Hjälp oss att skapa

en hållbar
framtid

Lägre CO2-ekvivalent och
marknadsledande verkningsgrad

CO
Lägre
CO2-ekvivalent

ErP 2021
KOMPATIBEL

Industriledande
verklig effektivitet

Erbjuder samma flexibilitet
som R-410A-enheter

Varierande
köldmedietemperatur

Låt oss skapa en hållbar framtid

tillsammans

För oss är det viktigt att värna om miljön och att minska vår miljöpåverkan i största möjliga mån. Därför är vårt mål
att vara fullständigt CO2-neutrala senast 2050. För att lyckas med detta jobbar vi med tre ledord – cirkulär ekonomi,
innovation och smart användning.
En cirkulär ekonomi, innovation och smart användning – dessa är våra språngbrädor på vägen.
Miljöarbetet kan inte vänta. Det är dags att agera nu. Hjälp oss för att skapa en hållbar framtid för HVAC-R.

INNOVATION

CIRKULÄR EKONOMI

SMART ANVÄNDNING

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

2013
Första R32-spliten
Ururu Sarara

+

+

2016

+

2017

Hel serie av optimerade
splitar med R32
Första Sky Air med R32

Hel serie av optimerade
Sky Air-enheter med R32
Lansering av HFOkylaggregat

2018
Lansering av
Daikin Altherma
värmepumpsserie
med R-32

+

2020

Lansering av
VRV 5 med R-32

Vi fortsätter att innovera för att minska vår miljöpåverkan
År 2013 lanserade vi vår första split med köldmediet R32 – Ururu Sarara. Sedan dess har vi jobbat hårt för att kunna fortsätta lansera enheter med
miljövänliga köldmedium som har låg GWP-påverkan. Det senaste tillskottet i vårt framtidssäkrade utbud är VRV5 S-serien.

Fördelar med R-32
› Lägre global uppvärmningspotential
(GWP): endast en tredjedel av R-410A
› Lägre köldmediefyllning: 10% mindre i
jämförelse med R-410A
› Högre energieffektivitet
› Köldmedium med en komponent, lätt att
hantera och återvinna

100%

71%
R-32
Inverkan på den globala uppvärmningen

-71%

inverkan på den globala uppvärmningen

Nedfasningsmålet av F-gas
Tack vare övergången till R-32 ligger vi bra till när det gäller nedfasningsmålet av F-gas. I och med detta kan vi göra affärer på ett
hållbart sätt samtidigt som vi säkerställer vår framtida tillväxt.

Med människan i fokus
Daikins mål är:
- det mest hållbara systemet;
- enkelt och mångsidigt att installera;
- med trovärdiga uppgifter.

ErP 2021

Industriledande
verklig effektivitet

KOMPATIBEL
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Den bästa
VRV som vi
skapat
Lägre CO2-ekvivalent och
marknadsledande mångsidighet

Bästa hållbarhet
Reducerad CO2-ekvivalent tack vare användning av köldmediet R-32
		
• Global Warming Potential (GWP) för R-32 är 68 % lägre än R-410A
		
• 10% lägre köldmediefyllning

CO

Köldmedium med en komponent, lätt att återanvända och återvinna
Bästa hållbarhet genom hela livscykeln tack vare marknadsledande årstidsrelaterad verkningsgrad i realtid
ErP 2021
KOMPATIBEL

Industriledande servicevänlighet och hantering
Enkelfläktsserie med låg höjd
Enkel att transportera tack vare dess kompakta design
Bredare åtkomstområde för att det ska vara lättare att nå alla huvudkomponenter
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Mångsidig design
Jämförbara som installationsflexibilitet med R-410A, så att inomhusenhetens installation kan
utföras i rum med en minsta yta ner till 10 m²!

3
54

21

Ljudtrycksnivå ner till 39 dB(A) tack vare fem olika steg som passar driften
Automatisk ESP-inställning upp till 45 Pa för att tillåta kanalisering
ESP upp till 45 Pa

Ljudtrycksnivå ner
till 39 dB(A)

Utrustad för komfort
Intuitiv online- och röstkontroll
Gränssnitt med hemmakontrollsystem
Variabel köldmedietemperatur för optimal komfort
Specialutvecklad inomhusenhet i 10-klassen för små, välisolerade rum
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Vår nya
Ny assymetrisk fläktdesign
› Två höga ESP-inställningar
› Låga ljudnivåer

Kompakta mått
› Enkel att transportera tack vare dess
kompakta storlek och enkelfläktsdesign

Ny design på höljet med
fyra handtag för att
underlätta transport

Specialdesignat
galler

Köldmediekylt kretskort

› Lågt tryckfall
› Man riskerar inte att
komma åt fläkten

Med integrerad:
› kopplingsplint för kyla/värme
› 7-segmentsdisplay för snabbare
och mer exakt avläsning av fel
och inställningar

Nya avstängningsventiler

Unik värmeväxlare med tre rader
› Bidrar till förstklassig årstidsrelaterad
verkningsgrad

Unik swingkompressor från Daikin
› Inget slitage
› Förhindrar att köldmedium läcker ut
› Hög årstidsrelaterad verkningsgrad
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› Flyttad för att möjliggöra
anslutning till framsidan eller sidan
› Hårdlödd för ökad tillförlitlighet

NYHET RXYSA-AV1/AY1

VRV 5 S-serien
Lägre CO2-ekvivalent och marknadsledande flexibilitet

460 mm

1.100 mm

› Reducerad CO2-ekvivalent tack vare användandet av R-32 som har
lägre GWP och mindre köldmediemängd
› Bästa hållbarhet genom hela livscykeln tack vare marknadsledande
årstidsrelaterad verkningsgrad i realtid
› Enkelfläktsserie med låg höjd
› Enkel att transportera tack vare dess låga vikt och kompakta design
› Bredare åtkomstområde för att enkelt nå alla nyckelkomponenter
› Erbjuder samma flexibilitet som R-410A-enheter
› Inomhusenhet särskilt framtagen för R-32, vilket ger en låg ljudnivå
och maximal effektivitet

869 mm

Endast

869 mm

120 m längsta rörledningslängd
40 m längsta längden efter första förgreningen

15 m

nivåskillnad mellan
inomhusenheter

50 m

nivåskillnad mellan inomhusoch utomhusenheter

RXYSA-AV/AY1

hög!

ErP 2021

CO

300 m, total rörlängd

KOMPATIBEL

Överensstämmer redan med

LOT 21 - Tier 2

Reducerad
CO2-ekvivalent

All teknisk information om RXYSA-AV1/AY1
finns på my.daikin.eu
Utomhusenhet
Kapacitetsområde
Kylkapacitet
Värmekapacitet

Prated,c
Prated,h
Max.
Rekommenderad kombination

HP
kW
kW
kW

6 °CVT

Strömförsörjning
Ström - 50 Hz

RXYSA5AV1
5
14,0
9,7
16,0

RXYSA6AV1
6
15,5
10,7
18,0

RXYSA4AY1
4
12,1
8,4
14,2

RXYSA5AY1
5
14,0
9,7
16,0

RXYSA6AY1
6
15,5
10,7
18,0

3xFXSA25A2VEB + 4xFXSA32A2VEB 2xFXSA32A2VEB + 3xFXSA25A2VEB + 4xFXSA32A2VEB 2xFXSA32A2VEB +
1xFXSA32A2VEB
2xFXSA40A2VEB 1xFXSA32A2VEB
2xFXSA40A2VEB

ηs,c
ηs,h
SEER
SCOP
Max. antal anslutningsbara inomhusenheter
Indexanslutning
Min.
inomhus
Nom.
Max.
Dimensioner
Enhet
Höjd x Bredd x Djup
Vikt
Enhet
Ljudeffektsnivå
Kyla
Nom.
Värme
Nom.
Värme
Enligt ENER LOT21
Ljudtrycksnivå
Kyla
Nom.
Värme
Nom.
Driftområde
Kyla
Min.~Max.
Värme
Min.~Max.
Köldmedium
Typ/GWP
Mängd
Röranslutningar
Vätska
Y.D.
Gas
Y.D.
Total
system
Verklig
rörledningslängd
Nivåskillnad

RXYSA4AV1
4
12,1
8,4
14,2

Publicerad data
med verkliga
inomhusenheter

Erbjuder samma
flexibilitet som
R-410A-enheter

UE - IE

%
%

mm
kg
dBA
dBA
dBA
dBA
°CTT
°CVT

324,5
200,5
8,2
5,1
13 (1)
50
100
130

306,1
185,7
7,7
4,7
16 (1)
62,5
125
162,5

67
68
57
49
50

68,1
69,2
59
51
52

kg/TCO2Eq
mm
mm
m

301,0
312,5
183,6
193,1
7,6
7,9
4,7
4,9
18 (1)
13 (1)
70
50
140
100
182
130
869x1.100x460
102
69
67
70
68
60
57
51
49
52
50
-5,0 ~ 46,0
-20,0 ~ 16
R-32/675
3,40 / 2,30
9,52
15,9
300

Utomhusenheten
i högsta läge

m

50

Inomhusenheten
i högsta läge

m

40

Fas / Frekvens / Spänning
Max amperestyrka i säkring (MFA)

Hz/V
A

1~/50/220-240
32

294,8
178,8
7,4
4,5
16 (1)
62,5
125
162,5

289,9
176,8
7,3
4,5
18 (1)
70
140
182

68,1
69,2
59
51
52

69
70
60
51
52

3~/50/380-415
16

(1) Faktiska antalet enheter beror på typ av inomhusenhet och begränsningarna i anslutningsförhållande för systemet (som är 50% <= 130%)
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Den mest bekväma kassetten

har blivit bättre

Ny rundblåsande kassett
› Större luftriktare och ny sensorlogik förbättrar luftfördelningen i rummet ytterligare
› Största urvalet av paneler för kassetter – upp till åtta olika paneler

Svart självrengörande panel

Svart designpanel

Helvit standardpanel

Vit designpanel

› Levereras med 360° luftflöde och intelligenta sensorer
› Självrengörande paneler finns tillgängliga i svart och vitt

närvarosensor

golvsensor

Självrengörande filter
Damm kan enkelt tas bort
med en dammsugare
utan att enheten behöver
öppnas.

