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www.daikin.eu/building-a-circular-economy

Elhatároztuk, hogy csökkentjük ökológiai lábnyomunkat, célunk, hogy 2050-re elérjük a CO₂ semlegességet.
Utunk állomásait a körforgásos gazdaság, az innováció és az intelligens használat jelentik.

Eljött a cselekvés ideje. Csatlakozzon hozzánk a HVAC-R fenntartható jövőjének létrehozásában.
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A fenntartható jövő létrehozása  
együttes erővel

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG

INNOVÁCIÓ

INTELLIGENS FELHASZNÁLÁS



Az R-32-re váltásnak köszönhetően tovább haladunk a kitűzött F-gáz előírások szerinti kivezetési célok felé. Ezekben az időkben, amikor a 
VRV piac gyorsan bővül, lehetőségünk nyílik rá, hogy fenntartható módon működjünk, ugyanakkor biztosítsuk a jövőbeli növekedést is.

 › Alacsonyabb globális felmelegedési 
potenciál (Global Warming Potential, 
GWP): csupán 1/3-a az R-410A közegének

 › Kevesebb hűtőközeg töltet: 10%-kal 
kevesebb az R-410A-val összevetve

 › Magasabb energiahatékonyság
 › Egykomponensű hűtőközeg, könnyen 
kezelhető és újrahasznosítható

Az R-32 előnyei

A Daikin célja, hogy eljuttassa Önhöz:
- a legnagyobb mértékben fenntartható rendszert;
- az egyszerű és sokoldalú telepítést;
- megbízható adatokkal.

Az embereket szem előtt tartva

A globális felmelegedésre gyakorolt  
esetleges hatás

-71%
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2013
Első R-32 osztott

Ururu Sarara

2017
Az optimalizált Sky Air R-32 
egységek teljes választéka

HFO folyadékhűtők 
bevezetése

2016
Az optimalizált Split R-32 

egységek teljes választéka
Első R-32 Sky Air

2018
A Daikin Altherma 
hőszivattyú kínálat 
bevezetése R-32-re 

alapozva

2020
A VRV 5 

bevezetése 
R-32-re alapozva

71%
100%

Globális felmelegedésre gyakorolt 
                 esetleges hatás

R-410A R-32

Az F-gázok kivezetésére kitűzött cél felé haladva

Iparágvezető,  
tényleges hatékonyságErP 2021

követelménynek

+ + + +

INNOVÁCIÓ

Az első R-32 hűtőközeget használó légkondicionáló, az Ururu Sarara 2013-ban történt bevezetése óta dolgozunk azon, hogy portfóliónkat alacsonyabb 
GWP értékű hűtőközegekre alakítsuk át. A fejlesztés legújabb állomása a kifejezetten az R-32 hűtőközeghez kifejlesztett VRV 5 S-sorozatok elindítása volt.

Folytatjuk utunkat az alacsonyabb CO2 egyenértékű megoldások irányába  
az innováció segítségével

INTELLIGENS FELHASZNÁLÁS
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CO

A legjobb VRV,  
amelyet valaha  
gyártottunk
Alacsonyabb CO2 egyenérték és  
a piac legkiválóbb hatékonysága

ErP 2021
követelménynek

Kiemelkedő fenntarthatóság
 A CO2 egyenérték csökkentése az R-32 hűtőközeg használatának köszönhetően

  • Az R-32 globális felmelegedési potenciálja (GWP) 68%-kal alacsonyabb, mint az R-410A közegé
  • 10%-kal alacsonyabb a hűtőközeg töltet

 Egykomponensű hűtőközeg, könnyen felhasználható és újrahasznosítható

 A legmagasabb szintű fenntarthatóság a teljes életciklus alatt a piac legkiemelkedőbb, tényleges szezonális 
hatékonyságának köszönhetően

Iparágvezető szervizelhetőség és kezelés
 Alacsony, egy ventilátoros termékcsalád

 Kompakt kivitelének köszönhetően könnyen szállítható

 Széles hozzáférési terület, hogy az összes fontos részegység könnyen hozzáférhető legyen
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A kategóriájában a legjobb, sokoldalú tervezés
 Az R-410A „like-for-like” rugalmassága, amely lehetővé teszi a beltéri egységek  

telepítését olyan helyiségekben, amelyekben a minimum felület akár 10 m²!

 A hangnyomás 39 dB(A) szintre csökken az 5 alacsony hangfokozatnak  
köszönhetően, amelyek illeszkednek az alkalmazáshoz

 Automatikus ESP beállítás akár 45 Pa-ig, ami lehetővé teszi a csővezetékek  
elhelyezését

Kényelemre tervezve
 Intuitív online és hangalapú vezérlés

 Interfész kapcsolat az otthoni szabályozási rendszerekkel

 Változó hűtőközeg hőmérséklet az optimális kényelem érdekében

 Speciálisan tervezett, új 10 ajtós beltéri egység a kis méretű, jól szigetelt helyiségekhez

A hangnyomás 39 dB(A) 
szintre csökken

Akár 45 Pa ESP 
érték
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Új, 4 fogantyús kivitel  
az egyszerű mozgathatóság 
érdekében

Új, aszimmetrikus ventilátor kialakítás
 › Két magas ESP beállítás
 › Alacsony zajszintek

Hűtőközeggel hűtött 
vezérlőpanel
Beépített elemekkel:
 › hűtés/fűtés választó bemenet
 › 7 részes kijelző a hibák és 
a beállítások gyorsabb és 
pontosabb leolvasása érdekében

Különleges Daikin swing kompresszor
 › Nincs súrlódás
 › Nincs hűtőközeg szivárgás
 › Magas szezonális hatékonyság

Új zárószelepek
 › Áthelyezésre került, így elölről  
vagy oldalról is csatlakoztatható

 › Keményforrasztott a 
megbízhatóság növelése 
érdekében

Egyedi, 3-soros hőcserélő
 › Hozzájárul a legmagasabb szintű  
szezonális hatékonysághoz

Kompakt méretek
 › Szállítása egyszerű a kompakt méretnek 
és az egy ventilátoros kialakításnak 
köszönhetően

Új generációs 

Speciálisan 
tervezett rács
 › Alacsony nyomásesés
 › Nem áll fenn a 
ventilátor véletlen 
megérintésének 
veszélye
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 m  40 m legnagyobb hossz az első elágazás után

120 m legnagyobb csővezeték hossz

300 m összcsőhossz
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RXYSA-AV/AY1

Kültéri egység RXYSA4AV1 RXYSA5AV1 RXYSA6AV1 RXYSA4AY1 RXYSA5AY1 RXYSA6AY1
Teljesítmény tartomány LE 4 5 6 4 5 6
Hűtési teljesítmény Névl. kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5
Fűtési teljesítmény Névl. kW 8,4 9,7 10,7 8,4 9,7 10,7

Max. 6°C nedves hőm. kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0
Javasolt kombináció 3xFXSA25A2VEB +

1xFXSA32A2VEB
4xFXSA32A2VEB 2xFXSA32A2VEB + 

2xFXSA40A2VEB
3xFXSA25A2VEB +  

1xFXSA32A2VEB
4xFXSA32A2VEB 2xFXSA32A2VEB + 

2xFXSA40A2VEB
ηs,c % 324,5 306,1 301,0 312,5 294,8 289,9
ηs,h % 200,5 185,7 183,6 193,1 178,8 176,8
SEER 8,2 7,7 7,6 7,9 7,4 7,3
SCOP 5,1 4,7 4,7 4,9 4,5 4,5
A csatlakoztatható beltéri egységek maximális száma 13 (1) 16 (1) 18 (1) 13 (1) 16 (1) 18 (1)
Kiterhelési index 
csatlakozás

Min. 50 62,5 70 50 62,5 70
Névl. 100 125 140 100 125 140
Max. 130 162,5 182 130 162,5 182

Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 869x1.100x460
Tömeg Egység kg 102
Hangteljesítményszint Hűtés Névl. dBA 67 68,1 69 67 68,1 69

Fűtés Névl. dBA 68 69,2 70 68 69,2 70
Fűtés Az ENER LOT21 szerinti 57 59 60 57 59 60

Hangnyomás szint Hűtés Névl. dBA 49 51 51 49 51 51
Fűtés Névl. dBA   50 52 52 50 52 52

Működési 
tartomány

Hűtés Min.~Max. °C száraz hőm. -5,0 ~ 46,0
Fűtés Min.~Max. °C nedves hőm. -20,0 ~ 16

Hűtőközeg Típus / GWP R-32/675
Töltet kg/TCO2Eq 3,40 / 2,30

Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 9,52
Gáz Külső átmérő mm 15,9
Összcsőhossz rendszer Tényleges m 300

Magasság 
különbség

OU-IU Kültéri egység a 
legmagasabb pozícióban

m 50

Beltéri egység a 
legmagasabb pozícióban

m 40

Tápellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/220-240 3~/50/380-415
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 32 16

(1) Az egységek tényleges száma a beltéri egység típusától és a rendszer csatlakoztatási arányának korlátozásától függ (ami 50% <= 130%).

VRV 5 S-sorozatok

Alacsonyabb CO
2
 egyenérték és a piac legkiemelkedőbb rugalmassága

 › A CO
2
 egyenérték csökkentése a kevesebb R-32 hűtőközeg használatának és 

az alacsonyabb hűtőközeg terhelésnek köszönhetően
 › A legmagasabb szintű fenntarthatóság a teljes életciklus alatt a piac 

legkiemelkedőbb, tényleges szezonális hatékonyságának köszönhetően
 › Alacsony, egy ventilátoros termékcsalád
 › Kis tömegének és kompakt kivitelének köszönhetően könnyen szállítható
 › Széles hozzáférési terület, hogy az összes fontos részegység könnyen 

hozzáférhető legyen
 › Az R-410A „like-for-like” rugalmasságát kínáljuk
 › Speciálisan az R-32-höz tervezett beltéri egységek, amelyek gondoskodnak 

az alacsony zajszintről és a maximális hatékonyságról 

ÚJ  RXYSA-AV1/AY1

869 mm

Csupán

869 mm
magas!

Az RXYSA-AV1/AY1-t érintő összes műszaki adatot 
megtalálhatja itt: my.daikin.eu vagy kattintson ide

Már teljes mértékben megfelel a 

LOT 21 - 2. sornak

ErP 2021
követelménynek

Közzétett adatok valós 
beltéri egységekkel

Csökkentett CO2 
egyenérték

Az R-410A „like-for-like” 
telepítése rugalmassága

CO

1100 mm 460 mm
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Új körbe kifúvós, kazettás egység
 › A nagyobb lamellák és az  új érzékelő logika még tökéletesebbé teszik a levegő 
eloszlását a helyiségben

 › Panelek minden korábbinál szélesebb választéka a kazettás egységekhez, akár 
8 különböző panel 

 

 

 

 › Maradtak jól ismert előnyök: 360° levegő kifúvás és intelligens 
érzékelők

 › Automatikusan tisztuló panelek fekete és fehér színben

A legkényelmesebb  
kazettás egység  

még jobb lett

Fekete formatervezett panel Tiszta fehér standard panel Fehér formatervezett panelFekete automatikusan tisztuló panel

jelenlét-érzékelő padlóérzékelő

A por egy porszívó 
segítségével egyszerűen 
eltávolítható, az egység 
kinyitása nélkül.

