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Дизайн и новаторски 
дух в едно 
Като лидер на пазара, Daikin 
отново е първи с пускането на 
още една касета от световен клас, 
която демонстрира превъзходен 
дизайн с висока ефективност и 
ниско потребление на енергия. 

Напълно плоската касета включва 
най-модерната технология с 
функции за пестене на енергия, 
които подобряват комфорта 
на потребителя, като всичко 
това е с уникален дизайн, което 
позволява видимия панел да 
бъде монтиран в стандартни 
архитектурни таванни панели.

Напълно 
плоска 
касета
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Концепцията, която нашите дизайнери взеха под внимание, бе за 

незабележима касета, която безпроблемно се вписва в декора  

на модерния офис като отговаря на взискателните критерии на 

архитектите за модерна технология. Касета, която ... напълно се 

интегрира в стандартен европейски таванен панел, позволяващ 

монтаж на осветителни тела, високоговорители и противопожарни 

водоразпръсквачи в прилежащите таванни плочи. Резултатът е напълно 

плоската касета с почти скрит монтаж, 4-посочно разпределение 

на въздуха и специални сензори, за да се гарантира осигуряване на 

пълен комфорт. Предлагана в кристално бяло или кристално бяло и 

сиво, напълно плоската касета е перфектната комбинация на дизайн и 

функционалност.

Напълно 
интегрирана, 
напълно 
дискретна 

Дизайн



Различен чрез 
съвършенство

Комфорт, управляван от сензори
За да се гарантира перфектен комфорт, напълно плоската касета е снабдена 
с два допълнителни сензора, свързани с усъвършенстван контролер. 

Сензорът за присъствие регистрира кога в стаята има хора и той 
регулира температурата до избраната преди това "зададена точка" и 
така се установяват перфектните условия за работа. Когато сензорът 
установи, че в стаята няма никой, той изключва касетата, за да не се харчат 
напразно пари за излишно отопление или охлаждане. Също така, сензорът 
адаптира посоката на въздушния поток в зависимост от разположението 
на лицата в стаята, като гарантира комфорт за всеки по всяко време. 

Тъй като топлият въздух се вдига, естественото разпределение на  
температурата в дадена стая е да бъде по-топло в близост до тавана и  
по-студено - близо до пода. Подовият сензор на касетата отчита 
температурната разлика и пренасочва въздушния поток, за да гарантира 
равномерното разпределение на температурата: усещането за студени крака 
остава в миналото!

Универсално решение
Потребността от гъвкаво ползване на помещенията означава, че се 
създават временни или постоянни препятствия, оставящи касетата 
близо до стена или в ъгъл с последващ дисбаланс на въздушния поток. 
Нашата усъвършенствана технология предвижда това и ние направихме 
възможно използването на контролера за отделно отваряне или 
затваряне на всеки от четирите жалуза, за да се възстанови оптималната 
ефективност и да се спестят разходите за електроенергия.
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Безшумен комфорт 

Напълно плоската касета е сред най-безшумните климатични 

уреди на пазара и заедно със сензорите, има различни 

автоматизирани функции, които са проектирани да подобрят 

комфорта и удоволствието на потребителите. 

Качество на въздуха 

Качеството на въздуха в стаята е толкова важно, колкото и 

температурата и ние монтирахме усъвършенствани филтри 

за отстраняване на частиците прах, за да гарантираме, 

че въздухът е чист. Освен това, специална програма дава 

възможност да се намали степента на влажност, без да се 

променя температурата.

Интуитивно управление 

Усъвършенстваният контролер на напълно плоската касета 

предоставя на потребителя абсолютен контрол върху неговата 

работна среда. От настройка на желаната температура до насочване 

на въздушния поток, от осигуряване на желаната температура 

винаги когато стаята се използва, до гаранцията че студените 

крака вече са минало, от преконфигуриране на въздушния 

поток до наблюдение на ефективността - усъвършенстваният 

контролер е лесен и интуитивен при използване. Екранът с 

голям дисплей и екранните инструкции, комбинирани с ясно 

обозначени функционални бутони, предоставят на потребителите 

пълен контрол, като им позволяват бързо да задават желаните 

условия и да се концентрират върху работата, която извършват.

