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Design og 
genialitet i ét
Som markedsførende viser Daikin igen 

vejen frem med lanceringen af en ny 

kassette i verdensklasse, som byder på 

suverænt design med en høj ydelse og et 

lavt energiforbrug – den perfekte løsning 

til kontorer, banker og detailhandlen. 

Den helt flade kassette kan integreres 

med den seneste teknologi inden for 

energibesparende funktioner, som øger 

brugerkomforten – alt sammen i et 

unikt design, som gør det synlige panel 

i stand til at sidde helt plant med loftet i 

standardkonstruktioner.

Helt flad 
kassette

Fuldt integreret – 
helt diskret
Vores designere fra det kendte firma yellow design gik 

efter et koncept, som kunne opfylde arkitekters strenge 

designmæssige krav. Den helt flade kassette er et unikt og 

ikonisk design med en elegant hvid finish samt et panel, 

som fås i hvid eller sølv. Kassetten går i ét med omgivelserne, 

hvilket giver et yderst diskret resultat.
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Helt plan med loftet

Denne helt flade kassette er den første, der kan monteres helt 

plant, så enheden går i ét med loftet.

Passer perfekt til loftsfliser

Den helt flade kassette kan monteres plant med europæiske 

loftsfliser i standardstørrelser. Det nydesignede panel kan 

integreres fuldstændig i en loftsflise, så der kan installeres lys, 

højttalere og sprinklere i de tilstødende loftsfliser.



Kvalitet, der 
skiller sig ud
Følerstyret komfort

For at sikre den optimale komfort kan denne helt flade 

kassette udstyres med to ekstra følere, som er forbundet til 

en avanceret styreenhed. 

Fleksibel løsning

Behovet for fleksibel pladsudnyttelse medfører ofte, at der 

opstilles midlertidige eller permanente barrierer, så kassetten 

havner tæt på en væg eller i et hjørne, hvilket skaber ubalance 

i luftstrømmen.  Det er noget, som vores avancerede teknologi 

tager højde for, og vi har gjort det muligt at åbne eller lukke en 

af de fire flapper via styreenheden med henblik på at genskabe 

den optimale effektivitet og sænke energiforbruget.
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Føleren tilpasser også luftstrømmens retning, alt efter hvor i 

lokalet folk befinder sig, så man undgår træk og sikrer, at alle til 

enhver tid oplever en høj komfort.

Eftersom varm luft stiger opad, vil der helt naturligt være varmere 

oppe under loftet og køligere nede ved gulvet. Kassettens gulvføler 

registrerer temperaturforskellen og omdirigerer luftstrømmen for at 

sikre en ensartet temperaturfordeling: Aldrig mere kolde fødder!

Når der ikke er nogen i lokalet, justerer til-stede-føleren 

indstillingspunktet eller slukker for enheden, så man undgår 

unødvendig afkøling eller opvarmning og dermed sparer energi. 

Når føleren registrerer bevægelse, justeres temperaturen til den 

oprindelige indstilling, så arbejdsmiljøet altid er perfekt afstemt.
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Lydsvag komfort

Den helt flade kassette er den mest lydsvage enhed 

til brug i mindre virksomheder, og den har, ud over 

sine følere, en række funktioner, som er designet til 

at øge brugerens komfort og velbefindende. 

Maksimal effektivitet 
året rundt
Som alle andre Daikin-produkter leverer 

denne kassette en fremragende årsbaseret 

virkningsgrad, og til-stede-føleren har vist sig 

at sænke energiforbruget med cirka 27 %.*

 *anslået

Brugervenlig betjening

Styreenheden til den helt flade kassette giver brugerne 

fuld kontrol over arbejdsmiljøet. Det store display og 

anvisningerne på skærmen kombineret med tydeligt 

markerede funktionsknapper gør brugerne i stand til 

nemt og hurtigt at vælge deres foretrukne indstillinger, 

og holde fokus på arbejdet.

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i lokalet er lige så vigtig som temperaturen, 

og derfor har vi monteret avancerede filtre, som fjerner 

støvpartikler og sikrer, at luften er ren. Derudover gør et 

specialprogram det muligt at justere luftfugtigheden, 

uden at temperaturen varierer.
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Perfekt til brug i par i mindre virksomheder.