* Erbjuds som tillval
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NYHET FXFA-A

Rundblåsande kassett
360° luftutblås för optimal verkningsgrad och komfort
› Optimerad design för köldmediet R-32
› Alternativ för automatisk filterrengöring ger högre verkningsgrad
och komfort samt lägre underhållskostnader
› Två smarta sensorer (tillval) förbättrar verkningsgraden och
komforten
› Det bredaste urvalet någonsin av dekorationspaneler: Design-,
standard- och självrengörande paneler i vitt (RAL9010) och svart
(RAL9005)
› Större luftriktare och unikt svängmönster förbättrar jämn
luftfördelning
› Individuell luftriktarstyrning ger god flexibilitet – passar alla
rumsutformningar utan att man behöver flytta på enheten
› Lägsta installationshöjden på marknaden: 214 mm för klass 20-63
› Friskluftsintag som tillval
› Med grenrörsanslutning kan luftfördelningen optimeras i
oregelbundna rum eller för att föra in luft i små närliggande rum

FXFA-A

NYHET

BRC1H52W

BRP069C51

Huvudenhet
Förgreningens utflöde

Huvudutflöde

Vit panel

Vit självrengörande panel

Svart panel

Svart designpanel

› Standard kondensvattenpump med 675 mm lyfthöjd ökar
flexibiliteten och installationstiden

All teknisk information om FXFA-A
finns på my.daikin.eu
Inomhusenhet
Kylkapacitet
Värmekapacitet
Ineffekt - 50 Hz
Dimensioner
Vikt
Hölje
Dekorationspanel

Fläkt
Luftfilter
Ljudeffektsnivå
Ljudtrycksnivå
Köldmedium
Röranslutningar

Strömförsörjning
Ström - 50 Hz
Kontrollsystem

Total kapacitet
Total kapacitet
Kyla
Värme
Enhet
Enhet
Material
Modell

vid hög fläkthastighet
vid hög fläkthastighet
vid hög fläkthastighet
vid hög fläkthastighet
Höjd x Bredd x Djup

FXFA 20A
kW 2,20
kW 2,50
kW
kW
mm
kg

Dimensioner Höjd x Bredd x Djup
mm
Vikt
kg
Vid hög fläkthastighet m³/min
Luftflöde Kyla
50 Hz
Värme Vid hög fläkthastighet m³/min
Typ
Kyla
Vid hög fläkthastighet
dBA
Kyla
L/ML/M/MH/H
dBA
Värme
L/ML/M/MH/H
dBA
Typ/GWP
Vätska
Y.D.
mm
Gas
Y.D.
mm
Kondensvatten
Fas / Frekvens / Spänning
Hz/V
Max amperestyrka i säkring (MFA) (1)
A
Infraröd fjärrkontroll
Trådansluten fjärrkontroll

25A 32A
2,80 3,60
3,20 4,00
0,04
0,04

40A
4,50
5,00

50A
5,60
6,30
0,05
0,05
204x840x840
19

63A
7,10
8,00
0,06
0,06

80A
100A
125A
9,00
11,20
14,00
10,00
12,50
16,00
0,09
0,12
0,19
0,09
0,12
0,19
246x840x840
288x840x840
18
21
24
26
Galvaniserad stålplåt
Standardpaneler: BYCQ140E - vit med grå luftriktare / BYCQ140EW - helvit / BYCQ140EB - svart
Självrengörande paneler BYCQ140EGF - vit/BYCQ140EGFB - svart
Designpaneler: BYCQ140EP - vit / BYCQ140EPB - svart
Standardpaneler: 65x950x950 / Självrengörande paneler: 148x950x950 / Designpaneler: 106x950x950
Standardpaneler: 5,5 / Självrengörande paneler: 10,3 / Designpaneler: 6,5
12,8
14,8
15,1
16,6
23,3
28,8
33,0
12,8
14,8
15,1
16,6
23,3
28,8
33,0
Plastnät
49 (4)
51 (4)
53 (4)
55 (4)
60 (4)
61 (4)
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)
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)
R-32 / 675
6,35
9,52
9,52
12,7
15,9
VP25 (Y.D. 32 / I.D. 25)
1~/50/60/220-240/220
6
BRC7FA532F (2)
BRC1H52W/S/K

(1) MFA används för att välja strömbrytare och jordfelsbrytare. För mer information om varje kombination, se ritningen för elektriska data
(2) Måste kombineras med Madoka trådansluten fjärrkontroll.
(3) L/ML/M/MH/H är de olika tillgängliga fläkthastigheterna. L= låg; ML= medium låg; M= medium; MH= medium hög; H= hög
(4) Ljud från designerpanelen: +3dB
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NYHET FXZA-A

Designkassett
Unik design på marknaden som integreras i taket
› Optimerad design för köldmediet R-32
› Helt plan integrering i standardmoduler för innertak, så att endast
8 mm sticker ner
› Anmärkningsvärd blandning av ikonisk design och förträfflig
konstruktion, med elegant yta i vitt eller en kombination av silver
och vit
› Två smarta sensorer (tillval) förbättrar verkningsgraden och
komforten
› 15-klassenhet särskilt utvecklad för små eller välisolerade rum, så
som hotellrum och små kontor.
› Individuell luftriktarstyrning ger god flexibilitet – passar alla
rumsutformningar utan att man behöver flytta på enheten

FXZA-A

NYHET

BRC1H52W

BRP069C51

› Friskluftsintag som tillval
› Standard kondensvattenpump med 630 mm lyft ökar flexibiliteten
och installationstiden

All teknisk information om FXZA-A
finns på my.daikin.eu
Inomhusenhet
Kylkapacitet
Värmekapacitet
Ineffekt - 50 Hz

FXZA
Total kapacitet Vid hög fläkthastighet
kW
Total kapacitet Vid hög fläkthastighet
kW
Kyla
Vid hög fläkthastighet
kW
Värme
Vid hög fläkthastighet
kW
Dimensioner
Enhet
Höjd x Bredd x Djup
mm
Vikt
Enhet
kg
Hölje
Material
Dekorationspanel Modell
Färg
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup
mm
Vikt
kg
Dekorationspanel 2 Modell
Färg
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup
mm
Vikt
kg
Dekorationspanel 3 Modell
Färg
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup
mm
Vikt
kg
Dekorationspanel 4 Modell
Färg
Dimensioner Höjd x Bredd x Djup
mm
Vikt
kg
Kyla
Vid hög fläkthastighet m³/min
Fläkt
Luftflöde Värme Vid hög fläkthastighet m³/min
50 Hz
Luftfilter
Typ
Ljudeffektsnivå
Kyla
Vid hög fläkthastighet
dBA
Låg / medelhög / hög fläkthastighet
dBA
Ljudtrycksnivå
Kyla
Låg / medelhög / hög fläkthastighet
dBA
Värme
Köldmedium
Typ/GWP
Röranslutningar
Vätska
Y.D.
mm
Gas
Y.D.
mm
Kondensvatten
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning
Hz/V
Ström - 50 Hz
Max amperestyrka i säkring (MFA)
A
Kontrollsystem
Infraröd fjärrkontroll
Trådansluten fjärrkontroll

15A
1,70
1,90

20A
2,20
2,50
0,043
0,043

25A
2,80
3,20

32A
3,60
4,00
0,045
0,045

40A
4,50
5,00
0,059
0,059

50A
5,60
6,30
0,092
0,092

260x575x575
15,5

8,5
8,5

16,5
Galvaniserad stålplåt
BYFQ60C2W1W
Vit (N9.5)
46x620x620
2,8
BYFQ60C2W1S
SILVER
46x620x620
2,8
BYFQ60B2W1
Vit (RAL9010)
55x700x700
2,7
BYFQ60B3W1
VIT (RAL9010)
55x700x700
2,7
9,0
10,0
9,0
10,0
Plastnät
50
51
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
25,5/30,0/33,0
26,0/30,0/33,5
R-32 / 675
6,35

8,7
8,7
49

25,5/28,0/31,5
25,5/28,0/31,5

25,5/29,5/32,0
25,5/29,5/32,0

18,5

11,5
11,5

14,0
14,0

54
28,0/32,0/37,0
28,0/32,0/37,0

60
33,0/40,0/43,0
33,0/40,0/43,0

9,52

12,7
VP20 (I.D. 20/Y.D. 26)
1~/50/60/220-240/220
6
BRC7EB530W (standardpanel) / BRC7F530W (vit panel) / BRC7F530S (grå panel) (1)
BRC1H52W/S/K

Måtten innefattar ej styrboxen
(1) Måste kombineras med Madoka trådansluten fjärrkontroll.

11

Självrengörande filter
för undertaksenheter

Den unika automatiska filterrengöringen ger högre effektivitet och
komfort med lägre underhållskostnader
luftflödetsriktning

Minskade driftkostnader
› Automatisk filterrengöring säkerställer låga underhållskostnader

eftersom filtret alltid är rent
UNIK
Patent
sökta

Ändring av verkningsgradsprofil för kanaldragen inomhusenhet under drift
Upp till 20 % energi
100%
kan sparas tack vare
Gradvis förlust av
självrengörande
verkningsgrad
filter
p.g.a. smutsigt
filter
0%
start

6 månader

12 månader

Enkel och snabb rengöring
› Dammboxen kan tömmas med en dammsugare för snabb och enkel
rengöring
› Inga fler smutsiga tak

Hur fungerar det?

