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Den mest avancerade klimatstyrningen för stora utrymmen

Den höga kvaliteten på luftkonditioneringen från Daikin bidrar till att temperatur och luftfuktighet 

är välgörande för huden. Vårt mål är att människor ska känna sig bekväma i shoppingcenters, 

restauranger, på arbetet etc. Med denna utgångspunkt utvecklar Daikin integrerade lösningar 

som garanterar en hög klimatkomfort och hälsosam inomhusmiljö. Lösningar som också ger 

stora besparingar när det gäller energikostnader. 

Den senaste generationens luftkonditionering med inverterteknik från Daikin kombinerar 

låg energianvändning med avancerad teknik. Den här generationen är också synonym med 

hög prestanda och enkel montering. Med supertyst avancerad teknik är Daikin ledande inom 

restauranger, hotell och detaljhandeln.

Visste du att ...

Luft/luftvärmepumpar använder 3/4 av energin från förnyelsebara källor: omgivningsluft. Denna energikälla är 

förnyelsebar och outtömlig*. Värmepumpar använder även 1/4 av elektriciteten för att driva systemet, men allt oftare 

kan denna elektricitet även komma från förnyelsebara energikällor (solfångare, vindkraftverk, vattenkraft, biomassa). 

Effektiviteten hos en värmepump mäts i COP (Värmefaktor) vid uppvärmning eller EER (Köldfaktor) vid kylning. 

* EU-mål COM (2008)/30

3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

omgivningstemperatur

energi

elektricitet

Kombinerar högsta möjliga eff ektivitet och bekvämlighet året 
runt med ett värmepumpsystem
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Årstidsrelaterad verkningsgrad

i linje med de tekniska framstegen och den allt hårdare 

lagstiftningen på miljöområdet är vi på Daikin Europe N.V. 

angelägna om att leda utvecklingen av energieffektiva 

luftkonditioneringslösningar för hemmet och för 

kommersiellt bruk. Ett bra exempel på detta är Daikins 

Sky Air® Seasonal Inverter, den första på marknaden att 

anamma de nya, hårda miljökraven i Europa.

Lite bakgrund: Europa har satt upp snäva mål för 

energieffektivitet och miljöpåverkan, som ska ha uppnåtts 

år 2020. I linje med dessa mål kommer även noggrannare 

mätningar av systemens verkliga energieffektivitet också 

att krävas från och med 2013. 

Denna förbättrade effektivitetsgradering, som även 

kallas "årstidsrelaterad verkningsgrad" eller SEER, 

mäter den verkliga energiförbrukningen under en hel 

uppvärmnings- eller nedkylningssäsong. Det innebär att 

den räknar med olika utomhustemperaturer och hur de 

påverkar kapacitetskraven.

Daikin Europe N.V. leder utvecklingen med sin Sky Air® 

Seasonal Inverter-linje. Dessa lättviktiga, kommersiella 

luftkonditioneringsenheter är de första på marknaden 

att anamma kraven på en mer noggrann årstidsrelaterad 

verkningsgrad som kommer att gälla från 2013.

Tack vare den optimerade inverterkontrollen presterar 

SkyAir® Seasonal Inverter bättre över hela spannet av 

utomhustemperaturer. Dessutom har tillbehörslägena 

omformats för att minska energiförbrukningen när 

enheten inte är i drift (t.ex. standbyläge).

Resultatet: upp till 20 % bättre årstidsrelaterad 

verkningsgrad än den tidigare SkyAir® Super Inverter i 

verkliga situationer och mer än 50 % bättre än hos system 

utan inverter.
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Inbyggd satellitmodell FDQ-B:  
för en jämn temperaturfördelning

Inbyggda satellitenheter är installerade i utrymmet mellan taket och det sänkta undertaket 

så att bara intag och galler syns. Eftersom dessa galler kan placeras var som helst kan 

temperaturen fördelas jämnt i stora rum och i rum med avdelningar. De inbyggda 

satellitenheterna är bland de tystaste luftkonditioneringarna på marknaden.

Daikins integrerade 

klimatlösningar 

garanterar:

 > Enastående 

komfortprestanda

 > En hälsosam 

inomhusmiljö

 > Och stora besparingar 

i energikostnader*.

Flexibel installation och enkel skötsel 

 > Eftersom inomhusenheten är låg kan den monteras in i låga utrymmen ovan undertak. 

FDQ-B-modellen kan installeras i ett sänkt innertak med nästan 360 mm djup.  

 > Utloppsenheten kan separeras från den faktiska enheten för användning i avlånga 

utrymmen med flexibla kanaler (ESP upp till 250 Pa). På det här sättet kan även 

mycket stora områden hållas komfortabla. 

 > Utomhusenheten kan monteras på ett tak, en balkong eller på en yttervägg.

