ÚPLNE PLOCHÁ KAZETOVÁ JEDNOTKA

Dizajn
a genialita
v

jednom

Úplne plochá
kazetová
jednotka

Dizajn a genialita
v jednom
Daikin, ako spoločnosť s vedúcim
postavením na trhu, opäť ukazuje
cestu uvedením na trh ďalšej
špičkovej
kazetovej
jednotky
s vynikajúcim dizajnom, vysokým
výkonom a nízkou spotrebou
energie.
Úplne plochá kazetová jednotka
kombinuje najnovšiu technológiu
s funkciami úspory energie, ktoré
vylepšujú komfort pre používateľa
a to všetko v unikátnom dizajne
s
jednoduchou
montážou
dekoračného
panela
do
štandardných podhľadových rastrov.
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Plne
integrovaná,
plne
diskrétna

Dizajn
Naši dizajnéri prišli s konceptom nenápadnej kazetovej jednotky, ktorá
plynule splynie s interiérom modernej kancelárie. Zároveň však spĺňa
náročné kritériá architektov na pokročilú technológiu, ktorá sa úplne
integruje so štandardným kazetovým podhľadom a umožňuje inštaláciu
osvetlenia, reproduktorov a požiarneho sprinklerového zariadenia vo
vedľajších kazetách. Výsledkom je úplne plochá kazetová jednotka,
ktorá je namontovaná takmer v jednej rovine s podhľadom, je vybavená
4-výfukovou distribúciou vzduchu a špeciálnym snímačmi, ktoré
pomáhajú v poskytovaní dokonalého komfortu. Úplne plochá kazetová
jednotka, dostupná v kryštálovo bielej alebo v kombinácii kryštálovo
bielej a šedej farby, je dokonalou zmesou dizajnu a funkčnosti.
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Rozdiel je vo
výnimočnosti

Komfort riadený snímačmi
Úplne plochá kazetová jednotka zaručuje dokonalý komfort pomocou
dvoch voliteľných snímačov prepojených s pokročilým ovládačom.
Snímač prítomnosti zisťuje prítomnosť ľudí v miestnosti a upravuje
teplotu na predom nastavenú teplotu, čím zaisťuje dokonalé pracovné
podmienky. Keď snímač zistí, že miestnosť je prázdna, vypne jednotku,
aby používateľ neplytval peniazmi za nepotrebné vykurovanie alebo
chladenie. Snímač tiež prispôsobuje prúdenie vzduchu s ohľadom na to,
kde sa ľudia v miestnosti nachádzajú, čím nepretržite zaisťuje komfort
pre každú osobu.
Teplý vzduch stúpa nahor, preto prirodzená distribúcia teploty udržiava
teplejší vzduch pri strope a chladnejší pri podlahe. Podlahový snímač
zistí rozdiel v teplote a presmeruje prúdenie vzduchu tak, aby bola teplota
v miestnosti rovnomerná. Koniec studeným nohám!

Flexibilné riešenie
Potreba flexibilného využitia priestoru často znamená, že sa vybudujú
dočasné alebo trvalé prekážky, ktoré nútia umiestniť kazetovú jednotku
v blízkosti steny alebo v rohu, čím dochádza k nevyváženostiam v prúdení
vzduchu. Naša pokročilá technológia s tým počíta a umožnili sme,
aby ste pomocou ovládača mohli samostatne otvárať alebo zatvárať
ktorúkoľvek zo štyroch klapiek a obnovili tak optimálnu účinnosť
a ušetrili náklady za energiu.
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Tichý komfort
Úplne plochá kazetová jednotka patrí medzi najtichšie jednotky
na trhu a okrem snímačov má rôzne automatické funkcie, ktoré
vylepšujú komfort a príjemný pocit používateľa.

Kvalita vzduchu
Kvalita vzduchu v miestnosti je rovnako dôležitá ako teplota,
preto sme jednotku vybavili výkonnými filtrami na odstraňovanie
prachových čiastočiek, aby bol vzduch čistý. Špeciálny program,
okrem toho, umožňuje znížiť úroveň vlhkosti bez kolísania teploty
v miestnosti.

