
Portfólio de produtos 

Refrigeração 



Modelo Nome do produto Potência (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Unidade de condensação 

inverter pequena para 

refrigeração comercial

Mini-ZEAS  

LRMEQ-BY1

Unidade de condensação 

inverter para refrigeração 

comercial

ZEAS  

LREQ-BY1

Multi ZEAS  

LREQ-BY1R

Solução integrada para 

refrigeração, congelação e 

climatização (aquecimento e 

arrefecimento)

Conveni-Pack  

LRYEQ-AY

Unidade Booster para permitir 

aplicações de baixa temperatura 

na ZEAS e Conveni-Pack

Unidade Booster 

LCBKQ-AV1

Unidades de condensação, 

com compressores herméticos, 

para aplicações de refrigeração 

comercial.

CCU

JEHCCU-M1/M3/L1/L3

JEHCCU-CM1/CM3

Unidades de condensação,  

com compressores scroll,  

para aplicações de refrigeração 

comercial.

SCU

JEHSCU-M1/M3/L3

JEHSCU-CM1/CM3

Arrefecimento Congelação AquecimentoAr condicionado

Descrição geral dos produtos



A Daikin oferece soluções de refrigeração comercial e 
industrial. A nossa gama abrangente adequa-se a 
muitos ambientes diferentes, desde lojas de 
conveniência e supermercados a câmaras de 
refrigeração e instalações de processamento de 
alimentos.

As unidades exteriores totalmente embaladas da Daikin 
são montadas e testadas com rigor nas nossas fábricas.  
Quer necessite de refrigeração de baixa temperatura 
ou média temperatura para aplicações com cargas 
flutuantes, a Daikin oferece uma solução 
energeticamente eficiente para cada requisito de 
refrigeração.

Soluções altamente eficientes 
para corresponder às suas 
necessidades de refrigeração

Classe de capacidade (kW)

Modelo           Nome do produto 80 100 125 140 200 250

Potência de aquecimento (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Cortina de ar Biddle de 
suspensão livre CYVS-DK      

Cortina de ar Biddle de 
cassete CYVM-DK      

Cortina de ar Biddle do 
tipo embutida CYVL-DK      

1  As capacidades nominais de arrefecimento são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs/19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, comprimento da tubagem: 7,5 m, desnível: 0 m
2  As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20 °CBs, temperatura exterior: 7 °CBs/6 °CBh, comprimento da tubagem: 7,5 m, desnível: 0 m

Unidades interiores e cortinas de ar Biddle para ligação a Conveni-Pack

Classe de capacidade (kW)

Modelo          Nome do produto 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Potência de arrefecimento (kW)1 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
Potência de aquecimento (kW)2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Cassete "round flow" FXFQ-A     

Unidade cassete de 2 vias FXCQ-A    

Unidade cassete de 1 via FXKQ-MA 

Unidade de condutas de 
média pressão estática 
com ventilador inverter

FXSQ-A     

Unidade de condutas de 
média pressão estática 
com ventilador inverter

FXMQ-P7     

Unidade de condutas  
(alta pressão estática) FXMQ-MB  

Unidade horizontal para 
colocação no teto FXHQ-A  

Unidade horizontal de 
4 vias FXUQ-A  

Unidade de chão FXLQ-P  

Unidade de chão  
sem estrutura FXNQ-A  

Para satisfazer todos os requisitos de arrefecimento e aquecimento de conforto comerciais, 
está disponível uma grande variedade de unidades interiores AC e cortinas de ar Biddle.



A presente publicação foi criada apenas para informação e não constitui uma 
oferta contratual para a Daikin Europe N.V. A Daikin Europe N.V. compilou o 
conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. 
Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, 
precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo 
e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio. A Daikin Europe N.V. rejeita explicitamente quaisquer 
danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados 
com a utilização e/ou interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao 
abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V. 

A presente publicação substitui a ECPPT15-801. Impresso em papel não clorado. 
Preparado por La Movida, Bélgica. 
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Mantenha a 
tranquilidade, 
poupe dinheiro
A sustentabilidade ambiental 

é um objetivo fundamental 

para a Daikin. Ao criar os nossos 

produtos e soluções integradas 

para funcionarem de forma mais 

eficiente, também ajudaremos 

os nossos clientes a reduzir as 

emissões de carbono e os custos de 

funcionamento.


