
CASETA PERFECT PLATĂ

 

Design şi geniu 
într-o armonie 
absolută
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Design şi geniu 
într-o armonie 
absolută
Liderul de piaţă Daikin continuă să 

deschidă noi drumuri odată cu lansarea 

unei noi unităţi tip casetă, având un design 

superior, o performanţă ridicată şi un 

consum scăzut de energie, fiind soluţia 

ideală pentru birouri, bănci şi magazine. 

Caseta perfect plată integrează cea 

mai recentă tehnologie cu funcţii de 

economisire a energiei, care sporesc 

confortul utilizatorului, totul într-un 

design unic, ce permite fixarea panoului 

vizibil la acelaşi nivel cu panourile de tavan 

fals de tip standard.

Caseta 
perfect 
plată

Perfect integrată, 
perfect discretă
Conceptul imaginat de designerii de la prestigioasa agenţie 

de design, yellow design, a fost de a răspunde cerinţelor 

solicitante în materie de design ale arhitecţilor. Caseta perfect 

plată are un design unic convenţional, un finisaj alb elegant, 

putând fi dotată opţional cu un panou decorativ argintiu sau 

alb. Caseta se armonizează perfect cu decorul, fiind o unitate 

foarte discretă.
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Integrare perfectă în tavan

Caseta perfect plată este prima unitate tip casetă care se 

integrează discret, dar perfect, în tavan.

Fixare perfectă în panourile de tavan fals

Caseta perfect plată se integrează perfect în panourile de 

tavan fals de standard european. Panoul de concepţie nouă 

se integrează perfect într-un panou de tavan fals, permiţând 

montarea corpurilor de iluminat, a difuzoarelor şi a stropitoarelor 

în panourile alăturate.



Excelenţa face 
diferenţa
Confortul dat de senzori

Pentru a garanta confortul perfect, caseta 

perfect plată este prevăzută cu doi senzori 

opţionali şi conectată la o telecomandă avansată. 

Soluţia flexibilă

Nevoia de utilizare flexibilă a spaţiului presupune posibilitatea 

apariţiei unor obstacole temporare sau permanente, care pot 

plasa caseta aproape de un perete sau într-un colţ, ceea ce duce 

la dezechilibre în distribuţia aerului. Tehnologia noastră avansată 

a anticipat acest lucru, oferind posibilitatea deschiderii sau 

închiderii individuale a uneia din cele patru fante cu scopul de 

a restaura eficienţa optimă şi a reduce costurile cu energia.
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De asemenea, senzorul adaptează direcţia jetului de aer 

în funcţie de amplasarea persoanelor în încăpere, garantând 

confortul fiecărei persoane în orice moment şi prevenind 

formarea curentului.

Deoarece aerul cald tinde să se ridice, urmând distribuţia naturală a 

temperaturii, este mai cald în zona tavanului şi mai rece la podea. 

Senzorul de podea al casetei detectează diferenţa de temperatură 

şi redirecţionează jetul de aer pentru a furniza o distribuţie uniformă 

a temperaturii: senzaţia de picioare reci este istorie!

Atunci când camera este goală, senzorul de prezenţă reglează 

valoarea de referinţă sau opreşte unitatea, prevenind răcirea sau 

încălzirea inutilă şi economisind energie. La detectarea mişcării, 

temperatura este resetată la valoarea de referinţă originală, 

garantând condiţiile perfecte de lucru, în orice moment.
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Confort silenţios

Caseta perfect plată este cea mai silenţioasă unitate de 

pe piaţa unităţilor comerciale şi, suplimentar datorită 

senzorilor, oferă diverse funcţii automate concepute 

pentru a spori confortul şi plăcerea utilizatorului. 

Eficienţă superioară 
întregul an
Similar tuturor produselor Daikin, această casetă 

furnizează o eficienţă sezonieră excepţională, în 

timp ce senzorul de prezenţă reduce consumul 

de energie cu aproximativ 27%*.

 * date estimative

Controlul intuitiv

Telecomanda avansată a casetei perfect plate oferă 

utilizatorului controlul absolut asupra mediului său de 

lucru. Ecranul cu afişaj mare şi instrucţiunile de pe ecran, 

la care se adaugă butoanele de funcţii bine evidenţiate, 

oferă utilizatorilor posibilitatea de a-şi seta rapid condiţiile 

dorite şi de a se concentra asupra sarcinilor de lucru.

Calitatea aerului

Calitatea aerului din interiorul unei camere este la fel de 

importantă ca şi temperatura, prin urmare, am montat filtre 

avansate, care să îndepărteze particulele de praf, pentru a 

garanta un aer curat. În plus, un program special permite 

reducerea nivelurilor de umiditate, fără variaţii ale temperaturii.
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Soluţia perfectă pentru aplicaţii comerciale pereche.

