VRV 5 S-serie
Samen werken we aan
een duurzame toekomst!

Lagere CO2 equivalent en een
toonaangevende efficiëntie

CO
Lagere
CO2-equivalent

ErP 2021
COMPATIBEL

Toonaangevende
efficiëntie

Dezelfde flexibiliteit
als R-410A

Variabele
koelmiddeltemperatuur

Samen

werken aan een
duurzame toekomst
Wij zijn vastbesloten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen om tegen 2050 CO₂-neutraal te zijn.
Een circulaire economie, innovatie en intelligent gebruik - samen vormen die de springplank naar een duurzame toekomst.
Nu is het moment om te handelen. Werk samen met ons aan een duurzame toekomst voor HVAC-R.

www.daikin.eu/building-a-circular-economy
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INNOVATIE

2013
De eerste R-32 split
Ururu Sarara

+

+

2016
Volledig gamma
Split R-32 units
Eerste R-32 Sky Air

+

2017
Volledig gamma
Sky Air R-32 units
Lancering van HFO-koelers

2018

+

Lancering van gamma
Daikin Altherma
warmtepompen op R-32

2020

Lancering van
VRV 5 op R-32

Een nieuwe ontwikkeling in onze zoektocht naar oplossingen
met een lagere CO2 equivalent via innovatie
Sinds de lancering in 2013 van Ururu Sarara, de eerste airconditioning die gebruik maakt van het koelmiddel R-32, hebben we er voortdurend naar
gestreefd om ons volledig gamma over te schakelen op koelmiddelen met een lager aardopwarmingsvermogen. De lancering van de VRV 5 S-serie,
een volledig nieuwe unit die speciaal werd ontwikkeld voor R-32 koelmiddel, is de nieuwste evolutie.

Voordelen van R-32
› Lager aardopwarmingsvermogen (GWP):
slechts 1/3de van R-410A
› Kleinere koelmiddelvulling: 10% minder
in vergelijking met R-410A
› Hoger energierendement
› Eéncomponent-koelmiddel, eenvoudig te
hanteren en te recyclen

100%

71%
R-410A

R-32

Mogelijke impact op de opwarming van de aarde

-71%
mogelijke impact op de opwarming
van de aarde

Vooruitlopend op de doelstellingen van de F-gas fasering
Dankzij de verschuiving naar R-32 lopen we vooruit op de doelstellingen van de F-gas regelgeving. In tijden waarin de VRV-markt snel
groeit, stelt dit ons in staat om op een duurzame manier te produceren, terwijl we onze groei in de toekomst veiligstellen.

Met aandacht voor mensen
Daikin heeft de ambitie om u:
- het meest duurzame systeem te brengen;
- eenvoudig en flexibel te installeren;
- met geloofwaardige gegevens.

ErP 2021
COMPATIBEL

Toonaangevende
efficiëntie
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Ontdek de volgende
generatie VRV
Lagere CO2 equivalent en
toonaangevende flexibiliteit

Maximale duurzaamheid
Verlaagde CO2 equivalent dankzij het gebruik van R-32 koelmiddel
		
• Het aardopwarmingspotentieel (GWP) van R-32 ligt 68% lager dan R-410A
		
• 10% minder koelmiddelvulling

CO

Eéncomponent-koelmiddel, eenvoudig te hergebruiken en te recyclen
Maximale duurzaamheid tijdens de volledige levenscyclus, dankzij een ongeëvenaard
seizoensrendement
ErP 2021
COMPATIBEL

Toonaangevend onderhoudsgemak en
optimale handling
Gamma met compacte afmetingen en enkelvoudige ventilator
Eenvoudig te transporteren dankzij het compacte ontwerp
Dankzij de grote toegangszone zijn alle belangrijke componenten eenvoudig bereikbaar
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Veelzijdigheid in ontwerp
Dezelfde installatie flexibiliteit als R-410A

3
54

21

Geluidsdruk van amper 39 dB(A), dankzij 5 fluisterstille standen
die zijn aangepast aan de toepassing
Automatische ESP-instelling tot 45 Pa voor leidingen
Externe statische
druk tot 45 Pa

Geluidsdrukniveau
van amper 39 dB(A)

Gericht op comfort
Intuïtieve bediening op afstand
Variabele koelmiddeltemperatuur voor optimaal comfort
Speciaal ontworpen nieuwe binnenunit van klasse 10 voor kleine, goed geïsoleerde ruimtes
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Volgende generatie
Nieuw asymmetrisch
ventilatorontwerp
› Twee hoge ESP-instellingen
› Laag geluidsniveau

Compacte afmetingen
› Eenvoudig te transporteren dankzij
de compacte afmetingen en de
enkelvoudige ventilator

Nieuw ontworpen behuizing
met 4 handgrepen voor
eenvoudig transport

Speciaal
ontworpen
rooster

Door koelmiddel
gekoelde printplaat

› Laag drukverlies
› Geen risico voor
accidenteel aanraken
van de ventilator

Met geïntegreerde:
› ingangsschakelaar
koelen/verwarmen
› Display met 7 segmenten voor
een snellere en nauwkeurigere
uitlezing van fouten en
instellingen

Nieuwe afsluitkleppen

Unieke warmtewisselaar met 3 rijen
› Draagt bij tot een optimaal
seizoensrendement

Unieke Daikin-swingcompressor
› Geen slijtage mogelijk
› Geen lekken van koelmiddel mogelijk
› Hoog seizoensrendement
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› Verplaatst voor voor- of
zijaansluiting
› Gesoldeerd voor verhoogde
betrouwbaarheid

NIEUW RXYSA-AV1/AY1

VRV 5 S-serie
460 mm

1.100 mm

Lagere CO2 equivalent en toonaangevende flexibiliteit

870 mm

15 m

hoogteverschil
tussen binnenunits

RXYSA-AV/AY1

50 m

hoogteverschil tussen binnen- en buitenunits

› Lagere CO2 equivalent dankzij het gebruik van R-32 koelmiddel met een lager
aardopwarmingsvermogen en een kleinere koelmiddelvulling
› Maximale duurzaamheid tijdens de volledige levenscyclus, dankzij een ongeëvenaard
seizoensrendement
› Gamma met compacte afmetingen en enkelvoudige ventilator
› Eenvoudig te transporteren dankzij het lichte, compacte ontwerp
› Dankzij de grote toegangszone zijn alle belangrijke componenten eenvoudig bereikbaar
› Dezelfde installatie flexibiliteit als R-410A
› Speciaal ontworpen binnenunits voor R-32, voor een lage geluidsemissie en
een maximale efficiëntie

Slechts

870mm

120 m langste leidinglengte
40 m langste lengte na eerste aftakking

hoog!

300 m totale leidinglengte

ErP 2021
COMPATIBEL

CO

Nu al volledig conform

LOT 21 - Tier 2

Lagere
CO2-equivalent

Vind alle technische informatie over de RXYSA-AV1/AY1
op my.daikin.eu of klik hier
Buitenunit
Capaciteitsbereik
Koelcapaciteit
P nominaal, koelen
Verwarmingscapaciteit P nominaal, verwarmen
Max.
6°CNB
Aanbevolen combinatie

pk
kW
kW
kW

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits
Indexaansluiting
Min.
binnen
Nom.
Max.
Afmetingen
Unit
HxBxD
Gewicht
Unit
Geluidsvermogenniveau Koelen
Nom.
Verwarmen Nom.
Geluidsdrukniveau Koelen
Nom.
Verwarmen Nom.
Werkbereik
Koelen
Min.~Max.
Verwarmen Min.~Max.
Koelmiddel
Type/GWP
Vulling
Leidingaansluitingen Vloeistof
Buitendia.
Gas
Buitendia.
Totale
systeem
Reëel
leidinglengte
Hoogteverschil BU - BI

Voeding
Stroom - 50Hz

%
%

mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CNB

RXYSA4AV1
4
12,1
8,4
14,2
3xFXSA25 +
1xFXSA32
324,5
200,5
8,2
5,1

RXYSA5AV1
5
14,0
9,7
16,0
4xFXSA32

50
100
130

62,5
125
162,5

67
68
49
50

103
68,1
69,2
51
52

306,1
185,7
7,7
4,7

Dezelfde
installatie flexibiliteit
als R-410A

RXYSA6AV1
6
15,5
10,7
18,0
2xFXSA32 +
2xFXSA40
301,0
183,6
7,6
4,7

RXYSA4AY1
4
12,1
8,4
14,2
3xFXSA25 +
1xFXSA32
312,5
193,1
7,9
4,9
64 (1)
70
50
140
100
182
130
870x1.100x460
69
70
51
52

67
68
49
50

kg/TCO2Eq
mm
mm
m
m

50

Binnen in hoogste
positie

m

40

Hz/V
A

RXYSA5AY1
5
14,0
9,7
16,0
4xFXSA32
294,8
178,8
7,4
4,5

RXYSA6AY1
6
15,5
10,7
18,0
2xFXSA32 +
2xFXSA40
289,9
176,8
7,3
4,5

62,5
125
162,5

70
140
182

102
68,1
69,2
51
52

69
70
51
52

-5,0 ~ 46,0
-20,0 ~ 15,5
R-32/675
3,4 / 2,3
9,52
15,9
300

Buitenunit in
hoogste positie

Fase / Frequentie / Spanning
Max. zekeringsamp. (MFA)

Gepubliceerde gegevens
met binnenunits

1~/50/220-240
32

3~/50/380-415
16

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens
(1) Reëel aantal units is afhankelijk van het type binnenunit en de beperking op de aansluitingsverhouding voor het systeem (namelijk 50% <= 130%).
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De meest comfortabele cassette

is nog beter geworden

Nieuwe roundflow-cassette
› De grotere lamellen en nieuwe sensorlogica verbeteren de gelijkmatige luchtverdeling in de ruimte
› Ruimste keuze ooit aan panelen voor cassettemodellen, met tot 8 verschillende panelen

Zwart zelfreinigend paneel

Zwart designerpaneel

Volledig wit standaardpaneel

Wit designerpaneel

› Voorzien van de gekende voordelen: 360° luchtuitblaas
en intelligente sensoren
aanwezigheidssensor vloersensor

› Zelfreinigende panelen beschikbaar in zwart en wit
Zelfreinigend filter
Stof kan eenvoudig met
een stofzuiger verwijderd
worden, zonder dat
de unit moet worden
geopend.

