitenunit

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype  

hangt af van het type binnenunit.  
Zie Opties & Accessoires van binnenunits

BHGP26A1
Kit digitale drukmeter: in standaardmodus geeft dit de huidige condensatie- en verdampingsdruk in het 
systeem weer, in speciale servicemodus geeft het de stand van de expansiekleppen en de gegevens van de 
temperatuursensor weer. Aansluiting op de printplaat van de buitenunit, voor montage in de buitenunit

- - - - - -

KRC19-26A
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmteterugwinningsysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast

- • • - - •

EBRP2B - Printplaat keuzeschakelaar koeling/verwarming - • - - - -

BRP2A81 
Printplaat keuzeschakelaar koeling/verwarming (nodig om KRC19-26A aan te sluiten op VRV IV-buitenunit)

- - - - - -

KKSA26A560*
Montageplaat printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (enkel vereist wanneer de printplaat 
keuzeschakelaar koelen/verwarmen en de set verwarmingslint worden gecombineerd)

- - - - - -

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen KRC19-26A

- • - - - •

EKCHSC - Kabel keuzeschakelaar koelen/verwarmen - - • • - •

EKPCCAB3
VRV-configurator

• • • • - •

BPMKS967A2/A3
Branch provider (voor aansluiting van 2/3 RA binnenunits)

• • • • - -

EKDK04
Kit met aftapplug

- • • - - -

KKSB2B61*
Montageplaat vraag-printplaat. Voor sommige buitenunits moet de vraag-printplaat worden gemonteerd

- - - - - -

DTA109A51
Adapter DIII-netuitbreiding

- - - - - -
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VRV IV-warmterecuperatie VRV IV met continue verwarming VRV IV zonder continue verwarming

REYQ 8~12T REYQ 14~20T REMQ5T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RXYQ8-12T (9) RXYQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules

Aansluitset meerdere modules (verplicht) - Voor aansluiting van meerdere modules op één 
enkel koelmiddelsysteem

- - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357 - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517

Set groot niveauverschil - Voor buitenunits die zich meer dan 50 m boven de binnenunits 
bevinden

Unit speciale bestelling - - - - - - - - - -

Set centrale condensbak - Wordt gemonteerd op de onderzijde van de buitenunit en vangt het 
condensatiewater van alle bodemplaten op in één enkel opvangpunt. In koude gebieden moet de bak worden 
verwarmd via een lokaal te voorziene verwarming om te voorkomen dat het condensatiewater in de bak bevriest

- - - - - - - - - - - - - - -

Set verwarmingslint - Optionele elektrische verwarming voor een probleemloze werking in 
extreem koude en vochtige omgevingen (één per buitenunit vereist)

EKBPH012T EKBPH020T EKBPH012T - - EKBPH012T EKBPH020TT EKBPH012T EKBPH020T - -
EKBPH012T  EKBPH020T  

- -

Externe besturingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie begrenzingsniveaus te activeren, die het stroomverbruik beperken via externe droge 
contacten. Wordt aangesloten op de F1/F2-communicatielijn en moet stroom krijgen van een 
binnenunit*, BSVQ-kast of VRV-WIII-buitenunit

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

BHGP26A1
Kit digitale drukmeter: in standaardmodus geeft dit de huidige condensatie- en verdampingsdruk in het systeem 
weer, in speciale servicemodus geeft het de stand van de expansiekleppen en de gegevens van de temperatuursensor 
weer. Aansluiting op de printplaat van de buitenunit, voor montage in de buitenunit

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • • • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem

KRC19-26A
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmteterugwinningsysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast

- - - - - • • • • • • • • • •

EBRP2B - Printplaat keuzeschakelaar koeling/verwarming - - - - - - - - - - - - - - -

BRP2A81 
Printplaat keuzeschakelaar koeling/verwarming (nodig om KRC19-26A aan te sluiten op VRV IV-buitenunit)

- - - - - • • • • • • • • • •

KKSA26A560*
Montageplaat printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (enkel vereist wanneer de printplaat 
keuzeschakelaar koelen/verwarmen en de set verwarmingslint worden gecombineerd)

- - - - - • • • • • • • • • •

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen KRC19-26A

- - - - - • • • • • • • • • •

EKCHSC - Kabel keuzeschakelaar koelen/verwarmen - - - - - - - - - - - - - - -

EKPCCAB3
VRV-configurator

• • • • • • • • • • • • • • •

BPMKS967A2/A3
Branch provider (voor aansluiting van 2/3 RA binnenunits)

- - - - - • • - - - - • • - -

EKDK04
Kit met aftapplug

- - - - - - - - - - - - - - -

KKSB2B61*
Montageplaat vraag-printplaat. Voor sommige buitenunits moet de vraag-printplaat worden gemonteerd

- - - - - - • - • - - - • - -

DTA109A51
Adapter DIII-netuitbreiding

• • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV S-serie VRV IV i-serie 
SB.RKXYQ

RXYSCQ-T RXYSQ4-6TV1 RXYSQ4-6TY1 RXYSQ8-12TY1 RDXYQ5 RKXYQ5

Aansluitset meerdere modules (verplicht) - Voor aansluiting van meerdere modules op één 
enkel koelmiddelsysteem

- - - - - -

Set groot niveauverschil - Voor buitenunits die zich meer dan 50 m boven de binnenunits 
bevinden

- - - - - -

Set centrale condensbak - Wordt gemonteerd op de onderzijde van de buitenunit en vangt het 
condensatiewater van alle bodemplaten op in één enkel opvangpunt. In koude gebieden moet de bak worden 
verwarmd via een lokaal te voorziene verwarming om te voorkomen dat het condensatiewater in de bak bevriest

- - - - - -

Set verwarmingslint - Optionele elektrische verwarming voor een probleemloze werking in 
extreem koude en vochtige omgevingen (één per buitenunit vereist)

- - - - EKDPRH1RDX -

Externe besturingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie begrenzingsniveaus te activeren, die het stroomverbruik beperken via externe droge 
contacten. Wordt aangesloten op de F1/F2-communicatielijn en moet stroom krijgen van een 
binnenunit*, BSVQ-kast of VRV-WIII-buitenunit

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype  

hangt af van het type binnenunit.  
Zie Opties & Accessoires van binnenunits

BHGP26A1
Kit digitale drukmeter: in standaardmodus geeft dit de huidige condensatie- en verdampingsdruk in het 
systeem weer, in speciale servicemodus geeft het de stand van de expansiekleppen en de gegevens van de 
temperatuursensor weer. Aansluiting op de printplaat van de buitenunit, voor montage in de buitenunit

- - - - - -

KRC19-26A
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmteterugwinningsysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast

- • • - - •

EBRP2B - Printplaat keuzeschakelaar koeling/verwarming - • - - - -

BRP2A81 
Printplaat keuzeschakelaar koeling/verwarming (nodig om KRC19-26A aan te sluiten op VRV IV-buitenunit)

- - - - - -

KKSA26A560*
Montageplaat printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (enkel vereist wanneer de printplaat 
keuzeschakelaar koelen/verwarmen en de set verwarmingslint worden gecombineerd)

- - - - - -

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen KRC19-26A

- • - - - •

EKCHSC - Kabel keuzeschakelaar koelen/verwarmen - - • • - •

EKPCCAB3
VRV-configurator

• • • • - •

BPMKS967A2/A3
Branch provider (voor aansluiting van 2/3 RA binnenunits)

• • • • - -

EKDK04
Kit met aftapplug

- • • - - -

KKSB2B61*
Montageplaat vraag-printplaat. Voor sommige buitenunits moet de vraag-printplaat worden gemonteerd

- - - - - -

DTA109A51
Adapter DIII-netuitbreiding

- - - - - -
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Opties & accessoires -  buitenunits
VRV IV-Q VRV-vervangsysteem met warmtepomp VRV-Q met warmteterugwinning VRV vervangsysteem

VRV-W IV Watergekoelde VRV

Toepassing met warmtepomp Toepassing met warmteterugwinning
RQYQ 140P RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RQEQ 140~212 systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 4 modules RWEYQ8-10T9 systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 2 modulessystemen met 3 modules

Aansluitkit meerdere modules (verplicht) 
Voor aansluiting van meerdere modules op een enkel koelmiddelsysteem

- - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Set centrale condensbak - Wordt gemonteerd op de onderzijde van de buitenunit 
en vangt het condensatiewater van alle bodemplaten op in één enkel opvangpunt. 
In koude gebieden moet de bak worden verwarmd via een lokaal te voorziene 
verwarming om te voorkomen dat het condensatiewater in de bak bevriest.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 kit per module 1 kit per module 1 kit per module - - - - -

Set verwarmingslint - Optionele elektrische verwarming voor een probleemloze 
werking in extreem koude en vochtige omgevingen (één per buitenunit vereist)

-
EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T +  
EKBPHPCBT

- - - - - - - - - - -

Externe besturingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme 
werking en drie begrenzingsniveaus te activeren, die het stroomverbruik beperken via 
externe droge contacten. Wordt aangesloten op de F1/F2-communicatielijn en moet 
stroom krijgen van een binnenunit*, BSVQ-kast of VRV-WIII-buitenunit

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62
Montage in de RWEYQ-buitenunit mogelijk.  Voor montage in binnenunits moet u het gepaste type (DTA104A53/61/62) voor de betrokken binnenunit gebruiken.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

BHGP26A1
Kit digitale drukmeter: in standaardmodus geeft dit de huidige condensatie- en 
verdampingsdruk in het systeem weer, in speciale servicemodus geeft het de 
stand van de expansiekleppen en de gegevens van de temperatuursensor weer. 
Aansluiting op de printplaat van de buitenunit, voor montage in de buitenunit

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • 1 kit per systeem 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - -

KRC19-26A 
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmteterugwinningsysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

BRP2A81
Printplaat keuzeschakelaar koeling/verwarming (nodig om KRC19-26A aan te sluiten op VRV IV-buitenunit)

- • • • • - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

KKSA26A560* - Montageplaat printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (enkel vereist wanneer 
de printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen en de set verwarmingslint worden gecombineerd)

- - • • • - - - - - - - - -

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen KRC19-26A

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

EKPCCAB3
VRV-configurator

- • • • • - - - - • • • • •

KKSB2B61*
Montageplaat vraag-printplaat. Voor sommige buitenunits moet de vraag-printplaat 
worden gemonteerd

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51
Adapter DIII-netuitbreiding

• • • • • • • • • • • • • •

Refnet-verbindingen Refnet-verdelers Branch Selector kasten (BS-kasten) voor warmteterugwinning
Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex 1-poort 4-poort 6-poort 8-poort 10-poort 12-poort 16-poort

< 200 200 ≤ x < 290 290 ≤ x < 640 > 640 < 290 290 ≤ x < 640 > 640 - - - - - - -
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Aansluitingen (metriek stelsel) KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - -

Aansluitingen (imperiaal stelsel) KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BS4Q14A BS6Q14A BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Geluidsreducerende set (geluidsisolatie) - - - - - - - EKBSVQLNP - - - - - -

Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een 
volledig warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmteterugwinningsysteem om 
te schakelen tussen koelen, verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C 
klemmen van de buitenunit / BS-kast

- - - - - - - - - - - - - -

Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen met afstandsbediening 
KRC19-26

- - - - - - - - - - - - - -

Set gesloten leidingen - - - - - - - - KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Set joints - - - - - - - - KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Set geluidsdemping - - - - - - - - KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16

- - - - -
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n) Aansluitingen (metriek stelsel) KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - - -

Aansluitingen (imperiaal stelsel) KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - - -
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VRV IV-Q VRV-vervangsysteem met warmtepomp VRV-Q met warmteterugwinning VRV vervangsysteem
VRV-W IV Watergekoelde VRV

Toepassing met warmtepomp Toepassing met warmteterugwinning
RQYQ 140P RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T systemen met 2 modules systemen met 3 modules RQEQ 140~212 systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 4 modules RWEYQ8-10T9 systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 2 modulessystemen met 3 modules

Aansluitkit meerdere modules (verplicht) 
Voor aansluiting van meerdere modules op een enkel koelmiddelsysteem

- - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Set centrale condensbak - Wordt gemonteerd op de onderzijde van de buitenunit 
en vangt het condensatiewater van alle bodemplaten op in één enkel opvangpunt. 
In koude gebieden moet de bak worden verwarmd via een lokaal te voorziene 
verwarming om te voorkomen dat het condensatiewater in de bak bevriest.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 kit per module 1 kit per module 1 kit per module - - - - -

Set verwarmingslint - Optionele elektrische verwarming voor een probleemloze 
werking in extreem koude en vochtige omgevingen (één per buitenunit vereist)

-
EKBPH012T + 
EKBPHPCBT

EKBPH020T +  
EKBPHPCBT

- - - - - - - - - - -

Externe besturingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme 
werking en drie begrenzingsniveaus te activeren, die het stroomverbruik beperken via 
externe droge contacten. Wordt aangesloten op de F1/F2-communicatielijn en moet 
stroom krijgen van een binnenunit*, BSVQ-kast of VRV-WIII-buitenunit

DTA104A53/61/62
Voor installatie in een binnenunit: het exacte adaptertype hangt af van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62
Montage in de RWEYQ-buitenunit mogelijk.  Voor montage in binnenunits moet u het gepaste type (DTA104A53/61/62) voor de betrokken binnenunit gebruiken.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

BHGP26A1
Kit digitale drukmeter: in standaardmodus geeft dit de huidige condensatie- en 
verdampingsdruk in het systeem weer, in speciale servicemodus geeft het de 
stand van de expansiekleppen en de gegevens van de temperatuursensor weer. 
Aansluiting op de printplaat van de buitenunit, voor montage in de buitenunit

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • 1 kit per systeem 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - -

KRC19-26A 
Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmteterugwinningsysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-kast

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

BRP2A81
Printplaat keuzeschakelaar koeling/verwarming (nodig om KRC19-26A aan te sluiten op VRV IV-buitenunit)

- • • • • - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

KKSA26A560* - Montageplaat printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen (enkel vereist wanneer 
de printplaat keuzeschakelaar koelen/verwarmen en de set verwarmingslint worden gecombineerd)

- - • • • - - - - - - - - -

KJB111A
Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen KRC19-26A

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

EKPCCAB3
VRV-configurator

- • • • • - - - - • • • • •

KKSB2B61*
Montageplaat vraag-printplaat. Voor sommige buitenunits moet de vraag-printplaat 
worden gemonteerd

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51
Adapter DIII-netuitbreiding

• • • • • • • • • • • • • •

Refnet-verbindingen Refnet-verdelers Branch Selector kasten (BS-kasten) voor warmteterugwinning
Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex 1-poort 4-poort 6-poort 8-poort 10-poort 12-poort 16-poort

< 200 200 ≤ x < 290 290 ≤ x < 640 > 640 < 290 290 ≤ x < 640 > 640 - - - - - - -
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Aansluitingen (metriek stelsel) KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - -

Aansluitingen (imperiaal stelsel) KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BS4Q14A BS6Q14A BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Geluidsreducerende set (geluidsisolatie) - - - - - - - EKBSVQLNP - - - - - -

Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een 
volledig warmtepompsysteem, of één BS-kast of warmteterugwinningsysteem om 
te schakelen tussen koelen, verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C 
klemmen van de buitenunit / BS-kast

- - - - - - - - - - - - - -

Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen met afstandsbediening 
KRC19-26

- - - - - - - - - - - - - -

Set gesloten leidingen - - - - - - - - KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Set joints - - - - - - - - KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Set geluidsdemping - - - - - - - - KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16

- - - - -
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n) Aansluitingen (metriek stelsel) KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - - -

Aansluitingen (imperiaal stelsel) KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - - -
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VRV IV-warmterecuperatie

Beste rendement en comfort

 › Volledig geïntegreerde oplossing met warmterecuperatie voor een 
maximaal rendement met COP-waarden tot 8!

 › Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 
contactpunt: accurate temperatuurregeling, warm water, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en luchtgordijnen

 › "Gratis" verwarming door afgevoerde warmte uit gekoelde ruimten toe te 
voeren naar ruimten waar verwarming of warm water nodig is

 › Het perfecte persoonlijke comfort voor gasten/huurders om tegelijk ruimten 
te koelen en andere ruimten te verwarmen

 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur, continue verwarming, VRV-configurator,  
7 segment display en volledig invertergestuurde compressoren, 4-zijdige 
warmtewisselaar, koelmiddel gekoelde printplaat en nieuwe DC-
ventilatormotor

 › Vrije combinatie van buitenunits om aan de vereisten op het vlak van 
rendement of beschikbare montageruimte te kunnen beantwoorden

 › Mogelijkheid om het werkbereik in koelmodus uit te breiden tot -20°C voor 
technische koeling, zoals bijvoorbeeld in server rooms

 › Bevat alle standaard VRV-functies

Buitensysteem REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Capaciteitsbereik HP 8 10 12 14 16 18 20
Koelcapaciteit Nom. kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 28,0 (2) 33,5 (1) / 33,5 (2) 40,0 (1) / 40,0 (2) 45,0 (1) / 45,0 (2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 22,4 (3) / 22,40 (4) 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5 (3) / 33,5 (4) 40,0 (3) / 40,00 (4) 45,0 (3) / 45,00 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)

Max. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 5,31 (1) / 4,56 (2) 7,15 (1) / 6,19 (2) 9,23 (1) / 8,31 (2) 10,7 (1) / 9,61 (2) 12,8 (1) / 11,9 (2) 15,2 18,6
Verwarmen Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 8,05 (3) / 6,83 (4) 9,60 (3) / 9,37 (4) 11,2 (3) / 9,88 (4) 12,3 (3) 14,9 (3)

Max. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,43 (3) 11,3 (3) 12,9 (3) 14,3 17,5
Koelrendement (EER) kW 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
ESEER - Automatisch 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
ESEER - Standaard 6,25 5,78 5,36 5,45 5,14 4,84 4,39
COP bij normale capaciteit kW 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,16 (3) / 4,90 (4) 4,17 (3) / 4,27 (4) 4,02 (3) / 4,56 (4) 4,10 (3) 3,76 (3)
COP bij maximale capaciteit kW 4,54 (3) 4,27 (3) 3,98 (3) 3,88 (3) 3,95 3,60
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (5)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Max. 260 325 390 455 520 585 650

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Gewicht Unit kg 210 218 304 305 337
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 78 79 81 86 88
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 58 61 64 65 66
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5,0~43,0

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5 (6)
Koelmiddel Type R-410A

Vulling kg 9,7 9,8 9,9 11,8
TCO₂eq 20,2 20,5 20,7 24,6

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52 12,7 15,9

Gas Buitendiameter mm 19,1 22,2 28,6
Persgas Buitendiameter mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 20 25 32 40 50

Buitensysteem REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
Systeem Buitenunit-module 1 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Buitenunit-module 2 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Capaciteitsbereik HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Koelcapaciteit Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0

Max. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,6
Verwarmen Nom. kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35 22,4

Max. kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,8
Koelrendement (EER) kW 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43 3,52
ESEER - Automatisch 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER - Standaard 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
COP bij normale capaciteit kW 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
COP bij maximale capaciteit kW 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (5)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 125 162,5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Nom. 250 325,0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Max. 325 422,5 520 585 650 715 780 845 910 975 1.040

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gas Buitendiameter mm 22,2 28,6 34,9
Persgas Buitendiameter mm 19,1 22,2 28,6
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 500 1.000

Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 40 50 63 80
Continue verwarming v

* Raadpleeg de technische gegevens voor mogelijke beperkingen

REYQ-T

Hoogteverschil 
binnenunit tot 15 m
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REYQ-T

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Buitensysteem REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Systeem Buitenunit-module 1 REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Buitenunit-module 2 REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Buitenunit-module 3 - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Capaciteitsbereik HP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Koelcapaciteit Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Max. kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8 43,2 45,6
Verwarmen Nom. kW 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7 35,8 36,9

Max. kW 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1 41,5 42,9
Koelrendement (EER) kW 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44 3,38 3,32
ESEER - Automatisch 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER - Standaard 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
COP bij normale capaciteit kW 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
COP bij maximale capaciteit kW 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (5)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
Max. 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 19,1
Gas Buitendiameter mm 34,9 41,3
Persgas Buitendiameter mm 28,6 34,9
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000

Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 80 100 125
Continue verwarming v

Buitenunit-module REMQ 5T
Afmetingen Unit Hoogte/Breedte/Diepte mm 1.685/930/765
Gewicht Unit kg 210
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 162
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 77
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 56
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5,0~43,0

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5
Koelmiddel Type R-410A

Vulling kg 9,7
TCO₂eq 20,2

GWP 2.087,5
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 20

(1) Nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m. Gegevens voor serie met 
standaardrendement (2) Nominale koelcapaciteit is gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m. Gegevens voor serie 
met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd (3) Nominale koelcapaciteit is gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 
0 m. Gegevens voor serie met standaardrendement (4) Nominale verwarmingscapaciteit is gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, 
niveauverschil: 0m. Gegevens voor serie met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd (5) Werkelijk aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, Hydrobox, RA-binnenunit, enz.) en de 
aansluitbeperkingen van het systeem (50% <= CR <= 130%) (6) Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over de instelling voor technische koeling | Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Koelen

Verwarmen

Warm water

Onttrokken warmte zorgt 

voor gratis warm water en 

verwarming

VRV-warmterecuperatie 
(REYQ8-54T)

BS-kast

BS-kast Hydrobox voor 
enkel verwarmen 

voor VRV 

Sanitaire 
warmwatertank

Daikin-
zonnepaneel

Sanitair warmwater

Lage temp. radiator

Luchtbehandelingsunit

Vloerverwarming

VRV-binnenunitsVloeistofleiding

F1, F2 communicatie

Gasleiding

Warm water

Persgasleiding
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VRV IV-warmtepomp

De beste oplossing van Daikin met een optimaal comfort

 › Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 
contactpunt: accurate temperatuurregeling, warm water, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en luchtgordijnen

 › Ruim assortiment binnenunits: mogelijkheid tot combinatie van VRV met 
stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura, ...)

 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur, continue verwarming, VRV-configurator,  
7 segment display en volledig invertergestuurde compressoren, 4-zijdige 
warmtewisselaar, koelmiddel gekoelde printplaat en nieuwe  
DC-ventilatormotor

 › Vrije combinatie van buitenunits om aan de vereisten op het vlak van 
rendement of beschikbare montageruimte te kunnen beantwoorden

 › Beschikbaar als enkel verwarmen of met omkeerbare lokale instelling

 › Bevat alle standaard VRV-functies

Buitenunit RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Capaciteitsbereik HP 8 10 12 14 16 18 20
Koelcapaciteit Nom. kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 28,0 (2) 33,5 (1) / 33,5 (2) 40,0 (1) / 40,0 (2) 45,0 (1) / 45,0 (2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 22,4 (3) / 22,40 (4) 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5 (3) / 33,50 (4) 40,0 (3) / 40,0 (4) 45,0 (3) / 45,0 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)

Max. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 5,21 (1) / 4,47 (2) 7,29 (1) / 6,32 (2) 8,98 (1) / 8,09 (2) 11,0 (1) / 9,88 (2) 13,0 (1) / 12,10 (2) 15,0 (1) 18,5 (1)
Verwarmen Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 7,77 (3) / 6,59 (4) 9,52 (3) / 9,30 (4) 11,1 (3) / 9,8 (4) 12,6 (3) 14,5 (3)

Max. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)
Koelrendement (EER) kW 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Automatisch 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Standaard 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP bij normale capaciteit kW 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,31 (3) / 5,08 (4) 4,20 (3) / 4,30 (4) 4,05 (3) / 4,59 (4) 4,00 3,86
COP bij maximale capaciteit kW 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (5)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Max. 260 325 390 455 520 585 650

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Gewicht Unit RYYQ/RXYQ kg 243/187 252/194 356/305 391/314
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 78 79 81 86 88
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 58 61 64 65 66
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5
Koelmiddel Type R-410A

Vulling kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
TCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52 12,7 15,9

Gas Buitendiameter mm 19,1 22,2 28,6
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 20 25 32 40 50

Buitensysteem RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9 40T
Systeem Buitenunit-module 1 10T 8T 12T 16T 8T 10T

Buitenunit-module 2 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T 12T
Buitenunit-module 3 - 20T 18T

Capaciteitsbereik HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
Koelcapaciteit Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3 111,9
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3 111,9

Max. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0 125,5
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2 31,3
Verwarmen Nom. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1 26,7

Max. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2 31,1
Koelrendement (EER) kW 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Automatisch 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36 6,74
ESEER - Standaard 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03 5,29
COP bij normale capaciteit kW 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
COP bij maximale capaciteit kW 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1 4,0
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64
Index-aansluiting 
binnen

Min. 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000
Max. 715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 15,9 19,1
Gas Buitendiameter mm 28,6 34,9 41,3
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000

Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 63 80 100

RYYQ-T/RXYQ-T(9)

Hoogteverschil 
binnenunit tot 30 m
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Buitensysteem RYYQ/RXYQ 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Systeem Buitenunit-module 1 10T 12T 14T 16T 18T

Buitenunit-module 2 16T 18T
Buitenunit-module 3 16T 18T

Capaciteitsbereik HP 42 44 46 48 50 52 54
Koelcapaciteit Nom. kW 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2

Max. kW 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0
Verwarmen Nom. kW 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 36,3 37,8

Max. kW 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8
Koelrendement (EER) kW 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Automatisch 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Standaard 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP bij normale capaciteit kW 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
COP bij maximale capaciteit kW 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64
Index-aansluiting 
binnen

Min. 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
Max. 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 19,1
Gas Buitendiameter mm 41,3
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000

Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 100 125

Buitenunit-module voor RYYQ-combinaties RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Afmetingen Unit Hoogte/Breedte/Diepte mm 1.685/930/765 1.685/1.240/765
Gewicht Unit kg 188 195 309 319
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 78 79 81 86 88
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 58 61 64 65 66
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5
Koelmiddel Type R-410A

Vulling kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
TCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

GWP 2.087,5
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) Nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m. Gegevens voor serie met 
standaardrendement (2) Nominale koelcapaciteit is gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m. Gegevens 
voor serie met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd (3) Nominale koelcapaciteit is gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 
5 m, niveauverschil: 0 m. Gegevens voor serie met standaardrendement (4) Nominale verwarmingscapaciteit is gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equivalente 
koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0m. Gegevens voor serie met hoog rendement, Eurovent-gecertificeerd (5) Werkelijk aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, 
Hydrobox, RA-binnenunit, enz.) en de aansluitbeperkingen van het systeem (50% <= CR <= 130%) | De STANDAARD ESEER-waarde stemt overeen met een normaal bedrijf van de VRV IV-warmtepomp, geen rekening 
houdend met geavanceerde energiebesparende bedrijfsfuncties  | De AUTOMATISCHE SEER-waarde stemt overeen met een normaal bedrijf van de VRV IV-warmtepomp, rekening houdend met geavanceerde 
energiebesparende bedrijfsfuncties (werking met variabele koelmiddeltemperatuurregeling) | Bevat gefluoreerde broeikasgassen

RYYQ-T/RXYQ-T(9)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-A
VRV-binnenunit

FXSQ-A
VRV-binnenunit

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2

Aansluitbare binnenunits

BPMKS-box nodig om RA-binnenunit aan te sluiten op VRV IV (RYYQ-T en RXYQ-T(9))

KLASSE 15 KLASSE 20 KLASSE 25 KLASSE 35 KLASSE 42 KLASSE 50 KLASSE 60 KLASSE 71

Daikin Emura, wandmodel
FTXG20LW 
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Wandmodel CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura, vloermodel FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Vloermodel FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Units van Flexi-type FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B
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ARGUMENTATIEKAARTEN

Uitgebreid gamma, talrijke functies

De units van de Daikin VRV IV S-serie zijn misschien discreet in omvang, maar ze 

vallen op door wat ze bieden. Ze zorgen voor het perfecte binnenklimaat, maar 

van buiten af zijn ze amper te zien. De ideale oplossing voor als u efficiënte en 

doeltreffende airconditioning met een volledig onzichtbare buitenunit zoekt.

VRV IV S-serie 
warmtepomp

RXYSQ-T8V1 / RXYSQ-T8Y1

Kenmerken

 › Aansluitbaar op een brede reeks stijlvolle residentiële 
of commerciële binnenunits

 › Een integrale airconditioningsoplossing inclusief 
luchtbehandelingsunits en/of luchtgordijnen

 › Volledig betrouwbaar dankzij koelmiddelgekoelde 
printplaat

 › Geschikt voor grotere projecten van 150 tot 200 m2 
 › Lichte unit (amper 88 kg) is eenvoudig te installeren 
en te hanteren

 › Een perfecte oplossing voor om het even welke 
toepassing, dankzij brede reeks van compacte units

 › Meest uitgebreide gamma met vooruitblaas op de 
markt

Totaaloplossing

Nexura Fully flat cassette

Fully flat cassette Biddle-luchtgordijn

Ventilatie met luchtbehandelingsunit

Daikin Emura 

Wandmodel

Compact:  
Eenvoudig te transporteren en 
installeren door twee personen

Meest 
compacte unit 
op de markt: 

823 mm   
&  

88 kg
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RXYSCQ-TV1

Buitenunit RXYSCQ 4TV1 5TV1
Capaciteitsbereik HP 4 5
Koelcapaciteit Nom. kW 12,1 14,0
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 12,1 14,0

Max. kW 14,2 16,0
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 3,43 4,26
Verwarmen Nom. kW 3,18 3,91

Max. kW 4,14 5,00
Koelrendement (EER) kW 3,53 3,29
COP bij normale capaciteit kW 3,81 3,58
COP bij maximale capaciteit kW 3,43 3,20
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 50 62,5
Nom. -
Max. 130 162,5

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 823x940x460
Gewicht Unit kg 94
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 91
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 68 69
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 51 52
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~46

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5
Koelmiddel Type R-410A

Vulling kg 3,7
TCO₂eq 7,7

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52

Gas Buitendiameter mm 15,9
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m -

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220~-240
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 32

(1) Werkelijk aantal binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit,  RA-binnenunit, enz.) en de aansluitbeperkingen van het systeem (50% <= CR <= 130%). 
(2) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

VRV IV-serie compacte 
warmtepomp

De meest compacte VRV

 › Compact en licht ontwerp met enkelvoudige ventilator maakt deze 
unit bijna onzichtbaar

 › Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één 
enkel contactpunt: accurate temperatuurregeling, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en Biddle- luchtgordijnen

 › Ruim assortiment binnenunits: ofwel aan te sluiten op VRV of op 
stijlvolle binnenunits zoals Daikin Emura, Nexura, ...

 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur en volledig invertergestuurde 
compressoren

 › Drie stappen in fluisterstille nachtstand: stap 1: 47 dBA;  
stap 2: 44 dBA; stap 3: 41 dBA

 › Mogelijkheid om piekstroomverbruik te beperken tot 30% en 80%, 
bijvoorbeeld in periodes van hoge stroomvraag

 › Bevat alle standaard VRV-functies

RXYSCQ-TV1
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RXYSQ4-6TV1 / RXYSQ4-6TY1

Buitenunit RXYSQ-TV1/RXYSQ-TY1 4T8V1 5T8V1 6T8V1 4T8Y1 5T8Y1 6T8Y1 8TY1 10TY1 12TY1
Capaciteitsbereik HP 4 5 6 4 5 6 8 10 12
Koelcapaciteit Nom. kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 

Max. kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 3,03 3,73 4,56 3,03 3,73 4,56 6,12 8,24 10,15
Verwarmen Nom. kW 2,68 3,27 3,97 2,68 3,27 3,97 5,20 6,60 8,19 

Max. kW 3,43 4,09 5,25 3,43 4,09 5,25 6,22 8,33 10,25 
Koelrendement (EER) kW 4,00 3,75 3,40 4,00 3,75 3,40 3,66 3,40 3,30
COP bij normale capaciteit kW 4,52 4,28 3,90 4,52 4,28 3,90 4,31 4,24 4,09 
COP bij maximale capaciteit kW 4,14 3,91 3,43 4,14 3,91 3,43 4,02 3,78 3,66 
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 50 62,5 70 50 62,5 70 100 125 150
Nom. -
Max. 130 162,5 182 130 162,5 182 260 325 390

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.345x900x320 1.430x940x320 1.615x940x460
Gewicht Unit kg 104 144 175 180
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 106 140 182
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 68 69 70 68 69 70 73 74 76
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 50 51 50 51 55 57
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~46 -5~52

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5
Koelmiddel Type R-410A

Vulling kg 3,6 4,5 7 8
TCO₂eq 7,5 9,4 14,6 16,7

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52 12,7

Gas Buitendiameter mm 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m -

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 32 16 25 32

(1) Werkelijk aantal binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit,  RA-binnenunit, enz.) en de aansluitbeperkingen van het systeem (50% <= CR <= 130%).  
(2) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

VRV IV S-serie warmtepomp

Ruimtebesparende oplossing zonder 
aantasting van rendement

 › Ruimtebesparend ontwerp voor een gemakkelijke installatie
 › Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één 
enkel contactpunt: accurate temperatuurregeling, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en Biddle- luchtgordijnen

 › Ruim assortiment binnenunits: ofwel aan te sluiten op VRV of op 
stijlvolle binnenunits zoals Daikin Emura, Nexura, ...

