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Grzanie i Chłodzenie
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FXUQ71A FXUQ100A
Wydajność chłodnicza nom. kW 8,0 11,2
Wydajność grzewcza nom. kW 9,0 12,5
Pobór mocy - 
50 Hz

chłodzenie nom. kW 0,090 0,200
grzanie nom. kW 0,073 0,179

Kolor obudowy świeża biel (6,5Y 9,5/0,5) świeża biel (6,5Y 9,5/0,5)
Wymiary jednostka wysokość x szerokość x długość mm 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950
Ciężar jednostka kg 26 27
Wentylator - nat. przepł. 
powietrza - 50Hz

chłodzenie wysokie/nom./niskie m³/min 22,5/19,5/16 31/26/21
grzanie wysokie/nom./niskie m³/min 22,5/19,5/16 31/26/21

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA - -
Poziom ciśnienia 
akustycznego

chłodzenie wysokie/nom./niskie dBA 40/38/36 47/44/40
grzanie wysokie/nom./niskie dBA 40/38/36 47/44/40

Czynnik chłodniczy typ R-410A R-410A
Połączenia instalacji rurowej ciecz/śr. zewn./gaz/śr.zewn./skropliny mm 9,52/15,9/VP20 (śr. wewn. 20/śr. zewn. 26) 9,52/15,9/VP20 (śr. wewn. 20/śr. zewn. 26)
Zasilanie fazy/częstotliwość/napięcie Hz/V 1~/50/60/220-240/220 1~/50/60/220-240/220
Prąd - 50 Hz maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A 16 16

FXUQ-A BRC1E52A/B    BRC7CB528

INVERTER

Technologia 
sterowania 

inwerterowego

Autodiagnostyka Pompka 
skroplin 

(standardowa)

Układy 
podwójne/
potrójne/

poczwórne 
(FUQ)

Praca podczas 
nieobecności

Tylko 
wentylator

Zapobieganie 
przeciągom

Automatyczne 
przełączanie  

trybu 
chłodzenia-grzania

Automatyczny 
ruch 

w kierunku 
pionowym

3 stopnie 
prędkości 

wentylatora

Program 
osuszania

Filtr 
powietrza

Tygodniowy 
programowany 
układ zegarowy

Zdalny sterownik 
bezprzewodowy

Sterownik 
przewodowy

Sterowanie 
centralne

Automatyczne 
ponowne 

uruchomienie

Nie jest już wymagany oddzielny moduł BEVQ:  
zawór rozprężny stanowi integralną część składową jednostki wewnętrznej.



Grzanie i chłodzenie
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA *FUQ71C *FUQ100C *FUQ125C *FUQ71C *FUQ100C *FUQ125C 
Wydajność chłodnicza nom. kW 6,8 9,5 12,0 6,8 9,5 12,0
Wydajność grzewcza nom. kW 7,5 10,8 13,5 7,5 10,8 13,5
Sprawność 
sezonowa 
(według EN14825)

chłodzenie klasa energetyczna A A B A A B
Pdesign kW 6,8 9,5 12,0 6,8 9,5 12,0
wartość SEER 6,23 5,62 5,03 6,23 5,62 5,03
roczne zużycie energii kWh 382 592 835 382 592 835

ogrzewanie 
(przeciętne 
warunki 
klimatyczne)

klasa energetyczna A+ A A+ A+ A A+
Pdesign kW 7,6 11,3 14,1 7,6 11,3 14,1
wartość SCOP 4,08 3,93 4,44 4,08 3,93 4,44
roczne zużycie energii kWh 2599 4027 4456 2599 4027 4456

Sprawność nominalna 
(chłodzenie przy temp. 35°/27° 
i obciążeniu znamionowym, 
ogrzewanie przy temp. 7°/20° 
i obciążeniu znamionowym)

wartość EER 4,07 4,08 3,40 4,07 4,08 3,40
wartość COP 4,47 4,04 4,04 4,47 4,04 4,04
roczne zużycie energii kWh 840 1230 1770 840 1230 1770
klasa 
energetyczna

chłodzenie A A A A A A
grzanie A A A A A A

Kolor obudowy świeża biel (6,5Y 9,5/0,5) świeża biel (6,5Y 9,5/0,5) świeża biel (6,5Y 9,5/0,5) świeża biel (6,5Y 9,5/0,5) świeża biel (6,5Y 9,5/0,5) świeża biel (6,5Y 9,5/0,5)
Wymiary jednostka wysokość x szerokość x długość mm 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950
Ciężar jednostka kg 25 26 26 25 26 26
Wentylator - nat. 
przepł. powietrza

chłodzenie wysokie/nom./niskie m³/min 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5
grzanie wysokie/nom. m³/min 23/19,5 31/25,5 32,5/26,5 23/19,5 31/25,5 32,5/26,5