* Beschikbaar als optie

8

NIEUW FXFA-A

Roundflow-cassette
360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort
› Geoptimaliseerd ontwerp voor R-32 koelmiddel
› Optionele automatische filterreiniging resulteert in een hogere
efficiëntie en comfort en lagere onderhoudskosten
› Twee optionele intelligente sensoren verhogen de energieefficiëntie en het comfort
› Grootste keuze ooit aan decoratiepanelen: designer, standaard en
zelfreinigende panelen in wit (RAL9010) en zwart (RAL9005)
› Grotere lamellen en uniek swingpatroon staan garant voor een
gelijkmatige luchtverdeling
› Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen
aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te
wijzigen!
› Kleinste installatiehoogte op de markt: 214 mm voor klasse 20-63
› Optionele verse luchttoevoer
› Dankzij de uitblaas van aftakkanalen kan de luchtverdeling in
onregelmatig gevormde kamers worden geoptimaliseerd of
kan lucht worden gevoerd naar kleine, aanpalende ruimtes

FXFA-A

NIEUW

BRC1H52W

Hoofdunit
Uitblaas via aftakkanaal

Wit paneel

Hoofduitblaas

ONLINE CONTROLLER

Wit zelfreinigend paneel

Zwart paneel

Zwart designpaneel

› Standaard afvoerpomp met een opvoerhoogte van 675 mm
verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie
675 mm

Vind alle technische informatie over de FXFA-A
op my.daikin.eu of klik hier
Binnenunit
Totale capaciteit
Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit
Vermogeninput
Koelen
- 50Hz
Verwarmen
Afmetingen
Unit
Gewicht
Unit
Behuizing
Materiaal
Sierpaneel
Model

Nom.
Nom.
Nom.
Nom.
HxBxD

FXFA
kW
kW
kW
kW
mm
kg

Afmetingen
HxBxD
mm
Gewicht
kg
Ventilator
Luchtdebiet - Koelen
Laag/Hoog m³/min
50Hz
Verwarmen Laag/Hoog m³/min
Luchtfilter
Type
Geluidsvermogenniveau Koelen
Hoog
dBA
Geluidsdrukniveau Koelen
Laag/Nom./Hoog
dBA
Verwarmen
Laag/Nom./Hoog
dBA
Koelmiddel
Type/GWP
Leidingaansluitingen Vloeistof
Buitendia.
mm
Gas
Buitendia.
mm
Afvoer
Voeding
Fase / Frequentie / Spanning
Hz/V
Stroom - 50Hz
Maximaal zekeringsamperage (MFA) (1)
A
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening

20A
2,20
2,5

25A
2,80
3,2

32A
3,60
4,0

40A
4,50
5,0

0,04
0,04
19

204x840x840
20

50A
5,60
6,3
0,05
0,05

63A
7,10
8,0
0,06
0,06

80A
100A
9,00
11,20
10,0
12,5
0,09
0,12
0,09
0,11
246x840x840
24

125A
14,00
16,0
0,19
0,18
288x840x840
26

21
Verzinkte staalplaat
Standaardpanelen: BYCQ140E - witte met grijze lamellen / BYCQ140EW - volledig wit / BYCQ140EB - zwart
Zelfreinigende panelen BYCQ140EGF - wit / BYCQ140EGFB - zwart
Designerpanelen: BYCQ140EP - wit / BYCQ140EPB - zwart
Standaardpanelen: 50x950x950 / Zelfreinigende panelen: 130x950x950 / Designerpanelen: 50x950x950
Standaardpanelen: 5,4 / Zelfreinigende panelen: 10,3 / Designerpanelen: 5,4
8,8/12,5
9,5/13,6
10,5/15,0
10,5/16,5 12,4/22,8 12,4/26,5 19,9/33,0
8,8/12,5
9,5/13,6
10,5/15,0
10,5/16,5 12,4/22,8 12,4/26,5 19,9/33,0
Kunstharsnet
49
51
53
55
60
61
30,0/33,0/35,0 30,0/34,0/38,0 30,0/37,0/43,0 36,0/41,0/45,0
28,0/29,0/31,0
29,0/31,0/33,0
28,0/29,0/31,0
29,0/31,0/33,0
30,0/33,0/35,0 30,0/34,0/38,0 30,0/37,0/43,0 36,0/41,0/45,0
R-32 / 675
6,35
9,52
9,52
12,7
15,9
VP25 (buitendia. 32 / binnendia. 25)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC7FA532F (2)
BRC1H52W/S/K

(1) MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar). Raadpleeg de elektrische bedradingsschema’s voor meer gedetailleerde informatie over elke combinatie
(2) Moet worden gecombineerd met Madoka bedrade afstandsbediening.

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens
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NIEUW FXZA-A

Fully Flat cassette
Uniek design dat volledig vlak in het plafond integreert
› Geoptimaliseerd ontwerp voor R-32 koelmiddel
› Volledig vlakke integratie in architecturale
standaardplafondpanelen, waardoor slechts 8 mm zichtbaar is
› Opvallende combinatie van iconisch design en technisch
meesterschap met een elegante afwerking in wit of een combinatie
van zilver en wit
› Twee optionele intelligente sensoren verhogen de energieefficiëntie en het comfort
› Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde
ruimtes, bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.
› Individuele lamelbesturing: flexibiliteit om optimaal aan te passen
aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie van de unit te
wijzigen!

FXZA-A

NIEUW

BRC1H52W

ONLINE CONTROLLER

› Optionele verse luchttoevoer
› Standaard afvoerpomp met een opvoerhoogte van 630 mm
verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie
500 mm

Vind alle technische informatie over de FXZA-A
op my.daikin.eu of klik hier
Binnenunit
Totale capaciteit Nom.
Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom.
Vermogeninput
Koelen
Nom.
- 50Hz
Verwarmen
Nom.
Afmetingen
Unit
HxBxD
Gewicht
Unit
Behuizing
Materiaal
Sierpaneel
Model
Kleur
Afmetingen
HxBxD
Gewicht
Decoratiepaneel 2 Model
Kleur
Afmetingen
HxBxD
Gewicht
Decoratiepaneel 3 Model
Kleur
Afmetingen
HxBxD
Gewicht
Decoratiepaneel 4 Model
Kleur
Afmetingen
HxBxD
Gewicht
Ventilator
Luchtdebiet - Koelen Laag/Hoog
50Hz
Verwarmen Laag/Hoog
Luchtfilter
Type
Geluidsvermogenniveau Koelen
Hoog
Geluidsdrukniveau Koelen
Laag/Nom./Hoog
Verwarmen
Laag/Nom./Hoog
Koelmiddel
Type/GWP
Leidingaansluitingen Vloeistof
Buitendia.
Gas
Buitendia.
Afvoer
Voeding
Fase / Frequentie / Spanning
Stroom - 50Hz
Max. zekeringsamp. (MFA)
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening

FXZA
kW
kW
kW
kW
mm
kg

15A
1,70
1,90

20A
2,20
2,50
0,043
0,036

mm
kg

mm
mm
Hz/V
A

40A
4,50
5,00
0,059
0,053

50A
5,60
6,30
0,092
0,086

260x575x575

mm
kg

dBA
dBA
dBA

32A
3,60
4,00
0,045
0,038

15,5

mm
kg

mm
kg
m³/min
m³/min

25A
2,80
3,20

6,5/8,5
6,5/8,5

6,5/8,7
6,5/8,7
49

25,5/28,0/31,5
25,5/28,0/31,5

25,5/29,5/32,0
25,5/29,5/32,0

16,5
Verzinkte staalplaat
BYFQ60C2W1W
Wit (N9,5)
46x620x620
2,8
BYFQ60C2W1S
ZILVER
46x620x620
2,8
BYFQ60B2W1
Wit (RAL9010)
55x700x700
2,7
BYFQ60B3W1
Wit (RAL9010)
55x700x700
2,7
6,5/9,0
7,0/10,0
6,5/9,0
7,0/10,0
Kunstharsnet
50
51
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
R-32 / 675
6,35

18,5

8,0/11,5
8,0/11,5

10,0/14,5
10,0/14,5

54
28,0/32,0/37,0
28,0/32,0/37,0

60
33,0/40,0/43,0
33,0/40,0/43,0

9,52
12,7
VP20 (binnendia. 20/buitendia. 26)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC7EB530W (standaardpaneel) / BRC7F530W (wit paneel) / BRC7F530S (grijs paneel) (1)
BRC1H52W/S/K

Afmetingen zijn zonder schakelkast
(1) Moet worden gecombineerd met Madoka bedrade afstandsbediening.

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens
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Zelfreinigend filter voor
inbouwsatellietmodellen

Het unieke zelfreinigende filter zorgt voor een hoger rendement en
comfort met lagere onderhoudskosten
luchtstroomrichting

Verlaag de bedrijfskosten
› Automatische filterreiniging betekent lagere onderhoudskosten

omdat het filter altijd schoon is
UNIEKE
patenten in
aanvraag

Nieuw rendementprofiel voor leiding binnenunit in bedrijf
Dankzij de
100%
automatische
filterreiniging
Gradueel
kan tot 20%
rendementverlies
energie worden
door vuil filter
bespaard
0%
start

6 maanden

12 maanden

Weinig tot geen tijd nodig om het filter te reinigen
› De stofopvangbak kan worden leeggemaakt met een stofzuiger
voor een snelle en eenvoudige reiniging
› Geen vuile plafonds meer

Hoe werkt het?

Verbeterde binnenluchtkwaliteit

1 Geplande automatische filterreiniging
2 Stof wordt opgevangen in een
stofopvangbak die in de unit is geïntegreerd

› Optimale luchtstroom elimineert tocht en dempt het geluid

Zeer grote betrouwbaarheid
› Voorkomt verstopte filters voor een probleemloze werking

Unieke technologie

3 Het stof kan eenvoudig worden verwijderd
met een stofzuiger

› Unieke en innovatieve filtertechnologie die geïnspireerd
is op de zelfreinigende cassette van Daikin

Combinatietabel

BAE20A62

Split / Sky Air

VRV

FDXM-F9

FXDA-A/FXDQ-A3

25

35





50

60

BAE20A82
BAE20A102

12





15

20

25

32









Technische gegevens

40

50





BAE20A62

63
Hoogte (mm)
Breedte (mm)


Diepte (mm)

BAE20A82

BAE20A102

210
830

1.030
188

1.230

NIEUW FXDA-A

Satellietmodel met lage inbouwhoogte

achteraanzuiging

Compact design voor flexibele installatie
› Geoptimaliseerd ontwerp voor R-32 koelmiddel
› Unit klasse 10 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde
ruimtes, bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.
› Compacte afmetingen, kan eenvoudig in een lege plafondruimte van
slechts 240 mm worden gemonteerd

luchtuitlaat
onderaanzuiging

SERIE A (15, 20, 25, 32)

FXDA-A
200 mm

NIEUW
700 mm
50 mm

› Dankzij de gemiddelde externe statische druk tot 44 Pa kan de unit
worden gebruikt met slangen van verschillende lengtes
› Discreet in de wand verborgen: enkel de uitlaat- en aanzuigroosters zijn
zichtbaar
› De optionele zelfreinigende filter garandeert een maximaal rendement,
comfort en betrouwbaarheid dankzij de regelmatige filterreiniging
› Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van
achteraanzuiging naar onderaanzuiging

BRC1H52W

ONLINE CONTROLLER

› Standaard afvoerpomp met een opvoerhoogte van 750 mm verhoogt
de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

750 mm

Vind alle technische informatie over de FXDA-A
op my.daikin.eu of klik hier
Vind alle technische informatie over de BAE20A
op my.daikin.eu of klik hier
Binnenunit
Totale capaciteit Nom.
Koelvermogen
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom.
Vermogeninput
Koelen
Nom.
- 50Hz
Verwarmen
Nom.
Vereiste plafondruimte >
Afmetingen
Unit
HxBxD
Gewicht
Unit
Behuizing
Materiaal
Luchtdebiet - 50Hz Koelen Laag/Hoog
Ventilator
Externe statische Nom./Hoog
druk - 50Hz
Luchtfilter
Type
Geluidsvermogenniveau Koelen
Hoog
Geluidsdrukniveau Koelen
Laag/Nom./Hoog
Koelmiddel
Type/GWP
Leidingaansluitingen Vloeistof
Buitendia.
Gas
Buitendia.
Afvoer
Voeding
Fase / Frequentie / Spanning
Stroom - 50Hz
Max. zekeringsamp. (MFA)
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening

