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wor ldwideD a i k i n D A I K I N E U R O P E  N . V .

Daikin har ett världsomspännande rykte som är

baserat på över 70 års erfarenhet i tillverkning av

luftkonditioneringsutrustning för industri och

handel samt för bostadsmarknaden.

Daikins unika position som tillverkare av

luftkonditioneringsutrustning, kompressorer

och köldmedier har lett till att företaget är

djupt engagerat i miljöfrågor.

Sedan flera år tillbaka strävar Daikin för att

bli den främsta leverantören av miljövänliga

produkter. För att möta den utmaningen

krävs ekologisk design och utveckling av ett brett

utbud av produkter och ett energihanteringssystem,

som innebär energisparande och minskat avfall.
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Förbättra i nutid - trygga framtiden

Under de senaste femtio åren har livets grundläggande

byggstenar - luft, vatten och jord, systematiskt utsatts

för ökande nivåer av föroreningar med lite hänsyn till

deras potentiellt förödande effekt på framtidens

generationer.

Men på senaste tiden har oron växt för klimat-

förändringar, surt regn, vatten- och luftföroreningar

och utarmningen av jordens naturresurser. Samma

teknik som skapat problemen tas idag i bruk för att

stoppa och vända utvecklingen. Fokus har satts på att

motverka förtunningen av ozonlagret och

växthuseffekten. Lagstiftning mot användande av

giftiga ämnen och produktionen av föroreningar har

minskat miljöförstöringen.

Daikin Europe är stolta över att ha varit proaktiva på

detta område och nära ha följt sitt Japanska moder-

bolag när vi infört principer som ofta föregått

officiell lagstiftning och direktiv. Därför har sedan

2001 en miljöledningkultur spelat en nyckelroll i

företagets dagliga aktiviteter och utvecklings-

strategier. 

Ledningens åtagande återspeglas i etableringen av ett

antal handlingsplaner som strikt följs och genomförs i

hela Daikin-gruppen.

Värna om din miljö

omgivn ing
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r z q - b
Den nya, innovativa Daikin Sky Air R-410A RZQ Super Inverter, som designats för användning
i butiker, restauranger och små kontor, ger en behagligare miljö och betydande besparing av
energi.

RZQ Super Inverter finns att få i 3, 4 och 5HP enfasutförande och gör att Daikin kan erbjuda en
fullständig uppsättning av R-410A inverters från den minsta, Split, till det största VRV-
systemet.

Introduktionen är ett stort steg framåt från det gamla R-407C-systemet och även om den
innefattar alla sina föregångares innovativa egenskaper, har den också ett antal egna
energibesparande förbättringar och funktionsförbättringar.

Det nya systemet stöds av ett fullständigt sortiment av Daikins inomhusenheter, som kan
användas i par eller twin, trippel-, eller dubbeltwinkombinationer.

För slutanvändare:
• Energisparande: ökad EER upp till 3,8 (energiklass A)
• Ger maximal komfort
• Ljudtrycksnivå ner till 47 dB(A)
• Utökat arbetsområde
• Passar för användning i datorrum
• Fjärrkontroll programmerbar
• Hela utbudet inomhusenheter: 7 olika modeller i

27 olika versioner

Till installatörer:
• Köldmedium R-410A
• Återanvändning av befintliga rörledningar för R-22

eller R-407C är möjlig
• Maximal rörlängd upp till 75 m
• Minskad vikt och dimensioner

Huvudegenskaper

R-410A

I N V E R T E R S T Y R N I N G

utomhus

MOV87124_EPCW04-13A
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Baserad på Daikins väldokumenterade reluktanskompressormotorteknik, ger RZQ Super Inverter högt
energiutbyte vid dellast och minimerar den årliga energiförbrukningen och de löpande kostnaderna.
Systemet ger också förbättrad EER upp till 3,8 och COP upp till 3,71.

Användningen av inverterstyrning sparar energi av två grundläggande anledningar:

• Det gör det möjligt att
variera kompressoreffekten
efter kyl /värme-belastning
och därför konsumeras bara
den el som behövs för att
matcha belastningen.

• Under delbelastning är
energiutbytet högre.

Den inverterteknik som används i RZQ Super Inverter ger en så behaglig miljö som möjligt.  Den automatiska
styrningen av rumstemperatur gör att den faktiska, upplevda temperaturen i rummet ligger på en
förinställd nivå och ser till att rummet aldrig blir för kallt eller för varmt.

Detta är en stor förbättring jämfört med standardmodeller som kontinuerligt slår på-/av kompressorn och
ger större fluktuationer i rumstemperaturen.

Invertertekniken ger förbättrade komfortnivåer:

• Mindre antal start-/stoppcykler
• Kapaciteten regleras automatiskt ned när

temperaturen ligger i närheten av börvärdet.
• Starttiden reduceras med 1/3

Användarens komfort förbättras av tillämpning av
styrning av förutsatt medelvärde (PMV). PMV-
styrningen tar sig an problemet med att samma
person kan uppleva precis samma rumstemperatur
som varm på sommaren och kall på vintern. PMV-
styrningen känner av utomhustemperaturen, samt
temperaturen på dem i rummet och radioatorernas
temperatur och ställer sedan in och bibehåller
rumstemperaturen på mest behagliga nivå.
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Spara energi

Huvudegenskaper

Skapa en så behaglig miljö

som möjligt

I N V E R T E R S T Y R N I N G

Jämförelse mellan enhet med superinverter och enhet utan inverter: COP/EER

komfort

AC med inverter

AC utan inverter

Börvärde

Mindre
temperatur-

skillnad

Stor temperaturs-
killnad

Upprepar varma och kalla cykler

Håller stabil temperatur

Starttiden har minskats
med c:a 1/3

Långsam start

Utomhusenhet HP
COP enhet utan inverter
COP enhet med superinverter

EER enhet utan inverter
EER enhet med superinverter

Utomhusenhet HP

C
O

P

EE
R

* inomhusenhet som använts för denna jämförelse: Takmonterad 4-vägs blåskassett

MOV87124_EPCW04-13A
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t e k n i k

R-410A

Energibesparande teknik

A. DC reluktansmotor

Klass 71 är utrustad med swingkompressor.
Friktion och köldmediumsläckage undviks och energibesparingen
förbättras.