Förbättrad kvalitet på inomhusluften

1 Schemalagd självrengöring av filter
2 Damm samlas i en dammbox som är
integrerad i enheten

› Optimalt luftflöde eliminerar drag och isolerar ljud

Hög tillförlitlighet
› Förhindrar igensatta filter, vilket resulterar i problemfri drift

Unik teknik

3 Dammet är lätt att ta bort med en
dammsugare

› Unik och innovativ filterteknik inspirerad av
Daikins självrengörande kassett

Kombinationstabell

BAE20A62

www.youtube.com/DaikinEurope

Split/Sky Air

VRV

FDXM-F9

FXDA-A/FXDQ-A3

25

35





50

60

BAE20A82
BAE20A102

12





15

20

25

32









Specifikationer
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BAE20A62

63
Höjd (mm)
Bredd (mm)


Djup (mm)

BAE20A82

BAE20A102

210
830

1.030
188

1.230

NYHET FXDA-A

Slimmad undertaksenhet

insug
baktill

Smäcker design för flexibel installation
› Optimerad design för köldmediet R-32
› 10-klassenhet särskilt utvecklad för små eller välisolerade rum, så
som hotellrum och små kontor.
› Kompakta mått gör den lämplig för inbyggnad i ett undertak på
bara 240 mm

utblås
insug
undertill

SERIE A (15, 20, 25, 32)

FXDA-A
200 mm

NYHET
700 mm
50 mm

› Medelhögt externt statiskt tryck upp till 44 Pa underlättar enhetens
användning med flexibla kanaler av varierande längd
› Diskret dolda i väggen: endast utsläpps- och insugsgallren är synliga
› Alternativ med självrengörande filter säkerställer maximal
verkningsgrad, komfort och tillförlitlighet genom regelbunden
rengöring av filtret (tillval)
› Flexibel installation, då luftens tillopp kan ändras från baksidan till
undersidan

BRC1H52W

BRP069C51

› Standard kondensvattenpump med 600 mm lyfthöjd ökar
flexibiliteten och installationstiden

All teknisk information om FXDA-A
finns på my.daikin.eu
All teknisk information om BAE20A
finns på my.daikin.eu
Inomhusenhet
Kylkapacitet
Värmekapacitet
Ineffekt - 50 Hz

NYHET

Tillval med självrengörande filter

FXDA
10A
15A
20A
25A
32A
Total kapacitet Vid hög fläkthastighet
kW
1,10
1,70
2,20
2,80
3,60
Total kapacitet Vid hög fläkthastighet
kW
1,30
1,90
2,50
3,20
4,00
Kyla
Vid hög fläkthastighet
kW
0,042
0,057
0,068
Värme
Vid hög fläkthastighet
kW
0,042
0,057
0,068
Nödvändig takhöjd >
mm
240
Dimensioner
Enhet
Höjd x Bredd x Djup
mm
200x750x620
Vikt
Enhet
kg
22,0
Hölje
Material
Galvaniserat stål
Luftflöde - 50 Hz Kyla
Vid hög fläkthastighet m³/min
5,2
6,5
8,0
Fläkt
Yttre statiskt
Fabriksinställd/Hög
Pa
10/30,0
tryck - 50 Hz
Luftfilter
Typ
Löstagbar/tvättbar
Ljudeffektsnivå
Kyla
Vid hög fläkthastighet
dBA
48
50
51
Låg / medelhög / hög fläkthastighet
dBA 26 / 28 / 29 27,0/31,0/32,0
27,0/31,0/33,0
Ljudtrycksnivå
Kyla
Köldmedium
Typ/GWP
R-32 / 675
Röranslutningar
Vätska
Y.D.
mm
6,35
Gas
Y.D.
mm
9,52
Kondensvatten
VP20 (I.D. 20/Y.D. 26)
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning
Hz/V
1~/50/60/220-240/220
Ström - 50 Hz
Max amperestyrka i säkring (MFA)
A
6
Kontrollsystem
Infraröd fjärrkontroll
BRC4C65 / BRC4C66 (1)
Trådansluten fjärrkontroll
BRC1H52W/S/K

40A
4,50
5,00
0,075
0,075

50A
5,60
6,30
0,096
0,096

200x950x620
26,0
10,5

12,5
15/44,0

63A
7,10
8,00
0,107
0,107
200x1.150x620
29,0
16,5

52
53
54
28,0/32,0/34,0 29,0/33,0/35,0 30,0/34,0/36,0

12,7

(1) Måste kombineras med Madoka trådansluten fjärrkontroll.
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NYHET FXSA-A

Undertaksenhet med medel ESP
Slimmad men ändå kraftig enhet med medelstatiskt tryck
› Optimerad design för köldmediet R-32
› Smalast enhet i sin klass, endast 245 mm (300 mm inbyggnadshöjd).
Låga innertak är därför inte längre en utmaning

utblås

insug
baktill

245 mm

insug
undertill

FXSA-A

› Tyst drift: ner till 25 dBA ljudtrycksnivå
› Medelhögt externt statiskt tryck upp till 150 Pa underlättar
användning med flexibla kanaler av varierande längd
› Möjlighet att ändra ESP via trådbunden fjärrkontroll, vilket möjliggör
optimering av den försörjda luftvolymen
› Diskret dolda i väggen: endast utsläpps- och insugsgallren är synliga
› 15-klassenhet särskilt utvecklad för små eller välisolerade rum, så som
hotellrum och små kontor.
› Friskluftsintag som tillval
› Flexibel installation: luftens tillopp kan ändras från baksidan till
botten och väljas mellan fri användning eller för anslutning till
inloppsgaller
//////////////////////////////////////////

För fri användning i ett
sänkt undertak

//////////////////////////////////////////

NYHET

BRC1H52W

BRP069C51

› Standard inbyggd kondensvattenpump med 625 mm lyfthöjd, ökar
flexibiliteten och installationshastigheten

//////////////////////////////////////////

För anslutning
till canvas-kanal
(levereras ej från Daikin)

För direkt anslutning till
Daikin panel
(via EKBYBSD)

Externt statiskt tryck (Pa)

Automatisk funktion för lufttflödesjustering

Väljer automatiskt den mest lämpliga fläktkurvan för att uppnå enhetens nominella luftflöde inom ±10 %
Karakteristiska
fläktkurvor

Luftflöde (märkt)

Varför?

Efter installation kan den verkliga kanalen skilja sig från det beräknade luftflödesmotståndet  det verkliga luftflödet kan vara mycket lägre eller högre än det
nominella, vilket leder till en kapacitetsförsämring eller obekväm lufttemperatur
Funktionen med automatisk luftflödesjustering kommer automatiskt att anpassa enhetens fläkthastighet till alla kanaler (10 eller fler fläktkurvor finns för varje
modell), vilket gör att installationsarbetet går mycket snabbare.

Luftflöde (verkligt)

Luftflöde (med
automatisk justering)

Kanalmotståndskurvor

±

Luftflöde (m3/h)

All teknisk information om FXSA-A
finns på my.daikin.eu
Inomhusenhet
Kylkapacitet
Värmekapacitet
Ineffekt - 50 Hz
Dimensioner
Vikt
Hölje
Fläkt

Luftfilter
Ljudeffektsnivå
Ljudtrycksnivå
Köldmedium
Röranslutningar

Strömförsörjning
Ström - 50 Hz
Kontrollsystem

FXSA
15A
Total kapacitet Vid hög fläkthastighet
kW
1,70
Total kapacitet Vid hög fläkthastighet
kW
1,90
Kyla
Vid hög fläkthastighet
kW
Värme
Vid hög fläkthastighet
kW
Enhet
Höjd x Bredd x Djup
mm
Enhet
kg
Material
Vid hög fläkthastighet m³/min
8,7
Luftflöde Kyla
Värme Vid hög fläkthastighet m³/min
8,7
50 Hz
Yttre statiskt
Fabriksinställd/Hög
Pa
tryck - 50 Hz
Typ
Kyla
Vid hög fläkthastighet
dBA
Kyla
Låg/Medel/Hög
dBA 25,0/28,0/29,5
Värme
Låg/Medel/Hög
dBA 26,0/29,0/31,5
Typ/GWP
Vätska
Y.D.
mm
Gas
Y.D.
mm
Kondensvatten
Fas / Frekvens / Spänning
Hz/V
Max amperestyrka i säkring (MFA)
A
Infraröd fjärrkontroll
Trådansluten fjärrkontroll

(1) Måste kombineras med Madoka trådansluten fjärrkontroll
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20A
2,20
2,50

25A
2,80
3,20

32A
3,60
4,00

0,086
0,086
245x550x800
23,5

24,0

9,0
9,0

54
25,0/28,0/30,0
26,0/29,0/32,0

9,52

9,5
9,5
30/150

40A
50A
63A
80A
100A
125A
140A
4,50
5,60
7,10
9,00
11,20
14,00
16,00
5,00
6,30
8,00
10,0
12,5
16,0
18,0
0,147
0,150
0,183
0,209
0,285
0,326
0,382
0,147
0,150
0,183
0,209
0,285
0,326
0,382
245x700x800
245x1.000x800
245x1.400x800 245x1.550x800
28,5
29,0
35,5
36,5
46,0
47,0
51,0
Galvaniserad stålplåt
15,0
15,2
21,0
23,0
32,0
36,0
39,0
15,0
15,2
21,0
23,0
32,0
36,0
39,0
40/150
50/150

Plastnät
60
59
61
64
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
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
R-32 / 675
6,35
9,52
12,7
15,9
VP20 (I.D. 20/Y.D. 26), kondensvattenhöjd 625 mm
1~/50/60/220-240/220
6
BRC4C65 (1)
BRC1H52W/S/K
55
26,0/29,0/31,0
27,0/30,0/33,0

NYHET FXAA-A

Väggmodell
För rum utan undertak eller fria golvytor
› Optimerad design för köldmediet R-32
› Platt, snygg frontpanel smälter bra in i alla miljöer och den är
dessutom enklare att rengöra
› Kan enkelt installeras både i nya och renoverade byggnader
› Luften distribueras behagligt uppåt och nedåt tack vare fem olika
utloppsvinklar som kan programmeras via fjärrkontrollen
› Underhållsarbete kan lätt utföras från enhetens framsida

