POPOLNOMA PLOSKA KASETA

Dovršenost oblike
in tehnologije
v

enem
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ploska
kaseta

Dovršenost oblike in
tehnologije v enem
Daikin, kot vodilni na tržišču,
zopet kaže pot s predstavitvijo še
ene kasete vrhunske kakovosti,
ki skupaj z odlično obliko ponuja
tudi izjemno učinkovitost in nizko
porabo energije.
Popolnoma ploska kaseta povezuje
najnovejšo tehnologijo s funkcijami
varčevanja z energijo, ki izboljšujejo
uporabnikovo udobje, v edinstveni
obliki, ki omogoča, da se vidna
plošča plosko prilega v standardne
arhitekturne
stropne
plošče.
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Popolnoma
integrirana,
popolnoma
neopazna

Oblika
Koncept, ki so si ga zamislili naši oblikovalci, je bila nevsiljiva kaseta,
ki se brezhibno spaja z opremo sodobne pisarne in obenem
ustreza zahtevnim kriterijem arhitektov za napredno tehnologijo, ki
se popolnoma vključuje v standardno evropsko stropno ploščo ter
omogoča namestitev in vgradnjo luči, zvočnikov in razpršilnih šob
v sosednje stropne plošče. Rezultat je popolnoma ploska kaseta
s svojim skoraj poravnanim, natančnim prileganjem, 4-smerno
distribucijo zraka in posebnimi tipali, ki zagotavlja popolno udobje.
Popolnoma ploska kaseta, na voljo v beli, kristalno beli in sivi barvi,
je dovršena usklajenost oblike in funkcije.
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Različnost
v odličnosti

Udobje, ki ga upravlja tipalo
Za zagotovitev vrhunskega udobja je popolnoma ploska kaseta opremljena
z dvema izbirnima tipaloma, povezanima z naprednim krmilnikom.
Tipalo ‘prisotnosti’ zazna, kdaj so v prostoru ljudje, in prilagodi
temperaturo na predhodno izbrano ‘nastavitveno točko’ ter tako
ustvari popolne delovne pogoje. Ko tipalo predpostavi, da je prostor
prazen, izključi kaseto, tako da uporabnik ne zapravlja denarja
za nepotrebno ogrevanje ali hlajenje. Tipalo tudi prilagaja smer
zračnega toka glede na mesto, kjer se v sobi nahajajo ljudje, in
tako v vsakem trenutku poskrbi za udobje vsakega posameznika.
Ker se vroči zrak dviga, je po naravni razporeditvi temperature prostor
toplejši bližje stropu in hladnejši blizu tal. ‘Talno’ tipalo kasete zaznava
temperaturno razliko in preusmerja zračni tok tako, da zagotovi enakomerno
razporeditev temperature: mrzle noge so preteklost!

Prilagodljiva rešitev
Potreba po prilagodljivi izrabi prostora pogosto pomeni postavitev
začasnih ali trajnih ovir, zato kaseta ostaja bodisi preblizu stene ali v
vogalu, to pa povzroči neravnovesja v zračnem pretoku. Naša napredna
tehnologija to predvideva, zato smo omogočili uporabo krmilnika za
individualno odpiranje ali zapiranje katere koli od štirih loput in s tem
vselej optimalno učinkovitost in prihranek pri strošku za energijo.
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Neslišno udobje
Popolnoma ploska kaseta je med najtišjimi enotami na tržišču
in se poleg tipal odlikuje tudi po različnih avtomatiziranih
funkcijah, ki so namenjene izboljšanju uporabnikovega udobja
in zadovoljstva.

Kakovost zraka
Kakovost zraka v prostoru je prav tako pomembna kot njegova
temperatura, zato smo vgradili napredne filtre, ki odstranjujejo
delce prahu in zagotavljajo, da je zrak čist. Še več, poseben
program omogoča zniževanje stopenj vlažnosti brez spreminjanja
temperature.

VRHUNSKA UČINKOVITOST
SKOZI VSE LETO

Intuitivno upravljanje

KOT PRI VSEH DAIKINOVIH IZDELKIH

Napredni krmilnik popolnoma ploske kasete omogoča uporabniku

ZAGOTAVLJA TUDI TA KASETA IZJEMNO

popoln nadzor nad delovnim okoljem. Napredni krmilnik je enostaven

SEZONSKO UČINKOVITOST, MEDTEM KO

in intuitiven za uporabo, od nastavitve želene temperature do

TIPALO PRISOTNOSTI DOKAZANO
ZMANJŠUJE PORABO ENERGIJE ZA

usmerjanja zračnega toka, od vzpostavljanja pravilne temperature

PRIBLIŽNO 27%*.

vedno, ko je prostor v uporabi, do zagotavljanja, da so hladne noge

Z UPORABO KRMILNIKA ZA

zdaj zgodovina, od spreminjanja zračnega toka do spremljanja

NADZOROVANJE UČINKOVITOSTI IN

učinkovitosti. Veliki prikazovalnik in sprotna navodila na zaslonu

PORABE ENERGIJE LAHKO UPORABNIKI
ZMANJŠAJO SVOJ VPLIV NA OKOLJE IN

v kombinaciji z jasno označenimi funkcijskimi gumbi nudijo

OBENEM OHRANIJO ODLIČNE DELOVNE

uporabniku popoln nadzor in mu omogočajo, da hitro izbere

POGOJE. 