NIEUW

FXDA
kW
kW
kW
kW
mm
mm
kg

10A
1,10
1,30
0,062
0,058

m³/min
Pa

4/5,7

dBA
dBA
mm
mm
Hz/V
A

Optie voor zelfreinigende filter
15A
1,70
1,90

20A
2,20
2,50

25A
2,80
3,20

32A
3,60
4,00

0,071
0,068

40A
4,50
5,00
0,078
0,075

50A
5,60
6,30
0,099
0,096

63A
7,10
8,00
0,110
0,107

240
200x750x620
22,0

22,5

Gegalvaniseerd staal
6,4/8,0

6,4/7,5
10/30,0

48
24/26/27

50
27,0/31,0/32,0

200x950x620
26,0
8,5/10,5

10,0/12,5
15/44,0

200x1.150x620
29,0
13,0/16,5

Verwijderbaar / wasbaar
51
52
53
54
27,0/31,0/33,0
28,0/32,0/34,0 29,0/33,0/35,0 30,0/34,0/36,0
R-32 / 675
6,35
9,52
12,7
VP20 (binnendia. 20/buitendia. 26)
1~/50/60/220-240/220
16
BRC4C65 / BRC4C66 (1)
BRC1H52W/S/K

(1) Moet worden gecombineerd met Madoka bedrade afstandsbediening.
*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens

13

NIEUW FXSA-A

Satellietmodel met middelhoge ESP
Meest compacte en krachtigste unit met
middelhoge statische druk op de markt
luchtuitlaat

› Geoptimaliseerd ontwerp voor R-32 koelmiddel
› Meest compacte unit in zijn klasse, slechts 245 mm (300 mm inbouwhoogte),
waardoor ondiepe plafondruimtes niet langer een probleem zijn

achteraanzuiging
onderaanzuiging

FXSA-A

245 mm

NIEUW

› Fluisterstille werking: geluidsdrukniveau beperkt tot 25 dBA
› Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150 Pa kan de unit worden
gebruikt met slangen van verschillende lengtes
› Door aanpassing van de externe statische druk via de bedrade
afstandsbediening kan het volume van de toegevoerde lucht worden
geoptimaliseerd
BRC1H52W
ONLINE CONTROLLER
› Discreet in de wand verborgen: enkel de uitlaat- en aanzuigroosters zijn
zichtbaar
› Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes,
› Standaard ingebouwde afvoerpomp met een opvoerhoogte van 625 mm
bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.
verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie
› Optionele verse luchttoevoer
› Flexibele installatie: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van
625 mm
achter- naar onderaanzuiging en er is keuze tussen vrij gebruik of aansluiting
op optionele aanzuigroosters
//////////////////////////////////////////

Voor vrij gebruik in een
verlaagd plafond

//////////////////////////////////////////

Voor aansluiting
op een aanzuigcanvas
(niet geleverd door Daikin)

//////////////////////////////////////////

Voor rechtstreekse aansluiting
op een Daikin-paneel
(via de EKBYBSD-kit)

Externe statische druk (Pa)

Functie Automatische aanpassing van het luchtdebiet

Selecteert automatisch de meest geschikte ventilatorcurve om een waarde binnen ± 10% van het nominale luchtdebiet van de unit te bereiken
Ventilatorkarakteristieken

Luchtdebiet (nominaal)

Waarom?

Na installatie van de leidingen zal de actuele situatie vaak verschillen van de aanvankelijk berekende luchtdebietweerstand het reële luchtdebiet kan veel
lager of hoger zijn dan het nominale luchtdebiet, waardoor de unit vermogen tekort komt of een oncomfortabele luchttemperatuur het resultaat is
De functie Automatische aanpassing van het luchtdebiet past de ventilatorsnelheid van de unit automatisch aan de aanwezige leidingen aan (op ieder model
zijn 10 of meer ventilatorcurven beschikbaar), waardoor de installatie veel sneller wordt

Luchtdebiet (reëel)

Luchtdebiet (met
automatische aanpassing)

Weerstandscurves
(leidingen)

±

Luchtdebiet (m3/min)

Vind alle technische informatie over de FXSA-A
op my.daikin.eu of klik hier
Binnenunit
Totale capaciteit Nom.
Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom.
Vermogeninput - 50Hz Koelen
Nom.
Verwarmen
Nom.
Afmetingen
Unit
HxBxD
Gewicht
Unit
Behuizing
Materiaal
Ventilator
Luchtdebiet - Koelen Laag/Hoog
Verwarmen Laag/Hoog
50Hz
Externe statische Nom./Hoog
druk - 50Hz
Luchtfilter
Type
Geluidsvermogenniveau Koelen
Hoog
Geluidsdrukniveau Koelen
Laag/Nom./Hoog
Verwarmen
Laag/Nom./Hoog
Koelmiddel
Type/GWP
Leidingaansluitingen Vloeistof
Buitendia.
Gas
Buitendia.
Afvoer
Voeding
Fase / Frequentie / Spanning
Stroom - 50Hz
Max. zekeringsamp. (MFA)
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening

FXSA
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min
m³/min
Pa
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6,5/8,7
6,5/8,7

dBA
dBA 25,0/28,0/29,5
dBA 26,0/29,0/31,5
mm
mm
Hz/V
A

(1) Moet worden gecombineerd met Madoka bedrade afstandsbediening.
*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens

15A
1,70
1,90

20A
25A
2,20
2,80
2,50
3,20
0,090
0,086
245x550x800
23,5

32A
3,60
4,00
0,096
0,092

6,5/9,0
6,5/9,0

7,0/9,5
7,0/9,5
30/150

Kunstharsnet
60
59
61
64
29,0/32,0/35,0 27,0/30,0/33,0 29,0/32,0/35,0 31,0/34,0/36,0 33,0/36,0/39,0 34,0/38,0/41,5
29,0/34,0/37,0 28,0/32,0/35,0 30,0/34,0/37,0 31,0/34,0/37,0 33,0/37,0/40,0 34,0/38,5/42,0
R-32 / 675
6,35
9,52
12,7
15,9
VP20 (binnendia. 20/buitendia. 26), afvoerhoogte 625 mm
1~/50/60/220-240/220
16
BRC4C65 (1)
BRC1H52W/S/K

54
25,0/28,0/30,0
26,0/29,0/32,0

9,52

24,0

40A
50A
63A
80A
100A
125A
140A
4,50
5,60
7,10
9,00
11,20
14,00
16,00
5,00
6,30
8,00
10,0
12,5
16,0
18,0
0,151
0,154
0,188
0,213
0,290
0,331
0,386
0,147
0,150
0,183
0,209
0,285
0,326
0,382
245x700x800
245x1.000x800
245x1.400x800 245x1.550x800
28,5
29,0
35,5
36,5
46,0
47,0
51,0
Verzinkte staalplaat
11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0 28,0/39,0
11,0/15,0 11,0/15,2 15,0/21,0 16,0/23,0 23,0/32,0 26,0/36,0 28,0/39,0
40/150
50/150

55
26,0/29,0/31,0
27,0/30,0/33,0

NIEUW FXAA-A

Wandmodel
Voor ruimtes zonder verlaagd plafond
en zonder vrije vloerruimte
› Geoptimaliseerd ontwerp voor R-32 koelmiddel
› Vlak, stijlvol frontpaneel, past moeiteloos in elk interieur en is
eenvoudiger schoon te maken
› Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in
renovatieprojecten
› De lucht wordt comfortabel naar boven en beneden in de ruimte
verspreid, dankzij 5 verschillende uitblaashoeken die via de
afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd
› Het onderhoud kan eenvoudig via de voorzijde van de unit worden
uitgevoerd

FXAA-A

NIEUW

BRC1H52W

ONLINE CONTROLLER

Vind alle technische informatie over de FXAA-A
op my.daikin.eu of klik hier
Binnenunit
Totale capaciteit Nom.
Koelcapaciteit
Verwarmingscapaciteit Totale capaciteit Nom.
Vermogeninput
Koelen
Nom.
- 50Hz
Verwarmen
Nom.
Afmetingen
Unit
HxBxD
Gewicht
Unit
Ventilator
Luchtdebiet - Koelen Laag/Hoog
50Hz
Luchtfilter
Type
Geluidsvermogenniveau Koelen
Hoog
Geluidsdrukniveau Koelen
Laag/Hoog
Verwarmen
Laag/Hoog
Koelmiddel
Type/GWP
Leidingaansluitingen Vloeistof
Buitendia.
Gas
Buitendia.
Afvoer
Voeding
Fase / Frequentie / Spanning
Stroom - 50Hz
Max. zekeringsamp. (MFA)
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening
Bedrade afstandsbediening

FXAQ
kW
kW
kW
kW
mm
kg
m³/min

dBA
dBA
dBA
mm
mm
Hz/V
A

15A
1,7
1,9

20A
2,2
2,5

25A
2,8
3,2

0,02

7,0/8,4

51,0
28,5/32,0
28,5/33,0

32A
3,6
4,0
0,04

40A
4,5
5,0
0,02
0,02

7,0/9,8

9,7/12,2

0,03
0,03
290x795x266
12
7,0/9,1
7,0/9,4

Uitwasbaar kunstharsnet
53,0
55,0
28,5/35,0
28,5/37,5
33,5/37,0
28,5/36,0
28,5/38,5
33,5/38,0
R-32 / 675
6,35

52,0
28,5/33,0
28,5/34,0

9,52

50A
5,6
6,3
0,03
0,04
290x1.050x269
15
11,5/14,4

63A
7,1
8,0
0,05
0,06

13,5/18,3

58,0
35,5/41,0
35,5/42,0

63,0
38,5/46,5
38,5/47,0

12,7
VP13 (binnendia. 15/buitendia. 18)
1~/50/220-240
16
BRC7EA628 / BRC7EA629 (1)
BRC1H52W/S/K

(1) Moet worden gecombineerd met Madoka bedrade afstandsbediening.
*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens

15

    

Overzicht VRV 5 buitenunits
Capaciteitsklasse (kW)

Luchtgekoelde
warmtepomp

Model

Productnaam

Lagere CO2 equivalent en toonaangevende flexibiliteit
› Compact ontwerp met enkelvoudige ventilator, plaatsbesparend en eenvoudig te
installeren
UNIEK
› Toonaangevend onderhoudsgemak en optimale handling
VRV 5 S-serie › Lagere CO2 equivalent dankzij het gebruik van R-32 koelmiddel met een lager
aardopwarmingsvermogen en een kleinere koelmiddelvulling
› Dezelfde flexibiliteit als R-410A

4

5

6

1~



3~



RXYSA-AV1 / AY1

Met de nieuwe
Madoka
BRC1H52W/S/K !