NAJVYŠŠIA ÚČINNOSŤ
POČAS CELÉHO ROKA

Intuitívne ovládanie
Pokročilý ovládač úplne plochej kazetovej jednotky umožňuje

TAK AKO VŠETKY VÝROBKY ZNAČKY
DAIKIN, AJ TÁTO KAZETOVÁ JEDNOTKA

používateľovi plne ovládať svoje pracovné prostredie. Pokročilý

POSKYTUJE VÝNIMOČNÚ SEZÓNNU

ovládač má jednoduché a intuitívne ovládanie, ktoré umožňuje

ÚČINNOSŤ, PRIČOM SNÍMAČ

nastaviť požadovanú teplotu, nasmerovať prúdenie vzduchu,

PRÍTOMNOSTI POTVRDIL ZNÍŽENIE
SPOTREBY ENERGIE O PRIBL. 27 %*.
POMOCOU OVLÁDAČA MÔŽU
POUŽÍVATELIA MONITOROVAŤ VÝKON
A SPOTREBU ENERGIE, ČÍM ZNIŽUJÚ

aby ste už nikdy nemali studené nohy, nastaviť správnu teplotu
vždy, keď sa miestnosť využíva, znova nakonfigurovať prúdenie
vzduchu a monitorovať výkon. Veľký displej s pokynmi na obrazovke
v kombinácii s jasne označenými tlačidlami funkcií umožňujú

DOPAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A UDRŽIAVAJÚ DOKONALÉ PRACOVNÉ
PODMIENKY. 

*odhadovaná hodnota

používateľom plné ovládanie pri rýchlom nastavení požadovaných
podmienok, čím sa môžu sústrediť na svoju prácu.
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Sezónna
účinnosť,
inteligentné
využitie energie

v prevádzke na plný výkon. Keďže sezóna chladenia alebo
vykurovania zahŕňa škálu niekoľkých vonkajších teplôt (nie
iba jednu teplotu nominálneho výkonu) a zariadenie je
často v prevádzke iba pri čiastočnom zaťažení, toto staré
meranie nesprávne odrážalo skutočný výkon.

Nová európska energetická trieda: zvyšovanie
latky energetickej účinnosti zariadení
Európska Únia chce informovať spotrebiteľov
o týchto nových energetických výkonnostných
normách, preto uvádza novú energetickú triedu.
Súčasné európske energetické triedy boli uvedené v roku 1992.

Európska Komisia stanovila odvážne ciele na zlepšenie

Spotrebitelia mohli porovnať a urobiť nákupné rozhodnutia

energetickej účinnosti v krajinách EÚ. Ciele 20-20-20

na základe jednotných kritérií značenia. Nová trieda prichádza

znamenajú zníženie emisií CO2 o 20 %, zvýšenie obnoviteľnej

do účinnosti 1. januára 2013 a umožňuje používateľom

energie o 20 % a zníženie využitia primárnej energie o 20 %

vykonať ešte kvalifikovanejšie rozhodnutia, keďže sezónna

do roku 2020. Na realizáciu týchto cieľov sa vydala Smernica

účinnosť odráža účinnosť klimatizačnej jednotky počas celej

Eko-dizajn [2009/125/ES]. Táto Smernica určuje minimálne

sezóny. Nové energetické triedy zahŕňajú klasifikácie od A+++

požiadavky na účinnosť pre výrobky využívajúce energiu.

až po D, farebne označené od tmavozelenej (energeticky

Po roku 2013 budú všetky klimatizačné jednotky a tepelné

najúčinnejšia) až po červenú (najmenej účinná). Informácie

čerpadla typu vzduch-vzduch pod 12 kW spadať pod

na novom značení zahŕňajú okrem nového hodnotenia

nariadenia Smernice Eko-dizajn.  

sezónnej účinnosti pre vykurovanie (SCOP) a chladenie

Smernica Eko-dizajn systematicky zvyšuje minimálne
požiadavky s ohľadom na environmentálny výkon a mení

Spoločnosť Daikin v súčasnosti ukazuje cestu pre účinnejšie

aj využívaný spôsob merania tohto výkonu, aby lepšie

a nákladovo efektívnejšie komfortné riešenia.  Všetky produkty

odrážal skutočné podmienky. Predchádzajúce merania

značky Daikin sú sezónne účinné a znižujú spotrebu energie

odrážali tzv. nominálnu účinnosť. Je to meranie výkonu pri

a náklady inteligentným spôsobom.

jednej pevne stanovenej vonkajšej teplote a so zariadením
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(SEER) aj ročnú spotrebu energie a hladiny hlučnosti.

Vykurovanie a chladenie
VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Príkon
Rozmery
Hmotnosť
Dekoračný panel
Dekoračný panel 2
Dekoračný panel 3
Ventilátor
Akustický výkon
Hladina akustického tlaku
Chladivo
Pripojenia potrubia
Napájanie
Istenie

Nom.
Nom.
Chladenie
Vykurovanie

Nom.
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka

Model
Model
Model
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot.
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot.
Typ
Kvapalina/Plyn/Odvod kondenzátu
Fáza/Frekvencia/Napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)

kW
kW
kW
kW
mm
kg

m³/min
dBA
dBA

Nom.
Nom.
Chladenie

Vykurovanie
(stredné
klimatické
pásmo)
Nominálna účinnosť
(chladenie pri
35°/27° nomin. záťaž,
vykurovanie pri
7°/20° nomin. záťaž)
Príkon
Rozmery
Hmotnosť
Ventilátor – Prietok vzduchu
Hladina akustického tlaku
Pripojenia
potrubia
Napájanie

kW
kW
Energetická trieda
P dizajn
SEER
Ročná spotreba energie
Energetická trieda
P dizajn
SCOP
Ročná spotreba energie