želene pogoje in se osredotoči na delo, ki ga opravlja.

*ocenjeno
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Sezonska
učinkovitost,
pametne poraba
energije

širok razpon zunanjih temperatur (ne samo ena imenska
temperatura v oceni) in ker oprema pogosto deluje z delno
obremenitvijo, stara ocena ni pravilno odražala dejanske
učinkovitosti.

Nova evropska energijska oznaka: odpravlja
ovire za energijsko učinkovitost
Da bi se potrošniki lahko seznanili z novimi standardi energijske
učinkovitosti, Evropa vpeljuje tudi novo energijsko oznako.
Sedanja evropska energijska oznaka, ki je bila uvedena leta
1992, je dosegla svoj namen. Potrošniki lahko primerjajo in
se odločajo za nakup na osnovi poenotenih označitvenih

Evropska komisija je postavila zahtevne cilje za izboljšanje

kriterijev. Nova oznaka, ki bo začela veljati 1. januarja 2013,

energetske učinkovitosti v EU. Ti t.i. 20-20-20 cilji so

pa bo omogočala končnim uporabnikom, da bodo pri

usmerjeni v 20% zmanjšanje izpustov CO2, 20% večjo porabo

izbiri še bolje informirani, ker sezonska učinkovitost odraža

obnovljive energije in 20% zmanjšanje uporabe primarne

učinkovitost klimatske naprave v teku celotne sezone. Nova

energije, vse to do leta 2020. Za uresničitev teh ciljev je

energijska oznaka vključuje več klasifikacij od A+++ do D, ki

Evropa izdala direktivo Eco-Design [2009/125/EC]. S tem so

so prikazane v barvnih odtenkih od temno zelene (najvišja

določene minimalne zahtevane učinkovitosti za z energijo

energijska učinkovitost) do rdeče (najnižja učinkovitost).

povezane izdelke. Po letu 2013 bodo spadale v okvir direktive

Podatki na novi oznaki vključujejo ne le ocene sezonske

Eco-Design vse klimatske naprave in toplotne črpalke zrak-zrak.

učinkovitosti za gretje (SCOP) in hlajenje (SEER), temveč

Direktiva Eco-Design ne le sistematično dviguje minimalne
zahteve glede učinkov na okolje, temveč se je z njo

Danes je Daikin vodilni na poti proti rešitvam za ustvarjanje

spremenila tudi metoda za merjenje teh učinkov, tako da

udobja, ki so učinkovitejše in stroškovno varčnejše. Vsi

lahko bolje odražajo dejanske okoliščine. Prejšnje meritve

Daikinovi izdelki so sezonsko učinkoviti, vsi zmanjšujejo

so bile odraz imenske učinkovitosti, t.j. meritev učinkovitosti

porabo energije in stroške na pametni način.

pri eni fiksni zunanji temperaturi in pri opremi, delujoči s
polno močjo. Ker je za sezono gretja in hlajenja značilen
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tudi celoletno porabo energije in ravni hrupa.

Gretje in hlajenje
NOTRANJA ENOTA
Hladilna kapaciteta Nom.
Grelna kapaciteta Nom.
Hlajenje
Nom.
Vhodna moč 50 Hz
Gretje
Nom.
Mere
Enota
Višina x Širina x Globina
Teža
Enota
Okrasna plošča
Model
Okrasna plošča 2
Model
Okrasna plošča 3
Model
Ventilator - Hitrost pretoka zraka - 50 Hz Hlajenje
Visoko/Nom./Nizko
Raven zvočne moči Hlajenje
Nom.
Raven zvočnega tlaka Hlajenje
Visoko/Nom./Nizko
Hladilno sredstvo Tip
Priključki napeljave Tekočina / Plin / Odtok
Napajanje
Faza / Frekvenca / Napetost
Tok - 50 Hz
Najvišja jakost toka (MFA)

kW
kW
kW
kW
mm
kg

m³/min
dBA
dBA

Gretje
(Povprečno
podnebje)

kW
kW
Energijska oznaka
Pdesign
SEER
Letna poraba energije
Energijska oznaka
Pdesign
SCOP
Letna poraba energije

