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Design och 
genialitet i ett 
Som 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 den 

senaste tekniken inom energibesparande 

funktioner som förbättrar komforten, allt 

i en unik design som gör att den synliga 

panelen befinner sig närmare ett standard 

innertak.

Design 
kassett

Helintegrerad, 
diskret 
Konceptet som våra designers från den berömda designbyrån 

yellow design hade i åtanke var att uppfylla de krävande 

kriterierna som designarkitekter har.  Den släta kassetten en unik 

ikonisk design med en elegant vit finish med en valfri silver eller 

vit dekorationspanel.  Kassetten smälter in vilket resulterar i en 

mycket diskret enhet.
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Helt plan mot innertaket

Den helt släta kassetten är den första kassetten som ligger plant 

mot innertaket vilket får den att smälta snyggt in i taket.

Passar perfekt i innertaks standardmoduler

Kassetten passar direkt in i europeiska standarmoduler för 

innertak. Den nydesignade panelen integreras helt inom en 

takmodul vilket gör att lampor, högtalare och sprinklers kan 

monteras i paneler som ligger i direkt anslutning.

UNIK



Utmärkande 
genom excellens
Sensordriven komfort

För att säkerställa perfekt komfort är kassetten utrustad 

med två extrasensorer som är kopplade till den avancerade 

styrningen. 

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 spjällen för att återställa optimal effektivitet och 

spara energikostnader.
4

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 känner av 

temperaturskillnaden och riktar om luftflödet för att säkerställa 

att temperaturfördelningen är jämn: kalla fötter blir historia!

När ingen befinner sig i rummet justerar närvarosensorn 

börvärdet eller stänger av enheten för att spara onödig kyla eller 

värme, och sparar därigenom energi. När en rörelse identifieras 

kommer temperaturen att återgå till sitt börvärde för att 

säkerställa perfekta arbetsförhållanden.

4
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Tyst komfort

Kassetten är den tystaste enheten på marknaden för 

kommersiella installationer och utöver sensorerna har 

den olika automatiserade funktioner som är utvecklade 

för att öka komforten för användaren.

Högsta effektivitet 
året runt
Som med alla produkter från Daikin har denna 

kassett en exceptionellt hög årstidsrelaterad 

verkningsgrad medan närvarosensorn har 

visat sig reducera energiförbrukningen med 

cirka 27%*.

 *uppskattad

Intuitiv kontroll

En avancerad kontroll i kassetten ger användare möjlighet 

att få full kontroll på arbetsmiljön. Den stora skärmen och 

instruktionerna på skärmen i kombination med tydligt 

markerade funktionsknappar ger användarna möjlighet 

att ställa in sina önskade villkor och fokusera på jobbet.

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.
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Super Multi Plus 
FFQ-C

UtbytesteknikMultimodells-
installation FFQ-C

Twin/trippel/
dubbeltwin-

installation FFQ-C

Kondensvatten-
pumpsats

SjälvdiagnosAutomatisk återstartTrådansluten 
fjärrkontroll

Infraröd 
fjärrkontroll

Veckotimer

LuftfilterAvfuktnings-
program

FläkthastighetsstegVertikal autoswingSmutsar inte ned 
innertaket

Extra tyst 
utomhusenhet

Låg ljudnivåAutomatisk växling 
mellan värme/kyla

Kraftfullt lägeDragskyddEnbart fläktdriftFrånvaroprogramEnergisparande 
under standby-läge

Inverter

INVERTER

Värme och kyla silver och vit panelvit panel

 (1) EER/COP enligt Eurovent 2012 endast för användning utanför EU (2) Måtten innefattar inte styrenheten

Perfekt för kommersiella parapplikationer.

INOMHUSENHET FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C
Kylkapacitet Min./Nom./Max. kW 1,4/2,50/4,0 1,4/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/6,5
Värmekapacitet Min./Nom./Max. kW 1,3/3,20/5,1 1,3/4,20/5,1 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Effektförbrukning Kyla Min./Nom./Max. kW 0,360/0,560/1,470 0,360/0,920/1,470 -/1,560/- -/1,890/-

Värme Min./Nom./Max. kW 0,300/0,820/1,650 0,300/1,200/1,650 -/1,660/- -/2,050/-
Årstidsrelaterad 
verkningsgrad 
(enligt EN14825)

Kyla Energiklass A++ A+
Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 6,11 6,32 5,93 5,71
Årlig energiförbrukning kWh 143 188 295 349

Värme 
(medelklimat)

Energiklass A+ A A+
Pdesign kW 2,31 3,10 3,84 3,96
SCOP 4,24 4,10 3,90 4,04
Årlig energiförbrukning kWh 763 1.059 1.378 1.373

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

EER 4,46 3,70 3,21 3,02
COP 3,90 3,50 3,49 3,41
Årlig energiförbrukning kWh 280 460 780 945
Energiklass Kyla/Värme A/A A/B B/B

Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 265 x 575 x 575
Vikt Enhet kg 16 17,5
Dekorationspanel Modell BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2

Färg Vit (N9,5) /Vit (N9,5) + Silver / Vit (RAL9010)
Mått Höjd x Bredd x Djup mm 46 x 620 x 620 /620 x 46 x 620 /55 x 700 x 700
Vikt kg 2,8/2,8/2,7

Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Hög/nom./låg m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5
Värme Hög/nom./låg m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 48 51 56 60
Ljudtrycksnivå Kyla Hög/nom./låg dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32

Värme Hög/nom./låg dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
Röranslutningar Vätska YD mm 6,35