FXAA-A

NYHET

BRC1H52W

BRP069C51

All teknisk information om FXAA-A
finns på my.daikin.eu
Inomhusenhet
Kylkapacitet
Värmekapacitet
Ineffekt - 50 Hz
Dimensioner
Vikt
Fläkt
Luftfilter
Ljudeffektsnivå
Ljudtrycksnivå
Köldmedium
Röranslutningar

Strömförsörjning
Ström - 50 Hz
Kontrollsystem

FXAQ
Total kapacitet Vid hög fläkthastighet
kW
Total kapacitet Vid hög fläkthastighet
kW
Kyla
Vid hög fläkthastighet
kW
Värme
Vid hög fläkthastighet
kW
Enhet
Höjd x Bredd x Djup
mm
Enhet
kg
Luftflöde Kyla
Låg / hög
m³/min
50 Hz
fläkthastighet
Typ
Kyla
Vid hög fläkthastighet
dBA
Kyla
Låg / hög fläkthastighet
dBA
Värme
Låg / hög fläkthastighet
dBA
Typ/GWP
Vätska
Y.D.
mm
Gas
Y.D.
mm
Kondensvatten
Fas / Frekvens / Spänning
Hz/V
Max amperestyrka i säkring (MFA)
A
Infraröd fjärrkontroll
Trådansluten fjärrkontroll

15A
1,7
1,9

20A
2,2
2,5

25A
2,8
3,2

0,02

7,0/8,4

51,0
28,5/32,0
28,5/33,0

32A
3,6
4,0
0,04

40A
4,5
5,0
0,02
0,02

7,0/9,8

9,7/12,2

0,03
0,03
290x795x266
12
7,0/9,1
7,0/9,4

52,0
28,5/33,0
28,5/34,0

53,0
28,5/35,0
28,5/36,0

Tvättbart plastnät
55,0
28,5/37,5
33,5/37,0
28,5/38,5
33,5/38,0
R-32 / 675
6,35

9,52

50A
5,6
6,3
0,03
0,04
290x1.050x269
15
11,5/14,4

63A
7,1
8,0
0,05
0,06

13,5/18,3

58,0
35,5/41,0
35,5/42,0

63,0
38,5/46,5
38,5/47,0

12,7
VP13 (I.D. 15/Y.D. 18)
1~/50/220-240
6
BRC7EA628 / BRC7EA629 (1)
BRC1H52W/S/K

(1) Måste kombineras med Madoka trådansluten fjärrkontroll
*Anm: blå celler innehåller preliminära data
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Översikt - VRV 5 utomhusenhet
Kapacitetsklass (kW)

Luftkyld värmepump

Modell

UNIK

VRV 5
S-serien

Produktnamn

Lägre CO2-ekvivalent och marknadsledande flexibilitet
Kompakt enkelfläktsdesign sparar utrymme och är enkel att installera
Marknadsledande servicevänlighet och hantering
Reducerad CO2-ekvivalent tack vare användandet av köldmediet R-32 som har
lägre GWP och mindre köldmediemängd
› Erbjuder samma flexibilitet som R-410A-enheter

›
›
›

4

5

6

1~



3~



RXYSA-AV1 / AY1

Med den
nya Madoka
BRC1H52W/S/K !

Översikt - VRV 5 inomhusenhet
Kapacitetsklass (kW)

Takmonterad kassett

Typ

Modell

Produktnamn

360° luftutblås för optimal verkningsgrad och komfort
Automatisk rengöringsfunktion garanterar hög verkningsgrad
Smarta sensorer sparar energi och maximerar komfort
Rundblåsande Flexibilitet för att passa alla rumstyper
kassett
Lägsta installationshöjden på marknaden!
Det bredaste urvalet någonsin av designer och färger för dekorationspaneler

FXFA-A

›
›
›
›
›

Unik design som smälter in snyggt genom att ligga helt plant mot innertaket
Perfekt integration i standardtakplattor
Blandning av bildskön design och förträfflig konstruktion
Designkassett Smarta sensorer sparar energi och maximerar komfort
Enhet med liten kapacitet utvecklad för små eller välisolerade rum
Flexibilitet för att passa alla rumstyper

FXZA-A

Smäcker design för flexibel installation
Kompakta mått tillåter installation i smala takutrymmen
Medel externt statiskt tryck upp till 44 Pa
Endast gallren är synliga
Enhet med liten kapacitet utvecklad för små eller välisolerade rum
Låg energiförbrukning tack vare DC-fläktmotor

FXDA-A

UNIK

UNIK

Undertak

Slimmad
undertaksenhet

›
›
›
›
›

›
›
›
›
›





› Smalaste enheten i sin klass: endast 245 mm
› Låg ljudnivå
› Medelhögt externt statiskt tryck upp till 150 Pa underlättar användning med
›

Väggmodell

UNIK FÖR
R-32



FXSA-A



FXAA-A



flexibla kanaler av varierande längd
Automatisk luftflödesfunktion mäter luftvolymen och det statiska trycket och
justerar det mot nominellt luftflöde, garanterar komfort

För rum utan undertak eller fria golvytor
Plan, stilfull frontpanel är lättare att rengöra
Enhet med liten kapacitet utvecklad för små eller välisolerade rum
Låg energiförbrukning tack vare DC-fläktmotor
Luften distribueras behagligt uppåt och nedåt tack vare fem olika utloppsvinklar

›
›
›
›

Tillval med
självrengörande
filter



Kylkapacitet (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

Uppvärmningskapacitet (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) Nominella kylkapaciteter baseras på: inomhustemperatur: 27 °CTT, 19 °CVT, utomhustemperatur: 35 °CTT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m
(2) Nominella värmekapaciteter baseras på: inomhustemperatur 20 °CTT, utomhustemperatur: 7 °CTT, 6 °CVT, ekvivalent köldmedierörledning: 5 m, nivåskillnad: 0 m
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Svarta
paneler och
designpaneler



Slimmad men ändå kraftig enhet med medelstatiskt tryck

Undertaksenhet
med medel ESP

Väggmonterad

10 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

Takmonterade
kassettenheter

Undertaksenheter

Väggmodell

FXZA-A

FXDA-A

FXSA-A

FXAA-A

Under frånvaro kan komfortnivåerna inomhus upprätthållas











Enbart fläktdrift

Luftkonditioneringen kan användas som fläkt för att blåsa utan vare sig kyla
eller värme











Självrengörande filter

Filtret gör rent sig självt automatiskt. Enkel skötsel innebär optimal
energieffektivitet och maximal komfort utan behov av dyrt eller tidskrävande
underhåll

(tillval)

Golv- och närvarosensor

Närvarosensorn leder luften bort från alla som upptäcks i rummet.
Golvsensorn känner av golvets genomsnittstemperatur och säkerställer en
jämn temperaturfördelning mellan taket och golvet





Dragskydd

Vid start av värme eller när termostaten är avstängd, är luftutsläppet riktat horisontellt
och fläkten går på låg hastighet för att förhindra drag. När uppvärmningen är klar
kommer luftutsläppet och fläkthastighet att ställas in efter önskemålen





Låg ljudnivå

Daikin inomhusenheter är viskande tysta. Även utomhusenhetens ljud är så
lågt att grannarna inte störs









Automatisk växling mellan
värme/kyla

Väljer automatiskt kyl- eller värmeläge för att uppnå den inställda
temperaturen











Luftfilter

Tar bort luftburna dammpartiklar för en jämn försörjning av ren luft

G1

G1



G1



Avfuktningsprogram

Tillåter att luftfuktigheten reduceras utan att temperaturen i rummet
förändras











Smutsar inte ned innertaket

Luftutsläppet från inomhusenheten är utformat för att inte blåsa luft mot
taket. Detta för att förhindra att det bildas fläckar i taket





Vertikal autoswing

Möjlighet att välja automatisk vertikal rörelse av luftutsläppets ventil för att få
ett jämnt luftflöde och en jämn temperaturfördelning





Fläkthastighetssteg

Det finns flera fläkthastigheter att välja mellan. Detta för att optimera
komfortnivåerna

5 + auto

3 + auto

Individuell luftriktarstyrning

Individuell luftriktarstyrning via trådansluten fjärrkontroll. Förslutningssatser
finns också som tillval





Onlinestyrenhet
(BRP069C51)

Kan styra och övervaka status för ditt Daikin värme- eller
luftkonditioneringssystem



(1)



(1)

Övriga funktioner

Fjärrkontroll och timer

Luftflöde

Komfort

Vi bryr oss

Frånvaroprogram

Luft
behandling

FXFA-A

Styrning av
fuktighet

Översikt - fördelar med VRV 5 inomhusenhet

NYHET

Veckotimer

Timern kan ställas in för att starta och stoppa driften när som helst på daglig
eller veckovis basis

Infraröd fjärrkontroll

Fjärrkontroll med infraröd styrning med display för att reglera
inomhusenheten på avstånd

Trådansluten fjärrkontroll

Kabelansluten fjärrkontroll för att reglera inomhusenheten

Centralstyrning

Centralt placerad manöverpanel för att styra flera inomhusenheter från en
central punkt

Automatisk återstart

Enheten startar automatiskt om i sitt ursprungliga läge efter ett strömavbrott

Självdiagnos

Förenklar underhåll genom att indikera systemfel eller driftstörningar

Kondensvattenpumpsats

Underlättar kondensvattenutlopp från inomhusenheten

Flerbostad

Inomhusenhetens elnätanslutning kan stängas av när
man lämnar fastigheten eller vid servicearbeten





(tillval)


3

3 + auto

2



(1)



(1)











(1)


















Standard

Standard

Standard

Standard

Tillval











Endast anslutningsbar till den nya BRC1H52W/S/K

(1) Måste kombineras med Madoka trådansluten fjärrkontroll
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Visste du ...
att det finns olika standarder för F-gassäkerhetsförordningar?
Varför tillämpas olika standarder?
Det finns två olika standarder för att täcka säkerhetsföreskrifterna för R-32:
› en allmän standard för köldmedium: EN378:2016
› en specifik produktstandard för värmepumpar: IEC60335-2-40 (Ed.6)
EN378:2016 anger att om en specifik produktstandard hanterar ämnet, råder det över den allmänna standarden.
Av den anledningen täcks brännbarhet av IEC60335-2-40 (Ed.6).

