
Caseta  
perfect plată
FXZQ-A

Multilocatar

Control individual  

al fantelor

Funcţionare 

silenţioasă

Senzor de prezenţă şi 

de podea

 › Integrare perfect plată în panourile standard de tavan 
fals arhitecturale, numai 8 mm fiind vizibili

 › O conlucrare remarcabilă a designului convenţional şi 
excelenţei în inginerie cu un finisaj elegant în alb sau o 
combinaţie de argintiu şi alb

 › Doi senzori inteligenţi opţionali îmbunătăţesc eficienţa 
energetică şi confortul. Senzorul de prezenţă permite 
direcţionarea acesta permite direcţionarea aerului la 
distanţă de orice persoană pentru a evita formarea 
curentului. Senzorul de podea cu infraroşu detectează 
temperatura medie de la nivelul podelei şi asigură 
o distribuţie uniformă a temperaturii între plafon şi 
podea pentru a preveni senzaţia de picioare reci

 › Unitate de clasa 15 concepută special pentru camerele 
mici sau bine izolate, precum camere de hotel, birouri 
mici etc.

 › Datorită controlului individual al fantelor, una sau 
mai multe fante pot fi uşor controlate cu ajutorul 
telecomenzii cu fir. Dacă doriţi să închideţi complet 
sau să blocaţi o fantă atunci când rearanjaţi camera, 
veţi avea nevoie de elementul de etanşare a ieşirii de 
refulare a aerului

Design unic pe piaţă care se integrează perfect în 
tavan
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FXZQ-A
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Prezenta publicaţie are doar scop informativ şi nu constituie o obligaţie pentru 

Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei publicaţii cât mai 

adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanţie, explicită sau implicită, cu privire la 

completitudinea, acurateţea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anume scop 

a conţinutului broşurii sau a produselor şi serviciilor prezentate aici. Specificaţiile pot fi 

modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere 

legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării 

sau în legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei publicaţii. Întregul conţinut cade 

sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

FXZQ-A

Unitate interioară FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Capacitate de răcire Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Capacitate de încălzire Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Putere absorbită 
- 50 Hz

Răcire Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Încălzire Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Dimensiuni Unitate Înălţime mm 260
Lăţime mm 575
Adâncime mm 575

Greutate Unitate kg 15,5 16,5 18,5
Carcasă Material Tablă din oţel galvanizat
Panou decorativ Model BYFQ60CW

Culoare Alb (N9.5)
Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm 46x620x620
Greutate kg 2,8

Panou decorativ 2 Model BYFQ60CS
Culoare Alb (N9.5) + argintiu
Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm 46x620x620
Greutate kg 2,8

Panou decorativ 3 Model BYFQ60B3W1
Culoare Alb (RAL9010)
Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm 55x700x700
Greutate kg 2,7

Ventilator - Debit 
de aer - 50 Hz

Răcire Mare/Nom./Mic m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Încălzire Mare/Nom./Mic m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Filtru de aer Tip Plasă din răşină cu rezistenţă la mucegai
Nivel de putere sonoră Răcire Mare/Nom. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Mare/Nom./Mic 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
Încălzire Mare/Nom./Mic 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

Agent frigorific Tip/GWP R-410A/2.087,5
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6,35

Gaz Dext mm 12,7
Drenare VP20 (dint. 20/dext. 26)

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240
Curent - 50 Hz Curent maxim la siguranţe (MFA) A 16
Sisteme de control Telecomandă cu infraroşu BRC7F530W (panou alb)/BRC7EB530 (panou standard)/BRC7F530S (panou gri)

Telecomandă cu fir simplificată pentru aplicaţii hoteliere -
Telecomandă cu fir BRC1D52/BRC1E52A/B

 Dimensiunile nu includ cutia de control | Conţine gaze fluorurate cu efect de seră

BRC1E52A/B        BRCC52