* Külön rendelhető

Automatikusan  
tisztuló szűrő
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Beltéri egység FXFA 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Hűtési teljesítmény Totál magas ventilátor sebességnél kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00
Fűtési teljesítmény Totál magas ventilátor sebességnél kW 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 
Áramfelvétel - 50 Hz Hűtés magas ventilátor sebességnél kW 0,04 0,05 0,06 0,09 0,12 0,19

Fűtés magas ventilátor sebességnél kW 0,04 0,05 0,06 0,09 0,12 0,19
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 204x840x840 246x840x840 288x840x840
Tömeg Egység kg 18 19 21 24 26
Burkolat Anyag Galvanizált acéllemez
Dekorációs panel Modell Standard panelek: BYCQ140E – fehér szürke lamellákkal / BYCQ140EW – Tiszta fehér / BYCQ140EB – fekete

Automatikusan tisztuló panelek BYCQ140EGF – fehér /BYCQ140EGFB fekete
Formatervezett panelek: BYCQ140EP – fehér / BYCQ140EPB – fekete

Méretek Mag. x Szél. x Mély. mm Standard panelek: 65x950x950 – Automatikusan tisztuló panelek: 148x950x950 / Formatervezett panelek: 106x950x950
Tömeg kg Standard panelek: 5,5 / Automatikusan tisztuló panelek: 10,3 / Formatervezett panelek: 6,5

Ventilátor Légszállítás - 
50 Hz

Hűtés Magas ventilátor sebességnél m³/perc 12,8 14,8 15,1 16,6 23,3 28,8 33,0
Fűtés Magas ventilátor sebességnél m³/perc 12,8 14,8 15,1 16,6 23,3 28,8 33,0

Légszűrő Típus Műgyanta háló
Hangteljesítményszint Hűtés Magas ventilátor sebességnél dBA 49 (4) 51 (4) 53 (4) 55 (4) 60 (4) 61 (4)
Hangnyomás szint Hűtés L/ML/M/MH/H dBA 31/30/29/29,5/28 (4) 33 / 32 / 31 /30 / 29 (4) 35 / 34 / 33/32/30 (4) 38/ 36 /34 /32/30 (4) 43/41/37/34 /30 (4) 45/43/41/39 /36 (4)

Fűtés L/ML/M/MH/H dBA 31/30/29/29,5/28 (4) 33 / 32/31 /30 /29 (4) 35 / 34 / 33 / 32/30 (4) 38/ 36 /34 /32 /30 (4) 43/41/37/34 /30 (4) 45/43/41/39 /36 (4)
Hűtőközeg Típus / GWP R-32 / 675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35 9,52

Gáz Külső átmérő mm 9,52 12,7 15,9
Cseppvíz VP25 (külső átm. 32 / belső átm. 25)

Tápellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Áramerősség - 50 Hz Max. biztosíték-áramerősség (MFA) (1) A 6
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC7FA532F (2)

Vezetékes távszabályzó BRC1H52W/S/K
       (1) Az MFA-t a megszakító és a földzárlat megszakító kiválasztására használják (földzárlati megszakító kapcsoló). Az egyes kombinációkra vonatkozó további részletes információkért, kérjük,  
            hivatkozzon az elektromos adatlap rajzára

Körbe kifúvós,  
kazettás álmennyezeti egység

360° levegő kifúvás az optimális hatékonyság és komfort érdekében

 › R-32 hűtőközegre optimalizált tervezés
 › Az opcionális szűrőtisztítás növeli a hatékonyságot és komfortszintet, miközben 

csökkenti a karbantartási költségeket. 
 › A két opcionális intelligens érzékelő javítja az energiahatékonyságot és 

komfortszintet
 › Dekorációs panelek minden korábbinál szélesebb választéka: formatervezett, 

standard automatikusan tisztuló panelek fehér (RAL9010) és fekete (RAL9005) színben
 › Szélesebb lamellák és egyedi legyező mozgás a helyiség egyenletes levegő 

eloszlásának továbbfejlesztése érdekében
 › Egyéni lamella szabályozás: az egység bármely helyiség elrendezéshez igazítható, 

áthelyezés nélkül!
 › A piacon legalacsonyabb beszerelési magasság: 214 mm a 20-63-as osztály esetén
 › Opcionális friss levegő beszívás
 › Az osztott vezetékes kifúvócsövekkel optimalizálhatja a levegő elosztást a 

szabálytalan alakú helyiségekben, illetve biztosíthatja a kapcsolódó kisebb helyiségek 
levegő ellátását 
 
 
 
 

 › Az 675 mm emelőmagasságú szabvány kondenzvíz szivattyú növeli a rugalmasságot 
és a beszerelés gyorsaságát

Osztott kifúvócső Fő kifúvócső

Fő egység

ÚJ  FXFA-A

BRP069C51BRC1H52W

Fekete formatervezett 
panel

Fehér automatikusan 
tisztuló panel

Fekete panel

FXFA-A

Fehér panel

Az FXFA-A-t érintő összes műszaki adatot 
megtalálhatja itt: my.daikin.eu vagy kattintson ide

ÚJ

(2) Kötelező Madoka vezetékes távvezérléssel kombinálni.
(3) Az L/ML/M/MH/H a rendelkezésre álló ventilátor sebességek jelölései. L= alacsony; ML= közepesen alacsony; M= közepes; MH= közepesen magas; H= magas
(4) Formatervezett panel zajszintje: +3dB
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BRC1H52W

FXZA-A

Beltéri egység FXZA 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Hűtési teljesítmény Totál Magas ventilátor sebességnél kW 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Fűtési teljesítmény Totál Magas ventilátor sebességnél kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30
Áramfelvétel - 50 Hz Hűtés Magas ventilátor sebességnél kW 0,043 0,045 0,059 0,092

Fűtés Magas ventilátor sebességnél kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 260x575x575
Tömeg Egység kg 15,5 16,5 18,5
Burkolat Anyag Galvanizált acéllemez
Dekorációs panel Modell BYFQ60C2W1W

Szín Fehér (N9.5)
Méretek Mag. x Szél. x Mély. mm 46x620x620
Tömeg kg 2,8

2. dekorációs panel Modell BYFQ60C2W1S
Szín EZÜST
Méretek Mag. x Szél. x Mély. mm 46x620x620
Tömeg kg 2,8

3. dekorációs panel Modell BYFQ60B2W1
Szín Fehér (RAL9010)
Méretek Mag. x Szél. x Mély. mm 55x700x700
Tömeg kg 2,7

4. dekorációs panel Modell BYFQ60B3W1
Szín FEHÉR (RAL9010)
Méretek Mag. x Szél. x Mély. mm 55x700x700
Tömeg kg 2,7

Ventilátor Légszállítás - 
50 Hz

Hűtés Magas ventilátor sebességnél m³/perc 8,5 8,7 9,0 10,0 11,5 14,0
Fűtés Magas ventilátor sebességnél m³/perc 8,5 8,7 9,0 10,0 11,5 14,0

Légszűrő Típus Műgyanta háló
Hangteljesítményszint Hűtés Magas ventilátor sebességnél dBA 49 50 51 54 60
Hangnyomás szint Hűtés Alacsony/közepes/magas ventilátor sebesség dBA 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0

Fűtés Alacsony/közepes/magas ventilátor sebesség dBA 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0
Hűtőközeg Típus / GWP R-32 / 675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,52 12,7
Cseppvíz VP20 (belső átm. 20/külső átm. 26)

Tápellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 6
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC7EB530W (standard panel) / BRC7F530W (fehér panel) / BRC7F530S (szürke panel) (1)

Vezetékes távszabályzó BRC1H52W/S/K

A méretek nem tartalmazzák a vezérlődobozt 
(1) Kötelező Madoka vezetékes távvezérléssel kombinálni.

Teljesen sík,  
raszter méretű kazettás egység

A piacon egyedülálló kialakítás, teljesen 
a mennyezetbe süllyeszthető

 › R-32 hűtőközegre optimalizált tervezés
 › Tökéletes illeszkedés a szabványos mennyezeti elemekbe, mindössze  

8 mm eltéréssel
 › Az elragadó dizájn és kiemelkedő mérnöki szakértelem kombinációja 

elegáns, fehér burkolattal vagy ezüstszínű és fehér kombinációban
 › A két opcionális intelligens érzékelő javítja az energiahatékonyságot és 

komfortszintet
 › A 15-ös osztályú egység kifejezetten kicsi, vagy jól szigetelt helyiségek 

számára, mint pl. hotelszobák, kis irodák, stb.
 › Egyéni lamella szabályozás: az egység bármely helyiség elrendezéshez 

igazítható, áthelyezés nélkül!

 › Opcionális friss levegő beszívás
 › Az 630 mm emelőmagasságú szabvány kondenzvíz szivattyú növeli a 

rugalmasságot és a beszerelés gyorsaságát

ÚJ  FXZA-A

Az FXZA-A-t érintő összes műszaki adatot 
megtalálhatja itt: my.daikin.eu vagy kattintson ide

BRP069C51

ÚJ
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www.youtube.com/DaikinEuropeKombinációs táblázat

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Magasság (mm) 210

Szélesség (mm) 830 1.030 1.230

Mélység (mm) 188

Műszaki jellemzőkSplit / Sky Air VRV

FDXM-F9 FXDA-A/FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

Az egyedi, automatikusan tisztuló szűrő nagyobb hatékonyságot és kényelmet 
biztosít alacsonyabb karbantartási költségek mellett
Az üzemelési költségek csökkentése

 › Az automatikus szűrőtisztítás biztosítja az alacsony karbantartási 
költségeket, mivel a szűrő mindig tiszta lesz

 
 
 

Minimális idő szükséges a szűrő tisztítására

 › A porgyűjtő gyorsan és egyszerűen kitisztítható egy porszívóval
 › Nincs többé piszkos mennyezet

Jobb beltéri levegőminőség

 › Az optimális légszállítás csökkenti az áramlatokat és hangszigetelő 
hatású

Kiváló megbízhatóság

 › A problémamentes működés érdekében megelőzi a szűrők 
eltömődését

Egyedülálló technológia

 › Egyedülálló és innovatív szűrőtechnológia, melyet a 
Daikin automatikusan tisztuló kazettás egysége inspirált 

Automatikusan tisztuló szűrő 
légcsatornázható álmennyezeti 
egységekhez

EGYEDÜLÁLLÓ 
Függőben lévő 
szabadalmak

légszállítás 
iránya

Hatékonysági profilcsere a csővezetékes beltéri egységhez működés alatt

kezdés 6 hónap 12 hónap

Fokozatosan 
csökkenő 
hatékonyság a 
piszkos szűrő 
miatt

100%

0%

Akár 20 % 
megtakarított 
energia az 
automatikus 
szűrőtisztításnak 
köszönhetően

Hogyan működik?

1 Ütemezett automatikus szűrőtisztítás

2 A por az egységbe integrált 
porgyűjtőben gyűlik össze

3 A por könnyen eltávolítható egy 
porszívóval



13

FXDA-A

Beltéri egység FXDA 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Hűtési teljesítmény Totál Magas ventilátor sebességnél kW 1,10 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Fűtési teljesítmény Totál Magas ventilátor sebességnél kW 1,30 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Áramfelvétel - 50 Hz Hűtés Magas ventilátor sebességnél kW 0,042 0,057 0,068 0,075 0,096 0,107

Fűtés Magas ventilátor sebességnél kW 0,042 0,057 0,068 0,075 0,096 0,107
Szükséges álmennyezet belmagasság > mm 240
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 200x750x620 200x950x620 200x1.150x620
Tömeg Egység kg 22,0 26,0 29,0
Burkolat Anyag Galvanizált acél
Ventilátor Légszállítás - 50 Hz Hűtés Magas ventilátor sebességnél m³/perc 5,2 6,5 8,0 10,5 12,5 16,5

Külső statikus 
nyomás - 50 Hz

Gyári beállítás/Magas Pa 10/30,0 15/44,0

Légszűrő Típus Eltávolítható / mosható
Hangteljesítményszint Hűtés Magas ventilátor sebességnél dBA 48 50 51 52 53 54
Hangnyomás szint Hűtés Alacsony/Közepes/Magas ventilátor sebesség dBA 26 / 28 / 29 27,0/31,0/32,0 27,0/31,0/33,0 28,0/32,0/34,0 29,0/33,0/35,0 30,0/34,0/36,0
Hűtőközeg Típus / GWP R-32 / 675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,52 12,7
Cseppvíz VP20 (belső átm. 20/külső átm. 26)

Tápellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 6
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC4C65 / BRC4C66 (1)

Vezetékes távszabályzó BRC1H52W/S/K

(1) Kötelező Madoka vezetékes távvezérléssel kombinálni. 