Klasserna 100-125 är utrustade med scrollkompressor.
Motorn i kompressorn överförs från lågtryckssidan till
högtryckssidan.  På så sätt kan överhettning kontrolleras, vilket ger
bättre prestanda.

Både swing- och scrollkompressorn drivs med den nyutvecklade motorn som ger bättre prestanda och högre
energiutbyte vilket ger höga energikostnadsbesparingar.

• Med 4 neodymmagneter.  Dessa magneter är kraftigare än de vanliga ferritmagneterna.

Kolv med bladet och rullen
förenade

Kylmedel

Lågtryckssida

Högtryckssida

Inlopp

Scroll

Utsläpp

DC
reluktansmotor

Swingbussning

swingkompressor scrollkompressor

Neodymmagnet

Kraftfulla magneter :
Hemligheten bakom ökad effektivitet!

Ferritmagnet

06
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R-410A t e k n i k

C. Fläktmotor

DC-fläktmotorn ger betydande förbättringar beträffande av driftseffektivitet i jämförelse med
konventionella AC-motorer, i synnerhet under dellast.

DI-funktion (tillvalsadapter KRP58M51) krävs

Den nyligen introducerade strömavkännaren minimerar skillnaden mellan faktisk strömförbrukning och
förinställd strömförbrukning. Maximal strömförbrukning kan fritt begränsas till 80%, 70%, 60%, eller 40 %
av den angivna strömförsörjningen.

Verkningsgrad för
71-typsmotor [%]

DC- MOTOR

AC- MOTOR

Motorvarvtal [varv/min]

M
o

to
rn

s 
ve

rk
n

in
g

sg
ra

d
 [

%
]

Verkningsgrad för
100/125-typsmotor [%]

DC- MOTOR

AC- MOTOR

Motorvarvtal [varv/min]

M
o

to
rn

s 
ve

rk
n

in
g

sg
ra

d
 [

%
]

Maxgräns för

strömförbrukning kan styras

St
rö

m
fö

rb
ru

kn
in

g
 (

kW
)

Tid

B. DC inverter med sinusvåg

Ger mjuk invertervågform för att öka effektiviteten.

*Pulsbreddsmodulering

Fyrkantsvåg Sinusvåg-PWM*
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enke l  ins ta l la t ion och skötse l

Lätt att installera
och sköta

A. Återanvändning av befintliga rör utan rengöring

En stor fördel med det nya systemet är att det kan anslutas till befintliga R-22 och R-407C rörledningar
utan föregående rengöring av rören. Detta beror på att Daikin använder eterbaserade
kommpressoroljor istället för de vanligare fuktkänsliga esteroljorna.
Befintliga rörledningar kan återanvändas efter en enkel utpumpning.

Fördelar:
• Förkortad installationstid
• Minskade installationskostnader
• Inga filter behövs

* För mer information, läs installationsanvisningarna

B. Längre rörledningar upp till 75 m

Den maximala rörledningslängden har utökats till 75 m, vilket för installationen enklare på alla slags
Ytor.

Max rörledningslängd: 50m (Klass 71) och 75m (Klass 100, 125)
Max rörledningslängd: 5m (3m vid fältinställning)

H = 30 m

08
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C. Utökat arbetsområde

Arbetsområdet för den omgivande temperaturen
har utökats till -15°C till 50°C (vid kylning) och
-20°C till 15,5°C vid uppvärmning.

D. Handtag

Handtag för enkel transport och installation.

E. Funktion för köldmedieåtervinning

Funktionen för köldmedieåtervinning gör att expansionsventilen kan öppnas. På så vis kan köldmediet
tömmas ut ur rörledningarna.

F. Anti-korrosionsbehandling

Särskild anti-korrosionsbehandling av värmeväxlaren ger 5 till 6 gånger bättre tålighet mot korrosion
orsakade surt regn och salt. Skivan av rostfritt stål på enhetens undersida ger ytterligare skydd med den
kvalitetsstandard som Daikin håller.

G. Särskilt lämplig för datorrumsanvändning (datorrum)

RZQ inverterenheter har designats särskilt för att garantera kylkapacitet vid låg relativ
inomhusfuktighet och driftsbegränsning ner till 11° CVT vilket gör att de är lämpliga för datorrum.

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

enke l  ins ta l la t ion och skötse l

Driftsområde

Kyla
50°CTT

Värme
15,5°CVT

-20°CVT-15°CTT

FÖRBÄTTRAS KORROSIONSTÅLIGHET
Korrosionstålighetsvärdering

Obehandlad Anti-korrosionsbehandlad

Saltkorrosion 1 5 till 6

Surt regn 1 5 till 6

Ett tvärsnitt av
antikorrosionsbehandlad

värmeväxlare

Aluminium

Hydrofil film

Korrosionstålig
akrylharts

Värmeväxlare
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A. Låg ljudtrycksnivå

Sänkning av utomhusenhetens ljudtrycksnivåer har uppnåtts
med:
- nydesignade fläktblad och trattformat inlopp
- en ny högeffektiv luftspiralfläkt med bakåtböjda

bladspetsar som minskar luftturbulensen och tryckförlusten
- det nydesignade trattformiga luftinloppet med ledskenor

vid inloppet som också minskar turbulensen runt bladen

Med hjälp av den senaste tekniken är nu ljudtrycksnivåerna nere
på 47 dB (A) vid kylning (3HP). Ljudtrycksnivåerna på RZQ-
modellerna är nu upp till 3 dB(A) lägre än på vanliga modeller
med fast hastighet.