Imenska učinkovitost
(hlajenje pri 35°/27°
imenski obremenitvi,
gretje pri 7°/20°
imenski obremenitvi)

EER
COP
Letna poraba energije
Energijska
Hlajenje
oznaka
Gretje
Vhodna moč
Hlajenje
Nom.
Gretje
Nom.
Mere
Enota
Višina x Širina x Globina
Teža
Enota
Ventilator - Hitrost pretoka zraka Hlajenje
Visoko/Nom./Nizko
Raven zvočnega tlaka Hlajenje
Visoko/Nom./Nizko
Priključki napeljave Tekočina
OD
Plin
OD
Odtok
OD
Napajanje
Faza / Frekvenca / Napetost

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

potrebno preveriti
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
potrebno preveriti
34/30/26
potrebno preveriti
6,35/12,7/-

mm
Hz/V
A

NOTRANJA ENOTA
Hladilna kapaciteta Nom.
Grelna kapaciteta Nom.
Sezonska
Hlajenje
učinkovitost (v
skladu z EN14825)

FXZQ15A

potrebno preveriti

FFQ25C

FFQ35C

FFQ50C

FFQ60C

2,5
3,2

3,4
4,2

5,0
5,8

5,7
7,0

B

A

kW

potrebno preveriti
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

potrebno preveriti
A
potrebno preveriti

kW
4,20

3,88

kWh

kWh
potrebno preveriti
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
potrebno preveriti
1~ / 50/60 / 220-240/220

(1) EER/COP v skladu z Eurovent 2012

ZUNANJA ENOTA
Mere
Teža
Raven zvočne moči
Raven zvočnega
tlaka

Enota
Višina x Širina x Globina
Enota
Hlajenje
Visoka
Hlajenje
Visoka / Nizka / Tiho delovanje
Gretje
Visoka / Nizka / Tiho delovanje
Kompresor
Tip
Delovni doseg
Hlajenje
Okolje
Min.~Maks.
Gretje
Okolje
Min.~Maks.
Hladilno sredstvo Tip
Priključki napeljave Tekočina
OD
Plin
OD
Odtok
OD
Dolžina napeljave ZUN.E. - NOT.E. Maks.
Višinska razlika
ZUN.E. - NOT.E. Maks.
Napajanje
Faza / Frekvenca / Napetost
Ventilator


RXS25K
mm
kg
dBA
dBA
dBA

RXS35K

61
46/-/43
47/-/44

RXS60F
735 x 825 x 300
48

63
48/44/48/45/potrebno preveriti
-10~46
-15~18
potrebno preveriti
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
potrebno preveriti

20
15

30
20
1~ / 50 / 220-240
potrebno preveriti
Preliminarni podatki
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Ta brošura je namenjena izključno informiranju in ne predstavlja zavezujoče
ponudbe za podjetje Daikin Europe N.V.. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo
vsebino te brošure po svojem najboljšem vedenju. Za celovitost, natančnost,
zanesljivost ali primernost določenega namena vsebine ter izdelkov in storitev,
ki so predstavljeni tu, ni podana nikakršna garancija. Specifikacije se lahko
spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno
zavrača vsako odgovornost za posredno ali neposredno škodo v najširšem smislu,
ki bi lahko bila posledica ali povezana z rabo in/ali interpretacijo te brošure. Vsa
vsebina je avtorsko delo Daikin Europe N.V.

Daikin Airconditioning Central Europe Handelsgmbh
Campus 21, Europaring F12/402, A - 2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 2236 32557, Fax: +43 2236 32557-910
E-mail: office@daikin-ce.com, www.daikin-ce.com

Daikin Europe N.V. sodeluje v programu
Eurovent Certification za klimatske naprave (AC),
tekoče hladilne pakete (LCP) in kaloriferje (FCU).
Tekočo veljavnost potrdila preverite na naslovu:
www.eurovent-certification.com ali na strani:
www.certiflash.com

Izdelke Daikin distribuira:

ECPSL13-107_P • 250 • 12/ 12 • Copyright Daikin
Natisnjeno na nekloriranem papirju. Priprava La Movida, Belgija
Odgovorni urednik: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

Enkratni položaj podjetja Daikin kot proizvajalca
klimatskih naprav, kompresorjev in hladilnih sredstev
pomeni, da je zelo povezano z okoljevarstvenimi
vprašanji. Že več let ima podjetje Daikin vizijo postati
vodilni proizvajalec izdelkov, ki imajo omejen vpliv na
okolje. Ta izziv zahteva okoljevarstveno načrtovanje in
razvoj široke palete izdelkov in sistemov upravljanja
energije, ki imajo za posledico prihranek energije in
zmanjševanje odpadkov.