Keskeny, légcsatornázható 
álmennyezeti egység

Keskeny kialakítás a rugalmas telepítés érdekében

 › R-32 hűtőközegre optimalizált tervezés
 › A 10-ös osztályú egység kifejezetten kicsi, vagy jól szigetelt helyiségek 

számára, mint pl. hotelszobák, kis irodák, stb.
 › Kompakt méretek, már 240 mm-es mennyezeti nyílásba is könnyen 

beépíthető

 ›

200 mm

700 mm
50 mm

A SOROZAT (15, 20, 25, 32)

A legfeljebb 44 Pa, közepes külső statikus nyomás elősegíti a különböző 
hosszúságú légcsatorna-rendszerekhez történő csatlakozást

 › Diszkréten illeszkedik a falba: csak a beszívó- és kifúvó rácsok láthatók
 › A szűrő rendszeres tisztításának köszönhetően az opcionális automatikusan 

tisztuló szűrő garantálja a maximális hatékonyságot, kényelmet és 
megbízhatóságot

 › Rugalmas telepítés, mert a légbeszívás iránya változtatható a készülék 
mögül vagy alulról 
 
 
 
 
 
 

 › A 600 mm emelőmagasságú szabvány kondenzvíz szivattyú növeli a 
rugalmasságot és a beszerelés gyorsaságát

ÚJ  FXDA-A

kifúvás

hátsó  
beszívás

alsó  
beszívás

Automatikusan tisztuló szűrő opció

Az FXDA-A-t érintő összes műszaki adatot 
megtalálhatja itt: my.daikin.eu vagy kattintson ide

A BAE20A-t érintő összes műszaki adatot 
megtalálhatja itt: my.daikin.eu vagy kattintson ide

BRC1H52W BRP069C51

ÚJ

ÚJ
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FXSA-A

Beltéri egység FXSA 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A
Hűtési teljesítmény Totál Magas ventilátor sebességnél kW 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00
Fűtési teljesítmény Totál Magas ventilátor sebességnél kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,0 12,5 16,0 18,0
Áramfelvétel - 50 Hz Hűtés Magas ventilátor sebességnél kW 0,086 0,147 0,150 0,183 0,209 0,285 0,326 0,382

Fűtés Magas ventilátor sebességnél kW 0,086 0,147 0,150 0,183 0,209 0,285 0,326 0,382
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 245x550x800 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.550x800
Tömeg Egység kg 23,5 24,0 28,5 29,0 35,5 36,5 46,0 47,0 51,0
Burkolat Anyag Galvanizált acéllemez
Ventilátor Légszállítás - 

50 Hz
Hűtés Magas ventilátor sebességnél m³/perc 8,7 9,0 9,5 15,0 15,2 21,0 23,0 32,0 36,0 39,0
Fűtés Magas ventilátor sebességnél m³/perc 8,7 9,0 9,5 15,0 15,2 21,0 23,0 32,0 36,0 39,0

Külső statikus 
nyomás - 50 Hz

Gyári beállítás/Magas Pa 30/150 40/150 50/150

Légszűrő Típus Műgyanta háló
Hangteljesítményszint Hűtés Magas ventilátor sebességnél dBA 54 55 60 59 61 64
Hangnyomás szint Hűtés Alacsony/Közepes/Magas dBA 25,0/28,0/29,5 25,0/28,0/30,0 26,0/29,0/31,0 29,0/32,0/35,0 27,0/30,0/33,0 29,0/32,0/35,0 31,0/34,0/36,0 33,0/36,0/39,0 34,0/38,0/41,5

Fűtés Alacsony/Közepes/Magas dBA 26,0/29,0/31,5 26,0/29,0/32,0 27,0/30,0/33,0 29,0/34,0/37,0 28,0/32,0/35,0 30,0/34,0/37,0 31,0/34,0/37,0 33,0/37,0/40,0 34,0/38,5/42,0
Hűtőközeg Típus / GWP R-32 / 675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35 9,52

Gáz Külső átmérő mm 9,52 12,7 15,9
Cseppvíz VP20 (belső átm. 20/külső átm. 26), cseppvíz magasság 625 mm

Tápellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 6
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC4C65 (1)

Vezetékes távszabályzó BRC1H52W/S/K

(1) Kötelező Madoka vezetékes távvezérléssel kombinálni. 

Álmennyezeti légcsatornázható 
egység közepes ESP értékkel

A piacon kapható legkeskenyebb, ugyanakkor 
legnagyobb teljesítményű egység

 › R-32 hűtőközegre optimalizált tervezés
 › Osztályában a legkeskenyebb egység, mindössze 245 mm (300 mm 

beépített magasság), ezáltal a keskeny mennyezeti nyílásokba is 
beszerelhető

 ›

245 mm

Csendes működés: akár 25 dBA hangnyomás szint
 › Az akár 150 Pa közepes külső statikus nyomás elősegíti a különböző 

hosszúságú légcsatorna-rendszerekhez történő csatlakozást
 › Az ESP (külső statikus nyomás) vezetékes szabályozóval állítható a 

légszállítás optimalizálása érdekében
 › Diszkréten illeszkedik a falba: csak a beszívó- és kifúvó rácsok láthatók
 › A 15-ös osztályú egység kifejezetten kicsi, vagy jól szigetelt helyiségek 

számára, mint pl. hotelszobák, kis irodák, stb.
 › Opcionális friss levegő beszívás
 › Rugalmas beszerelés: a légbeszívás hátsóról alsó beszívásra módosítható, 

választható rács nélküli vagy opcionális beszívó rácsokkal 
////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Álmennyezetbe 
szerelhető

Beszívó vászonhoz 
csatlakoztatható 

(nem Daikin termék)

Közvetlen csatlakozás 
Daikin panelhez 

(EKBYBSD készlettel)

ÚJ  FXSA-A

kifúvás

alsó  
beszívás

hátsó  
beszívás

 › A 625 mm emelőmagasságú beépített kondenzvíz szivattyú növeli a 
rugalmasságot és csökkenti a beszereléshez szükséges időt

Automatikus légszállítás szabályozás funkció
Automatikusan kiválasztja a megfelelő ventilátor teljesítménygörbét az egység névleges légszállításának ±10% eléréséhez

Miért?
Beszerelés után a tényleges légcsatorna hossz általában eltér az eredetileg tervezett légszállítás  ellenállástól; a tényleges légszállítás sokkal alacsonyabb 
vagy magasabb lehet a névlegesnél, ami a teljesítmény csökkenését vagy a hőmérséklet csökkenését/növekedését okozza
Az automatikus légszállítás szabályozás funkció az egység ventilátorsebességét automatikusan a csővezeték hosszhoz igazítja (minden modellnél 10 vagy több 
ventilátorgörbe választható), ezáltal a rendszer egyszerűbben üzembe helyezhető.

Az FXSA-A-t érintő összes műszaki adatot 
megtalálhatja itt: my.daikin.eu vagy kattintson ide

 

 

 

± 

Külső statikus nyomás (Pa)

Ventilátor 
jelleggörbék

Légcsatorna 
ellenállási görbék

Légszállítás (névleges)

Légszállítás (m3/perc)

Légszállítás  
(automatikus beállítással)

Légszállítás (tényleges)

BRC1H52W BRP069C51

ÚJ
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FXAA-A

Beltéri egység FXAQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Hűtési teljesítmény Totál Magas ventilátor sebességnél kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Fűtési teljesítmény Totál Magas ventilátor sebességnél kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Áramfelvétel - 50 Hz Hűtés Magas ventilátor sebességnél kW 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05

Fűtés Magas ventilátor sebességnél kW 0,03 0,04 0,02 0,04 0,06
Méretek Egység Mag. x Szél. x Mély. mm 290x795x266 290x1.050x269
Tömeg Egység kg 12 15
Ventilátor Légszállítás - 

50 Hz
Hűtés Alacsony/Magas 

ventilátor sebesség
m³/

perc
7,0/8,4 7,0/9,1 7,0/9,4 7,0/9,8 9,7/12,2 11,5/14,4 13,5/18,3

Légszűrő Típus Mosható műgyanta háló
Hangteljesítményszint Hűtés Magas ventilátor sebességnél dBA 51,0 52,0 53,0 55,0 58,0 63,0
Hangnyomás szint Hűtés Alacsony/Magas ventilátor sebesség dBA 28,5/32,0 28,5/33,0 28,5/35,0 28,5/37,5 33,5/37,0 35,5/41,0 38,5/46,5

Fűtés Alacsony/Magas ventilátor sebesség dBA 28,5/33,0 28,5/34,0 28,5/36,0 28,5/38,5 33,5/38,0 35,5/42,0 38,5/47,0
Hűtőközeg Típus / GWP R-32 / 675
Csőcsatlakozások Folyadék Külső átmérő mm 6,35

Gáz Külső átmérő mm 9,52 12,7
Cseppvíz VP13 (belső átm. 15/külső átm. 18)

Tápellátás Fázis / Frekvencia / Feszültség Hz/V 1~/50/220-240
Áramerősség - 50 Hz Ajánlott lomha biztosíték (MFA) A 6
Vezérlőrendszerek Vezeték nélküli infrás távszabályzó BRC7EA628 / BRC7EA629 (1)

Vezetékes távszabályzó BRC1H52W/S/K

(1) Kötelező Madoka vezetékes távvezérléssel kombinálni.

*Megjegyzés: a kék cellák előzetes adatokat tartalmaznak

Oldalfali egység

Az álmennyezet és szabad padlófelület nélküli helyiségekbe

 › R-32 hűtőközegre optimalizált tervezés
 › Sík, stílusos első panel, amely könnyedén illeszkedik minden belső 
térbe, és könnyen tisztítható

 › Új és régi épületekbe egyaránt telepíthető
 › A távszabályzóval beállítható 5 kifúvási szögnek köszönhetően a 
levegőt felfele és lefele is fújja

 › A karbantartást az egység eleje felől lehet végezni

ÚJ  FXAA-A

Az FXAA-A-t érintő összes műszaki adatot 
megtalálhatja itt: my.daikin.eu vagy kattintson ide

BRC1H52W BRP069C51

ÚJ
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VRV 5 kültéri egység áttekintése
Teljesítményosztály (kW)

Modell Termék neve 4 5 6

Lé
gh
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EGYEDÜLÁLLÓ

VRV 5 
S-sorozatok

Alacsonyabb CO2 egyenérték és a piac legkiemelkedőbb rugalmassága
 › A kompakt, egy ventilátoros ventilátor helytakarékos és könnyen beszerelhető
 › Piacvezető szervizelhetőség és kezelés
 › A CO2 egyenérték csökkentése a kevesebb R-32 hűtőközeg használatának és az 

alacsonyabb hűtőközeg terhelésnek köszönhetően
 › Az R-410A „like-for-like” rugalmasságát kínáljuk

RXYSA-AV1 / AY1

1~   

3~   

VRV 5 beltéri egység áttekintése
Teljesítményosztály (kW)

Típus  Modell  Termék neve 10 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

Á
lm

en
ny

ez
et

i k
az

et
tá

s 
eg

ys
ég EGYEDÜLÁLLÓ

Körbe kifúvós, 
kazettás 
álmennyezeti 
egység

360° levegő kifúvás az optimális hatékonyság és komfort érdekében
 › Az automatikus tisztítási funkció magas hatékonyságot biztosít
 › Az intelligens érzékelők energiát takarítanak meg és növelik a komfortszintet
 › Rugalmasan alakítható bármely helyiség elrendezéshez
 › A piacon elérhető legalacsonyabb beszerelési magasság!
 › Dekorációs panel kivitelek és színek minden korábbinál szélesebb választéka