B. Nattyst läge: max. -5 dB(A)

Under natten kan ljudnivån på utomhusenheten minskas under
en viss period genom att begränsa den maximala kompressor-
frekvensen och fläkthastigheten: starttid och sluttid kan ställas in.

Nattyst läge kan aktiveras enligt slutanvändarens preferenser
via 2 olika lägen:

Läge 1: automatiskt läge
Ställs in med fjärrkontrollen.  Tiden för maximal temperatur
sparas. Det lägre driftsläget aktiveras 8 timmar*1 efter
topptemperaturen under dagen och driften återgår till
normalläge efter 10 timmar med sänkt driftvolym*2.

Läge 2: anpassat läge
Start- och sluttider kan ställas in med extern timerstyrning (tillvalsadapter KRP58M51 + installerad
timeromkopplare krävs)

Anm:
*1: Fabriksinställningen är 8 timmar och kan ändras till 6 timmar. Starttiden för nattyst läge flyttas från 22.00 till 20.00.
*2: Fabriksinställningen är 10 timmar och kan ändras till 8 eller 12 timmar.

r z q - b

54

52

50

48

46

44

42

40
2 3 4 5 6

53

49

45

47

43

50

53

45

50
Max.

-7dB(A)

Max.

-8dB(A)

Max.

-8dB(A)

50

8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00

50

100

58
0

tys t  dr i f t

Mycket tyst drift

HP

d
B

(A
)

Standard
driftljud

Nattyst
läge

Nattprogram startar

Belastning %

Effekt %

Natt-
program
slutar

extern insignal till
KRP58M51Anm:

• Denna funktion går att ställa in vid inställning på plats.
• Förhållandet mellan utomhustemperatur (belastning)

och tid som visas i diagrammet är bara ett exempel.

Utan inverter: RYP-L7
Superinverter: RZQ-B7
(standard)
Superinverter: RZQ-B7
(nattyst läge)
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BRC1D527

BRC7*

K o n t r o l l s y s t e m

Kontrollsystem

A. Infraröd fjärrkontroll

➔ PÅ/AV
➔ Timerläge start/stopp
➔ Timerläge på/av
➔ Programtimer
➔ Temperaturinställning
➔ Luftflödesriktning
➔ Driftläge
➔ Fläkthastighetsinställning
➔ Återställning av filterrengöringsmarkering
➔ Kontroll/test indikation

B. Trådansluten fjärrkontroll

➔ Realtidsklocka: visar realtid och dag
➔ Driftsområde (min/max): rumstemperaturen regleras inom justerbara övre

och nedre gränser. Driftsområdet kan aktiveras manuellt eller med schemalagd
timer.

➔ Timer för tidsschema:
• Det går att programmera ett veckoschema
• Det går att programmera fem olika inställningar för varje dag i veckan

➔ Semester (frostskydd): under längre bortovaro kan inomhustemperaturen ställas
in på en viss nivå. Denna funktion fungerar också som strömbrytare PÅ eller AV

➔ Olika nivåer av avstängda knappar kan väljas som följer:
• Nivå 1 alla knappar kan användas
• Nivå 2:  alla knappar är avstängda utom: PÅ/AV, ställ in temperatur upp/ner,

fläkthastighet, kyl/värmeläge, aktivera/avaktivera veckoschema,
luftflödesriktarknappen

• Nivå 3: alla knappar är avstängda utom: PÅ/AV, ställ in temperatur upp/ner,
fläkthastighet

11
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M O D E L L U T B U D

UTOMHUSENHET INOMHUSENHETER
RZQ-B7 FFQ-B FCQ-B7 FBQ-B7 FDQ-B7 FHQ-BU FUQ-BU FAQ-BU

PARINSTALLATION RZQ71B7V3B - 71 71 - 71 71 71
RZQ100B7V3B - 100 100 - 100 100 100 
RZQ125B7V3B - 125 125 125 125 125 -
RZQ71B7V3B 2x35 2x35 2x35 - 2x35 - -

TWIN/TRIPPEL/DUBBEL 2x50 2x50 2x50 2x50
TWIN-INSTALLATION RZQ100B7V3B 3x35 3x35 3x35 - 3x35 - -

2x60 2x60 2x60 2x60
3x50 3x50 3x50 3x50

RZQ125B7V3B 4x35 4x35 4x35 - 4x35 - -

Inomhus - Utomhus
kombinationer

RZQ-invertern kan anslutas till ett brett utbud av inomhusenheter för att passa alla möjliga
smakinriktningar och tillämpningar, inklusive:

• FFQ 4-vägs blåsande kassett (600 x 600 mm)

• FFQ 4-vägs blåsande kassett (950 x 950mm)

• FBQ undertaksmodeller

• FDQ stora undertaksmodeller

• FHQ takmonterade enheter

• FUQ Takmonterad 4-vägs blåsande kassett

• FAQ väggmodeller

Alla enheter kan kombineras i partillämpningar och i twin, trippel och dubbeltwin-installationer

12
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FFQ-B

F F Q

Inomhus - Utomhus
kombinationer

Ta k m o n t e r a d  4 - v ä g s
b l å s a n d e  k a s s e t t  ( 6 0 0 x 6 0 0  m m )

infraröd
fjärrkontroll

(tillval)

trådansluten
fjärrkontroll

(tillval)

centralstyrd
fjärrkontroll

(tillval)

smutsar inte
ned innertaket

självdiagnosavfuktnings-
program

vertikal
autoswing

automatisk
återstart

automatisk
växling mellan

värme/kyla

låg ljudnivå

enbart
fläktdrift

fläkthastighet
2 steg

FFQ25~60B

• Ytterst kompakt hölje (575mm i bredd och djup) gör det möjligt att montera den
nära innertaket och i standard-arkitektmoduler 600 x 600 mm.