Overzicht VRV 5 binnenunits
Capaciteitsklasse (kW)

Wandmodel

Inbouwsatellietmodel

Cassette-plafondinbouwmodel

Type Model
UNIEK

Roundflowcassette

UNIEK

Fully Flat
cassette

Productnaam

›
›
›
›
›

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort
Zelfreinigende functie zorgt voor een hoog rendement
Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
Geschikt voor elk kamerontwerp dankzij een optimale flexibiliteit
Kleinste installatiehoogte op de markt!
Grootste keuze ooit aan decoratiepaneelontwerpen en kleuren

FXFA-A

Uniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond integreert
› Perfecte integratie in standaard architecturale plafondpanelen
› Een combinatie van een minimalistisch design en technische perfectie
› Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
› Unit met klein vermogen, ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes
› Geschikt voor elk kamerontwerp dankzij een optimale flexibiliteit

FXZA-A

Compact design voor flexibele installatie
Compacte afmetingen maken installatie in smalle verlaagde plafonds mogelijk
Middelhoge externe statische druk tot 44 Pa
Alleen roosters zijn zichtbaar
Unit met klein vermogen, ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes
Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor

FXDA-A

Satellietmodel
met lage
inbouwhoogte

›
›
›
›
›

Satellietmodel
met
middelhoge
ESP

› Meest compacte unit in zijn klasse, slechts 245 mm
› Laag geluidsniveau
› Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150 Pa kan de unit worden gebruikt met slangen

Wandmodel

10 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140




Zwarte en
designerpanelen


UNIEK
VOOR R-32



Optie voor
zelfreinigende
filter

Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge statische druk op de markt!

›

FXSA-A



FXAA-A



van verschillende lengtes
De functie automatische luchtstroomregeling meet het luchtvolume en de statische druk en past die
aan naar de nominale luchtstroomsnelheid, waardoor een optimaal comfort wordt gegarandeerd

Voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
Vlak, stijlvol frontpaneel, eenvoudiger te reinigen
Unit met klein vermogen, ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes
Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
De lucht wordt comfortabel naar boven en beneden in de ruimte verspreid
dankzij 5 verschillende uitblaashoeken

›
›
›
›



Koelcapaciteit (kW)1

1,1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0

Verwarmingscapaciteit (kW)2

1,3 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0

(1) Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 27°CDB, 19°CNB, buitentemperatuur: 35°CDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m
(2) Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 20°CDB, buitentemperatuur: 7°CDB/6°CNB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m, niveauverschil: 0 m
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Comfort

We care

VRV 5 binnenunits - overzicht voordelen

CassetteInbouwsatellietmodellen Wandmodel
plafondinbouwmodellen
FXFA-A

FXZA-A

FXDA-A

FXSA-A

FXAA-A

Afwezigheidsfunctie

Tijdens de afwezigheid kan het comfortniveau worden gehandhaafd











Enkel ventilator

De airconditioner kan worden gebruikt als ventilator, waardoor de lucht in de
ruimte kan circuleren zonder deze te koelen of te verwarmen











Zelfreinigend filter

Het filter reinigt zichzelf automatisch. Een eenvoudig onderhoud betekent
een optimale energiezuinigheid en maximaal comfort zonder dat daarvoor
een dure en tijdrovende service nodig is

Vloer- en
aanwezigheidssensor

De aanwezigheidssensor leidt de luchtstroom weg van personen die in de ruimte
worden gedetecteerd. De vloersensor detecteert de gemiddelde vloertemperatuur
en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling tussen plafond en vloer.





Voorkomen van tocht

De ventilatorsnelheid en luchtuitblaasrichting worden gedurende het opstarten in verwarmingsstand
of met uitgeschakelde thermostaat zodanig aangepast, dat tocht wordt voorkomen. Na het
opwarmen kunt u de luchtuitblaas en ventilatorsnelheid naar eigen wens instellen





Fluisterstille werking

Daikin binnenunits zijn fluisterstil. Ook de buitenunits zullen de rust in de
buurt beslist niet verstoren



















G1
F8
(optioneel)

G1



G1
F8
(optioneel)











Luchtfilter

Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van schone lucht
te garanderen

Droogprogramma

Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in
kamertemperatuur





Anti-plafondvervuiling

De luchtuitlaat van de binnenunit is speciaal ontworpen om het uitblazen
van lucht tegen het plafond te voorkomen, om vuile plekken op het plafond
te vermijden





Verticale autoswing

Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch verticaal te laten bewegen,
zodat in de kamer een gelijkmatige luchtstroom en temperatuurverdeling
ontstaat





Ventilatorsnelheden

Verschillende ventilatorsnelheden kunnen worden geselecteerd, om het
comfort te optimaliseren

3 + auto

3 + auto

Individuele lamelbesturing

Dankzij de individuele lamelbesturing via de bedrade afstandsbediening kan de
stand van elke lamel eenvoudig worden geregeld om perfect te beantwoorden aan
een nieuwe configuratie van de ruimte. Er zijn ook optionele afsluitkits verkrijgbaar





Online controller

Kan de status van uw Daikin-verwarmingssysteem of airconditioningsysteem
bewaken en regelen



(1)



(1)

Andere functies

Afstandsbediening & timer

Luchtdebiet

Luchtzuivering

(optioneel)

Vochtregeling

Automatische omschakeling Schakelt automatisch tussen koelen en verwarmen om de vooraf ingestelde
koelen/verwarmen
temperatuur te behouden



(optioneel)


3

3 + auto

2



(1)



(1)

Weektimer

Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat de werking op een
bepaald tijdstip van de dag of week kan starten of stoppen

Infrarood-afstandsbediening

Infrarood-afstandsbediening met LCD-scherm om de binnenunit op afstand
te bedienen

Bedrade afstandsbediening

Bedrade afstandsbediening om de binnenunit vanop afstand te bedienen

Centrale afstandsbediening

Centrale afstandsbediening om verschillende binnenunits op één enkel punt
te bedienen











(1)



Automatische herstart

Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw
opgestart met de oorspronkelijke instellingen

Zelfdiagnose

Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten
of bedrijfsstoringen aan te geven
















Condensafvoerpomp

Vergemakkelijkt de afvoer van condenswater uit de binnenunit

Meerdere huurders

De stroomtoevoer naar de binnenunit kan worden uitgeschakeld
bij het verlaten van het gebouw of voor onderhoud.

NIEUW

Enkel aansluitbaar op de nieuwe BRC1H52W/S/K

Standaard Standaard Standaard Standaard Optioneel











(1) Moet worden gecombineerd met Madoka bedrade afstandsbediening
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Wist u dat …
er verschillende normen voor F-gas veiligheidsvoorschriften bestaan?
Waarom worden er verschillende normen gehanteerd?
Er zijn twee verschillende normen die de veiligheidsvoorschriften voor R-32 behandelen:
› Een algemene norm voor koelmiddelen: EN378
› Een specifieke productnorm voor warmtepompen: IEC60335-2-40
EN378 stelt dat wanneer een specifieke productnorm het onderwerp behandelt, die norm prevaleert boven de generieke norm.
Dit betekent dat ontvlambaarheid wordt geregeld door IEC60335-2-40.

WELKE NORM WORDT TOEGEPAST?

Toxiciteit

Ontvlambaarheid

(aangegeven met de hoofdletter A of B)

(aangegeven met de cijfers 1, 2, 3)

Generieke norm - EN378

Productnorm
IEC60335-2-40

Als resultaat van de gecombineerde norm is de koelmiddelclassificatie als volgt:

Toxiciteit
Lager

Hoger

A1

B1

A2L* R-32

B2L*

A2

B2

A3

B3

Ontvlambaarheid

Geen vlamverspreiding
Lagere ontvlambaarheid *
Hogere ontvlambaarheid

*A2L en B2L zijn koelmiddelen met een lagere ontvlambaarheid en een maximale brandsnelheid van ≤10 cm/s

Overzicht van ruimtebeperkingen in EN378 en IEC60335-2-40 Ed. 6
Volg
EN 378:2016
inzake
toxiciteit

16,0

Hoeveelheid koelmiddel (kg)

14,0

Volg IEC 60335-2-40 Ed. 6
inzake ontvlambaarheid

12,0
10,0
8,0
6,0
EN 378- Toxiciteitsgrens R-32

4,0

Uiterst strenge veiligheidsmaatregelen;
installatie niet mogelijk (vergelijkbaar met de
situatie van R-410A vandaag)

2,0
0,0
0
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20

40
60
Oppervlakte ruimte (m2)

80

100

Waarmee moet u rekening houden
inzake veiligheidsmaatregelen voor R-32?
Toxiciteit

Ontvlambaarheid

› Hoewel zowel R-410A als R-32 worden
geclassificeerd als 'A' in EN378-1:2016, verschilt
de toxiciteitsgrens lichtjes: 0,30 kg/m³ voor R-32
tegenover 0,44 kg/m³ voor R-410A.
› Anderzijds is de koelmiddelvulling voor R-32
lager, waardoor er slechts een klein verschil
is in de beperking in de oppervlakte van de
ruimte

› In de productnorm IEC60335-2-40 zijn er 3 zones gespecificeerd.
› Zone 1: geen veiligheidsmaatregelen vereist:
• Doorgaans vallen split en Sky Air systemen in deze zone dankzij de uiterst
lage koelmiddelvullingen.
• Voor een typische mini-VRV installatie is een minimale oppervlakte van de
ruimte van 26,5 m² vereist
› Zone 2: 1 veiligheidsmaatregel:
• Vergroot de bruikbare oppervlakte; nieuwbouw kantoren of hotels met
kleine kamers blijven echter een probleem
• Voor een typische mini-VRV installatie is een minimale oppervlakte van
de ruimte van 19,0 m² vereist
› Zone 3: 2 veiligheidsmaatregelen:
• De Daikin-oplossing, waardoor het volledige potentieel van VRV-systemen
benut kan worden, met een minimale oppervlakte van de ruimte van slechts 15,0 m²

Overzicht van de toepassingsgebieden in functie van de toegepaste veiligheidsmaatregelen van IEC 60335-2-40 Ed.6,
rekening houdend met een installatiehoogte van de units van minimaal 2,2 m
16,0

Hoeveelheid koelmiddel (kg)

14,0
12,0

Zone 1

Zone 2

Zone 3

10,0
8,0

EN 378- Toxiciteitsgrens R-32

6,4

6,0

Reactietijd van Daikin veiligheidsmaatregelen

4,0

Toepassingsgebied van VRV 5

2,0

Koelmiddellading voor een typische
mini-VRV installatie met een
leidinglengte van 90 ~ 110 m

0,0

0

19,0

15,0

26,5

40

60		

80

100

Oppervlakte ruimte (m2)

Mogelijke veiligheidsmaatregelen in verband met ontvlambaarheid
› Fabrikanten hebben de keuze om geen, één of twee veiligheidsmaatregelen te implementeren,
zoals weergegeven in bovenstaande grafiek
› Er zijn 3 soorten veiligheidsmaatregelen toegestaan:
			 • Ventilatie (natuurlijk of mechanisch)
			• Afsluiters
			
• Alarm (plaatselijk en eventueel centraal)

De meest flexibele oplossing van Daikin
› De meest flexibele oplossing: twee veiligheidsmaatregelen, in het systeem geïntegreerd
			
• Geen extra kosten of berekeningen vereist om veiligheidsmaatregelen ter plaatse te implementeren
			
• Geen complicaties tijdens de installatie
			
• Geen risico op fouten dankzij de Xpress selectiesoftware
› Getest en goedgekeurd door bevoegde instanties
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Technische tekeningen

buitenunits

20

RXYSA-AV1/AY1

			

21

FXFA-A

			

24

FXZA-A

			

26

FXDA-A

				

27

FXSA-A

			

29

FXAA-A

			

32

RXYSA-AV1/AY1

4 openingen voor vergrendelingspennen

Aansluiting gasleiding ·Ø22,2· gesoldeerd
Aansluiting vloeistofleiding ·Ø9,5· gesoldeerd
Onderhoudspoort (in de unit)
Elektronische aansluiting en aardingklem ·M5· (in de schakelkast)
Inlaat koelmiddelleidingen
Uit te kloppen gat.
Uit te kloppen gat.
Afvoeropening

Wand

*

Voor een optimale service moet u ≥·250·mm vrije ruimte voorzien.
Raadpleeg tekening ·3D069554· voor meer richtlijnen voor de installatie en de nodige ruimte voor service.
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(B) Als er obstakels zijn aan de uitlaatkant.