Tilluft

360 mm eller mer

Luftkonditionering 
350 mm

Vanlig kanal (Monteras 
vid installation)

Vanlig kanal (Monteras 
vid installation)

Luftintag

1

2
Avlångt utrymme Frånluftsgaller

Tilluftsgaller (monteras vid 
installation) för de flexibla 
kanalerna

1

2

Maximal tillförlitlighet, minimalt ljud
 > Tyst i drift

Inomhusenheten har tyst drift. Ljudnivåerna är så låga som 44 dBA, vilket kan jämföras 

med ett brummande kylskåp eller ett lågt samtal.

 > Justerbar fläkthastighet

Du kan välja en hög fläkthastighet som ger maximal räckvidd.

 > Luftfilter

Ett ett inbyggt filter rensar permanent luften från mikroskopiskt små dammpartiklar.

*Jämfört med enheter utan inverter

ECPSV10-104.pdf   4 18/05/2010   16:20:35



Fjärrkontroll
 > Den nyligen framtagna trådanslutna fjärrkontrollen 

BRC1E51A (tillval) har en modern utformning i vitt (RAL 

9010).  Stora knappar och pilknappar samt en förklaring till 

varje inställning på skärmen, gör fjärrkontrollen lätthanterlig. 

Semesterinställning, frånvaroprogram och förbättrad veckotimer 

ingår. Den trådanslutna fjärrkontrollen finns på följande språk: 

Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, grekiska, 

holländska, ryska och turkiska.

 > Frånvaroprogram:

Om man ska var borta länge, hjälper denna funktion till att spara 

el. Om ingen ska vistas på området under en längre tid (t.ex. 

under semester eller stängda dagar, ställer den här funktionen 

automatiskt in rumstemperaturen på minst 10 °C. I det här läget 

växlar alla anslutna inomhusenheter över till uppvärmningsläge. 

Funktionen avaktiveras så fort temperaturen når 15 °C, och den 

måste stängas av när rummet används på nytt.

 >  Med tillvalsfunktionen PÅ/AV, kan luftkonditioneringen sättas 

på och stängas av via en mobiltelefon. Med den här enheten 

kan du också se till att enheten stängs av automatiskt, t.ex. när 

någon öppnar ett fönster.

Användningsalternativ
 >  Beroende på ditt behov av luftkonditionering kan du få din 

enhet att antingen värma eller kyla (värmepump).

 >  Det går att använda inomhusenheten i par (med anslutning 

av en inomhusenhet till en utomhusenhet) och twin (med 

anslutning av upp till 2 inomhusenheter i samma rum till en 

enda utomhusenhet.)

Trådansluten fjärrkontroll BRC1E51A
(tillval) 
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UTOMHUSENHETER RZQ125D9V1 RZQ125B9W1 RZQ200CY RZQ250CY

Dimensioner enhet höjd x bredd x djup mm 1 345x900x320 1 680x930x765
Vikt enhet kg 109 106 183 184

Driftsområde
kyla omgivning min.~max. °CTT -15~50 -5~46
värme omgivning min.~max. °CVT -20~15,5 -15~15

Ljudtrycksnivå
kyla nom. dBA 51 50 57
värme nom. dBA 53 52 57
nattyst läge nivå 1 dBA 45 -

Ljudeffektsnivå kyla nom. dBA 67 66 78
Kompressor typ Hermetiskt tillsluten scroll
Köldmedium typ R-410A
Strömförsörjning fas/frekvens/spänning Hz/V 1~/50/220-240 3N~/50/400 3N~/50/380-415

Röranslutningar

extra köldmediemängd kg/m Se installationsanvisningarna - -

nivåskillnad
IE - UE max. m 30 - -
IE - IE max. m 0,5 - -

rörledningslängd system motsvarande m 75 100

INOMHUSENHETER FDQ125B FDQ125B FDQ200B FDQ250B

Effekt
kyla nom. kW 12,5 3 20,0 3 24,1 3

värme nom. kW 14,0 4 23,0 4 26,4 4

Effektförbrukning
kyla nom. kW 3,96 4,15 6,23 8,58
värme nom. kW 3,61 3,69 6,74 8,22

EER köldfaktor 3,16 3,01 3,21 2,81
ESEER 3,50 3,39 - -
COP värmefaktor 3,88 3,79 3,41 3,21
Energiklass kyla/värme B / A B / A A / B C/C
Årlig energiförbrukning kWh 1 978 2 075 3 115 4 290
Dimensioner enhet höjd x bredd x djup mm 350x1 400x662 450x1 400x900
Vikt enhet kg 59,0 89 94

Hölje
färg Ofärgat Ofärgat
material Galvaniserat stål Material Galvaniserat stål

Fläkt - 
luftflödeshastighet

kyla nom. m³/min 43 69 89
värme nom. m³/min 43 69 89

Fläkt - yttre statiskt tryck hög/nom./låg Pa 150/150/150 250/250/250

Ljudtrycksnivå
kyla hög dBA 44 45 47
värme låg dBA 44 45 47

Ljudeffektsnivå kyla nom. dBA 75 81 82
Strömförsörjning fas/frekvens/spänning Hz/V 1~/50/230 1~/50/230
Röranslutningar vätska YD mm ø9,52 ø9,52 ø12,7

gas YD mm ø15,9 ø22,2
dränering YD mm ø26 -

(1) Energiklass: skala från A (mest effektiv) till G (mindre effektiv). (2) Årlig energiförbrukning: baserad på genomsnittlig användning av 500 drifttimmar per år med full belastning (=nominella förhållanden).  (3) Kylning: inomhustemp. 27°CTT/19°CVT; utomhustemp. 

