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Tasarım ve 
zeka bir arada
Bir pazar lideri olarak Daikin ofisler, 

bankalar ve mağazalar için ideal çözüm 

sunmak üzere yüksek performansa ve 

düşük enerji tüketimine sahip üstün 

tasarımlı, sınıfının lideri bir kaset tipi 

üniteyi daha piyasaya sürerek yine 

kendisinden bekleneni fazlasıyla vermiştir. 

Tam düz kaset en son teknoloji ile enerji 

tasarrufu işlevlerini bir araya getirerek 

kullanıcı konforunu yükseltir ve tüm 

bunlar standart mimari tavan panelleriyle 

silme şekilde monte edilebilen ve yalnızca 

dışarıdan paneli görünen benzersiz bir 

tasarımla sunulmaktadır.

Tam Düz 
Kaset

Tam entegre, 
tam gizli
Ünlü tasarım ofisi Yellow Design bünyesindeki 

tasarımcılarımızın yarattıkları konsept her zaman daha fazlasını 

isteyen mimarların dahi kriterlerini karşılamıştır. Opsiyonel 

gümüş veya beyaz dekoratif panelle birlikte şık bir beyaz 

görünüme sahip tam düz kaset benzersiz ve simgesel bir 

tasarım barındırır.  Kaset iç dekora sorunsuz uyum sağlayarak, 

ünitenin neredeyse fark edilmemesini sağlar.
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Tavan ile tam düz

Tam düz kaset, tavan ile silme şekilde monte edilerek, ünitenin 

tavanda neredeyse fark edilemeyecek şekilde durmasını sağlayan 

ilk kaset tipi ünitedir.

Mimari tavan karolarına mükemmel şekilde uyar

Tam düz kaset, standart Avrupa mimari tavan karolarına silme 

şekilde monte edilebilir. Yeni tasarlanan panel, tavan karoları 

içerisinde tamamen entegre edilebilir ve böylece aydınlatma 

elemanları, hoparlörler ve sprinklerler yanındaki tavan karolarına 

kolayca monte edilebilir.



Farkı mükemmel 
olması
Sensörle gelen konfor

Mükemmel konforun sağlanması için, tamamen düz 

kaset tipi ünitelerle birlikte gelişmiş bir kumandaya 

bağlı iki adet opsiyonel sensör kullanılabilir. 

Esnek çözüm

Alanın esnek kullanım ihtiyacı çoğunlukla kaset tipi ünitenin 

duvara ve köşeye yakınlaştırılması için geçici veya kalıcı bariyerlerin 

kurulmasını gerektirir ve bu da hava akışında dengesizliklere 

yol açar. Gelişmiş teknolojimiz bu dengesizlikleri öngörmüş 

ve optimum verimlilik ve enerji maliyetlerinden tasarruf için 

kumanda kullanılarak dört kanattan herhangi bir kanadın 

diğerlerinden bağımsız olarak açılmasını veya kapatılmasını 

mümkün hale getirmiştir.
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Sensör ayrıca insanların odada bulundukları yere bağlı olarak 

hava üfleme yönünü de uyarlar ve soğuk hava etkisini önleyerek 

herkes için sürekli olarak konfor sunar.

Isınan hava yükseldiğinden, bir odadaki doğal sıcaklık dağılımı tavana 

yakın yerlerin daha sıcak ve zemine yakın yerlerin daha soğuk olacak 

şekilde gerçekleşir. Kasetin ‘zemin’ sensörü sıcaklık farkını algılar 

ve eşit sıcaklık dağılımı için hava akışını uygun şekilde yönlendirir: 

ayak üşümesi tarihe karışıyor!