FXFA-A         

EGYEDÜLÁLLÓ

Teljesen sík, 
raszter méretű 
kazettás 
egység

Egyedülálló kialakítás, teljesen a mennyezetbe süllyeszthető
 › Tökéletesen illik a standard mennyezeti elemekbe
 › A legendás dizájn és mérnöki kiválóság egysége
 › Az intelligens érzékelők energiát takarítanak meg és növelik a komfortszintet
 › Kis teljesítményű egység a kis méretű vagy jól szigetelt helyiségekhez
 › Rugalmasan alakítható bármely helyiség elrendezéshez

FXZA-A      

Lé
gc

sa
to

rn
áz

ha
tó

Keskeny, 
légcsatornázható 
álmennyezeti 
egység

Keskeny kialakítás a rugalmas telepítés érdekében
 › A kompakt méretek lehetővé teszik a keskeny helyekre történő telepítést
 › Közepes külső statikus nyomás egészen 44 Pa értékig
 › Csak a rács látható
 › Kis teljesítményű egység a kis méretű vagy jól szigetelt helyiségekhez
 › Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken az áramfogyasztás

FXDA-A        

Álmennyezeti 
légcsatornázható 
egység közepes 
ESP értékkel

A legvékonyabb, mégis a legnagyobb teljesítményt nyújtó közepes statikus nyomású egység a piacon
 ›  Osztályában a legvékonyabb, mindössze 245 mm
 › Alacsony üzemi zajszint
 › Az akár 150 Pa közepes külső statikus nyomás elősegíti a különböző hosszúságú légcsatorna-

rendszerekhez történő csatlakozást
 › Az automatikus légáramlás szabályozási funkció méri a levegő mennyiségét és a statikus nyomást 

és azt a komfort biztosításához szükséges névleges légáramlás értékhez igazítja

FXSA-A           

O
ld

al
fa

li 

Oldalfali 
egység

Az álmennyezet és szabad padlófelület nélküli helyiségekbe
 › Lapos, stílusos első panel, amely könnyen tisztítható
 › Kis teljesítményű egység a kis méretű vagy jól szigetelt helyiségekhez
 › Az egyenáramú ventilátormotornak köszönhetően csökken az áramfogyasztás
 › Az 5 különböző kifúvási iránynak köszönhetően a levegőt felfelé és lefelé is 

áramoltatja

FXAA-A       

Hűtési teljesítmény (kW)1 1,1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0

Fűtési teljesítmény (kW)2 1,3 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0

(1) A névleges hűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet: 27°C száraz hőm., 19°C nedves hőm., külső hőmérséklet: 35°C száraz hőm., egyenértékű hűtőközeg-cső hossz: 5 m ; szintkülönbség: 0 m

(2) A névleges fűtési teljesítmény alapja: beltéri hőmérséklet: 20°C száraz hőm., külső hőmérséklet: 7°C száraz hőm., 6°C nedves hőm.; a hűtőközeg egyenértékű csővezetékhossza: 5 m ; szintkülönbség: 0 m

    

Automatikusan 
tisztuló szűrő 

opció

EGYEDI, A 
R-32-HÖZ

Fekete és 
formatervezett 

panelek

Az új Madoka 
BRC1H52W/S/K 

eszközzel!
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Mennyezetre szerelt 
kazettás egység

Álmennyezeti  
egységek

Falra 
szerelhető 

egység

FXFA-A FXZA-A FXDA-A FXSA-A FXAA-A

M
i o

da
fig

ye
lü

nk

Távolléti üzemmód A távollét során fenntartja a beltéri komfortszintet     

Csak ventilátor A légkondicionáló hűtés vagy fűtés nélkül, ventilátorként is használható     

Automatikusan tisztuló szűrő A szűrő automatikusan megtisztítja önmagát. Az egyszerű karbantartás 
optimális energiahatékonyságot és maximális kényelmet eredményez


(opcionális)

 
(opcionális)

Padló- és jelenlét érzékelő
A jelenlét-érzékelő a levegőt a szobában tartózkodó személyektől eltérő 
irányba tereli. A padlóérzékelő érzékeli a padló hőmérsékletét és biztosítja az 
egyenletes hőelosztást a mennyezet és a padló között

 

Ko
m

fo
rt

Huzatvédelem

A fűtés elindításakor vagy a termosztát kikapcsolásakor a légbefúvás irányát vízszintesre, és 
a ventilátor sebességét alacsonyra állítja, megakadályozva a hideg légáramlatok kialakulását. 
Felmelegedés után a légbefúvás és ventilátor sebesség a kívánt fokozatra állítható.  A felmelegedés 
után a levegő kimeneti mennyisége és a ventilátor sebessége kívánság szerint állítható

 

Rendkívül csendes működés A Daikin beltéri egységek működése rendkívül csendes. A kültéri egységek 
szintén csendesek, így garantáltan nem zavarják a környék nyugalmát    

Automatikus váltás a hűtés 
és fűtés között

A beállított hőmérséklet elérése érdekében automatikusan kiválasztja a hűtési 
vagy fűtési üzemmódot (csak a hőszivattyús típusok)     

Lé
g 

ke
ze

lé
s

Légszűrő Eltávolítja a levegőben szálló porrészecskéket, így biztosítva a folyamatosan 
tiszta levegőt

G1
G3 

(automatikusan 
tisztuló panel)

G1  G1 
 

Pá
rat

art
alo

m-
sza

bá
lyo

zá
s

Szárító program Lehetővé teszi a páratartalom csökkentését a szoba hőmérsékletének 
változtatása nélkül     

Lé
gs

zá
llí

tá
s

A mennyezet 
elszennyeződésének 
megakadályozása

A beltéri egység levegő kifúvójának speciális kialakítása miatt nem fújja a 
levegőt a mennyezetre, ezáltal elkerülhető a mennyezet foltosodása  

Automatikus függőleges 
légterelés

A légterelő lamellák függőlegesen is mozgathatók az egész helyiség hatékony 
levegő- és hőmérséklet-eloszlásának biztosítása érdekében   

Ventilátorfokozatok Több választható ventilátor fokozat a tökéletes komfortszint beállításához 5 + auto 3 + auto 3 3 + auto 2

Egyéni lamellaszabályozás
A lamellák egyéni szabályozása a vezetékes távszabályzóval lehetővé teszi az 
egyes lamellák pozíciójának külön-külön beállítását a szoba elrendezésétől 
függően. Opcionális készletek is vásárolhatók

 

Tá
vs

za
bá

ly
zó

 é
s 

id
őz

ítő

Online szabályzó 
(BRP069C51)

Képes szabályozni és figyelni Daikin fűtő vagy légkondicionáló rendszere 
állapotát     

Heti időzítő Az időzítővel beállítható a be- vagy kikapcsolás napi vagy heti lebontásban     
Vezeték nélküli infrás 
távszabályzó Vezeték nélküli infrás távszabályzó a beltéri egységhez LCD kijelzővel (1) (1) (1) (1) (1)

Vezetékes távszabályzó Vezetékes távszabályzó a beltéri egységhez Kizárólag az új BRC1H52W/S/K készülékhez 
csatlakoztatható 

Központi szabályozó Központi szabályzó több beltéri egység vezérléséhez     

Eg
yé

b 
fu

nk
ci

ók

Automatikus újraindítás Az egység áramkimaradás után az eredeti 
beállításokkal automatikusan újraindul     

Öndiagnosztika A rendszerhibák vagy működési hibák jelzésével 
egyszerűbbé teszi a karbantartást     

Cseppvíz-szivattyú készlet Elősegíti a kondenzvíz elvezetését a beltéri egységből Névleges Névleges Névleges Névleges Opcionális

Több bérlő A beltéri egység fő áramellátása szerviz céljából vagy 
az épület elhagyásakor lekapcsolható     

VRV 5 beltéri egység előnyeinek áttekintése

(1) Kötelező Madoka vezetékes távvezérléssel kombinálni

ÚJ
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Tudta?
különböző biztonsági szabványok léteznek az F-gázra vonatkozóan?

 › Hűtőközegekre vonatkozó általános szabvány: EN378:2016
 › Kifejezetten hőszivattyúkra vonatkozó szabvány: IEC60335-2-40 (Ed.6) 

Az EN378:2016 szerint amennyiben egy konkrét szabvány foglalkozik egy adott témakörrel, akkor az felülírja az általánosban foglaltakat.
Ezért a tűzveszélyességről a IEC60335-2-40 (Ed.6). rendelkezik.

Mérgező hatás
Alacsonyabb Magasabb

Gátolja a lángok terjedését A1 B1

Kevésbé tűzveszélyes
A2L*   R-32 B2L*

A2 B2

Fokozottabban tűzveszélyes A3 B3

A kombinált szabványok szerint a hűtőközeg besorolása:

A helyiség területére vonatkozó korlátozás áttekintése az EN378:2016 és az IEC60335-2-40 (Ed.6) szerint

Te
lje

s 
hű

tő
kö

ze
g 

fe
ltö

lté
s 

(k
g)

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

       2 0               40        60               80        100

Minimum helyiség terület (m2)

Kövesse az  
EN 378:2016  

előírásait  
a mérgezőség 

tekintetében
Kövesse az IEC 60335-
2-40 (Ed.6) előírásait 
a tűzveszélyesség 
tekintetében

EN378:2016 R-32 mérgezőségi határértéke

Rendkívül szigorú biztonsági intézkedések; 
nincs mód a telepítésre (hasonlóan az 
R-410A mai helyzetéhez)

0

Mérgező hatás
(Nagy A vagy B betűvel jelölik)

Éghetőség
(1, 2, 3 számjegyekkel jelölt)

Termékre vonatkozó szabvány  
IEC60335-2-40 (Ed.6)Általános szabvány – EN378:2016

*Az A2L és a B2L kevésbé tűzveszélyes hűtőközegek, amelyeknek a maximális égési sebessége ≤10 cm/s

Tű
zv

es
zé

ly
es

sé
g

MELYIK SZABVÁNYT ALKALMAZZÁK?

Két különböző szabvány írja le az R-32-re vonatkozó biztonsági normákat:

Miért alkalmaznak különböző szabványokat?
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Mit kell figyelembe venni  
az R-32-vel kapcsolatos további intézkedésként?
Mérgező hatás

 › Bár mind az R-410A, mind az R-32 „A” osztályba 
sorolt az EN378:2016 szerint, a mérgezőségük 
határértéke némileg eltér: 0,30 kg/m³ az R-32 és 
0,44 kg/m³ az R-410A esetében.

 › Bár az R-32 hűtőközeg töltete alacsonyabb, ez 
csak kis módosítást jelent a helyiség területére 
vonatkozó korlátozásnál

Lehetséges intézkedések a tűzveszélyességgel összefüggésben 

 › A gyártók választhatnak a nulla, az egy vagy két intézkedés megtétele közül. 
 › 3 típusú intézkedés engedélyezett:  
   • Szellőzés (természetes vagy mechanikus)

    • Leválasztószelepek 
   • Riasztás (helyi és esetleg központi)

A Daikin legrugalmasabb megoldása

 ›   A legrugalmasabb megoldás: Két intézkedés, integrált rendszer 
   • Nincsenek további költségek, illetve nincs szükség számításokra az intézkedések helyszínen történő megvalósításához 
   • Nem merülnek fel problémák illetve nem szükséges több idő a telepítésnél 
   • Az Xpress kiválasztó szoftvernek köszönhetően nem áll fenn a hibák kockázata

 ›  Harmadik fél által tesztelt és jóváhagyott

Minimum helyiség terület (m2)

A Daikin VRV 5 rendszer reakcióideje

VRV 5 kibővített alkalmazási területe

Alkalmazási terület intézkedések nélkül

                                      60      80               10039
10,0

1-es terület: Az IEC60335-2-40 Ed.6 
értelmében nincs szükség további 
intézkedésekre

2-es terület

Éghetőség

 › Termékre vonatkozó szabvány IEC60335-2-40 (Ed.6) meghatározza az összes adatot 
a hűtőközeg teljes mennyiségére és a minimum helyiség területre vonatkozóan, a 
további intézkedések függvényében.