• Dekorationspanel i modern stil i vitt (RAL9010)
• Möjlighet att stänga av en eller två luftriktare för enkel installation i hörn
• En automatisk luftflödesriktare ger jämnt luftflöde och konstant temperatur
• Utmärkt lågdragskarakteristik
• Extremt tyst drift
• Eftersom kopplingsdosan finns inuti enheten är det enkelt att installera och sköta

kassetten i alla tak- och mönstertyper.
• Dessutom kan kopplingsdosan lätt nås genom att ta bort inloppsgallret, vilket

därigenom underlättar skötsel.

standard
kondens-

vattenpump

twin/trippel/
dubbeltwin-
installation

energieffektiv timer

FFQ35BV1B FFQ50BV1B FFQ60BV1B

endast Twin/Trippel/Dubbeltwin-installation

286x575x575

17,5

10/6.5 12/8 15/10

10/6.5 12/8 15/10

32/25 36/27 41/32

32/25 36/27 41/32

49 53 58

49 53 58

1~, 230V, 50Hz

BRC7E530W

BRC1D527

BYFQ60BW1

55x700x700

2,7

VÄRMEPUMP (luftkyld)

Kyleffekt min~nom~max kW
Uppvärmningskapacitet min~nom~max kW
Nominellt effektbehov kyla nom kW

värme nom kW
EER
COP
Energiklass kyla

värme
Årlig energiförbrukning kyla kWh
Mått (HxBxD) enhet mm
Vikt enhet kg
Luftlödeshastighet (H/L) kyla m3/min

värme m3/min
Ljudtrycksnivå (frekvensberoende, H/L) kyla dB(A)

värme dB(A)
Ljudtrycksnivå (H) kyla dB(A)

värme dB(A)
Matning V1
Infraröd fjärrkontroll
Trådansluten fjärrkontroll
DEKORATIONSPANEL
Mått (HxBxD) dekorationspanel mm
Vikt dekorationspanel kg

Ta k m o n t e r a d  4 - v ä g s  b l å s a n d e  k a s s e t t  ( 6 0 0 x 6 0 0  m m )

luftfilter

Anm: 1) Energimärkning: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv).
2) Energimärkningsdirektiv 2002/31/EG kommer att gälla så snart som tillämplig mätstandard publiceras i European Official Standard.
3) Årlig energiförbrukning: baserad på genomsnittlig användning av 500 drifttimmar per år med full belastning (=nominell kapacitet).
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FCQ-B7

F C Q

infraröd
fjärrkontroll

(tillval)

trådansluten
fjärrkontroll

(tillval)

centralstyrd
fjärrkontroll

(tillval)

låg ljudnivåsjälvdiagnosavfuktnings-
program

vertikal
autoswing

automatisk
återstart

automatisk
växling mellan

värme/kyla

energieffektiv

enbart
fläktdrift

2 steg
fläkthastighet

timer smutsar
inte ned

innertaket

Ta k m o n t e r a d  4 - v ä g s
b l å s a n d e  k a s s e t t  ( 9 5 0  x  9 5 0 m m ) standard

kondens-
vattenpump

twin/trippel/
dubbeltwin-
installation

FCQ35B7V1 FCQ50B7V1 FCQ60B7V1 FCQ71B7V3B FCQ100B7V3B FCQ125B7V3B

3,20~7,10~8,02 5,00~10,00~11,20 5,75~12,50~14,00

3,52~8,00~9,04 5,15~11,20~12,77 6,02~14,00~16,24

2,17 2,63 3,89

2,49 3,02 4,01

endast Twin/Trippel/Dubbeltwin-installation 3,28 3,80 3,21

3,21 3,71 3,49

A A A

C A B

1083 1316 1947

230x840x840 288x840x840

23 27

14/10 15/11 18/14 18/14 28/21 31/24

14/10 15/11 18/14 18/14 28/21 31/24

31/27 31/27 33/28 33/28 37/32 40/35

31/27 31/27 33/28 33/28 37/32 40/35

48 48 50 50 53 56

48 48 50 50 53 56

1~, 230V, 50Hz

BRC7E530W BRC7C512W

BRC1D527

BYC125KJW1

40x950x950

5

VÄRMEPUMP (luftkyld)

Kyleffekt min~nom~max kW
Uppvärmningskapacitet min~nom~max kW
Nominellt effektbehov kyla nom kW

värme nom kW
EER
COP
Energiklass kyla

värme
Årlig energiförbrukning kyla kWh
Mått (HxBxD) enhet mm
Vikt enhet kg
Luftlödeshastighet (H/L) kyla m3/min

värme m3/min
Ljudtrycksnivå (frekvensberoende, H/L) kyla dB(A)

värme dB(A)
Ljudtrycksnivå (nom) kyla dB(A)

värme dB(A)
Matning V1/V3
Infraröd fjärrkontroll
Trådansluten fjärrkontroll
DEKORATIONSPANEL
Mått (HxBxD) dekorationspanel mm
Vikt dekorationspanel kg