ЦЕЛОГОДИШНА 
ВЪРХОВА ЕФЕКТИВНОСТ

КАКТО ВСИЧКИ ПРОДУКТИ НА DAIKIN, 

ТАЗИ КАСЕТА ОСИГУРЯВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА 

СЕЗОННА ЕФЕКТИВНОСТ, КАТО БЕ 

ДОКАЗАНО, ЧЕ СЕНЗОРЪТ ЗА ПРИСЪСТВИЕ 

НАМАЛЯВА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ 

С ОКОЛО 27%*.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ, 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА НАМАЛЯТ 

ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЪЩЕВРЕМЕННО 

ПОДЪРЖАТ ПЕРФЕКТНИ УСЛОВИЯ ЗА 

РАБОТА.  *изчислени 



Европейската комисия набеляза амбициозни цели за подобряване 

на енергийната ефективност в ЕС. Тези така наречени цели  

"20-20-20" са насочени към намаляване с 20% на емисиите на CO2, 

увеличаване с 20% на възобновяемата енергия и намаляване с 

20% на потреблението на първична енергия, като всичко това 

трябва да бъде постигнато до 2020 г. За да изпълни тези цели, 

Европейският съюз издаде директивата за еко-дизайн [2009/125/

EC].   Тя определя минималните изисквания за ефективност за 

продукти, използващи енергия. След 2013 г. всички климатици 

и всички термопомпи за въздух към въздух с мощност под 

12 kW попадат в обхвата на тази директива за еко-дизайн.  

Освен че Директивата за еко-дизайн систематично повишава 

минималните изисквания по отношение на екологичната 

ефективност, бе променен и методът, използван за измерване 

на тази ефективност, за да отразява по-добре реалните 

условия. Предишните методи на измерване отразяваха т.нар. 

номинална ефективност - измерване на ефективността при една 

определена външна температура и с оборудване, работещо 

на пълна мощност. Тъй като в даден сезон за отопление или 

охлаждане има диапазон от външни температури (а не само 

една номинална температура по разчет) и оборудването често 

работи само с частично натоварване, тази стара оценка не 

отразяваше правилно реалната ефективност. 

Новият европейски етикет за енергийна ефективност: 
вдигане на изискванията за енергийна ефективност
За да информира потребителите относно тези нови стандарти за енергийна 

ефективност, Европа въведе и нов етикет за енергийна ефективност.  

Настоящият европейски етикет за енергийна ефективност, 

въведен през 1992 г., изигра своята роля. Потребителите могат 

да сравняват и да вземат решения за покупка въз основа на 

еднакви критерии за обозначаване. Новият етикет, който 

ще влезе в сила на 1 януари 2013 г., ще позволи на крайните 

потребители да правят още по-добър избор, тъй като сезонната 

ефективност отразява ефективността на климатичния уред 

през целия сезон. Новият етикет за енергийна ефективност 

включва различни класификации от A+++ до D, отразени в 

цветни окраски, вариращи от тъмно зелено (с най-голяма 

енергийна ефективност) до червено (с най-малка ефективност). 

Информацията върху новия етикет включва не само новите 

коефициенти за сезонна енергийна ефективност за отопление 

(SCOP) и за охлаждане (SEER), но също така и годишния разход 

на електроенергия и нивата на шум. 

Днес Daikin поведе пътя към по-ефективни, икономични и 

съобразени с комфорта решения.  Всички продукти на Daikin 

са сезонно ефективни - всички те намаляват потреблението 

на енергия и разходите по интелигентен начин.