 › 1-es terület: Alkalmazási terület intézkedések nélkül 
 •  Rendszerint a split és a Sky Air rendszerek esnek erre a területre a rendkívül 

alacsony hűtőközeg terhelésnek köszönhetően.
  •  Egy tipikus mini VRV telepítésnél a 6,5 kg hűtőközeg töltet minimum 39 m² 

helyiség területet igényel (1)
 › 2-es terület: Az VRV 5 kibővített alkalmazási területe, beleértve 2 gyárban megtett 
intézkedést. 
 •  A Daikin által választott út annak lehetővé tétele, hogy kihasználhassák a 

VRV rendszerben rejlő teljes potenciált, miközben a minimum helyiség 
terület  10,0 m² -re csökken(1) 

Hűtőközeg töltet egy tipikus mini VRV 
telepítésnél, ahol a csővezetékek hossza 
90~110 m

EGYEDÜLÁLLÓ A PIACON

DAIKIN MEGOLDÁS:  
2 GYÁRBAN MEGTETT  
INTÉZKEDÉSEK

Rendkívüli mértékben 
megnövelt rugalmasság 

a gyárban megtett 
intézkedéseknek 

köszönhetően

HARMADIK 
FÉL ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT
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Az alkalmazási felület áttekintésénél az IEC60335-2-40 (Ed.6) alapján alkalmazott intézkedések esetében azzal számolnak, 
hogy az egységeket minimum 1,8 méteres magasságban telepítik és a legalacsonyabb föld alatti szint fölött.

A fenti bemutató a Daikin értelmezése az IEC60335-2-40 (Ed.6) kapcsán, és nem célozza semmilyen meglévő előírás helyettesítését.

(1) olyan beltérben telepített egységeknél, amelyeket legalább1,8 méteres magasságban  
      és a legalacsonyabb föld alatti szint fölött helyeztek el.

HARMADIK 
FÉL ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT

DAIKIN MEGOLDÁS, EGYEDÜLÁLLÓ A PIACON

Daikin megoldás
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Műszaki rajzok  

Kültéri egységek
RXYSA-AV1/AY1          21

FXFA-A                       25

FXZA-A                       27

FXDA-A               28

FXSA-A                       30

FXAA-A                    33
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*

További telepítésre és helyigényre vonatkozó útmutatásokért lásd a 3D069554 rajzot.
Az optimális szervizelhetőséghez biztosítson 250·mm-t meghaladó szabad területet.

Fal

Szerviz nyílás (az egységben)

Elektromos csatlakozás és M5 földelőkapocs (a kapcsolódobozban)

Hűtőközeg-csövek beszívás

Ürítő kimenet

Előrefúrt nyílás.

Előrefúrt nyílás.

4 nyílás az alapzatcsavaroknak

22,2-es átmérőjű gázcső csatlakozó

9,5-es átmérőjű folyadék cső csatlakozó forrasztás

RXYSA-AV1/AY1  
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1. MINTÁZAT

Különálló egység (      ) | Egy sornyi egység (                  )

Szívóoldal
Az alábbi ábra szemlélteti a szívóoldal szerelési terét 35°C DB és hűtési művelet esetén. 
A következő esetekben kell több hellyel számolni:
- Amikor a szívóoldal hőmérséklete rendszeresen meghaladja ezt a hőmérsékletet.
- Amikor a kültéri egységek hőterhelése várhatóan rendszeresen meghaladja a maximális üzemi 

kapacitást.
Nyomóoldal

Különálló egység (     ) |Egy sornyi egység (                )

Az egységek elhelyezésekor vegye figyelembe a hűtőközeg-csövek működését. Ha az elrendezése 
nem egyezik az alábbi elrendezések egyikével sem, vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.

 (1) A könnyebb szervizelhetőség érdekében tartson legalább ≥250 mm távolságot
 A,B,C,D Akadályok (falak/terelőlemezek)
 E Akadály (tető)
 a,b,c,d,e Minimális szerelési tér A, B, C, D és E egységek valamint az A, B, C, D és E akadályok 

között
 eB Maximális távolság az egység és az E akadály pereme között, a B akadály irányába
 eD Maximális távolság az egység és az E akadály pereme között, a D akadály irányába
 Hu Egység magassága
 Hb,Hd B és D akadályok magassága
 1 Tömítse a telepítési keret alját, hogy megelőzze a kifúvott levegő visszaáramlását a 

szívóoldalra az egység alján keresztül.
 2 Legfeljebb két egységet lehet telepíteni.
  Nem engedélyezett

(mm)

RXYSA-AV1/AY1  
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Több sorban elhelyezett egységek (                          )

1D128513

Több sorban elhelyezett egységek (                       )

 (1) A könnyebb szervizelhetőség érdekében tartson legalább ≥250 mm távolságot
  Nem engedélyezett

b (mm)
b≥ 250
b≥ 300

RXYSA-AV1/AY1  
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Egymásra helyezett egységek (max. 2 szint) (                   )

Egymásra helyezett egységek (max. 2 szint) (                 )

 (1) A könnyebb szervizelhetőség érdekében tartson legalább ≥250 mm távolságot
 A1=>A2 (A1) Ha fennáll a vízleeresztés csöpögésének és megfagyásának veszélye a felső és az 

alsó egységek között...
  (A2) Akkor telepítsen tetőt a felső és az alsó egység közé. A felső egységet telepítse 

olyan magasra az alsó egység fölé, hogy megelőzze a felső egység csepptálcáján a jég 
kialakulását.

 B1=>B2 (B1) Ha nem áll fenn a vízleeresztés csöpögésének és megfagyásának veszélye a felső 
és az alsó egységek között...

  (B2) Akkor nincs szükség tető telepítésére, de tömje be a felső és az alsó egység közötti 
részt, hogy megelőzze a kifúvott levegő visszaáramlását a szívóoldalra az egység alján 
keresztül.

RXYSA-AV1/AY1  
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C KERESZTMETSZET NÉZET

A RÉSZLETES ÁBRA

B RÉSZLETES ÁBRA

121,5

B RÉSZLETES ÁBRA

A RÉSZLETES ÁBRA

1500 vagy több
2000 vagy több

4000 vagy több

Álmennyezetbe 
süllyesztett világítás

Egyéb egységLevegő ventilátor

(*1) Nem alkalmazható a süllyesztett világításra.
(*2) A porszívó csövének behelyezéséhez szükséges hely.
(*3) Ügyeljen arra, hogy ne zárja el a dekorációs panel légkifúvás kimenetét.

1500 vagy több

200 vagy több

200 vagy több

1500 vagy több

1500 vagy több

1500 vagy több

Telepítéshez szükséges hely
Ha a légkifúvás kimenetét a „lamella lezáró” opciókészlettel zárták le, akkor a telepítéshez 

szükséges hely arra a (lezárt) oldalra vonatkozóan 500 mm, nem 1500 mm.

Légbeszívó rács

Telepítés iránya

Pornyílás

CsőrendszerCsőrendszer

Sarok dekorációs fedél

Előrefúrt nyílás.
Leeresztőcső

Leeresztő cső csatlakozás

Folyadék cső csatlakozó port
Gázcső csatlakozó port

Légbeszívó rács
Légkifúvás kimenet
Elektromos vezeték bevezetését szolgáló furat
Áramellátás vezetékeinek bevezetése

Elem neve

Ellenkező oldal

Ellenkező oldal
2 hely

2 hely
Mennyezeti nyílás

Függesztési pozíció
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300 vagy kevesebb

Lásd az 3. megjegyzést.

Lá
sd

 a
z 

3.
 m

eg
je

gy
zé

st
.

Lásd az 
3. megjegyzést.

Lásd az 
3. megjegyzést.
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Lásd az 5. megjegyzést. Leeresztő oldal

Csővezeték 
oldal

Ellenkező oldal

2 hely
Ellenkező oldal

2 hely

Függesztőcsavar

Á
llí

th
at

ó

VAGY

1. Adattábla helye
Az egység adattáblája a kapcsolódoboz fedelén található.
A dekorációs panel adattáblája a csővezeték oldali panel vázon, a sarokfedél alatt található.
2. Opcionális tartozékok telepítésekor vegye �gyelembe az azokhoz kapott dokumentációt.
3. Ügyeljen, hogy a mennyezet és a kazetta közötti távolság legfeljebb 35 mm legyen.
A mennyezeti nyílás maximális mérete 910 mm.
4. Amikor a mennyezetnél a hőmérséklet meghaladja a 30ºC fokot és a relatív páratartalom a 80%-ot, vagy a friss levegőt vezetnek a mennyezethez, akkor további szigetelés (10 mm vagy vastagabb, kőzetgyapot vagy polietilén hab) szükséges. 
5. Érzékelő-készlet telepítése esetén erre a helyre érzékelő fog kerülni. A részleteket lásd az érzékelő-készlet rajzán.  

Megjegyzések
FXFA-A AUTOMATIKUSAN TISZTULÓ PANELLEL

C KERESZTMETSZET NÉZET

A RÉSZLETES ÁBRA

B RÉSZLETES ÁBRA

121,5

B RÉSZLETES ÁBRA

A RÉSZLETES ÁBRA

1500 vagy több
2000 vagy több

4000 vagy több

Álmennyezetbe 
süllyesztett világítás

Egyéb egységLevegő ventilátor

(*1) Nem alkalmazható a süllyesztett világításra.
(*2) A porszívó csövének behelyezéséhez szükséges hely.
(*3) Ügyeljen arra, hogy ne zárja el a dekorációs panel légkifúvás kimenetét.

1500 vagy több

200 vagy több

200 vagy több

1500 vagy több

1500 vagy több

1500 vagy több

Telepítéshez szükséges hely
Ha a légkifúvás kimenetét a „lamella lezáró” opciókészlettel zárták le, akkor a telepítéshez 

szükséges hely arra a (lezárt) oldalra vonatkozóan 500 mm, nem 1500 mm.

Légbeszívó rács

Telepítés iránya

Pornyílás

CsőrendszerCsőrendszer

Sarok dekorációs fedél

Előrefúrt nyílás.
Leeresztőcső

Leeresztő cső csatlakozás

Folyadék cső csatlakozó port
Gázcső csatlakozó port

Légbeszívó rács
Légkifúvás kimenet
Elektromos vezeték bevezetését szolgáló furat
Áramellátás vezetékeinek bevezetése

Elem neve

Ellenkező oldal

Ellenkező oldal
2 hely

2 hely
Mennyezeti nyílás

Függesztési pozíció
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300 vagy kevesebb

Lásd az 3. megjegyzést.