 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur en volledig invertergestuurde 
compressoren

 › Drie stappen in fluisterstille nachtstand: stap 1: 47 dBA,  
stap 2: 44 dBA; stap 3: 41 dBA

 › Mogelijkheid om piekstroomverbruik te beperken tot 30% en 80%, 
bijvoorbeeld in periodes van hoge stroomvraag

 › Bevat alle standaard VRV-functies

RXYSQ-T8V1 / RXYSQ-T8Y1
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LEIDINGLENGTE VAN 70 M VOOR 
INSTALLATIE VER VAN WONING

INSTALLATIE OP 
BALUSTRADE 

TOEPASSING IN GROTE VILLA

INSTALLATIE OP DAK VAN 
KANTOORGEBOUW

Mini VRV
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VRV IV-warmtepomp voor 
installatie binnen

Onzichtbaar

 › Volledig onzichtbaar, alleen de roosters zijn zichbaar
 › Naadloze integratie in omringende architectuur
 › Uiterst geschikt voor dichtbevolkte gebieden dankzij 
fluisterstille werking

intuïtief

 › Totale flexibiliteit, want buitenunit is opgedeeld in  
2 delen

 › Eenvoudig en snel te transporteren en te installeren 
met slechts 2 personen

 › Eenvoudig te onderhouden, alle onderdelen zijn 
gemakkelijk bereikbaar

Intelligent

 › Warmtewisselaar met gepatenteerde V-vorm, voor 
meest compact unit ooit (400 mm hoog)

 › Aansluitbaar op alle VRV-binnenunits
 › Biedt totaaloplossing wanneer gecombineerd 
met ventilatie-units, Biddle-luchtgordijnen en 
besturingen

SB.RKXYQ-T 

Je vindt me nooit

De uiterst efficiënte, betrouwbare 

airconditioningsystemen van Daikin kunnen op de 

moeilijkste plekken worden geïnstalleerd en toch 

onzichtbaar blijven van op de straat.

ARGUMENTATIEKAARTEN

Uniek  
concept 

 5patenten

Onzichtbaar

Unieke split-buitenunit

Totaaloplossing
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SB.RKXYQ5T

Buitensysteem SB.RKXYQ 5T 8T
Systeem Compressor RDXYQ5T RDXYQ8T

Warmtewisselaar RKXYQ5T RKXYQ8T
Capaciteitsbereik HP 5 8
Koelcapaciteit Nom. 35°CDB kW 14.0 21.4
Verwarmingscapaciteit Nom. 6°CNB kW 14.0 21.4

Max. 6°CNB kW 16.0 25.0
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. 35°CDB kW 4.38 7.64
Verwarmen Nom. 6°CNB kW 3.68 5.94

Max. 6°CNB kW 4.71 7.60
Koelrendement (EER) bij nom. capaciteit 35°CDB kW/kW 3.20 2.80
Prestatiecoëfficiënt 
(COP)

bij nom. capaciteit 6°CNB kW/kW 3.80 3.60
bij max. capaciteit 6°CNB kW/kW 3.40 3.29

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 10 (1) 17 (1)
Index-aansluiting 
binnen

Min. 63 100
Nom. 125 200
Max. 163 260

Ventilator Externe statische 
druk

Max. Pa 150
Nom. Pa 60

Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB 12.7
Verwarmen Min.~Max. °CNB 19.1 22.2
Temperatuur rond 
behuizing

Min. °CDB 9.52
Max. °CDB 15.9 19.1

Leidingaansluitingen Tussen compressormodules 
(CM) en 
warmtewisselaarsmodule (HM)

Vloeistof Buitendiameter mm 140 300
Gas Buitendiameter mm

19,1 22.2

Tussen 
compressormodule (CM) 
en binnenunits (IU)

Vloeistof Buitendiameter mm 9,5

Gas Buitendiameter mm 15,9 19.1

Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 140 300

 (1) Werkelijk aantal binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV DX-binnenunit, enz.) en de aansluitbeperkingen van het systeem (50% <= CR <= 130%).

Buitenunit-module
compressormodule warmtewisselaarsmodule

RKXYQ8T RKXYQ5T RDXYQ8T RDXYQ5T
Afmetingen Unit Hoogte/Breedte/Diepte mm 701/600/554 701/760/554 397/1,456/1,044 397/1,456/1,044
Gewicht Unit kg 77 105 97 103
Ventilator Type - - 55 100

Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 60 64 76 81
Uitblaasrichting 47 48 46 54

Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA R-410A
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 2,087.5 2,087.5 - -
Koelmiddel Type 4.20 8.35 - -

Vulling kg 2.00 4.00 - -
TCO₂eq 3N~/50/380-415 3N~/50/380-415 1N~/50/220-240 1N~/50/220-240

GWP 16 20 10 10
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 3N~/50/380-415 1N~/50/220-240
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16 10

VRV IV-warmtepomp 
voor installatie binnen

De onzichtbare VRV

 › Unieke VRV-warmtepomp voor installatie binnenshuis

 › Ongeëvenaarde flexibiliteit want de unit is in twee elementen 
verdeeld: de warmtewisselaar en de compressor

 Warmtewisselaar

VRV-
binnenunits

Compressor

Max. 70 m

Max. 30 m

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 › Uiterst geschikt voor dichtbevolkte gebieden dankzij fluisterstille 
werking en naadloze integratie in omringende architectuur, want 
alleen het luchtrooster is zichtbaar

SB.RKXYQ-T

 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur, VRV-configurator en volledig 
invertergestuurde compressoren

 › Lichte units (max. 97 kg), kunnen door twee personen geïnstalleerd 
worden

 › Warmtewisselaar met unieke V-vorm zorgt voor compacte 
afmetingen (h/e-unit slechts 400 mm hoog), voor installatie in vals 
plafond en maximaal rendement  

 ›  Uiterst efficiënte centrifugale ventilatoren (50% efficiënter dan 
sirocco-ventilatoren)   

 › Kleine compressor (600 x 550 mm), voor maximale vrije vloerruimte  
 › Bevat alle standaard VRV-functies
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Vervangings-
technologie,  
de snelle en kwalitatieve manier om  

R-22- en R-407C-systemen te upgraden 
Deze voordelen overtuigen uw klanten  
Duidelijke verbetering van rendement, comfort en betrouwbaarheid

Behoud de bestaande koelmiddelleidingen

Vermijd zakelijke verliezen

Door nu te vervangen kunnen ongeplande, langdurige 
bedrijfsonderbrekingen van aircosystemen worden vermeden. Zo 
voorkomen winkels inkomstenverliezen, vermijden hotels klachten 
van klanten en verliezen kantoren geen huurders.

Snel en eenvoudig te monteren 

Dankzij de gefaseerde, snelle installatie hoeft de dagelijkse 
bedrijfsactiviteit niet te worden onderbroken tijdens de vervanging 
van het systeem. 

Kleiner vloeroppervlakte, betere prestaties

Dankzij hun kleinere vloeroppervlakte besparen de binnenunits 
van Daikin ruimte. Ook kunnen er op de nieuwe buitenunit meer 
binnenunits worden aangesloten dan op het oude systeem, 
waardoor de capaciteit toeneemt.
Lagere kosten op lange termijn

Uw koperleidingen blijven generaties lang meegaan 

 › De koperleidingen van airconditioningsystemen getest door 
Daikin gaan meer dan 60 jaar mee

 › In Japan/China zijn systeem reeds 10 jaar geleden met VRV Q-serie 
vervangen

Umeda Center Building, Japan
 › Oorspronkelijk A/C-systeem: 20 jaar in 
gebruik

 › Vervanging door VRV Q-serie: 2006 - 2009
 › Capaciteit van 1.620 HP tot 2.322 HP
 › SHASE renewal award - 2013 (1ste)

Sinds 1 januari 2015 worden systeemherstellingen met R-22 verboden 
door meerdere EU Richtlijnen. Als u de vervanging van uw R-22 
systeem uitstelt tot er zich een panne voordoet, bent u al bij 
voorbaat verloren. Ooit moet u toch vervangen. Door een technisch 
geavanceerd systeem te installeren, verlaagt u vanaf dag één uw 
energieverbruik en uw onderhoudskosten.

De goedkope upgrade-
oplossing van Daikin

!  Vervang binnenunits 
en BS-boxen (HR)
Neem contact op met uw plaatselijke 
Daikin verdeler voor vragen in verband 
met de mogelijke compatibiliteit of de 
binnenunits behouden kunnen blijven.

!  Buitenunit vervangen

Vergelijking van systemen van 10 HP:
  Koelmodus
  Verwarmingsmodus 

Tot 48%  
lager verbruik
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Voordelen van VRV-Q die uw winstmarge verhogen
Optimaliseer uw zaken
Kortere montagetijden

Werk meer projecten af op een kortere tijd dankzij snellere 
installatie. Het is voordeliger dan het volledige systeem met 
nieuwe leidingen te vervangen.

Lagere installatiekosten

Dankzij de lagere installatiekosten kunt u uw klanten de meest 
voordelige oplossing bieden en uw concurrentiële positie 
verbeteren.

Vervang systemen van andere fabrikanten

Met deze oplossing vervangt u probleemloos Daikin-systemen 
maar ook systemen van andere fabrikanten.

Eenvoudiger kan niet

Dankzij een eenvoudige oplossing om bestaande technologieën 
te vervangen, kunt u meer projecten afhandelen voor meer 
klanten. Bovendien kost het u minder tijd en kost het de klant 
minder geld! Met andere woorden... iedereen wint erbij.

Conventionele oplossing VRV-Q

1   Koelmiddel recupereren 1   Koelmiddel recupereren

2   Units verwijderen 2   Units verwijderen

3   Koelmiddelleidingen verwijderen Bestaande leidingen en 
bedrading hergebruiken4   Nieuwe leidingen en bedrading installeren

5   Nieuwe units installeren 3   Nieuwe units installeren

6   Lektest 4   Lektest

7   Vacuüm drogen 5   Vacuüm drogen

8   Koelmiddel laden 6    Automatisch laden van 
koelmiddel, reinigen en 
testen

9   Verontreinigingen opvangen

10 Testbedrijf

â
Tot 45% kortere 

installatietijd

Vergelijk de installatiestappen

Resultaat met één druk op de knop:
 › Koelmiddel meten en laden
 › Automatische reiniging van leidingen
 › Testbedrijf

Automatische koelmiddelvulling
Dankzij de unieke automatische koelmiddelvulling hoeft u niet 
langer zelf het benodigde koelmiddelvolume te berekenen en 
bent u er zeker van dat uw systeem perfect werkt. Het is niet 
langer een probleem wanneer u niet de exacte leidinglengtes 
kent omdat u niet de oorspronkelijke installatie hebt uitgevoerd 
of een systeem van een concurrent moet vervangen.

Automatische reiniging van leidingen
U hoeft de binnenleidingen niet te reinigen; dit wordt 
automatisch gedaan door de VRV-Q unit. Tot slot wordt de 
werking van het systeem automatisch getest zodat u nog meer 
tijd bespaart.

!  Bezig met een toekomstige vervanging te plannen?  

Bereid uw systeem nu voor!

Het gebruik van uw gebouw is door de jaren 
heen mogelijk veranderd. Een voorbereiding 
en het advies van Daikin bereiden u voor op 
een optimale vervanging om uw rendement en 
comfort te verhogen en de investeringskosten in 
uw nieuwe systeem te beperken.
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RQCEQ712-848P

Buitensysteem RQCEQ 280P3 360P3 460P3 500P3 540P3 636P3 712P3 744P3 816P3 848P3
Systeem Buitenunit-module 1 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3

Buitenunit-module 2 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3

Buitenunit-module 3 - RQEQ180P3 RQEQ212P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3

Buitenunit-module 4 - RQEQ212P3

Capaciteitsbereik HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30

Koelcapaciteit Nom. kW 28,0 36,0 45,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8

Verwarmingscapaciteit Nom. kW 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6

Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 7,04 10,3 12,2 13,9 15,5 21,9 21,2 23,3 27,1 29,2

Verwarmen Nom. kW 8,00 10,7 13,4 14,7 16,1 17,7 20,7 21,2 23,1 23,6

Koelrendement (EER) kW 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 3,36 3,19 3,01 2,90

Prestatiecoëfficiënt (COP) kW 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64

Index-aansluiting 
binnen

Min. 140 180 230 250 270 318 356 372 408 424

Nom. 280 360 500 540 636 712 744 816 848

Max. 364 468 598 650 702 827 926 967,0 1.061 1.102

Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 57 61 62 63 64 63 64 65 66

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Gas Buitendiameter mm 22,2 25,4 28,6 34,9

Persgas Buitendiameter mm 19,1 22,2 25,4 28,6

Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300

Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA)* A 30 40 50 60 70 80 90

broeikasgassen - * iedere buitenunit afzonderlijk te regelen

Buitenunit-module RQEQ 140P3 180P3 212P3
Afmetingen Unit Hoogte/Breedte/Diepte mm 1.680/635/765

Gewicht Unit kg 175 179

Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 95 110

Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -

Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 54 58 60

Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5

Koelmiddel Type R-410A

Vulling kg 10,3 10,6 11,2

TCO₂eq 21,5 22,1 23,4

GWP 2.087,5

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 3~/50/380~-415

Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 15 20 22,5

RQCEQ-P3 (warmterecuperatie)

VRV-vervangsysteem

 › Kosteneffectieve en snelle vervanging, want alleen de binnen- en 
buitenunit moeten worden vervangen, wat betekent dat in het 
gebouw zelf bijna geen werk moet worden uitgevoerd

 › Rendementverhoging van meer dan 70% mogelijk, dankzij 
technologische ontwikkeling in warmtepomptechnologie en het 
efficiëntere R-410A-koelmiddel

 › Minder hinderende en tijdrovende installatie dan bij het installeren 
van een nieuw systeem, want de koelmiddelleidingen kunnen 
worden behouden

 › Dankzij de unieke automatische koelmiddelvulling hoeft men niet 
langer het benodigde koelmiddelvolume te berekenen en kunnen 
toestellen van de concurrentie veilig vervangen worden

 › Automatische reiniging van koelmiddelleidingen zorgt voor schoon 
leidingswerk, zelf bij storing in de compressor

 › Nauwkeurige temperatuurregeling, toevoer van frisse lucht, 
luchtbehandelingsunits en Biddle-luchtgordijnen allemaal 
geïntegreerd in een enkel systeem met slechts één contactpersoon

 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: Variabele 
koelmiddeltemperatuur en volledig invertergestuurde 
compressoren (voor RXYQQ-T-units)

 › Mogelijkheid om binnenunits toe te voegen en de capaciteit te 
verhogen zonder koelmiddelleidingen te vervangen

 › Mogelijkheid om vervanging in verschillende fasen te verdelen 
dankzij modulair systeem van VRV-systeem

 › Vrije combinatie van buitenunits om aan de vereisten op het 
vlak van rendement of beschikbare montageruimte te kunnen 
beantwoorden (voor RXYQQ-T-units)

 › Bevat alle standaard VRV-functies
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RXYQQ8-12T

VRV-vervangsysteem

Buitenunit RXYQQ-T RQYQ140P 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Systeem Buitenunit-module 1 RQYQ140P -
Capaciteitsbereik HP 5 8 10 12 14 16 18 20
Koelcapaciteit Nom. kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 16,0 22,4 28,0 33,5 40,00 45,0 50,4 56,0

Max. kW - 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00 56,50 63,00
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 3,36 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 15,0 18,5
Verwarmen Nom. kW 3,91 4,75 6,29 7,77 9,52 11,1 12,6 14,50

Max. kW - 5,5 7,38 9,1 11,2 12,8 14,6 17,0
Koelrendement (EER) kW 4,17 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,36 3,03
ESEER - Automatisch - 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Standaard - 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP bij normale capaciteit kW 4,09 4,72 4,45 4,31 4,20 4,05 4,00 3,86
COP bij maximale capaciteit kW - 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 3,87 3,71
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 10 64
Index-aansluiting 
binnen

Min. 62,5 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 125 200 250 300 350 400 450 500
Max. 162,5 260 325 390 455 520 585 650

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.680x635x765 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Gewicht Unit kg 175 187 194 305 314
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 95 162 175 185 223 260 251 261
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA - 78 79 81 86 88
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 54,0 58 61 64 65 66
Werkingsbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5
Koelmiddel Type R-410A

Vulling kg 11,1 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
TCO₂eq 23,2 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52 12,7 15,9

Gas Buitendiameter mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 3~/50/380~-415 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 15 20 25 32 40 50

Buitenunit RXYQQ-T 22T 24T 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
Systeem Buitenunit-module 1 RXYQQ10T RXYQQ8T RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ8T RXYQQ10T

Buitenunit-module 2 RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ14T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ20T RXYQQ10T RXYQQ12T RXYQQ16T
Buitenunit-module 3 - RXYQQ20T RXYQQ18T RXYQQ16T

Capaciteitsbereik HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Koelcapaciteit Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 83,9 100,0 95,4 113,0 106,3 111,9 131,5

Max. kW - 94,0 - 106,5 - 119,0 125,5 -
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 16,27 18,21 19,98 21,98 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2 31,3 33,29
Verwarmen Nom. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 20,4 25,6 23,7 29,8 25,1 26,7 32,98

Max. kW - 23,7 - 27,4 - 29,2 31,1 -
Koelrendement (EER) kW 3,78 3,70 3,68 3,57 3,5 3,4 3,2 3,6 3,54
ESEER - Automatisch 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36 6,74 6,65
ESEER - Standaard 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03 5,29 5,19
COP bij normale capaciteit kW 4,37 4,25 4,16 4,10 4,05 4,00 3,95 4,2 4,14
COP bij maximale capaciteit kW 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,90 3,79 4,1 4,0 3,99
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64
Index-aansluiting 
binnen

Min. 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525
Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050
Max. 715 780 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 15,9 19,1
Gas Buitendiameter mm 28,6 34,9 41,3
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300

Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 63 80 100

Bevat gefluoreerde broeikasgassen | De STANDAARD ESEER-waarde stemt overeen met een normaal bedrijf van de VRV IV warmtepomp, geen rekening houdend met geavanceerde energiebesparende 
bedrijfsfuncties | De AUTOMATISCHE SEER-waarde stemt overeen met een normaal bedrijf van de VRV IV warmtepomp, rekening houdend met geavanceerde energiebesparende bedrijfsfuncties (werking met 
variabele koelmiddeltemperatuurregeling) | Werkelijk aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, Hydrobox, RA-binnenunit, enz.) en de aansluitbeperkingen van het systeem 
(50% <= CR <= 130%)

RQYQ-P/RXYQQ-T (warmtepomp)
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FASE 2
Warmterecuperatie tussen buitenunits 
(Warmterecuperatie en warmtepomp)

Koeltoren (gesloten type), boiler

Warmte omgeleid naar kringloop

VRV-W

FASE 1
Warmterecuperatie tussen binnenunits

Binnenunits voornamelijk voor 

koeling, gedeeltelijk voor verwarming

ARGUMENTATIEKAARTEN

RWEYQ-T9

Installatie binnen: de unit is buiten 
onzichtbaar

 › Naadloze integratie in de omringende architectuur, 
want de unit is onzichtbaar

 › Uiterst geschikt voor geluidsgevoelige omgevingen, 
want er is geen extern bedrijfsgeluid

 › Superieur rendement, zelfs bij de meest extreme 
omstandigheden buiten, vooral in geothermisch 
bedrijf

Regeling van variabel waterdebiet

 › De optionele regeling van het  variabele waterdebiet 
reduceert het energieverbruik dankzij de 
circulatiepomp

 › Door de variabele waterklep te bedienen, wordt 
wanneer mogelijk het waterdebiet gereduceerd, om 
energie te besparen

Lager koelmiddelniveau

Watergekoelde VRV-systemen bevatten meestal 
minder koelmiddel in het systeem, zodat ze ideaal 
zijn om te voldoen aan de EN378-wetgeving die de 
hoeveelheid koelmiddel in ziekenhuizen en hotels 
beperkt.

De koelmiddelniveaus blijven beperkt dankzij:
 › Beperkte afstand tussen buiten- en binnenunit
 › Modulaire samenstelling: kleinere systemen per 
verdieping in plaats van één groot systeem. Dankzij 
het watercircuit is warmterecuperatie nog mogelijk 
in het hele gebouw

Maximum flexibiliteit en snellere installatie

 › Ontwerp uw systeem snel en flexibel met een Single 
of Multi BS boxen

 › Een grote verscheidenheid aan compacte en lichte 
multi BS-boxen, die de installatietijd aanzienlijk 
verminderd

 › Vrij te combineren BS dozen

Water/lucht-pomp

Warmterecuperatie in 2 fasen

Aansluitbaar op de 
breedste reeks compacte 

VRV IV BS-boxes

VRV-W

Binnenunits voornamelijk voor 

verwarming, gedeeltelijk voor koeling

Buitentemperatuur

Wind

Variabel waterdebiet

Debietregelklep

Inverterpomp

Uniforme reeks voor 
warmtepompen en 

warmterecuperatie en 
standaard- en  

geothermische reeksen

Warmte onttrokken aan kringloop
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VRV IV watergekoeld gamma
Ideaal voor hoge gebouwen die water als warmtebron 
gebruiken

 › Eengemaakt gamma voor standaard en geothermisch gamma 
vereenvoudigt de stock. Geothermische serie verlaagt de CO

2
-uitstoot 

dankzij het gebruik van geothermische energie als hernieuwbare 
energiebron

 › Geen externe verwarming of koeling nodig bij gebruik in de geothermische 
modus

 › Voorziet in alle thermische behoeften van een gebouw via één 
enkel contactpunt: accurate temperatuurregeling, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en Biddle- luchtgordijnen

 › Compact en licht ontwerp kan worden gestapeld voor een maximale 
ruimtebesparing

 › Is uitgerust met standaard VRV IV-technologieën: variabele 
koelmiddeltemperatuur en volledig invertergestuurde compressoren

 › 2-traps warmterecuperatie: eerste trap tussen de binnenunits, tweede trap 
tussen de buitenunits dankzij de energieopslag in het watercircuit

 › Beschikbaar in versie met warmtepomp en met warmterecuperatie
 › Optie voor variabele regeling van het waterdebiet zorgt voor meer 

flexibiliteit en een grotere controle
 › Bevat alle standaard VRV-functies

RWEYQ8-10T8

RWEYQ-T9

Waterleiding
Koelmiddelleiding

Niveauverschil tussen binnenunits: 15 m

Niveauverschil tussen de VRV-W en binnenunits:
50 m als de VRV-W hoger ligt
40 m als de VRV-W lager ligt

Onbeperkte waterleidinglengte
Montage binnen

Buitenunit RWEYQ 8T(B)9 10T(B)9 12T(B)9 14T(B)9
Koelcapaciteit Nom. 35°CDB kW 22.4 28.0 33.5 40.0
Verwarmingscapaciteit Nom. 6°CWB kW 25.0 31.5 37.5 45.0
Koelrendement (EER) 35°CDB kW/kW 6.40 5.75 5.55 5.04
Prestatiecoëfficiënt (COP) 6°CWB kW/kW 6.50 6.40 6.10 5.37
Index-aansluiting binnen Min. 100 125 150 275

Nom. 200 250 300 350
Max. 300 375 450 525

Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1,000 x 780 x 550
Gewicht Unit kg 185
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA -
Werkingsbereik Waterintredetemperatuur Min.~Max. °C 10 ~ 45
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9.52 12.7

Gas Buitendiameter mm 19.1 22.2 28.6
Persgas Buitendiameter mm 15.9 (1) / 19.1 (2) 19.1 (1) / 22.2 (2) 19.1 (1) / 28.6 (2) 22.2 (1) / 28.6 (2)
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3~/50/380-415

Buitenunit RWEYQ 16T(B)9 18T(B)9 20T(B)9 22T(B)9 24T(B)9 26T(B)9 28T(B)9
Systeem Buitenunit-module 1 RWEYQ8T(B)9 RWEYQ8T(B)9 RWEYQ8T(B)9 RWEYQ10T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ14T(B)9

Buitenunit-module 2 RWEYQ8T(B)9 RWEYQ10T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ14T(B)9 RWEYQ14T(B)9
Capaciteitsbereik HP 16 18 20 22 24 26 28
Koelcapaciteit Nom. 35°CDB kW 44.8 50.4 55.9 61.5 67 73.5 80
Koelrendement (EER) 35°CDB kW 6.4 6.08 5.98 5.65 5.55 5.30 5.04
Verwarmingscapaciteit Nom. 6°CWB kW 50 56.5 62.5 69 75 82.5 90
Prestatiecoëfficiënt (COP) 6°CWB kW 6.5 6.45 6.3 6.25 6.1 5.735 5.37

*Opm: blauwe cellen zijn voorlopige informatie

(1) voor de versie heat recovery
(2) voor versie warmtepomp



112

BS1Q-A

Binnenunit BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,005
Verwarmen Nom. kW 0,005

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 6 8
Maximale capaciteitsindex van aansluitbare binnenunits 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 207x388x326
Gewicht Unit kg 12 15
Omkasting Materiaal Verzinkte staalplaat
Leidingaansluitingen Buitenunit Vloeistof Buitendiameter mm 9,5

Gas Buitendiameter mm 15,9 22,2
Persgas Buitendiameter mm 12,7 19,1

Binnenunit Vloeistof Buitendiameter mm 9,5
Gas Buitendiameter mm 15,9 22,2

Geluidsabsorberende thermische isolatie Polyurethaanschuim, vlamwerende naaldvilt behuizing
Voeding Fase 1~

Frequentie Hz 50
Spanning V 220-240

Totaal circuit Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 15

BS-box voor individuele 
aftakking VRV IV-
warmterecuperatie

 › Uniek gamma van enkele of multi BS-kasten voor een flexibel en snel 
ontwerp

 › Compact & licht voor een eenvoudige installatie
 › Ideaal voor afgelegen ruimten omdat er geen afvoerleidingen vereist zijn
 › Maakt het mogelijk om server rooms aan te sluiten op de 

warmterecuperatie-oplossing dankzij de technische koelfunctie
 › Units tot klasse 250 (28 kW) aansluitbaar
 › Snellere installatie dankzij de open aansluiting
 › Toepasbaar in gebouwen met meerdere huurders
 › Aansluitbaar op REYQ-T, RQCEQ-P3 en RWEYQ-T8 VRV IV-warmterecuperatie-units

BS1Q-A

BS6,8Q14AV1

BS-Q14AV1

Binnenunit BS 4Q14AV1B 6Q14AV1B 8Q14AV1B 10Q14AV1B 12Q14AV1B 16Q14AV1B
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Verwarmen Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 20 30 40 50 60 64
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits per aftakking 5
Aantal aftakkingen 4 6 8 10 12 16
Maximale capaciteitsindex van aansluitbare binnenunits 400 600 750
Maximale capaciteitsindex van aansluitbare binnenunits per aftakking 140
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1.060x430
Gewicht Unit kg 17 24 26 35 38 50
Omkasting Materiaal Verzinkte staalplaat
Leidingaansluitingen Buitenunit Vloeistof Buitendiameter mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Gas Buitendiameter mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9
Persgas Buitendiameter mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6

Binnenunit Vloeistof Buitendiameter mm 9,5 / 6,4
Gas Buitendiameter mm 15,9 / 12,7

Afvoer VP20 (I.D. 20/U.D. 26)
Geluidsabsorberende thermische isolatie Urethaanschuim, polyethyleenschuim
Voeding Fase 1~

Frequentie Hz 50
Spanning V 220-440

Totaal circuit Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 15

BS-box voor multi-aftakkingen 
VRV IV-warmterecuperatie

 › Uniek gamma van enkele of multi BS-kasten voor een flexibel en snel ontwerp
 › Veel snellere installatie dankzij het uitgebreide gamma, compacte 

afmetingen en lichte multi BS-kasten
 › Tot 70% kleiner en 66% lichter dan eerdere reeksen
 › Snellere montage dankzij het kleinere aantal soldeerpunten en beperktere bedrading
 › Alle binnenunits aansluitbaar op één BS-kast
 › Minder inspectiepoorten nodig dan wanneer individuele BS-kasten worden geïnstalleerd
 › Capaciteit tot 16 kW beschikbaar per poort
 › Units tot klasse 250 (28 kW) aansluitbaar door 2 poorten te combineren
 › Geen limiet op niet-gebruikte poorten wat een gefaseerde installatie 

mogelijk maakt
 › Snellere installatie dankzij de open aansluiting
 › Aansluitbaar op REYQ-T, RQCEQ-P3 en RWEYQ-T8 VRV IV-warmterecuperatie-units
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Buitenunit RWEYQ 30T(B)9 32T(B)9 34T(B)9 36T(B)9 38T(B)9 40T(B)9 42T(B)9
Systeem Buitenunit-module 1 RWEYQ8T(B)9 RWEYQ8T(B)9 RWEYQ8T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ14T(B)9

Buitenunit-module 2 RWEYQ10T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ14T(B)9 RWEYQ14T(B)9
Buitenunit-module 3 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ14T(B)9 RWEYQ12T(B)9 RWEYQ14T(B)9 RWEYQ14T(B)9 RWEYQ14T(B)9

Capaciteitsbereik HP 30 32 34 36 38 40 42
Koelcapaciteit 35°CDB kW 83.9 89.4 95.9 100.5 107 113.5 120
EER bij nom. capaciteit 35°CDB kW 5.9 5.83 5.66 5.55 5.38 5.21 5.04
Verwarmingscapaciteit 6°CWB kW 94 100 107.5 112.5 120 127.5 135
COP bij nom. capaciteit 6°CWB kW 6.33 6.23 5.99 6.1 5.85 5.61 5.37

*Opm: de blauwe cellen zijn voorlopige informatie.

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

BS-Box

BS-Box

Hydrobox enkel 
verwarming voor 

VRV

Warmwater-
tank

Daikin  
zonnepanelen

Sanitair warm 
water

Lage temp. 
radiator

Luchtbehan-
delingsunit

Vloer- 
verwarming

VRV binnenunits

+

Vloeistofleiding

F1, F2 communicatie

Gasleiding

Warm water

Persgasleiding

Recuperatie van de 
w

arm
te levert g

ratis 
w

arm
 w

ater en 
verw

arm
ing

Koeling

W
arm

 w
ater

Verw
arm

ing

Koeltoren (gesloten type), boiler

Wamte afgegeven aan het circuit

Wamte opgenomen van het circuit

Wamte afgegeven aan het circuit

Wamte opgenomen van het circuit

* Deze configuratie is enkel ter illustratie. 
Andere configuraties zijn mogelijk.

Stap 1 warmterecuperatie 
tussen binnenunits

Stap
 2 w

arm
terecup

eratie 
tussen de b

uitenunits

RWEYQ8-14T(B)9
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FXFQ-A

FXMQ-P7

FXDQ-M9

VRV-binnenunits
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FXZQ-A

VRV-binnenunits
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(1) Nominale koelcapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB; buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m

(2) Nominale verwarmingscapaciteiten zijn gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°CDB; buitentemperatuur: 7°CDB, 6°CNB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m

Type Model  Productnaam 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

C
as

se
tt

e-
p

la
fo

nd
in

b
ou

w
m

od
el

UNIEK

Roundflow-

cassette

Luchtuitblaas van 360° voor een optimaal rendement en comfort
 › Zelfreinigende functie staat garant voor een hoog rendement
 › Intelligente sensoren besparen energie en maximaliseren het comfort
 › Geschikt voor elke indeling
 › Laagste montagehoogte op de markt!

