
CAŁKOWICIE PŁASKA KASETA
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Prosta, 
funkcjonalna, 
genialna
Firma Daikin, jako lider rynku, ponownie 
wytycza kierunek, wprowadzając na 
rynek jeszcze jedną kasetę wysokiej 
klasy, która jest doskonałą konstrukcją, 
zapewniającą wysoką sprawność 
działania oraz niskie zużycie energii. 

Całkowicie płaska kaseta łączy w sobie 
najnowsze osiągnięcia technologii 
z funkcjami oszczędzania energii, które 
poprawiają komfort użytkownika, 
a  wszystko to osadzone w  unikalnej 
konstrukcji, umożliwiającej wpasowanie 
widocznej części panelu w standardowe 
sufitowe moduły architektoniczne.

Całkowicie 
płaska 
kaseta
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Pomysł naszych projektantów polegał na stworzeniu dyskretnej kasety, która 

stapiałaby się idealnie z wystrojem nowoczesnego biura, odpowiadając 

wymagającym kryteriom architektonicznym zaawansowanej technologii, 

która w pełni integruje się ze standardowym europejskim panelem sufitowym, 

umożliwiając montowanie lamp, głośników i instalacji tryskaczowych w sąsiednich 

modułach sufitowych. Wynikiem jest całkowicie płaska kaseta zapewniająca prawie 

idealne dopasowanie, 4-kierunkowe rozprowadzanie powietrza oraz specjalne 

czujniki, gwarantując doskonały komfort. Ta całkowicie płaska kaseta, dostępna 

z krystalicznie białym wykończeniem powierzchni lub połączeniem krystalicznej 

bieli z szarością, stanowi perfekcyjne połączenie stylu i funkcjonalności.

W pełni 
zintegrowana, 
całkowicie 
dyskretna 

Stylistyka



Wyróżniająca 
się dzięki 

doskonałości

Komfort kontrolowany czujnikami
Aby zapewnić perfekcyjny komfort, całkowicie płaska kaseta jest wyposażona 

w dwa opcjonalne czujniki połączone z zaawansowanym sterownikiem. 

Czujnik "obecności" wykrywa przebywanie osób w danym pomieszczeniu 

i dostosowuje temperaturę zgodnie z wcześniej wybraną "nastawą", 

utrzymując w ten sposób doskonałe warunki pracy. Kiedy czujnik ustali, 

że pomieszczenie jest puste, następuje wyłączenie kasety, aby użytkownik 

mógł uniknąć wydatków na niepotrzebne grzanie lub chłodzenie. Czujnik 

dostosowuje również kierunek nawiewu powietrza w zależności od miejsca 

przebywania osób w pomieszczeniu, zapewniając komfort każdej z nich 

przez cały czas. 

Ponieważ ciepłe powietrze wznosi się, naturalny rozkład temperatury 

w pomieszczeniu polega na utrzymywaniu się wyższej temperatury przy 

suficie oraz niższej temperatury przy podłodze. Czujnik "podłogowy" kasety 

wykrywa tę różnicę temperatur i tak przekierowuje nawiew powietrza, aby 

zapewnić równomierny rozkład temperatury: nigdy więcej chłodnych stref.

Elastyczne rozwiązanie
Elastyczne użytkowanie pomieszczeń często oznacza tworzenie 

tymczasowych lub stałych barier poprzez pozostawianie kasety w pobliżu 

ściany lub w narożniku pomieszczenia, czego skutkiem jest brak 

zrównoważenia strumienia powietrza. Nasza zaawansowana technologia jest 

przygotowana na tę okoliczność - stworzyliśmy możliwość użycia sterownika 

do indywidualnego otwierania lub zamykania dowolnej z  czterech klap  
w celu przywrócenia optymalnej efektywności i oszczędzania kosztów energii.
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Komfort ciszy 

Całkowicie płaska kaseta należy do najcichszych na rynku. Oprócz 

wyposażenia w czujniki posiada różne zautomatyzowane funkcje, 

które zostały zaprojektowane, aby zapewnić użytkownikowi 

wyższy poziom komfortu i przyjemności użytkowania.

Jakość powietrza 

Jakość powietrza w pomieszczeniu jest równie ważna jak jego 

temperatura i w związku z tym montujemy udoskonalone filtry, 

usuwające cząstki kurzu, aby mieć pewność czystości powietrza. 

Ponadto, specjalny program umożliwia redukcję wilgotności bez 

zmiany temperatury.