Hareket sensörü, odada kimse yokken ayar noktasını ayarlar veya 

üniteyi kapalı konuma getirir, böylece gereksiz soğutma veya 

ısıtma işlemlerini önleyerek, enerji tasarrufu sağlar. Hareket tespit 

edildiğinde, sıcaklık orijinal ayar noktasına sıfırlanır ve böylece 

sürekli olarak mükemmel çalışma koşulları sağlanır.
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Sessiz konfor

Tam düz kaset tipi üniteler hafif ticari ürün piyasasındaki 

en sessiz üniteler arasındadır ve sensörlere ek olarak, 

kullanıcının konforunu ve keyfini geliştirmek üzere 

tasarlanmış çeşitli işlevlere sahiptir. 

Yıl boyu üstün 
verimlilik
Tüm Daikin ürünlerinde olduğu gibi, bu kaset 

tipi ünite de mükemmel sezonsal verimlilik 

sunar ve ayrıca hareket sensörü sayesinde 

enerji tüketimi yaklaşık %27* oranında azaltılır.

 *tahmini

Sezgisel kumanda

Tam düz kaset tipi ünitelerin gelişmiş kumandası, kullanıcıya 

çalışma ortamı üzerinde mutlaka bir kontrol sunar. Geniş 

ekranı ve ekran talimatları ve anlaşılır şekilde işaretlenmiş 

işlev düğmeleri kullanıcıların hızlıca istedikleri koşulları 

ayarlamasına ve esas işlerine odaklanmasına izin verir.

Hava kalitesi

Bir odanın hava kalitesi, hava sıcaklığı kadar önemlidir; 

bu nedenle, temiz hava sağlanması amacıyla tozların 

giderilmesi için gelişmiş filtreler kullanılmıştır. Ayrıca, özel 

bir program sayesinde hava sıcaklığında bir değişiklik 

olmadan nem seviyeleri düşürülmüştür.
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Hafif ticari bire bir uygulamalar için idealdir.

İÇ ÜNİTE FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C
Soğutma kapasitesi Nom. kW 2,50 3,40 5,00 5,70
Isıtma kapasitesi Nom. kW 3,20 4,20 5,80 7,00

Sezonsal verimlilik 
(EN14825 
uyarınca)

Soğutma

Enerji etiketi A A+
Ptasarım kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 5,25 5,60 5,70 5,60
Yıllık enerji tüketimi kWh 167 212 307 356

Isıtma (Ilıman 
iklim)

Enerji etiketi A+
Ptasarım kW 2,31 3,45 3,84 3,96
SCOP 4,12 4,09 4,10 4,17
Yıllık enerji tüketimi kWh 784 1.182 1.311 1.329

Nominal verimlilik 
(35°/27° nominal 
yükte soğutma, 
7°/20° nominal 
yükte ısıtma)

EER 4,46 3,70 3,21 3,02
COP 3,81 3,41 3,49 3,41
Yıllık enerji tüketimi kWh 280 460 780 945

Enerji etiketi
Soğutma A
Isıtma A

Gövde Malzeme Galvanize çelik levha
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 260x575x575
Ağırlık Ünite kg 16 17,5

Dekoratif panel

Model BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Renk Beyaz (N9,5) /Beyaz (N9,5) + Gümüş / Beyaz (RAL9010)
Boyutlar YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 46x620x620 /46x620x620 /55x700x700
Ağırlık kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Fan - Hava debisi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük m³/dk 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5
Isıtma Yüksek/Nom./Düşük m³/dk 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5

Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek dBA 48 51 56 60

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
Isıtma Yüksek/Nom./Düşük dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32

Boru bağlantıları
Sıvı DÇ mm 6,35
Gaz DÇ mm 9,52 12,7
Drenaj DÇ mm -

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240

 (1) Eurovent 2012 uyarınca EER/COP (2) Boyutlara kontrol kutusu dahil değildir (3) Ses gücü seviyesi, bir ses kaynağının oluşturduğu “gücü” ifade eden mutlak bir değerdir.