Lá
sd

 a
z 

3.
 m

eg
je

gy
zé

st
.
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Te
le

p
ít

és
he

z 
sz

ük
sé

g
es

 h
el

y
27

00
 v

ag
y 

tö
b

b

Lásd az 5. megjegyzést. Leeresztő oldal

Csővezeték 
oldal

Ellenkező oldal

2 hely
Ellenkező oldal

2 hely

Függesztőcsavar

Á
llí
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ó

VAGY

1. Adattábla helye
Az egység adattáblája a kapcsolódoboz fedelén található.
A dekorációs panel adattáblája a csővezeték oldali panel vázon, a sarokfedél alatt található.
2. Opcionális tartozékok telepítésekor vegye �gyelembe az azokhoz kapott dokumentációt.
3. Ügyeljen, hogy a mennyezet és a kazetta közötti távolság legfeljebb 35 mm legyen.
A mennyezeti nyílás maximális mérete 910 mm.
4. Amikor a mennyezetnél a hőmérséklet meghaladja a 30ºC fokot és a relatív páratartalom a 80%-ot, vagy a friss levegőt vezetnek a mennyezethez, akkor további szigetelés (10 mm vagy vastagabb, kőzetgyapot vagy polietilén hab) szükséges. 
5. Érzékelő-készlet telepítése esetén erre a helyre érzékelő fog kerülni. A részleteket lásd az érzékelő-készlet rajzán.  

Megjegyzések

Elem neve

C KERESZTMETSZET NÉZET

A RÉSZLETES ÁBRA

B RÉSZLETES ÁBRA B RÉSZLETES ÁBRA

A RÉSZLETES ÁBRA

300 vagy kevesebb

Függesztési pozíció

Mennyezeti nyílás Lásd az 3. megjegyzést.
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1500 vagy több

200 vagy több

200 vagy több

1500 vagy több

1500 vagy több

1500 vagy több

Telepítéshez szükséges hely

1500 vagy több
2000 vagy több

4000 vagy több

Ha a légkifúvás kimenetét a „lamella lezáró” opciókészlettel zárták le, akkor a telepítéshez 
szükséges hely arra a (lezárt) oldalra vonatkozóan 500 mm, nem 1500 mm.

Vegye �gyelembe az ábráról leolvasható távolságokat.
Álmennyezetbe süllyesztett világítás

Egyéb egységLevegő ventilátor

Lásd az 5. megjegyzést.

Lásd az 6. megjegyzést.

Leeresztő oldal

Csővezeték oldal

Ellenkező oldal
2 hely

Ellenkező oldal
2 hely

Ellenkező oldal
2 hely

Ellenkező oldal
2 hely

Gázcső csatlakozó port
Folyadék cső csatlakozó port

Leeresztő cső csatlakozás

Légbeszívó rács

Leeresztőcső
Előrefúrt nyílás.

Áramellátás vezetékeinek bevezetése
Elektromos vezeték bevezetését szolgáló furat
Légkifúvás kimenet

Sarok dekorációs fedél

Lásd az 3. megjegyzést. Lásd az 
3. megjegyzést.

Te
le

p
ít

és
he

z 
sz

ük
sé

g
es

 h
el

y Á
llí

th
at

ó

Függesztőcsavar
VAGY

1. Adattábla helye
   Az egység adattáblája a kapcsolódoboz fedelén található.
   A dekorációs panel adattáblája a csővezeték oldali panel vázon, a sarokfedél alatt található.
2. Opcionális tartozékok telepítésekor vegye �gyelembe az azokhoz kapott dokumentációt.
3. Ügyeljen, hogy a mennyezet és a kazetta közötti távolság legfeljebb 35 mm legyen.
A mennyezeti nyílás maximális mérete 910 mm.
4. Amikor a mennyezetnél a hőmérséklet meghaladja a 30ºC fokot és a relatív páratartalom a 80%-ot, vagy a friss levegőt vezetnek a mennyezethez, akkor további szigetelés (10 mm vagy vastagabb, kőzetgyapot vagy polietilén hab) szükséges.
5. Érzékelő-készlet telepítése esetén erre a helyre érzékelő fog kerülni. A részleteket lásd az érzékelő-készlet rajzán.
6. Vezeték nélküli távirányító telepítése esetén erre a helyre jelvevő fog kerülni. A részleteket lásd a vezeték nélküli távirányító rajzán.

Megjegyzések
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FXFA-A STANDARD PANELLEL



26

Elem neve

C KERESZTMETSZET NÉZET

 

A RÉSZLETES ÁBRA

B RÉSZLETES ÁBRA B RÉSZLETES ÁBRA

A RÉSZLETES ÁBRA

300 vagy kevesebb

Függesztési pozíció

Mennyezeti nyílás Lásd az 3. megjegyzést.
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1500 vagy több

200 vagy több

200 vagy több

1500 vagy több

1500 vagy több

1500 vagy több

Telepítéshez szükséges hely

1500 vagy több
2000 vagy több

4000 vagy több

Ha a légkifúvás kimenetét a „lamella lezáró” opciókészlettel zárták le, akkor a telepítéshez 
szükséges hely arra a (lezárt) oldalra vonatkozóan 500 mm, nem 1500 mm.

Vegye �gyelembe az ábráról leolvasható távolságokat.
Álmennyezetbe süllyesztett világítás Egyéb egységLevegő ventilátor

Lásd az 5. megjegyzést.

Lásd az 
6. megjegyzést.

Leeresztő oldal

Csővezeték oldal

Ellenkező oldal
2 hely

Ellenkező oldal
2 hely

Ellenkező oldal
2 hely

Ellenkező oldal
2 hely

Gázcső csatlakozó port
Folyadék cső csatlakozó port

Leeresztő cső csatlakozás

Leeresztőcső
Előrefúrt nyílás.

Áramellátás vezetékeinek bevezetése
Elektromos vezeték bevezetését szolgáló furat
Légkifúvás kimenet

Sarok dekorációs fedél

Lásd az 
3. megjegyzést.

Lásd az 
3. megjegyzést.
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Függesztőcsavar
VAGY

Lapos rács szerelvény

1. Adattábla helye
Az egység adattáblája a kapcsolódoboz fedelén található.
A dekorációs panel adattáblája a csővezeték oldali panel vázon, a sarokfedél alatt található.
2. Opcionális tartozékok telepítésekor vegye �gyelembe az azokhoz kapott dokumentációt.
3. Ügyeljen, hogy a mennyezet és a kazetta közötti távolság legfeljebb 35 mm legyen.
A mennyezeti nyílás maximális mérete 910 mm.
4. Amikor a mennyezetnél a hőmérséklet meghaladja a 30ºC fokot és a relatív páratartalom a 80%-ot, vagy a friss levegőt vezetnek a mennyezethez, akkor további szigetelés (10 mm vagy vastagabb, kőzetgyapot vagy polietilén hab) szükséges. 
5. Érzékelő-készlet telepítése esetén erre a helyre érzékelő fog kerülni. A részleteket lásd az érzékelő-készlet rajzán.
6. Vezeték nélküli távirányító telepítése esetén erre a helyre jelvevő fog kerülni. A részleteket lásd a vezeték nélküli távirányító rajzán. 

Megjegyzések
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Megjegyzések

1. Amikor friss levegő beszívó készletet telepít, gondoskodjon hozzáférést 
    biztosító szerviznyílásról.
2. Helyszíni megépítés
3. Ezt a sarok légkifúvót le kell zárni.
4. Szellőzőcső telepítésekor használjon vezetékes adaptert a szellőzőcső összekapcsolására a kültéri egység ventilátorával.
5. Javasolt a beszívott levegő szállítási sebességét a magas ventilátor sebesség ≤20%-ára állítani.
    Ha a beszívott levegő szállítási sebessége túl nagy, akkor növekedhet az üzemi zajszint, és ez érintheti a beltéri egység beszívási hőmérsékletét.
6. Ez jelzi a távolságot a T-csatlakozó bemenete és a beltéri egység bemenete között, amikor a T-csövet csatlakoztatják. 

Légcsatorna

Légcsatorna

Bal oldal

Jobb oldal

Csővezeték oldal

Leeresztő oldal

Lásd az 
3. megjegyzést.

Lásd az 
3. megjegyzést.

Dekorációs panel
Szívókamra

Mennyezeti nyílás

Légszállítás sebessége [m3/min]

St
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[P
a]

·450 x 450 mm·vagy több
Lásd az 1. megjegyzést.

Helyileg beszerezhető

Bemenet

Szerviznyílás panel

T-csatlakozó

Modell megnevezése

A nézet

Szívókamra

Mennyezeti nyílásLd. a formatervezett 
dekorációs panelt

FXFA-A FORMATERVEZETT PANELLEL

FXFA-A WITH FRISS LEVEGŐ BESZÍVÁSSAL
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FXZA-A

FXZA-A

Megjegyzések:

1. A gyártói címke elhelyezési pontjai
    Gyártói címke beltéri egységhez: a belső beszívó rács csőszáján.
    Gyártói címke dekorációs panelhez: a belső beszívó rács belső keretén.
2. Infrás távszabályzó használata esetén ez a pozíció jelvevőként működik. A részletekért tekintse meg az infrás távszabályzóra vonatkozó rajzot.
3. Amikor a mennyezetnél a hőmérséklet meghaladja a 30ºC fokot és a relatív páratartalom a 80%-ot, vagy a friss levegőt vezetnek a mennyezethez, vagy az egység 24 órán keresztül üzemel, akkor további szigetelés (10 mm vagy  
    vastagabb, kőzetgyapot vagy polietilén hab) szükséges.
4. Bár a telepítés egészen 595mm-es szögletes mennyezeti nyílásig elfogadható, tartson 10 mm-es vagy annál kisebb távolságot a központi egység és a mennyezeti nyílás között, hogy biztosítható legyen a panelek átfedésére   
    vonatkozó követelmény.

Dekorációs panel

Csőcsatlakozások oldala

Leeresztő oldal

2. megjegyzés)

Á
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-6
30

)

C keresztmetszet

A keresztmetszet

Függesztőcsavar

B keresztmetszet

300 vagy kevesebb

10 vagy kevesebb
4. megjegyzés)

1500 mm vagy több

1500 mm vagy több

1500 mm vagy több

1500 mm vagy több
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Szerviznyílás panel
450x450 mm vagy több

533 (Függesztési pozíció)

585-595 (Mennyezeti nyílás helye)

Kültéri levegő beszívó (közvetlen csatlakozás)

• Szükséges hely 
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4-M4 Furat

Amikor a kimeneti rács le van zárva, akkor a 
szükséges hely 200 mm vagy több
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Friss fehér N9.5
Daikin Ezüst

Folyadék cső csatlakozó 6,4-es átmérőjű peremes csatlakozás

Gázcső csatlakozó 12,7-es átmérőjű peremes csatlakozás

Leeresztő cső csatlakozás VP20 (külső átm. 26)

Hálózati csatlakozó

Távvezérléskód és vezeték 
csatlakozás

Légkifúvó rács

Beszívó rács

Leeresztő tömlő (tartozék) Belső átm.  25-ös átm. kimenet

Megjegyzések:

1. A gyártói címke elhelyezési pontjai
    Gyártói címke beltéri egységhez: a belső beszívó rács csőszáján.
    Gyártói címke dekorációs panelhez: a belső beszívó rács belső keretén.
2. Infrás távszabályzó használata esetén ez a pozíció jelvevőként működik. A részletekért tekintse meg az infrás távszabályzóra vonatkozó rajzot.
3. Amikor a mennyezetnél a hőmérséklet meghaladja a 30ºC fokot és a relatív páratartalom a 80%-ot, vagy a friss levegőt vezetnek a mennyezethez, vagy az egység 24 órán keresztül üzemel,  
    akkor további szigetelés (10 mm vagy vastagabb, kőzetgyapot vagy polietilén hab) szükséges.
4. Bár a telepítés egészen 660 mm-es szögletes mennyezeti nyílásig elfogadható, tartson 45 mm-es vagy annál kisebb távolságot a központi egység és a mennyezeti nyílás között, hogy  
    biztosítható legyen a panelek átfedésére vonatkozó követelmény.