FCQ35~125B7

• Kompakt och lätt
• Ger maximal golv- och väggyta till möbler, dekoration och inredning
• Passar i liv med varje innertak
• Med 8 inställningar för luftdistribution
• Det går att använda 1 eller 2 förgreningar för bättre luftdistribution
• Möjlighet att stänga av en eller två luftriktare för enkel installation i hörn
• Luftflödesdistribution för takhöjder upp till 4,2 m utan effektförlust

Ta k m o n t e r a d  4 - v ä g s  b l å s a n d e  k a s s e t t  ( 9 5 0  x  9 5 0 m m )

luftfilter

Anm: 1) Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv).
2) Energimärkningsdirektiv 2002/31/EG kommer att gälla så snart som tillämplig mätstandard publiceras i European Official Standard.
3) Årlig energiförbrukning: baserad på genomsnittlig användning av 500 drifttimmar per år med full belastning (=nominell kapacitet).
- ingen information finns

MOV87124_EPCW04-13A
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FBQ-B7

F B Q

trådansluten
fjärrkontroll

(tillval)

centralstyrd
fjärrkontroll

(tillval)

automatisk
återstart

energieffektivlåg ljudnivåsjälvdiagnos

automatisk
växling mellan

värme/kyla

enbart
fläktdrift

2 steg
fläkthastighet

timer

luftfilter avfuktnings-
program

standard
kondens-

vattenpump

U n d e r t a k s m o d e l l
twin/trippel/
dubbeltwin-
installation

FBQ35B7V1 FBQ50B7V1 FBQ60B7V1 FBQ71B7V3B FBQ100B7V3B FBQ125B7V3B

3,20~7,10~8,02 5,00~10,00~11,20 5,75~12,50~14,00

3,52~8,00~9,04 5,15~11,20~12,77 6,02~14,00~16,24

2,15 2,87 3,98

2,31 3,18 3,99

endast Twin/Trippel/Dubbeltwin-installation 3,31 3,49 3,14

3,46 3,52 3,51

A A B

B B B

1073 1433 1991

300 x 700 x 800 300x1000x800 300x1400x800

30 31 41 41 51 52

11,5/9 14/10 19/14 19/14 27/20 35/24

11,5/9 14/10 19/14 19/14 27/20 35/24

33/29 33/29 34/30 34/30 36/31 38/32

33/29 33/29 34/30 34/30 36/31 38/32

52 53 60 60 62 63

- 625

1~, 230V, 50Hz 1~, 230V, 50Hz

BRC1D527 BRC1D527

BYBS45DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1

55 x 880 x 500 55x1000x500 55x1400x500

3,5 4,5 6,5

VÄRMEPUMP (luftkyld)

Kyleffekt min.~nom.~max. kW
Uppvärmningskapacitet min.~nom.~max. kW
Nominellt effektbehov kyla nom. kW

värme nom. kW
EER
COP
Energiklass kyla

värme
Årlig energiförbrukning kyla kWh
Mått (HxBxD) enhet mm
Vikt enhet kg
Luftlödeshastighet (H/L) kyla m3/min

värme m3/min
Ljudtrycksnivå (frekvensberoende, H/L) kyla dB(A)

värme dB(A)
Ljudeffektsnivå kyla dB(A)
Dräneringshöjd  mm    
Matning V3
Trådansluten fjärrkontroll
DEKORATIONSPANEL
Mått (HxBxD) dekorationspanel mm
Vikt dekorationspanel kg

Anm: 1) Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv).
2) Energimärkningsdirektiv 2002/31/EG kommer att gälla så snart som tillämplig mätstandard publiceras i European Official Standard.
3) Årlig energiförbrukning: baserad på genomsnittlig användning av 500 drifttimmar per år med full belastning (=nominell kapacitet).
- ingen information finns.

FBQ100,125B7

• Lätt och kompakt
• Smälter in i alla miljöer
• Endast inlopps- och utloppsgaller är synliga
• Ger maximal golv- och väggyta till möbler, dekoration och inredning
• Passar i liv med varje innertak
• Läget på tilluftsgallren kan individuellt ändras, vilket möjliggör en jämn

temperatur, även i oregelbundna rum
• Maximalt externt statiskt tryck (ESP) är 88Pa för FBQ
• Optimal luftfördelning
• Tyst drift

U n d e r t a k s m o d e l l

MOV87124_EPCW04-13A
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FDQ-B7

F D Q

trådansluten
fjärrkontroll

(tillval)

centralstyrd
fjärrkontroll

(tillval)

automatisk
återstart

dubbel
termostat-
funktion

enbart
fläktdrift

2 steg
fläkthastighet

luftfilter självdiagnos låg ljudnivå

U n d e r t a k s m o d e l l

FDQ125B7V3B

5,75~12,50~14,00
6,02~14,00~16,24

4,15
4,52
3,01
3,10

B
D

2077
350x1400x662

59
43
43
44
44
75

1~, 230V, 50Hz
BRC1D527

VÄRMEPUMP (luftkyld)

Kyleffekt min.~nom.~max. kW
Uppvärmningskapacitet min.~nom.~max. kW
Nominellt effektbehov kyla nom. kW

värme nom. kW
EER
COP
Energiklass kyla

värme
Årlig energiförbrukning kyla kWh
Mått (HxBxD) enhet mm
Vikt enhet kg
Luftlödeshastighet (H) kyla m3/min

värme m3/min
Ljudtrycksnivå (H) kyla dB(A)

värme dB(A)
Ljudtrycksnivå (H) kyla dB(A)
Matning V3
Trådansluten fjärrkontroll

Anm: 1) Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv).
2) Energimärkningsdirektiv 2002/31/EG kommer att gälla så snart som tillämplig mätstandard publiceras i European Official Standard.
3) Årlig energiförbrukning: baserad på genomsnittlig användning av 500 drifttimmar per år med full belastning (=nominell kapacitet).