Сезонна 
ефективност, 
интелигентно 
използване на 
енергията
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ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Капацитет на отопление Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW
за потвърждение

Отопление Ном. kW

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 265x575x575

Tегло Тяло kg 18 19

Декоративен панел Модел BYFQ60CW

Декоративен панел 2 Модел BYFQ60CS

Декоративен панел 3 Модел BYFQ60B2

Вентилатор - Дебит на въздушния поток - 50Hz Охлаждане Високо/Номин./Ниско m³/min 8,5/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11/9,5/8 15/12,5/10

Звукова мощност Охлаждане Ном. dBA за потвърждение

Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 31/28/25 32/29/25 34/30/26 37/33/28 44/39/33

Хладилен агент Тип за потвърждение

Тръбни съединения Течност/Газ/Дренажна система mm 6,35/12,7/-

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V
за потвърждение

Ток - 50Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,5 3,4 5,0 5,7

Капацитет на отопление Ном. kW 3,2 4,2 5,8 7,0

Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане Енергиен клас B А

Pdesign kW за потвърждение

SEER 4,62 5,00 5,36 5,24

Годишен разход на електроенергия kWh за потвърждение

Отопление 
(умерен 
климат)

Енергиен клас А

Pdesign kW за потвърждение

SCOP 4,20 3,88 3,89 3,93

Годишен разход на електроенергия kWh

за потвърждение

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° 
номинално натоварване, 
отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER

COP

Годишен разход на електроенергия kWh

Енергиен клас Охлаждане

Отопление

Входяща мощност Охлаждане Ном. kW

Отопление Ном. kW

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm

Tегло Тяло kg 18

Вентилатор - Дебит на въздушния поток Охлаждане Високо/Номин./Ниско m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/8 15/12,5/10

Ниво на звуково налягане Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 32/29/25,0 34/30/25 39/34/27 44/38/32

Тръбни 
съединения

Течност Bън. д. mm 6,35

Засмукване Bън. д. mm 9,5 12,7

Дренаж Bън. д. mm за потвърждение

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220

(1) EER/COP съобразно Eurovent 2012  

ВЪНШНО ТЯЛО RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 550x765x285 735x825x300

Tегло Тяло kg 34 48

Звукова мощност Охлаждане Висока мощност dBA 61 63

Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско/Безшумна работа dBA 46/-/43 48/44/- 49/46

Отопление Високо/Ниско/Безшумна работа dBA 47/-/44 48/45/- 49/46

Компресор Тип за потвърждение

Работен диапазон Охлаждане Oколна температура Мин.~Макс. °C със сух термометър -10~46

Отопление Oколна температура Мин.~Макс. °C с влажен термометър -15~18

Хладилен агент Тип за потвърждение

Тръбни 
съединения

Течност Bън. д. mm 6,35

Засмукване Bън. д. mm 9,5 12,7

Дренаж Bън. д. mm 18,0 за потвърждение

Дължина на тръбите Външ. у-во - Вътр. у-во Макс. m 20 30

Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. m 15 20

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Вентилатор за потвърждение

 Предварителни данни  

Отопление / Охлаждане



Продуктите на Daikin се разпространяват от:
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Настоящата брошура е изготвена само с цел информация и не представлява 
предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е изготвил 
настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. 
Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността 
или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и 
услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без 
предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи никаква отговорност 
за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или 
свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe 
N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Уникалната позиция на Daikin като производител на 
климатично оборудване, компресори и хладилни 
агенти доведе до тясното му обвързване с проблемите 
за опазване на околната среда. От няколко години 
Daikin се стреми да стане лидер в производството на 
изделия с ограничено въздействие върху околната 
среда. Това предизвикателство изисква екологично 
планиране и разработване на богата гама от продукти 
и система за управление на енергията, водещи до 
запазване на енергия и намаляване на отпадъците.

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за 
сертификация Eurovent за климатици ((AC), 
агрегати за охлаждане на течности (LCP) и 
вентилаторни конвектори  (FCU), Проверете 
текущата валидност на сертификата онлайн: 
www.eurovent-certification.com или чрез:  
www.certiflash.com

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Тел.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Факс: +43 / 22 36 / 3 25 57-900 
e-mail: office@daikin-ce.com, www.daikin-ce.com




