DISKRET & MINIMALISTISK KASSETT

Design
& genialitet
i

ett

Slät
kassett

Design och
genialitet i ett
Som en marknadsledande visar
Daikin återigen vägen genom att
lansera ännu en kassett i världsklass
som levererar en fantastisk design
tillsammans med hög prestanda
och låg energiförbrukning.
Den helt släta kassetten innehåller
tekniken
inom
den
senaste
energibesparande funktioner som
förbättrar komforten, allt i en unik
design som gör att den synliga
panelen befinner sig närmare ett
standard innertak.
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Helintegrerad,
diskret

Designen
Konceptet som våra designers hade i åtanke var en diskret
kassett som smälter in i inredningen i ett modernt kontor
samtidigt som de krävande kriterierna för avancerad teknik
för helintegrering i en vanlig europeisk innertakpanel
uppfylls, så att belysning, högtalare och sprinklers kan
installeras i de angränsande innertakpanelerna. Resultatet
är en helt plan kassett som i stort sett ligger på samma höjd
som innertakpanelerna, med 4-vägs luftdistribution och
specialsensorer för att säkerställa en perfekt komfort. Finns i
kristallvit eller kristallvit och grå så att kassetten passar in i både
design och funktion.
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Utmärkande
genom sin
excellens

Sensordriven komfort
För att säkerställa perfekt komfort är kassetten utrustad med två
extrasensorer som är kopplade till den avancerade styrningen.
Närvarosensorn registrerar om det finns personer i rummet och
ställer in temperaturen på det tidigare inställda börvärdet för att
erhålla de perfekta arbetsförhållandena. När sensorn registrerar att
det inte längre finns någon person i rummet stänger kassetten av sig
för att spara pengar eftersom värme eller kyla inte behövs. Sensorn
anpassar även riktningen på luftflödet beroende på var personer
befinner sig i rummet för att skapa en så god komfort som möjligt.
Eftersom varm luft stiger medför det att den naturliga
temperaturfördelningen i ett rum är varmare mot taket och kallare
närmare golvet. Kassettens golvsensor registrerar temperaturskillnaden
och riktar om luftflödet för att säkerställa att temperaturfördelningen är
jämn: kalla fötter blir historia

Flexibel lösning
Behovet av flexibel användning av utrymmen innebär ofta att tillfälliga
eller permanenta hinder uppförs och lämnar kassetten nära en vägg eller
i ett hörn med resultatet att det blir obalanser i luftflödet. Vår avancerade
teknik förutsäger detta och vi har gjort det möjligt att använda styrningen
för att individuellt öppna eller stänga något av de fyra spjällen för att
återställa optimal effektivitet och spara energikostnader.
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Tyst komfort
Den släta kassetten är bland de tystaste enheterna på marknaden
och utöver sensorerna har den olika automatiserade funktioner
som är utvecklade för att öka komforten för användaren.

Luftkvalitet
Kvaliteten på luften i rummet är lika viktigt som temperaturen
och vi har satt in avancerade filter som avlägsnar dammpartiklar
för att säkerställa att luften är ren. Dessutom finns ett speciellt
program som gör det möjligt att minska luftfuktigheten utan
att temperaturen i rummet förändras

HÖGSTA EFFEKTIVITET
ÅRET RUNT

Intuitiv kontroll

SOM MED ALLA PRODUKTER FRÅN DAIKIN

En avancerad kontroll i kassetten ger användaren möjlighet att få

HAR DENNA KASSETT EN EXCEPTIONELLT

full kontroll på arbetsmiljön. Från inställning av önskad temperatur

HÖG ÅRSTIDSRELATERAD VERKNINGSGRAD
MEDAN NÄRVAROSENSORN HAR VISAT SIG
REDUCERA ENERGIFÖRBRUKNINGEN MED

till riktningsförändring av luftflödet, från att leverera rätt temperatur
när rummet används till att säkerställa att kalla fötter hör till

CIRKA 27%*.
historien, från att ställa om luftflödet till att övervaka prestandan,

GENOM ATT ANVÄNDA STYRNINGEN FÖR
är den avancerade styrningen enkel och intuitiv att använda. Den

ATT ÖVERVAKA PRESTANDA OCH
ENERGIFÖRBRUKNING KAN ANVÄNDARE

stora skärmen och instruktionerna på skärmen i kombination med

REDUCERA SIN MILJÖPÅVERKAN UTAN ATT
BEHÖVA GÖRA AVKALL PÅ DEN PERFEKTA
ARBETSMILJÖN. 

*uppskattad

tydligt markerade funktionsknappar ger användarna total kontroll
så att de snabbt ställa sina önskade villkor och fokusera på jobbet.
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Årstidsrelaterad
smart
användning
av energi

utrustningen. Eftersom säsongerna med kyla och värme
innefattar många olika utomhustemperaturer (inte bara
en nominell temperatur) och utrustningen ofta körs med
dellast kunde den tidigare klassningen inte riktigt återspegla
den verkliga prestandan.

Europas nya energiklass: höjer ribban för
energieffektivitet
För att informera konsumenterna om de nya standarder för
energiprestanda, inför Europa också en ny energimärkning.
Den tidigare Europeiska energiklassificeringen, som
introducerades 1992, har tjänat ut. Konsumenter kan jämföra

EU-kommissionen har satt upp utmanande mål för att

och göra köpbeslut baserade på enhetliga märkningskriterier.

höja energieffektiviteten inom EU. Dessa s.k. 20-20-20-mål

Den nya märkningen träder i kraft den 1 januari 2013 och

riktar in sig på 20% reduktion av CO2-utsläpp, 20% mer

gör det möjligt för slutanvändare att fatta sina beslut på

förnyelsebar energi och en 20% reduktion i användningen

bättre grunder eftersom årstidsrelaterad verkningsgrad

av primärenergi, allt före år 2020. För att verkställa dessa mål

återspeglar luftkonditioneringen över ett helt år. Den nya

utfärdade EU Eco-Design-direktivet [2009/125/EC]. Detta

energimärkningen innefattar olika klassificeringar från

anger minsta effektivitetskrav för energirelaterade produkter.