FDQ125B7

• Smäcker design för flexibel installation
• Smälter in i alla miljöer
• Idealisk i större utrymmen
• Endast inlopps- och utloppsgaller är synliga
• Läget på tilluftsgallren kan individuellt ändras, vilket möjliggör en jämn

temperatur, även i oregelbundna rum
• Optimal luftfördelning
• Tyst drift
• Det externa statiska trycket (ESP) går från 150 till 250 Pa

U n d e r t a k s m o d e l l

MOV87124_EPCW04-13A
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FHQ-BU

F H Q

infraröd
fjärrkontroll

(tillval)

trådansluten
fjärrkontroll

(tillval)

centralstyrd
fjärrkontroll

(tillval)

självdiagnosavfuktnings-
program

luftfilter

vertikal
autoswing

automatisk
återstart

automatisk
växling mellan

värme/kyla

låg ljudnivå

enbart
fläktdrift

2 steg
fläkthastighet

energieffektiv timer

Ta k m o n t e r a d  e n h e t

FHQ35BUV1 FHQ50BUV1 FHQ60BUV1 FHQ71BUV1B FHQ100BUV1B FHQ125BUV1B

3,20~7,10~8,02 5,00~10,00~11,20 5,75~12,50~14,00
3,52~8,00~9,04 5,15~11,20~12,77 6,02~14,00~16,24

2,47 3,16 4,45
2,78 3,60 4,50

endast Twin-/Trippel-/Dubbeltwin-installation 2,88 3,17 2,81
2,88 3,11 3,11

C B C
D D D

1233 1578 2224
195x960x680 195x1160x680 195x1400x680 195x1590x680

24 25 27 32 35
13/10 13/10 17/13 17/14 24/20 30/25
13/10 13/10 17/13 17/14 24/20 30/25
37/32 38/33 39/33 39/35 42/37 44/39
37/32 38/33 39/33 39/35 42/37 44/39
53/48 54/49 55/49 55/51 58/53 60/55
53/48 54/49 55/49 55/51 58/53 60/55

1~, 230V, 50Hz
BRC7E63W
BRC1D527

VÄRMEPUMP (luftkyld)

Kyleffekt min~nom~max kW
Uppvärmningskapacitet min~nom~max kW
Nominellt effektbehov kyla nom kW

värme nom kW
EER
COP
Energiklass kyla

värme
Årlig energiförbrukning kyla kWh
Mått HxBxD mm
Vikt kg
Luftlödeshastighet (H/L) kyla m3/min

värme m3/min
Ljudtrycksnivå (frekvensberoende, H/L) kyla dB(A)

värme dB(A)
Ljudtrycksnivå (H) kyla dB(A)

värme dB(A)
Matning V1
Infraröd fjärrkontroll
Trådansluten fjärrkontroll

twin/trippel/
dubbeltwin-
installation

Anm: 1) Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv).
2) Energimärkningsdirektiv 2002/31/EG kommer att gälla så snart som tillämplig mätstandard publiceras i European Official Standard.
3) Årlig energiförbrukning: baserad på genomsnittlig användning av 500 drifttimmar per år med full belastning (=nominell kapacitet).

FHQ71,100BU

• Enheten har ett kompakt hölje
• Enklast skötsel på marknaden
• Den idealiska lösningen för butiker, restauranger och kontor utan falska

innertak
• Ger maximal golv- och väggyta till möbler, dekoration och inredning
• En automatisk luftflödesriktare ger jämnt luftflöde och konstant temperatur
• Luftdistributionsmönstret kan anpassas till innertakshöjder på upp till 3,8 m

utan kapacitetsförlust.

Ta k m o n t e r a d  k a s s e t t

MOV87124_EPCW04-13A
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FUQ-BU

FUQ71BUV1B FUQ100BUV1B FUQ125BUV1B

3,20~7,10~8,02 5,00~10,00~11,20 5,75~12,50~14,00
3,52~8,00~9,04 5,15~11,20~12,77 6,02~14,00~16,24

2,26 3,05 4,25
2,71 3,29 4,76
3,14 3,28 2,94
2,95 3,40 2,94

B A C
D C D

1131 1525 2126
165x895x895 230x895x895

25 31
19/14 29/21 32/23
19/14 29/21 32/23
40/35 43/38 44/39
40/35 43/38 44/39
56/51 59/54 60/55
56/51 59/54 60/55

580
1~, 230V, 50Hz

BRC1D527

VÄRMEPUMP (luftkyld)

Kyleffekt min.~nom.~max. kW
Uppvärmningskapacitet min.~nom.~max. kW
Nominellt effektbehov kyla nom kW

värme nom kW
EER
COP
Energiklass kyla

värme
Årlig energiförbrukning kyla kWh
Mått HxBxD mm
Vikt kg
Luftlödeshastighet (H/L) kyla m3/min

värme m3/min
Ljudtrycksnivå (frekvensberoende, H/L) kyla dB(A)

värme dB(A)
Ljudeffektsnivå (H/L) kyla dB(A)

värme dB(A)
Dräneringshöjd   mm     
Matning V1
Trådansluten fjärrkontroll

FUQ100,125BU

• Idealisk för renovering
• Ger maximal golv- och väggyta till möbler, dekoration och inredning
• Flexibel installation: kan installeras i mitten av ett rum eller i ett hörn
• Luften kan blåsas ut i en av fyra riktningar
• Luftflödesdistribution för innertakshöjder upp till 3,5m
• Fläckar inte innertaket
• Möjlighet att stänga av en eller två luftriktare för enkel installation i hörn
• Extremt tyst drift
• Luftfiltret, dräneringsskålen och värmeväxlarens fläns är mögelsäkrade
• Dräneringspump med ökat lyft på 500mm