VILKEN STANDARD GÄLLER?

Toxicitet

Brännbarhet

(identifieras med stora bokstäver A eller B)

(identifieras med siffrorna 1, 2 och 3)

Generisk standard - EN378:2016

Produktstandard IEC60335-2-40 (Ed.6)

Som ett resultat av den kombinerade standarden är kylmedelsklassningen:

Toxicitet
Lägre

Högre

A1

B1

A2L* R-32

B2L*

A2

B2

A3

B3

Brännbarhet

Ingen flamutbredning
Lägre brännbarhet
Högre brännbarhet

* A2L och B2L är köldmedier med lägre brännbarhet med en maximal brännhastighet på ≤10 cm/s

Översikt över begränsning av rumsområdet genom EN378:2016 och IEC60335-2-40 (Ed.6.)
Följ
EN 378:2016
vad gäller
toxicitet

Total köldmedieladdning (kg)

16,0
14,0

Följ IEC 60335-2-40
(Ed.6) vad gäller
brännbarhet

12,0
10,0
8,0
6,0
EN378:2016 Toxicitetsgräns R-32

4,0

Mycket strikta säkerhetsåtgärder; installation inte
möjlig (liknande situationen med R-410A-idag)

2,0
0,0
0
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20

40
60
Minsta rumsyta (m2)

80

100

Vad ska man ta hänsyn till när det gäller ytterligare åtgärder för R-32?

Toxicitet

Brännbarhet

› Även om både R-410A och R-32 klassificeras
som 'A' i EN378: 2016 är toxicitetsgränsen något
annorlunda: 0,30 kg/m³ för R-32 vs 0,44 kg/m³
för R-410A.
› Å andra sidan är köldmediefyllningen för
R-32 lägre vilket resulterar i endast en liten
förändring av begränsningen av rumsområdet

› Produktstandarden IEC60335-2-40 (Ed.6) specificerar all information vad gäller den
totala köldmedelsmängden och minimiutrymmet, beroende på de ytterligare
åtgärder som vidtagits.
› Område 1: å tgärdsområde utan några specifika saker
• generellt faller split- och Sky Air-system inom detta område tack vare
mycket låga köldmedieladdningar.
• en typisk mini VRV-installation med 6,5 kg köldmedium kräver ett
minimiutrymme på 39 m² (1)
› Område 2: utökat tillämpningsområde för VRV 5 inklusive 2 fabriksmonterade
åtgärder.
• Daikin-sättet, som gör det möjligt att använda
VRV-systemet till dess fulla potential, med en
TREDJEPA
RT
minimal rumsstorlek ner till 10,0 m² (1)
GODKÄN S
D

(1) för inomhusenheter installerade på minst 1,8 m höjd och över det lägsta golvet på bottenvåningen.

Översikt över applikationsytan i funktion av tillämpade åtgärder under IEC60335-2-40 (Ed.6),
med tanke på att enheterna är installerade på minst 1,8 m höjd och över det lägsta golvet på bottenvåningen.
Daikins lösningar

16,0

Total köldmedieladdning (kg)

14,0

DAIKINS LÖSNINGAR:
2 ÅTGÄRDER
FABRIKMONTERADE

12,0

Område 3

10,0

Reaktionstid på ett Daikin VRV 5 system

Område 2
Användningsområde utan några åtgärder

8,0

6,5 6,0

Utökat tillämpningsområde för VRV 5
Mycket ökad
flexibilitet tack vare
fabriksmonterade
åtgärder

4,0
2,0
0,0

10,0

Område 1: inga ytterligare åtgärder
under IEC60335-2-40 Ed.6

39		

60		

80

UNIK PÅ MARKNADEN
Köldmediefyllning för en typisk mini
VRV-installation med 90~110 m rörlängd

100

Minsta rumsyta (m2)

Representationen ovan är Daikins tolkning av IEC60335-2-40 (Ed.6) och har ingen avsikt att ersätta befintlig lagstiftning på något sätt.

Möjliga åtgärder mot brännbarhet
› Tillverkarna har valet att införa noll, en eller två åtgärder
› Tre typer av åtgärder är tillåtna:
			 • Ventilation (naturlig eller mekanisk)
			 • Avstängningsventiler
			
• Larm (lokalt och eventuellt centralt)

DAIKINS LÖSNING, UNIK PÅ MARKNADEN

Den mest flexibla lösningen från Daikin
› Den mest flexibla lösningen: två åtgärder, systemintegrerad
			
• Inga extra kostnader eller beräkningar behövs för att genomföra säkerhetsåtgärder i fältet
			
• Ingen ytterligare tid behövs när du installerar
			
• Ingen risk för fel tack vare Xpress urvalsprogramvara
› Testad av tredjepart och godkänd TREDJEP
ARTS
GODKÄN
D
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Tekniska ritningar för

utomhusenheter
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RXYSA-AV1/AY1
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FXFA-A
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FXZA-A
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FXDA-A
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FXSA-A

			

30

FXAA-A
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RXYSA-AV1/AY1

4 hål för ankarbultar

Gasröranslutning 22,2 Ø, hårdlödd
Vätskeröranslutning 9,5 Ø, hårdlödd
Serviceport (på enheten)
Elanslutning och jorduttag M5 (i apparatskåpet)
Köldmedierörsinlopp
Hål.
Hål.
Kondensvattenutlopp

Vägg

*

För optimal servicemöjlighet, se till att ≥·250·mm fritt utrymme finns tillgängligt.
För mer installation och riktlinjer för serviceutrymme, se ritning 3D069554.

21

RXYSA-AV1/AY1

En enhet (

) | Enkel rad med enheter (

)

Sugsida
I bilden nedan är serviceutrymmet på sugsidan baserat på 35°C DB samt kylning. Räkna med större
utrymme i följande fall:
- När temperaturen på sugsidan regelbundet överskrider denna temperatur.
- När värmebelastningen på utomhusenheterna förväntas regelbundet överskrida den maximala
kapaciteten.

Utloppssida

Ta hänsyn till köldmedierörledningarna när enheterna placeras. Om din layout inte överensstämmer
med någon av layouterna nedan, kontakta din återförsäljare.

En enhet (

) | Enkel rad med enheter (

)
(mm)

MÖNSTER 1

(1)
A,B,C,D
E
a,b,c,d,e
eB
eD
Hu
Hb,Hd
1

För bättre servicevänlighet, använd en distans ≥250 mm
Hinder (väggar/avskärmningsplåtar)
Hinder (tak)
Minsta serviceutrymme mellan enheten och hinder A, B, C, D och E
Maximalt avstånd mellan enheten och kanten på hinder E, i riktning mot hinder B
Maximalt avstånd mellan enheten och kanten på hinder E, i riktning mot hinder D
Höjd på enheten
Höjd på hinder B och D
Försegla installationsramens botten för att förhindra att utmatad luft strömmar tillbaka till
sugsidan genom enhetens botten.
2 Maximalt två enheter kan installeras.
Inte tillåtet
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RXYSA-AV1/AY1

Flera rader med enheter (

Flera rader med enheter (

)

)

b (mm)
b≥250
b≥ 300

(1)

För bättre servicevänlighet, använd en distans ≥250 mm
Inte tillåtet

1D128513
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RXYSA-AV1/AY1

Staplade enheter (max. 2 nivåer) (

Staplade enheter (max. 2 nivåer) (

(1)
A1=>A2

)

)

För bättre servicevänlighet, använd en distans ≥250 mm
(A1) Om det finns risk för kondensvattendropp mellan övre och undre enheten…
(A2) Bör ett tak installeras mellan övre och undre enhet. Installera den övre enheten
tillräckligt högt över den undre enheten för att förhindra uppbyggnad av is vid den övre
enhetens bottenplåt.
B1=>B2 (B1) Om det inte finns någon fara för kondensvattendropp och frysning mellan de övre
och undre enheterna...
(B2) Då är det inte nödvändigt att installera ett tak, utan täta avståndet mellan de övre
och undre enheterna för att förhindra att utströmmande luft strömmar tillbaka till sugsidan
genom enhetens botten.
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FXFA-A MED STANDARDPANEL
Anmärkningar

1. Namnplåtens placering
Enhetens namnplåt sitter på styrboxens kåpa.
Dekorationspanelens namnplåt är belägen på rörsidans panelram, under hörnkåpan.
2. Vid installation av alternativa tillbehör, se deras respektive dokumentation.
3. Se till att avståndet mellan taket och kassetten inte är mer än 35 mm.
Maximal taköppning är 910 mm.
4. När förhållandena i taket överskrider 30 °C och det finns en relativ luftfuktighet på 80 %, eller när taket utsätts för kall luft, kan en extra isolering krävas (minst 10 mm tjocklek, polyetylenskum).
5. Vid installation av givarsats sitter det en givare vid denna plats. För detaljer, se den givarsatsens ritningar.
6. Vid installation av trådlös styrenhet sitter det en mottagare vid denna plats. För detaljer, se den trådlösa styrenhetens ritningar.
300 eller mindre
Se anm. 5.

Se anm. 3.

DETALJ A
2 ställen
Motstående sida

DETALJ A
2 ställen
Motstående sida

Taköppning

Upphängningsposition

Kondensvattensida

Rörsida
Se anm. 6.
Upphängningsposition

Se anm. 3.

DETALJ B
2 ställen
Motstående sida

Justerbar

Erforderligt installationsutrymme

Se anm. 3.

2700 eller mer

Se anm. 3.

Taköppning

ELLER

Upphängningsbult

PILVY C

Objektnamn

Respektera avstånden som visas på figuren.
Takmonterad belysning

Fläkt

DETALJ B
2 ställen
Motstående sida

Anslutningsport för vätskerörledning
Anslutningsport för gasrörledning
Dräneringsröranslutning
Ingång för strömförsörjning
Ingångshål överföringskablage
Luftutlopp
Luftsugsgaller
Hörndekorationskåpa
Kondensvattenslang
Hål.