UNITATE INTERIOARĂ FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C
Capacitate de răcire Nom. kW 2,50 3,40 5,00 5,70
Capacitate de încălzire Nom. kW 3,20 4,20 5,80 7,00

Eficienţă sezonieră 
(conform 
EN14825)

Răcire

Clasă de energie A A+
Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 5,25 5,60 5,70 5,60
Consum anual de energie kWh 167 212 307 356

Încălzire (climă 
temperată)

Clasă de energie A+
Pdesign kW 2,31 3,45 3,84 3,96
SCOP 4,12 4,09 4,10 4,17
Consum anual de energie kWh 784 1.182 1.311 1.329

Eficienţă nominală 
(răcire la 35°/27°, 
sarcină nominală, 
încălzire la 7°/20°, 
sarcină nominală)

EER 4,46 3,70 3,21 3,02
COP 3,81 3,41 3,49 3,41
Consum anual de energie kWh 280 460 780 945

Clasă de energie
Răcire A
Încălzire A

Carcasă Material Tablă din oţel galvanizat
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 260 x 575 x 575
Greutate Unitate kg 16 17,5

Panou decorativ

Model BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2
Culoare Alb (N9,5)/alb (N9,5) + argintiu/alb (RAL9010)
Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm 46 x 620 x 620/46 x 620 x 620/55 x 700 x 700
Greutate kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Ventilator - Debit 
de aer

Răcire Ridicat/nominal/scăzut m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5
Încălzire Ridicat/nominal/scăzut m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5

Nivel putere sonoră Răcire Ridicată dBA 48 51 56 60
Nivel presiune 
sonoră

Răcire Ridicat/nominal/scăzut dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
Încălzire Ridicat/nominal/scăzut dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32

Racorduri ţevi
Lichid Dext mm 6,35
Gaz Dext mm 9,52 12,7
Condens Dext mm -

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~ / 50 / 220-240

 (1) EER/COP conform Eurovent 2012 (2) Dimensiunile nu includ cutia de control (3) Nivelul de putere sonoră este o valoare absolută care indică puterea generată de o sursă de zgomot.

UNITATE EXTERIOARĂ RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300 735 x 825 x 300
Greutate Unitate kg 34 47 48
Compresor Tip Compresor swing etanşat ermetic
Nivel putere sonoră Răcire Nom./Ridicat dBA 62/- -/63 63
Nivel presiune 
sonoră

Răcire Ridicat/funcţionare silenţioasă dBA 46/43 48/44 49/46
Încălzire Ridicat/funcţionare silenţioasă dBA 47/44 48/45 49/46

Domeniu de 
funcţionare

Răcire Ambiant Min~Max °CDB -10~46
Încălzire Ambiant Min~Max °CWB -15~18 -15~20

Agent frigorific
Tip R-410A R-410A
GWP 1.975

Racorduri ţevi

Lichid Dext mm 6,35 -
Gaz Dext mm 9,5 12,7 -
Condens Dext mm 18,0 -
Lungime tubulatură UE - UI Max. m 20 30
Diferenţă de nivel UI - UE Max. m 15 20

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Super Multi Plus 
FFQ-C

Tehnologie de 
schimb

Aplicaţie 
multimodel 

FFQ-C

Aplicaţie twin/triple/
double twin FFQ-C

Kit pompă de 
condens

AutodiagnosticareRepornire 
automată

Telecomandă 
cu fir

Telecomandă cu 
infraroşu

Programator 
săptămânal

Filtru de 
aer

Program uscatTuraţii ale 
ventilatorului

Autobaleiere pe 
verticală

Prevenirea pătării 
tavanului

Funcţionare silenţioasă 
a unităţii exterioare

Funcţionare 
silenţioasă

Comutare automată 
răcire-încălzire

Mod puterePrevenire curenţiNumai 
ventilator

Funcţie plecat de 
acasă

Economisire energie 
în modul aşteptare

Inverter

INVERTER

Încălzire şi răcire
panou argintiu şi albpanou alb
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Aplicaţii multimodel • O singură unitate exterioară multi poate opera până la nouă unităţi interioare, aflate în camere 
diferite. Bineînţeles, temperatura din fiecare cameră este controlat în mod individual.

• Acest lucru asigură eficienţa superioară şi confortul optim pentru fiecare spaţiu separat.

Soluţii complet integrate pentru spaţii comerciale de dimensiuni medii până la mari, permiţând conectarea a până la 64 
de unităţi interioare la un singur sistem, toate fiind controlate în mod individual.

• Confort perfect prin încălzirea spaţiilor în timpul răcirii altora.
• Încălzire gratuită a camerelor sau a apei prin recuperarea căldurii.
• Controlul temperaturii, aer proaspăt, perdele de aer şi producere de apă caldă, toate integrate într-un singur sistem.