Intuicyjne sterowanie 

Zaawansowany sterownik całkowicie płaskiej kasety zapewnia 

użytkownikowi pełną kontrolę nad środowiskiem pracy. Umożliwiając 

realizowanie funkcji od ustawiania żądanej temperatury po 

sterowanie kierunkiem nawiewu, od utrzymywania właściwej 

temperatury niezależnie od tego, czy pomieszczenie jest używane 

po zapewnienie, aby zjawisko chłodnych stref przeszło do historii, od 

rekonfiguracji nawiewu powietrza po monitorowanie wydajności, 

zaawansowany sterownik jest przy tym prosty i intuicyjny w obsłudze. 

Duży ekran wyświetlacza oraz instrukcje ekranowe w połączeniu 

z wyraźnie oznaczonymi przyciskami zapewniają użytkownikom 

pełną kontrolę, umożliwiając im szybkie ustawienie żądanych 

warunków i skupienie się na wykonywanej pracy.

NAJWYŻSZA 
EFEKTYWNOŚĆ PRZEZ 
CAŁY ROK

PODOBNIE JAK W PRZYPADKU WSZYSTKICH 

PRODUKTÓW FIRMY DAIKIN, TA KASETA OFERUJE 

WYJĄTKOWĄ EFEKTYWNOŚĆ SEZONOWĄ, A CZUJNIK 

OBECNOŚCI WYKAZAŁ MOŻLIWOŚĆ REDUKOWANIA 

ZUŻYCIA ENERGII O OKOŁO 27%*.

DZIĘKI WYKORZYSTANIU STEROWNIKA DO 

MONITOROWANIA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA 

I ZUŻYCIA ENERGII, UŻYTKOWNICY MOGĄ 

ZREDUKOWAĆ SWOJE ODDZIAŁYWANIE NA 

ŚRODOWISKO Z RÓWNOCZESNYM UTRZYMANIEM 

IDEALNYCH WARUNKÓW PRACY.  *wartość szacowana 



Komisja Europejska zdefiniowała ambitne cele dotyczące 
poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. 
Tak zwany cel 20-20-20 polega na dążeniu do zredukowania 
o 20% emisji CO2, zwiększenia o 20% wykorzystania energii 
odnawialnej oraz zredukowania o 20% zużycia energii 
pierwotnej w okresie do roku 2020. Europa wydała dyrektywę 
w sprawie projektowania ekologicznego Eco-Design Directive  
[2009/125/EC], aby zrealizować te cele. Określa ona minimalne 
wymagania dotyczące efektywności dla produktów zużywających 
energię. Po roku 2012 wszystkie klimatyzatory oraz pompy 
ciepła typu powietrze-powietrze o mocy poniżej 12 kW będą 
podlegać tej dyrektywie.

Dyrektywa Eco-Design nie tylko systematycznie podwyższa 
wymagania minimalne dotyczące efektywności ekologicznej, ale 
również spowodowała wprowadzenie zmiany metody pomiaru tej 
efektywności, aby lepiej odpowiadała warunkom rzeczywistym. 
Poprzednio wykonywane pomiary odzwierciedlały tak zwaną 
sprawność nominalną - był to pomiar sprawności w jednej 
ustalonej temperaturze zewnętrznej podczas pracy urządzenia 

z pełną mocą. Ponieważ sezon chłodzenia lub ogrzewania 
obejmuje pewien zakres temperatur zewnętrznych (a nie 
tylko jedną temperaturę nominalną w tej ocenie), a sprzęt 
często pracuje przy obciążeniach częściowych, ten stary 
sposób oceny nie odzwierciedlał właściwie rzeczywistej 
sprawności. 

Nowa europejska klasa energetyczna: podwyższenie 
poprzeczki w zakresie sprawności energetycznej
W celu poinformowania użytkowników zainteresowanych 
tymi nowymi standardami sprawności energetycznej, 
Europa wprowadza także nową klasę energetyczną.  
Wprowadzenie w roku 1992 obecnej europejskiej klasy 
energetycznej miało swoje znaczenie. Użytkownicy mogą 
dokonywać porównań i podejmować decyzje o zakupach 
w oparciu o jednolite kryteria klasyfikowania. Nowa klasa, 
która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2013, umożliwi 
użytkownikom końcowym podejmowanie jeszcze bardziej 
świadomych wyborów, ponieważ sprawność sezonowa 
odzwierciedla efektywność klimatyzatora w całym sezonie 
użytkowania. Nowa klasa energetyczna obejmuje wiele 
poziomów klasyfikacji od A+++ do D, reprezentowanych przez 
odcienie kolorów od ciemnej zieleni (najwyższa sprawność 
energetyczna) po czerwień (najniższa sprawność). Informacje, 
jakie zawiera nowa klasa, obejmują nie tylko wskaźnik 
sprawności sezonowej dla grzania (SCOP) i chłodzenia (SEER), 
lecz również roczne zużycie energii oraz poziomy hałasu. 