INDENDØRSENHED FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Kølekapacitet Nom. kW 2,50 3,40 5,00 5,70
Varmekapacitet Nom. kW 3,20 4,20 5,80 7,00

Helårseffektivitet 
(ifølge EN14825)

Køling

Energimærkning A A+
Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 5,25 5,60 5,70 5,60
Årligt energiforbrug kWh 167 212 307 356

Opvarmning 
(gennemsnitsklima)

Energimærkning A+
Pdesign kW 2,31 3,45 3,84 3,96
SCOP 4,12 4,09 4,10 4,17
Årligt energiforbrug kWh 784 1.182 1.311 1.329

Nominel effektivitet 
(køling ved 35/27 °C 
nominel belastning, 
opvarmning ved 7/20 °C 
nominel belastning)

EER 4,46 3,70 3,21 3,02
COP 3,81 3,41 3,49 3,41
Årligt energiforbrug kWh 280 460 780 945

Energimærkning
Køling A
Opvarmning A

Kabinet Materiale Galvaniseret stålplade
Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 260x575x575
Vægt Enhed kg 16 17,5

Dekorationspanel

Model BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Farve Hvid (N9,5) / Hvid (N9,5) + Sølv / Hvid (RAL9010)
Mål HøjdexBreddexDybde mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
Vægt kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Blæser – 
Luftmængde

Køling Høj/Nom./Lav m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5
Opvarmning Høj/Nom./Lav m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5

Lydeffektniveau Køling Høj dBA 48 51 56 60

Lydtryksniveau
Køling Høj/Nom./Lav dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
Opvarmning Høj/Nom./Lav dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32

Rørtilslutninger
Væske UD mm 6,35
Gas UD mm 9,52 12,7
Dræn – Afløb UD mm -

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

 (1) EER/COP i henhold til Eurovent 2012 (2) Målene omfatter ikke styreboksen (3) Lydeffektniveauet er en absolut værdi, som angiver den effekt, som en lydkilde genererer.

UDENDØRSENHED RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F

Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Vægt Enhed kg 34 47 48
Kompressor Type Hermetisk lukket svingkompressor
Lydeffektniveau Køling Nom./høj dBA 62/- -/63 63

Lydtryksniveau
Køling Høj/lydsvag funktion dBA 46/43 48/44 49/46
Opvarmning Høj/lydsvag funktion dBA 47/44 48/45 49/46

Driftsområde
Køling Omgivende Min.~Maks. °CDB -10~46
Opvarmning Omgivende Min.~Maks. °CWB -15~18 -15~20

Kølemiddel
Type R-410A R-410A
GWP 1.975

Rørtilslutninger

Væske UD mm 6,35 -
Gas UD mm 9,5 12,7 -
Dræn – Afløb UD mm 18,0 -
Rørlængde OU – IU Maks. m 20 30
Niveauforskel IU – OU Maks. m 15 20

Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Super Multi Plus 
FFQ-C

UdskiftningsteknologiMultimodel FFQ-C2-/3-/4-dobbelte 
kombinationer 

FFQ-C

Udstyr til 
drænpumpe

Automatisk 
diagnosticering

Automatisk 
genstart

Fortrådet 
fjernbetjening

Trådløs 
fjernbetjening

Ugentlig 
timer

LuftfilterAffugtningVentilatorhastighedstrinLodret autosvingLofttilsmudsningsbeskyttelseUdendørsenhed 
lydsvag drift

Så stille som 
en hvisken

Automatisk køle-
varmeskift

Kraftig funktionTræksikringKun 
ventilator

StandbyfunktionEnergispareindstilling 
i standby-funktion

Inverter

INVERTER

Opvarmning og køling
panel i sølv eller hvidhvidt panel
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Multikombinationer • En enkelt multienhed til udendørsbrug kan drive op til ni indendørsenheder i forskellige 
lokaler. Klimaet i hvert enkelt lokale kan naturligvis styres individuelt.

• Det sikrer maksimal effektivitet og optimal komfort overalt.

Fuldt integrerede løsninger beregnet til mellemstore til store erhvervsmiljøer med op til 64 indendørsenheder forbundet 
til ét system, hvor alle enheder kan styres hver for sig.

• Opnå perfekt komfort ved at opvarme nogle lokaler, mens andre køles.
• Mulighed for gratis opvarmning af lokaler eller vand ved hjælp af varmegenvinding.
• Temperaturstyring, frisk luft, lufttæpper og varmtvandsproduktion integreret i ét samlet system.