FXFQ-A         

UNIEK

Fully flat 

cassette

Uniek ontwe dat volledig vlak in het plafond kan worden geïntegreerd
 › Past perfect in standaard plafondtegels
 › Combinatie van iconisch design en technisch meesterschap
 › Intelligente sensoren besparen energie en maximaliseren het comfort
 › Unit met kleine capaciteit voor kleine of goed-geïsoleerde ruimten
 › Geschikt voor elke indeling

FXZQ-A      

Cassette-
plafond-
inbouwmodel 
met 
tweezijdige 
luchtuitblaas

Dun, licht ontwerp dat moeiteloos in lage valse plafonds kan worden gemonteerd
 › Alle units zijn 620 mm diep, ideaal voor lage plafondopeningen
 › Geschikt voor elke indeling
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 › De lamellen sluiten volledig wanneer de unit niet in bedrijf is
 › Optimaal comfort dankzij de automatische afstemming van de luchtstroom 

op de vereiste belasting

FXCQ-A        

Cassette-
hoekplafond-
inbouwmodel

Unit met eenzijdige luchtuitblaas voor installatie in hoeken 
 › De compacte afmetingen maken installatie in lage valse plafonds mogelijk
 › Flexibele installatie dankzij verschillende luchtuitblaasmogelijkheden

FXKQ-MA    

In
b

ou
w

sa
te

lli
et

m
od

el

Satelliet-model 
met lage 
inbouwhoogte

Slanke vormgeving voor een gemakkelijke installatie
 › De compacte afmetingen maken installatie in lage valse plafonds mogelijk
 › Externe statische druk tot 44 Pa
 › Enkel de roosters zijn zichtbaar
 › Unit met kleine capaciteit voor kleine of goed-geïsoleerde ruimten
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor

FXDQ-A3       

Inbouwsatelliet-
model met 
middelhoge 
externe 
statische druk

Dunste en toch meest krachtige unit met middelhoge externe statische druk op de markt
 › Compacste unit in zijn klasse, slechts 245 mm
 › Laag bedrijfsgeluidsniveau
 › Dankzij een middelhoge externe statische druk tot 150 Pa kan de unit worden 

gebruikt met kanalen van verschillende lengtes
 › Automatische luchtdebietregeling meet het luchtvolume en de statische druk 

en stemt die af op het nominale luchtdebiet, ongeacht de leidinglengte, wat 
een optimaal comfort garandeert

FXSQ-A           

Inbouwsatelliet-
model met 
hoge externe 
statische druk

Externe statische druk tot 200 Pa, ideaal voor grote gebouwen
 ›  Optimaal comfort gegarandeerd, ongeacht de lengte van het leidingwerk of 

het type roosters, dankzij automatische luchtdebietregeling
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 › Flexibele installatie aangezien de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd 

van achteraanzuiging naar onderaanzuiging

FXMQ-P7     

Inbouwsatelliet-
model met 
hoge externe 
statische druk

Externe statische druk tot 270 Pa, ideaal voor heel grote gebouwen
 › Enkel de roosters zijn zichtbaar
 › Unit met grote capaciteit: verwarmingscapaciteit tot 31,5 kW

FXMQ-MB  

Inbouwsatelliet-
model met hoog 
rendement

Voor het hoogste energierendement
 › Automatische luchtdebietregeling garandeert comfort
 › Eenvoudig te installeren in smalle plafondruimtes (245 mm hoog)
 › Dankzij een middelhoge externe statische druk tot 270 Pa kan de unit worden 

gebruikt met kanalen van verschillende lengtes
 › Alleen de aanzuig- en uitlaatroosters zijn zichtbaar

FXTQ-A    

W
an

dm
od

el

Wandmodel

Voor ruimten zonder vals plafond of zonder vrije vloerruimte
 › Plat, stijlvol voorpaneel is onderhoudsvriendelijk
 › Unit met kleine capaciteit voor kleine of goed-geïsoleerde ruimten
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 › De lucht wordt comfortabel omhoog en omlaag verspreid dankzij  

5 verschillende uitblaashoeken

FXAQ-P       

Pl
af

on
d-

on
de

rb
ou

w
m

od
el Plafond-

onderbouw-

model

Voor brede ruimten zonder vals plafond of zonder vrije vloerruimte
 › Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in brede ruimten dankzij het Coanda-effect
 › Ruimten met een plafondhoogte tot 3,8 m kunnen probleemloos worden verwarmd of gekoeld!
 › Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
 › Kan zelfs probleemloos in hoeken of smalle ruimten worden gemonteerd
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor

FXHQ-A   

Cassette-plafond-
onderbouw-
model met 
vierzijdige 
luchtuitblaas

Unieke Daikin-unit voor hoge ruimten zonder vals plafond of zonder vrije vloerruimte
 › Ruimten met een plafondhoogte tot 3,5 m kunnen probleemloos worden verwarmd of gekoeld!
 › Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
 › Geschikt voor elke indeling
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor

FXUQ-A  

Vl
oe

rm
od

el

Plafond-

Vloermodel

Ideaal voor gebruik in kantoren, hotels en residentiële toepassingen
 › Discreet ingebouwd in de wand: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn 

zichtbaar
 › Kan zelfs onder een raam worden gemonteerd
 › Vereist zeer weinig montageruimte aangezien de unit slechts 200 mm diep is
 › Hoge externe statische druk maakt flexibele montage mogelijk

FXNQ-A      

Vloermodel

Voor perimeter zone airco
 › Kan vrijstaand of voor glazen wanden worden geïnstalleerd aangezien zowel 

de voorzijde als de achterzijde afgewerkt werden (optie)
 › Ideaal voor montage onder een raam
 › Vereist zeer weinig installatieruimte
 › Wandmontage vereenvoudigt het schoonmaken onder de unit

FXLQ-P      

Koelcapaciteit (kW)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Verwarmingscapaciteit (kW)² 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Productoverzicht
Binnenunits 

Capaciteitklasse (kW)

UNIEK
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Aansluitbare buitenunit
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Type Model Productnaam 15 20 25 35 42 50 60 71

Cassette-
plafond-
inbouw-
model

Roundflow-cassette
(incl. zelfreinigingsfunctie1)

FCAG-A       

Fully flat cassette FFA-A       

Plafond-
onderbouw-
model

Satellietmodel met lage 
inbouwhoogte

FDXM-F3       

Inbouwsatellietmodel met 
invertergestuurde ventilator

FBA-A       

Wandmodel

Daikin Emura
Wandmodel

FTXG-LW/LS          

Wandmodel
CTXS-K 
FTXS-K            

Wandmodel FTXS-G        

Plafond-
onderbouw-
model

Plafondonderbouwmodel FHA-A       

Vloermodel

Nexure-vloermodel FVXG-K         

Vloermodel FVXS-F         

Units van Flexi-type FLXS-B(9)          

Overzicht stijlvolle binnenunits

1  Decoratiepaneel BYCQ140DG of BYCQ140DGF + BRC1E52A/B vereist 
2  Om stijlvolle binnenunits aan te sluiten is een BPMKS-unit vereist 
3 Bij RXYS(C)Q-units is een mengeling van RA-binnenunits en VRV-binnenunits niet toegestaan.

Capaciteitklasse (kW)

Afhankelijk van de toepassing kunnen split- en Sky Air-binnenunits worden 
aangesloten op onze VRV IV- en VRV IV S-serie-buitenunits. Raadpleeg de 
buitenunit-catalogus voor combinatiebeperkingen.

Hydrobox-assortiment

Type Productnaam Model 80 125
Bereik 

uitlaatwatertemperatuur

Lage 
temperatuurs 
hydrobox

HXY-A8

Voor een zeer efficiënte verwarming en koeling van ruimten 
 › Ideaal voor warm of koud water in vloerverwarming, luchtbehandelingsunits, lage 

temperatuur radiatoren ...
 › Warm/koud water van 5 tot 45°C
 › Laag bedrijfsbereik (vanaf -20°C tot 43°C)
 › Volledig ingebouwde waterkant-componenten besparen tijd bij het ontwerpen 

van systeem
 › Ruimtebesparend modern design met wandmontage

  5 °C - 45 °C

Hoge 
temperatuurs 
hydrobox

HXHD-A8

Voor een efficiënte productie van warm water en verwarmen van ruimten
 › Ideaal voor warm water in badkamers, keukens en voor vloerverwarming, 

radiatoren, luchtbehandelingsunits, ...
 › Warm water van 25 tot 80°C 
 › "Gratis" verwarming en warm water via warmterecuperatie
 › Gebruikt warmtepomptechnologie voor de warmwaterbereiding: tot 17% zuiniger 

dan een gasketel
 › Mogelijkheid om zonnecollectoren aan te sluiten

 25 °C - 80 °C

Capaciteitklasse (kW)



118

W
e 

ca
re

C
om

fo
rt

Lu
ch

td
eb

ie
t

Vo
ch

tr
eg

el
in

g
Lu

ch
tz

ui
ve

rin
g

Af
st

an
ds

be
di

en
in

g 
& 

tim
er

O
ve

rig
e 

fu
nc

tie
s

Overzicht voordelen 
Binnenunits 

Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen
Wand-
model

Plafond-onderbouw-
modellen

Vloermodellen

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MB FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Invertertechnologie In combinatie met invertergestuurde buitenunits             
Afwezigheidsfunctie Tijdens een afwezigheid kan het binnencomfort worden behouden             
Enkel ventilator

De airconditioner kan worden gebruikt als ventilator, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te 
koelen of te verwarmen             

Zelfreinigend rooster
De filter reinigt zichzelf automatisch eenmaal per dag. Een eenvoudig onderhoud betekent een optimale 
energiezuinigheid en maximaal comfort zonder dat daarvoor een dure en tijdrovende service nodig is 

Vloer- en aanwezigheidssensor
De aanwezigheidssensor leidt de lucht weg van personen die in de ruimte worden gedetecteerd. De vloersensor detecteert de 
gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling tussen plafond en vloer  

Voorkomen van tocht
De ventilatorsnelheid en luchtuitblaasrichting worden gedurende het opstarten in verwarmingsstand of met uitgeschakelde thermostaat zodanig 
aangepast, dat tocht wordt voorkomen.  Na het opwarmen kan de luchtuitblaas en ventilatorsnelheid naar eigen wens ingesteld worden    

Fluisterstille werking Daikin-binnenunits zijn fluisterstil. Ook de buitenunits zullen de rust in de buurt niet verstoren      
Automatische omschakeling koelen/
verwarmen

Schakelt automatisch om tussen koeling en verwarming om de vooraf ingestelde temperatuur te behouden             

Luchtfilter Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen
G1
F8 

(optioneel)
G1  G1 

G1
F8 

(optioneel)


G1
F8 

(optioneel)
 G1 G1 G1 G1

Droogprogramma Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur             

Anti-plafondvervuiling
De luchtuitblaas van de binnenunit is speciaal zo ontworpen dat hij geen lucht tegen het plafond blaast, om vlekken 
op het plafond te voorkomen    

Verticale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaaslamell automatisch verticaal te laten bewegen, zodat in de kamer een gelijkmatige 
luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat      

Ventilatorsnelheden Meerdere ventilatorsnelheden, voor een optimaal comfortniveau 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2

Individuele lamelbesturing
Dankzij de individuele lamelbesturing via de bedrade afstandsbediening kan de positie van elke individuele lamel 
eenvoudig worden aangepast aan elke nieuwe indeling van de ruimte. Er zijn ook optionele sluitsets verkrijgbaar   

Weektimer Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat deze op een bepaald tijdstip van de dag of week begint te werken             
Infrarood-afstandsbediening Infrarood-afstandsbediening met LCD om uw binnenunit van op afstand te bedienen             
Bedrade afstandsbediening Infrarood-afstandsbediening om uw binnenunit van op afstand te bedienen             
Centrale afstandsbediening Centrale afstandsbediening om meerdere binnenunits van op één locatie te bedienen             

Automatische herstart Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen             
Zelfdiagnose Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven             
Condenspomp Vergemakkelijkt de afvoer van condenswater uit de binnenunit Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Optie Optie Optie Standaard

Multi-huurdersfunctie
De stroomtoevoer naar de binnenunit kan worden uitgeschakeld bij het verlaten van het gebouw of voor 
onderhoudswerken   () ()    ()  () ()  
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Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen
Wand-
model

Plafond-onderbouw-
modellen

Vloermodellen

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MB FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Invertertechnologie In combinatie met invertergestuurde buitenunits             
Afwezigheidsfunctie Tijdens een afwezigheid kan het binnencomfort worden behouden             
Enkel ventilator

De airconditioner kan worden gebruikt als ventilator, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te 
koelen of te verwarmen             

Zelfreinigend rooster
De filter reinigt zichzelf automatisch eenmaal per dag. Een eenvoudig onderhoud betekent een optimale 
energiezuinigheid en maximaal comfort zonder dat daarvoor een dure en tijdrovende service nodig is 

Vloer- en aanwezigheidssensor
De aanwezigheidssensor leidt de lucht weg van personen die in de ruimte worden gedetecteerd. De vloersensor detecteert de 
gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling tussen plafond en vloer  

Voorkomen van tocht
De ventilatorsnelheid en luchtuitblaasrichting worden gedurende het opstarten in verwarmingsstand of met uitgeschakelde thermostaat zodanig 
aangepast, dat tocht wordt voorkomen.  Na het opwarmen kan de luchtuitblaas en ventilatorsnelheid naar eigen wens ingesteld worden    

Fluisterstille werking Daikin-binnenunits zijn fluisterstil. Ook de buitenunits zullen de rust in de buurt niet verstoren      
Automatische omschakeling koelen/
verwarmen

Schakelt automatisch om tussen koeling en verwarming om de vooraf ingestelde temperatuur te behouden             

Luchtfilter Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen
G1
F8 

(optioneel)
G1  G1 

G1
F8 

(optioneel)


G1
F8 

(optioneel)
 G1 G1 G1 G1

Droogprogramma Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur             

Anti-plafondvervuiling
De luchtuitblaas van de binnenunit is speciaal zo ontworpen dat hij geen lucht tegen het plafond blaast, om vlekken 
op het plafond te voorkomen    

Verticale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaaslamell automatisch verticaal te laten bewegen, zodat in de kamer een gelijkmatige 
luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat      

Ventilatorsnelheden Meerdere ventilatorsnelheden, voor een optimaal comfortniveau 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2

Individuele lamelbesturing
Dankzij de individuele lamelbesturing via de bedrade afstandsbediening kan de positie van elke individuele lamel 
eenvoudig worden aangepast aan elke nieuwe indeling van de ruimte. Er zijn ook optionele sluitsets verkrijgbaar   

Weektimer Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat deze op een bepaald tijdstip van de dag of week begint te werken             
Infrarood-afstandsbediening Infrarood-afstandsbediening met LCD om uw binnenunit van op afstand te bedienen             
Bedrade afstandsbediening Infrarood-afstandsbediening om uw binnenunit van op afstand te bedienen             
Centrale afstandsbediening Centrale afstandsbediening om meerdere binnenunits van op één locatie te bedienen             

Automatische herstart Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen             
Zelfdiagnose Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven             
Condenspomp Vergemakkelijkt de afvoer van condenswater uit de binnenunit Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Optie Optie Optie Standaard

Multi-huurdersfunctie
De stroomtoevoer naar de binnenunit kan worden uitgeschakeld bij het verlaten van het gebouw of voor 
onderhoudswerken   () ()    ()  () ()  
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Opties & accessoires -  -binnenunits

Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen)

Roundflow 
(800x800)

4-zijdig (600x600) 2-zijdige luchtuitblaas Hoek (1-zijdige luchtuitblaas) Laag Standaard

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ-15~63A3 FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140
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BRC1E53
Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en 
achtergrondverlichting

• • • • • • • • • • • • •

Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(wit paneel standaard)

BRC7F530S *9*10 

(grijs paneel)

BRC7EB530 *9*10 

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52C
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmterecuperatiesysteem • • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmtepompsysteem • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Uniforme AAN/UIT-regelaar • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • • •
DCC601A51

Gecentraliseerde besturing met cloud-verbinding • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • •
Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS
Externe draadloze temperatuursensor • • • • • • • • • • • • •
Adapter voor bedrading (koppeling voor frisseluchtventilator) - - - - - - - - - - - - -

Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge 
contacten en instelpuntbesturing via 0-140Ω

KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing 
(bestuurt 1 volledig systeem)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2

Bedradingsadapter met 4 outputsignalen (Compressor / Fout, 
Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger output)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2

Bedradingsadapter met 2 outputsignalen (Compressor / Fout, 
Ventilator output)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - -

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders 
(netvoedinginterface printplaat 24VAC)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Externe besturingsadapter voor buitenunit - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Montagedoos / Montageplaat voor adapterprintplaten (voor 
units waar er geen ruimte is in de schakelkast)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - KRP1B101
KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

Connector voor contact gedwongen stop Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Aansluiting op centrale besturing Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

KJB212A
Schakelkast met aardklem (2 aansluitblokken) • - • • • - - • • • • • •
KJB311A
Schakelkast met aardklem (3 aansluitblokken) • - • • • - - • • • • • •
KJB411A
Schakelkast met aardklem

- - - - - - - - • • • • •
BRP7A51 *2/11
Adapter digitale ingang • • - - - • • • • • • • •

O
ve

rig
e

Decoratiepaneel (verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor andere, 

achterpaneel voor FXLQ)

BYCQ140DG (zelfreinigend) *5/*6

BYCQ140DGF *5/*6

BYCQ140DW (wit) *3

BYCQ140D7W1 (standaard)

BYFQ60CW (wit paneel)

BYFQ60CS (grijs/wit paneel)

BYFQ60B3 

(standaardpaneel)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - -

Kit voor rechtstreekse montage van het decoratiepaneel op de unit - - - - - - - - - - - - -

Pasring voor paneel om de vereiste installatiehoogte te verkleinen -
KDBQ44B60 

(Standaardpaneel)
- - - - - - - - - - -

Afdichtingskit voor luchtuitblaas in 3 of 2 richtingen KDBHQ55B140 *7 BDBHQ44C60 (wit & grijs paneel) - - - - - - - - - - -

Set voor verse luchttoevoer
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - -

Luchtuitblaasadapter voor rond kanaal - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Filterkamer voor onderaanzuiging - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - -

Duurzaam vervangfilter KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Condenspomp Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Sensorset BRYQ140A
BRYQ60AW (wit paneel)

BRYQ60AS (grijs paneel)
- - - - - - - - - - -

KEK26-1A
Ruisfilter (alleen voor elektromagnetisch gebruik)

- - • • • - - • - - - - -

*2 Er is een montagedoos nodig voor deze adapters
*3 De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het decoratiepaneel BYCQ140D7W1W toe te passen in omgevingen met een 
hoge vuilconcentratie
*4 Niet aanbevolen gezien de beperkte functionaliteit
*5 Voor de besturing van de BYCQ140D7GW1 is controller BRC1E vereist
*6 De BYCQ140DGW1 is niet compatibel met niet-invertergestuurde multi- en splitbuitenunits
*7 Optie niet verkrijgbaar in combinatie met BYCQ140D7GW1
*8 Beide delen van de frisseluchtinlaat zijn nodig voor elke unit
*9 Sensorfunctie niet beschikbaar
*10 Individueel regelbare lamelfunctie niet beschikbaar 
*11 Alleen mogelijk in combinatie met vereenvoudigde afstandsbediening BRC2/3E
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Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen)

Roundflow 
(800x800)

4-zijdig (600x600) 2-zijdige luchtuitblaas Hoek (1-zijdige luchtuitblaas) Laag Standaard

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ-15~63A3 FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140

A
da

p
te

rs
 e

n 
b

es
tu

rin
g

BRC1E53
Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en 
achtergrondverlichting

• • • • • • • • • • • • •

Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(wit paneel standaard)

BRC7F530S *9*10 

(grijs paneel)

BRC7EB530 *9*10 

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52C
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmterecuperatiesysteem • • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmtepompsysteem • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Uniforme AAN/UIT-regelaar • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • • •
DCC601A51

Gecentraliseerde besturing met cloud-verbinding • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • •
Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS
Externe draadloze temperatuursensor • • • • • • • • • • • • •
Adapter voor bedrading (koppeling voor frisseluchtventilator) - - - - - - - - - - - - -

Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge 
contacten en instelpuntbesturing via 0-140Ω

KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2 KRP4A52*2

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing 
(bestuurt 1 volledig systeem)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2 KRP2A51*2

Bedradingsadapter met 4 outputsignalen (Compressor / Fout, 
Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger output)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2 EKRP1B2*2

Bedradingsadapter met 2 outputsignalen (Compressor / Fout, 
Ventilator output)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - -

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders 
(netvoedinginterface printplaat 24VAC)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Externe besturingsadapter voor buitenunit - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Montagedoos / Montageplaat voor adapterprintplaten (voor 
units waar er geen ruimte is in de schakelkast)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - KRP1B101
KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

KRP1BA101/ 

KRP1B100

Connector voor contact gedwongen stop Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Aansluiting op centrale besturing Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

KJB212A
Schakelkast met aardklem (2 aansluitblokken) • - • • • - - • • • • • •
KJB311A
Schakelkast met aardklem (3 aansluitblokken) • - • • • - - • • • • • •
KJB411A
Schakelkast met aardklem

- - - - - - - - • • • • •
BRP7A51 *2/11
Adapter digitale ingang • • - - - • • • • • • • •

O
ve

rig
e

Decoratiepaneel (verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor andere, 

achterpaneel voor FXLQ)

BYCQ140DG (zelfreinigend) *5/*6

BYCQ140DGF *5/*6

BYCQ140DW (wit) *3

BYCQ140D7W1 (standaard)

BYFQ60CW (wit paneel)

BYFQ60CS (grijs/wit paneel)

BYFQ60B3 

(standaardpaneel)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - -

Kit voor rechtstreekse montage van het decoratiepaneel op de unit - - - - - - - - - - - - -

Pasring voor paneel om de vereiste installatiehoogte te verkleinen -
KDBQ44B60 

(Standaardpaneel)
- - - - - - - - - - -

Afdichtingskit voor luchtuitblaas in 3 of 2 richtingen KDBHQ55B140 *7 BDBHQ44C60 (wit & grijs paneel) - - - - - - - - - - -

Set voor verse luchttoevoer
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - -

Luchtuitblaasadapter voor rond kanaal - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Filterkamer voor onderaanzuiging - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - -

Duurzaam vervangfilter KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Condenspomp Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Sensorset BRYQ140A
BRYQ60AW (wit paneel)

BRYQ60AS (grijs paneel)
- - - - - - - - - - -

KEK26-1A
Ruisfilter (alleen voor elektromagnetisch gebruik)

- - • • • - - • - - - - -

Opties & accessoires -  -binnenunits
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Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen) Plafondonderbouwmodellen Wandmodellen Vloermodellen

Hoog rendement Groot 1-zijdige luchtuitblaas 4-zijdige luchtuitblaas Plafond- Vrijstaand

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

A
da
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te

rs
 e

n 
b

es
tu

rin
g

BRC1E53A

Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting • • • • • • • • • • • •
Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52C

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmterecuperatiesysteem • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmtepompsysteem • • • • • • • • • • • •
DCS302C51

Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Uniforme AAN/UIT-regelaar • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • •
DCC601A51

Gecentraliseerde besturing met cloud-verbinding • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • •
Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRSC01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

K.RSS

Externe draadloze temperatuursensor • • • • • • • • • • • •
Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en 

instelpuntbesturing via 0-140Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing 

(bestuurt 1 volledig systeem)
KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen 

(compressor/fout, ventilator, hulpverwarming, luchtbevochtiger)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 - - - - - KRP1B56 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Bedradingsadapter met 2 outputsignalen (Compressor / Fout, Ventilator output) - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders (netvoedinginterface printplaat 24VAC) DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Externe besturingsadapter voor buitenunit DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Installatiebox/montageplaat voor adapter-printplaten 

(Voor units waar geen ruimte in de schakelkast is)
KRP4A96 KRP4A96 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Connector voor contact gedwongen stop Standaard Standaard Standaard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Aansluiting op centrale besturing Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

KJB212A

Schakelkast met aardklem (2 aansluitblokken)
- - - • • • • - • - - -

KJB311A

Schakelkast met aardklem (3 aansluitblokken)
- - - • • • • - • - - -

KJB411A

Schakelkast met aardklem
- - - - - - - - - - - -

BRP7A51 *2 / 11

Adapter digitale ingang • • • • • • • • • • • •

O
ve

rig
e

Decoratiepaneel (verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor andere, 

achterpaneel voor FXLQ)
- - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Kit voor rechtstreekse montage van het decoratiepaneel op de unit - - - - - - - - - - - -

Pasring voor paneel om de vereiste installatiehoogte te verkleinen - - - - - - - - - - - -

Afdichtingskit voor luchtuitblaas in 3 of 2 richtingen - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Decoratiepaneel voor luchtuitblaas - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Set voor verse luchttoevoer - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Luchtuitblaasadapter voor rond kanaal KDAJ25K71 KDAJ25K140 - - - - - - - - - -

Duurzaam vervangfilter - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Condenspomp Standaard Standaard - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 Standaard K-KDU572EVE - - - -

Sensorset - - - - - - - - - - - -

KEK26-1

Ruisfilter (alleen voor elektromagnetisch gebruik)
- - • • • • - - • - - -

L-type leidingset (voor opwaartse richting) - - - KHFP5 m35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Er is een montagedoos nodig voor deze adapters

3* De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie

Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het decoratiepaneel BYCQ140D7W1W toe te passen in omgevingen met een hoge vuilconcentratie

*4 Niet aanbevolen gezien de beperkte functionaliteit

*5 Voor de besturing van de BYCQ140D7GW1 is controller BRC1E vereist

*6 De BYCQ140DGW1 is niet compatibel met Mini VRV, Multi en Split niet-invertergestuurde buitenunits

*7 Optie niet verkrijgbaar in combinatie met BYCQ140D7GW1

*8 Beide delen van de frisseluchtinlaat zijn nodig voor elke unit

*9 Sensorfunctie niet beschikbaar

*10 Individueel regelbare lamelfunctie niet beschikbaar

*11 Alleen mogelijk in combinatie met vereenvoudigde afstandsbediening BRC2/3E

Opties & toebehoren -  binnen en warm water
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Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen) Plafondonderbouwmodellen Wandmodellen Vloermodellen

Hoog rendement Groot 1-zijdige luchtuitblaas 4-zijdige luchtuitblaas Plafond- Vrijstaand

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63

A
da
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BRC1E53A

Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting • • • • • • • • • • • •
Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52C

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmterecuperatiesysteem • • • • • • • • • • • •
BRC3E52C

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmtepompsysteem • • • • • • • • • • • •
DCS302C51

Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Uniforme AAN/UIT-regelaar • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • •
DCC601A51

Gecentraliseerde besturing met cloud-verbinding • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • •
Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRSC01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

K.RSS

Externe draadloze temperatuursensor • • • • • • • • • • • •
Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en 

instelpuntbesturing via 0-140Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing 

(bestuurt 1 volledig systeem)
KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen 

(compressor/fout, ventilator, hulpverwarming, luchtbevochtiger)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 - - - - - KRP1B56 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Bedradingsadapter met 2 outputsignalen (Compressor / Fout, Ventilator output) - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders (netvoedinginterface printplaat 24VAC) DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Externe besturingsadapter voor buitenunit DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Installatiebox/montageplaat voor adapter-printplaten 

(Voor units waar geen ruimte in de schakelkast is)
KRP4A96 KRP4A96 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Connector voor contact gedwongen stop Standaard Standaard Standaard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Aansluiting op centrale besturing Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

KJB212A

Schakelkast met aardklem (2 aansluitblokken)
- - - • • • • - • - - -

KJB311A

Schakelkast met aardklem (3 aansluitblokken)
- - - • • • • - • - - -

KJB411A

Schakelkast met aardklem
- - - - - - - - - - - -

BRP7A51 *2 / 11

Adapter digitale ingang • • • • • • • • • • • •

O
ve

rig
e

Decoratiepaneel (verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor andere, 

achterpaneel voor FXLQ)
- - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Kit voor rechtstreekse montage van het decoratiepaneel op de unit - - - - - - - - - - - -

Pasring voor paneel om de vereiste installatiehoogte te verkleinen - - - - - - - - - - - -

Afdichtingskit voor luchtuitblaas in 3 of 2 richtingen - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Decoratiepaneel voor luchtuitblaas - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Set voor verse luchttoevoer - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Luchtuitblaasadapter voor rond kanaal KDAJ25K71 KDAJ25K140 - - - - - - - - - -

Duurzaam vervangfilter - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Condenspomp Standaard Standaard - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 Standaard K-KDU572EVE - - - -

Sensorset - - - - - - - - - - - -

KEK26-1

Ruisfilter (alleen voor elektromagnetisch gebruik)
- - • • • • - - • - - -

L-type leidingset (voor opwaartse richting) - - - KHFP5 m35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2 Er is een montagedoos nodig voor deze adapters

3* De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie

Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het decoratiepaneel BYCQ140D7W1W toe te passen in omgevingen met een hoge vuilconcentratie

*4 Niet aanbevolen gezien de beperkte functionaliteit

*5 Voor de besturing van de BYCQ140D7GW1 is controller BRC1E vereist

*6 De BYCQ140DGW1 is niet compatibel met Mini VRV, Multi en Split niet-invertergestuurde buitenunits

*7 Optie niet verkrijgbaar in combinatie met BYCQ140D7GW1

*8 Beide delen van de frisseluchtinlaat zijn nodig voor elke unit

*9 Sensorfunctie niet beschikbaar

*10 Individueel regelbare lamelfunctie niet beschikbaar

*11 Alleen mogelijk in combinatie met vereenvoudigde afstandsbediening BRC2/3E

Opties & toebehoren -  binnen en warm water

HXY080-125A HXHD125A
Condensbak EKHBDPCA2 -

Digitale I/O printplaat EKRP1HBAA -

Vraag-printplaat - Vereist voor aansluiting kamerthermostaat EKRP1AHTA -
Afzonderlijke gebruikersinterface (remocon) - Zelfde controller als bij cascade-

unit kan parallel of op een andere locatie worden gemonteerd. Als er 2 controllers 

worden geïnstalleerd, moet de installateur 1 master & 1 slave selecteren

EKRUAHTB -

Back-upverwarming EKBUHAA6(W1/V3) -

Bedrade kamerthermostaat - Vereist Vraag-printplaat EKRP1AHTA EKRTWA -

Draadloze kamerthermostaat - Vereist Vraag-printplaat EKRP1AHTA EKRTR1 -

Afstandssensor voor kamerthermostaat - Vereist Vraag-printplaat EKRP1AHTA EKRTETS -

Sanitaire warmwatertank: standaard

(boven op hydrobox gestapeld)
-

EKHTS200AC
EKHTS260AC

Sanitair warmwatertank - met mogelijkheid tot aansluiting van zonnecollector - EKHWP500B

Zonnecollector *1 - EKSV26P (verticaal) EKSH26P (horizontaal)

Pompstation - EKSRPS

*1 pompstation is vereist voor deze optie
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BRC1E52A/B

FXNQ-A

BRC4C65

Binnenunit FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Koelcapaciteit Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,00
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110
Verwarmen Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Afmetingen Unit Hoogte mm 620 / 720 (1)
Breedte mm 750 950 1.150
Diepte mm 200

Gewicht Unit kg 23,5 27,5 32
Omkasting Kleur Ongelakt

Materiaal Verzinkte staalplaat
Ventilator-
Luchtdebiet - 50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11/10,0 16,5/14,5/13,0
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11/10,0 16,5/14,5/13,0

Ventilator-Externe 
statische druk - 50Hz

Hoog/Nom. Pa
41/10 42/10 52/15 59/15 55/15

Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog/Nom. dBA 51/- 52/- 53/- 54/-
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 30/28,5/27 32/30/28 33/31/29 35/33/32

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 30/28,5/27 32/30/28 33/31/29 35/33/32
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 9,52

Gas Buitendiameter mm 12,7 15,9
Afvoer VP20 (I.D. 20/U.D. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

(1) Inclusief montagevoeten (2) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Vloerinbouwmodel

Ontworpen om te worden ingebouwd in wanden

 › Discreet ingebouwd in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn 
zichtbaar

 › Vereist zeer weinig montageruimte aangezien de unit slechts 200 mm diep is

 
 › Dankzij zijn beperkte hoogte (620 mm) past de unit perfect onder een raam
 › Hoge externe statische druk maakt flexibele montage mogelijk

FXNQ-A
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 BRC1E52A/B BRC4C65

FXDQ15-32A

Binnenunit FXDQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Koelcapaciteit Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110
Verwarmen Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Afmetingen Unit Hoogte mm 200
Breedte mm 750 950 1.150
Diepte mm 620

Vereiste plafondruimte > mm 240
Gewicht Unit kg 22 26 29
Omkasting Kleur Gegalvaniseerd staal / Niet gelakt
Ventilator-
Luchtdebiet - 50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min
7,5/7,0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/14,5/13,0

Ventilator-Externe 
statische druk - 50Hz

Hoog/Nom. Pa
30/10 44/15

Luchtfilter Type Afneembaar / afwasbaar / schimmelbestendig
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 50 51 52 53 54
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52

Gas Buitendiameter mm 12,7 15,9
Afvoer VP20 (I.D. 20/U.D. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

(1) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Satellietmodel met 
lage inbouwhoogte

Slanke vormgeving voor een gemakkelijke installatie

 › Dankzij compacte afmetingen eenvoudig te monteren in een plafondruimte 
van slechts 240 mm

 › Dankzij een middelhoge externe statische druk tot 44 Pa kan de unit worden 
gebruikt met kanalen van verschillende lengtes

 › Discreet ingebouwd in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters 
zijn zichtbaar

 › Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimten, 
bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor
 › Flexibele installatie aangezien de luchtaanzuigrichting kan worden 

gewijzigd van achteraanzuiging naar onderaanzuiging

 › Standaard condenspomp met opvoerhoogte van 600 mm zorgt voor een 
grotere flexibiliteit en snellere installatie

FXDQ-A3

600 mm
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 BRC1E52A/B BRC4C65

FXSQ-A

Inbouwsatellietmodel 
met middelhoge externe 
statische druk

Dunste en toch meest krachtige unit met middelhoge 
externe statische druk op de markt

 › Dunste unit in zijn klasse, slechts 245 mm (ingebouwde hoogte 300 mm) en 
daarom vormen nauwe plafondruimtes geen probleem meer 
 
 
 

 › Fluisterstille werking: geluidsdrukniveau van amper 25 dBA
 › Dankzij een middelhoge externe statische druk tot 150 Pa kan de unit 

worden gebruikt met kanalen van verschillende lengtes
 › Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade 

afstandsbediening is het luchttoevoervolume precies regelbaar
 › Discreet ingebouwd in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters 

zijn zichtbaar
 › Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimten, 

bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.
 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor 

en condenspomp 
 › Flexibel te installeren: luchtaanzuigrichting kan worden veranderd van 

bovenaanzuig naar onderaanzuig 

////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Voor autonoom gebruik 
in vals plafond  

 › Standaard ingebouwde condenspomp met opvoerhoogte van 625 mm 
zorgt voor een grotere flexibiliteit en snellere installatie

FXSQ-A
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Binnenunit FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A
Koelcapaciteit Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,041 0,045 0,092 0,095 0,121 0,157 0,214 0,243
Verwarmen Nom. kW 0,038 0,042 0,089 0,092 0,118 0,154 0,211 0,240

Afmetingen Unit Hoogte mm 245
Breedte mm 550 700 1.000 1.400 1.550
Diepte mm 800

Gewicht Unit kg 23,5 24 28,5 29 35,5 36,5 46 47 51
Omkasting Kleur Niet gelakt (gegalvaniseerd)

Materiaal Verzinkte staalplaat
Ventilator-
Luchtdebiet - 50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7,0 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21,0/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 39/34/28
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16,0 32/27/23 36/31,5/26 39/34/28

Ventilator-Externe 
statische druk - 50Hz

Hoog/Nom. Pa
150/30 150/40 150/50

Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 54 55 60 59 61 64
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 29,5/28/25 30/28/25 31/29/26 35/32/29 33/30/27 35/32/29 36/34/31 39/36/33 41,5/38/34

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 31,5/29/26 32/29/26 33/30/27 37/34/29 35/32/28 37/34/30 37/34/31 40/37/33 42/38,5/34
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 9,52

Gas Buitendiameter mm 12,7 15,9
Afvoer VP20 (I.D. 20/U.D. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

FXSQ-A

Automatische 
luchtdebietaanpssing
Selecteert automatisch de meest geschikte ventilatorcurve om 
binnen ±10% van het nominale luchtdebiet van de unit te blijven.