1500 eller mer
200 eller mer

Annan enhet

1500 eller mer

1500 eller mer
200 eller mer

1500 eller mer

1500 eller mer

2000 eller mer
4000 eller mer

Erforderligt installationsutrymme
Om ett utloppsuttag sluts med tillvalssatsen ”Tätningsdel för luftutsläpp” är det nödvändiga
installationsutrymmet på den (stängda) sidan 500 mm istället för 1500 mm.

FXFA-A MED SJÄLVRENGÖRANDE PANEL

Anmärkningar

1. Namnplåtens placering
Enhetens
namnplåt sitter
på styrboxens kåpa.
Anmärkningar
1. Namnplåtens
placering
Dekorationspanelens
namnplåt
ärstyrboxens
belägen påkåpa.
rörsidans panelram, under hörnkåpan.
Enhetens namnplåt
sitter på
2. VidDekorationspanelens
installation av alternativa
tillbehör,
se deraspårespektive
namnplåt
är belägen
rörsidansdokumentation.
panelram, under hörnkåpan.
3. Se till
att installation
avståndet mellan
taket och
kassetten
mer än 35 dokumentation.
mm.
2. Vid
av alternativa
tillbehör,
se inte
derasärrespektive
Maximal
är 910mellan
mm. taket och kassetten inte är mer än 35 mm.
3. Setaköppning
till att avståndet
4. NärMaximal
förhållandena
i
taket
överskrider
30
°C
och
det
finns
en
relativ
luftfuktighet på 80 %, eller när taket utsätts för kall luft, kan en extra isolering krävas (minst 10 mm tjocklek, polyetylenskum).
taköppning är 910 mm.
5. Vid4.installation
av givarsats
sitter
det en givare
plats.
detaljer,
se den givarsatsens
ritningar.
När förhållandena
i taket
överskrider
30 °Cvid
ochdenna
det finns
enFör
relativ
luftfuktighet
på 80 %, eller
när taket utsätts för kall luft, kan en extra isolering krävas (minst 10 mm tjocklek, polyetylenskum).
Se anm. 5.
Vid installation
3005. eller
mindre av givarsats sitter det en givare vid denna plats. För detaljer, se den givarsatsens ritningar.
Kondensvattensida

Se anm. 5.

Se anm. 3.

Motstående
sida
2 ställen
Motstående sida

Se anm. 3.

Se anm. 3.

Se anm. 3.

Fläkt

Annan enhet

1500 eller mer
2000 eller mer

1500 eller mer
20004000
ellereller
mer mer

Justerbar

2 ställen
Motstående
sida
Motstående
sida
121,5
121,5

ELLER

Upphängningsbult

ELLER

PILVY C
Upphängningsbult
1500 eller mer
PILVY C
200 eller mer
1500 eller mer

200 eller mer
1500 eller mer

Annan enhet

Fläkt

DETALJ B
DETALJ B
2 ställen

Justerbar

Erforderligt installationsutrymme
2700 eller mer
Erforderligt installationsutrymme
2700 eller mer

Se anm. 3.

Se anm. 3.

Takmonterad belysning

2 ställen
Motstående
sida
Motstående sida

Rörsida

Upphängningsposition
Taköppning
Se anm. 3.

Takmonterad belysning

DETALJ A
2 ställen
DETALJ A

Rörsida

Upphängningsposition

Taköppning

Kondensvattensida

DETALJ A
DETALJ A
2 ställen

Taköppning

Upphängningsposition

Upphängningsposition
Se anm. 3.
Taköppning

300 eller mindre

1500 eller mer
1500 eller mer

1500 eller mer
200 eller mer
1500 eller mer
200 eller mer
1500 eller mer
Erforderligt installationsutrymme

Om ett utloppsuttag sluts med tillvalssatsen
”Tätningsdel
för luftutsläpp” är det nödvändiga
Erforderligt
installationsutrymme
den
(stängda) sidan
500 mmför
istället
för 1500ärmm.
Ominstallationsutrymmet
ett utloppsuttag sluts på
med
tillvalssatsen
”Tätningsdel
luftutsläpp”
det nödvändiga
Dammöppning

installationsutrymmet på den (stängda) sidan 500 mm istället för 1500 mm.
Dammöppning

4000 eller mer
Rörledning

Rörledning
(*1) Gäller ej för infälld belysning.
(*2) Erforderligt
utrymme
förbelysning.
inmatning med dammsugarrör.
(*1) Gäller ej
för infälld
(*3) Se(*2)
tillErforderligt
att utloppsuttaget
förför
dekorationspanelen
inte är blockerat.
utrymme
inmatning med dammsugarrör.
(*3) Se till att utloppsuttaget för dekorationspanelen inte är blockerat.

Rörledning

Rörledning

DETALJ B
DETALJ B
2 ställen
Motstående
sida
2 ställen
Motstående sida

Objektnamn
Objektnamn

Anslutningsport för vätskerörledning
Anslutningsport
för gasrörledning
Anslutningsport
för vätskerörledning
Dräneringsröranslutning
Anslutningsport för gasrörledning
Ingång
för
strömförsörjning
Dräneringsröranslutning
Ingångshål
Ingångöverföringskablage
för strömförsörjning
Luftutlopp
Ingångshål överföringskablage
Luftsugsgaller
Luftutlopp
Hörndekorationskåpa
Luftsugsgaller
Kondensvattenslang
Hörndekorationskåpa
Hål. Kondensvattenslang
Hål.

Luftsugsgaller

Installationsriktning
Luftsugsgaller
Installationsriktning
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FXFA-A MED DESIGNPANEL
Anmärkningar
1. Namnplåtens placering
Enhetens namnplåt sitter på styrboxens kåpa.
Dekorationspanelens namnplåt är belägen på rörsidans panelram, under hörnkåpan.
2. Vid installation av alternativa tillbehör, se deras respektive dokumentation.
3. Se till att avståndet mellan taket och kassetten inte är mer än 35 mm.
Maximal taköppning är 910 mm.
4. När förhållandena i taket överskrider 30 °C och det finns en relativ luftfuktighet på 80 %, eller när taket utsätts för kall luft, kan en extra isolering krävas (minst 10 mm tjocklek, polyetylenskum).
5. Vid installation av givarsats sitter det en givare vid denna plats. För detaljer, se den givarsatsens ritningar.
6. Vid installation av trådlös styrenhet sitter det en mottagare vid denna plats. För detaljer, se den trådlösa styrenhetens ritningar.
300 eller lägre
Se anm. 5.

Se anm. 3.

DETALJ A
2 ställen
Motstående sida

DETALJ A
2 ställen
Motstående sida

Taköppning

Upphängningsposition

Kondensvattensida

Rörsida
Se anm. 6.

Upphängningsposition

Se anm. 3.

Se anm. 3.

DETALJ B
2 ställen
Motstående sida

Justerbar

2700 eller mer
Erforderligt installationsutrymme

Se anm. 3.

Taköppning

DETALJ B
2 ställen
Motstående sida

ELLER
Upphängningsbult

PILVY C
Objektnamn

Respektera avstånden som visas på figuren.
Takmonterad belysning

Fläkt

1500 eller mer
200 eller mer

Annan enhet

1500 eller mer

1500 eller mer
200 eller mer

1500 eller mer

1500 eller mer

2000 eller mer
4000 eller mer

Erforderligt installationsutrymme
Om ett utloppsuttag sluts med tillvalssatsen ”Tätningsdel för luftutsläpp” är det nödvändiga
installationsutrymmet på den (stängda) sidan 500 mm istället för 1500 mm.

Anslutningsport för vätskerörledning
Anslutningsport för gasrörledning
Dräneringsröranslutning
Ingång för strömförsörjning
Ingångshål överföringskablage
Luftutlopp
Montering med plant galler
Hörndekorationskåpa
Kondensvattenslang
Hål.

FXFA-A MED FRISKLUFTSINTAG

Modellnamn

Kanal
Vänster sida
Rörsida

Kondensvattensida

Se anm. 3.

Kanal
Vy A
Servicepanel
Höger sida 450 x 450 mm eller mer
Se anm. 1.

Insugskammare
Dekorationspanel

Anmärkningar

Luftflödeshastighet [m3/min]

T-koppling
Levereras vid
installation
Inlopp

Taköppning

Insugskammare

1. Vid installation av friskluftsintagssats, tillhandahåll en servicepanel.
Designad dekorationspanel
2. Fältkonstruktion
Taköppning
3. Detta hörnutloppsuttag måste vara stängt.
4. Vid installation av en kanalfläkt, använd en kopplingsadapter för att länka kanalfläkten till inomhusenhets fläkt.
5. Inloppets luftflödeshastighet rekommenderas till ≤20 % av luftflödeshastigheten vid hög fläkthastighet.
Om inloppets luftflödeshastighet är för hög kan driftljudet öka och detektering av inomhusenhetens sugtemperatur kan påverkas.
6. Detta indikerar avståndet mellan T-kopplingens inlopp och inomhusenhetens inlopp när T-slang är ansluten.
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Statiskt tryck i kammaren [Pa]

Se anm. 3.

FXZA-A
Dekorationspanel
585-595 (Taköppning)

Fräscht vit N9.5
Daikin silver

300 eller lägre

533 (upphängningsposition)

Servicepanel
450X450 mm eller mer

Kondensanslutningssida

585-595 (Taköppning)

533 (upphängningsposition)

Röranslutningssida

4-M4 hål

Utomhus luftintag
(direktanslutning)

B Pilvy
• Erforderligt utrymme

A Pilvy

Anm) 2.

1500 mm eller mer

1500 mm eller mer

1500 mm eller mer
1500 mm eller mer
Justerbar (0-630)

När utloppsgallret är stängt är det erforderliga
utrymmet 200 mm eller mer.

