Vloermodellen

Dag en nacht comfort met moderne uitstraling

Waarom kiezen voor Daikin?
Daikin is de wereldleider op het vlak van airconditioning en verwarming.
Dankzij onze constante innovatie op het vlak van binnencomfort, energierendement,
bedieningscomfort en betrouwbaarheid leggen we de norm voor kwaliteit in de industrie.

Comfort
We bieden een brede reeks producten en
bieden u altijd de beste oplossing, ongeacht of
het nu gaat over een residentiële, commerciële of
industriële omgeving.
Onze units zijn fluisterstil en dankzij hun
perfect uitblaaspatroon scheppen ze het ideale
binnenklimaat.

Besturing
Onze expertise maakt u het leven gemakkelijker
want u kunt uw systeem via een smartphoneapp of via een gebruiksvriendelijke
afstandsbediening bedienen.

Energierendement
Als milieubewuste onderneming streven we
ernaar deel uit te maken van een gezond
ecosysteem.
Onze producten werken heel het jaar door uiterst
energiezuinig.
Dankzij het lage energieverbruik van onze units
daalt uw energierekening.

Betrouwbaarheid
Daikin-producten staan bekend voor hun
betrouwbaarheid.

Waarom voor een
vloermodel kiezen?

Wat is een lucht/waterwarmtepomp?

Vloermodellen zijn eenvoudig te installeren in kamers
waar de ruimte beperkt is. Ze zijn bijvoorbeeld ideaal
voor zolders, waar de muren meestal vrij laag zijn. Of
uw kamers nu groot of klein zijn, we hebben units
die u het perfecte binnenklimaat bezorgen. Onze
vloermodellen zijn compacter dan radiatoren en
de Daikin Nexura heeft een uniek frontpaneel met
stralingswarmte. Sommige modellen hebben een
optionele online besturing, die u het allermodernste
gebruiksgemak biedt.

Warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht,
zelfs bij koud weer. Ze maken gebruik van een
elektrisch aangedreven compressor en kunnen een
appartement of huis doeltreffend verwarmen. Daikin
warmtepompen zijn stil en discreet, en ze gebruiken
moderne technologie om uw energiefactuur zo laag
mogelijk te houden. Een warmtepomp van Daikin
haalt 80% van de energie die gebruikt wordt om uw
huis te verwarmen uit de buitenlucht, een gratis en
oneindig hernieuwbare bron! Voor koeling werkt
het systeem omgekeerd en wordt er warmte uit de
binnenlucht gehaald.

80%

omgevingslucht

100%

energie

20%

elektriciteit
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Slechts één kamer of meer, Bespaar ruimte met een
de keuze is aan u
multi-buitenunit
Wanneer u voor een multi-buitenunit kiest, kunt u
tot negen binnenunits aansluiten op één enkele
buitenunit, om in heel uw woning het perfecte
binnenklimaat te scheppen. Alle binnenunits kunnen
individueel worden bediend en hoeven niet in
dezelfde ruimte of op hetzelfde ogenblik te worden
gemonteerd.

Een multi-buitenunit kan niet alleen op negen
binnenunits worden aangesloten, hij bespaart ook
waardevolle ruimte op uw balkon, terras, muur of
tuin, want er is slechts één buitenunit nodig voor
verwarming én koeling.
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Nexura

Puur comfort en design
Met Nexura wordt uw leefwereld nog comfortabeler.
De koelte van een zomerbries of de gezelligheid van
een warmtebron creëert het hele jaar door een sfeer
van welbehagen in uw woning. Hij is onopvallend
en toch stijlvol, met een uniek frontpaneel met
stralingswarmte, voor dat ietsje méér comfort op
koude winterdagen. De Nexura is zo stil, dat u
nauwlijks merkt dat hij daar is, en zijn bewegende
lamellen verdelen de lucht gelijkmatig door de ruimte.
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Daikin
vloermodellen
bieden diverse voordelen
Energierendement

Perfect comfort

Energie besparen is niet alleen goed voor de planeet,
het is ook goed voor uw portemonnee. In Economodus wordt het verbruik van onze units verminderd.
Met functies zoals de intelligente sensor en een
weektimer hebt u al het nodige bij de hand om een
optimaal energierendement te bereiken.