DIŞ ÜNİTE RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F
Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Ağırlık Ünite kg 34 47 48
Kompresör Tipi Hermetik sızdırmaz swing kompresör
Ses gücü seviyesi Soğutma Nom./Yüksek dBA 62/- -/63 63

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 46/43 48/44 49/46
Isıtma Yüksek/Sessiz çalışma dBA 47/44 48/45 49/46

Çalışma sıcaklık 
aralığı

Soğutma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C KT -10~46
Isıtma Ortam sıcaklığı Min.~Maks. °C YT -15~18 -15~20

Soğutucu akışkan
Tipi R-410A R-410A
GWP 1.975

Boru bağlantıları

Sıvı DÇ mm 6,35 -
Gaz DÇ mm 9,5 12,7 -
Drenaj DÇ mm 18,0 -
Boru uzunluğu DÜ - İÜ Maks. m 20 30
Kot farkı İÜ - DÜ Maks. m 15 20

Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Süper Çoklu Plus 
FFQ-C

Replacement 
teknolojisi

FFQ-C multi 
model uygulama

FFQ-C ikili/üçlü/
duble ikili uygulama

Drenaj 
pompası kiti

Otomatik 
arıza teşhisi

Otomatik 
yeniden 
başlatma

Kablolu kumandaKızılötesi uzaktan 
kumanda

Haftalık 
zamanlayıcı

Hava 
filtresi

Nem alma 
programı

Fan devri 
kademeleri

Düşey otomatik 
salınım

Tavanın kirlenmesinin 
önlenmesi

Dış üniteyi sessiz 
çalıştırma

Çok sessiz 
çalışma

Otomatik soğutma-
ısıtma geçişi

Güçlü modSoğuk hava etkisi 
önleme

Yalnızca 
fan

Evde yokken 
çalışma

Bekleme modunda 
enerji tasarrufu

Inverter

INVERTER

Isıtma ve Soğutma
gümüş ve beyaz panelbeyaz panel



7

Çoklu model uygulaması • Tek bir çoklu dış ünite farklı odalarda bulunan maksimum dokuz iç üniteye güç besleyebilir. 
Tabii ki, her bir odanın havası birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir.

• Bu da her bir ayrı alan için üstün verimlilik ve optimum konfor sunar.

Tamamı bağımsız olarak kontrol edilebilen, maksimum 64 iç ünitenin bir tekli sisteme bağlanmasıyla orta ila büyük ticari 
ortamlar için tam entegre çözümler.

• Bazı alanlar soğutulurken, diğerlerinin eş zamanlı ısıtılması sayesinde mükemmel konfor.
• Isı geri kazanımı sayesinde odaların bedelsiz ısıtılması veya bedelsiz sıcak su temini.
• Sıcaklık kontrolü, taze hava temini, hava perdeleri ve sıcak hava üretimi tek bir sistemde bir araya getirilmiştir.

İÇ ÜNİTE FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A
Soğutma kapasitesi Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 
Isıtma kapasitesi Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 

Çekilen güç - 50Hz
Soğutma Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Isıtma Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Boyutlar Ünite YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 260x575x575
Ağırlık Ünite kg 15,5 16,5 18,5

Dekoratif panel

Model BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Renk Beyaz (N9,5) /Beyaz (N9,5) + Gümüş / Beyaz (RAL9010)
Boyutlar YükseklikxGenişlikxDerinlik mm 46x620x620/46x620x620/55x700x700
Ağırlık kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Fan-Hava debisi 
- 50Hz

Soğutma Yüksek/Nom./Düşük m³/dk 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
Isıtma Yüksek/Nom./Düşük m³/dk 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

Ses gücü seviyesi Soğutma Yüksek/Nom. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-

Ses basıncı seviyesi
Soğutma Yüksek/Nom./Düşük 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
Isıtma Yüksek/Nom./Düşük 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

Soğutucu akışkan Tipi R-410A
Boru bağlantıları Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ/Drenaj mm 6.35 / 12.7 / VP20 (İ.Ç. 20/D.Ç. 26)
Güç beslemesi Faz / Frekans / Gerilim Hz / V 1~/50/220-240
Akım - 50Hz Maksimum sigorta akımı (MFA) A 16

Kombinasyon hakkında daha fazla bilgi için, lütfen VRV kataloguna bakın.