Waarom?

Na de installatiewerken blijkt vaak dat in de leidingen de 
luchtstroomweerstand afwijkt van de de oorspronkelijk berekende  

luchtstroomweerstand  het echte luchtdebiet kan heel wat 
lager of hoger dan het nominale luchtdebiet zijn, wat leidt tot een 
vermogendaling of oncomfortabele luchttemperatuur.

De functie Automatische Luchtdebietregeling past de snelheid van 
de ventilator van de unit automatisch aan het luchtkanaal aan (elk 
model beschikt over 10 of meer ventilatorcurves), wat de installatietijd 
reduceert.

Externe statische druk (Pa)

Luchtdebiet 

(nominaal)

Luchtdebiet 

(reëel)

Luchtdebiet (met 
automatische aanpassing)Curves weerstand 

kanalen

Ventilatorcurves

Luchtdebiet (m3/min)
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 BRC1E52A/B BRC4C65

FXMQ40P7

Inbouwsatellietmodel met 
hoge externe statische druk

Ideaal voor grote ruimten

FXMQ-P7: Externe statische druk tot 200 Pa

 › Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade 
afstandsbediening is het luchttoevoervolume precies regelbaar

 › Dankzij een hoge externe statische druk tot 200 Pa kan de unit worden 
gebruikt met kanalen van verschillende lengtes

 › Discreet ingebouwd in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters 
zijn zichtbaar

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor
 › Verse luchttoevoer geïntegreerd in hetzelfde systeem wat resulteert in 

lagere installatiekosten omdat geen bijkomend ventilatiesysteem vereist is 

 › Flexibele installatie aangezien de luchtaanzuigrichting kan worden 
gewijzigd van achteraanzuiging naar onderaanzuiging 
 
 
 
 
 
 
 

 › Standaard ingebouwde aftappomp met opvoerhoogte van 625 mm zorgt 
voor een grotere flexibiliteit en snellere installatie 
 
 
 
 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

FXMQ-P7

FXMQ-MB: Externe statische druk tot 270

 › Dankzij een hoge externe statische druk tot 270 Pa kan de unit worden 
gebruikt met kanalen van verschillende lengtes

 › Discreet ingebouwd in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters 
zijn zichtbaar

 › Unit met grote capaciteit: verwarmingscapaciteit tot 31,5 kW
 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor
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Binnenunit FXMQ-P7 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200 mB 250 mB
Koelcapaciteit Nom. kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 0,895 1,185
Verwarmen Nom. kW 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 0,895 1,185

Afmetingen Unit Hoogte mm 300 470
Breedte mm 1.000 1.400 1.380
Diepte mm 700 1.100

Vereiste plafondruimte > mm 350 -
Gewicht Unit kg 35 46 132
Omkasting Kleur Ongelakt -

Materiaal Verzinkte staalplaat
Ventilator-
Luchtdebiet - 50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 58/54,0/50 72/67,0/62
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 -/-/-

Ventilator-Externe 
statische druk - 50Hz

Hoog/Nom. Pa
200/100 270/160 270/170

Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet -
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog/Nom. dBA 61/- 64/- 67/- 65/- 70/- -/-
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 48/-/45

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 -/-/-
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 9,52

Gas Buitendiameter mm 12,7 15,9 19,1 22,2
Afvoer VP25 (I.D. 25/U.D. 32) PS1B

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/60/220-240/220 1~/50/220~-240
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

FXMQ-P7/FXMQ-MB

Automatische 
luchtdebietaanpssing
Selecteert automatisch de meest geschikte ventilatorcurve om 
binnen ±10% van het nominale luchtdebiet van de unit te blijven.

Waarom?

Na de installatiewerken blijkt vaak dat in de leidingen de 
luchtstroomweerstand afwijkt van de de oorspronkelijk berekende  
luchtstroomweerstandhet echte luchtdebiet kan heel wat lager 
of hoger dan het nominale luchtdebiet zijn, wat leidt tot een 
vermogendaling of oncomfortabele luchttemperatuur.

De functie Automatische Luchtdebietregeling past de snelheid van 
de ventilator van de unit automatisch aan het luchtkanaal aan (elk 
model beschikt over 10 of meer ventilatorcurves), wat de installatietijd 
reduceert.

Luchtdebiet (m3/min)

Luchtdebiet (met 
automatische aanpassing)

Curves weerstand 
kanalen

Luchtdebiet 
(reëel)

Luchtdebiet 
(nominaal)

Ventilatorcurves

Externe statische druk (Pa)
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ZELFREINIGENDE FILTER

ARGUMENTATIEKAARTEN 

FXFQ-A

Waarom kiezen voor een roundflow-cassette?
• Luchtuitblaas van 360°, voor een optimaal rendement en comfort in winkels, kantoorruimten en restaurants.

• Uniek zelfreinigend paneel.

Roundflow-cassette

Unieke, kostenbesparende functies
 › Daikin was de eerste fabrikant die een cassette 
lanceerde die het roundflow-principe combineerde 
met sensoren* en een uniek zelfreinigend paneel* 

... Hoogste energierendement

Zelfreinigende cassette

Standaard roundflow-cassette

Cumulatieve energievergelijking over 12 maanden

Energieverbruik (kWu)

juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. feb. maart april mei juni juli

9.000

8.000

7.000

6.000 

5.000

4.000 

3.000

2.000

1.000

0

Referenties 
Wolverhampton, VK 
Dankzij de dagelijkse 
filterreiniging daalden de 
bedrijfskosten tot 50% vergeleken 
met standaardoplossingen.

 › Het zelfreinigende paneel* betekent:

• een besparing tot 50% op de bedrijfskosten 
vergeleken met standaardoplossingen, dankzij de 
automatische dagelijkse filterreiniging

• er is minder tijd nodig om de filter te onderhouden: 
stof kan eenvoudig worden verwijderd met een 
stofzuiger zonder de unit te openen

• in omgevingen met fijn stop (bv. kledingswinkels) 
zorgt een filter met fijna maas (BYCQ140DGF) voor 
een consistente, optimale werking

• Roundflow-cassette: overzicht decoratiepalenen 
BYCQ140DG BYCQ140DGF BYCQ140DW BYCQ140D

Zelfreinigend 
paneel

Zelfreinigend 
paneel met 
filter met fijne 
maas

Wit paneel Standaardpaneel

Wit met grijze 
lamellen

Wit met grijze 
lamellen

Volledig wit Wit met grijze 
lamellen

Dankzij de aanwezigheidssensors* past de unit de 
ingestelde temperatuur aan of schakelt hij volledig uit 
als er niemand in de kamer aanwezig is, wat resulteert 
in een energiebesparing tot 27%. Verder zorgt de 
bijkomende vloersensor voor een optimaal comfort

Stof kan simpelweg met stofzuiger verwijderd worden, 
zonder de unit te openen.

Besparing tot 50% 
dankzij zelfreinigend 

paneel



… en meer comfort
 › Luchtuitblaas van 360°

 › De aanwezigheidssensor* leidt 
de lucht weg van personen 
die in de ruimte worden 
gedetecteerd

 › De vloersensor* detecteert de 
gemiddelde vloertemperatuur 
en zorgt voor een gelijkmatige 
temperatuurverdeling tussen het 
plafond en de vloer

* beschikbaar als optie
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Voordelen voor de installateur
 › Product met functies die uniek zijn op de markt
 › Minder tijd nodig voor onderhoudswerken ter plekke
 › Mogelijkheid om elk van de vier lamellen afzonderlijk te openen of 
te sluiten met de controller om het systeem af te stemmen op een 
veranderde inrichting van de ruimte

 › Eenvoudige instelling van de optionele sensor om het comfort te 
verbeteren en energie te besparen

Voordelen voor de consultant
 › Product met functies die uniek zijn op de markt
 › Ontwikkeld voor gebruik in kantoren en winkels van om het even 
welke vorm of formaat

 › Ideaal product om de BREEAM-score/EPDB te verbeteren in 
combinatie met Sky Air Seasonal Smart of VRV IV-warmtepompunits

Voordelen voor de eindgebruiker
 › Ontwikkeld voor gebruik in kantoren en winkels van om het even 
welke vorm of formaat

 › Perfecte omgeving: koude tocht of koude voeten behoren 
voorgoed tot het verleden

 › Bespaar tot 50% op de werkingskosten met het zelfreinigende 
paneel dat bovendien ook het onderhoud vergemakkelijkt

 › Bespaar tot 27% op uw energierekening dankzij de optionele sensor
 › Flexibel gebruik van de ruimte dankzij de individuele regeling van 
de lamellen

Flexibele montage
 › De lamellen kunnen afzonderlijk worden 
bestuurd of gesloten met behulp van de bedrade 
afstandsbediening, om het systeem aan te passen 
aan de inrichting van de ruimte. Er zijn ook optionele 
afsluitsets verkrijgbaar

aanwezigheidssensor vloersensor
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ZELFREINIGEND PANEEL, IDEAAL VOOR 
KLEDINGSWINKELS
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BRC1E52A/B

FXFQ20-63A

BRC7FA532F

Binnenunit FXFQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Koelcapaciteit Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Verwarmen Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Afmetingen Unit Hoogte mm 204 246 288
Breedte mm 840
Diepte mm 840

Gewicht Unit kg 19 20 21 24 26
Omkasting Materiaal Verzinkte staalplaat
Decoratiepaneel Model BYCQ140D7GFW1 - zelfreinigend paneel met filter met fijne maas

Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 130x950x950
Gewicht kg 10,3

Decoratiepaneel 2 Model BYCQ140D7GW1 - zelfreinigend paneel
Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 130x950x950
Gewicht kg 10,3

Decoratiepaneel 3 Model BYCQ140D7W1W - volledig wit
Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 50x950x950
Gewicht kg 5,4

Decoratiepaneel 4 Model BYCQ140D7W1 - wit met grijze lamellen
Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 50x950x950
Gewicht kg 5,4

Ventilator-
Luchtdebiet - 50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog/Nom. dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 9,52

Gas Buitendiameter mm 12,7 15,9
Afvoer VP25 (U.D. 32 / I.D. 25)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7FA532F

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het decoratiepaneel BYCQ140D7W1W toe te passen in omgevingen met 
een hoge vuilconcentratie. | BYCQ140D7W1: zuiver wit standaardpaneel met grijze lamellen; BYCQ140D7W1W: zuiver wit standaardpaneel met witte lamellen; BYCQ140D7GW1: zuiver wit zelfreinigend paneel.

Roundflow-cassette

Luchtuitblaas van 360° voor een optimaal rendement en comfort

 › Luchtuitblaas van 360° garandeert gelijkmatige verdeling van luchtstroom 
en temperatuur

 › Dagelijkse automatische filterreiniging resulteert in een hoger rendement & 
comfort en in lagere onderhoudskosten. Stof kan simpelweg met stofzuiger 
verwijderd worden, zonder de unit te openen

 › Twee optionele intelligente sensoren verbeteren de energiezuinigheid en 
het comfort

 › Individuele regeling van lamellen: kan worden aangepast aan elke 
meubelopstelling zonder dat u de unit van plaats moet veranderen

 › Eigentijds decoratiepaneel verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen: wit 
(RAL9010) met grijze lamellen, volledig wit (RAL9010) of zelfreinigend paneel

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp

 › Laagste montagehoogte op de markt: 214 mm voor klasse 20-63
 › Standaard condenspomp met opvoerhoogte van 675 mm zorgt voor een 

grotere flexibiliteit en snellere installatie 

 
675 mm

FXFQ-A
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ARGUMENTATIEKAARTEN

Voordelen voor de installateur
 › Uniek product op de markt!
 › Stilste unit op de markt (25 dBA)
 › Met de gebruiksvriendelijke afstandsbediening, 
beschikbaar in verschillende talen, kan de 
sensor-optie eenvoudig worden ingesteld en kan 
de positie van de lamellen individueel worden 
geregeld

 › Sluit aan op de Europese voorkeur. 

Voordelen voor de consultant
 › Uniek product op de markt!
 › Past esthetisch in elk modern kantoorinterieur
 › Ideaal product om de BREEAM-score/EPDB te 
verbeteren in combinatie met Sky Air Seasonal 
Smart (FFQ-C) of VRV IV-warmtepompunits 
(FXZQ-A) 

Voordelen voor de eindgebruiker
 › Technisch meesterschap en uniek design in één 
 › Stilste unit op de markt (25 dBA)
 › Perfecte werkomstandigheden: nooit meer koude 
tocht of koude voeten

 › Bespaar tot 27% op uw energierekening dankzij de 
optionele sensoren

 › Flexibel gebruik van ruimte en perfect geschikt 
voor elke meubelopstelling dankzij individuele 
lamellenregeling

 › Gebruiksvriendelijke afstandsbediening, 
beschikbaar in verschillende talen

Waarom kiezen voor een fully flat cassette

• Uniek ontwerp op de markt dat volledig vlak in het plafond kan worden geïntegreerd

• Combinatie van geavanceerde technologie en toprendement

• Meest stille cassette op de markt

Uniek ontwerp

 › Ontworpen door een Europees ontwerpbureau om 
volledig aan te sluiten op de Europese voorkeur

 › Past volledig vlak in het plafond, laat slechts 8 mm 
ruimte over

 › Past perfect in één plafondtegel, waardoor 
verlichting, luidsprekers en sprinklers in 
aangrenzende tegels kunnen worden geïntegreerd

 › Decoratiepaneel verkrijgbaar in 2 kleuren (wit en 
wit-zilver)

Onderscheid door technologie

Optionele aanwezigheidssensor
 › Wanneer er niemand in de kamer is, kan de sensor 
de ingestelde temperatuur aanpassen of de unit 
uitschakelen en zo energie besparen

 › Wanneer er mensen worden gedetecteerd, wordt 
de richting van de luchtstroom aangepast om te 
voorkomen dat koude tocht naar de aanwezigen 
wordt geblazen

Optionele vloersensor
 › Detecteert het temperatuurverschil en past de 
richting van de luchtstroom aan om een gelijkmatige 
temperatuurverdeling te garanderen

Toprendement

 › Seizoensrendementslabels tot 
*A+ +

 
 › Wanneer er niemand in de kamer is, kan de sensor 
de ingestelde temperatuur aanpassen of de unit 
uitschakelen, waarmee tot 27% energie kan worden 
bespaard

 › Individuele lamelbesturing: bestuur eenvoudig 
een of meerdere lamellen via de bedrade 
afstandsbediening (BRC1E52) wanneer u de ruimte 
anders inricht.  Wanneer u de lamellen volledig wil 
sluiten of blokkeren, hebt u de optie "Afdichtingskit 
uitblaasopening" nodig 
* voor FFQ25,35C in combinatie met RXS25,35L3

Stiltste unit op de markt

 › Stilste cassette op de markt (25 dBA, belangrijk voor 
kantoortoepassingen

Fully Flat Cassette
 Design & technologie worden 1
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BRC1E52A/B

FXZQ-A

BRC7F530W/S

Binnenunit FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Koelcapaciteit Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Verwarmen Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Afmetingen Unit Hoogte mm 260
Breedte mm 575
Diepte mm 575

Gewicht Unit kg 15,5 16,5 18,5
Omkasting Materiaal Verzinkte staalplaat
Decoratiepaneel Model BYFQ60CW

Kleur Wit (N9,5)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 46x620x620
Gewicht kg 2,8

Decoratiepaneel 2 Model BYFQ60CS
Kleur Wit (N9,5) + zilver
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 46x620x620
Gewicht kg 2,8

Decoratiepaneel 3 Model BYFQ60B3W1
Kleur Wit (RAL9010)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 55x700x700
Gewicht kg 2,7

Ventilator-
Luchtdebiet - 50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag 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
Verwarmen Hoog/Nom./Laag 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

Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog/Nom. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag 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

Verwarmen Hoog/Nom./Laag 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
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35

Gas Buitendiameter mm 12,7
Afvoer VP20 (I.D. 20/U.D. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220~-240
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7F530W (wit paneel) / BRC7F530S (grijs paneel) / BRC7EB530 (standaardpaneel)

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

(1) Afmetingen zonder besturingskast (2) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Fully flat cassette

Uniek ontwerp op de markt dat volledig vlak in het plafond 
kan worden geïntegreerd

 › Volledig plat te monteren in standaard plafondtegels, met slechts 8 mm 
extra

 › Opmerkelijke combinatie van iconisch design en technische meesterschap, 
met een elegante afwerking in wit of een combinatie van zilver en wit

 › Twee optionele intelligente sensoren verbeteren de energiezuinigheid en 
het comfort

 › Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimten, 
bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.

 › Individuele regeling van lamellen: kan worden aangepast aan elke 
meubelopstelling zonder dat u de unit van plaats moet veranderen!

 
 
 
 

 

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp

 › Standaard condenspomp met opvoerhoogte van 630 mm zorgt voor een 
grotere flexibiliteit en snellere installatie 

500 mm

FXZQ-A
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FXCQ20-40A

BRC1E52A/B BRC7C52

Binnenunit FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
Koelcapaciteit Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,031 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149
Verwarmen Nom. kW 0,028 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146

Afmetingen Unit Hoogte mm 305
Breedte mm 775 990 1.445
Diepte mm 620

Gewicht Unit kg 19 22 25 33 38
Omkasting Materiaal Verzinkte staalplaat
Decoratiepaneel Model BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Kleur Fris wit (6,5Y 9,5/0,5)
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 55x1.070x700 55x1.285x700 55x1.740x700
Gewicht kg 10 11 13

Ventilator-Luchtdebiet - 50Hz Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 10,5/9/7,5 11,5/9,5/8 12/10,5/8,5 15/13/10,5 16/14/11,5 26/22,5/18,5 32/27,5/22,5
Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 9,52

Gas Buitendiameter mm 12,7 15,9
Afvoer VP25 (U.D. 32 / I.D. 25)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220~-240
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7C52

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

(1) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Cassette-plafondinbouwmodel 
met tweezijdige luchtuitblaas

Dun, licht ontwerp dat moeiteloos in smalle gangen kan 
worden gemonteerd

 › Alle units zijn 620 mm diep, ideaal voor smalle ruimtes
 › Individuele regeling van lamellen: kan worden aangepast aan elke 

meubelopstelling zonder dat u de unit van plaats moet veranderen!
 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 

buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp
 › Stijlvolle unit die moeiteloos past in elk interieur. Bij uitgeschakelde unit zijn 

de lamellen volledig gesloten, en er zijn geen zichtbare luchtinlaatroosters
 › Optimaal comfort gegarandeerd dankzij de automatische afstemming van 

de luchtstroom op de vereiste belasting
 › Voor het onderhoud wordt het frontpaneel verwijderd
 › Standaard condenspomp met opvoerhoogte van 580 mm zorgt voor een 

grotere flexibiliteit en snellere installatie 
 
 

500 mm500 mm

FXCQ-A
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BRC1E52A/B

FXKQ-MA

BRC4C61

Binnenunit FXKQ 25 mA 32MA 40 mA 63MA
Koelcapaciteit Nom. kW 2,8 3,6 4,5 7,10
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 3,2 4,0 5,0 8,00
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,066 0,076 0,105
Verwarmen Nom. kW 0,046 0,056 0,085

Afmetingen Unit Hoogte mm 215
Breedte mm 1.110 1.310
Diepte mm 710

Gewicht Unit kg 31 34
Omkasting Materiaal Verzinkte staalplaat
Decoratiepaneel Model BYK45FJW1 BYK71FJW1

Kleur Wit
Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 70x1.240x800 70x1.440x800
Gewicht kg 8,5 9,5

Ventilator-Luchtdebiet - 50Hz Koelen Hoog/Laag m³/min 11/9 13/10 18/15
Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dBA 38,0/33,0 40,0/34,0 42,0/37,0
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 9,52

Gas Buitendiameter mm 12,7 15,9
Afvoer VP25 (U.D. 32 / I.D. 25)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 15
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C61

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

(1) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Cassette-
hoekplafondinbouwmodel

Unit met eenzijdige luchtuitblaas voor installatie in hoeken

 › Dankzij compacte afmetingen eenvoudig te monteren in een plafondruimte 
van slechts 220 mm (195 met afstandsstuk, verkrijgbaar als accessoire)

 › Een optimale luchtstroming ontstaat door uitblaas naar beneden, frontale 
uitblaas (via optioneel rooster) of een combinatie van beide

Neerwaartse uitblaas

Frontale uitblaas

Gesloten decoratiepaneel

Combinatie

 
 
 
 

 
 
 

 › Voor het onderhoud wordt het frontpaneel verwijderd
 › Standaard condenspomp met opvoerhoogte van 330 mm zorgt voor een 

grotere flexibiliteit en snellere installatie

 
500 mm

FXKQ-MA



138

 BRC1E52A/B BRC4C65

FXTQ50A

Binnenunit FXTQ 50A 63A 80A 100A
Koelcapaciteit Nom. kW 5,6 7,1 8,7 11,2
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 6,3 8 10,0 12,5
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,214 0,243 1,294 1,465
Verwarmen Nom. kW 0,211 0,240 1,294 1,465

Afmetingen Unit Hoogte mm 245 470
Breedte mm 1.400 1.550 1.380
Diepte mm 800 1.100

Gewicht Unit kg 47 51 137
Omkasting Materiaal Verzinkte staalplaat
Ventilator-
Luchtdebiet - 50Hz

Koelen Hoog/Laag m³/min
36/26 39/28 58/50 72/62

Ventilator-Externe 
statische druk - 50Hz

Hoog/Nom. Pa
150/50 140/50 221/132 270/191

Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dBA 39/33 42/34 48/45
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52

Gas Buitendiameter mm 15,9 19,1 22,2
Afvoer VP20 PS1B

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16 15
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie) / BRC3E52C (warmtepomp)
Bedrade afstandsbediening BRC1E52A

(1) Uitsluitend aansluitbaar op REYQ8-16T, RYYQ8-16T, RXYQ8-16T(9)

Inbouwsatellietmodel 
met hoog rendement

Voor het hoogste energierendement

 › Automatische luchtdebietregeling meet het luchtvolume en de 
statische druk en stemt die af op het nominale luchtdebiet, ongeacht 
de leidinglengte. Dit maakt de installatie eenvoudiger en garandeert 
een optimaal comfort. Bovendien kan de externe statische druk worden 
gewijzigd via de bedrade afstandsbediening om het luchttoevoervolume te 
optimaliseren (voor klasse 50 en 63)

 › Smalle plafondruimtes vormen geen probleem meer: units klasse 50 en 60 
passen er gemakkelijk in dankzij hun hoogte van 245 mm

 › Dankzij een hoge externe statische druk tot 270 Pa kan de unit worden 
gebruikt met kanalen van verschillende lengtes

 › Discreet ingebouwd in het plafond: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters 
zijn zichtbaar

FXTQ-A
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BRC1E52A/B

FXUQ-A

BRC7C58

Binnenunit FXUQ 71A 100A
Koelcapaciteit Nom. kW 8,0 11,2
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 9,0 12,5
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,090 0,200
Verwarmen Nom. kW 0,073 0,179

Afmetingen Unit Hoogte mm 198
Breedte mm 950
Diepte mm 950

Gewicht Unit kg 26 27
Omkasting Kleur Fris Wit

Materiaal Hars
Ventilator-
Luchtdebiet - 50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0

Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52

Gas Buitendiameter mm 15,9
Afvoer I.D. 20/U.D. 26

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/60/220-240/220-230
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7C58

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

(1) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Cassette-
plafondonderbouwmodel 
met vierzijdige luchtuitblaas

Unieke Daikin-unit voor hoge ruimten zonder vals plafond 
of zonder vrije vloerruimte

 ʯ Zelfs ruimten met een plafondhoogte tot 3,5 m kunnen 
probleemloos worden verwarmd of gekoeld zonder 
capaciteitsverlies

 ʯ Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
 ʯ Individuele regeling van lamellen: kan worden aangepast aan elke 
meubelopstelling zonder dat u de unit van plaats moet veranderen! 

 
 ʯ Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, DC-ventilatormotor en condenspomp

 ʯ Stijlvolle unit die moeiteloos past in elk interieur. Bij uitgeschakelde 
unit zijn de lamellen volledig gesloten, en er zijn geen zichtbare 
luchtinlaatroosters

 ʯ Optimaal comfort gegarandeerd dankzij de automatische 
afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting

 ʯ Vijf verschillende uitblaashoeken tussen 0° en 60° zijn 
programmeerbaar via afstandsbediening 

 

FXUQ-A

 ʯ Standaard condenspomp met opvoerhoogte van 500 mm zorgt 
voor een grotere flexibiliteit en snellere installatie 

 

//////////////////////////////////////////////

≤500

VP20
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BRC1E52A/B

FXHQ63A

BRC7G53

Binnenunit FXHQ 32A 63A 100A
Koelcapaciteit Nom. kW 3,6 7,1 11,2
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 4,0 8,0 12,5
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,107 0,111 0,237
Verwarmen Nom. kW 0,107 0,111 0,237

Afmetingen Unit Hoogte mm 235
Breedte mm 960 1.270 1.590
Diepte mm 690

Gewicht Unit kg 24 33 39
Omkasting Kleur Fris Wit

Materiaal Hars
Ventilator-
Luchtdebiet - 50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 9,52

Gas Buitendiameter mm 12,7 15,9
Afvoer VP20 (I.D. 20/U.D. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220~-240
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7G53

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

 (1) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Plafondonderbouwmodel

Voor brede ruimten zonder vals plafond of zonder vrije 
vloerruimte

 › Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in brede ruimten dankzij het 
Coanda-effect: uitblaashoek tot 100° 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 › Zelfs ruimten met een plafondhoogte tot 3,8 m kunnen probleemloos 
worden verwarmd of gekoeld zonder capaciteitsverlies

 › Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
 › Eenvoudig monteerbaar in hoeken en smalle ruimten, omdat 30 mm 

zijdelingse serviceruimte volstaat

 

//////////////////////
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Luchtuitlaat

Luchtinlaat

Belemmering

≥30030 of meer
(Onderhoudsruimte)

30 of meer
(Onderhoudsruimte)

 

 
 

 

FXHQ-A

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor 
en condenspomp

 › Stijlvolle unit die moeiteloos past in elk interieur. Bij uitgeschakelde unit zijn 
de lamellen volledig gesloten, en er zijn geen zichtbare luchtinlaatroosters
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         BRC1E52A/B           BRC7EB518

FXAQ20-32P

Binnenunit FXAQ 15P 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Koelcapaciteit Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,017 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050
Verwarmen Nom. kW 0,025 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060

Afmetingen Unit Hoogte mm 290
Breedte mm 795 1.050
Diepte mm 238

Gewicht Unit kg 11 14
Omkasting Kleur Wit (3,0Y8,5/0,5)
Ventilator-
Luchtdebiet - 50Hz

Koelen Hoog/Laag m³/min
7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14

Luchtfilter Type Afwasbaar kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog/Nom. dBA 52,0/- 53,0/- 54,0/- 55,5/- 57,0/- 60,0/- 65,0/-
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dBA 34,0/29,0 35,0/29,0 36,0/29,0 37,5/29,0 39,0/34,0 42,0/36,0 47,0/39,0
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 9,52

Gas Buitendiameter mm 12,7 15,9
Afvoer VP13 (I.D. 13/U.D. 18)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220~-240
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7EB518

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

Wandmodel

Voor ruimten zonder vals plafond of zonder vrije 
vloerruimte

 › Vlak, stijlvol frontpaneel, past moeiteloos in elk interieur en is eenvoudiger 
schoon te maken

 › Geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
 › Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimten, 

bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.
 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde DC-ventilatormotor
 › De lucht wordt comfortabel omhoog en omlaag verspreid dankzij  

5 verschillende uitblaashoeken die via de afstandsbediening kunnen worden 
geprogrammeerd

 › Het onderhoud kan eenvoudig via de voorzijde van de unit worden 
uitgevoerd

FXAQ-P
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 BRC1E52A/B BRC4C65

FXLQ20,25P

Binnenunit FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Koelcapaciteit Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000
Opgenomen 
vermogen - 50Hz

Koelen Nom. kW 0,049 0,090 0,110
Verwarmen Nom. kW 0,049 0,090 0,110

Afmetingen Unit Hoogte mm 600
Breedte mm 1.000 1.140 1.420
Diepte mm 232

Gewicht Unit kg 27 32 38
Omkasting Kleur Zuiver wit (RAL9010) / donkergrijs (RAL7011)
Ventilator-
Luchtdebiet - 50Hz

Koelen Hoog/Laag m³/min
7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dBA 35/32 38/33 39/34 40/35

Verwarmen Hoog/Laag dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Koelmiddel Type R-410A

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 6,35 9,52

Gas Buitendiameter mm 12,7 15,9
Afvoer U.D. 21 (Vinylchloride)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 15
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Bedrade afstandsbediening BRC1E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (warmterecuperatie-type) / BRC3E52C (warmtepomp-type)

Vloermodel

Voor perimeter zone airco

 › Met de optionele achterplaat kan de unit als vrijstaand model worden 
toegepast

 › Dankzij zijn beperkte hoogte past de unit perfect onder een raam
 › Stijlvolle moderne omkasting, afwerking in puur wit (RAL9010) en ijzergrijs 

(RAL7011) past moeiteloos in elk interieur
 › Vereist zeer weinig installatieruimte

 › Wandmontage vereenvoudigt het schoonmaken onder de unit, waar zich 
vaak stof verzamelt

 › Bedrade afstandsbediening eenvoudig integreerbaar in de unit

FXLQ-P

//////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

≥100 mm

≥1750 mm

Vloermodel Wandmodel

>20 mm

>20 mm
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HXY-A8

Binnenunit HXY 080A8 125A8
Koelcapaciteit Nom. kW 8,0 12,5
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 9,00 14,00
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 890x480x344
Gewicht Unit kg 44
Omkasting Kleur Wit

Materiaal Voorgelakte metaalplaat
Geluidsdrukniveau Nom. dBA -
Werkingsbereik Verwarmen Omgeving Min.~Max. °C -20~24

Waterzijde Min.~Max. °C 25~45
Sanitair warmwater Omgeving Min.~Max. °CDB NVT

Waterzijde Min.~Max. °C NVT
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2,087,5
Koelmiddelcircuit Diameter aan gaszijde mm 15,9

Diameter aan vloeistofzijde mm 9,5
Watercircuit Diameter leidingaansluitingen inch G 1"1/4 (vrouwelijk)
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220~-240
Stroom Aanbevolen zekeringen A 6~16

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Lage temperatuur 
hydrobox voor VRV

Voor een zeer efficiënte verwarming en koeling van 
ruimten

 › Lucht-water aansluiting op VRV voor toepassingen zoals vloerverwarming, 
luchtbehandelingsunits, lage temperatuur radiatoren,...