UNITATE INTERIOARĂ FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A
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 x lăţime x adâncime mm 260 x 575 x 575
Greutate Unitate kg 15,5 16,5 18,5

Panou decorativ

Model BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2
Culoare Alb (N9,5)/alb (N9,5) + argintiu/alb (RAL9010)
Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm 46 x 620 x 620/46 x 620 x 620/55 x 700 x 700
Greutate kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Debit de aer 
ventilator - 50 Hz

Răcire Ridicat/nominal/scăzut 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 Ridicat/nominal/scăzut 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

Nivel putere sonoră Răcire Ridicat/nominal dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Nivel presiune 
sonoră

Răcire Ridicat/nominal/scăzut 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 Ridicat/nominal/scăzut 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 R-410A
Racorduri ţevi Lichid/Dext/gaz/Dext/condens mm 6,35/12,7/VP20 (Dint 20/Dext 26)
Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/220-240
Curent - 50 Hz Amperaj maxim pe siguranţă (MFA) A 16

Pentru mai multe informaţii privind combinaţiile, consultaţi catalogul VRV.

Twin, triple, double twin

Încălzire şi răcire, recuperare a căldurii

• Pentru camerele lungi sau cu formă neregulată puteţi folosi până la patru unităţi interioare 
operate de la o singură unitate exterioară.

• Toate unităţile interioare pot fi controlate simultan.

FFQ-C
UNITATE EXTERIOARĂ 35 50 60

Seasonal Smart

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 • funcţionare în modul 
încălzire până la -20°C

• traseu de 75 m
• compatibilitate cu D-BACS

2
RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2
RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2
RZQG140L7V1 RZQG140LY1 4 3

RZQ200C • funcţionare în modul 
încălzire până la -15°C

• traseu de 100 m 

- 4 3

RZQ250C - 4

RZQSG71L3V1 • funcţionare în modul 
încălzire până la -15°C

• traseu de 50 m
• compatibilitate cu D-BACS

2
RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2
RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2
RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 4 3

UNITATE EXTERIOARĂ 25 35 50 60

2MXS50H ● ● ●

3MXS40K ● ●

3MXS52E ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ●

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ●



Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO - 014459 Bucureşti
Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29
E-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro

Produsele Daikin sunt distribuite prin:
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eBroşura este doar informativă şi nu reprezintă o ofertă cu caracter de obligativitate 
din partea Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conţinutul acestei 
broşuri 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 broşuri. Întregul conţinut 
cade sub incidenţa drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. este parte a Programului de 
Certificare Eurovent pentru sisteme de aer condiţionat 
(AC), echipamente de răcire a lichidelor (LCP), centrale 
de tratare a aerului (AHU) şi aparate de ventilaţie (FC). 
Verificaţi online valabilitatea continuă a certificatului 
la adresa: www.eurovent-certification.com sau folosiţi: 
www.certiflash.com.

Noua clasificare energetică europeană:  
ridicarea nivelului de eficienţă energetică  

Pentru a-şi atinge provocatoarele sale obiective de mediu 20-20-20, Europa impune cerinţe minime 

de eficienţă aplicabile produselor cu impact energetic. Aceste cerinţe minime au intrat în vigoare la 1 

ianuarie 2013 şi vor fi revizuite în anii următori.

Directiva privind proiectarea ecologică nu numai că ridică cerinţele minime privind performanţa de 

mediu, ci şi modifică metoda utilizată pentru măsurarea acestei performanţe pentru a reflecta mai 

bine condiţiile reale. Noua evaluare a performanţei sezoniere oferă o imagine mai precisă a eficienţei 

energetice reale preconizate de-a lungul unui întreg sezon de încălzire sau răcire.

Noua clasificare energetică europeană vine să completeze această imagine. Clasificarea actuală, 

introdusă în 1992 şi modificată între timp, permite consumatorilor să compare şi să ia decizii de 

cumpărare pe baza unor criterii uniforme de etichetare. Noua clasificare energetică include mai 

multe clase, de la A+++ până la D, exprimate prin tonuri de culoare, de la verde închis (cel mai 

eficient energetic) până la roşu (cel mai puţin eficient). Informaţiile din noua clasificare energetică 

includ nu numai noile valori ale eficienţei sezoniere pentru încălzire (SCOP) şi răcire (SEER), ci şi 

consumul anual de energie şi nivelurile zgomotului.  Acest lucru va permite utilizatorilor finali să 

ia decizii şi mai bine informate, deoarece eficienţa sezonieră reflectă eficienţa unui aparat de aer 

condiţionat sau a unei pompe de căldură de-a lungul unui sezon întreg.

Design şi geniu 
într-o armonie 
absolută