Ta k m o n t e r a d  4 - v ä g s  b l å s a n d e  k a s s e t t

Ta k m o n t e r a d
4 - v ä g s  b l å s a n d e  k a s s e t t

infraröd
fjärrkontroll

(tillval)

trådansluten
fjärrkontroll

(tillval)

centralstyrd
fjärrkontroll

(tillval)

självdiagnosavfuktnings-
program

luftfilter

vertikal
autoswing

automatisk
återstart

automatisk
växling mellan

värme/kyla

låg ljudnivå

förhindrar
drag

enbart
fläktdrift

2 steg
fläkthastighet

twin/trippel/
dubbeltwin-
installation

standard
kondens-

vattenpump

energieffektiv timer

Anm: 1) Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv).
2) Energimärkningsdirektiv 2002/31/EG kommer att gälla så snart som tillämplig mätstandard publiceras i European Official Standard.
3) Årlig energiförbrukning: baserad på genomsnittlig användning av 500 drifttimmar per år med full belastning (=nominell kapacitet).

MOV87124_EPCW04-13A
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FAQ-BU

FA Q - B U

FAQ71BU

• Lätt och kompakt
• Designad för optimalt golvutnyttjande
• Klass 71 har ett lätt och kompakt hölje
• Jämn luftdistribution via automatiska rörliga flänsar som också kan fixeras vid

önskad vinkel.
• Enhetens luftriktare är stängd när den inte är igång.
• Frontpanelen på höljet (klass 71) är enkelt att ta bort och tvätta
• Extremt tyst drift

V ä g g m o d e l l

V ä g g m o d e l l

infraröd
fjärrkontroll

(tillval)

trådansluten
fjärrkontroll

(tillval)

centralstyrd
fjärrkontroll

(tillval)

självdiagnosavfuktnings-
program

luftfilter

autoswing automatisk
återstart

automatisk
växling mellan

värme/kyla

låg ljudnivå

enbart
fläktdrift

fläkthastighet
2 steg

energieffektiv timer

FAQ71BUV1B FAQ100BUV1B

3,20~7,10~8,02 5,00 ~ 10,00 ~ 11,20
3,52~8,00~9,04 5,15 ~ 11,20 ~ 12,77

2,36 2,79
2,42 3,20
3,01 3,59
3,31 3,50

B A
C B

1180 1393
290x1050x230 360x1570x200

13 26
19/15 23/19
19/15 23/19
43/37 45/41
43/37 45/41
59/53 61/57
59/53 61/57

1~, 50Hz, 230V
BRC7E619 BRC7C511W
BRC7E618 BRC7C510W

BRC1D527

VÄRMEPUMP (luftkyld)

Kyleffekt min~nom~max kW
Uppvärmningskapacitet min~nom~max kW
Nominellt effektbehov kyla nom kW

värme nom kW
EER
COP
Energiklass kyla

värme
Årlig energiförbrukning kyla kWh
Mått HxBxD mm
Vikt kg
Luftlödeshastighet (H/L) kyla m3/min

värme m3/min
Ljudtrycksnivå (frekvensberoende, H/L) kyla dB(A)

värme dB(A)
Ljudeffektsnivå (H/L) kyla dB(A)

värme dB(A)
Matning V1
Infraröd fjärrkontroll enbart kylning

värmepump
Trådansluten fjärrkontroll

Anm: 1) Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv).
2) Energimärkningsdirektiv 2002/31/EG kommer att gälla så snart som tillämplig mätstandard publiceras i European Official Standard.
3) Årlig energiförbrukning: baserad på genomsnittlig användning av 500 drifttimmar per år med full belastning (=nominell kapacitet).

twin/trippel/
dubbeltwin-
installation

MOV87124_EPCW04-13A
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R Z Q

RZQ-B7

RZQ71B7V3B RZQ100B7V3B RZQ125B7V3B

1~, 230V, 50Hz
Lägre än nominell ström

16,2 19,4 23,4
770x900x320 1345x900x320

61 106
Elfenbensvit

47(43) 49(45) 50(45)
49 51 52
63 65 66

2YC63BXD JT100FCVD
3,20 4,30

Daphne FVC50K Daphne FVC68D
0,8 1,2

5/50 (motsvarande längd 70 m) 5/75 (motsvarande längd 95 m)
30
30
0,5

Ø9,52 (antal) x1

Ø15,9 (antal) x1

ø26,0 (antal) x3

-15~50
-20~15,5

VÄRMEPUMP

Matning
Startström
Nominell ström
Mått HxBxD
Vikt kg
Färg
Ljudtrycksnivå (H) kyla dB(A)
(nattyst läge) värme dB(A)
Ljudeffektsnivå kyla dB(A)
Kompressor typ
Köldmediemängd kg
Köldmedieolja
Mängd köldmedieolja l
Minimal/Maximal rörledningslängd m
Trycklös rörlängd m
Maximal nivåskillnad för installation m
Maximal nivåskillnad mellan enheter m
Röranslutningar vätska x n° mm

gas x n° mm
dränering x n° mm

Standardarbetsområde kyla från~till °CTT
värme från~till °CVT

ALTERNATIVA TILLBEHÖR
NAMN PÅ TILLVAL

Central dräneringsplugg
Kylgrenrörledning Twin

Trippel
Dubbeltwin

Adaptersats för beställning

• Energisparande: ökad EER upp till 3,8 (energiklass A)
• Ger maximal komfort
• Ljudtrycksprestanda ner till 47 dB(A)
• Utökat arbetsområde
• Passar för användning i datorrum
• Återanvändning av befintliga rörledningar för R-22 eller R-407C är möjlig