RXYSA-AV1/AY1

• Geen obstakels erboven

Installatie- en onderhoudsruimte

1. Afzonderlijke installatie

Deze waarden zijn uitgedrukt in ‘mm’.

• Enkel obstakel aan
de aanzuigkant

(A) Als er obstakels zijn aan de aanzuigkant.

500 of meer

• Geen obstakels erboven

2. Installatie in serie (2 of meer) (Opmerking 1)

• Obstakel aan de aanzuigkant en aan beide kanten

1. Afzonderlijke installatie

100 of meer

• Enkel obstakel aan de aanzuigkant

100 of meer
100 of meer

• Obstakel aan beide kanten en ook aan de aanzuigkant
1000 of meer

2. Installatie in serie (2 of meer) (Opmerking 1)

1000 of meer

100 of meer

100 of meer

500 of minder

• Obstakel erboven ook
1. Afzonderlijke installatie

100 of meer

• Obstakel aan de
aanzuigkant alleen

100 of meer

• Obstakel aan de aanzuigkant en aan beide kanten

100 of meer
500 of meer

1000 of meer

2. Installatie in serie (2 of meer) (Opmerking 1)

• Obstakel aan de aanzuigkant en aan beide kanten
100 of meer

500 of minder
1000 of meer

300 of meer

200 of meer

100 of meer
1000 of meer

500 of minder

• Obstakel erboven ook
1. Afzonderlijke installatie
• Enkel obstakel aan de aanzuigkant

1000 of meer

(C) Als er zowel aan de aanzuigkant als
aan de afvoerkant obstakels zijn.

100 of meer

SCHEMA 1
1000 of meer

500 of minder

• Obstakel aan de aanzuigkant en aan beide kanten

Als de obstakels aan de afvoerkant
hoger zijn dan de unit. (L>H)
(Er is geen hoogtebeperking voor
obstructies aan de aanzuigkant.)

• Geen obstakels erboven
1. Afzonderlijke installatie

150 of meer
150 of meer

150 of meer

• Geen obstakels erboven

100 of meer
500 of meer

2. Installatie in serie (2 of meer) (Opmerking 1)

• Obstakel aan de aanzuigkant en aan beide kanten

2. Installatie in serie (2 of meer) (Opmerking 1)
1000 of meer

100 of meer
500 of minder

• Geen obstakels erboven

100 of meer
100 of meer

100 of meer
1000 of meer

300 of meer
200 of meer
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300 of meer
1000 of meer

RXYSA-AV1/AY1

2. Installatie in serie (2 of meer) (Opmerking 1, 2)
500 of minder
• Als er obstakels aan de aanzuigkant,
afvoerkant en bovenkant zijn
De verhoudingen tussen H, A en L
zijn als volgt.

De verhoudingen tussen H, A en L
zijn als volgt.
750 of meer
1000 of meer
Stel de steun als volgt in: L≤H

1000 of meer

500 of minder
100 of meer

• Obstakel erboven ook
1. Afzonderlijke Installatie (OPM. 2)
• Als er obstakels aan de aanzuigkant,
afvoerkant en bovenkant zijn

250 of meer
300 of meer
Stel de steun als volgt in: L≤H

A of meer

Zie de kolom van L≤H voor A

250 of meer

1500 of meer

Er mogen maximaal 2 units in serie worden geïnstalleerd

A of meer

Zie de kolom van L≤H voor A

500 of minder

1000 of meer
1250 of meer
Stel de steun als volgt in: L≤H

Er mogen maximaal 2 units in serie worden geïnstalleerd

300 of meer

1000 of meer

2. Obstakel aan de aanzuigkant. (1)

• Stapel niet meer dan twee installaties op elkaar.
• Installeer een dakbedekking zoals bij A (ter plaatse in
voorzien), want buitenunits met neerwaartse afvoer
druppen en bevriezen sneller.
• Installeer de bovenste buitenunit zo dat de bodemplaat
voldoende hoog boven de dakbedekking staat.
Dit is om te voorkomen dat er zich ijs opstapelt aan de
onderkant van de bodemplaat.

A of meer

SCHEMA 2
• Als het obstakel aan de afvoerkant lager is dan de unit (L≤H)
(Er is geen hoogtebeperking voor obstructies aan de aanzuigkant.)

• Geen obstakels erboven
1. Afzonderlijke installatie
• Geen obstakels erboven

300 of meer

100 of meer
500 of meer

2. Installatie in serie (2 of meer) (Opmerking 1,2)
• Als er zowel aan de aanzuigkant als 100 of meer
aan de afvoerkant obstakels zijn.

(E) Meerdere rijen van installaties in serie
(op het dak, enz.)
1. Eén rij van afzonderlijke installaties

100 of meer
2000 of meer

100 of meer

De verhoudingen tussen
H, A en L zijn als volgt.
250 of meer
300 of meer

200 of meer
1000 of meer

2. Rijen van installaties in serie (2 of meer)
A of meer
1500 of meer

De verhoudingen tussen H, A en L
zijn als volgt.

• Obstakel erboven

100 of meer
200 of meer
Stel de steun als volgt in: L≤H
Zie de kolom van L≤H voor A

250 of meer
300 of meer
1000 of meer

1. Afzonderlijke Installatie (Opmerking 2)
• Als er obstakels aan de aanzuigkant,
afvoerkant en bovenkant zijn
500 of minder
De verhoudingen tussen H, A en L
zijn als volgt.

100 of meer

500 of meer
(Opmerking 3)

Zie de kolom van L≤H voor A

100 of meer

500 of meer
(Opmerking 3)

De verhoudingen tussen H, A en L
zijn als volgt.

(D) Dubbeldekkerinstallatie
1. Obstakel aan de afvoerkant. (1)

• Stapel niet meer dan twee installaties op elkaar.
• Installeer een dakbedekking zoals bij A (ter plaatse in
voorzien), want buitenunits met neerwaartse afvoer
druppen en bevriezen sneller.
• Installeer de bovenste buitenunit zo dat de bodemplaat
voldoende hoog boven de dakbedekking staat.
Dit is om te voorkomen dat er zich ijs opstapelt aan de
onderkant van de bodemplaat.

1000 of meer

2. Installatie in serie (2 of meer) (Opmerking 1,2)
• Als er obstakels aan de aanzuigkant, 100 of meer
afvoerkant en bovenkant zijn

100 of meer

Kan niet geïnstalleerd worden

100 of meer
100 of meer

100 of meer

100 of meer

A of meer

A of meer

3000 of meer

1000 of meer
100 of meer
600 of meer
1500 of meer

OPMERKINGEN
1. Maak bij zijdelingse leidingen een opening van 100 mm tussen de bovenstaande unit
2. Sluit de onderkant van het montageframe om te voorkomen dat de uitgeblazen lucht wordt afgeleid.
3. Een dakbedekking installeren is niet nodig als er geen gevaar is dat de afvoer drupt of bevriest.
In dit geval moet de ruimte tussen de bovenste en onderste buitenunit ten minste 100 mm bedragen.
Sluit de opening tussen de bovenste en onderste unit af zodat de afgevoerde lucht niet terug aangezogen wordt.
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FXFA-A MET STANDAARD PANEEL
Opmerkingen

1. Locatie van het typeplaatje
Het typeplaatje van de unit bevindt zich op het deksel van de schakelkast.
Het typeplaatje van het decoratiepaneel bevindt zich op het paneelframe aan leidingzijde, onder de hoekafdekking.
2. Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.
3. Zorg ervoor dat de afstand tussen het plafond en de cassette niet meer dan ·35·mm bedraagt.
De maximale plafondopening moet ·910·mm bedragen.
4. Wanneer de omgevingstemperatuur in het plafond hoger is dan 30°C, wanneer de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 80%, of wanneer verse lucht in het plafond wordt geblazen, is extra isolatie vereist (polyethyleenschuim, dikte ≥·10·mm)
5. Wanneer u een sensorkit installeert, bevindt er zich op deze plaats een sensor. Raadpleeg de tekening van de sensorkit voor meer details.
6. Wanneer u een draadloze controller installeert, bevindt er zich op deze plaats een ontvanger. Raadpleeg de tekening van de draadloze controller voor meer details.
·300· of minder
Zie opmerking ·5·.
Afvoerkant

Plafondopening

950

Ophangpositie

Zie opmerking ·3·.

DETAIL A
DETAIL A
·2· plaatsen
·2· plaatsen
Tegenoverliggende zijde Tegenoverliggende zijde

Leidingenkant
Zie opmerking ·6·.

950

Ophangpositie

DETAIL B
·2· plaatsen
Tegenoverliggende
zijde
350

0-675

10

121,5
96,5 54,5 54,5

Zie opmerking ·3·.

Vereiste installatieruimte

Zie opmerking ·3·.

·2700· of meer

2D121655
OF

Ophangbout

Luchtventilator

81

100

100

85

PIJL AANZICHT C

Item naam

Respecteer de afmetingen die in de afbeelding zijn weergegeven.
Op het plafond gemonteerde verlichting

DETAIL B
·2· plaatsen
Tegenoverliggende zijde

95

Zie opmerking ·3·.

Verstelbaar

Plafondopening

·1500· of meer
·200· of meer

Andere eenheid

·1500· of meer

·1500· of meer
·200· of meer

·1500· of meer
·2000· of meer
·4000· of meer

·1500· of meer

Vereiste installatieruimte
Wanneer een afvoeruitlaat up is afgesloten met de optionele kit "afdichting" is de
vereiste installatieruimte aan die (afgesloten) zijde ·500·mm in plaats van ·1500·mm.

Aansluitpoort vloeistofleiding
Aansluitpoort gasleiding
Aansluiting afvoerleiding
Inlaat voedingsbedrading
Toevoeropening voor transmissiebedrading
Uitlaat luchtuitblaas
Luchtaanzuigrooster
Hoekdecoratiepaneel
Afvoerslang
Uit te kloppen gat.

2D121655

FXFA-A MET ZELFREINIGEND PANEEL

Zie opmerking ·3·.

DETAIL A
DETAIL A

Leidingenkant
Leidingenkant

Vereiste installatieruimte
·2700· of meer
Vereiste installatieruimte
·2700· of meer

Zie opmerking ·3·.
Zie opmerking ·3·.