İkili, üçlü, dörtlü

Soğutma ve Isıtma, Isı Geri Kazanımı

• Uzun veya düzensiz şekilli odalarda, tek bir dış üniteye bağlı olarak dörde kadar iç ünite 
kullanabilirsiniz.

• Tüm iç üniteler aynı anda kontrol edilebilir.

FFQ-C
DIŞ ÜNİTE 35 50 60

Seasonal Smart

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 • ısıtma modunda -20°C'ye 
kadar çalışma imkanı

• 75m boru uzunluğu
• D-BACS ile uyumlu

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

RZQ200C • ısıtma modunda -15°C'ye 
kadar çalışma imkanı

• 100m boru uzunluğu 

- 4 3

RZQ250C - 4

RZQSG71L3V1 • ısıtma modunda -15°C'ye 
kadar çalışma imkanı

• 50m boru uzunluğu
• D-BACS ile uyumlu

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

DIŞ ÜNİTE 25 35 50 60

2MXS50H ● ● ●

3MXS40K ● ●

3MXS52E ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ●

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ●
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Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.’yi bağlayıcı 
bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları 
dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli 
bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya 
dolaylı hiçbir garanti verilmez. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın 
değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımından ve/veya 
yorumlanmasından kaynaklanan veya bununla ilişkili doğrudan ya da dolaylı 
herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tüm 
içerik Daikin Europe N.V. tarafından telif haklıdır.

Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma 
Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU) ve Fan coil 
üniteleri (FC) için Eurovent Belgelendirme Programına 
katılmıştır. Belge geçerliliklerini online olarak kontrol 
edebilirsiniz: www.eurovent-certification.com veya: 
www.certiflash.com”

Avrupa'nın yeni enerji etiketi:  
enerji verimliliğinde çıtayı yükseltir  

Avrupa, zorlayıcı 20-20-20 çevre hedeflerini gerçekleştirmek için enerjiyle bağlantılı projeler için 

minimum verimlilik gereksinimlerini zorunlu kılıyor. Bu minimum gereksinimler 1 Ocak 2013 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir ve önümüzdeki yıllarda daha da katılaşacaktır.

Eko Tasarım Direktifi yalnızca çevre performansına ilişkin minimum gereksinimleri sistematik olarak 

yükseltmekle kalmamış, aynı zamanda gerçek yaşam koşullarının daha iyi yansıtılması için bu 

performansın ölçülmesinde kullanılan yöntemi de değiştirmiştir. Teni sezonsal performans değeri, 

tüm bir ısıtma veya soğutma sezonu boyunca gerçekte beklenen enerji verimliliğine ilişkin çok daha 

doğru bir tablo çizer.

Bu resmi tamamlayan ise, yeni bir AB enerji etiketidir. 1992'de sunulan ve aynı zamanlarda değiştirilen 

mevcut etiket, tüketicilerin standart etiketlendirme kriterine göre karşılaştırma yapmalarına ve 

satın almalarına olanak verir. Yeni etiket, A+++ ile D arasında, koyu yeşilden (enerji verimliliği en 

yüksek) kırmızıya (en düşük verimlilik) doğru giden renk tonları ile gösterilen çoklu sınıflandırmaları 

içerir. Yeni etiket üzerindeki bilgiler, ısıtma (SCOP) ve soğutma (SEER) için yalnızca yeni mevsimsel 

verimlilik değerlerini içermekle kalmaz, yıllık enerji tüketimini ve ses seviyelerini de içerir.  Mevsimsel 

verimlilik tüm mevsim boyunca klimanın veya ısı pompasının verimliliğini yansıttığı için, bu etiket, 

son kullanıcıların daha bilinçli seçimler yapmasına olanak verecektir.

Tasarım ve 
Zeka bir 
arada