INDENDØRSENHED FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Kølekapacitet Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 
Varmekapacitet Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 

Strømtilførsel – 
50 Hz

Køling Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Opvarmning Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Mål Enhed HøjdexBreddexDybde mm 260x575x575
Vægt Enhed kg 15,5 16,5 18,5

Dekorationspanel

Model BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Farve Hvid (N9,5) / Hvid (N9,5) + Sølv / Hvid (RAL9010)
Mål HøjdexBreddexDybde mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
Vægt kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Blæser – 
Luftmængde – 50 Hz

Køling Høj/Nom./Lav 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
Opvarmning Høj/Nom./Lav 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

Lydeffektniveau Køling Høj/nom. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-

Lydtryksniveau
Køling Høj/Nom./Lav 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
Opvarmning Høj/Nom./Lav 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

Kølemiddel Type R-410A
Rørtilslutninger Væske/UD/Gas/UD/Afløb mm 6,35/12,7/VP20 (ID 20/UD 26)
Strømforsyning Fase/Frekvens/Spænding Hz/V 1~/50/220-240
Strøm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 16

Se VRV-kataloget for at få yderligere information om kombinationsmuligheder.

2-/3-/4-dobbelte kombinationer

Opvarmning og køling, varmegenvinding

• I aflange eller uregelmæssigt udformede lokaler kan der anvendes op til fire 
indendørsenheder, som drives af én enkelt udendørsenhed.

• Alle indendørsenheder styres samtidig.

FFQ-C
UDENDØRSENHED 35 50 60

Seasonal Smart

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 • drift i varmetilstand ned 
til -20 ℃

• 75 m rørledning
• Kompatibel med D-BACS

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

RZQ200C • drift i varmetilstand ned 
til -15 ℃

• 100 m rørledning 

- 4 3

RZQ250C - 4

RZQSG71L3V1 • drift i varmetilstand ned 
til -15 ℃

• 50 m rørledning
• Kompatibel med D-BACS

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

UDENDØRSENHED 25 35 50 60

2MXS50H ● ● ●

3MXS40K ● ●

3MXS52E ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ●

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ●
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Daikins produkter forhandles af:
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der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne 
brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige 
eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der 
præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt 
formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe 
N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte 
skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i 
forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning Daikin Europe N.V. 
har copyright på hele indholdet.

Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certification-
programmet for klimaanlæg ("Air conditioners", AC), 
"Liquid Chilling Packages" (LCP), luftbehandlingsenheder 
("Air Handling Units", AHU) og varmekonvektorenheder 
("Fan Coil Units", FCU). Se det nuværende certifikats 
gyldighed online på: www.eurovent-certification.com 
eller via: www.certiflash.com”

Europas nye energimærke:  
giver energieffektiviteten et løft  

For at gennemføre sine 20-20-20 miljømål indfører Europa en række minimumkrav til energirelaterede 

projekters effektivitet. Disse minimumkrav træder i kraft den 1. januar 2013 og opjusteres i de følgende 

år.

Det betyder ikke blot, at Eco-Design-direktivets mindstekrav med hensyn til miljømæssig ydelse 

systematisk bliver hævet – metoden til at måle denne ydelse er også blevet ændret, så den bedre 

afspejler de reelle forhold. Den nye årstidsmæssige faktor giver et meget mere nøjagtigt billede af den 

aktuelle forventede energieffektivitet over en hel fyrings- eller kølingssæson.

Og det er her, at en ny energimærkning for EU kommer ind og fuldender billedet. Den nuværende 

mærkning, der blev introduceret i 1992, og som siden er blevet ændret, giver forbrugerne mulighed 

for at sammenligne og foretage købsbeslutninger baseret på homogene mærkningskriterier. Den 

nye mærkning omfatter flere klassificeringer fra A+++ til D, som afspejles i en farveskala, der går fra 

mørkegrøn (mest energieffektiv) til rød (mindst energieffektiv). Information om den nye mærkning 

omfatter ikke kun den nye årstidsmæssige faktor for opvarmning (SCOP) og køling (SEER), men 

også årligt energiforbrug og lydniveauer.  Den vil give slutbrugerne mulighed for at foretage 

købsvalg på baggrund af endnu flere oplysninger, da en årsbaseret virkningsgrad afspejler en 

airconditionenheds eller varmepumpes effektivitet over et helt år.

og genialitet

i ét

Design