 › Wateruittredetemperaturen van 5°C tot 45°C zonder elektrische 
bijverwarming

 › Indrukwekkend werkbereik voor koud-/warmwaterproductie bij 
buitentemperaturen van -20 tot +43°C

 › Bespaart tijd bij het ontwerpen van het systeem omdat alle componenten 
aan de waterzijde volledig geïntegreerd zijn met directe controle over de 
wateruittredetemperatuur

 › Ruimtebesparend modern design met wandmontage
 › Geen gasaansluiting of olietank vereist
 › Aansluitbaar op VRV IV-warmtepomp en -warmterecuperatie

HXY-A8

VRV IV-warmtepomp 
VRV IV-warmterecuperatie

Lage temp. radiator

Luchtbehandelingsunit

Vloerverwarming

Vloeistofleiding

F1, F2 communicatie
Gasleiding

Warm/koud water VRV-binnenunits
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BS-kast

EKHWP-BEKHWP-B

HXHD-A8

Hogetemperatuur 
hydrobox voor VRV

Voor een efficiënte productie van warm water en 
verwarmen van ruimten

 › Lucht-water aansluiting op VRV voor toepassingen zoals badkamers, 
keukens, vloerverwarming, radiatoren en luchtbehandelingsunits

 › Wateruittredetemperaturen van 25 tot 80°C zonder elektrische 
bijverwarming

 › "Gratis" verwarming door afgevoerde warmte uit gekoelde ruimten toe te 
voeren naar ruimten waar verwarming of warm water nodig is

 › Gebruikt warmtepomptechnologie voor de warmwaterbereiding: tot 17% 
zuiniger dan een gasketel

 › Mogelijkheid om zonnecollectoren aan te sluiten op de sanitaire 
warmwatertank

 › Indrukwekkend werkbereik: warmwaterproductie bij buitentemperaturen 
van -20 tot +43°C

 › Bespaart tijd bij het ontwerpen van het systeem omdat alle componenten 
aan de waterzijde volledig geïntegreerd zijn met directe controle over de 
wateruittredetemperatuur

 › Diverse bedieningsmogelijkheden met weersafhankelijk instelpunt of 
thermostaatregeling

 › De binnenunit en sanitaire warmwatertank kunnen op elkaar worden 
geplaatst om plaats te besparen, of naast elkaar worden gemonteerd als de 
beschikbare hoogte beperkt is

 › Geen gasaansluiting of olietank vereist
 › Aansluitbaar op VRV IV-warmterecuperatie

VRV-warmterecuperatie 
(REYQ8-54T)

BS-kast

Hydrobox voor 
enkel verwarmen 

voor VRV 

Sanitaire 
warmwatertank

Daikin- 
zonnepaneel

Sanitair warmwater

Lage temp. radiator

Luchtbehandelingsunit

Vloerverwarming

VRV-binnenunits

25°C - 35°C

45°C - 75°C

25°C - 75°C

45°C - 75°C

Vloeistofleiding

F1, F2 communicatie

Gasleiding

Warm water

Persgasleiding

Binnenunit HXHD 125A8
Verwarmingscapaciteit Nom. kW 14,0
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 705x600x695
Gewicht Unit kg 92
Omkasting Kleur Metaalgrijs

Materiaal Voorgelakte metaalplaat
Geluidsdrukniveau Nom. dBA 42 (1) / 43 (2)

Fluisterstille nachtstand Niveau 1 dBA 38 (1)
Werkingsbereik Verwarmen Omgeving Min.~Max. °C -20~20 / 24 (3)

Waterzijde Min.~Max. °C 25~80
Sanitair warmwater Omgeving Min.~Max. °CDB -20~43

Waterzijde Min.~Max. °C 45~75
Koelmiddel Type / GWP R-134a / 1,430
Koelmiddelcircuit Diameter aan gaszijde mm 12,7

Diameter aan vloeistofzijde mm 9,52
Watercircuit Diameter leidingaansluitingen inch G 1" (vrouwelijk)

Waterverwarmingssysteem Watervolume Max.~Min. l 200~20
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/220~-240
Stroom Aanbevolen zekeringen A 20

(1) De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 55°C; LW 65°C (2) De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 70°C; LW 80°C (3) Lokale instelling (4) Bevat gefluoreerde broeikasgassen

HXHD-A8



EKHWP300B-PB
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Sanitaire warmwatertank

Kunststof sanitair-warmwatertank met ondersteuning via 
zonnesysteem

 › Capaciteit van 300 en 500 liter beschikbaar
 › Grote warmwatertank zorgt ervoor dat er altijd sanitair warm water 

beschikbaar is
 › Warmteverlies wordt tot een minimum beperkt dankzij de kwalitatief 

hoogstaande isolatie
 › Ondersteuning bij verwarming van ruimten mogelijk (enkel 500 l tank)
 › Ketel ontworpen voor aansluiting op zonnepaneelsysteem onder druk

EKHWP-B/PB

 
Onder druk Niet onder druk

Toebehoren EKHWP 300PB 500PB 300B 500B
Afmetingen Unit Breedte mm 595 790 595 790

Diepte mm 615 790 615 790
Gewicht Unit Leeg kg 58 89 59 93
Tank Watervolume l 294 477 300 500

Maximumwatertemperatuur °C 85
Isolatie Warmteverlies kWu/24u 1,5 1,7 1,3 1,4

Warmtewisselaar Sanitair warmwater Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404) Roestvrij staal
Oppervlak voorzijde m² 5,600 5,800 5,8 6
Volume interne spiraal l 27,1 29,0 27,9 29
Bedrijfsdruk bar 6 6
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K 2.790 2.825 2.790 2.900

Vullen Buismateriaal Roestvrij staal (DIN 1.4404) Roestvrij staal
Oppervlak voorzijde m² 3 4 2,7 3,8
Volume interne spiraal l 13 19 13,2 18,5
Bedrijfsdruk bar 3 3
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K 1.300 1.800 1.300 1.800

Hulpzonneverwarming Buismateriaal - Roestvrij staal (DIN 1.4404) Roestvrij staal
Oppervlak voorzijde m² - 1 - 0,5
Volume interne spiraal l - 2 - 2,3
Bedrijfsdruk bar - 3
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K - 280 - 280

Toebehoren EKHTS 200AC 260AC
Omkasting Kleur Metaalgrijs

Materiaal Gegalvaniseerd staal (gecoate metaalplaat)
Afmetingen Unit Hoogte Geïntegreerd in 

binnenunit
mm

2.010 2.285

Breedte mm 600
Diepte mm 695

Gewicht Unit Leeg kg 70 78
Tank Watervolume l 200 260

Materiaal Roestvrij staal (EN 1.4521)
Maximumwatertemperatuur °C 75
Isolatie Warmteverlies kWu/24u 1,2 1,5

Warmtewisselaar Aantal 1
Buismateriaal Duplexstaal (EN 1.4162)
Oppervlak voorzijde m² 1,56
Volume interne spiraal l 7,5

Sanitaire warmwatertank

Stapelbare roestvrijstalen sanitair-warmwatertank

 › De binnenunit en sanitaire warmwatertank kunnen op elkaar worden 
geplaatst om plaats te besparen, of naast elkaar worden gemonteerd als de 
beschikbare hoogte beperkt is

 › Capaciteit van 200 en 260 liter beschikbaar
 › Warmteverlies wordt tot een minimum beperkt dankzij de kwalitatief 

hoogstaande isolatie
 › Op geregelde tijdstippen kan de binnenunit het water verwarmen tot 60°C 

om bacteriegroei uit te sluiten
 › Efficiënte temperatuuropbouw: van 10°C naar 50°C in slechts 60 minuten

EKHTS-AC

EKHTS260ACEKHTS200AC
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EKSRPS4

EKSH26P

EKSV21P

Pompstation voor drukloze tank EKSRPS4A
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 815x142x230
Gewicht Unit kg 6
Voeding Fase 1~

Frequentie Hz 50
Spanning V 230

Pompstation

 › Bespaar energie en verminder de CO
2
-uitstoot met een zonnesysteem voor 

sanitaire warmwaterproductie
 › Het pompstation kan worden aangesloten op een zonnesysteem dat niet 

onder druk staat
 › Pompstation en bediening zorgen voor de overdracht van zonnewarmte 

naar de sanitaire warmwatertank

EKSRPS4A

Zonnecollector EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Montage Verticaal Horizontaal
Afmetingen Unit Hoogte x Breedte x Diepte mm 1.006x85x2.000 2.000x85x1.300
Gewicht Unit kg 33 42
Volume l 1,3 1,7 2,1
Oppervlak Buiten m² 2,01 2,60

Opening m² 1,800 2,360
Vochtopslorper m² 1,79 2,35

Coating Micro-therm (max. absorptie 96%, emissie ca. 5% +/-2%)
Vochtopslorper Harpvormige koperbuizenopstelling met lasergelaste aluminiumplaat met uiterst selectieve bekleding
Beglazing Enkel veiligheidsglas, +/- 92% doorlatend
Toegelaten dakhelling Min.~Max. ° 15~80
Bedrijfsdruk Max. bar 6
Temperatuur bij stilstand Max. °C 192
Thermische prestatie rendement collector (ηcol) % 61

Rendement collector nul verlies η0 % 0,781 0,784
Coëfficiënt warmteverlies a1 W/m².K 4,240 4,250
Temperatuur afhankelijk van warmteverliescoëfficiënt a2 W/m².K² 0,006 0,007
Thermische capaciteit kJ/K 4,9 6,5

Zonnecollector

Thermische zonnecollector voor sanitair warm water

 › Zonnecollectoren kunnen tot 70% van de nodige energie leveren voor uw 
productie van warm water - een enorme kostenbesparing

 › Verticale en horizontale zonnecollectors voor de productie van sanitair 
warm water

 › Zeer efficiënte collectoren zetten alle kortegolfzonnestralingen in warmte 
om dankzij hun uiterst selectieve bekleding

 › Eenvoudig te monteren op dakpannen

EKS(V/H)-P
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Daikin heeft het grootste aanbod DX-ventilatie 

op de markt. Met een uitgebreid gamma 

luchtbehandelingsunits helpen we een frisse, 

gezonde en comfortabele omgeving te 

creëren in kantoren, hotels, winkels en andere 

commerciële omgevingen.
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DAIKIN LUCHTBEHANDELINGSUNIT EN ERQ/VRV PLUG & PLAY AANSLUITING
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Ventilatie



152

Daikin-luchtbehandelingsunits

Waarom kiezen voor een 
luchtbehandelingsunit van Daikin?

• Energiezuinigheid en binnenluchtkwaliteit

• Ruim assortiment luchtbehandelingsunits

• Brede reeks functies en opties 

• Hoogwaardige componenten 

• Efficiënte werking en energiebesparing 

• Uitstekende bedrijfszekerheid en prestaties 

• Diverse toepassingen mogelijk, waaronder 

airconditioning en industriële proceskoeling

• Plug-and-play-concept voor eenvoudige 

montage en inbedrijfstelling

ARGUMENTATIEKAARTEN 

Voordelen voor de installateur
 › Eenvoudige opstart en inbedrijfstelling via vooraf 
geprogrammeerde DDC-controller en externe klemverbinding 
zodat niet in de panelen van de unit moet worden geboord

 › Fabrieksmatige elektrische bedrading verkort de installatietijd
 › Geïntegreerd elektrisch bedieningspaneel voorkomt het risico

   op beschadiging tijdens transport en installatie

Voordelen voor de consultant
 › Onbeperkt aantal configuratie-mogelijkheden

Voordelen voor de 
eindgebruiker
 › Meer controle dan ooit tevoren: zo kan de gebruiker heel wat

   instellingen zelf bepalen, wat resulteert in een ongeziene      
   flexibiliteit in bedrijf
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Marketinghulpmiddelen
 › Bekijk de time-lapse-video van de bouw van een Daikin 
luchtbehandelingsunit op https://youtu.be/My7I5sPoVuY

Plug & play-ontwerp

› Snelkoppeling laagspanningsconnectoren 
tussen verschillende bouwdelen van de 
luchtbehandelingsunit 

Eenvoudige opstart en inbedrijfstelling

 › Vooraf geprogrammeerde besturingselementen
 › Verlaagt het energieverbruik en de bedrijfskosten

Gebruiksklare besturingsoplossing voor 
Daikin-luchtbehandelingsunits

 › Elektrisch besturingspaneel inclusief DDC-besturing 
(Direct Digital Control)

 › Interne aansluiting van alle sensoren & 
drukmeetapparatuur

 › Ingebouwde temperatuur-, vochtigheid- en  
CO

2
-sensoren

 › Interne elektrische bedrading voor alle componenten 

Energiezuinig en tegelijk gericht op een 
maximaal comfort 

 › Er kunnen instelpunten worden gespecificeerd voor 
de toevoer-, afvoer- of ruimtetemperatuur

 › Nauwkeurge besturing van alle componenten 
van de luchtbehandelingsunit, zoals luchtkleppen, 
warmterecuperatiewielen, regelkranen, 
drukschakelaars voor filters en ventilatoren, 
ventilatormotoren en snelheidsregelaars
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Luchtbehandelingsunits

Luchtbehandelingsgroepen
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D-AHU Professional

750 m3/h
tot 144,000 m3/h

Modular P
 › Vooraf geconfigureerde 
groottes 

 › Plug & play-ontwerp
 › EC-ventilatortechnologie
 › Hoogwaardige aluminium 
tegenstroomplaat 
warmtewisselaar

 › Compacte vormgeving 
 

D-AHU  
Modular R D-AHU  

Modular P D-AHU  
Modular L

500 m3/h
tot 25,000 m3/h

500 m³/h  
tot 15,000 m³/h

100 m³/h  
tot 3,400 m³/h

Professional
 › Vooraf geconfigureerde groottes
 › Op maat gemaakt van individuele klanten
 › Modulaire constructie

Modular R
 › Vooraf geconfigureerde 
groottes

 › Plug & play-ontwerp
 › EC-ventilatortechnologie
 › Warmteterugwinnings-
wiel

 › Compacte vormgeving

Modular L
 › Vooraf geconfigureerde 
groottes 

 › Plug & play-ontwerp
 › EC-ventilatortechnologie
 › Hoogwaardige 
aluminium 
tegenstroomplaat 
warmtewisselaar

 › Units met geringe 
hoogte

 › Voor gebruik in valse 
plafonds
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Constructietype SP 65 SP 45

Profiel

Aluminium standaard standaard

Geanodiseerd aluminium optie optie

Aluminium met thermische onderbreking optie optie

Geanodiseerd aluminium met thermische onderbreking optie optie

Hoekstuk Glasvezel verstevigd nylon standaard standaard

Isolatie paneel

Polyurethaanschuim met dichtheid van 45 kg/m3 thermisch 

geleidingsvermogen 0,020 W/m*K brandwerendheidsklasse 1
standaard standaard

Mineraalwol met dichtheid 90 kg/m3 thermisch geleidingsvermogen 0,037 W/m*K 

(bij 20°C) brandwerendheidsklasse 0
optie optie

Extern Aluzinc 
plaatmateriaal

Gegalvaniseerd staal standaard standaard

Aluminium optie optie

AISI 304 roestvrij staal optie optie

Intern Aluzinc 
plaatmateriaal

Gegalvaniseerd staal standaard standaard

Vooraf gecoat gegalvaniseerd staal optie optie

Met grijs Plastisol bedekt gegalvaniseerd staal optie optie

Aluminium optie optie

AISI 304 roestvrij staal optie optie

Basisframe
Aluminium

standaard  
(van bouwgrootte 1 tot bouwgrootte 17)

standaard 
(van bouwgrootte 1 tot bouwgrootte 17)

Gegalvaniseerd staal
standaard 

(van bouwgrootte 18 tot bouwgrootte 27)
standaard 

(van bouwgrootte 18 tot bouwgrootte 27)
Hendel Met glasvezel verstevigd nylon standaard standaard

Type

Compressietype standaard standaard

Type scharnierfunctie (mogelijkheid om deur te verwijderen) optie optie

D-AHU Professional
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Toevoerzijde 

1  Luchtkleppensectie inclusief roosters, in de fabriek 
gemonteerde actuatoren

2  Zakkenfilter met in de fabriek gemonteerde drukverschil-
manometer en scharnierende deur

3  Warmteterugwinningsysteem (platenwarmtewisselaar of 
warmtewiel)

4  Mengkast met luchtkleppen en in de fabriek gemonteerde 
actuatoren

5  R-410A met warmtewissellaar met gegalvaniseerd lekbak 
en druppelafscheider

6  Luchttoevoerventilator (met scharnierende deur, kijkglas, 
aandrijfbescherming, gemonteerde en

          bekabelde verlichting en AAN/UIT-schakelaar)

De typische configuraties van Daikin 
luchtbehandelingsunits laten heel wat uiteenlopende 
functies toe. Ons systeem biedt talrijke opties voor 
aanpassing op maat, met name via een uitgebreid 
aanbod aan variaties en extra functionaliteit.  

Ventilatoren
 › Ventilator met voorwaarts gebogen 
schoepen

 › Ventilator met achterwaarts gebogen 
schoepen

 › Ventilator met achterwaarts gebogen 
airfoil-schoepen

 › Vrijloopventilator
 › EC-plugventilator

Wisselaars
 › Waterbatterijen
 › Stoomwarmtewisselaars
 › Directe-expansiebatterij
 › Batterijen op oververhit water
 › Elektrische verwarmingsbatterijen

Bevochtigers
 › Bevloeiingsbevochtiger zonder pomp (verlies water)
 › Bevloeiingsbevochtiger met recirculatiepomp
 › Sproeibevochtiger zonder pomp (verlies water)
 › Sproeibevochtiger met recirculatiepomp
 › Stoombevochtiger met centrale stoomproductie
 › Stoombevochtiger met lokale stoomopwekker
 › Bevochtiger met waterverneveling (perslucht)

Het werkingsprincipe in een oogopslag

Afvoerlucht

Verse lucht

Luchtbehandelingsunits



8 7

5 6

Common design New McQuay designCommon design New McQuay designConventioneel ontwerp Daikin-ontwerp
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Warmterecuperatiessystemen
 › Warmtewiel (condensatie of sorptie)
 › Platenwarmtewisselaar (optionele 
bypass)

 › "twin coil" warmtewisselaar

Sectie Overige 
 › Geluidsdemper sectie
 › Mengkast-sectie met actuatoren 
of manueel geregelde 
luchtkleppen

 › Lege sectie

Toebehoren
 › Regelingsapparatuur
 › Vorstbeveiliging
 › Manometers
 › Aandrijfbescherming
 › Dak
 › …

Filters
 › Synthetisch vouwfilter
 › Vlakke filter uit aluminium gaas
 › Compactfilters
 › Soepele zakkenfilter
 › Hoogrendementsfilter
 › Actieve kool-absorptiefilter
 › Actieve koolontgeuringsfilter

Retourzijde 

7  Zakkenfilter met in de fabriek 
gemonteerde drukverschil-
manometer en scharnierende deur

8  Luchtafvoerventilator (met 
scharnierende deur, kijkglas, 
aandrijfcontrole, gemonteerde en 
bekabelde verlichting en AAN/UIT-
schakelaar)

9  Mengkast met luchtklep en in de 
fabriek gemonteerde actuatoren

10  Warmteterugwinningsysteem 
(platenwarmtewisselaar of 
warmtewiel) 

11  Luchtkleppensectie inclusief 
ventilatieroosters, in de fabriek 
gemonteerde actuatoren

Besturingssysteem op basis van  
plug & play-oplossingen
 › Regeling luchttemperatuur en/of 
vochtgehalte

 › Ijswater en DX-koeling
 › Free cooling
 › Automatische CO

2
-regeling

Uniek deelnaadprofiel
 › Geen koudebruggen voor de volledige luchtbehandelingsunit
 › Glad binnenoppervlak met verbeterde binnenluchtkwaliteit 
(IAQ of Indoor Air Quality) 
 

Toevoerlucht

Retourlucht

Luchtbehandelingsunits
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Flexibel ontwerp
De Daikin Professional-luchtbenhandelingsunits zijn beschikbaar in 27 
vooraf bepaalde configuraties, die zijn geoptimaliseerd voor de meest 
kosteneffectieve selectie- en productiestandaardisering.
 › Luchtdebieten van 500 m3/u tot 144.000 m³/u
 › Alle bouwgroottes worden modulair gemaakt om het transport en 
de montage ter plaatse te vereenvoudigen.

Variabele afmetingen

Professional
De meest flexibele oplossing

Voorbeeld
 › Breedte & hoogte aanpasbaar in stappen van 1 cm
 › Geen meerkost voor niet-gestandaardiseerde 
unitafmetingen

 › Geen langere levertijd

Grootte Luchtdebiet (m3/u) Hoogte - mm Breedte - mm
1 1.105 550 850
2 1.550 600 900
3 1.980 650 950
4 2.600 780 1.100
5 3.170 780 1.150
6 3.550 800 1.150
7 4.000 800 1.250
8 4.800 850 1.300
9 5.560 900 1.350
10 6.600 900 1.550
11 7.950 1.100 1.550
12 9.320 1.100 1.650
13 10.050 1.150 1.650

Grootte Luchtdebiet (m3/u) Hoogte - mm Breedte - mm
14 13.200 1.400 1.850
15 19.200 1.500 2.100
16 25.300 1.580 2.650
17 31.500 1.750 2.750
18 37.000 1.800 3.240
19 43.400 2.100 3.090
20 51.300 2.250 3.340
21 58.000 2.250 3.820
22 67.500 2.400 4.040
23 78.000 2.450 4.490
24 84.700 2.700 4.490
25 98.000 2.850 4.890
26 111.000 2.850 5.490
27 124.000 3.000 5.990

Luchtdebiet 
(m3/u)

Bouwgrootte Hoogte 
(mm)

Breedte 
(mm)

Uitstroom-
snelheid

(m/s)

15.000
STD 15 1.500 2.100 1,95

1.500x1.750 1.500 1.750 2,46

Plug & play: Meer controle, meer flexibiliteit
Dankzij het nieuwe plug & play besturingssysteem hebben 
eindgebruikers meer controle dan ooit tevoren: zo kunnen 
ze heel wat instellingen zelf bepalen, wat resulteert in een 
ongeziene flexibiliteit in bedrijf. Het in de fabriek gemonteerde 
elektrische bedieningspaneel, volledig met Direct Digital 
Controller (DDC), wordt gecombineerd met ingebouwde
temperatuur-, vochtigheid- en CO2-sensoren voor een 
optimale controle over de combinatie van luchtkleppen, 
warmtewielen, regelkranen, drukschakelaars voor filters en 
ventilatoren, ventilatormotoren en inverters. Alle componenten 
worden intern bedraad en individuele luchtbehandelingsunit-

modules worden gekoppeld via snelkoppelingen. Het 
besturingssysteem van de luchtbehandelingsunits 
kan instaan voor het beheer van de koelwaterbatterij, 
warmwaterbatterij, DX koel- en/of verwarmingsbatterij(en) 
(samen met ERQ/VRV) met enkelvoudige of meervoudige 
koelmiddelcircuits (tot maximaal vier circuits per DX-
batterij).

Luchtbehandelingsunits
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Luchtbehandelingsunits

Modular R 
Compacte luchtbehandelingsunit met warmterecuperatiewiel

Energiezuinigheid en binnenluchtkwaliteit
Luchtdebieten van 500 m3/u tot 25.000 m3/u
Deze reeks is niet alleen modulair en compact, maar 
ook zeer efficiënt.
De toevoeging van een warmtewisselaar met 
warmterecuperatiewiel in de units zorgt voor 
een temperatuurefficiëntie van 85% en een 
vochtigheidsefficiëntie tot 60%. 
 
Levenslang besparen
Hoewel de startinvestering en installatie belangrijke 
factoren zijn in de totale kostprijs van een 
luchtbehandelingsunit, zijn de units uit de Modular 
reeks ontworpen om de energiekosten  gedurende 
hun volledige levensduur te drukken. Kenmerken zoals 
constant luchtdebiet (CAV) of drukregeling (VAV),
energiespaarstand, nachtstand en de 
programmeerbare timer leveren allemaal aanzienlijke 
besparingen op. Besparingen die een snelle 
terugverdientijd van de investering garanderen 

Sterktes
 › Luchtdebietregeling via meting bij het aanzuigcorens
 › Eenvoudige inbedrijfstelling
 › Nominaal luchtdebiet geprogrammeerd in de fabriek
 › Fluisterstille werking
 › Motoren met een toprendement en een IE4-klasse
 › Met Eurovent-certificaat

Normen 
De Modular luchtbehandelingsunits van Daikin 
voldoen aan destrengste normen op de markt:
 › EN 1886:2007
 › EN 13053:2011
 › EN 13779:2007
 › VDI 6022-1:2011
 › EN 15251:2007
 › EN 308:1997

Eenvoudig, snel te installeren
Het plug-and-play ontwerp van de reeks is meer 
dan zomaar een handigheid voor installateurs. Er 
is ook kostenbesparing want er hoeven geen dure 
aanpassingen te gebeuren voordat de unit in dienst 
kan worden gesteld. Plug-and-play maakt ieders leven 
eenvoudiger, veiliger en zuiniger.

* Geluidsdrukniveau vanuit unit op 1 meter afstand en volgens ISO 3744 (toevoer-/afvoerkanaal)

D-AHU Modular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Luchtdebiet m3/u 1.200 1.700 2.700 4.100 5.500 6.100 7.000 9.100 11.500 15.000

Temp. rendement winter % 81,30 76,60 76,90 77,20 76,80 77,10 78,10 77,20 77,20 77,90

Externe statische druk Nom. Pa 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Stroom Nom. A 2,64 3,98 2,20 3,30 4,10 4,60 4,98 6,48 8,52 10,68

Opgenomen vermogen Nom. kW 0,59 0,89 1,40 2,03 2,60 2,84 3,10 4,14 5,20 6,68

SFPv kW/m3/s 1,78 1,88 1,86 1,78 1,70 1,68 1,60 1,64 1,63 1,69

Netvoeding Fase ph 1 1 1 3+N 3+N 3+N 3+N 3+N 3+N 3+N

Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Spanning V 230 230 230 400 400 400 400 400 400 400

Afmetingen van unit Lengte mm 1.700 1.700 1.800 1.920 2.080 2.280 2.400 2.450 2.280 2.400

Diepte mm 720 820 990 1.200 1.400 1.400 1.600 1.940 1.940 2.300

Totale hoogte mm 1.320 1.320 1.540 1740 1740 1920 1920 2.180 2.460 2.570

Gewicht van unit kg 325 350 475 575 750 790 950 1.330 1.410 1.750

Geluidsniveau Lp dBA* 36 43 38 41 42 41 41 39 41 40



160

 › Deze reeks is niet alleen modulair en compact, maar 
ook zeer efficiënt.

 › De toevoeging van een hoogwaardige aluminium 
tegenstroomplaat in de units zorgt voor een 
temperatuurefficiëntie van 92%.

 › Luchtdebieten van 500 m3/u tot 15.000 m3/u
 › Geen contaminatie mogelijk
 › SFP > 1200

 › Luchtdebieten van 100 m3/u tot 3.400 m3/u
 › Vooraf geconfigureerde groottes
 › Plug & play-ontwerp
 › EC-ventilatortechnologie
 › Hoogwaardige aluminium tegenstroomplaat 
warmtewisselaar

 › Units met geringe hoogte
 › Voor gebruik in valse plafonds

Modular P
Snelle oplossing voor klimaatregeling

Luchtbehandelingsunits

Modular L
Premium rendement unit

D-AHU Modular 2 3 4 5 6 7
Luchtdebiet m3/u 300 600 1200 1500 2500 300

Temp. rendement winter % 90 90 90 89 90 89

Externe statische druk Nom. Pa 500 600 500 350 300 350

Netvoeding V-ph-Hz 230-1-50 400-3+N-50

SFPv kW/m3/s 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6

Afmetingen van unit Lengte mm 1410 1470 1550 1550 1800 1800

Diepte mm 870 980 1335 1335 2000 2000

Totale hoogte mm 280 350 415 415 500 500

D-AHU Modular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Luchtdebiet m3/u 1100 1600 2400 3000 3600 4600 5300 8000 10200 12300

Temp. rendement winter % 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Externe statische druk Nom. Pa 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Netvoeding V-ph-Hz 230-1-50 400-3+N-50

Afmetingen van unit Lengte mm 2030 2200 2610 2660 2800 3210 3340 3840 4060 4190

Diepte mm 720 820 990 1200 1400 1400 1600 1940 1940 2300

Totale hoogte mm 1320 1320 1540 1740 1740 1920 1920 2180 2460 2570
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Daikin verse luchtsysteem 
Het Daikin verse luchtsysteem biedt een integrale 
oplossing, inclusief fabrieksmatige geïnstalleerde 
en geconfigureerde unitbesturingen (expansieklep, 
besturingskast en luchtbehandelingsbesturing) en 
sensor. Deze unieke oplossing zorgt voor een  
plug-and-play-aansluiting van onze 
luchtbehandelingsunits op Daikin ERQ- en VRV-
condensatie-units.

Hoog rendement
De Daikin warmtepompen staan bekend om 
hun hoge energiezuinigheid. Het combineren 
van een luchtbehandelingsunit met een 
warmterecuperatiesysteem is uiterst doeltreffend, 
want een kantoorsysteem kan vaak in koelingsmodus 
zijn terwijl de buitenlucht te koud is om naar binnen 
te worden geleid in onbehandelde toestand. In dat 
geval wordt de warmte van de kantoren gewoon 
overgedragen om de koude binnenkomende verse 
lucht op te warmen. 

Hoge comfortniveaus
De Daikin ERQ- en VRV-units reageren snel 
op schommelingen in de temperatuur van de 
toegevoerde lucht, zodat de binnentemperatuur 
stabiel blijft en het comfort van de eindgebruiker 
wordt verhoogd. Het summum is het VRV-gamma dat 
het comfort nog verder verhoogt door een continue 
verwarming te bieden, zelfs tijdens de ontdooicyclus.

Luchtbehandelingsunits

Toepassingen luchtbehandelingsunits

VRV IV of ERQ-

condensorunit

Elektronische interface  

(EKEQ)

Expansieventiel 

(EKEXV)

In de fabriek gemonteerd en gelast  

Fresh Air-pakket

Meer informatie over de aansluiting van VRV- or ERQ DX-units  
op luchtbehandelingsunits vindt u in het hoofdstuk Ventilatie &  
Biddle-luchtgordijnen van deze catalogus.



Eurovent-certificaat
Daikin Applied Europe S.p.A. neemt deel aan het 
Eurovent Certified Performance-programma voor 
luchtbehandelingsunits.
Controleer de geldigheid van het certificaat op: www.
eurovent-certification.com or www.certiflash.com

Eurovent Classificatie volgens EN1886

D1
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U <= 0,5

TB1
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b
 <= 1

F8
1
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b
 <= 0,75
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4
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b
 <= 0,45
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2
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0,45 < K

b
 <= 0,6
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L2
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L2
0,63

L3
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L3
1,90

D1

L1

L1

F9

T2

TB2

Resultaat sp65
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Software
ASTRA Pro
ASTRA is een krachtige selectiesoftware van Daikin die de mogelijkheid biedt om de juiste technische keuzes 
te maken en een economische valorisatie van iedere luchtbehandelingsunit uit te voeren en zo de klant 
een snelle en alomvattende service te bieden. Deze complete tool is geschikt voor de configuratie van 
ieder producttype en voldoet perfect aan de strengste ontwerpvereisten. Het resultaat is een uitgebreide 
economische offerte, inclusief alle technische gegevens en tekeningen, de psychometrische grafiek met de 
luchtbehandelings- en ventilatorrendementscurves. Daar is het echter niet bij gebleven, want Daikin is verder 
gaan ontwikkelen.

Luchtbehandelingsunits

Sterkte van omkasting 
Max. relatieve vervorming mm x m-1

T5
Geen vereisten

TB5
Geen vereisten

Luchtlekkage omkasting bij -400 Pa 
Max. lekkagedebiet (f400) l x s-1 x m-2

Luchtlekkage omkasting 
Max. lekkagedebiet (f700) l x s-1 x m-2

Lekkage filterbypass
Maximale filterbypass-lekkage k in % van het volumedebiet

Warmteoverdracht
(U) W/m2 x K

Koudebrugfactor
(kb) W x m-2 x K-1 

D3
HOGER DAN 10
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Toepassingen 
luchtbehandelingsunits

Waarom zou u ERQ- en VRV-condensorunits gebruiken 
voor aansluiting op luchtbehandelingsunits?

Hoge energiezuinigheid

De Daikin warmtepompen staan bekend om 
hun hoge energiezuinigheid. Het combineren 
van een luchtbehandelingsunit met een 
warmterecuperatiesysteem is uiterst doeltreffend, 
want een kantoorsysteem kan vaak in koelingsmodus 

Buitenlucht = 10°C

Frisse lucht van 21°C. 

Het temperatuurverschil met de 

buitenlucht wordt gratis opgewarmd 

door warmterecuperatie via het 

airconditioningsysteem

Binnentemperatuur 22°C, 

moet worden gekoeld omwille 

van zonnestraling. 

De overtollige warmte kan 

worden overgedragen naar de 

luchtbehandelingsunit.