EER
COP
Ročná spotreba energie
Energetická
Chladenie
trieda
Vykurovanie
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot.
Chladenie
Vysoké/Nom./Nízke ot.
Kvapalina
Plyn
Odvod kondenzátu
Počet fáz / frekvencia / napätie

FXZQ20A

FXZQ25A

FXZQ32A

FXZQ40A

FXZQ50A

1,7
1,9

2,2
2,5

2,8
3,2

3,6
4,0

4,5
5,0

5,6
6,3

11/9,5/8

15/12,5/10

37/33/28

44/39/33

bude upresnené
265 x 575 x 575
18

19

8,5/7,5/6,5

9/8/6,5

31/28/25

32/29/25

BYFQ60CW
BYFQ60CS
BYFQ60B2
10/8,5/7
bude upresnené
34/30/26
bude upresnené
6,35/12,7/-

mm
Hz / V
A

VNÚTORNÁ JEDNOTKA
Chladiaci výkon
Vykurovací výkon
Sezónna účinnosť
(podľa normy
EN14825)

FXZQ15A

bude upresnené

FFQ25C

FFQ35C

FFQ50C

FFQ60C

2,5
3,2

3,4
4,2

5,0
5,8

5,7
7,0

B

A

kW

bude upresnené
4,62

5,00

kWh

5,36

5,24

3,89

3,93

12/10/8
39/34/27

15/12,5/10
44/38/32

bude upresnené
A
bude upresnené

kW
4,20

3,88

kWh

kWh
bude upresnené
kW
kW
mm
kg
m³/min
dBA
mm
mm
mm
Hz / V

18
9/8/6,5
32/29/25,0

10/8,5/6,5
34/30/25
6,35
9,5

12,7
bude upresnené
1~ / 50/60 / 220-240/220

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012

VONKAJŠIA JEDNOTKA
Rozmery
Hmotnosť
Akustický výkon
Hladina
akustického tlaku
Kompresor
Prevádzkový
rozsah
Chladivo
Pripojenia
potrubia

Napájanie
Ventilátor


RXS25K
Výška x Šírka x Hĺbka

mm
kg
Vysoké ot.
dBA
Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka dBA
Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka dBA

Chladenie
Chladenie
Vykurovanie
Typ
Chladenie
Vonk. tepl.
Vykurovanie
Vonk. tepl.
Typ
Kvapalina
Plyn
Odvod kondenzátu
Dĺžka potrubia Vonk. - Vnút.
Prevýšenie
Vnút. - Vonk.
Počet fáz / frekvencia / napätie

Min.~Max.
Min.~Max.

Max.
Max.

RXS35K

61
46/-/43
47/-/44

RXS60F
735 x 825 x 300
48

63
48/44/48/45/bude upresnené
-10~46
-15~18
R410A
6,35

°CDB
°CWB
mm
mm
mm
m
m
Hz / V

RXS50K

550 x 765 x 285
34

9,5
18,0

49/46
49/46

12,7
bude upresnené

20
15

30
20
1~ / 50 / 220-240
bude upresnené
Predbežné hodnoty
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Tento súčasný prospekt je určený len pre informáciu a neposkytuje žiadne
ponuky, ktorými by bola spoločnosť Daikin Europe N.V. viazaná. Spoločnosť
Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších
vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť,
spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných
produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek
zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle,
vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku.
Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK - 821 04 Bratislava
Tel.: +421/2/571032-11, Fax: +421/2/571032-99
www.daikin.sk

Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa
na
Programe
Eurovent
pre
certifikáciu
klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového
chladenia (LCP) a izbové klimatizačné zariadenia
(FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na
webovej stránke: www.eurovent-certification.com
alebo www.certiflash.com

Produkty Daikin sú distribuované:
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Pripravila spoločnosť La Movida, Belgicko
Zodpoved. red.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Unikátna pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív vedie
k väčšej angažovanosti spoločnosti v environmentálnych
otázkach. Už niekoľko rokov je zámerom spoločnosti
Daikin stať sa lídrom v poskytovaní produktov, ktoré
sú šetrné k životnému prostrediu. Táto výzva vyžaduje
konštrukciu, ktorá zohľadňuje vplyv na životné prostredie
a vývoj celého radu produktov a riadiacich systémov
pre klimatizáciu, ktoré šetria energiu a znižujú množstvo
odpadu.