Poziom mocy 
akustycznej

chłodzenie wysoki/nom./niski dBA 57/54/51 62/58/55 63/59/56 57/54/51 62/58/55 63/59/56
grzanie wysoki/nom./niski dBA 57/54/51 62/58/55 63/59/56 57/54/51 62/58/55 63/59/56

Poziom ciśnienia 
akustycznego

chłodzenie wysoki/nom./niski dBA 41/38/35 46/42/39 47/43/40 41/38/35 46/42/39 47/43/40
grzanie wysoki/nom./niski dBA 41/38/35 46/42/39 47/43/40 41/38/35 46/42/39 47/43/40

Połączenia 
instalacji rurowej

ciecz śr. zew. mm 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52
gaz śr. zewn. mm 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
skropliny śr. zewn. mm - - - - - -

Zasilanie fazy / częstotliwość / napięcie Hz/V 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220 1~ / 50/60 / 220-240/220

(1) EER/COP według Eurovent 2012 *Uwaga: szare komórki zawierają dane wstępne

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA RZQG71L7V1 RZQG100L7V1 RZQG125L7V1 RZQG71LY1 RZQG100LY1 RZQG125LY1
Wymiary jednostka wysokość x szerokość x długość mm 990 x 940 x 320 1430 x 940 x 320 990 x 940 x 320 1430 x 940 x 320
Ciężar jednostka kg 78 102 80 101
Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA 64 66 67 64 66 67
Poziom ciśnienia 
akustycznego

chłodzenie nom. dBA 48 50 51 48 50 51
grzanie nom. dBA 50 52 53 50 52 53
tryb nocny poziom 1 dBA 43 45 43 45

Sprężarka typ sprężarka typu "swing", uszczelniona hermetycznie
Zakres pracy chłodzenie temp. otoczenia min.~maks. °CDB -15,0~50,0

grzanie temp. otoczenia min.~maks. °CWB -20,0~15,5
Czynnik chłodniczy typ R-410A/1,975
Połączenia 
instalacji rurowej

ciecz śr. zewn. mm 9,52
gaz śr. zewn. mm 15,9
skropliny śr. zewn. mm 26
długość 
instalacji rurowej

JZ-JW maks. m 50 75 50 75
system równorzędna m 70 90 70 90

dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m Patrz instrukcja instalacji 4P302555-1
różnica 
poziomów

JW-JZ maks. m 30,0
JW-JW maks. m 0,5

Zasilanie fazy / częstotliwość / napięcie Hz/V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415

 (1)  Dyrektywa ”Wyposażenie Ciśnieniowe” (PED): montaż = kategoria I: nie obejmowany przez Dyrektywę ”Wyposażenie Ciśnieniowe” zgodnie z artykułem 1, pozycja 3.6 dyrektywy 97/23/EC (2) Wyposażenie odpowiadające wymogom EN/IEC 61000-3-12: Europejska/

międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę 

(3) Patrz oddzielny rysunek, aby zapoznać się z danymi elektrycznymi.

RZQG100-140L7V1/LY1BRC1E52A/B    BRC7CB528FUQ-C

Firma Daikin jest obecnie liderem w dziedzinie bardziej sprawnych i efektywnych 

ekonomicznie rozwiązań sterowania komfortem. Wszystkie produkty firmy Daikin - 

przeznaczone do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych, a także przemysłowych 

-zapewniają wysoką sprawność energetyczną i oferują inteligentne obniżenie zużycia 

energii oraz kosztóweksploatacji.

Do połączenia DIII nie jest wymagany żaden opcjonalny adapter - łącze jednostki z rozległym systemem zarządzania budynkiem.
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Dystrybucja produktów Daikin:
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Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi 
oferty prawomocnej Daikin Europe N.V. Zawartość broszury powstała dzięki 
wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji 
na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu 
treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym wydawnictwie. 
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie 
uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji 
niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości 
przedstawionej treści.

Daikin jako producent wyposażenia klimatyzacyjnego, 
sprężarek i czynników chłodniczych może poszczycić 
się znaczną aktywnością w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. Od wielu lat Daikin stara się wprowadzać na 
rynek rozwiązania techniczne przyjazne dla środowiska. 
To wyzwanie wymaga ekologicznego projektowania 
i rozwoju szerokiej gamy produktów oraz systemu 
zarządzania energią, oferujących oszczędzanie energii 
i zmniejszenie ilości odpadów.

Daikin Europe N.V. jest uczestnikiem Programu 
Certyfikującego Eurovent dla klimatyzatorów (AC), 
zespołów chłodzących ciecz (LCP) i klimakonwektorów 
(FC), sprawdzić ważność certyfikatu na stronie 
internetowej: www.eurovent-certification.com lub  
www.certiflash.com