A+++ till D och återspeglas i färger från mörkgrön (bästa

Efter 2013, måste samtliga luftkonditioneringssystem och

energieffektivitet) till röd (sämsta effektivitet). Informationen

luft-luft värmepumpar under 12 kW falla inom ramen för

på den nya energimärkningen innehåller inte bara nya

detta Eco-Design-direktivet.

årstidsrelaterade verkningsgrader för värme (SCOP) och

Eco-Design-direktivet ökar inte bara minimikraven med
hänsyn till miljön, metoden som används för att mäta
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kyla (SEER), utan även den årliga energiförbrukningen och
ljudnivåer.

denna prestanda har också ändrats för att bättre stämma

I dag visar Daikin vägen mot mer energieffektiva och

överens med verkliga förhållanden. Tidigare mätningar

kostnadseffektiva komfortlösningar. Alla Daikins produkter

återspeglade s.k. nominell effektivitet, en prestandamätning

är säsongseffektiva, alla minskar energiförbrukningen och

vid en fast utomhustemperatur och med full effekt på

kostnaderna på ett smart sätt.

Värme och kyla
INOMHUSENHET
Kylkapacitet
Värmekapacitet

Nom.
Nom.
Kyla
Nom.
Ineffekt - 50 Hz
Värme
Nom.
Dimensioner
Enhet
Höjd x Bredd x Djup
Vikt
Enhet
Dekorationspanel Modell
Dekorationspanel 2 Modell
Dekorationspanel 3 Modell
Fläkt - Luftflöde - 50 Hz Kyla
Hög/nom./låg
Ljudeffektsnivå
Kyla
Nom.
Ljudtrycksnivå
Kyla
Hög/nom./låg
Köldmedium
Typ
Röranslutningar
Vätska/Gas/Dränera
Strömförsörjning
Fas / Frekvens / Spänning
Ström - 50 Hz
Max antal ampere i säkring (MFA)

kW
kW
kW
kW
mm
kg

m³/min
dBA
dBA

Nom.
Nom.
Kyla

Värme
(medelklimat)

kW
kW
Energiklass
Pdesign
SEER
Årlig energiförbrukning
Energiklass
Pdesign
SCOP
Årlig energiförbrukning

Nominell
verkningsgrad (kyla
vid 35°/27° nominell
last, värme vid
7°/20° nominell last)

EER köldfaktor
COP värmefaktor
Årlig energiförbrukning
Energiklass
Kyla
Värme
Effektförbrukning Kyla
Nom.
Värme
Nom.
Dimensioner
Enhet
Höjd x Bredd x Djup
Vikt
Enhet
Fläkt/Luftflödes-hastighet Kyla
Hög/nom./låg
Ljudtrycksnivå
Kyla
Hög/nom./låg
Röranslutningar
Vätska
YD
Gas
YD
Dränering
YD
Strömförsörjning
Fas / Frekvens / Spänning

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

skall bekräftas.
265x575x575
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
skall bekräftas.
34/30/26
skall bekräftas.
6,35/12,7/-

mm
Hz / V
A

INOMHUSENHET
Kylkapacitet
Värmekapacitet
Årstidsrelaterad
verkningsgrad
(enligt EN14825)

FXZQ15A

skall bekräftas.

FFQ25C

FFQ35C

FFQ50C

FFQ60C

2,5
3,2

3,4
4,2

5,0
5,8

5,7
7,0

B

A

kW

skall bekräftas.
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

skall bekräftas.
A
skall bekräftas.

kW
4,20

3,88

kWh

kWh
skall bekräftas.
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
skall bekräftas.
1~ / 50/60 / 220-240/220

(1) EER/COP enligt Eurovent 2012

UTOMHUSENHET
Dimensioner
Vikt
Ljudeffektsnivå
Ljudtrycksnivå
Kompressor
Driftsområde
Köldmedium
Röranslutningar

Strömförsörjning
Fläkt


RXS25K
Enhet
Höjd x Bredd x Djup
Enhet
Kyla
Hög
Kyla
Hög/Låg/Tyst drift
Värme
Hög/Låg/Tyst drift
Typ
Kyla
Omgivning Min.~Max.
Värme
Omgivning Min.~Max.
Typ
Vätska
YD
Gas
YD
Dränering
YD
Rörledningslängd UE - IE
Max.
Nivåskillnad
IE - UE
Max.
Fas / Frekvens / Spänning

mm
kg
dBA
dBA
dBA

RXS35K

61
46/-/43
47/-/44

RXS60F
735x825x300
48

63
48/44/48/45/skall bekräftas.
-10~46
-15~18
skall bekräftas.
6,35

°CTT
°CVT
mm
mm
mm
m
m
Hz / V

RXS50K

550x765x285
34

9,5
18,0

49/46
49/46

12,7
skall bekräftas.

20
15

30
20
1~ / 50 / 220-240
skall bekräftas.
Preliminära data
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Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification
Programme
för
luftkonditionerare
(AC),
vätskekylare (LCP), lufthanteringsenheter (AHU)
samt fläktkonvektorer (FCU), Se pågående
giltighetscertifikat
online:
www.euroventcertification.com eller genom: www.certiflash.com

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.
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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 produkter och ett energihanteringssystem, som
resulterar i energibesparing och minskad mängd avfall.