Dekorációs panel

Csőcsatlakozások oldala

Leeresztő oldal

2. megjegyzés)

Á
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ó 
(0

-6
45

)

C keresztmetszet

A keresztmetszet

Függesztőcsavar

B keresztmetszet

300 vagy kevesebb

45 vagy kevesebb 45 vagy kevesebb

4. megjegyzés)

1500 mm vagy több

1500 mm vagy több

1500 mm vagy több

1500 mm vagy több
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Szerviznyílás panel
450x450 mm vagy több

533 (Függesztési pozíció)

585-660 (Mennyezeti nyílás helye)

Kültéri levegő beszívó (közvetlen csatlakozás)

• Szükséges hely 
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4-M4 Furat

Amikor a kimeneti rács le van zárva, akkor a 
szükséges hely 200 mm vagy több
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 3D082161A

Folyadék cső csatlakozó 6,4-es átmérőjű peremes csatlakozás

Gázcső csatlakozó 12,7-es átmérőjű peremes csatlakozás

Leeresztő cső csatlakozás VP20 (külső átm. 26)

Hálózati csatlakozó

Távvezérléskód és vezeték 
csatlakozás

Légkifúvó rács

Beszívó rács

Leeresztő tömlő (tartozék) Belső átm.  25-ös átm. kimenet
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FXDA10-32A

FXDA40-50A

1 Folyadék cső csatlakozó 6,4-es átmérőjű peremes csatlakozás
2 Gázcső csatlakozó 12,7-es átmérőjű peremes csatlakozás
3 Leeresztő cső csatlakozás VP20 (külső átm. 26, belső átm. 20)
4 Leeresztő tömlő (tartozék) Belső átmérő 25 (kimenet)
5 Vezérlődoboz
6 Elektromos vezeték csatlakozása
7 Hálózati csatlakozó
8  Függesztő konzol
9 Fedőlap ellenőrzéshez
10 Aljzat a leeresztéshez
11 Levegőszűrő (tartozék)

Alsó beszívás esetén

Hátsó beszívás esetén

14x M4 furatok

16x M5 furatok

Függesztőcsavar

(Függesztőcsavar dőlésszöge)

16x 4,7-es átm. furatok

300 vagy több
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300 vagy több300 vagy több

400 vagy több
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Mennyezet

Szerelési tér
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(Szerelési tér)

16x M5 furatokÁ
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A nézet
Ajtó ellenőrzéshez (mennyezeti nyílás)

(Alsó beszívás esetén)

(Szerelődoboz szerelési 
tér az adapter 
vezérlőpanel adapterhez)

Megjegyzések:

1. Hátsó beszívás esetén szereljen kamra fedelet az egység 
    alsó oldalára.
    Alsó beszívás esetén szereljen kamra fedelet az egység 
    hátsó oldalára.
2. Egység adattáblájának helye: kapcsolódoboz fedél.
3. Szereljen légszűrőt a szívóoldalra. (Használjon olyan 
     légszűrőt, amelynek legalább 50%-os a porbegyűjtési 
     hatékonysága gravimetrikus technikánál). Nem szerelhető 
     fel légszűrővel (tartozék), amikor a csatlakozó vezeték a 
     szívóoldalon található. 

1 Folyadék cső csatlakozó 6,4-es átmérőjű peremes csatlakozás
2 Gázcső csatlakozó 12,7-es átmérőjű peremes csatlakozás
3 Leeresztő cső csatlakozás VP20 (külső átm. 26, belső átm. 20)
4 Leeresztő tömlő (tartozék) Belső átmérő 25 (kimenet)
5 Vezérlődoboz
6 Elektromos vezeték csatlakozása
7 Hálózati csatlakozó
8 Függesztő konzol
9 Fedőlap ellenőrzéshez
10 Aljzat a leeresztéshez
11 Levegőszűrő (tartozék)

Alsó beszívás esetén

Hátsó beszívás esetén

18x M4 furatok

Függesztőcsavar

(Függesztőcsavar dőlésszöge)

 22 x 4,7-es furat

300 vagy kevesebb
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Mennyezet

Szerelési tér
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(Szerelési tér)

20x M5 furatok
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A nézet
Ajtó ellenőrzéshez (mennyezeti nyílás)

(Alsó beszívás esetén)

(Szerelődoboz szerelési tér 
az adapter vezérlőpanel 
adapterhez)

Megjegyzések:

1. Hátsó beszívás esetén szereljen kamra fedelet az 
    egység alsó oldalára.
    Alsó beszívás esetén szereljen kamra fedelet az 
    egység hátsó oldalára.
2. Egység adattáblájának helye: kapcsolódoboz fedél.
3. Szereljen légszűrőt a szívóoldalra. (Használjon olyan 
    légszűrőt, amelynek legalább 50%-os a porbegyűjtési 
    hatékonysága gravimetrikus technikánál). Nem 
    szerelhető fel légszűrővel (tartozék), amikor a 
    csatlakozó vezeték a szívóoldalon található. 

20x M5 furatok
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FXDA63A

24x M5 furatok

24x M5 furatok

Alsó beszívás esetén

Függesztőcsavar 
4x m8 ~ m10

(F
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ar

 d
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és
sz
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e)

(Függesztőcsavar dőlésszöge)

26 x átm. 4,7-es furatok

(alsó beszívás esetén)

Mennyezet

Hátsó beszívás esetén

Szerelési tér

A nézet

VP20 (Külső átm.26, Belső átmérő.20)

Ø15,9-es átmérőjű peremes csatlakozás

Függesztő konzol

Elektromos vezeték csatlakozása

Fedőlap ellenőrzéshez

Leeresztő tömlő (tartozék)

Hálózati csatlakozó

Belső átmérő.25 (kimenet)

Leeresztő cső csatlakozás

Leírás
9,5-es átmérőjű peremes csatlakozás

Gázcső csatlakozó

Folyadék cső csatlakozó port

NévElem

Megjegyzések:

1. Hátsó beszívás esetén szereljen kamra fedelet az egység alsó oldalára.
 Alsó beszívás esetén szereljen kamra fedelet az egység hátsó oldalára.

2. Egység adattáblájának helye: kapcsolódoboz fedél.

3. Szereljen légszűrőt a szívóoldalra.
 (használjon olyan légszűrőt, amelynek legalább 50%-os a porbegyűjtési hatékonysága gravimetrikus technikánál).
 Nem szerelhető fel légszűrővel (tartozék), amikor a csatlakozó vezeték a szívóoldalon található 

Vezérlődoboz

Aljzat a leeresztéshez

Levegőszűrő (tartozék)

(Szerelési tér)

400 vagy több

20
 v

ag
y 

tö
b

b

20
 v

ag
y 

tö
b

b

24
0 

va
gy

 tö
b

b

300 vagy több

(Szerelődoboz szerelési 
tér az adapter 
vezérlőpanel 
adapterhez) 

300 vagy több

300 vagy kevesebb

Á
llí

th
at

ó 
(0

~
60

0)

Ajtó ellenőrzéshez 
(mennyezeti nyílás)
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126 P.C.D.

A KERESZTMETSZET NÉZET

A KERESZTMETSZET 
NÉZET

(Előrefúrt nyílás.)

500 vagy több
Szerelési tér

30
0 

va
gy

 tö
bb

Sz
er

el
és

i t
ér

Elem Név Leírás
Folyadék cső csatlakozó port

Gázcső csatlakozó port

Leeresztő cső csatlakozás

Elektromosvezeték-csatlakozás

Hálózati csatlakozó

Ürítő kimenet

Légszűrő

Légbeszívó oldal

Légkifúvó oldal

Adattábla

Ø6,35-ös átmérőjű peremes csatlakozás

Ø12,70-es átmérőjű peremes csatlakozás

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Friss levegő beszívás pozíció

Függesztőcsavar

Függesztési pozíció

Fü
gg

es
zt

és
i p

oz
íc

ió

4-M4 (2. OSZTÁLY)

1. Opcionális tartozékok telepítésekor vegye figyelembe az azokhoz kapott dokumentációt.

2. A mennyezet mélysége változó a konkrét rendszer dokumentációjától függően.

Megjegyzések

FXSA15-32A

126 P.C.D.

A KERESZTMETSZET NÉZET

A KERESZTMETSZET 
NÉZET

(Előrefúrt nyílás.)

500 vagy több
Szerelési tér

30
0 

va
gy

 tö
bb

Sz
er

el
és

i t
ér

5- 4,7-ES ÁTMÉRŐJŰ FURAT

4-M4 (2. OSZTÁLY)

Elem Név Leírás
Folyadék cső csatlakozó port

Gázcső csatlakozó port

Leeresztő cső csatlakozás

Elektromosvezeték-csatlakozás

Hálózati csatlakozó

Ürítő kimenet

Légszűrő

Légbeszívó oldal

Légkifúvó oldal

Adattábla

Ø6,35-ös átmérőjű peremes csatlakozás

Ø12,70-es átmérőjű peremes csatlakozás

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Friss levegő beszívás pozíció

Függesztőcsavar

Függesztési pozíció

Fü
gg

es
zt

és
i p

oz
íc

ió

1. Opcionális tartozékok telepítésekor vegye figyelembe az azokhoz kapott dokumentációt.

2. A mennyezet mélysége változó a konkrét rendszer dokumentációjától függően.

Megjegyzések

FXSA40-50A

126 P.C.D.

A KERESZTMETSZET NÉZET

A KERESZTMETSZET 
NÉZET

(Előrefúrt nyílás.)

500 vagy több
Szerelési tér

30
0 

va
gy

 tö
bb

Sz
er

el
és

i t
ér

4 x M4 (2. OSZTÁLY)

8-ÁTM.
4,7-ES FURAT

Elem Név Leírás
Folyadék cső csatlakozó port

Gázcső csatlakozó port

Leeresztő cső csatlakozás

Elektromosvezeték-csatlakozás

Hálózati csatlakozó

Ürítő kimenet

Légszűrő

Szívóoldal

Légkifúvó oldal

Adattábla

9,52-es átmérőjű peremes csatlakozás

15,90-es átmérőjű peremes csatlakozás

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Friss levegő beszívás pozíció

Függesztőcsavar

Függesztési pozíció

Fü
gg

es
zt

és
i p

oz
íc

ió

1. Opcionális tartozékok telepítésekor vegye figyelembe az azokhoz kapott dokumentációt.

2. A mennyezet mélysége változó a konkrét rendszer dokumentációjától függően.

Megjegyzések
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126 P.C.D.

A KERESZTMETSZET NÉZET

A KERESZTMETSZET 
NÉZET

(Előrefúrt nyílás.)

500 vagy több
Szerelési tér

30
0 

va
gy

 tö
bb

Sz
er

el
és

i t
ér

4 x M4 (2. OSZTÁLY)

8-ÁTM.
4,7-ES FURAT

Elem Név Leírás
Folyadék cső csatlakozó port

Gázcső csatlakozó port

Leeresztő cső csatlakozás

Elektromosvezeték-csatlakozás

Hálózati csatlakozó

Ürítő kimenet

Légszűrő

Szívóoldal

Légkifúvó oldal

Adattábla

9,52-es átmérőjű peremes csatlakozás

15,90-es átmérőjű peremes csatlakozás

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Friss levegő beszívás pozíció

Függesztőcsavar

Függesztési pozíció

Fü
gg

es
zt

és
i p

oz
íc

ió

1. Opcionális tartozékok telepítésekor vegye figyelembe az azokhoz kapott dokumentációt.

2. A mennyezet mélysége változó a konkrét rendszer dokumentációjától függően.

Megjegyzések

FXSA63-80A

126 P.C.D.

4 x M4 (2. OSZTÁLY)

4,7-ES ÁTMÉRŐJŰ FURAT

A KERESZTMETSZET NÉZET

A KERESZTMETSZET 
NÉZET

(Előrefúrt nyílás.)