Firma Daikin jest obecnie liderem w dziedzinie bardziej 
sprawnych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań sterowania 
komfortem.  Wszystkie produkty Daikin zapewniają wysoką 
sprawność energetyczną i wszystkie oferują inteligentną 
redukcję zużycia energii oraz kosztów.

Sprawność 
sezonowa, 
inteligentne 
wykorzystanie 
energii
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JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Wydajność chłodnicza nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Wydajność grzewcza nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Pobór mocy - 
50 Hz

chłodzenie nom. kW
do potwierdzenia

grzanie nom. kW

Wymiary jednostka wysokość x szerokość x długość mm 265x575x575

Ciężar jednostka kg 18 19

Panel dekoracyjny model BYFQ60CW

panel dekoracyjny 2 model BYFQ60CS

panel dekoracyjny 3 model BYFQ60B2

Wentylator - nat. przepł. powietrza - 50Hz chłodzenie wysokie/nom./niskie m³/min 8,5/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11/9,5/8 15/12,5/10

Poziom mocy akustycznej chłodzenie nom. dBA do potwierdzenia

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie wysoki/nom./niski dBA 31/28/25 32/29/25 34/30/26 37/33/28 44/39/33

Czynnik chłodniczy typ do potwierdzenia

Połączenia instalacji rurowej ciecz/gaz/skropliny mm 6,35/12,7/-

Zasilanie fazy/częstotliwość/napięcie Hz/V
do potwierdzenia

Prąd - 50 Hz maksymalny amperaż bezpiecznika (MFA) A

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Wydajność chłodnicza nom. kW 2,5 3,4 5,0 5,7

Wydajność grzewcza nom. kW 3,2 4,2 5,8 7,0

Sprawność 
sezonowa (według 
EN14825)

chłodzenie klasa energetyczna B A

Pdesign kW do potwierdzenia

wartość SEER 4,62 5,00 5,36 5,24

roczne zużycie energii kWh do potwierdzenia

ogrzewanie 
(przeciętne 
warunki 
klimatyczne)

klasa energetyczna A

Pdesign kW do potwierdzenia

wartość SCOP 4,20 3,88 3,89 3,93

roczne zużycie energii kWh

do potwierdzenia

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

wartość EER

wartość COP

roczne zużycie energii kWh

klasa 
energetyczna

chłodzenie

grzanie

Pobór mocy chłodzenie nom. kW

grzanie nom. kW

Wymiary jednostka wysokość x szerokość x długość mm

Ciężar jednostka kg 18

Wentylator - nat. przepł. powietrza chłodzenie wysokie/nom./niskie m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/8 15/12,5/10

Poziom ciśnienia akustycznego chłodzenie wysoki/nom./niski dBA 32/29/25,0 34/30/25 39/34/27 44/38/32

Połączenia 
instalacji rurowej

ciecz śr. zew. mm 6,35

gaz śr. zew. mm 9,5 12,7

skropliny śr. zew. mm do potwierdzenia

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

(1) EER/COP według Eurovent 2012  

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F

Wymiary jednostka wysokość x szerokość x długość mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300

Ciężar jednostka kg 34 48

Poziom mocy akustycznej chłodzenie wysoki dBA 61 63

Poziom ciśnienia 
akustycznego

chłodzenie wysoki/nom./niski/cicha praca dBA 46/-/43 48/44/- 49/46

grzanie wysoki/nom./niski/cicha praca dBA 47/-/44 48/45/- 49/46

Sprężarka typ do potwierdzenia

Zakres pracy chłodzenie temp. otoczenia min.~maks. °CDB -10~46

grzanie temp. otoczenia min.~maks. °CWB -15~18

Czynnik chłodniczy typ do potwierdzenia

Połączenia 
instalacji rurowej

ciecz śr. zew. mm 6,35

gaz śr. zew. mm 9,5 12,7

skropliny śr. zew. mm 18,0 do potwierdzenia

długość instalacji rurowej JZ-JW maks. m 20 30

różnica poziomów JW-JZ maks. m 15 20

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

Wentylator do potwierdzenia

 Dane wstępne  

Grzanie i chłodzenie
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Dystrybucja produktów Daikin:
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Niniejsza broszura została przygotowana w formie informacyjnej i nie stanowi 
oferty prawomocnej Daikin Europa N.V. Zawartość broszury powstała dzięki 
wiedzy Daikin Europa N.V. Nie udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji 
na kompletność, dokładność, rzetelność lub przydatność do określonego celu 
treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym wydawnictwie. 
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
Daikin Europa N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie 
uszkodzenia, wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji 
niniejszej broszury. Firma Daikin Europa N.V. posiada prawa autorskie całości 
przedstawionej treści.

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

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