35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m; nivåskillnad: 0 m.  (4) Uppvärmning: inomhustemp. 20°CTT; utomhustemp. 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5 m; nivåskillnad: 0 m.  5) Ljudeffektnivån är ett absolut värde som anger vilken effekt en ljudkälla 

genererar. (6) Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.

Värme & kyla
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UTOMHUSENHETER RZQS100D7V1

Dimensioner enhet höjd x bredd x djup mm 1 170x900x320
Vikt enhet kg 103

Driftsområde
kyla omgivning min.~max. °CTT -5,0~46
värme omgivning min.~max. °CVT -15~15,5

Ljudtrycksnivå
kyla nom. dBA 51
värme nom. dBA 55
nattyst läge dBA 49

Ljudeff ektsnivå kyla nom. dBA 67
Kompressor typ Hermetiskt tillsluten scroll
Köldmedium typ R-410A
Strömförsörjning fas/frekvens/spänning Hz/V 1~/50/220-240

Röranslutningar

extra köldmediemängd kg/m Se installationsanvisningarna

nivåskillnad
IE - UE max. m 30
IE - IE max. m 0,5

total rörledning system verklig m 70

INOMHUSENHETER FDQ125B

Eff ekt
kyla nom. kW 12,5 3

värme nom. kW 14,0 4

Eff ektförbrukning
kyla nom. kW 4,30
värme nom. kW 3,97

EER köldfaktor 2,91
COP värmefaktor 3,53
Energiklass kyla/värme 2 148
Årlig energiförbrukning kWh C/B
Dimensioner enhet höjd x bredd x djup mm 350x1 400x662
Vikt enhet kg 59

Hölje
färg Ofärgat
material Galvaniserat stål

Fläkt - 
luftfl ödeshastighet

kyla nom. m³/min 43
värme nom. m³/min 43

Fläkt - yttre statiskt tryck hög/nom./låg Pa 150/150/150

Ljudtrycksnivå
kyla hög dBA 44
värme låg dBA 44

Ljudeff ektsnivå kyla nom. dBA 75
Strömförsörjning fas/frekvens/spänning Hz/V 1~/50/230
Röranslutningar vätska YD mm ø9,52

gas YD mm ø15,9
dränering YD mm ø26

(1) Energiklass: skala från A (mest eff ektiv) till G (mindre eff ektiv). (2) Årlig energiförbrukning: baserad på genomsnittlig användning av 500 drifttimmar per år med full belastning (=nominella förhållanden).  (3) Kylning: inomhustemp. 27°CTT/19°CVT; utomhustemp. 

35 °CTT; ekvivalent rörledningslängd: 5 m; nivåskillnad: 0 m.  (4) Uppvärmning: inomhustemp. 20°CTT; utomhustemp. 7°CTT, 6°CVT; ekvivalent köldmedierörledning: 5 m; nivåskillnad: 0 m.  5) Ljudeff ektnivån är ett absolut värde som anger vilken eff ekt en ljudkälla 

genererar. (6) Ljudtrycksnivån ett relativt värde som beror på avståndet och den omgivande akustiken. För mer information, läs ljudnivåritningarna.

Värme & kyla

Utomhusenhet 
RZQ200-250CY

Trådansluten fj ärrkontroll 
BRC1E51A

Inomhusenhet
FDQ200-250B
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Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgien - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

Daikins produkter distribueras av:

Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget bindande erbjudande från Daikin 

Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig 

eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av 

innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri. Specifikationer kan komma att ändras utan 

föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt 

eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller 

tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification 

Programme för luftkonditionerare (AC), vätskekylare 

(LCP) samt fancoil-enheter (FC); den certifierade 

datan på certifierade modeller listas i Eurovent 

Directory. Multienheter är certifierade av Eurovent för 

kombinationer upp till två inomhusenheter.

Daikins unika position som tillverkare av 

luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och 

köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat i 

miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter att 

bli den främsta leverantören av produkter som har liten 

påverkan på miljön. För att möta den utmaningen krävs 

ekologisk design och utveckling av ett brett utbud 

av produkter och ett energihanteringssystem, som 

resulterar i energibesparing och minskad mängd avfall. 
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