500 vagy több
Szerelési tér

30
0 

va
gy

 tö
bb

Sz
er

el
és

i t
ér

Elem Név Leírás
Folyadék cső csatlakozó port

Friss levegő beszívás pozíció

Függesztőcsavar

Gázcső csatlakozó port

Leeresztő cső csatlakozás

Elektromosvezeték-csatlakozás

Hálózati csatlakozó

Ürítő kimenet

Légszűrő

Légbeszívó oldal

Légkifúvó oldal

Adattábla

9,52-es átmérőjű peremes csatlakozás

15,90-es átmérőjű peremes csatlakozás

Függesztési pozíció

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Fü
gg

es
zt

és
i p

oz
íc

ió

1. Opcionális tartozékok telepítésekor vegye figyelembe az azokhoz kapott dokumentációt.

2. A mennyezet mélysége változó a konkrét rendszer dokumentációjától függően.

Megjegyzések

FXSA100-125A
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126 P.C.D.

4 x M4 (2. OSZTÁLY)

4,7-ES ÁTMÉRŐJŰ FURAT

A KERESZTMETSZET NÉZET

A KERESZTMETSZET 
NÉZET

Elem Név Leírás
Folyadék cső csatlakozó port

(Előrefúrt nyílás.)

500 vagy több
Szerelési tér

30
0 

va
gy

 tö
bb

Sz
er

el
és

i t
érFriss levegő beszívás pozíció

Függesztőcsavar

Gázcső csatlakozó port

Leeresztő cső csatlakozás

Elektromosvezeték-csatlakozás

Hálózati csatlakozó

Ürítő kimenet

Légszűrő

Légbeszívó oldal

Légkifúvó oldal

Adattábla

9,52-es átmérőjű peremes csatlakozás

15,90-es átmérőjű peremes csatlakozás

Függesztési pozíció

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Fü
gg

es
zt

és
i p

oz
íc

ió

1. Opcionális tartozékok telepítésekor vegye figyelembe az azokhoz kapott dokumentációt.

2. A mennyezet mélysége változó a konkrét rendszer dokumentációjától függően.

Megjegyzések

FXSA140A
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25
00

 v
ag

y 
tö

bb

120 vagy kevesebb

50 vagy több
Szükséges hely

50 vagy több

Szükséges hely

Vízszintes lapát

Beltéri légáramlás

Elülső rács rögzítőcsavarok

A teljes kinyitott elülső panel méretei

Az egység külső méretei

A furatok szabványos helye a falban

Furat a beágyazott 
csővezetékeknek

Furat a beágyazott csővezetékeknek

A            jelzés mutatja a csővezeték irányát.

A kültéri egység alá ne helyezzen semmilyen tárgyat. Magas páratartalom (>80%) esetén 
az eldugult leeresztő kimenet, vagy a szennyezett légszűrők miatt a cseppvíz kicsepeghet.

Megjegyzések

Hűtőközeg szűrő

Folyadékcső

Folyadékcső

Gázcső
12,7 mm átmérőjű CuT

6,4mm átmérőjű CuT

Leeresztő tömlő VP13

Belső átmérő: 15 mm

Külső átmérő: 18 mm

Előrefúrt nyílás.

Előrefúrt nyílás

Rugalmas cső

Rugalmas cső

Elülső rács

Előlap Levegőkimeneti 
nyílás

Lapát dőlésszöge
Fel/le (automatikus)

Hűtés
Száraz Fűtés Ventilátor

Bal/jobb (kézikönyv)

Adattábla helye

Furat a csővezetékeknek

Furat a 
csővezetékeknek

Furat a csővezetékeknek

Furat a 
csővezetékeknek

Furat a csővezetékeknekFurat a csővezetékeknek

Körülbelül 415

Körülbelül 290

Körülbelül 300

Körülbelül 460

Körülbelül 475

Gázcső
Körülbelül 460

Leeresztőcső
Körülbelül 420

Körülbelül 365

Magas helyeken telepítéshez

FXAA40-50A

   

    

Sz
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90
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y 
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bb
30

 v
ag

y 
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bb

Sz
ük

sé
ge

s 
he

ly

25
00

 v
ag

y 
tö

bb

120 vagy kevesebb

50 vagy több
Szükséges hely

50 vagy több

Szükséges hely

Vízszintes lapát

Beltéri légáramlás

Elülső rács rögzítőcsavarok

A teljes kinyitott elülső panel méretei

Az egység külső méretei

A furatok szabványos helye a falban

Furat a beágyazott 
csővezetékeknek

Furat a beágyazott csővezetékeknek

A            jelzés mutatja a csővezeték irányát.

A kültéri egység alá ne helyezzen semmilyen tárgyat. Magas páratartalom (>80%) esetén 
az eldugult leeresztő kimenet, vagy a szennyezett légszűrők miatt a cseppvíz kicsepeghet.

Megjegyzések

Hűtőközeg szűrő

Leeresztőcső

Gázcső

Folyadékcső

Folyadékcső

Gázcső
12,7 mm átmérőjű CuT

6,4mm átmérőjű CuT

Leeresztő tömlő VP13

Belső átmérő: 15 mm

Külső átmérő: 18 mm

Előrefúrt nyílás.

Előrefúrt nyílás.

Rugalmas cső

Rugalmas cső

Elülső rács

Előlap Levegőkimeneti nyílás

29

Lapát dőlésszöge
Fel/le (automatikus)

Hűtés
Száraz Fűtés Ventilátor

Bal/jobb (kézikönyv)

Furat a csővezetékeknek Furat a csővezetékeknek

Furat a 
csővezetékeknek

Furat a csővezetékeknekFurat a csővezetékeknek

Furat a 
csővezetékeknek

Adattábla helye

Körülbelül 475

Körülbelül 460

Körülbelül 415

Körülbelül 308

Körülbelül 290

Körülbelül 365

Körülbelül 420

Körülbelül 460

Magas helyeken telepítéshez

FXAA15-32A
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MEGJEGYZÉSEK

A              jelzés mutatja a csővezeték irányát. A kültéri egység alá ne helyezzen semmilyen tárgyat. Magas páratartalom (>80%) esetén 
az eldugult leeresztő kimenet, vagy a szennyezett légszűrők miatt a cseppvíz kicsepeghet. 

Körülbelül 365

Körülbelül 420

Körülbelül 460
Folyadékcső

A teljes kinyitott elülső panel méretei

Gázcső

Leeresztőcső

Furat a csővezetékeknek Furat a csővezetékeknek

Furat a 
csővezetékeknek

Furat a 
csővezetékeknek

Adattábla helye

A furatok szabványos helye a falban

Vízszintes lapát

Furat a csővezetékeknek

Furat a beágyazott 
csővezetékeknek

Előlap

50 vagy több
Szükséges hely

Fel/le (automatikus)

Fűtés

Bal/jobb (kézikönyv)

Ventilátor

Lapát dőlésszöge

Elülső rács
Előrefúrt nyílás

Hűtés
Száraz

Szükséges hely

Az egység külső méretei

Furat a beágyazott csővezetékeknek

50 vagy több

Előrefúrt nyílás

Sz
ük

sé
ge

s h
ely

Sz
ük

sé
ge

s h
ely

90
 va

gy
 tö

bb
30

 va
gy

 tö
bb

25
00

 va
gy

 tö
bb

120 vagy kevesebb

Magas helyeken telepítéshez

Levegőkimeneti 
nyílás

Furat a csővezetékeknek

HASZNÁLJA A MÉRŐSZALAGOT AT ÁBRA SZERINT

Helyezze a mérőszalag
végét ide:

FURAT BETONFALHOZ FURAT BETONFALHOZ

CSŐNYÍLÁS KÖZÉPPONTJA: 90 mm-el LEJJEBB

100 mm-el A KÖVETKEZŐ FELÉ:
EGYSÉG JOBB
OLDALSÓ FELÜLET

Folyadékcső vége

EGYSÉG KÖRVONALÁHOZ

EGYSÉG SZÉLESSÉGE: 1050 mm

HA CSAVAROKKAL
RÖGZÍTI 
AZ EGYSÉGET 
EHHEZ A LEMEZHEZ,
AKKOR CSAVARRAL 
RÖGZÍTSE
EZT A LEMEZT 
A FALHOZ

EGYSÉG MAGASÁGA: 290 mm

525mm BALRA ÉS JOBBRA
145mm FELFELÉ ÉS LEFELÉ

Gázcső vége

egység középpontja

HELYEZZEN EL SZINTMÉRŐT
125 mm-re AZ EGYSÉGTŐL
BAL

OLDALSÓ FELÜLET

CSŐNYÍLÁS KÖZÉPPONTJA
83 mm-el BALRA

CSŐNYÍLÁS
KÖZÉPPONT
100 mm-el A KÖVETKEZŐ FELÉ:
JOBBRA

Körülbelül 290
Rugalmas cső
Rugalmas cső

Körülbelül 300

Körülbelül 415

Körülbelül 460

Körülbelül 475

Folyadékcső
9,5 mm átmérőjű CuT

Gázcső
15,9 mm átmérőjű CuT

Leeresztő tömlő VP13
Belső átmérő: 15 mm

Külső átmérő: 18 mm

Hűtőközeg szűrő

Beltéri légáramlás

Elülső rács rögzítőcsavarok

FXAA63A
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www.daikin.eu/building-a-circular-economy

Innováció révén
 › Lássuk el VRV 5 termékpalettánkat az 
alacsonyabb GWP értékű hűtőközeggel, az 
R-32-vel

 › Kínáljunk valós adatokon alapuló, 
kiemelkedő hatékonyságot

 › Alkalmazza az egyedülálló, automatikusan 
tisztuló szűrőket, hogy az év minden napján, 
24 órában maximalizálja a hatékonyságot

Körforgásos gazdaság révén
 › Üdvözöljük a tanúsított, kiosztott hűtőközeg 
kvótákat, hogy minél több hűtőközeget 
hasznosítsanak újra

 › Növeljük a visszanyert hűtőközegek 
visszaküldésének gyakoriságát

 › Hasznosítsa újra a hűtőközeget 
karbantartási célból hűtőközeg 
újrahasznosító berendezésünk segítségével

Elhatároztuk, hogy csökkentjük ökológiai lábnyomunkat, célunk, hogy 2050-re elérjük a CO₂ semlegességet.
Utunk állomásait a körforgásos gazdaság, az innováció és az intelligens használat jelentik. 
Eljött a cselekvés ideje. Csatlakozzon hozzánk a HVAC-R fenntartható jövőjének létrehozásában.

Intelligens használat révén
 › Szorosan kövesse nyomon az energiafogyasztást 
a Daikin felhő szolgáltatáson keresztül

 › Vegye számításba a szakértők rendszer 
hatékonyság folyamatos optimalizálására 
vonatkozó tanácsát

 › Az optimális üzemeltetés és működés érdekében 
tegye lehetővé a megelőző karbantartást

 › Előzze meg az energiapazarlást hotel-
kulcskártyával, érzékekkel

A fenntartható  
jövő létrehozása  
együttes erővel

Vessük el a klímavédelem magvait a Daikinnal

ECPHU20 -210B 08/2020

A jelen közlemény csak tájékoztatási célokat szolgál, és semmilyen 

kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V részéről. A Daikin Europe 

N.V. e közlemény tartalmát legjobb tudása szerint állította össze. Az itt bemutatott 

termékek és szolgáltatások teljességére, pontosságára, illetve adott cél szerinti 

megbízhatóságára, megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett 

vagy vélelmezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés 

nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten visszautasít bármilyen 

felelősséget, mely a jelen közlemény használatából és/vagy értelmezéséből fakadó, 

a legszélesebb értelemben vett, közvetlen vagy közvetett károkból származhat. A 

teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll. 

Klórmentes papírra nyomtatva. Készítette a La Movida. 

Daikin Hungary Kft   Fehérvári út 84/a, H-1117 Budapest, Hungary · Tel.: 0036/1/46 44 500 · Fax: 0036/1/46 44 501 · e-mail: office@daikin.hu · www.daikin.hu