Snelle reactie op wijzigende belasting zorgt 
voor hoog comfortniveau

De Daikin ERQ- en VRV-units reageren snel 
op schommelingen in de temperatuur van de 
toegevoerde lucht, zodat de binnentemperatuur 
stabiel blijft en het comfort van de eindgebruiker 
wordt verhoogd. Het summum is het VRV-gamma dat 
het comfort nog verder verhoogt door een continue 
verwarming te bieden, zelfs tijdens de ontdooicyclus.

Eenvoudig te ontwerpen en monteren
Het systeem is eenvoudig te ontwerpen en installeren 
want er zijn geen extra watersystemen zoals boilers of 
warmwaterketels, en gasaansluitingen vereist. 
Dit verlaagt bovendien de totale investering voor het 
systeem alsook de bedrijfskosten.

Daikin Fresh verse luchtsysteem

VRV IV of ERQ-

condensorunit

Schakelkast  

(EKEQ)

Elektronisch 

expansieventiel 

(EKEXV)

In de fabriek gemonteerd  

en gelast verse luchtsysteem

zijn terwijl de buitenlucht te koud is om naar binnen 
te worden geleid in onbehandelde toestand. In dat 
geval wordt de warmte van de kantoren gewoon 
overgedragen om de koude binnenkomende verse 
lucht op te warmen. 
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Voor een maximale gebruiksflexibiliteit zijn er 4 types 
besturingssystemen verkrijgbaar:

Flexibele bedieningsmogelijkheden voor 
luchtbehandelingsunits

2. X-besturing (T
S
/T

R
/T

ROOM
 control): 

Regeling van de luchttemperatuur (uitblaastemperatuur, aanzuigtemperatuur, 
kamertemperatuur) via extern apparaat (DDC-controller)
De kamertemperatuur wordt geregeld via de aanzuig- of 
uitblaaslucht van de luchtbehandelingsunit (keuze van de klant).  
De DDC-controller vertaalt het temperatuurverschil tussen instelpunt 
en luchtaanzuigtemperatuur (of luchtuitblaastemperatuur of 
kamertemperatuur) naar een referentiespanning (0-10V), die 
wordt doorgegeven aan de Daikin-schakelkast (EKEQFCBA). Deze 
referentiespanning vormt de belangrijkste ingangswaarde voor de 
compressor- frequentieregeling.

1. W-besturing (T
S
/T

R
/T

ROOM
 control): 

Regeling van de luchttemperatuur via DDC-besturing
De kamertemperatuur wordt geregeld als een functie van de 
aanzuig- of uitlaatlucht van de luchtbehandelingsunit (keuze van 
klant). De DDC-controller vertaalt het temperatuurverschil tussen 
instelpunt en luchtaanzuigtemperatuur (of luchtuitblaastemperatuur 
of kamertemperatuur) naar een proportioneel 0-10V signaal 
dat wordt doorgegeven aan de Daikin-schakelkast (EKEQFCBA). 
Deze spanning doet de vermogensvereisten van de buitenunit 
schommelen. 

3. Y-besturing (T
E
/T

C
 besturing: 

Met vaste verdampings-/condensatietemperatuur
De klant kan een vaste streefwaarde voor de 
verdampingstemperatuur instellen. In dit geval wordt de 
kamertemperatuur indirect geregeld. Een bedrade Daikin-
afstandsbediening (BRC1D52 of BRC1E52A/B, optioneel) moet 
worden aangesloten voor de inbedrijfstelling maar is niet nodig voor 
de werking. 

4. Z-besturing (T
S
/T

ROOM
 besturing): 

Regel uw luchtbehandelingsunit op dezelfde manier als een VRV-binnenunit met 100% frisse lucht 
Mogelijkheid om de luchtbehandelingsunit te bedienen zoals 
een VRV-binnenunit. Dit betekent dat de temperatuurregeling 
gebaseerd is op de retourluchttemperatuur vanuit de kamer naar 
de luchtbehandelingsunit. BRC1D52 of BRC1E52A/B nodig voor 
werking. De enige besturing waarmee meerdere andere binnenunits 
tegelijkertijd met de luchtbehandelingsunit kunnen worden bediend. 

T
S
  =  Temperatuur aanvoerlucht

T
S
  =  Temperatuur afvoerlucht

T
S
  =  Temperatuur retourlucht

T
E
 =  Verdampingstemperatuur

T
S
  =  Temperatuur buitenlucht

T
C
  =   Condensatietemperatuur

T
S
  =  Temperatuur kamerlucht

W-besturing: Standaardregeling van de luchttemperatuur 
(uitblaastemperatuur, aanzuigtemperatuur, kamertemperatuur) via 
om het even welke DDC-besturing
X-besturing: Precieze regeling van de luchttemperatuur 
(uitblaastemperatuur, aanzuigtemperatuur, kamertemperatuur) 
via een voorgeprogrammeerde DDC-besturing (voor speciale 
toepassingen)

Z-besturing Regeling van de luchttemperatuur 
(aanzuigtemperatuur, kamertemperatuur) via Daikin-regelaar (geen 
DDC-besturing nodig)
Y-besturing: Regeling van koelmiddeltemperatuur (Te/Tc) via 
Daikin-regelaar (geen DDC-controller nodig)

Daikin-schakelkast: 
EKEQFCBA

Daikin-schakelkast: 
EKEQFCBA

Schakelkast 
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

Schakelkast 
EKEQFCBA

Optionele set Kenmerken
Mogelijkheid W

EKEQFCBA
Kant-en-klare DDC-besturing die geen voorafgaande configuratie vereist

Mogelijkheid X Vooraf geconfigureerde DDC-besturing vereist
Mogelijkheid Y Met vaste verdampingstemperatuur, geen invoer van instelpunten mogelijk via afstandsbediening

Mogelijkheid Z
EKEQDCB 

EKFQMCBA*
Met infrarood-afstandsbediening van Daikin BRC1D52 of BRC1E52A/B

Temperatuurregeling op basis van luchtaanzuigtemperatuur of kamertemperatuur (via externe sensor)

* EKEQMCB (voor multicombinaties)
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- voor grote vermogens  van 8 tot 54 HP)

VRV-luchtbehandelingstoepassing

W, X, Y besturing voor VRV IV-warmtepomp Z besturing voor alle VRV-buitenunits

Koelmiddelleiding

F1-F2

Andere communicatie

Een geavanceerde oplossing voor zowwel pair- als multi-toepassingen

 › Invertergestuurde units
 › Warmterecuperatie, warmtepomp
 › R-410A
 › Regeling van de kamertemperatuur via Daikin-regelaar
 › Ruim assortiment expansieklep-sets beschikbaar
 › Aansluitbaar op alle VRV-systemen met warmterecuperatie en warmtepompsystemen



ERQ-AW1
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Ventilatie ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Capaciteitsbereik HP 4 5 6
Koelcapaciteit Nom. kW 11,2 14,0 15,5
VerwarmingscapaciteitNom. kW 12,5 16,0 18,0
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 2,81 3,51 4,53
Verwarmen Nom. kW 2,74 3,86 4,57

Koelrendement (EER) 3,99 3,42
Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,56 4,15 3,94
Afmetingen Unit mm 1.345x900x320
Gewicht Unit kg 120
Ventilator-
luchtdebiet

Koelen Nom. m³/min 106
Verwarmen Nom. m³/min 102 105

GeluidsvermogenniveauKoelen Nom. dBA 66 67 69
GeluidsdrukniveauKoelen Nom. dBA 50 51 53

Verwarmen Nom. dBA 52 53 55
Werkingsbereik Koelen Min./Max. °CDB -5/46

Verwarmen Min./Max. °CNB -20/15,5
Bij 
convectortemperatuur

VerwarmenMin. °CDB 10
Koelen Max. °CDB 35

Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2,087,5
Vulling kg/ TCO

2
Eq 4,0/8,4

LeidingaansluitingenVloeistof Buitendiameter mm 9,52
Gas Buitendiameter mm 15,9 19,1
Afvoer Buitendiameter mm 26x3

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1N~/50/220-240
Stroom Maximaal zekeringsamperage (MFA)A 32,0

Ventilatie ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Capaciteitsbereik HP 5 8 10

Koelcapaciteit Nom. kW 14,0 22,4 28,0

Verwarmingscapaciteit Nom. kW 16,0 25,0 31,5

Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 3,52 5,22 7,42

Verwarmen Nom. kW 4,00 5,56 7,70

Koelrendement (EER) 3,98 4,29 3,77

Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,00 4,50 4,09

Afmetingen Unit mm 1.680x635x765 1.680x930x765

Gewicht Unit kg 159 187 240

Ventilator-
luchtdebiet

Koelen Nom. m³/min 95 171 185

Verwarmen Nom. m³/min 95 171 185

Geluidsvermogenniveau Nom. dBA 72 78

Geluidsdrukniveau Nom. dBA 54 57 58

Werkingsbereik Koelen Min./Max. °CDB -5/43
Verwarmen Min./Max. °CNB -20/15
Bij 
convectortemperatuur

Verwarmen Min. °CDB 10
Koelen Max. °CDB 35

Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2,087,5
Vulling kg/ TCO

2
Eq 6,2/12,9 7,7/16,1 8,4/17,5

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendiameter mm 9,52
Gas Buitendiameter mm 15,9 19,1 22,2

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 3N~/50/400
Stroom Maximaal zekeringsamperage (MFA) A 16 25

ERQ - voor kleinere vermogens 
(van 100 tot 250 HP)

ERQ-luchtbehandelingstoepassing

Een instapoplossing met frisse lucht voor pair-toepassing

 › Invertergestuurde units
 › Warmtepomp
 › R-410A
 › Ruim assortiment expansieklep-sets beschikbaar
 › Perfect voor de Daikin Modular-luchtbehandelingsunits

 
Het "Daikin verse luchtsystem" biedt een volledige plug & play-oplossing, inclusief luchtbehandelingsunit,  

ERQ- of VRV-condensorunit en volledige besturing (EKEQ-, EKEX-, DDC-besturing), in de fabriek gemonteerd  
en geconfigureerd. De eenvoudigste oplossing met slechts één contactpunt.



168

Integratie van ERQ en VRV in niet-Daikin-luchtbehandelingsunits,   

een brede reeks expansiekleppen en schakelkasten

Overzicht van expansiekleppen en schakelkasten

EKEXV - Expansieklep-set voor luchtbehandelingstoepassingen

Ventilatie EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Afmetingen Unit mm 401x215x78
Gewicht Unit kg 2,9
Geluidsdrukniveau Nom. dBA 45
Werkingsbereik Bij 

convectortemperatuur
VerwarmenMin. °CDB 10 (1)
Koelen Max. °CDB 35 (2)

Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2,087,5
LeidingaansluitingenVloeistof Buitendiameter mm 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) De temperatuur van de lucht die in de convector terechtkomt in verwarmingsmodus, kan worden verlaagd tot -5° CDB. Neem contact op met uw plaatselijke verdeler voor meer informatie. (2) 45% Relatieve 
vochtigheid.

Verwarmen

EKEXV-klasse
Toegelaten warmtewisselaarvermogen (kW)

Minimum Standaard Maximum

50 5,6 6,3 7,0
63 7,1 8,0 8,8
80 8,9 10,0 11,1
100 11,2 12,5 13,8
125 13,9 16,0 17,3
140 17,4 18,0 19,8
200 19,9 25,0 27,7
250 27,8 31,5 34,7
400 39,8 50,0 55,0
500 55,1 63,0 69,3

Verzadigde condensatietemperatuur: 46°C
Luchttemperatuur: 20°C DB

Combinatietabel

Schakelkast  Expansieventielset
Gemengde aansluiting 
met VRV-binnenunits

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Z-besturing  W-, X-, Y-besturing  Z-besturing - - - - - - - - - -

Eenfasig
ERQ100 P P - - P P P P - - - - -

Niet mogelijk

ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ140 P P - - - P P P P - - -  -

Driefasig
ERQ125 P P - - P P P P P - - - -
ERQ200 P P - - - - P P P P P - -
ERQ250 P P - - - - - P P P P - -

VRV III - - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Verplicht
VRV IV H/P /  

VRV IV W-serie
VRV IV S-serie

- P (1 -> 3) n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 Mogelijk (niet 
verplicht)

VRV IV H/R
VRV IV i-serie - n1 - n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 Verplicht

• P (split-combinatie): combinatie hangt af van de capaciteit van de luchtbehandelingsunit
• n1 (multi-toepassing) - Combinatie van luchtbehandelingsunits en VRV DX-binnenunits (verplicht). Om het exacte aantal te bepalen, raadpleegt u het technische gegevensboek.
• n2 (multi-toepassing) - Combinatie van luchtbehandelingsunits en VRV DX-binnenunits (niet verplicht). Om het exacte aantal te bepalen, raadpleegt u het technische gegevensboek. 
• Schakelkast EKEQFA kan worden aangesloten op sommige types VRV IV-buitenunits (maximaal 3 kasten per unit). Combineer EKEQFA-schakelkasten niet met VRV DX-binnenunits, RA-binnenunits of hydroboxen

EKEQ - Schakelkast voor luchtbehandelingstoepassingen

Ventilatie EKEQ FCBA DCB MCBA
Toepassing Zie opmerking Pair Multi
Buitenunit ERQ / VRV ERQ VRV
Afmetingen Unit mm 132x400x200
Gewicht Unit kg 3,9 3,6
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~/50/230

De combinatie van EKEQFCBA en ERQ is een split-combinatie. De EKEQFCBA kan worden aangesloten op sommige types VRV IV-buitenunits met een maximum van 3 schakelkasten. Combinaties met DX-
binnenunits, hydroboxen, RA-binnenunits,... is niet toegelaten. Raadpleeg de combinatietabel van de buitenunit voor meer details.

Capaciteitstabel
Koelen

EKEXV-klasse
Toegelaten warmtewisselaarvermogen (kW)

Minimum Standaard Maximum

50 5,0 5,6 6,2
63 6,3 7,1 7,8
80 7,9 9,0 9,9
100 10,0 11,2 12,3
125 12,4 14,0 15,4
140 15,5 16,0 17,6
200 17,7 22,4 24,6
250 24,7 28,0 30,8
400 35,4 45,0 49,5
500 49,6 56,0 61,6

Verzadigde verdampingstemperatuur: 6°C
Luchttemperatuur: 27°C DB / 19°C NB
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Luchtbehandelingstoepassing

Selectie van Pair-toepassing

 › De buitenunit is aangesloten op EEN SPOEL (met enkelvoudig 
circuit of maximaal 3 verbonden circuits) met tot 3 schakelkasten

 › Combinatie met binnenunit niet toegestaan
 › Werkt alleen met besturingen X, W en Y

Stap 1: Vereist vermogen van luchtbehandelingsunit

Een luchtbehandelingsunit met dubbele luchtstroom, 
warmterecuperatie en 100% frisse lucht moet in Europa worden 
geïnstalleerd wanneer de gemeten buitentemperatuur 35ºCDB is en de 
gewenste toevoerluchttemperatuur voor frisse lucht 25ºCDB bedraagt.  
Berekeningen van de belastingen geven een vereist vermogen van 
45 kW aan. Volgens de tabel met EKEXV-vermogen voor koelwerking, 
valt 40 kW binnen de klepklasse 400 Vermits 40 kW niet het nominaal 
vermogen is, moet de klasse worden aangepast. 40/45=0,89 en 
0,89x400=356. Daarom is de vermogensklasse van de expansieklep 356.  

Stap 2: De buitenunit selecteren

Voor deze luchtbehandelingsunit wordt een VRV IV-
warmtepompmodel met continue verwarming gebruikt (RYYQ-T-
serie) Voor een vermogen van 40kW bij 35 ºCDB, is een buitenunit 
van 14HP (RYYQ14T) nodig. De vermogensklassen van de buitenunit 
van 14 HP is 350. Het totale aansluitratio van het systeem is 
356/350=102% en valt daarom binnen het bereik 90-110%.

Stap 3: Schakelkast kiezen

In dit specifieke geval werkt de besturing op een precieze regeling 
van de luchttemperatuur. Dit kan alleen met bsturingen W en 
X. Vermits de consultant een kant-en-klare DDC-module wil 
gebruiken, zorgt de EKEQFCBA-box met besturing W voor een 
eenvoudige ingebruikname dankzij de vooraf geconfigureerde 
fabrieksinstellingen. 

Selectie van Multi-toepassing
 › de buitenunit kan worden aangesloten op MEERDERE 
SPOELEN (en hun schakelkasten) 

 › binnenunits zijn ook aansluitbaar maar niet verplicht
 › werkt alleen met Z-besturing

Stap 1: Vereist vermogen van luchtbehandelingsunit

Een luchtbehandelingsunit met dubbele luchtstroom, 
warmterecuperatie en 100% frisse lucht moet in Europa worden 
geïnstalleerd wanneer de gemeten buitentemperatuur 35ºCDB is 
en de gewenste toevoerluchttemperatuur voor frisse lucht 25ºCDB 
bedraagt. Bovendien worden voor dit gebouw ook 5 roundflow- 
cassettes FXFQ50A aangesloten op deze buitenunit. 
Lastberekeningen duiden op een benodigd vermogen van 20 kW 
voor de luchtbehandelingsunit en 22,5 kW voor de binnenunits. 
Volgens de tabel met EKEXV-vermogen voor koelwerking, valt 20 kW 
binnen de klepklasse 200 Vermits 22,4 kW het nominaal vermogen is, 
moet de klasse worden aangepast. 20/22,4=0,89 en 0,89x200=178. 
Daarom is de vermogensklasse van de expansieklep 178. Totaal 
vermogen van het binnenunitsysteem is 178+250=428

Stap 2: De buitenunit selecteren

Voor dit systeem waarin een luchtbehandelingsunit is aangesloten 
op binnenunits, is een warmterecuperati-unit verplicht. Volgens het 
technische gegevensboek van de REYQ-T is bij een totaal benodigd 
vermogen van 42,5 kW een 16HP-model REYQ16T nodig. Dit levert 
45kW bij een ontwerptemperatuur van 35 ºCDB. Deze unit heeft een 
vermogensklasse van 400. Het totale aansluitratio van het systeem is 
428/400=107% en valt daarom binnen het bereik 50-110%.

Stap 3: Schakelkast kiezen

In dit specifieke geval is de enige beschikbare besturing 
de Z-besturing en is voor het combineren van de 
luchtbehandelingsunits en de VRV DX-binnenunits de schakelkast 
EKEQMCBA nodig. 



Biddle-luchtgordijn voor ERQ

 › Aansluitbaar op ERQ-warmtepomp
 › ERQ is een van de eerste DX-systemen die kunnen worden 
aangesloten op luchtgordijnen

 › Vrijhangend model (F): eenvoudige wandmontage
 › Cassettemodel (C): plaatsing in een vals plafond, waarbij enkel het 
decoratiepaneel zichtbaar blijft

 › Verzonken model (R): mooi weggeborgen in het plafond
 › Terugverdientijd minder dan 1,5 jaar, vergeleken met de installatie van 
een elektrisch luchtgordijn

 › Eenvoudig en snel te installeren en dus voordelig: geen bijkomende 
waterleidingen, verwarmingsketels en gasaansluitingen nodig

 › Maximale energiezuinigheid dankzij nagenoeg onbestaande 
turbulentie, optimale luchtstroom en de toepassing van 
geavanceerde uitblaas-gelijkrichter-technologie

 › Efficiëntie luchtscheiding (ca. 85%), wat warmteverlies en vereiste 
verwarmingscapaciteit binnenunits aanzienlijk beperkt 

CYQS/M/L-DK-F/C/R
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Klein Gemiddeld

CYQS150DK80 
*BN/*SN

CYQS200DK100 
*BN/*SN

CYQS250DK140 
*BN/*SN

CYQM100DK80 
*BN/*SN

CYQM150DK80 
*BN/*SN

CYQM200DK100 
*BN/*SN

CYQM250DK140 
*BN/*SN

Verwarmingscapaciteit Snelheid 3 kW 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9 
Opgenomen 
vermogen

Enkel ventilator Nom. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Verwarmen Nom. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Delta T Snelheid 3 K 15 16 17 14 13 15 
Omkasting Kleur BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Afmetingen Unit Hoogte F/C/R mm 270/270/270

Breedte F/C/R mm 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Diepte F/C/R mm 590/821/561

Vereiste plafondruimte > mm 420
Hoogte van deur Max. m 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Breedte van deur Max. m 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Gewicht Unit kg 66 83 107 57 73 94 108
Ventilator-luchtdebiet Verwarmen Snelheid 3 m³/u 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Geluidsdrukniveau Verwarmen Snelheid 3 dBA 49 50 51 50 51 53 54 
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof/Buitendiam./Gas/Buitendiam. mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Vereiste accessoires (dienen afzonderlijk besteld te worden) Daikin bedrade afstandsbediening (BRC1E52A)
Voeding Spanning V 230

Groot

CYQL100DK125 
*BN/*SN

CYQL150DK200 
*BN/*SN

CYQL200DK250 
*BN/*SN

CYQL250DK250 
*BN/*SN

Verwarmingscapaciteit Snelheid 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1 
Opgenomen 
vermogen

Enkel ventilator Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Verwarmen Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Delta T Snelheid 3 K 15 14 12 
Omkasting Kleur BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Afmetingen Unit Hoogte F/C/R mm 370/370/370

Breedte F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Diepte F/C/R mm 774/1.105/745

Vereiste plafondruimte > mm 520
Hoogte van deur Max. m 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Breedte van deur Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Gewicht Unit kg 76 100 126 157
Ventilator-luchtdebiet Verwarmen Snelheid 3 m³/u 3.100 4.650 6.200 7.750 
Geluidsdrukniveau Verwarmen Snelheid 3 dBA 53 54 56 57 
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof/Buitendiam./Gas/Buitendiam. mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Vereiste accessoires (dienen afzonderlijk besteld te worden) Daikin bedrade afstandsbediening (BRC1E52A)
Voeding Spanning V 230

(1) Gunstige condities: overdekt winkelcentrum of ingang draaideur (2) Normale condities: weinig rechtstreekse wind, geen tegenovergestelde open deuren, gebouw met enkel benedenverdieping (3) Ongunstige 
condities: ligging op een hoek of plein, meerdere verdiepingen en/of open trap

CYQM150DK80RSNCYQM150DK80CSN

CYQM150DK80FSN
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Klein Gemiddeld

CYVS100DK80 
*BN/*SN

CYVS150DK80 
*BN/*SN

CYVS200DK100 
*BN/*SN

CYVS250DK140 
*BN/*SN

CYVM100DK80 
*BN/*SN

CYVM150DK80 
*BN/*SN

CYVM200DK100 
*BN/*SN

CYVM250DK140 
*BN/*SN

Verwarmingscapaciteit Snelheid 3 kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Opgenomen 
vermogen

Enkel ventilator Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Verwarmen Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Delta T Snelheid 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Omkasting Kleur BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Afmetingen Unit Hoogte F/C/R mm 270/270/270

Breedte F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Diepte F/C/R mm 590/821/561

Vereiste plafondruimte > mm 420
Hoogte van deur Max. m 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Breedte van deur Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Gewicht Unit kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Ventilator-luchtdebiet Verwarmen Snelheid 3 m³/u 1.164 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Geluidsdrukniveau Verwarmen Snelheid 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof/Buitendiam./Gas/Buitendiam. mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Vereiste accessoires (dienen afzonderlijk besteld te worden) Daikin bedrade afstandsbediening (BRC1E52A)
Voeding Spanning V 230

Groot

CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN

Verwarmingscapaciteit Snelheid 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1
Opgenomen 
vermogen

Enkel ventilator Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Verwarmen Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Delta T Snelheid 3 K 15 14 12
Omkasting Kleur BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Afmetingen Unit Hoogte F/C/R mm 370/370/370

Breedte F/C/R mm 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Diepte F/C/R mm 774/1.105/745

Vereiste plafondruimte > mm 520
Hoogte van deur Max. m 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Breedte van deur Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Gewicht Unit kg 76 100 126 157
Ventilator-luchtdebiet Verwarmen Snelheid 3 m³/u 3.100 4.650 6.200 7.750 
Geluidsdrukniveau Verwarmen Snelheid 3 dBA 53 54 56 57 
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof/Buitendiam./Gas/Buitendiam. mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Vereiste accessoires (dienen afzonderlijk besteld te worden) Daikin bedrade afstandsbediening (BRC1E52A)
Voeding Spanning V 230

(1) Gunstige condities: overdekt winkelcentrum of ingang draaideur (2) Normale condities: weinig rechtstreekse wind, geen tegenovergestelde open deuren, gebouw met enkel benedenverdieping (3) Ongunstige 
condities: ligging op een hoek of plein, meerdere verdiepingen en/of open trap

 › Maximale energiezuinigheid dankzij nagenoeg onbestaande 
turbulentie, optimale luchtstroom en de toepassing van geavanceerde 
uitblaas-gelijkrichter-technologie 

 › Efficiëntie luchtscheiding (ca. 85%), wat warmteverlies en vereiste 
verwarmingscapaciteit binnenunits aanzienlijk beperkt 

Biddle-luchtgordijn voor 
VRV en Conveni-pack

 › Aansluitbaar op VRV-warmterecuperatie, -warmtepomp en Conveni-pack 
 › VRV is een van de eerste DX-systemen die kunnen worden aangesloten 
op luchtgordijnen

 › Vrijhangend model (F): eenvoudige wandmontage
 › Cassettemodel (C): plaatsing in een vals plafond, waarbij enkel het 
decoratiepaneel zichtbaar blijft

 › Verzonken model (R): mooi weggeborgen in het plafond
 › Terugverdientijd minder dan 1,5 jaar, vergeleken met de installatie van een 
elektrisch luchtgordijn

 › Zorgt voor nagenoeg kosteloze luchtgordijn-verwarming via warmte die 
in de koelmodus uit binnenunits wordt teruggewonnen (wanneer de VRV 
warmterecuperatie functie geïnstalleerd is)

 › Eenvoudig en snel te installeren en dus voordelig: geen bijkomende 
waterleidingen, verwarmingsketels en gasaansluitingen nodig

CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

CYVM150DK80FSC



Mini-gebouwenbeheersysteem 
voor middelgrote tot grote 
commerciële gebouwen 
 › Integratie van Daikin-producten over alle pijlers heen
 › Integratie van niet-Daikin-apparaten via WAGO of BACnet/IP
 › Sluit tot 512 groepen binnenunits aan

DCC601A51

Geavanceerde centrale besturing 
met cloud-verbinding
 › Eenvoudige centrale besturing van het hele gebouw
 › Totaaloplossing (integratie van split, Sky Air, VRV, ventilatie, 
luchtgordijnen en warm water)

 › Stijlvol optioneel scherm past in elk interieur
 › Cloud-verbinding biedt extra services zoals online besturing, 
energieopvolging, vergelijking van energieverbruik van meerdere 
locaties

 › Sluit tot 32 groepen binnenunits aan

         Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface

         Pijleroverschrijdende integratie

          Cloud-besturing

         Intelligent energiebeheer

         Integratie van Daikin- en niet-Daikin-producten
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NIEUW

Daikin biedt diverse besturingsoplossingen aangepast aan de vereisten van zelfs de meest 
veeleisende commerciële toepassing.

 › Instapmodellen voor die klanten met weinig vereisten en 
beperkt budget

 › Integratie van besturingsoplossingen voor die klanten 
die de Daikin-units willen integreren in een bestaand 
gebouwenbeheersysteem

 › Geavanceerde besturingsoplossingen voor die klanten 
die een mini-gebouwenbeheersysteem van Daikin 
wensen, inclusief geavanceerd energiebeheer

Overzicht besturingsoplossingen

Tabels met vereisten voor elke toepassing

Winkel Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing

BRC1E52A
BRC1E53A

RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCC601A51 DCM601A51

1 
afstandsbediening 

voor 1 
binnenunit(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit 

1 gateway voor 
max. 64 binnenunits 
(of -groepen) en 10 

buitenunits

1 unit voor 32 
binnenunits

1 iTM voor  64 
binnenunits (of 

-groepen) (1) 

Automatische besturing van A/C      
Beperkte besturingsopties voor winkelpersoneel      
Creatie van zones binnen winkel  
Aansluiting op bv. alarm, PIR-sensor  
Aansluiting van Daikin-units op bestaande 
gebouwenbeheersysteem via Modbus  
Aansluiting van Daikin-units op bestaande 
gebouwenbeheersysteem via KNX 
Aansluiting van Daikin-units op bestaande 
gebouwenbeheersysteem via HTTP 
Opvolging van energieverbruik (2) 
Geavanceerd energiebeheer (2) 
Maakt gratis koeling mogelijk  
Sluit Daikin-producten pijleroverschrijdend aan op 
Daikin-gebouwenbeheersysteem 
Sluit niet-Daikin-producten aan op Daikin-
gebouwenbeheersysteem  
Online besturing (2) 
Beheer meerdere locaties (2)

(1): Tot 7 iTM plus adapters (DCM601A52) kunnen worden toegevoegd voor 512 binnenunitgroepen en 80 buitenunits (of -systemen) (2) Via cloud-besturing

Hotels Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing

BRC2/3E52C RTD-Net KLIC-DI DCS601C51 DCM601A51

1 afstandsbediening 
voor 1 

binnenunit(groep)

1 gateway voor 1 
binnenunit(groep)

1 gateway voor 1 
binnenunit

1 iTC voor 64 
binnenunits (of 

-groepen)

1 iTM voor  64 
binnenunits (of 

-groepen) (1) 

Hotelgasten kunnen basisfuncties vanuit kamer regelen en opvolgen     
Beperkte besturing voor hotelgasten     
Aansluiting op raamcontact (2) 
Aansluiting op sleutelkaart (2) 
Aansluiting van Daikin-units op bestaande gebouwenbeheersysteem via Modbus 
Aansluiting van Daikin-units op bestaande gebouwenbeheersysteem via KNX 
Aansluiting van Daikin-units op bestaande gebouwenbeheersysteem via HTTP 
Opvolging van energieverbruik 
Geavanceerd energiebeheer 
Sluit Daikin-producten pijleroverschrijdend aan op Daikin-gebouwenbeheersysteem 
Sluit niet-Daikin-producten aan op Daikin-gebouwenbeheersysteem 
Online besturing 
(1): Tot 7 iTM plus adapters (DCM601A52) kunnen worden toegevoegd voor 512 binnenunitgroepen en 80 buitenunits (of -systemen) (2) Via BRP7A51-adapter
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Overzicht besturingsoplossingen

Kantoren Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing

BRC1E52A
BRC1E53A

EKMBDXA DMS504B51
DMS502A51 / 
DAM412B51

DCS601C51 DCM601A51

1 
afstandsbediening 

voor 1 
binnenunit(groep)

1 gateway voor 
max. 64 binnenunits 
(of -groepen) en 10 

buitenunits

1 gateway voor  
64 binnenunits 
(of -groepen)

1 gateway voor 
128 binnenunits 
(of (-groepen) en 
20 buitenunits (2)

1 iTC voor 64 
binnenunits (of 

-groepen)

1 iTM voor  64 
binnenunits (of 

-groepen) (1) 

Automatische besturing van A/C      
Centrale besturing voor management     
Lokale besturing voor kantoorpersoneel      
Beperkte besturing voor kantoorpersoneel   
Aansluiting van Daikin-units op bestaande gebouwenbeheersysteem via Modbus 
Aansluiting van Daikin-units op bestaande gebouwenbeheersysteem via HTTP 
Aansluiting van Daikin-units op bestaande gebouwenbeheersysteem via LonTalk 
Aansluiting van Daikin-units op bestaande gebouwenbeheersysteem via BACnet 
Aflezing van energieverbruik 
Opvolging van energieverbruik 
Geavanceerd energiebeheer 
Sluit Daikin-producten pijleroverschrijdend aan op 
Daikin-gebouwenbeheersysteem 
Sluit niet-Daikin-producten aan op Daikin-gebouwenbeheersysteem 
Online besturing 
(1): Tot 7 iTM plus adapters (DCM601A52) kunnen worden toegevoegd voor 512 binnenunitgroepen en 80 buitenunits (systemen) 
(2) : verlenging nodig voor 256 binnenunits (groepen), 40 buitenunits 
(3) : Alleen aan/uit

 

Infrastructuurkoeling Unit Geïntegreerd Geavanceerd

BRC1E53 RTD-10 DCM601A51

1 
afstandsbediening 

voor 1 
binnenunit(groep) 

(2)

1 gateway voor 1 
binnenunit(groep)

Tot 8 gateways 
kunnen 

aangesloten 
worden

1 iTM voor  64 
binnenunits 

(of -groepen) 
(1) 

Automatische besturing van A/C   
Backup-werking   
Functierotatie   
Beperkte besturingsopties in technische koelkamer   
Als kamertemperatuur boven maximumtemperatuur stijgt, volgt 
alarm en wordt standby-unit ingeschakeld.   
In geval van een storing verschijnt een alarmbericht.   

