
Řada nízkých velkých 
jednotek Sky Air Advance
RZA-D / FDA-A

 › Nové jedinečné portfolio s nízkou výškou 
jednotky s jedním ventilátorem

 › Jmenovitý výkon 20 a 25 kW
 › Vysoká účinnost: SEER až do 6,25
 › Menší dopad na životní prostředí díky 
chladivu R-32

 › Garantovaný provozní rozsah v režimu 
chlazení a vytápění až do teploty -20 °C

 › Spolehlivost díky desce plošných spojů 
chlazené chladivem

 › Pro instalace s délkou potrubí až 100 m
 › Snadný servis a manipulace – nejlepší na 
trhu
  •  Snadný přístup ke všem důležitým 

součástem
  • Displej se 7 segmenty

Možnost Pair, Twin, Triple 
a Double Twin aplikace

Technologie výměny

Velký Sky Air systém pro komerční aplikace  
s konstrukčně nejmenšími rozměry jednotky.
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 › Potenciál globálního oteplování: R-32 (GWP) je o 68 % 
nižší než při použití standardního chladiva R410A

 › Vysoká účinnost (SEER až 6,25)
 › Nevyžaduje pravidelné roční kontroly obsahu chladiva, 
což snižuje náklady na údržbu

 › O 16 % menší náplň chladiva

První lehký komerční systém 
v Evropě používající chladivo R-32

Nová jedinečná řada 
s nízkou výškou a jedním 
ventilátorem

Má nejmenší dopad 
na životní prostředí 
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Regulace aplikací
 › Regulujte a nastavujte vaše zařízení kdykoliv a odkudkoliv

 › Intuitivní

 › Přes chytrý telefon, tablet nebo cloud

Pro instalace s délkou potrubí až 100 m

Široký provozní rozsah
 › Provozní rozsah chlazení od -20 °C do +46 °C

 › Provozní rozsah vytápění od -20 °C do +15.5 °C

Kompletní řada vnitřních jednotek s R-32
 › Více než 45 modelů vnitřních jednotek

-20 °CDB 46 °CDB 15,5 °CWB-20 °CWB

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es 
eventueel vervangen door 
echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden
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Nová řada

Nově umístěné držadlo 
pro snadnou manipulaci

Nová a větší konstrukce ventilátoru

 › Větší vzduchový výkon ventilátoru při nižší rychlosti 
proudění vzduchu

 › Snížené hodnoty akustického výkonu a tlaku

Tepelný 3-řadý výměník
 › Jedinečný 3-řadý výměník tepla pro kompaktní 

opláštění až do výkonu 24 kW
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Chladivem chlazená PCB deska

Kompresory typu SWING 
optimalizované pro delší životnost a 
celoroční účinnosti

Snadný servis a manipulace – nejlepší 
na trhu

Kompaktní rozměry
 › Snadná přeprava díky kompaktním rozměrům 

a konstrukci s jedním ventilátorem
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Řada Sky Air Advance
Velký Sky Air systém pro komerční aplikace s konstrukčně 
nejmenšími rozměry jednotky

 › Lehká konstrukce malých rozměrů (výška 
870 mm) s jedním ventilátorem je nenápadná, 
šetří prostor a snadno se instaluje

 › Snadný servis a manipulace – nejlepší na trhu – díky 
dostatečnému prostoru pro přístup, displeji se 7 segmenty

 › Výběr produktu R-32 snižuje dopad na životní 
prostředí o 68 % v porovnání s produktem 
R-410A vede k nižší spotřebě energie díky vysoké 
energetické účinnosti při menší náplni chladiva

 › Náhrada stávajících technologií bez 
nutnosti náhrady potrubí

 › Zaručuje provozuschopnost v režimu 
vytápění až do teploty -20 °C

 › Záruka spolehlivého chlazení díky chlazené desce PCB, 
nedochází k ovlivnění provozu okolní teplotou

 › Maximální délka potrubí až 100 m
 › Maximální výškový rozdíl instalace až 30 m
 › Venkovní jednotky pro aplikace Pair, 
Twin, Triple, Double Twin

RZA-D

RZA200-250D

Tabulka kombinací pro komerční aplikace
NOVINKA

FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FHA-A(9) FDA-A FUA-A FAA-A FNA-A9
Výkonová třída 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 125 200 250 71 100 125 71 100 50 60

RZA200A 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 P 3 2 3 2 4 3
RZA250A 4 2 4 4 4 4 2 2 2 P 2 4

Technické údaje RZA-D
Venkovní jednotka RZA200D RZA250D
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 870x1.100x460
Hmotnost Jednotka kg 120
Hladina akustického 
výkonu

Chlazení dBA 73 76
Vytápění dBA 76 79

Hladina akustického tlaku Chlazení Jmen. dBA 53 57
Vytápění Jmen. dBA 60 63

Provozní rozsah Chlazení Okolní prostředí Min.~Max. °CDB -20~46
Vytápění Okolní prostředí Min.~Max. °CWB -20~15

Chladivo Typ/GWP R-32/675
Náplň kg/TCO2Eq 5,0/3,38

Připojovací rozměry Kapalina/plyn Vnější průměr mm 9,52/22,2
Délka potrubí Venk. jedn.–Vnitř. jedn. Max. m 100

Není nutno doplňovat m 30
Doplnění náplně chladiva kg/m Viz instalační příručka
Rozdíl úrovní Vnitř. jedn.–Venk. jedn. Max. m 30

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz/V 3~/50/380-415
Proud – 50 Hz Max. proudová hodnota pojistky (MFA) A 25

(1) MFA se používá k výběru jističe a přerušovače zemní ochrany (jistič uzemnění). Podrobnější informace o jednotlivých kombinacích naleznete ve výkresech elektrického zapojení.