300 mm eller mer

C Pilvy

Vätskeröranslutning

Ø 6,4 flänsanslutning

Gasröranslutning

Ø 12,7 flänsanslutning

Kondensvattenanslutning

VP20 (Y.D. Ø 26)

Strömförsörjningsanslutning
Fjärrstyrningskod och
styrkabelanslutning
Inloppsgaller
För höjdinstallation

Anmärkningar:

Erforderligt utrymme
Från golvet 2500 eller mer

Upphängningsbult

10 eller lägre
Anm) 4.

1500 mm eller mer

Luftutsläppsgaller
10 eller lägre

Kondensvattenslang (tillbehör) I.D. Ø 25 utlopp

1. Placering av tillverkarens dekal
Tillverkarens etikett för inomhusenheten: på det trattformade luftinsuget innanför inloppsgallret.
Tillverkarens etikett för dekorationspanelen: på inre ramsidan innanför inloppsgallret.
2. I den händelse en infraröd fjärrkontroll används, kommer denna position att vara signalmottagaren. Se ritningen för den infraröda fjärrkontrollen för detaljer.
3. När temperaturen i taket överstiger 30°c och den relativa luftfuktigheten överstiger 80 %, eller om friskluften leds i kanaler i taket, eller om enheten fortsätter 24 timmars
drift, krävs en ytterligare isolering (tjocklek 10 mm eller mer med glasull eller polyetylenskum).
4. Även om installationen är acceptabel upp till max 595 mm takhöjd, håll ett avstånd på 10 mm eller mindre mellan huvudenheten och taköppningen så att panelens
överlapp kan säkerställas.

FXZA-A
Dekorationspanel

585-660 (Taköppning)
300 eller lägre

Röranslutningssida

533 (upphängningsposition)

Kondensanslutningssida

585-660 (Taköppning)

533 (upphängningsposition)

Servicepanel
450X450 mm eller mer

4-M4 hål

Utomhus luftintag
(direktanslutning)

B Pilvy
• Erforderligt utrymme
1500 mm eller mer

A Pilvy

Anm) 2.

1500 mm eller mer

1500 mm eller mer
1500 mm eller mer
Justerbar (0-645)

Vätskeröranslutning

Ø 6,4 flänsanslutning

Gasröranslutning

Ø 12,7 flänsanslutning

Kondensvattenanslutning

VP20 (Y.D. Ø 26)

Strömförsörjningsanslutning

295 mm eller mer

C Pilvy

När utloppsgallret är stängt är det erforderliga
utrymmet 200 mm eller mer.

Fjärrstyrningskod och
styrkabelanslutning
Luftutsläppsgaller
Inloppsgaller

1. Placering av tillverkarens dekal
Tillverkarens etikett för inomhusenheten: på det trattformade luftinsuget innanför inloppsgallret.
Tillverkarens etikett för dekorationspanelen: på inre ramsidan innanför inloppsgallret.
2. I den händelse en infraröd fjärrkontroll används, kommer denna position att vara signalmottagaren. Se ritningen för den infraröda fjärrkontrollen för detaljer.
3. När temperaturen i taket överstiger 30°C och den relativa luftfuktigheten överstiger 80 %, eller om friskluften leds i kanaler i taket, eller om enheten fortsätter 24 timmars
drift, krävs en ytterligare isolering (tjocklek 10 mm eller mer med glasull eller polyetylenskum).
4. Även om installationen är acceptabel upp till max 660mm takhöjd, håll ett avstånd på 45 mm eller mindre mellan huvudenheten och taköppningen så att panelens
överlapp kan säkerställas.

För höjdinstallation

Från golvet 2500 eller mer

Anmärkningar:

Anm) 4.

Erforderligt
utrymme

Upphängningsbult

45 eller lägre

1500 mm eller mer

Kondensvattenslang (tillbehör) I.D. Ø 25 utlopp
45 eller lägre

3D082161A
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20 eller mer

240 eller mer

300 eller mer
(serviceutrymme)

(Stigning för upphängningsbulten)

300 eller mer
(Serviceutrymme för
installationsbox för
adapterns kretskort)

20 eller mer

FXDA10-32A

400 eller mer
(Om det gäller
sugning från undersidan)

Innertak

Serviceutrymme

16x Ø 4,7 hål

(Stigning för upphängningsbulten)

Vy A
Inspektionsdörr (taköppning)

300 eller mer
Justerbar (0-600)

Upphängningsbult

16xM5 hål

14xM4 hål

I händelse av baksug

Anmärkningar:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

16xM5 hål

Vätskerörsanslutning
Gasrörsanslutning
Kondensvattenanslutning
Kondensvattenslang (tillbehör)
Styrbox
Anslutning för sändarkablar
Strömförsörjningsanslutning
Upphängningsfäste
Inspektionskåpa
Uttag för kondensvatten
Luftfilter (tillbehör)

Ø 6,4 Flänsanslutning
Ø 12,7 Flänsanslutning
VP20 (Y.D. Ø 26, I.D. Ø 20)
ID Ø 25 (utlopp)

Om det gäller sugning från undersidan

1. Vid baksug, montera kammarskyddet på enhetens undre
sida.
Vid bottensug, montera kammarskyddet på enhetens
baksida.
2. Placering av enhetens namnplåt: styrboxens kåpa
3. Montera luftfiltret på sugsidan. (Använd ett luftfilter vars
dammuppsamlingsförmåga är minst 50% enligt
gravimetrisk metod). Den får inte vara utrustad med luftfilter
(tillbehör) vid anslutning av kanal på sugsidan.

400 eller mer
(Om det gäller sugning
från undersidan)

240 eller mer

20 eller mer

300 eller mer
(serviceutrymme)

(Stigning för upphängningsbulten)

300 eller mer
(Serviceutrymme för
installationsbox för
adapterns kretskort)

20 eller mer

FXDA40-50A

Innertak

Serviceutrymme

Justerbar (0-600)

22 x Ø 4,7 hål

(Stigning för upphängningsbulten)

Vy A
Inspektionsdörr (taköppning)

300 eller lägre

Upphängningsbult
20xM5 hål

18xM4 hål

I händelse av baksug

Anmärkningar:

20xM5 hål

Om det gäller sugning från undersidan
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Vätskerörsanslutning
Gasrörsanslutning
Kondensvattenanslutning
Kondensvattenslang (tillbehör)
Styrbox
Anslutning för sändarkablar
Strömförsörjningsanslutning
Upphängningsfäste
Inspektionskåpa
Uttag för kondensvatten
Luftfilter (tillbehör)

Ø 6,4 Flänsanslutning
Ø 12,7 Flänsanslutning
VP20 (Y.D. Ø 26, I.D. Ø 20)
ID Ø 25 (utlopp)

1. Vid baksug, montera kammarskyddet på enhetens
undre sida.
Vid bottensug, montera kammarskyddet på enhetens
baksida.
2. Placering av enhetens namnplåt: styrboxens kåpa
3. Montera luftfiltret på sugsidan. (Använd ett luftfilter vars
dammuppsamlingsförmåga är minst 50% enligt
gravimetrisk metod). Den får inte vara utrustad med
luftfilter (tillbehör) vid anslutning av kanal på sugsidan.

FXDA63A
300 eller mer

300 eller mer
(Serviceutrymme för
installationsbox för
adapterns kretskort)

240 eller mer

20 eller mer

20 eller mer

(Stigning för upphängningsbulten)

(serviceutrymme)

400 eller mer
(om det gäller sugning
från undersidan)

Innertak
26 x Ø 4,7 HÅL

Serviceutrymme
(Stigning för upphängningsbulten)

Vy A
Inspektionsdörr (taköppning)
Justerbar (0~600)

300 eller lägre
Upphängningsbult
4x M8 ~ M10

24x M5-HÅL

I händelse av baksug

Noteringar:

1. Vid baksug, montera kammarskyddet på enhetens nedre sida.
Vid bottensug, montera kammarskyddet på enhetens baksida.
2. Placering av enhetens namnplåt: styrboxens kåpa
3. Montera luftfiltret på sugsidan.
(använd ett luftfilter vars dammuppsamlingsförmåga är minst 50% enligt gravimetrisk metod.)
24x M5-HÅL

Den får inte vara utrustad med luftfilter (tillbehör) vid anslutning av kanal på sugsidan

Objekt

Namn

Dia 9,5 flänsanslutning

Gasröranslutning

Dia 15,9 flänsanslutning

Dräneringsröranslutning
Kondensvattenslang (tillbehör)

Om det gäller sugning från undersidan

Beskrivning

Vätskeröranslutning

VP20 (YD dia.26, ID dia.20)
ID dia.25 (utlopp)

Styrenhet
Anslutning för sändarkablar
Strömförsörjningsanslutning
Upphängningsfäste
Inspektionskåpa
Uttag för kondensvatten
Luftfilter (tillbehör)
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FXSA15-32A
300 eller mer
Serviceutrymme

Upphängningsbult

(Hål.)
Friskluftsintagsposition

PIL VY A

126 P.C.D.
500 eller mer
Serviceutrymme

4-M4 (KLASS 2)

Upphängningsposition

Upphängningsposition

Objekt

Namn

Beskrivning

Anslutningsport för vätskerörledning

Ø6,35 flänsanslutning

Anslutningsport för gasrörledning

Ø12,70 flänsanslutning

Dräneringsröranslutning

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

PIL VY A

Ledningsdragningsanslutning
Strömförsörjningsanslutning
Kondensvattenutlopp

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Luftfilter
Luftsugsida
Anmärkningar

Luftutloppssida

1. Vid installation av alternativa tillbehör, se deras respektive dokumentation.

Namnplåt

2. Takdjupet varierar i enlighet med dokumentationen för det specifika systemet.

FXSA40-50A
300 eller mer
Serviceutrymme

Upphängningsbult

(Hål.)
Friskluftsintagsposition

PIL VY A
126 P.C.D.
500 eller mer
Serviceutrymme

4-M4 (KLASS 2)