Op het plafond gemonteerde verlichting
Andere eenheid
Luchtventilator
Op het plafond gemonteerde verlichting
Andere eenheid
Luchtventilator

·1500· of meer
·1500· of meer
·2000· of meer
·2000· of meer
·4000· of meer
·4000· of meer
10° 10°
10° 10°

OF
Ophangbout
Ophangbout

·2· plaatsen
·2· plaatsen
Tegenoverliggende zijde
Tegenoverliggende zijde

OF

PIJL AANZICHT C

PIJLofAANZICHT
C
·1500·
meer
·1500· of meer
·200· of meer
·200· of meer

·1500· of meer
·1500· of meer
·200· of meer
·200· of meer
·1500· of meer
·1500· of meer

·1500· of meer
·1500· of meer

Vereiste installatieruimte
Vereiste
Wanneer een afvoeruitlaat
upinstallatieruimte
is afgesloten met de optionele kit "afdichting"
eeninstallatieruimte
afvoeruitlaat upaan
is afgesloten
met dezijde
optionele
kit in
"afdichting"
isWanneer
de vereiste
die (afgesloten)
·500·mm
plaats van ·1500·mm.
is de vereiste installatieruimte aan die (afgesloten)
zijde
·500·mm in plaats van ·1500·mm.
Opening voor
stofdeeltjes

(*1)Niet van toepassing voor ingebouwde verlichting
(*1)Niet
van toepassing
(*2)Vereiste
ruimtevoor
vooringebouwde
toegang metverlichting
stofzuigerbuis.
(*2)Vereiste
ruimte
voor
met stofzuigerbuis.
(*3)Zorg
ervoor
dattoegang
de afvoeruitlaat
van het decoratiepaneel niet is geblokkeerd.
(*3)Zorg ervoor dat de afvoeruitlaat van het decoratiepaneel niet is geblokkeerd.
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DETAIL B
DETAIL B

Verstelbaar

Verstelbaar

Ophangpositie
Ophangpositie
Plafondopening
Zie opmerking ·3·.
Plafondopening
Zie opmerking ·3·.

Zie opmerking ·3·.
Zie opmerking ·3·.

DETAIL A

DETAIL
A
·2· plaatsen
·2· plaatsen
·2· plaatsen
·2· plaatsen
Tegenoverliggende zijde
Tegenoverliggende zijde
Tegenoverliggende 96.5
zijde
Tegenoverliggende zijde
96.5

Plafondopening

Ophangpositie
Zie opmerking ·3·.
Plafondopening

Ophangpositie

Opmerkingen 1. Locatie van het typeplaatje
Opmerkingen 1. Locatie
van
het typeplaatje
Het
typeplaatje
van de unit bevindt zich op het deksel van de schakelkast.
Het typeplaatje
van de
unit
zich op hetbevindt
deksel zich
van de
Het typeplaatje
van
hetbevindt
decoratiepaneel
op schakelkast.
het paneelframe aan leidingzijde, onder de hoekafdekking.
Het2.typeplaatje
het decoratiepaneel
bevindt
zich
het paneelframe
aan leidingzijde,
Raadpleeg van
de respectieve
documentatie
voor
deop
montage
van optionele
toebehoren. onder de hoekafdekking.
2. Raadpleeg
de
respectieve
documentatie
voor
de
montage
van
optionele
toebehoren.
3. Zorg ervoor dat de afstand tussen het plafond en de cassette
niet meer
dan ·35·mm bedraagt.
3. Zorg De
ervoor
dat deplafondopening
afstand tussen het
plafond
en de
cassette niet meer dan ·35·mm bedraagt.
maximale
moet
·910·mm
bedragen.
De 4.
maximale
moet ·910·mm
bedragen.
Wanneerplafondopening
de omgevingstemperatuur
in het
plafond hoger is dan 30°C, wanneer de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 80%, of wanneer verse lucht in het plafond wordt geblazen, is extra isolatie vereist (polyethyleenschuim, dikte ≥·10·mm).
4. Wanneer
de omgevingstemperatuur
in het
plafond
is deze
dan 30°C,
de relatieve
luchtvochtigheid
hoger
is dan 80%,
wanneer
verse lucht in het plafond wordt geblazen, is extra isolatie vereist (polyethyleenschuim, dikte ≥·10·mm).
5. Wanneer
u een sensorkit installeert,
bevindt
erhoger
zich op
plaatswanneer
een sensor.
Raadpleeg
de tekening van
de sensorkit
voorofmeer
details.
5. Wanneer u een sensorkit installeert, bevindt er zich op deze plaats een sensor. Raadpleeg de tekening van de sensorkit voor meer details.
Zie opmerking ·5·.
·300· of minder
Afvoerkant
Zie opmerking ·5·.
·300· of minder
Afvoerkant

Opening voor stofdeeltjes

Leidingen
Leidingen

Leidingen
Leidingen
Luchtaanzuigrooster
Luchtaanzuigrooster

Montagerichting
Montagerichting

DETAIL B
DETAIL B

·2· plaatsen
·2· plaatsen
Tegenoverliggende zijde
Tegenoverliggende zijde

Item naam
Item naam
Aansluitpoort vloeistofleiding
Aansluitpoort
vloeistofleiding
Aansluitpoort
gasleiding
Aansluitpoort
gasleiding
Aansluiting
afvoerleiding
Aansluiting
afvoerleiding
Inlaat voedingsbedrading
InlaatToevoeropening
voedingsbedrading
voor transmissiebedrading
Toevoeropening
voor transmissiebedrading
Uitlaat luchtuitblaas
Uitlaat
luchtuitblaas
Luchtaanzuigrooster
Luchtaanzuigrooster
Hoekdecoratiepaneel
Hoekdecoratiepaneel
Afvoerslang
Afvoerslang
Uit te kloppen gat.
Uit te kloppen gat.

FXFA-A MET DESIGNER PANEEL
Opmerkingen
1. Locatie van het typeplaatje
Het typeplaatje van de unit bevindt zich op het deksel van de schakelkast.
Het typeplaatje van het decoratiepaneel bevindt zich op het paneelframe aan leidingzijde, onder de hoekafdekking.
2. Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.
3. Zorg ervoor dat de afstand tussen het plafond en de cassette niet meer dan ·35·mm bedraagt.
De maximale plafondopening moet ·910·mm bedragen.
4. Wanneer de omgevingstemperatuur in het plafond hoger is dan 30°C, wanneer de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 80%, of wanneer verse lucht in het plafond wordt geblazen, is extra isolatie vereist (polyethyleenschuim, dikte ≥·10·mm).
5. Wanneer u een sensorkit installeert, bevindt er zich op deze plaats een sensor. Raadpleeg de tekening van de sensorkit voor meer details.
6. Wanneer u een draadloze controller installeert, bevindt er zich op deze plaats een ontvanger. Raadpleeg de tekening van de draadloze controller voor meer details.
·300· of minder
Zie opmerking ·5·.

Zie opmerking ·3·.

DETAIL A
DETAIL A
·2· plaatsen
·2· plaatsen
Tegenoverliggende zijde Tegenoverliggende zijde

Plafondopening

Ophangpositie

Afvoerkant

Leidingenkant
Zie opmerking ·6·.

Ophangpositie

Zie opmerking ·3·.

DETAIL B
·2· plaatsen
Tegenoverliggende zijde

Verstelbaar

Zie opmerking ·3·.

Zie opmerking ·3·.

·2700· of meer
Vereiste installatieruimte

Plafondopening

OF
Ophangbout

PIJL AANZICHT C
Item naam

Respecteer de afmetingen die in de afbeelding zijn weergegeven.
Op het plafond gemonteerde verlichting

Luchtventilator

Andere eenheid

·1500· of meer

·200· of meer
·2000· of meer
·4000· of meer

Aansluitpoort vloeistofleiding
Aansluitpoort gasleiding
Aansluiting afvoerleiding
Inlaat voedingsbedrading
Toevoeropening voor transmissiebedrading
Uitlaat luchtuitblaas
Vlak rooster
Hoekdecoratiepaneel
Afvoerslang
Uit te kloppen gat.

·200· of meer
·1500· of meer

·1500· of meer
·1500· of meer

DETAIL B
·2· plaatsen
Tegenoverliggende zijde

·1500· of meer

Vereiste installatieruimte
Wanneer een afvoeruitlaat up is afgesloten met de optionele kit "afdichting" is de
vereiste installatieruimte aan die (afgesloten) zijde ·500·mm in plaats van ·1500·mm.

FXFA-A MET VERSE LUCHTTOEVOER

Modelnaam

Kanaal
Linkerzijde
Leidingenkant

Zie opmerking ·3·.

Afvoerkant
Aanzicht ·A·
Kanaal
Onderhoudtoegangspaneel
Rechterzijde ·450 x 450 mm· of meer
Zie opmerking ·1·.

Aanzuigkamer
Decoratiepaneel

Opmerkingen

Statische druk in de kamer [Pa]

Zie opmerking ·3·.

Luchtdebiet [m3/min]

T-verbinding

Ter plaatse te voorzien

Plafondopening

Inlaat

Aanzuigkamer

1. Voorzie een onderhoudtoegangspaneel wanneer u een kit voor verse luchttoevoer installeert. Designer decoratiepaneel
Plafondopening
2. Opbouw ter plaatse
3. Deze hoek-afvoeruitlaat moet worden gesloten.
4. Gebruik bij het installeren van een kanaalventilator een bedradingsadapter om de kanaalventilator aan de ventilator van de binnenunit te koppelen.
5. Het is aanbevolen dat het debiet van de binnenkomende lucht ≤20% bedraagt van het luchtdebiet bij hoge ventilatorsnelheid.
Als het debiet van binnenkomende lucht te groot is, kan het bedrijfsgeluid luider worden en kan de detectie van de aanzuigtemperatuur van de binnenunit beïnvloed worden.
6. Dit duidt de afstand tussen de inlaat van de T-verbinding en de inlaat van de binnenunit aan, wanneer de T-buis aangesloten is.
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FXZA-A
Decoratiepaneel
585-595 (Ruimte plafondopening)

Fris wit N9.5
Daikin-zilver

300 of minder

533 (Ophangpositie)

533 (Ophangpositie)

Kant leidingaansluiting

585-595 (Ruimte plafondopening)

Onderhoudtoegangspaneel
450x450mm of meer

Kant afvoeraansluiting

Aanzicht pijl A

Opening 4-M4

Inlaat buitenlucht
(rechtstreekse verbinding)

Aanzicht pijl B
• Vereiste ruimte

Opmerking) 2.

1500 mm of meer

1500 mm of meer

1500 mm of meer
1500 mm of meer
Regelbaar (0-630)

Als het afvoerrooster gesloten is, bedraagt de
vereiste ruimte 200mm of meer

Aanzicht pijl C

Ophangbout

Opmerkingen:
1. Locaties voor het kleven van constructeurlabel
Constructeurlabel voor binnenunit: op de trechtervormige instroomopening aan de binnenkant van het aanzuigrooster.
Constructeurlabel voor decoratiepaneel: op het binnenkader aan de binnenkant van het aanzuigrooster.
2. In het geval dat een infrarood-afstandsbediening wordt gebruikt, dan zal deze positie een signaalontvanger zijn. Raadpleeg de tekening van de infrarood-afstandsbediening voor meer bijzonderheden.
3. Als de temperatuur en vochtigheid op het plafond hoger zijn dan 30°C en RH 80%, als er verse lucht in het plafond komt of als de unit 24 uur blijft werken, is er een extra isolatie
(10mm of dikker van glaswol of polyethyleen) vereist.
4. Hoewel de installatie aanvaardbaar is tot een maximale plafondopening van 595 mm2, houdt u de tussenruimte tussen de hoofdunit en de plafondopening beter op maximaal 10 mm,
zodat er een toelaatbare overlapping van het paneel mogelijk is.