RZA-D
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BRC1H519W7, BRP069B82RZA-D

FDA200-250A

Sky Air kombinace FDA200A / RZA200D FDA250A / RZA250D
Chladicí výkon Jmen. kW 19,0 22,0
Topný výkon Jmen. kW 22,4 24,0
Prostorové 
chlazení

Jmenovitý výkon Pdesign kW 19,0 22,0
SEER 6,25 5,37
ηs,c % 247 211,8
Roční spotřeba energie kWh/rok 1.824 2.458

Prostorové 
vytápění 
(průměrné 
podnebí)

Jmenovitý výkon Pdesign kW 11,2 12,1
SCOP 3,59 3,58
ηs,h % 140,6 140,2
Roční spotřeba energie kWh/rok 4.368 4.732

Vnitřní jednotka FDA 200A 250A
Chladicí výkon Celkový výkon Jmen. kW 19 22
Topný výkon Celkový výkon Jmen. kW 22,4 24
Příkon – 50 Hz Chlazení Jmen. kW 0,32 0,4

Vytápění Jmen. kW 0,32 0,4
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 470x1.490x1.100
Hmotnost Jednotka kg 104 115
Opláštění Materiál Galvanizovaná ocelová deska
Ventilátor Průtok 

vzduchu
Chlazení Nízká/vysoká m³/min 36 / 64 43 / 69
Vytápění Nízká/vysoká m³/min 36 / 64 43 / 69

Externí statický tlak Jmen./Vysoký Pa 62 / 250
Vzduchový filtr Typ Pryskyřicová síť
Hladina akustického výkonu Chlazení dBA 69 71
Hladina 
akustického tlaku

Chlazení Níz. / Stř. / Vys. dBA 36 / 39 / 43 37 / 40 / 44
Vytápění Níz. / Stř. / Vys. dBA 36 / 39 / 43 37 / 40 / 44

Chladivo Typ R-32/R-410A
Připojovací 
rozměry

Kapalina Vnější průměr mm 9,52
Plyn Vnější průměr mm 19,1 22,2

Elektrické napájení Počet fází / Frekvence / Napětí Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220
Řídicí systémy Infračervené dálkové ovládání BRC4C65

Kabelové dálkové ovládání BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Kanálová jednotka s vysokým 
ESP
ESP až 250 Pa, ideální pro velké prostory

 › Vysoký externí statický tlak až 250 Pa usnadňuje použití pro 
náročnější potrubní rozvody s distribučními prvky

 › Možnost měnit ESP pomocí kabelového ovladače dovoluje 
optimalizovat množství přiváděného vzduchu

 › Diskrétní ukrytí v podhledech: vidět jsou pouze sací 
a výstupní mřížky

 › Volitelné čerpadlo pro odvod kondenzátu
 › Standardně dodávaný filtr sání zjednodušuje instalaci
 › V režimu vytápění až 27,6 kW

FDA-A + RZA-D

výstup 

vzduchu
zadní sání
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Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin Europe N.V. 

Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme 

žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý 

účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího 

upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé 

škody v nejširším slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití a/nebo interpretace této publikace, nebo by se 

k ní mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V. 

Vytištěno na bezchlórovém papíru. 

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol.s r.o. 
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle, Czech Republic · Tel: 00420/221 715 700 · Fax: 00420/221 715 701 · E-Mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na programu Eurovent 

pro certifikaci klimatizačních jednotek, kapalinového chlazení 

hydronických tepelných čerpadel, jednotek fan coil a systémů 

s proměnným průtokem chladiva. Zkontrolujte platnost 

certifikátu na adrese: www.eurovent-certification.com

ECPCS19-148 01/21

Nízká výška

Vysoká 
hodnota

Více flexibility pro vaše podnikání s jedním 
ventilátorem v celé řadě Sky Air

Jedinečné na trhu: Hrdě prezentujeme naše nízké,  venkovní jednotky s jedním  

ventilátorem v celé řadě Sky Air – od 3,5 do 25 kW.

 › Více flexibilní umístění, snadnější přeprava a instalace
 › S nejjednodušším servisem a manipulací na trhu – se snadným přístupem ke všem  
součástem a 7segmentovým displejem

 › Spolehlivost chlazení díky desce plošných spojů chlazené chladivem

 › Kompletní portfolio připojitelných vnitřních jednotek R-32

https://www.daikin.cz/cs_cz/skupiny-vyrobku/sky-air/sky-air-bluevolution.html