Als u merkt dat de kamer te warm of te koud is, kunt
u de de kamer snel afkoelen of verwarming door de
'boost-modus' te selecteren. Na 20 minuten schakelt
de unit terug in de oorspronkelijke instelling. De
Daikin-vloermodellen zijn fluisterstil en met een
geluidsvermogen van amper 19 decibel, kunt u ze
amper horen.

Seizoensrendement
Daikin-units zijn zo geoptimaliseerd dat ze het hele jaar
door het hoogste mogelijke energierendement bieden,
zowel in verwarmings- als in koelmodus.
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Warmtegevend frontpaneel
De Nexura heeft een frontpaneel dat warmte straalt, net
zoals een traditionele radiator, en dat voor extra comfort
zorgt op koude winterdagen.

Econo-modus

Fluisterstille werking

Energierendement

Fotokatalytisch filter van titaan

Boost-modus

Online controller

Luchtdebiet
Omdat de Daikin vloermodellen zich dicht bij de vloer
bevinden, scheppen ze een perfecte luchtstroom rond
uw kamer. Het systeem selecteert automatisch de juiste
ventilatorsnelheid om de temperatuur die u wenst te
bereiken of te behouden.
Bij de FVXS-reeks zorgt de luchtstroom vanuit het
onderste rooster ervoor dat de temperatuur gelijkmatig
verdeeld wordt, voor optimaal binnencomfort.

›› Design unit met
stralingswarmte via
frontpaneel
FVXG-K

›› Compacte unit voor
optimale verwarming
dankzij dubbele
luchtstroom

Filter
De titaan-apatiet-fotocatalytische filter is even
indrukwekkend als zijn naam. Hij verwijdert stofdeeltjes
uit de lucht en breekt de geuren van o.a. tabak en
huisdieren af. Hij absorbeert en deactiveert gevaarlijke
organische chemische stoffen zoals bacteriën, virussen
en allergenen.

FVXS-F

›› Geschikt voor plafondof wandmontage

Bediening
De Daikin-vloermodellen worden geleverd met
een standaard draadloze afstandsbediening. Onze
online controller zorgt ervoor dat u op elke moment
in controle bent, ongeacht waar u bent. U kunt uw
binnenunits bedienen via een app (beschikbaar
voor iOS en Android). De weektimer kan zo worden
geprogrammeerd, dat het systeem op een bepaald
tijdstip van de dag of week begint te koelen/
verwarmen.

FLXS-B
FLXS-B

›› Vertikaal ingebouwd
vloermodel, discreet
weggewerkt

FNQ-A
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Overzicht
voordelen
Vloermodel

Overige functies

Afstandsbediening & timer

Luchtzuivering Vochtregeling Luchtdebiet

Comfort

We care

Econo-modus
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FVXG-K

FVXS-F





Afwezigheidsfunctie

Flexi-model

Vertikaal ingebouwd
vloermodel

FLXS-B(9)

FNQ-A






Nachtmodus





Alleen ventilator







Boost-modus







Automatische omschakeling koelen/verwarmen







Fluisterstil (tot amper 19dBA)



Verwarmingspaneel



Fluisterstille werking van binnenunit







Fluisterstille werking van buitenunit







Verticale autoswing







Automatische ventilatorsnelheid







Ventilatorsnelheden
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Droogprogramma









Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter van titaan





Fotokatalytisch reukverdrijvend filter



Luchtfilter







Online besturing







Weektimer





24-uur-timer







Infrarood-afstandsbediening







Bedrade afstandsbediening



Centrale afstandsbediening









Automatische herstart









Zelfdiagnose









Multicombinatie









VRV voor residentiële toepassingen
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Standaardbereik

Koelvermogen (kW)

Stijlvol vloermodel
met warmtestraling
via frontpaneel,
voor comfortabele
warmte en
fluisterstille werking

Vloermodel
voor optimaal
verwarmingscomfort
dankzij dubbele
luchtstroom

Flexibele unit,
ideaal voor
kamers zonder
vals plafond,
voor montage
in plafond of in
wand

Vertikaal inbouw
vloermodel

FVXG25K + RXG25L

Koelen

Verwarmen

1,3/2,5/3,0

1,3/3,4/4,5

Koelen

Ontwerp capaciteit (kW)