Aansluiting gasleiding

ø 12,7 flare-verbinding

Afvoerleidingaansluiting

VP20 (Buitendia. ø 26)

Voedingsaansluiting
Code en bedradingsaansluiting
afstandsbediening
Luchtafvoerrooster
Voor installatie op hoogte

10 of minder
Opmerking) 4.

1500 mm of meer

10 of minder

Vereiste ruimte
Vanaf de vloer 2500 of meer

300 mm of meer

Aansluiting vloeistofleiding ø 6,4 flare-verbinding

Aanzuigrooster
Afvoerslang (accessoire)

Binnendia. ø 25 Uitlaat

FXZA-A
Decoratiepaneel

585-660 (Ruimte plafondopening)

Wit RAL 9010
Wit RAL 9010

300 of minder

Kant leidingaansluiting

533 (Ophangpositie)

533 (Ophangpositie)

Kant afvoeraansluiting

585-660 (Ruimte plafondopening)

Onderhoudtoegangspaneel
450x450mm of meer

Opening 4-M4

Aanzicht pijl B
• Vereiste ruimte
1500 mm of meer

Aanzicht pijl A

Opmerking) 2.

Inlaat buitenlucht
(rechtstreekse verbinding)

1500 mm of meer

1500 mm of meer
1500 mm of meer
Regelbaar (0-645)

Aanzicht pijl C

Als het afvoerrooster gesloten is, bedraagt de
vereiste ruimte 200mm of meer

Aansluiting vloeistofleiding ø 6,4 flare-verbinding
Aansluiting gasleiding

ø 12,7 flare-verbinding

Afvoerleidingaansluiting

VP20 (Buitendia. ø 26)

295 mm of meer

Voedingsaansluiting
Code en bedradingsaansluiting
afstandsbediening
Luchtafvoerrooster
Aanzuigrooster

Voor installatie op hoogte

Vanaf de vloer 2500 of meer

Opmerkingen:

Opmerking) 4.

1500 mm of meer

Ophangbout

45 of minder

Vereiste ruimte

Afvoerslang (accessoire)
45 of minder

1. Locatie voor het aanbrengen van het constructeurslabel
Constructeurlabel voor binnenunit: op de trechtervormige instroomopening aan de binnenkant van het afzuigrooster.
Constructeurlabel voor decoratiepaneel: op het binnenkader aan de binnenkant van het afzuigrooster.
2. In het geval dat een infrarood-afstandsbediening wordt gebruikt, dan zal deze positie een signaalontvanger zijn. Raadpleeg de tekening van de infrarood-afstandsbediening voor meer bijzonderheden.
3. Als de temperatuur en vochtigheid op het plafond hoger zijn dan 30°C en RH 80%, als er verse lucht in het plafond komt of als de unit 24 uur blijft werken, is er een extra isolatie
(10 mm of dikker van glaswol of polyethyleen) vereist.
4. Hoewel de installatie aanvaardbaar is tot een maximale plafondopening van 660 mm2, houdt u de tussenruimte tussen de hoofdunit en de plafondopening beter op maximaal 45 mm,
zodat er een toelaatbare overlapping van het paneel mogelijk is.
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Binnendia. ø 25 Uitlaat

20 of meer

240 of meer

300 of meer
(Onderhoudsruimte)

(Spoed van de ophangbout)

300 of meer
(Onderhoudsruimte
van installatiedoos
voor adapter PCB)

20 of meer

FXDA10-32A

400 of meer
(Bij
bodemaanzuiging)

Plafond

Onderhoudsruimte
Gaten 16x ø4,7

(Spoed van de ophangbout)

Aanzicht A
Inspectieluik (plafondopening)

300 of meer
Regelbaar (0-600)

Ophangbout

Opening 16xM5

Opening 14xM4

Bij achteraanzuiging

Opmerkingen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Opening 16xM5

Aansluiting vloeistofleiding ø 6,4 Flare-aansluiting
Aansluiting gasleiding ø 12,7 Flare-aansluiting
Aansluiting afvoerleiding VP20 (Buitendia. ø 26, Binnendia. ø 20)
Afvoerslang (accessoire) Binnendia. ø 25 (Uitlaat)
Schakelkast
Aansluiting transmissiebedrading
Voedingsaansluiting
Ophangbeugel
Inspectiedeksel
Buis voor afvoer
Luchtfilter (accessoire)

1. Monteer bij achteraanzuiging het kamerdeksel
aan de onderkant van de unit.
Monteer bij bodemaanzuiging het kamerdeksel
aan de achterkant van de unit.
2. Plaats van het naamplaatjes van de unit: deksel schakelkast.
3. Monteer de luchtfilter aan de aanzuigkant. (Gebruik een luchtfilter met een
stoffilterrendement van minstens 50% met een gravimetrische techniek).
Het kan niet met een luchtfilter (accessoire) worden uitgerust als het kanaal
op de aanzuigkant wordt aangesloten.

Bij bodemaanzuiging

FXDA40-50A

300 of meer

300 of meer

(Onderhoudsruimte
van installatiedoos
voor adapter PCB)

400 of meer
(Bij
bodemaanzuiging)

240 of meer

20 of meer

20 of meer

(Spoed van de ophangbout)

(Onderhoudsruimte)

Plafond

Onderhoudsruimte

Regelbaar (0-600)

22 x opening ø 4,7

(Spoed van de ophangbout)

Aanzicht A
Inspectieluik (plafondopening)

300 of minder

Ophangbout
Opening 20xM5

Opening 18xM4

Bij achteraanzuiging

Opmerkingen:
Opening 20xM5

Bij bodemaanzuiging

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Aansluiting vloeistofleiding
Aansluiting gasleiding
Aansluiting afvoerleiding
Afvoerslang (accessoire)
schakelkast
Aansluiting transmissiebedrading
Voedingsaansluiting
Ophangbeugel
Inspectiedeksel
Buis voor afvoer
Luchtfilter (accessoire)

ø 6,4 Flare-aansluiting
ø 12,7 Flare-aansluiting
VP20 (Buitendia. ø 26, Binnendia. ø 20)
Binnendia. ø 25 (Uitlaat)

1. Monteer bij achteraanzuiging het kamerdeksel aan de
onderkant van de unit.
Monteer bij bodemaanzuiging het kamerdeksel aan de
achterkant van de unit.
2. Plaats van het naamplaatjes van de unit: deksel schakelkast.
3. Monteer de luchtfilter aan de aanzuigkant. (Gebruik een
luchtfilter met een stoffilterrendement van minstens 50% met
een gravimetrische techniek). Het kan niet met een luchtfilter
(accessoire) worden uitgerust als het kanaal op de aanzuigkant
wordt aangesloten.
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FXDA63A
300 of meer

300 of meer

(Onderhoudsruimte
van installatiedoos
voor adapter PCB)

400 of meer

240 of meer

20 of meer

20 of meer

(Spoed van de ophangbout)

(Onderhoudsruimte)

(in geval van
bodemaanzuiging)

Plafond

Opening 26 x dia. 4,7

Onderhoudsruimte
(Spoed van de ophangbout)

Aanzicht A
Inspectieluik (plafondopening)
Verstelbaar (0~600)

300 of minder
Ophangbout
4x m8 ~ m10

Opening 24x M5

Opening 18x M4

Bij achteraanzuiging

Opening 24x M5

Opmerkingen:

Item

Naam

Flare-aansluiting dia. 9,5

Gasleidingaansluiting

Flare-aansluiting dia. 15,9

Aansluiting afvoerleiding

VP20 (buitendia. 26, binnendia. 20)

Afvoerslang (accessoire)

Binnendia. 25 (uitlaat)

Schakelkast

Bij bodemaanzuiging

Aansluiting transmissiebedrading
Voedingsaansluiting
Ophangbeugel
Inspectiedeksel
Afvoermof
Luchtfilter (accessoire)
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Beschrijving

Aansluiting vloeistofleiding

1. Monteer bij achteraanzuiging het kamerdeksel
aan de onderkant van de unit.
Monteer bij bodemaanzuiging het kamerdeksel
aan de achterkant van de unit.
2. Plaats van het typeplaatje van de unit: deksel schakelkast.
3. Monteer de luchtfilter aan de aanzuigkant.
(gebruik een luchtfilter met een stoffilterrendement
van minstens 50% met een gravimetrische techniek).
De unit kan niet met een luchtfilter (accessoire) worden
uitgerust als het kanaal op de aanzuigkant wordt aangesloten.

300 of meer
Onderhoudsruimte

FXSA15-32A
Ophangbout

(Duwgat)
Positie verseluchtinlaat

AANZICHT PIJL A

126 P.C.D.
500 of meer
Onderhoudsruimte

4-M4 (KLASSE 2)
Ophangpositie

Ophangpositie

AANZICHT PIJL A

Item

Naam

Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

Flare-aansluiting Ø6,35

Aansluitpoort gasleiding

Flare-aansluiting Ø12,70

Aansluiting afvoerleiding

VP20 (Buitendia. Ø26, Binnendia. Ø20)

/
/

Bedradingsaansluiting
Voedingsaansluiting
Afvoeropening

VP20 (Buitendia. Ø26, Binnendia. Ø20)

/
/
/
/

Luchtfilter
Luchtaanzuigzijde
Luchtuitblaaszijde
Typeplaatje

Opmerkingen

1. Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.

2. De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.

300 of meer
Onderhoudsruimte

FXSA40-50A

Ophangbout

(Duwgat)
Positie verseluchtinlaat

AANZICHT PIJL A
126 P.C.D.
500 of meer
Onderhoudsruimte

4-M4 (KLASSE 2)

Ophangpositie

Ophangpositie

AANZICHT PIJL A

5- OPENING VAN Ø 4,7
Item

Naam

Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

Flare-aansluiting Ø6,35

Aansluitpoort gasleiding

Flare-aansluiting Ø12,70

Aansluiting afvoerleiding

VP20 (Buitendia. Ø26, Binnendia. Ø20)

Bedradingsaansluiting
Voedingsaansluiting
Afvoeropening
Luchtfilter
Luchtaanzuigzijde
Luchtuitblaaszijde
Typeplaatje

/
/
VP20 (Buitendia. Ø26, Binnendia. Ø20)

/
/
/
/

Opmerkingen

1. Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.

2. De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.
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300 of meer
Onderhoudsruimte

FXSA63-80A
Ophangbout

(Duwgat)
Positie verseluchtinlaat

AANZICHT PIJL A
126 P.C.D.
4 x M4 (KLASSE 2)

500 of meer
Onderhoudsruimte
Ophangpositie

Ophangpositie

AANZICHT PIJL A

8- Ø OPENING VAN Ø 4,7
Item

Naam

Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

Flare-aansluiting Ø9,52

Aansluitpoort gasleiding

Flare-aansluiting Ø15,90

Aansluiting afvoerleiding

VP20 (Buitendia. Ø26, Binnendia. Ø20)

/
/

Bedradingsaansluiting
Voedingsaansluiting
Afvoeropening

VP20 (Buitendia. Ø26, Binnendia. Ø20)

/
/
/
/

Luchtfilter
Luchtaanzuigzijde
Luchtuitblaaszijde
Typeplaatje

Opmerkingen
1. Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.
2. De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.