(1): Tot 7 iTM plus adapters (DCM601A52) kunnen worden toegevoegd voor 512 binnenunitgroepen en 80 buitenunits (systemen) 
(2) Infrastructuurkoeling alleen compatibel met binnenunits aangesloten op Seasonal Smart-buitenunits
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Controllers

INTELLIGENT 
TOUCH MANAGER
DCM601A51

INFRAROOD-AFSTANDSBEDIENING

ONLINE 
CONTROLLER

BEDRADE 
AFSTANDSBEDIENING 
BRC1E53A
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Individuele besturingssystemen

BRC1H51 W/S/B

Design bedrade bediening

Ervaar een nieuwe manier om uw airco  
te controleren en in bedrijf te stellen

Een volledige redesign van  
de bediening met focus op  
gebruiksvriendelijkheid

• Slank en elegant ontwerp

• Intuitief aanrakingsscherm

• Gebruiksvriendelijke interface met symbolen

• 3 mogelijke uitvoeringen

• Compact en vlakke achterzijde voor 

eenvoudige wandmontage

Glanzend wit  
BRC1H51W 

Mat zwart 
BRC1H51B

Metaalkleurig
BRC1H51S

* voorlopige info op deze pagina

Gebruiksvriendelijke  
bedrade bediening
met een premium design
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Low energy 

Gedetailleerde instellingen  
eenvoudig via smartphone

• BLE (Bluetooth Low Energy) communicatie

• Intuitieve instellingen van schema’s en functies voor eindgebruikers/eigenaars

• Eenvoudige indienststelling voor installateurs

• Tijdsbesparende instellingen tussen verschillende bedieningen (bv. hoteltoepassingen)

Weekschema’s Gedetailleerde
instellingen

Service instellingen Lokale instellingen

Individuele besturingssystemen
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Individuele besturingssystemen

P1 P2

BRC1E53A

Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern design
Een reeks energiebesparende functies die elk 
afzonderlijk kunnen worden geselecteerd

 › Begrensd temperatuurbereik
 › Terugstelfunctie
 › Aansluiting van aanwezigheids- en vloersensor 
(beschikbaar voor roundflow- en fully flas cassette)

 › kWh-indicatie
 › Automatische reset ingestelde temperatuur
 › Uitschakeltimer

 

Begrenzing temperatuurbereik voorkomt 
overmatig verwarmen of koelen

Bespaar energie door de minimum 
temperatuurwaarde bij het koelen en de maximum 
temperatuurwaarde bij het verwarmen te beperken.
opmerking: Ook verkrijgbaar in modus automatisch omschakelen 

koelen/verwarmen.

 

kWh-indicatie volgt uw verbruik op

De kWh-indicatie toont een indicatief 
elektriciteitsverbruik voor de laatste dag/maand/jaar. 

Overige functies

 › Er kunnen tot 3 afzonderlijke programma's worden 
ingesteld zodanig dat de gebruiker in de loop van 
het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen 
(bijv. zomer, winter, tussenseizoen)

 › Mogelijkheid om menufuncties individueel te beperken  
Eenvoudig te bedienen: alle hoofdfuncties direct 
toegankelijk

 › Eenvoudig in te stellen: duidelijke grafische 
gebruikersinterface voor geavanceerde menu-
instellingen

 › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de 
zomertijd

 › Ingebouwde stroomback-up: bij een 
stroomonderbreking blijven de instellingen 48 uur 
lang bewaard

 › Functierotatie en back-up voor infrastructuurkoeling
 › Spaarmodus van afstandsbediening: scherm schakelt 
uit wanneer niemand de bedrijfsmodus wijzigt of de 
instellingen aanpast

 › Vraagregeling: reduceert het stroomverbruik tot 
70% of 40% wanneer andere grote apparaten 
ingeschakeld moeten worden

 › Optie voor stille werking van buitenunit
 › Ondersteunt meerdere talen waaronder: 
BRC1E53A: Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans, 
Italiaans, Portugees

 › Via symbolen gestuurde interface voor intuïtieve bediening
 › Functies beperkt tot basisbehoeften van de klanten
 › Modern design
 › Energiebesparing dankzij integratie van sleutelkaart en 

raamcontacten en instelpuntbegrenzing (BRP7A51)
 › Flexibele terugstelfunctie zorgt dat de kamertemperatuur 

binnen comfortabele grenzen blijft om het comfort voor de 
gasten te garanderen

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels
 › Plat achterpaneel voor eenvoudige montage
 › Eenvoudige inbedrijfstelling: intuïtieve interface voor 
geavanceerde menu-instellingen

 › Beschikbaar in 2 modellen:
• Types met warmtepomp: temperatuur, 

ventilatorsnelheid, AAN/UIT
• Types met warmterecuperatie: temperatuur, 

modus, ventilatorsnelheid, AAN/UIT
 › Vervangt bestaande BRC2C51 & BRC3A61

Grafische voorstelling van 

indicatief elektriciteitsverbruik 

(functie beschikbaar in 

combinatie met FBQ-D, FCQ-G 

en FCGHQ)

Adaptator 

(BRP7A51) Sleutelkaart  

(niet-meegeleverd)

Raamcontact  

(niet-meegeleverd)

Integratie van 
sleutelkaarten  
en raamcontact

BRC2E52A / BRC3E52A

BRC2E52A

Warmterecuperatietype

BRC3E52A

Warmtepomptype
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BRC073

BRC4*/BRC7*ARC466A1

 › Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met modern 
design

 › Gebruiksvriendelijk: alle belangrijkste functies direct 
toegangbaar

 › Eenvoudige inbedrijfstelling: intuïtieve interface voor 
geavanceerde menu-instellingen

 › Optimaliseer uw airconditioningsysteem 
met een reeks energiebesparende functies 
(temperatuurbereikbeperking, terugschakelfunctie, 
uitschakeltimer,...)

 › Tot 3 afzonderlijke programma's kunnen worden 
ingesteld zodat de gebruiker in de loop van het jaar 
eenvoudig zelf het programma kan wijzigen (bijv. 
zomer, winter, tussenseizoen)

 › Real time-klok die automatisch omschakelt naar de 
zomertijd

 › Ondersteunt meerdere talen (Engels, Duits, Frans, 
Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Tsjechisch, 

BRC073

Bedrade afstandsbediening voor residentieel gebruik

Kroaats, Hongaars, Sloveens, Roemeens, Bulgaars, 
Russisch, Grieks, Turks, Pools, Servisch en Slowaaks) 
(afhankelijk van talenpakket)

 › Mogelijkheid om menufuncties individueel te 
beperken

 › Mogelijkheid om elke knop individueel te beperken
 › Mogelijkheid om elke bedrijfsmodus te beperken 
(koeling, verwarming, automatisch, etc.)

 › Bij stroomuitval blijven alle instellingen 48 uur 
bewaard dankzij ingebouwd backup-stroombron en 
klok blijft lopen

 › Terugschakelfunctie behoudt tijdens uw afwezigheid 
de binnentemperatuur op uw ingestelde 
comfortniveau, om energie te besparen

Opmerking: Kabel voor bedrade afstandsbediening BRCW901A03 (3 m) 

of BRCW901A08 (8 m) vereist

Bedieningstoetsen: AAN/UIT, timermodus start/
stop, timermodus aan/uit, programmeringstijd, 
temperatuurinstelling, luchtstroomrichting (1), 
bedrijfsmodus, ventilatorsnelheidsregeling, reset 
filtersymbool (2), indicatie test (2)/inspectie (2) 
Weergave: Bedrijfsmodus, vervangen van batterij, 
ingestelde temperatuur, luchtstroomrichting (1), 
programmeringstijd, ventilatorsnelheid, inspectie/test 
bedrijf (2)

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Infrarood-afstandsbediening

1. Niet van toepassing op FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, 

FDXS, FBQ 

2. Alleen bij units FX** 

3.  Raadpleeg de handleiding van de 

afstandsbediening voor een overzicht van alle 

functies
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Centrale besturingssystemen

Voor de centrale regeling van het Sky Air en VRV-systeem kunnen 3 compacte, gebruiksvriendelijke controllers 
worden gebruikt. Deze controllers kunnen onafhankelijk worden gebruikt of in combinatie,  
waarbij 1 groep = verschillende (max. 16) binnenunits in combinatie en 1 zone = verschillende groepen in 
combinatie. Een centrale afstandsbediening is ideaal voor verhuurde commerciële gebouwen met willekeurige 
bezetting, waarbij de binnenunits kunnen worden gerangschikt in groepen per huurder (zonering). De 
programmeerbare timer programmeert het werkschema en de werkomstandigheden voor elke huurder, en de 
besturing kan gemakkelijk worden gereset afhankelijk van verschillende eisen.

DCS301B51

Uniforme AAN/UIT-regelaar
Voor de gelijktijdige en individuele besturing van 16 groepen 
binnenunits.

 › Besturing van maximaal 16 groepen (128 binnenunits)
 › Er kunnen 2 afstandsbedieningen op verschillende plaatsen worden 
gebruikt 

 › Aanduiding van de bedrijfsstatus (normale werking, alarm)
 › Aanduiding centrale besturing
 › Maximale bedradingslengte van 1.000 m (totaal: 2.000 m)
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Centrale besturingssystemen

adapter - DTA113B51

DTA113B51

Basisoplossing voor besturing Sky Air en VRV

 › Rotatiefunctie
 › Back-upfunctie.

Maximaal 4 units /  
1 adapter

BRC1E53A

DCS601C51

Gedetailleerde en eenvoudige bewaking en bediening van VRV-systemen (max. 64 groepen binnenunits).

Talen

 › Engels
 › Frans
 › Duits
 › Italiaans
 › Spaans
 › Nederlands
 › Portugees

Systeemopbouw
 › Er kunnen maximaal  
64 binnenunits worden 
bediend

 › Aanraakscherm  
(LCD-kleurenscherm via 
pictogramweergave)

Regeling
 › Individuele besturing 
(instelpunt, start/stop, 
ventilatorsnelheid)  
(max. 64 groepen/binnenunits)

 › Terugstelprogramma
 › Verbeterde 
programmeerfunctie  
(8 programma’s, 17 patronen)

 › Flexibele groepering in zones
 › Jaarprogramma
 › Noodstopbesturing bij brand
 › Vergrendelingscontrole
 › Verbeterde HRV bewakings- en 
besturingsfunctie

 › Automatische omschakeling 
koelen/verwarmen

 › Geoptimaliseerde verwarming
 › Temperatuurbegrenzing
 › Wachtwoordbeveiliging:  
3 niveaus (algemeen, beheer & 
service)

 › Snelle selectie en volledige 
controle

 › Eenvoudige navigatie

Bewaking

 › Weergave via grafische 
gebruikersinterface

 › Functie om kleur van 
weergegeven pictogrammen 
te wijzigen

 › Bedrijfsmodus binnenunits
 › Filtervervangingssymbool
 › Meerdere pc's

Kostenbesparend
 › Functie vrije koeling
 › Minder installatiekosten
 › Eenvoudig te monteren
 › Compacte vormgeving voor 
installatie in kleine ruimten

 › Minder energiekosten

Open interface

 › Communicatie mogelijk 
met niet-Daikin-besturingen 
(domotica, GBS enz.)  
via open interface  
(http-optie DCS007A51)

Aansluitbaar op
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Split (via interface-adapter)

DIII-NET

Niet-Daikin-besturing (domotica, GBS enz.) via http-interface

Ethernet 

Gedwongen UIT-contactingang

Brandalarm

Binnenunits

DCS601C51

HRV
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…

DAIKIN CLOUD 
SERVICES

NIEUW  Centrale besturingssystemen

DCC601A51 
Geavanceerde centrale besturing 
met cloud-verbinding

Twee oplossingen:
Lokale oplossing
 › Offline gecentraliseerde besturing via stijlvol 
optioneel scherm

 › Stijlvolle interface past in elk interieur

Cloud-oplossing
 › Flexibele online besturing vanuit elk toestel  
(laptop, tablet, etc.)

 › Bewaak en bestuur één of meerdere locaties
 › Vergelijk het energieverbruik van verschillende 
installaties

 › Opvolging van energieverbruik om te voldoen aan 
lokale reglementen

• Intuïtieve en gebruiksvriendelijke 

interface

• Flexibel concept voor autonome 

werking of toepassingen met 

meerdere locaties

• Integrale oplossing dankzij integratie 

van niet-Daikin-apparatuur

• Bewaak en bestuur uw commercieel 

gebouw, van waaruit ook

Systeemopbouw

Lokale oplossing

Daikin-scherm (optioneel) 
(voor lokale besturing)
Z380C-1A023A

Raamcontact

Alarm

Daikin-router (optioneel) 4G-N12

CPU-moduleWAGO-
stroombron

I/O module

Split, , , VAM, 
ventilatie, luchtgordijnen

Lokaal netwerk

Pulsingang of 

digitale ingang

Online besturing vanuit elk toestel

DCC601A51
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LOKALE 
BESTURING

DAIKIN CLOUD 
SERVICES

Centrale besturingssystemen NIEUW

Totaaloplossing
 › Totaaloplossing dankzij grote integratie van  
Daikin- en niet-Daikin-apparaten

 › Aansluitbaar op een brede reeks Daikin-units  
(Split, Sky Air, VRV, ventilatie, luchtgordijnen)

 › Eenvoudige centrale besturing van het hele gebouw
 › Verhoogde winkelervaring voor klanten dankzij beter 
beheer van comfortniveau in winkel  

Daikin Cloud Services
 › Bestuur uw gebouw, van waaruit ook
 › Bewaak en bestuur meerdere locaties
 › Installateurs of technisch managers kunnen van 
op afstand inloggen op de locatie, voor eerste 
probleemoplossing bij storingen

 › Vergelijk het energieverbruik van verschillende 
installaties

 › Beheer en volg uw energieverbruik
 › Volg oudere units op, om het energieverbruik onder 
controle te houden 

Gebruiksvriendelijke touchscreen-besturing
 › Stijlvol optioneel Daikin-scherm voor lokale 
besturing past bij elk interieur

 › Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface
 › Volledige oplossign met eenvoudige besturing
 › Eenvoudige inbedrijfstelling 

Flexibel
 › Invoer via digitale en pulsingangen voor  
niet-Daikin-apparatuur zoals kWu-meters, 
noodsystemen, raamcontacten,...

 › Modulair concept laat uw cloud samen met uw 
bedrijf groeien

 › Bestuur tot 32 binnenunitgroepen,  
met maximaal 32 binnenunits

Vanaf één tot ∞locaties

Klant
Installateur/ 

technisch manager

Binnenunit

Pulsingang

Digitale ingang

Overzicht functies

Lokale oplossing Cloud-oplossing
Talen EN, FR, DE, IT, ES, NL, PT

Systeemopbouw Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 32 32

Besturing meerdere locaties

Bewaking en 
besturing

Basisbesturingsfuncties (aan/uit, bedrijfsmodus, filtersymbool, 
ingestelde temperatuur, ventilatorsnelheid, ventilatiemodus, etc.)
Vergrendeling afstandsbediening

Alle units aan/uit

Groepsbesturing

Weekschema

Vergrendelingscontrole

Begrenzing ingestelde temperatuur

Visualisering van energieverbruik per bedrijfsmodus

Foutmelding per e-mail

Aansluitbaar op DX split, Sky Air, VRV

VAM-, VKM-ventilatie

Luchtgordijnen
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Mini-GBS  
met volledige integratie  
over alle productpijlers heen

• Concurrentieel geprijsd mini-GBS

• Integratie van Daikin-producten over alle pijlers heen

• Integratie van apparatuur van derde partijen 

DCM601A51

Mini-gebouwbeheersysteem

Overzicht van het systeem Webtoegang

Internet 
Extranet 

LAN
3G

Integratie van niet-Daikin-
apparatuur

Volledige besturing van de  
Daikin HVAC-R-portefeuille

DCM601A52

Di/Pi-poort

Directe plug & play-aansluiting 

Brandalarm

kWh-meter

Di/Pi-lijn max. 200 m

ITM plus adapterlijn
Max.  

7 adapters

Verlichting Ventilator

SensorPomp

BACnet/IP-protocol

Diverse uitrustingen

AlarmLift Luchtbehandelings-
unit

Analoog/digitaal/puls

I/O
 m

od
ul

e
I/O

 m
od

ul
e

binnenunits, 

luchtgordijnen, 

 hydrobox,

luchtbehandelingsunits

Split

WAGO-
interface
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Verlichting Sensor

Overzicht functies

Gebruiksvriendelijkheid 
 
 › Intuïtieve gebruikersinterface
 › Visueel overzicht van de lay-out en directe toegang 
tot de belangrijkste functies van de binnenunit

 › Directe toegang tot alle functies via het touchscreen 
of via de webinterface

Slim energiebeheer

 › Controleert of het energieverbruik is zoals gepland
 › Helpt bij het detecteren van de oorzaken van 
energieverlies

 › Krachtige schema's garanderen een correcte werking 
het hele jaar lang

 › Bespaar energie door het aircosysteem te koppelen 
aan andere apparatuur zoals verwarming, enz.

Flexibiliteit  

 › Integratie over de productpijlers heen (verwarming, 
airconditioning, ijswater- en ventilatiesystemen, 
koeling, luchtbehandelingsunits)

 › BACnet-protocol voor integratie van producten van 
derde partijen

 › I/O voor integratie van apparatuur zoals verlichting, 
pompen... in WAGO-modules

 › Modulair ontwerp voor zowel kleine als grote 
toepassingen

 › Bestuur max. 512 unitgroepen via één ITM en 
combineer meerdere ITM via internetinterface

Eenvoudig onderhoud en inbedrijfstelling

 › Koelmiddel-dichtheidscontroles van op afstand 
zodat u zich een bezoek ter plaatse kunt besparen

 › Vereenvoudigde probleemoplossing
 › Snellere inbedrijfstelling dankzij de  
pre-commissioning tool

 › Automatische registratie van binnenunits

Mini-gebouwbeheersysteem

Plug & play 

Split Ventilo-

convectoren
Koelaggregaten 

en AHU

Commerciële 

koeling

BACnet/ 
IP-protocol

Pomp SensorVerlichting Ventilator

WAGO I/O

Verlichting Ventilator SensorPomp AlarmLift
Lucht-

behandelings-
unit

Flexibiliteit in grootte:  

64 tot 512 groepen

Talen
 › Engels

 › Frans

 › Duits

 › Italiaans

 › Spaans

 › Nederlands

 › Portugees

Beheer
 › Webtoegang

 › Power Proportional 

Distribution (proportionele 

stroomverdeling)(optie)

 › Bedrijfshistoriek (storingen, …)

 › Slim energiebeheer

-  controleer of het 

energieverbruik is zoals 

gepland

-  detecteer de oorzaken van 

energieverlies

 › Terugstelfunctie

 › Glijdende temperatuur

Systeemopbouw
 › Er kunnen tot 512 unit-groepen 

worden bestuurd (ITM plus 

Integrator + 7 iPU (incl. iTM 

adaptor)

 › Ethernet TCP/IP

Regeling
 › Individuele besturing  

(512 groepen)

 › Programma-instelling 

(Weekprogramma, 

jaarkalender, 

seizoensprogramma)

 › Vergrendelingscontrole

 › Begrenzing van instelpunt

 › Temperatuurbegrenzing

Aansluitbaar op
- DX Split, Sky Air, VRV

- Koelaggregaten (via POL638.70-controller)

- Daikin AHU

- Ventilo-convectoren

- Daikin Altherma Flex Type

- LT- and HT-hydroboxen

- Luchtgordijnen

- WAGO I/O

- BACnet/IP-protocol

WAGO-interface
 › Modulaire integratie van 

apparatuur van derden

 -  WAGO Coupler (interface 

tussen WAGO en Modbus)

 - Di-module

 - Do-module

 - Ai-module

 - Ao-module

 - Thermistor-module

 - Pi-module
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RTD-RA  
 › Modbus-interface voor het bewaken en bedienen 
van residentiële binnenunits

RTD-NET  
 › Modbus-interface voor het bewaken en bedienen 
van Sky Air, VRV, VAM en VKM

RTD-10  
 › Geavanceerde integratie van Sky Air, VRV, VAM en 
VKM in gebouwbeheersystemen via: 

 - Modbus
 - Spanning (0-10V)
 - Weerstand
 › Actief/stand-by functie voor serverruimtes

RTD-W  
 › Modbus-interface voor het bewaken en bedienen 
van Daikin Altherma Flex Type, VRV HT hydrobox en 
kleine invertergestuurde koelaggregaten

Standaardprotocolinterfaces

Modbus-interface 
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Hoofdfuncties RTD-RA RTD-NET RTD-10
Afmetingen H x B x D mm 80 x 80 x 37,5 100 x 100 x 22
Keycard + raamcontact
Terugstelfunctie 
Blokkeer of beperk afstandsbedieningsfuncties (begrenzing van instelpunt, ...)   
Modbus (RS485)   
Groepsbesturing (1)  
0 - 10 V besturing 
Weerstandsregeling 
IT-toepassing  
Verwarmingskoppeling 
Outputsignaal (aan/ontdooien, fout) 
Kleinhandelstoepassingen
In zones verdeelde regeling van ruimten
Luchtgordijn *** ***

(1): Door combinatie van RTD-RA toestellen 

Overzicht functies

Besturingsfuncties RTD-RA RTD-NET RTD-10
Aan/Uit M,C M M,V,R
Instelpunt M M M,V,R
Modus M M M,V,R
Ventilator M M M,V,R
Leischoep M M M,V,R
HRV-demperbesturing M M,V,R
Functies Blokkeren/Beperken M M M,V,R
Gedwongen thermostaat uit M

Bewakingsfuncties RTD-RA RTD-NET RTD-10
Aan/Uit M M M
Instelpunt M M M
Modus M M M
Ventilator M M M
Leischoep M M M
RC-temperatuur M M
RC-modus M M
nbr-units M M
Storing M M M
Storingscode M M M
Temperatuur luchtafvoer (Gemiddeld /Min/Max) M M M
Filteralarm M M
Termo aan M M M
Ontdooien M M
Temperatuur In/Uit Coil M M M

Hoofdfuncties RTD-W
Afmetingen H x B x D mm 100x100x22
Aan/uit niet toegestaan 
Modbus RS485 
Besturing via droge contacten 
Outputsignaal (bedrijfsstoring) 
Ruimten verwarmen/koelen 
Regeling sanitair warm water 
Smart Grid regeling

Besturingsfuncties
Ruimten verwarmen/koelen aan/uit M,C
Instelpunt wateruittredetemperatuur (verwarmen / koelen) M,V
Kamertemperatuur-instelpunt M
Bedrijfsmodus M
Sanitair warm water AAN
Warmhouden sanitair warm water M,C
Warmhoud-instelpunt sanitair warm water
Opslag sanitair warm water M
Booster-instelpunt sanitair warm water
Fluisterstille nachtstand M,C
Weersafhankelijk instelpunt ingeschakeld M
Weersafhankelijke curveverschuiving M
Signaal voor fout/pomp in werking
Regeling bron niet toegestaan M

Regeling Smart Grid modus
Ruimten verwarmen/koelen blokkeren
SWW blokkeren
Elektrische verwarming blokkeren
Volledig bedrijf blokkeren
PV beschikbaar voor opslag
Power-boost

Bewakingsfuncties
Ruimten verwarmen/koelen aan/uit M,C

Instelpunt wateruittredetemperatuur (V/K) M
Kamertemperatuur-instelpunt M

Bedrijfsmodus M
Warmhouden sanitair warm water M

Opslag sanitair warm water M
Aantal units in de groep M

Gemiddelde wateruittredetemperatuur M
Remocon-kamertemperatuur M

Storing M,C
Storingscode M

Werking circulatiepomp M
Debiet

Werking zonnepomp
Compressorstatus M
Desinfectiebedrijf M
Terugstelwerking M

Ontdooien / opstart M
Warme start

Werking boosterverwarming
Status 3-wegklep

Totaal bedrijfsuren pomp M
Totaal bedrijfsuren compressor

Werkelijke wateruittredetemperatuur M
Werkelijke retourwatertemperatuur M

Werkelijke temperatuur sanitair warmwatertank (*) M
Werkelijke koelmiddeltemperatuur

Werkelijke buitentemperatuur M

M :  Modbus  / R:  Weerstand / V:  Spanning / C: regeling
*:  enkel wanneer er iemand in de ruimte aanwezig is / **:  instelpunt-begrenzing / (*) indien beschikbaar
 ***: geen ventilatorsnelheid-regeling op het CYV-luchtgordijn / ****: werking & storing
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Standaardprotocolinterfaces

DIII-net Modbus-interface
EKMBDXA

Geïntegreerd besturingssysteem voor probleemloze verbinding tussen split-, Sky Air-,  
VRV-systemen, kleine invertergedreven koelaggregaten en gebouwbeheersystemen
 › Communicatie via Modbus RS485-protocol
 › Gedetailleerde controle en besturing van de VRV-totaaloplossing
 › Eenvoudige en snelle installatie via DIII-net-protocol
 › Omdat het Daikin DIII-netprotocol wordt gebruikt, is slechts één Modbus-interface nodig voor een groep Daikin-systemen  
(tot 10 buitenunitsystemen)

VRV-netwerk

Sky Air-netwerk*

Split-netwerk*

EKMBDXA VRV-buitenunit

HRV

 KRP928BB2S

tot 64 units aansluitbaar per interface* via EKEQ-box

DIII- NET

Biddle-luchtgordijn

Netwerk 
gebouw- 
regeling

EKMBDXA7V1

Maximaal aantal aansluitbare 
binnenunits 64

Maximaal aantal aansluitbare 
buitenunits 10

Communicatie DIII-NET - Opmerking DIII-NET (F1F2)

Protocol - Opmerking 2 draden; communicatiesnelheid: 9.600 bps of 19.200 bps

Protocol - Type RS485 (modbus)
Protocol - Max. 
bedradingslengte

m 500

Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte mm 124x379x87

Gewicht kg 2,1

Omgevingstemperatuur - bedrijf  Max. °C 60
Min. °C 0

Montage Montage binnen

Voeding Frequentie Hz 50
Spanning V 220-240

Verlichting PompBrandalarm LiftBeveiliging Elektriciteitskast

Netwerk kleine invertergedreven koelaggregaten
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Climatix

(1)

DIII-net

Serieel sequencing-paneelSeriële kaart RS485/Modbus

(1) De communicatiemodule werd geïntegreerd in de controller (2) Aansluiting op FWV-D, FWL-D & FWM-D (3) Aansluiting op FWV-D, FWL-D, FWM-D en op FWZ-A, FWR-A, FWS-A

Modbus-interface

Integreer koelaggregaten, ventilo-convectoren en luchtbehandelingsunits in gebouwbeheersystemen via modbus-protocol

Standaardprotocolinterfaces

EKAC200J

M
O

D
BU

S

FWEC2A (2) / FWEC3A (3)

FWC-BT/BF FWF-BT/BF

EKDSSP-S

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

MicroTech III MicroTech III MicroTech III
FWV-D/FWZ-AFWM-D/FWS-A FWL-D/FWR-A

D-AHU

EKFCMBCB7

EKCM200J

Brandalarm Beveiliging Elektriciteitskast PompVerlichting Lift

Netwerk 
gebouwregeling

Integreer Koeling units in gebouwbeheersystemen via modbus-protocol

Monitoringsysteem 

Apparatuur 3e  partijen

Boostereenheid Boostereenheid

Daikin-binnenunits en luchtgordijnen

Daikin Modbus-

communicatie-interface

BRR9A1V1

* Raadpleeg de Conveni-pack pagina's in deze brochure voor alle aansluitbare binnenunits en luchtgordijnen

ZEASConveni-pack Multi-ZEAS
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KNX-interface

Standaardprotocolinterfaces

KLIC-DD
KLIC-DI

Integratie van Split, Sky Air en VRV op domotica systemen

Co
nc

ep
t

rolluikbesturing

winkel

Interface Daikin-protocol/ KNX

KNX interface overzicht
De integratie van Daikin binnenunits via de KNX-
interface maakt het mogelijk om diverse apparaten, 
zoals verlichting en rolluiken, via één centrale 
controller te bewaken en besturen. Een bijzonder 
belangrijk kenmerk is de mogelijkheid om een 
'scenario' te programmeren - zoals “Afwezigheid" 
- waarbij de eindgebruiker een reeks commando's 

selecteert die allemaal samen moeten worden 
uitgevoerd zodra het scenario wordt geselecteerd. Zo 
worden in het scenario "Afwezigheid", bijvoorbeeld de 
airconditioner uitgezet, de lichten uitgeschakeld, de 
rolluiken gesloten en het alarm ingeschakeld.

KLIC-DD Afmetingen 
45x45x15mm KLIC-DI  Afmetingen90x60x35 mm

Split Sky Air VRV
Basisbesturing
Aan/Uit • • •
Modus Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen
Temperatuur • • •
Ventilatorsnelheidsniveaus 3 of 5 + auto 2 of 3 2 of 3
Swing Stop of beweging Stop of beweging Swing of vaste posities (5)

Geavanceerde functies
Foutenbeheer Communicatiefouten, fouten Daikin-units
Programma's • • •
Automatisch uitschakelen • • •
Temperatuurbegrenzing • • •
Initiële configuratie • • •
Master-en-slave configuratie • •

KNX-interface voor

tv

Sluit Sky Air / VRV binnenunits aan op KNX-interface voor GBS-integratie

Domotica 
Controller

licht
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Standaardprotocolinterfaces

DMS502A51 / EKACBACMSTP / EKCMBACIP / EKCMBACMSTP

Geïntegreerd besturingssysteem voor probleemloze verbinding tussen VRV, ijswater- en ventilatiesystemen, 
luchtbehandelingsunits en gebouwbeheersystemen 

BACnet-interface

VRV-netwerk

 › Interface voor gebouwbeheersysteem 
(GBS)

 › Communicatie via BACnet-protocol 
(aansluiting via Ethernet) 

 › Onbeperkte installatiegrootte
 › Eenvoudig en snel te monteren
 › PPD-gegevens zijn beschikbaar op het 
gebouwbeheersysteem (enkel voor VRV)

DIII- NET

HRV

Lokale besturing

VRV-buitenunit

Afstandsbediening

DMS502A51

tot 256 units aansluitbaar per interface

Netwerk ijswater- en ventilatiesystemen
Seriële kaart 

BACnet MSTP

EKACBACMSTP

Serieel sequencing-paneel

EKDSSP-S EKCM200J EKCM200J EKCM200J

Luchtbehandelingsunit-netwerk

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Brandalarm Beveiliging Elektriciteitskast

Pomp Verlichting Lift

Netwerk 
gebouwregeling

 193



EKDSSP-S

EKCM200J EKCM200J EKCM200J

LON-gebouwbeheersysteem

DMS504B51 / EKACLONP

Open netwerkintegratie van VRV en ijswater- en ventilatiesystemen (bewakings- en besturingsfuncties) in 
LonWorks-netwerken

LonWorks-interface

Standaardprotocolinterfaces

DMS504B51

VRV-netwerk

tot 64 units aansluitbaar per interface

Lokale besturing

VRV-
buitenunit

HRV

Afstandsbediening

ET
H

ER
N

ET
 (T

C
P/

IP
)

adapter
LonTalk DIII- NET

EKACLONP

adapter

Netwerk ijswater- en ventilatiesystemen

Serieel sequencing-
paneel

Seriële kaart  
LON FTT 10

LonTalk

LonTalk

BrandalarmsysteemBeveiliging

LonPoint LonPoint

adapter

Netwerk 
gebouwregeling

 › Interface voor Lon-aansluiting op 
LonWorks-netwerken

 › Communicatie via Lon-protocol  
(twisted pair kabel)

 › Onbeperkte installatiegrootte
 › Snel en eenvoudig te monteren
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Daikin Configurator Software

Daikin Configurator Software

Vereenvoudigde inbedrijfstelling: grafische interface voor het 

configureren, in bedrijf stellen en uploaden van systeeminstellingen

Vereenvoudigde inbedrijfstelling
De Daikin Configurator voor Daikin Altherma en 
VRV is een geavanceerde softwareoplossing die een 
eenvoudige configuratie en inbedrijfstelling van het 
systeem mogelijk maakt:

 › Er is minder tijd op het dak nodig voor het 
configureren van de buitenunit

 › Meerdere systemen op verschillende locaties kunnen 
op precies dezelfde manier worden beheerd, wat een 
vereenvoudigde inbedrijfstelling voor grote klanten 
mogelijk maakt

 › Initiële instellingen op de buitenunit kunnen 
eenvoudig worden hersteld

EKPCCAB3

Vereenvoudigde 

inbedrijfstelling

Herstel initiële 

systeeminstellingen
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24/7

CLOUD

Wat is I-Net?
Een service gebaseerd op onze globale 
'remote monitoring' technologie die 
ervoor zorgt dat uw systeem storingsvrij en 
optimaal blijft werken.

I-Net 
bewaking en  

analyse van prestaties

Wat heeft I-Net te bieden?

Wanneer u wil dat uw aircosysteem tijdens zijn hele 
gebruiksduur optimaal blijft werken, moet u het 
systeem op een energiezuinige manier gebruiken 
en onverwachte pannes en kosten tot een absoluut 
minimum beperken. Het is precies op dit vlak dat I-Net 
de doeltreffendheid van uw gebouwbeheersysteem 
verbetert. 