Verwarmen

Koelen

Verwarmen

A++

2,50

2,80

3,50

3,10

5,00

4,60

A++

FVXG35K + RXG35L

1,4/3,5/3,8

1,4/4,5/5,0
A+

FVXG50K + RXG50L

1,7/5,0/5,6

1,7/5,8/8,1

A

FVXS25F + RXS25L3

1,3/2,5/3,0

1,3/3,45/4,5

A+

A+

2,50

2,60

FVXS35F + RXS35L3

1,4/3,5/3,8

1,4/4,5/5,0

A+

A

3,50

2,90

FVXS50F + RXS50L

1,4/5,0/5,6

1,4/5,8/8,1

A+

A

5,00

4,20

FLXS25B + RXS25L3

1,2/2,5/3,0

1,2/3,4/4,5

A

2,50

2,50

3,50

2,90

4,90

4,20

A

FLXS35B9 + RXS35L3
FLXS50B + RXS50L

-/3,5/-

1,4/4,0/5,0

B

0,9/4,9/5,3

0,9/6,1/7,5

A

A

FLXS60B + multi

Alleen beschikbaar voor multicombinaties

FNQ25A + RXS25L3

-/2,6/-

-/3,2/-

A+

A+

2,50

2,80

FNQ35A + RXS35L3

-//3,4/-

-/4,0/-

A+

A+

3,50

2,90

FNQ50A + RXS50L

-/5,0/-

-/5,8/-

A+

A+

5,00

4,00

FNQ60A + RXS60L

-/6,0/-

-/7,0/-

A+

A+

6,00

4,60

Bevat gefluoreerde broeikasgassen
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Energielabel

Jaarlijks energieverbruik (kWh)
SEER

6,53

Afmetingen
binnenunit

SCOP

4,65

Koelen

Verwarmen

134

842

H x B x D (mm)

GeluidsGeluidsGeluidsdrukniveau binnenunit
vermogenniveau vermogenniveau
binnenunit (dBA) buitenunit (dBA) (Hoog/Normaal/Laag/ Stil) dBA

Koelen

Koelen

Koelen

Verwarmen

61

38/32/26/23

39/32/26/22/19

39/33/27/24

40/33/27/23/19

44/40/36/32

46/40/34/30/26

38/32/26/23

38/32/26/23

Koelmiddel
(R-410A)

GWP

52
6,48

4,00

189

1,087

5,41

4,18

324

1,543

5,74

4,56

152

798

Koelmiddelvolume
(kg/TCO2Eq)

1,05/2,2

600x950x215

2.087,5

63
58
59
52
5,60

3,93

219

1,033

5,89

3,80

297

1,546

169

921

5,19

39/33/27/24

39/33/27/24

60

62

44/40/36/32

45/40/36/32

51

59

37/34/31/28

37/34/31/29

3,80
4,87

1,0/2,1
2.087,5

61

600x700x210

1,6/3,3

1,2/2,5
2.087,5

1,7/3,5
1,0/2,1

2.087,5
252

1,068

53

61

38/35/32/29

46/36/33/30

1,2/2,5

62

47/43/39/36

46/41/35/33

2.087,5

1,7/3,5

NVT

48/45/41/39

47/42/37/34

NVT

NVT

490x1.050x200
5,25

3,80

326

1,546
60

5,63

4,24

162

4,24

620 / 720x750x200

53

59

33/31/28

33/31/28

2.087,50

1,2/2,5

5,65

4,05

211

4,05

620 / 720x750x200

53

61

33/31/28

33/31/28

2.087,50

1,2/2,5

5,72

4,09

306

4,09

620 / 720x750x200

56

61

36/33/30

36/33/30

2.087,50

1,7/3,5

5,51

4,16

381

4,16

620 / 720x750x200

56

61

36/33/30

36/33/30

2.087,50

1,5/3,1
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Daikin Belux Waver 	

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)

Daikin Belux Herentals 	

Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30

Daikin Belux Gent 	

Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44
Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieptogramma
voor vloeistofkoelsystemen (LCP), luchtbehandelingsunits
(AHU), ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele
koelmiddelstroom (VRF). Controleer de lopende validiteit van
het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via:
www.certiflash.com

Daikin-producten worden verdeeld door:

ECPNL-BE15-008 •

06/15

Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft
de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor
de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud
van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor
directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of
de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.
Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid door Platzer Kommunikation, Duitsland