300 of meer
Onderhoudsruimte

FXSA100-125A

Ophangbout
(Duwgat)
Positie verseluchtinlaat

AANZICHT PIJL A
126 P.C.D.
500 of meer
Onderhoudsruimte

4 x M4 (KLASSE 2)

Ophangpositie

AANZICHT PIJL A

Ophangpositie

KG

10x OPENING VAN Ø 4,7
Item

Naam

Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

Flare-aansluiting Ø9,52

Aansluitpoort gasleiding

Flare-aansluiting Ø15,90

Aansluiting afvoerleiding

VP20 (Buitendia. Ø26, Binnendia. Ø20)

Bedradingsaansluiting
Voedingsaansluiting
Afvoeropening
Luchtfilter
Luchtaanzuigzijde
Luchtuitblaaszijde
Typeplaatje
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/
/
VP20 (Buitendia. Ø26, Binnendia. Ø20)

/
/
/
/

Opmerkingen
1. Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.
2. De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.

KG

(Duwgat)
Positie verseluchtinlaat

300 of meer
Onderhoudsruimte

FXSA140A

Ophangbout

AANZICHT PIJL A
126 P.C.D.
500 of meer
Onderhoudsruimte

4 x M4 (KLASSE 2)
Ophangpositie

Ophangpositie

AANZICHT PIJL A

10x OPENING VAN Ø4,7

Item

Naam

Beschrijving

Aansluitpoort vloeistofleiding

Flare-aansluiting Ø9,52

Aansluitpoort gasleiding

Flare-aansluiting Ø15,90

Aansluiting afvoerleiding

VP20 (Buitendia. Ø26, Binnendia. Ø20)

Bedradingsaansluiting
Voedingsaansluiting
Afvoeropening
Luchtfilter
Luchtaanzuigzijde
Luchtuitblaaszijde
Typeplaatje

/
/
VP20 (Buitendia. Ø26, Binnendia. Ø20)

/
/
/
/

Opmerkingen
1. Raadpleeg de respectieve documentatie voor de montage van optionele toebehoren.
2. De plafonddiepte varieert naargelang de documentatie van het systeem dat geïnstalleerd moet worden.
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FXAA15-32A
Gat voor leidingen

Gat voor leidingen

30 of meer

Afmetingen van volledig geopend voorpaneel

Bevestigingschroeven rooster voorkant

Voorpaneel
Rooster aan voorzijde

Gat voor leidingen

Vereiste ruimte

50 of meer
Vereiste ruimte

Omhoog/omlaag (automatisch)
Verwarming

Voor installatie op hoge plaatsen

Standaardlocatie van gaten in de muur

Schoephoek
Koeling
Drogen

Uit te kloppen gat.
120 of minder

Luchtuitlaat

Horizontale schoep
Gat voor leidingen

50 of meer

Uit te kloppen gat.

Locatie van het naamplaatje

2500 of meer

Luchtdebiet binnen

Vereiste ruimte

Gat voor
leidingen

Ongeveer 365
Afvoerslang
Ongeveer 420
Gasleiding
Ongeveer 460
Vloeistofleiding

90 of meer
Vereiste ruimte

Gat voor leidingen

Buitenafmetingen van de unit

Ventilator
Koelmiddelfilter

Gat voor ingebouwde leidingen

Gat voor ingebouwde leidingen

Links/rechts (handmatig)

Ongeveer 290
Flexibele leiding
Ongeveer 308
Flexibele leiding
Ongeveer 415
Gasleiding
Ø 12,7mm CuT
Ongeveer 460
Vloeistofleiding
Ø 6,4mm CuT
Ongeveer 475
Afvoerslang VP13

Opmerkingen
1) Het symbool

geeft de leidingrichting aan.

2) Plaats geen voorwerpen onder de binnenunit. Bij hoge luchtvochtigheid (> 80%),

Binnendiam. : 15mm

verstopte afvoeruitlaten of vervuilde luchtfilters, kan condensaat wegvallen.

Buitendiam. : 18mm

FXAA40-50A

Gat voor leidingen

Gat voor leidingen

30 of meer

Afmetingen van volledig geopend voorpaneel

2500 of meer

Luchtdebiet binnen
Locatie van het naamplaatje

Bevestigingsschroeven rooster voorkant

Voorpaneel

50 of meer

Uit te kloppen gat.

Gat voor leidingen

Gat voor leidingen

Vereiste ruimte

Voor installatie op hoge plaatsen

50 of meer
Vereiste ruimte

Standaardlocatie van gaten in de muur

Schoephoek

Omhoog/omlaag (automatisch)
Koeling
Drogen

Verwarming

Ventilator

Buitenafmetingen van de unit
Gat voor ingebouwde leidingen
Koelmiddelfilter

Links/rechts (handmatig)
Gat voor ingebouwde leidingen

Opmerkingen
1) Het symbool

geeft de leidingrichting aan.

2) Plaats geen voorwerpen onder de binnenunit. Bij hoge luchtvochtigheid (> 80%),

verstopte afvoeruitlaten of vervuilde luchtfilters, kan condensaat wegvallen.
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Ongeveer 290
Flexibele leiding
Ongeveer 300
Flexibele leiding
Ongeveer 415
Gasleiding
Ø 12,7mm CuT
Ongeveer 460
Vloeistofleiding
Ø 6,4mm CuT
Ongeveer 475
Afvoerslang VP13

Binnendia.: 15mm
Buitendia.: 18mm

Uit te kloppen gat.
120 of minder

Luchtuitlaat

Horizontale schoep

Rooster aan voorzijde

Vereiste ruimte

Ongeveer 365
Afvoerslang
Ongeveer 420
Gasleiding
Ongeveer 460
Vloeistof leiding

90 of meer
Vereiste ruimte

Gat voor leidingen

Gat voor leidingen

FXAA63A

Ongeveer 365
Afvoerslang

Gat voor leidingen

Gat voor leidingen

Gat voor leidingen

30 of meer
Vereiste ruimte

Ongeveer 420
Gasleiding
Ongeveer 460
Vloeistofleiding

90 of meer
Vereiste ruimte

Gat voor leidingen

Afmetingen van volledig geopend voorpaneel

2500 of meer

Luchtdebiet binnen
Locatie van het naamplaatje
Bevestigingsschroeven rooster voorkant

Voorpaneel
Rooster aan voorzijde
Uit te kloppen gat

Schoephoek
Koeling
Drogen

Horizontale schoep
50 of meer
Vereiste ruimte

120 of minder
Voor installatie op hoge plaatsen

Luchtuitlaat

Gat voor leidingen

Gat voor leidingen

50 of meer
Vereiste ruimte

Standaardlocatie van gaten in de muur

Omhoog/omlaag (automatisch)
Verwarming

Uit te kloppen gat

Buitenafmetingen van de unit
Ventilator

GAT VOOR BETONNEN MUUR

125mm VAN DE LINKERKANT VAN DE UNIT

GAT VOOR BETONNEN MUUR

GEBRUIK EEN MEETLINT ZOALS WEERGEGEVEN

Plaats het einde van
het meetlint op

BREEDTE VAN DE EENHEID: 1050 mm
HOOGTE VAN DE EENHEID: 290 mm PLAATS EEN WATERPAS
100mm VAN DE
RECHTERKANT
VAN DE UNIT

TOT EINDE UNIT
525mm NAAR LINKS EN RECHTS
145mm OMHOOG EN OMLAAG

MIDDEN VAN HET LEIDINGGAT: 90 mm OMLAAG

midden van de eenheid
Einde vloeistofleiding

MIDDEN VAN HET LEIDINGGAT 83mm NAAR LINKS

Einde gasleiding

Koelmiddelfilter

Links/rechts (handmatig)
Gat voor ingebouwde leidingen

BEVESTIG DEZE PLAAT MET
SCHROEVEN OP DE MUUR
BIJ HET MET SCHROEVEN
BEVESTIGEN VAN DE UNIT
OP DEZE PLAAT

Gat voor ingebouwde leidingen

MIDDEN VAN HET
LEIDINGGAT
100mm NAAR
RECHTS

Ongeveer 290
Flexibele leiding
Ongeveer 300
Flexibele leiding
Ongeveer 415
Gasleiding
ø 15,9mm CuT
Ongeveer 460
Vloeistofleiding
ø 9,5mm CuT
Ongeveer 475
Afvoerslang VP13
Binnendia.: 15 mm

OPMERKINGEN

Buitendia.: 18 mm

1. Het symbool
geeft de leidingrichting aan.
2. Plaats geen voorwerpen onder de binnenunit. Bij hoge luchtvochtigheid (> 80%),
verstopte afvoeruitlaten of vervuilde luchtfilters, kan condensaat wegvallen.

Opmerkingen
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Opmerkingen
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Samen werken
aan een duurzame
toekomst

Wij zijn vastbesloten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en tegen 2050 CO₂-neutraal te zijn.
Een circulaire economie, innovatie en slim gebruik - samen vormen die de springplank naar een duurzame toekomst.
Nu is het moment om te handelen. Werk samen met ons aan een duurzame toekomst voor HVAC-R.

Leg samen met Daikin de basis voor klimaatbescherming

Via een circulaire economie

Via innovatie

Via slim gebruik

› Door mee te werken aan de Gecertificeerde
Toewijzing van Gerecupereerd Koelmiddel en
meer koelmiddel te hergebruiken
› Door mee te helpen om gerecupereerd
koelmiddel te recyclen
› Door koelmiddel te hergebruiken voor onderhoud
met onze koelmiddel-recyclingmachine

› Door ons VRV 5 gamma uit te rusten met het
koelmiddel R-32 met een lager GWP
› Door seizoensgebonden efficiëntie te bieden
› Door het gebruik van unieke automatische
reinigingsfilters om de efficiëntie 24/7 te
maximaliseren

› Door een strikte follow-up van het energieverbruik
via de Daikin Cloud Service
› Door het integreren van het advies van deskundigen
om de efficiëntie van het systeem voortdurend te
optimaliseren
› Door via preventief onderhoud de werking te
optimaliseren en stilstanden tot een minimum te beperken
› Door energieverspilling te voorkomen dankzij slimme key
cards en sensoren

www.daikin.eu/building-a-circular-economy
Daikin Belux Waver 	
Daikin Belux Herentals 	
Daikin Belux Gent 	
Daikin Luxemburg 	

Avenue Franklin 1B · 1300 Waver · België · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)
Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · België · T 014 28 23 30
Schoonzichtstraat 1/0201 · B-9051 Sint-Denijs-Westrem · België · T 09 244 66 44
22, Rue de l‘Industrie · 8399 Windhof · Groothertogdom Luxemburg · T +352 2630 38 01 · LU30570781
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Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting
voor Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze publicatie
met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete
garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of
geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie
en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik
en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het
auteursrecht van Daikin Europe N.V.

Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid door La Movida.