Dankzij I-Net bent u 'verbonden' met Daikin. Het is de 
internetlink tussen u, uw aircosysteem en het  
Remote Monitoring Centre van Daikin. U kunt hiermee 
uw energieverbruik bewaken terwijl de ervaren service 
engineers van Daikin non-stop, het hele jaar lang de 
status van uw volledige systeem opvolgen. Dankzij de 
voorspelling van storingen en het technisch advies 
op basis van gegevensanalyse kunt u de bedrijfstijd 
optimaliseren en de energiekosten beperken, 
zonder in te boeten op comfort. Zo voorkomt I-Net 
problemen, verlengt het de levensduur van uw 
systeem en verlaagt het uw energiefactuur.

I-Net Services

I-Net omvat 2 belangrijke services: de VRV Cloud en I-Net 
bewaking en analyse van prestaties.

VRV Cloud

Met VRV Cloud hebt u uw energiebeheer helemaal in 
eigen handen. De gebruiksvriendelijke data trending en 
analysetools geven u de volledige controle en tonen hoe u 
uw CO

2
-voetafdruk kunt beperken en tot 15% energie kunt 

besparen. 
 
Besparen begint bij meten. Maak uw bedrijf duurzamer!

I-Net bewaking en analyse van prestaties

Focus op uw core business en laat de HVAC over aan 
Daikin. Via I-Net is uw systeem de klok rond verbonden 
met Daikin. Het genereert alarmen en vroegtijdige 
waarschuwingen bij afwijkingen in de prestaties om de 
bedrijfstijd van het systeem en het comfort van de mensen 
in het gebouw te maximaliseren. Dienstverleners hebben 
via het web toegang tot bedrijfsgegevens zodat ze volledig 
voorbereid ter plaatse kunnen arriveren. Specialisten voeren 
trendanalyses uit. Dit alles verhoogt de bedrijfszekerheid 
van uw systeem door ervoor te zorgen dat het altijd 
optimaal werkt.
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24/7

CLOUD

Informatie naar:

 › Klanten

 › Onderhoudsbedrijf

Volg uw 

energiebeheer op. 

Bewaking en analyse  

van prestaties

Data server

Internet

Prognoseanalyse, 

gegevenstrendregistratie

Verbinding met I-Net 

via ITM, PCASO,...

Controller

Daikin VRV Cloud 
Helpt u om uw energie te beheren via Daikin-
technologie.
 › Intelligente visualisatietool helpt u bij uw 
energiebeheer 

 › Dag en nacht online bewaking door de klant van op 
om het even welke locatie 

 › Gebruiksvriendelijke visualisatie van  
VRV-energiebeheer (kWh)

 › Ondersteuning bij analyse van energieverlies
 › Bewaking van meerdere sites

Bewaking van prestaties
De unieke I-Net Service van Daikin wil voorkomen 
dat apparatuur onverwacht in panne valt of 
dringende herstellingen nodig heeft.

Snelle respons, beter voorbereid 

 › Wanneer er zich een alarm voordoet, wordt de 
dienstverlener daarvan onmiddellijk op de hoogte 
gebracht en ontvangt hij alle cruciale informatie 

 › Vroege storingsindicatie (voorspellingen): 
bedrijfsgegevens worden 24/7 gecontroleerd door 
I-Net voorspellingsalgoritmen om zo snel mogelijk 
te kunnen ingrijpen en ongeplande stilstandtijd te 
voorkomen 
 

 › Bewaking van prestaties door Daikin-experts 
verbetert het onderhoudsplan

 › Met deze service wil Daikin zijn dienstverlening 
verbeteren, snel en accuraat reageren, onverwachte 
herstellingskosten voorkomen en gemoedsrust 
brengen. Herhaaldelijke interventies en overlast voor 
huurders van het gebouw en onderhoudsteams 
worden tot een minimum beperkt 

Systemen met een lange levensduur 

 › I-Net maximaliseert de levensduur van een installatie 
door ervoor te zorgen dat ze altijd onder optimale 
condities werkt en de componenten niet onnodig 
onder spanning komen te staan 

Analyse
Blijf verbonden met de experts van Daikin. 
Zo houdt u een duidelijk overzicht over de 
operabiliteit en het gebruik van het aircosysteem. 

 › Daikin controleert voortdurend energie-, bedrijfs- en 
comfortgegevens. Dankzij de periodieke analyse 
van deze gegevens kan Daikin manieren voorstellen 
waarop de prestaties kunnen worden verbeterd

 › Als er een probleem is, analyseren specialisten 
van Daikin de bedrijfshistoriek om van op afstand 
ondersteuning te kunnen bieden
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Kamersensoren

KRCS01-1B
KRCS01-4B

Bedrade kamertemperatuursensor

 › Accurate temperatuurmeting dankzij flexibele 
plaatsing van de sensor

Afmetingen (HxB) mm 60 x 50
Gewicht g 300
Lengte aftakleidingen m 12

Technische gegevens
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Toebehoren
EKRORO

• Aan/uit op afstand, gedwongen UIT
• Voorbeeld: deur- of raamcontact

EKRORO 3
• Aan/uit op afstand, gedwongen UIT
• F1/F2-contact
• Voorbeeld: deur- of raamcontact

BRP2A81
 • Printplaat keuzeschakelaar koeling/verwarming

• Vereist voor aansluiting KRC19-26A op een VRV IV-buitenunit

Andere integratieoplossingen

Adapterprintplaten

Eenvoudige oplossingen voor unieke vereisten
Concept en voordelen   
 › Goedkope oplossing voor eenvoudige besturingsvereisten
 › Geschikt voor één of meerdere units

Aansluitbaar op:

Split Sky Air VRV

(E)KRP1B*
bedradingsadapter

• Vergemakkelijkt de integratie van hulpverwarmingen, bevochtigers, ventilatoren, registers
• Aangedreven door en gemonteerd op de binnenunit  

KRP2A*/KRP4A*
Bedradingsadapter 

voor elektrische 
hulpstukken

• Op afstand starten en stoppen van tot 16 binnenunits (1 groep) (KRP2A* via P1 P2)
• Op afstand starten en stoppen van tot 128 binnenunits (64 groep) (KRP4A* via F1 F2) 
• Alarmindicatie / uitschakeling bij brand
• Op afstand bijstellen van de temperatuurinstelling
• Kan niet worden gebruikt in combinatie met centrale besturing

 

KRP58M3 •  Geluidsarme optie en vraagregeling voor RZQ200/250C 

SB.KRP58M51
• Geluidsarme optie en vraagregeling voor RZQG en RZQSG met enkelvoudige fase
• Inclusief montageplaat EKMKSA1 

KRP58M51 •  Geluidsarme optie en vraagregeling voor RZQG1 en RZQSG3 met drievoudige fase 

DTA104A*
Externe 

Besturingsadapter voor 
Buitenunit

• Individuele of gelijktijdige regeling van VRV-systeem bedrijfsmodus
• Besturing volgens vraag van één of meerdere systemen
• Geluidsarme optie voor één of meerdere systemen



DCS302A52
Universele 

adapter voor 
computerbesturing

• Biedt uniforme weergave (bedrijf/storing) en uniforme besturing (aan/uit) vanuit GBS
• Moet worden gecombineerd met Intelligent Touch Controller of Intelligent Touch Manager
• Kan niet worden gecombineerd met KRP2/4*
• Kan worden gebruikt voor alle VRV-binnenunitmodellen



KRP928*
Interfaceadapter 

voor DIII-net
• Maakt integratie van split-units in de centrale Daikin-besturing mogelijk 

KRP413*
Bedradingsadapter 

normaal open contact 
/ normaal open 

pulscontact

• Uitschakeling automatische herstart na stroomonderbreking
• Indicatie bedrijfsmodus / storing
• Op afstand starten / stoppen
• Bedrijfsmodus van op afstand wijzigen
• Ventilatorsnelheid van op afstand wijzigen



KRP980*
Adapter voor split-units 

zonder S21-poort

• Aansluiting van een bedrade afstandsbediening
• Aansluiting op centrale besturing van Daikin
• Extern contact mogelijk


Voor sommige adapters in een installatiekast nodig: raadpleeg de optielijst voor meer informatie
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Opties - Besturingssystemen

DCC601A51

Opties voor lokale besturing Cloud-opties Software

Zenpad 8” Tablet voor lokale besturing Z380C • - -
Asus 4G-N12-router 4G-N12 • - -
Online besturing - voor bewaking en besturing van op afstand DCC001A51 - • -
Meerdere locaties - voor externe bewaking, besturing en 
vergelijking van meerdere locaties (nodig voor elke locatie)

DCC002A51 - • -

Energiebespariing - activeert automatische spaarfunctie DCC003A51 - • -
Volledig – bevat pakketten DCC001/002/003A51 DCC004A51 - • -
App voor tablet – Applicatie voor gebruik op de Z380C-tablet (alleen te 
downloaden vanuit Play store, Android) - - •

Inbedrijfsstellingsprogramma - - •
Software-updateprogramma - - •

Intelligent Touch Manager

Opties en software

iTM plus adapter – Voor aansluiting van 64 binnenunits/
groepen extra. Tot 7 adapters kunnen worden aangesloten

DCM601A52 •

iTM ppd software – Voor verdeling van gebruikte kWh door 
binnenunits die zijn aangesloten op iTM

DCM002A51 •

iTM energy navigator – Optioneel energiebeheer DCM008A51 •
iTM BACnet-clientoptie – Voor integratie van niet-Daikin-
apparatuur op de iTM via het BACnet/IP-protocol. (Dit is 
geen gateway en kan DMS502B51 niet vervangen)

DCM009A51 •

Standaardprotocolinterfaces
DMS504B51 DMS502A51

LonWorks-interface BACnet-interface

Interfaceadapter voor aansluiting op RA-units KRP928A2S • •
Interfaceadapter voor aansluiting op R-407C/R-22 Sky Air-units DTA102A52 • •
Interfaceadapter voor aansluiting op R-410A Sky Air-units DTA112B51 • •
DIII-plaat DAM411B51 - •
Digitale in-/uitgang DAM412B51 - •

BEBAT-BIJDRAGE

De Bebatbijdrage is dit jaar onder de vermeldde prijs geplaatst.
Belangrijk om te weten bij doorverkoop naar klanten:
Alle facturen slaande op de verkoop van toestellen met batterijen moeten volgende
vermelding dragen:
1° Vrijstelling van milieutaks – Art .378 § 1
2° Per artikel het aantal batterijen met het bedrag aan inzamel- en recyclagebijdrage (IRB)
Het bedrag van de inzamel- en recyclagebijdrage is vastgesteld op 0,1239 Eur + BTW per batterij.
Opgepast: vanaf 1 januari 2018 verandert dit bedrag naar 0,073 euro

BEBAT-bijdrage

Vergeet niet de BEBAT-bijdrage op uw factuur
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Omzettingstabel 
koelmiddelleiding

inch mm
1/4˝ 6,4 mm
3/8˝ 9,5 mm
1/2˝ 12,7 mm
5/8˝ 15,9 mm
3/4˝ 19,1 mm
7/8˝ 22,2 mm

1 1/8˝ 28,5 mm
1 3/8˝ 34,9 mm
1 5/8˝ 41,3 mm
1 3/4˝ 44,5 mm

2˝ 50,8 mm
2 1/8˝ 54 mm
2 5/8˝ 66,7 mm

Voeding

T1  =  3~, 220V, 50Hz
V1  =  1~, 220-240V, 50Hz
VE  =  1~, 220-240V/220V, 50Hz/60Hz*
V3  =  1~, 230V, 50Hz
VM  =  1~, 220~240V/220~230V, 50Hz/60Hz
W1  =  3N~, 400V, 50Hz
Y1  =  3~, 400V, 50Hz

* Voor VE wordt enkel de voeding 1~, 220-240V,  

50Hz getoond in deze catalogus.

F-gasregeling
Voor volledig/gedeeltelijk geladen apparatuur: bevat gefluoreerde broeikasgassen Werkelijke koelmiddelvolume hangt af van de definitieve 
constructie van de unit; meer details vindt u op de labels van de unit.

Voor niet vooraf gevulde units (koelaggregaten: split-koelaggregaat (SEHVX/SERHQ), condensatie-units en condensorloze koelaggregaten +  
commerciële koeling (LCBKQ-AV1, JEHCCU/JEHSCU en ICU): de werking is gebaseerd op gefluoreerde broeikasgassen 

Meetvoorwaarden

Airconditioning

1) Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op:
Binnentemperatuur 27°CDB/19°CNB
Buitentemperatuur 35°CDB
Koelmiddelleidinglengte 7,5 m - 8/5 m VRV
Hoogteverschil 0 m
2) Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op:
Binnentemperatuur 20°CDB
Buitentemperatuur 7°CDB/6°CNB
Koelmiddelleidinglengte 7,5 m - 8/5 m VRV
Hoogteverschil 0 m

Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Deze waarde is relatief en hangt af van de 
afstand en akoestische omgeving (voor de meetvoorwaarden: zie de technische databoeken). 
Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die maatgevend is voor het “vermogen” dat een geluidsbron voortbrengt.
Voor meer informatie: zie onze technische databoeken.
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Luchtdebiet

2-zone-bewegingssensor
De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat 
moment geen persoon aanwezig is.  Wanneer er geen mensen 
worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de 
energiezuinige stand.

Seizoensrendement, slim omgaan met energie 
Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie 
van hoe efficiënt airconditioners werken gedurende een heel 
verwarmings- of koelseizoen.

Energiebesparing in stand-bymodus
In de stand-by-stand daalt het stroomverbruik met ca. 80%. 
Wanneer er meer dan 20 minuten lang geen mensen worden 
gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de 
energiespaarstand.

Econo-modus
Deze functie verlaagt het stroomverbruik, zodat andere toestellen 
met een hoog stroomverbruik kunnen worden gebruikt.  
Deze functie is ook energiezuinig.

Bewegingssensor
De sensor detecteert wanneer er iemand in de kamer is. 
Wanneer er niemand in de kamer aanwezig is, schakelt de unit na 
20 minuten naar de energiespaarstand over. Zodra er iemand in de 
kamer komt, wordt de unit opnieuw opgestart.

Invertertechnologie
In combinatie met invertergestuurde buitenunits.

Afwezigheidsfunctie
Tijdens uw afwezigheid kan de binnentemperatuur op een 
bepaald niveau worden gehouden.

Enkel ventilator
De airconditioner kan worden gebruikt als ventilator, waardoor 
de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te koelen of te 
verwarmen.

Vrij koelen
Door de lage buitenluchttemperaturen te gebruiken om het 
water te koelen, verlaagt de vrij koelen-functie de belasting op de 
compressoren en zorgt ze voor een aanzienlijke besparing op de 
jaarlijkse werkingskosten tijdens de koudere maanden. 

Voordelen
'We Care' pictogrammen

Zelfreinigend filter
Het filter reinigt zichzelf automatisch eenmaal per dag. Een 
eenvoudig onderhoud betekent een optimale energiezuinigheid 
en maximaal comfort zonder dat daarvoor een dure en 
tijdrovende service nodig is. 

Vloer- en aanwezigheidssensor
Wanneer de luchtstroomregeling geactiveerd is, leidt de 
aanwezigheidssensor de lucht weg van personen die in de 
ruimte worden gedetecteerd. De vloersensor detecteert de 
gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige 
temperatuurverdeling tussen plafond en vloer. 

Nachtmodus
Spaart energie door overmatige afkoeling of opwarming tijdens 
de nacht te voorkomen.

3-zone-bewegingssensor
De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op 
dat moment geen persoon aanwezig is. De detectie gebeurt 
in 3 richtingen: links, voor en rechts. Wanneer er geen mensen 
worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de 
energiezuinige stand.

POWER-modus
Als de temperatuur in de ruimte te hoog/laag is, kan de ruimte 
snel worden afgekoeld/opgewarmd door de ‘POWER-modus’ te 
activeren.  Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, schakelt 
het toestel naar de oorspronkelijke instelling over.

Comfortmodus
De unit verandert automatisch de hoek van de luchtuitblaasliniaal afhankelijk 
van de geselecteerde modus. In koelmodus zal de lucht eerder naar boven 
worden gericht om koude tocht te voorkomen; in verwarmingsmodus wordt 
hij eerder naar beneden gericht om koude voeten te voorkomen.

Fluisterstille werking
Daikin binnenunits zijn fluisterstil. 

Fluisterstille werking van buitenunit
Om een stille omgeving te creëren voor de buurt, kan de 
gebruiker het bedrijfsgeluid van de buitenunit met 3 dB(A) 
verlagen via de afstandsbediening.

Comfortabele slaapstand
Deze innoverende bedrijfsstand verhoogt het comfort door een 
specifiek temperatuurverloop te volgen.

Stralingswarmte
Het frontpaneel van de binnenunit geeft bijkomende 
stralingswarmte af, die het comfort verhoogt op koude dagen.

Voorkomen van tocht
De ventilatorsnelheid en luchtuitblaasrichting worden gedurende 
het opstarten in verwarmingsstand of met uitgeschakelde 
thermostaat zodanig aangepast, dat tocht wordt voorkomen. Na 
het opwarmen kunt u de luchtuitblaas en ventilatorsnelheid naar 
eigen wens instellen.

Automatische omschakeling koelen/verwarmen 
Schakelt automatisch om tussen koeling en verwarming om de 
vooraf ingestelde temperatuur te behouden (enkel types met 
warmtepomp).

Fluisterstille werking van binnenunit
Om een stille omgeving te creëren om te studeren of te slapen, 
kan de gebruiker het bedrijfsgeluid van de binnenunit met 3 dB(A) 
verlagen via de afstandsbediening.

Fluisterstille nachtstand (enkel koelen)
Vermindert het bedrijfsgeluid van de buitenunit automatisch met 
3 dB(A), wanneer een brugverbindingsdraad op de buitenunit 
wordt verwijderd. U kunt deze functie uitschakelen door de 
brugverbindingsdraad terug te plaatsen in de buitenunit.

Comfort

Horizontale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch horizontaal 
te laten bewegen, zodat een gelijkmatige luchtstroom en 
temperatuurverdeling ontstaat.

Anti-plafondvervuiling
Een speciale functie voorkomt dat de lucht te lang horizontaal 
wordt uitgeblazen, waardoor vervuiling van het plafond wordt 
voorkomen.

Automatische ventilatorsnelheid
Kiest automatisch de juiste ventilatorsnelheid om de ingestelde 
temperatuur te bereiken of te behouden.

3-D luchtstroom
Deze functie combineert verticale met horizontale auto-swing 
en zorgt ervoor dat een koele/warme luchtstroom zelfs in grote 
ruimten de verste hoeken bereikt.

Verticale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch verticaal te laten 
bewegen, zodat in de kamer een gelijkmatige luchtstroom en 
temperatuurverdeling ontstaat.

Ventilatorsnelheden 
Met één toets zijn alle opgegeven ventilatorsnelheden 
selecteerbaar.

Individuele lamelbesturing
Flexibele installatie dankzij de mogelijkheid om via de bedrade 
afstandsbediening eenvoudig één klep te sluiten en de unit zo 
aan te passen aan elke nieuwe indeling van de ruimte. Er zijn ook 
optionele sluitsets verkrijgbaar.
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Voordelen

Luchtzuivering

Afstandsbediening & timer

Vochtregeling

Fotokatalytisch reukverdrijvend filter
Verwijdert zwevende stofdeeltjes, breekt onaangename geuren af 
en beperkt de verspreiding van bacteriën, virussen en microben 
voor een constante toevoer van schone lucht.

Flash-streamer
De Flash-streamer genereert zeer snelle elektronen die bacteriën, 
virussen en allergenen doeltreffend afbreken en de lucht op die 
manier zuiverder maken.

Luchtfilter
Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van 
schone lucht te garanderen.

Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet
Verwijdert zwevende stofdeeltjes en breekt onaangename 
geuren van bijvoorbeeld tabak en huisdieren af. Het filter breekt 
bovendien schadelijke organische chemische substanties zoals 
bacteriën, virussen en allergenen af.

Timer
Mogelijkheid om de airconditioner te programmeren, zodat deze 
op een welbepaald tijdstip start en/of stopt.

Weektimer
Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat deze op een 
bepaald tijdstip van de dag of week begint te werken.

Bedrade afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening met de mogelijkheid om de 
airconditioner op afstand te starten, te stoppen en te regelen.

Online controller
Online controller (optie): bedien uw binnenunit via een 
smartphone, laptop, pc, tablet of touchscreen.

24-uurs timer
Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat deze op een 
bepaald tijdstip binnen een 24-uurs periode begint te koelen/
verwarmen.

Infrarood-afstandsbediening
Infrarood afstandsbediening met LCD-display om de 
airconditioner op afstand te starten, te stoppen en te regelen.

Centrale afstandsbediening
Centrale afstandsbediening met de mogelijkheid om meerdere 
airconditioners vanaf een centraal punt te starten, te stoppen en 
te regelen.

Droogprogramma
Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in 
kamertemperatuur.

Ururu - bevochtiging
Vocht wordt onttrokken aan de buitenlucht en gelijkmatig 
verdeeld over de binnenruimten.  

Sarara - ontvochtiging
Verlaagt de vochtigheid binnen zonder de kamertemperatuur 
te beïnvloeden, door koele, droge lucht te mengen met warme 
lucht.

Online controller via app
Bedien uw binnenunit van waar dan ook via de app. (optionele 
WLAN-adapter)

Overige functies

Twin/triple/dubbeltwin-combinatie
2, 3 of 4 binnenunits, zelfs met verschillende capaciteiten, kunnen 
op een enkele buitenunit worden aangesloten. Alle binnenunits 
worden met één afstandsbediening gelijktijdig in dezelfde modus 
(koelen of verwarmen) bestuurd.

Automatische herstart
Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw 
opgestart met de oorspronkelijke instellingen.

VRV voor residentiële toepassingen
Maximaal 9 binnenunits (zelfs met verschillende capaciteiten 
en tot klasse 71) kunnen op een enkele buitenunit worden 
aangesloten. Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden 
bestuurd binnen dezelfde modus.

Multi-huurdersfunctie
De stroomtoevoer naar de binnenunit kan worden uitgeschakeld 
bij het verlaten van het hotel of kantoor.

Zelfdiagnose
Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of 
bedrijfsstoringen aan te geven.

Multicombinatie
Maximaal 5 binnenunits, al dan niet met verschillende 
capaciteiten, kunnen op één enkele buitenunit worden 
aangesloten. Alle binnenunits kunnen afzonderlijk worden 
bestuurd binnen dezelfde modus.

Condenspomp
Vergemakkelijkt de afvoer van condenswater uit de binnenunit.

Swingcompressor

Scrollcompressor Schroefcompressor

Centrifugaalcompressor Gegarandeerde werking tot -25°C
Daikin is geschikt voor elk klimaat en is zelfs opgewassen tegen 
barre winteromstandigheden met een werkbereik tot -25°C.

Gegarandeerde werking tot -20°C
Daikin is geschikt voor elk klimaat en is zelfs opgewassen tegen 
barre winteromstandigheden met een werkbereik tot -20°C.
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1.  Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant indien niets anders werd vermeld in onze orderbevestiging.

2.  De goederen worden gefaktureerd aan de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling met een maximum levertermijn en prijsgarantie van 4   

 maanden. Bij een latere en/of gewijzigde leveringsdatum te wijten aan de koper zijn de prijzen deze die van kracht zijn bij de levering, behalve wanneer   

 uitdrukkelijk anders wordt bepaald met onze toestemming. 

3.  Onze prijzen en modellen zijn aan wijziging onderhevig; het verzenden van prijslijsten en catalogussen gebeurt slechts ter inlichting en veronderstelt geen   

 verplichtingen onzerzijds. Onze offertes zijn geldig voor een duur van een maand berekend vanaf het ogenblik waarop zij aan de klant worden medegedeeld.

4.  Alle zegelrecht, belastingen en andere gelijksoortige onkosten zijn altijd ten laste van de klant. Alle onkosten voor in ontvangstname van de machine, toekenning  

 door externe organisaties, onkosten bij inbedrijfstelling en andere gelijkaardige onkosten zijn tevens ten laste van de klant.

5.  Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht; wij beschouwen als gevallen van overmacht: gehele of gedeeltelijke   

 stakingen, lock-outs, ongevallen, staking van transport, oorlog, mobilisatie, opeisingen, niet verkrijgen van vergunningen, enz. Deze opsomming is onbeperkt.   

 Het risico in verband met deze gevallen van overmacht ligt bij de aankoper vanaf het ogenblik van de orderbevestiging van de bestelling.

6.  De vermelde leveringsdata of leveringstermijn, worden ter goeder trouw gegeven, op basis van de inlichtingen bekomen van onze leveranciers. Het niet naleven  

 van de vastgestelde termijn stelt ons in geen geval aansprakelijk en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

7.  Bij het niet respecteren van de betalingsvoorwaarden vervallen automatisch alle overeengekomen leverings- en betalingsvoorwaarden van de lopende en   

 nieuwe bestellingen. Vanaf het ogenblik dat de vervallen fakturen vereffend zijn zullen wij alles in het werk stellen om de nieuwe leveringstermijn zo kort   

 mogelijk te houden. 

8.  Indien de aankoper in faling wordt verklaard of in vereffening wordt gezet of in geval van cheque zonder provisie of van geprotesteerde wissel, behouden wij ons  

 het recht voor, zelfs na gedeeltelijke  uitvoering van het contract van de koper, de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen  

 te  eisen.  De weigering om aan deze nieuwe voorwaarden te voldoen stelt een einde aan de uitvoering van de overeenkomst.

9.  Onze fakturen zijn betaalbaar te Waver met een betaalmiddel dat wettig is in België.

10.  Alle niet betaalde fakturen op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1 % per maand opleveren berekend vanaf de   

 faktuurdatum. Indien zij bovendien, geheel of gedeeltelijk onbetaald blijven 30 dagen na de vervaldag zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 15%  

 ten titel van conventionele schadeloosstelling met een minimum van 50,- Euro eisbaar zijn zonder aanmaning. In geval van betwisting blijft het bedrag van de   

 schadeloosstelling verschuldigd op het bedrag dat vastgehouden werd na verzoening of een gerechtelijke beslissing.

11. Rechtsmacht: alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd en enkel de Belgische wet is toepasselijk. De domiciliëring van onze wissels is geen afwijking van   

 deze regel.  Partijen komen overeen dat de artikels 7 §1 8°, 8§1, 9 en 10 van de Belgische wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de  

 diensten van de informatiemaatschappij niet van toepassing zullen zijn op de contracten/overeenkomsten die werden afgesloten tussen Daikin Airconditioning  

 Belgium en de klant 

12.  De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van DAIKIN AIRCONDITIONING BELGIUM N.V./S.A. tot op het ogenblik van integrale betaling. Het risico   

 over de verkochte goederen wordt overgedragen aan de koper op het moment van de toezending van de orderbevestiging.

13.  Eventuele klachten worden alleen maar aanvaard wanneer ze bij ontvangstname van de goederen  direct schriftelijk ter kennis worden gegeven aan de vervoerder

  op zijn leverdocument en  binnen de 5 dagen worden bevestigd aan Daikin Airconditioning Belgium NV, logistieke dienst - Avenue Franklin 1b te 1300   

 Waver. De goederen die ons worden teruggestuurd zonder ons schriftelijk akkoord worden niet aanvaard en dus niet terugbetaald.

14.  Daikin handelt uitsluitend als verkoper en niet als installateur of raadgever. Bijgevolg kan door de koper of door enige verdere afnemer nooit enige    

 aansprakelijkheid van Daikin worden ingeroepen voor enige tekortkoming volgend uit de installatie van het toestel, waaraan Daikin volkomen vreemd is en blijft.  

 Dit omwille van de veronderstelde deskundigheid en product knowhow van de installateur en/of raadgever van de koper, en, dus ongeacht de meningen die   

 terzake door vertegenwoordigers van Daikin werden uitgedrukt, of, de vragen die tot Daikin werden gericht.

 De koper verbindt zich er nadrukkelijk toe dit mee te delen aan iedere verdere afnemer en dit te doen gelden aan iedere verdere afnemer die deze verbintenis   

 doet overgaan op een verdere afnemer. De koper verbindt zich dan ook tot tussenkomst en vrijwaring lastens Daikin voor enige aanspraak lastens Daikin   

 ingevolge enige tekortkoming aan de installatie van het toestel

GARANTIE: De garantie is afhankelijk van het type toestel. De garantie wordt vermeld in de desbetreffende offerte. Op de geleverde wisselstukken is een waarborg van 1 jaar 

op de stukken, tenzij anders vermeld op de offerte. De garantietermijn start vanaf de leveringsdatum.  De garantievoorwaarden voor toestellen geregistreerd op de ̀ Stand by 

me’ servicewebsite zijn terug te vinden op deze website. Op de luchtreinigers geldt een consumentenwaarborg van 2 jaar.  Alle kosten, welke deze ook zijn, veroorzaakt door 

de koper bij de uitvoering van een garantie zullen volledig te zijne lasten zijn. Deze waarborg is ook altijd ondergeschikt aan het periodiek onderhoud van de toestellen en 

aan een installatie, conform de voorschriften van Daikin en volgens het handboek en de code van de goede praktijk. De waarborg kan pas worden goedgekeurd nadat het 

Daikin “Warranty Form” behoorlijk ingevuld, franco op ons adres te Waver teruggezonden wordt en dit binnen de 2 maanden na de levering van het gevraagde wisselstuk.  Bij 

het niet respecteren van een opgelegde inbedrijfstelling van een installatie door de technische dienst van Daikin vervallen de garantievoorwaarden van Daikin.

Leveringsvoorwaarden
1.   Onze incoterms zijn DAP (franco op verharde weg, niet ontladen) voor alle bestellingen in België > 25 euro ex btw en G.H. Luxemburg  > 50 euro ex btw.

2.  Omwisseling van materiaal kan uitsluitend gebeuren mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Het teruggestuurde materiaal moet nieuw zijn en moet zich in de  

 originele verpakking bevinden (niet geopend, niet beschreven, niet beschadigd). 

3.  Omwisseling dient te gebeuren binnen de 3 maand na fakturatiedatum om in aanmerking genomen te worden. Transportkosten, heen en terug, zijn steeds  

 ten laste van de klant. Indien de omwisseling via onze transportdienst dient te gebeuren zullen wij hiervoor 75 euro per palet ex-BTW in rekening brengen.   

 Herstockagekosten worden aangerekend à rato van 15 % van de gefaktureerde waarde van het teruggezonden materiaal met een minimum van 50 euro ex-BTW.

4. Ons materiaal wordt in heel België en G.H. Luxemburg geleverd door onze bestelgoederendienst zonder garantie van leveringsuur. Indien de klant een   

 leveringsuur wenst, dient dit vooraf steeds schriftelijk (min. 72 u voor verzending) aan onze leveringsdienst aangevraagd te worden. Een supplement van 125  

 euro excl. BTW zal aangerekend worden indien de levering specifiek gevraagd wordt tussen 6 & 7 uur of tussen 7 & 8 uur `s morgens.  

 Voor leveringen specifiek gevraagd tussen 8u & 12u of 13u & 16u wordt een supplement van 50€ aangerekend.

Algemene verkoopsvoorwaarden nr 2016.01N
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De toekomst ligt 
in uw handen
Kies de toekomst van klimaatregeling

Ontdek de nieuwe Sky Air A-serie met ultrazuinige Bluevolution R-32 

technologie. Beschikbaar in drie modellen: Alpha, Advance en Active.

De nieuwe Sky Air R-32-units bieden toekomstgerichte, baanbrekende 
klimaatregeling om uw klanten het best mogelijk comfort te geven.

Flexibel design. Compacter. Stiller. Met groter werkingsbereik in alle omstandigheden.

Hulp is bij de hand. Snellere, eenvoudigere en gebruikvriendelijke installatie, ook bij vervanging  
van verouderde systemen.

Daikin, het hart van het systeem. Uitzonderlijk lage werkingskosten. Nog lagere milieu-impact.  
Allemaal dankzij de beproefde en betrouwbare technologie van Daikin.

Gericht op comfort. Optimale afstandsbediening, speciaal afgestemd op de individuele noden van uw klanten.

R-32 is een revolutie in de sector. Maak er deel van uit. 
 
Spreek vandaag nog af met het Daikin Team.

Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft de 

inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid, 

nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en 

de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 

gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die 

zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan 

het auteursrecht van Daikin Belux.

Gedrukt op chloorvrij papier. 

Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent Certified Performance 
programma voor vloeibare koelpakketten en hydronische warmtepompen, 
ventilatorspoelunits en variabele koelstroomsystemen. Controleer de 
doorlopende validiteit van het certificaat: www.eurovent-certification.com

Daikin Belux Gent  Schoonzichtstraat 1/ 0201 - 9051 Sint Denijs Westrem · Belgium · T 09 244 66 44

Daikin Belux Herentals  Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30

Daikin Belux Waver  Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)

ECPNL-BE17-116A   09/17
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