S u p e r i n v e r t e r

S u p e r i n v e r t e r

RZQ71B7V3B RZQ100B7V3B RZQ125B7V3B

KKPJ5F180
KHRQ22M20TA7

- KHRQ127H7
- - KHRQ22M20TA7 (3x)

KRP58M51

MOV87124_EPCW04-13A
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V1 = 1~, 230V, 50HZ
V3 = 1~, 230V, 50HZ

ENBART KYLNING
1) nominella kylkapaciteter är baserade på:

inomhustemperatur 27°CTT/19°CVT

utomhustemperatur 35°CTT

rörlängd 7,5m

nivåskillnad 0m

VÄRMEPUMP
1) Nominella kylkapaciteter är baserade på:

inomhustemperatur 27°CTT/19°CVT

utomhustemperatur 35°CTT

rörlängd 7,5m

nivåskillnad 0m

2) nominell värmeeffekt baseras på:

inomhustemperatur 20°CTT

utomhustemperatur 7°CTT/6°CVT

rörlängd 7,5m

nivåskillnad 0m

Matning

MÄTNINGSFÖRHÅLLANDEN

Ljudtrycksnivån mäts med en mikrofon på ett visst avstånd från enheten. Det är ett relativt värde som beror på avståndet och omgivningens akustik (för mätförhållanden: konsultera de tekniska databöckerna).
Ljudeffektsnivån är ett absolut värde som anger vilken ”effekt” en ljudkälla genererar.
För ytterligare information, läs våra tekniska specifikationer.
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Låg ljudnivå
Daikin inomhusenheter är viskande tysta.  Även utomhusenhetens ljud är så lågt att grannarna inte
störs.

Självdiagnos
Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar.

Dubbel termostatfunktion
Styr temperaturen via en givare på luftkonditioneraren eller via en givare på fjärrkontrollen.

Smutsar inte ned innertaket
En specialfunktion hindrar luft från att blåsa ut för långt i horisontalplanet. Detta för att förhindra
fläckbildning i taket.

Timer
Gör det möjligt att förinställa luftkonditioneraren att starta/stoppa inom en viss tid.

Luftfilter
Tar bort luftburna dammpartiklar för en jämn försörjning av ren luft.

Kondensvattenpump
Underlättar kondensdränering från inomhusenheten.

Energieffektiv
Daikins värmepumpar är energieffektiva och ekonomiska.

Vertikal autoswing
Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt luftflöde
och en jämn temperaturfördelning.

Infraröd fjärrkontroll
Fjärrkontroll med infraröd styrning och display för start, stopp och reglering av värmepumpen på
avstånd.

Trådansluten fjärrkontroll
Trådansluten kontroll för start, stopp och reglering av luftkonditioneraren på avstånd.

Centralstyrning
Centralt placerad manöverpanel för start, stop och reglering av flera värmepumpar från en central
punkt.

Automatisk växling mellan värme/kyla
Väljer automatiskt kylnings- eller uppvärmningsläge för att uppnå den inställda temperaturen (endast
värmepumptyper).

Avfuktningsprogram
Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet förändras.

Enbart fläktdrift
Luftkonditioneraren kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig kylning eller värmning.

Fläkthastighetssteg
Gör det möjligt att ställa in upp till det givna antalet fläkthastigheter.

Dragskydd
Vid start av uppvärmning eller när termostaten är avstängd, är luftutsläppet riktat horisontellt och
fläkten går på låg hastighet, för att förhindra drag.  När uppvärmningen är klar kommer
luftutsläppet och fläkthastighet att ställas in efter önskemålen.

Automatisk återstart
Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott.

Twin/Trippel/Dubbeltwin-installation
2, 3 eller 4 inomhusenheter kan anslutas till en enkel utomhusenhet även om de har olika
kapaciteter. Alla inomhusenheter arbetar i samma läge (kylning eller värmning) från en fjärrkontroll.

Horisontell autoswing
Möjlighet att välja automatisk horisontell rörelse av luftutsläppets ventil för att få ett jämnt
luftflöde och en jämn temperaturfördelning.

Daikins luftkonditionerare erbjuder ett omfattande utbud av funktioner som förbättrar din komfort. I denna katalog presenteras
huvudfunktioner med följande symboler:
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Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Belgien

www.daikineurope.com

Daikins produkter distribueras av:

Daikin Europe N.V.s kvalitetsstyrningssystem har
godkänts av LRQA i enlighet med standarden
ISO9001.
ISO9001 innebär kvalitetsförsäkran av konstruktion,
utveckling och tillverkning liksom av andra
produktrelaterade tjänster.

ISO14001 garanterar ett effektivt
miljöhanteringssystem som skyddar hälsan och
miljön mot potentiell negativ inverkan från
aktiviteter, produkter och tjänster och bidrar till att
bevara och förbättra vår miljö.

Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande

Daikins produkter är förenliga med
europeisk lagstiftning som garanti för
produktens säkerhet.

Daikin Europe N.V. deltar i
certifieringsprogrammet EUROVENT.
Produkterna finns upptagna i EUROVENT
förteckning över certifierade produkter.

Daikins unika position som tillverkare av
luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och
köldmedier har lett till att företaget är djupt
engagerat i miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka
strävar Daikin för att bli den främsta leverantören
av miljövänliga produkter. För att möta den
utmaningen krävs ekologisk design och
utveckling av ett brett utbud av produkter och
ett energihanteringssystem, som innebär
energisparande och minskat avfall.

Box 1808, SE-171 22 SOLNA
Smidesvägen 4-8, SE-171 41 SOLNA
Tel 08-564 855 40 • Fax 08-564 855 50
E-mail: info@daikin.se

SVENSKA DAIKIN AB Generalagent
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