Gas YD mm 9,5 12,7
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240

UTOMHUSENHET RXS25L RXS35L RXS50L RXS60L
Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300
Vikt Enhet kg 34 47 48
Fläkt-/
Luftflödeshastighet

Kyla Hög/Extra låg m³/min 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9 50,2/45,0
Värme Hög/Extra låg m³/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46

Ljudeffektsnivå Kyla dBA 59 61 62
Värme dBA 59 61 62

Ljudtrycksnivå Kyla Hög/Låg/Tyst drift dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/-
Värme Hög/Låg/Tyst drift dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/-

Driftsområde Kyla Omgivning Min.~Max. °CTT -10~46
Värme Omgivning Min.~Max. °CVT -15~18

Köldmedium Typ/GWP R-410A/1975
Röranslutningar Rörledningslängd UE - IE Max. m - 20 30

Nivåskillnad IE - UE Max. m - 15 20,0
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A -
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Multimodellsinstallation •	 En enda multi-utomhusenhet kan försörja upp till nio inomhusenheter i olika rum. 
Naturligtvis kan varje rums klimat styras individuellt.

•	 Detta säkerställer toppeffektivitet och optimal komfort för varje separat plats.

Fullt integrerade lösningar för medelstora till stora kommersiella miljöer med upp till 64 anslutna inomhusenheter till 
ett enda system, samtliga individuellt styrda.

•	 Perfekt komfort genom samtidig värme i vissa utrummen medan andra erhåller kyla.
•	 Kostnadsfri uppvärmning av rum eller vatten möjligt genom värmeåtervinning.
•	 Temperaturstyrning, friskluft, luftridåer och varmvattenproduktion integrerade i ett system.

INOMHUSENHET FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Kylkapacitet Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 
Värmekapacitet Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 

Ineffekt - 50 Hz
Kyla Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Värme Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 265 x 575 x 575
Vikt Enhet kg 15,5 16,5 18,5

Dekorationspanel

Modell BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Färg Vit (N9,5) / Vit (N9,5) + Silver / Vit (RAL9010)
Mått Höjd x Bredd x Djup mm 46 x 620 x 620 / 46 x 620 x 620 / 55 x 700 x 700
Vikt kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Fläkt - Luftflöde 
- 50 Hz

Kyla Hög/nom./låg 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
Värme Hög/nom./låg 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

Ljudeffektsnivå Kyla Hög/nom. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-

Ljudtrycksnivå
Kyla Hög/nom./låg 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
Värme Hög/nom./låg 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

Köldmedium Typ R-410A
Röranslutningar Vätska/YD/gas/YD/avlopp mm 6,35/12,7/VP20 (I.D. 20/Y.D. 26)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/220-240
Ström - 50 Hz Max amperestyrka i säkring (MFA) A 16

Twin-, trippel-, dubbeltwin-installation

Värme och kyla, värmeåtervinning

•	 För långa och oregelbundna rum kan du använda upp till fyra inomhusenheter 
som försörjs från en enskild utomhusenhet.

•	 Alla inomhusenheter styrs samtidigt.

FFQ-C
UTOMHUSENHET 35 50 60

Seasonal Smart

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1
•	 drift i värmeläge ner till -20°C
•	 75 m rörlängd
•	 Kompatibilitet med D-BACS

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

RZQ200C
•	 drift i värmeläge ner till -15°C
•	 100 m rörlängd

- 4 3

RZQ250C - 4

RZQSG71L3V1
•	 drift i värmeläge ner till -15°C
•	 50 m rörlängd
•	 Kompatibilitet med D-BACS

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

UTOMHUSENHET 25 35 50 60

2MXS50H ● ● ●

3MXS40K ● ●

3MXS52E ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ●

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ●

För mer information om kombinationer, se VRV®-katalogen.
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Daikins produkter distribueras av:
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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.

Europas nya energiklass:  
höjer ribban för energieffektivitet

För att förverkliga de utmanande miljömålen för 20-20-20 inför Europas minimikrav på energieffektivitet 

för energirelaterade projekt. Dessa minimikrav trädde i kraft den 1 januari 2013 och kommer att 

revideras för att bli strängare under följande år.

Eco-Design-direktivet ökar inte bara minimikraven med hänsyn till miljön, metoden som används för 

att mäta denna prestanda har också ändrats för att bättre stämma överens med verkliga förhållanden. 

Den nya årstidrelaterade prestandaklassningen ger en mycket bättre bild av den faktiska förväntade 

energieffektiviteten över en hel säsong för värme eller kyla.

För att fullborda bilden finns en ny energimärkning för EU. Den aktuella märkningen, som introducerades 

1992 och som modifieras med tiden, gör att konsumenter kan jämföra och göra köpbeslut baserade på 

enhetliga märkningskriterier. Den nya märkningen innefattar olika klassificeringar från A+++ till D och 

återspeglas i färger från mörkgrön (bästa energieffektivitet) till röd (sämsta effektivitet). Informationen 

på den nya energimärkningen innehåller inte bara nya årstidsrelaterade verkningsgrader för värme 

(SCOP) och kyla (SEER), utan även den årliga energiförbrukningen och ljudnivåer.  Den gör det möjligt 

för slutanvändare att fatta sina beslut på bättre grunder eftersom årstidsrelaterad verkningsgrad 

återspeglar luftkonditioneringen över ett helt år.

genialitet
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Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification 
Programme för vätskekylare (LCP) samt fancoil-
enheter (FCU). Kontrollera certifikatets nuvarande 
giltighet på nätet: www.eurovent-certification.com 
eller: www.certiflash.com