Upphängningsposition

Upphängningsposition

PIL VY A

5- Ø 4,7 HÅL
Objekt

Namn

Beskrivning

Anslutningsport för vätskerörledning

Ø6,35 flänsanslutning

Anslutningsport för gasrörledning

Ø12,70 flänsanslutning

Dräneringsröranslutning

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Ledningsdragningsanslutning
Strömförsörjningsanslutning
Kondensvattenutlopp

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Luftfilter
Luftsugsida
Luftutloppssida
Namnplåt
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Anmärkningar

1. Vid installation av alternativa tillbehör, se deras respektive dokumentation.

2. Takdjupet varierar i enlighet med dokumentationen för det specifika systemet.

FXSA63-80A
300 eller mer
Serviceutrymme

Upphängningsbult

(Hål.)
Friskluftsintagsposition

PIL VY A
126 P.C.D.
4 x M4 (KLASS 2)

500 eller mer
Serviceutrymme

Upphängningsposition

Upphängningsposition

PIL VY A

8- Ø 4,7 HÅL
Objekt

Namn

Beskrivning

Anslutningsport för vätskerörledning

Ø9,52 flänsanslutning

Anslutningsport för gasrörledning

Ø15,90 flänsanslutning

Dräneringsröranslutning

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Ledningsdragningsanslutning
Strömförsörjningsanslutning
Kondensvattenutlopp

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Luftfilter
Luftsugsida

Anmärkningar

Luftutloppssida

1. Vid installation av alternativa tillbehör, se deras respektive dokumentation.

Namnplåt

2. Takdjupet varierar i enlighet med dokumentationen för det specifika systemet.

FXSA100-125A

300 eller mer
Serviceutrymme

Upphängningsbult
(Hål.)
Friskluftsintagsposition

PIL VY A
126 P.C.D.
500 eller mer
Serviceutrymme

4 x M4 (KLASS 2)

Upphängningsposition

Upphängningsposition

PIL VY A

Ø 4,7 HÅL
Objekt

Namn

Beskrivning

Anslutningsport för vätskerörledning

Ø9,52 flänsanslutning

Anslutningsport för gasrörledning

Ø15,90 flänsanslutning

Dräneringsröranslutning

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Ledningsdragningsanslutning
Strömförsörjningsanslutning
Kondensvattenutlopp

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Luftfilter
Luftsugsida
Luftutloppssida
Namnplåt

Anmärkningar
1. Vid installation av alternativa tillbehör, se deras respektive dokumentation.
2. Takdjupet varierar i enlighet med dokumentationen för det specifika systemet.
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(Hål.)
Friskluftsintagsposition

300 eller mer
Serviceutrymme

FXSA140A
Upphängningsbult

PIL VY A
126 P.C.D.
500 eller mer
Serviceutrymme

4 x M4 (KLASS 2)

Upphängningsposition

Upphängningsposition

PIL VY A

Ø 4,7 HÅL

Objekt

Namn

Beskrivning

Anslutningsport för vätskerörledning

Ø9,52 flänsanslutning

Anslutningsport för gasrörledning

Ø15,90 flänsanslutning

Dräneringsröranslutning

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Ledningsdragningsanslutning
Strömförsörjningsanslutning
Kondensvattenutlopp

VP20 (OD Ø26, ID Ø20)

Luftfilter
Luftsugsida
Luftutloppssida
Namnplåt
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Anmärkningar
1. Vid installation av alternativa tillbehör, se deras respektive dokumentation.
2. Takdjupet varierar i enlighet med dokumentationen för det specifika systemet.

FXAA15-32A
Hål för rör

Hål för rör

Ca 365
Kondensvattenslang
Ca 420
Gasrör
Ca 460
Vätskerör

30 eller mer

Mått på helt öppnad frontpanel

Namnplåtens
placering

Fästskruvar för frontpanel

Frontpanel
Frontgaller

Hål för rör

Standardplacering av hålen i väggen

Bladvinkel
Värme

För installation på höga platser

50 eller mer
Erforderligt utrymme

Erforderligt utrymme
Upp/ner (automatiskt)

Kyla
Avfuktning

Hål.
120 eller lägre

Luftutsläpp

Horisontellt blad
Hål för rör

50 eller mer

Hål.

2500 eller mer

Luftflöde inomhus

Erforderligt
utrymme

Hål för rör

90 eller mer
Erforderligt
utrymme

Hål för rör

Illustrationsmått på enheten

Fläkt
Köldmediefilter

Hål för integrerade rör

Hål för integrerade rör

Vänster/höger (manuellt)

Ca 290
Flexibelt rör
Ca 308
Flexibelt rör
Ca 415
Gasrör
Ø 12,7 mm CuT
Ca 460
Vätskerör
Ø 6,4 mm CuT
Ca 475
Kondensvattenslang VP13

Anmärkningar
Märket

visar rörets riktning.

Placera inga föremål under inomhusenheten. Vid hög luftfuktighet (>80 %),
igensatta kondensvattenutlopp eller smutsiga luftfilter kan kondens droppa ut.

Innerdiameter: 15 mm
Utvändig diameter: 18 mm
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FXAA40-50A

Hål för rör

Hål för rör

30 eller mer

Mått på helt öppnad frontpanel

2500 eller mer

Luftflöde inomhus
Namnplåtens placering

Fästskruvar för frontpanel

Frontpanel

50 eller mer

Hål.

Hål.
120 eller lägre

För installation på höga platser

Luftutsläpp

Horisontellt blad

Frontgaller

Erforderligt
utrymme

Ca 365
Kondensvattenslang
Ca 420
Gasrör
Ca 460
Vätskerör

90 eller mer
Erforderligt
utrymme

Hål för rör

Hål för rör

Hål för rör

Hål för rör

Erforderligt utrymme

50 eller mer
Erforderligt utrymme

Standardplacering av hålen i väggen

Bladvinkel

Upp/ner (automatiskt)
Kyla
Avfuktning

Värme

Fläkt

Illustrationsmått på enheten
Hål för integrerade rör
Köldmediefilter

Vänster/höger (manuellt)
Hål för integrerade rör

Anmärkningar
Märket
visar rörets riktning.
Placera inga föremål under inomhusenheten. Vid hög luftfuktighet (>80 %),
igensatta kondensvattenutlopp eller smutsiga luftfilter kan kondens droppa ut.

Ca 290
Flexibelt rör
Ca 300
Flexibelt rör
Ca 415
Gasrör
Ø 12,7 mm CuT
Ca 460
Vätskerör
Ø 6,4 mm CuT
Ca 475
Kondensvattenslang VP13

Innerdiameter: 15 mm
Utvändig diameter: 18 mm
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Hål för rör

Ca 365
Kondensvattenslang
Ca 420
Gasrör
Ca 460
Vätskerör

Hål för rör

Hål för rör

Hål för rör

90 eller mer
Erforderligt utrymme

FXAA63A

30 eller mer
Erforderligt
utrymme

Mått på helt öppnad frontpanel

2500 eller mer

Luftflöde inomhus
Namnplåtens placering
Fästskruvar för frontpanel

Frontpanel

Horisontellt blad

Frontgaller
Utstansat hål

Bladvinkel
Kyla
Avfuktning

50 eller mer
Erforderligt utrymme

Hål för rör
Standardplacering av hålen i väggen

Upp/ner (automatiskt)
Värme

50 eller mer
Erforderligt utrymme
Illustrationsmått på enheten

Fläkt

HÅL FÖR BETONGVÄGG

HÅL FÖR BETONGVÄGG

125 mm TILL ENHET
VÄNSTER
SIDOYTA

ENHETENS BREDD: 1050 mm
ENHETENS HÖJD: 290 mm
PLACERA ETT AVVÄGNINGSINSTRUMENT

ANVÄND MÅTTBAND SOM VISAS

Placera änden av
ett måttband vid

CENTRUM PÅ RÖRHÅL
83 mm ÅT VÄNSTER

Vänster/höger (manuellt)
Hål för integrerade rör

100 mm TILL
HÖGER ENHET
SIDOYTA
CENTRUM PÅ RÖRHÅL: 90 mm NER

TILL ENHETENS ÖVERSIKT
525 mm ÅT HÖGER OCH VÄNSTER
145 mm UPP OCH NER
enhetens mitt
Vätskerörände

Gasrörände

Köldmediefilter

OM FIXERING AV
ENHETEN SKER MOT
DENNA PLÅT
MED SKRUV
FIXERA DENNA
PLÅT MOT
VÄGGEN
MED SKRUV

RÖRETS HÅLS
MITT
100 mm TILL
HÖGER

Ca 290
Flexibelt rör
Ca 300
Flexibelt rör
Ca 415
Gasrör
Ø 15,9 mm CuT
Ca 460
Vätskerör
Ø 9,5 mm CuT
Ca 475
Kondensvattenslang VP13
Innerdiameter: 15 mm

ANMÄRKNINGAR

Märket
visar rörets riktning.
Placera inga föremål under inomhusenheten. Vid hög luftfuktighet (>80 %),
igensatta kondensvattenutlopp eller smutsiga luftfilter kan kondens droppa ut.
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120 eller lägre
För installation
på höga platser

Luftutsläpp

Hål för rör

Utvändig diameter: 18 mm

Utstansat hål

Hål för integrerade rör

Noteringar
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Låt oss skapa
en hållbar
framtid
tillsammans

För oss är det viktigt att värna om miljön och att minska vår miljöpåverkan i största möjliga mån. Därför är vårt mål att vara fullständigt CO2-neutrala
senast 2050. För att lyckas med detta jobbar vi med tre ledord – cirkulär ekonomi, innovation och smart användning.
En cirkulär ekonomi, innovation och smart användning – dessa är våra språngbrädor på vägen.
Miljöarbetet kan inte vänta. Det är dags att agera nu. Hjälp oss för att skapa en hållbar framtid för HVAC-R.

Så skapar vi en hållbar framtid

Genom en cirkulär ekonomi

Genom innovation

Genom smart användning

› Omfamna certifierad tilldelning av
återvunnet köldmedium för att återanvända
mer köldmedium
› Ökade vinster på återvunnet köldmedium
› Återanvänd köldmedium för underhåll med
vår köldmedieåtervinningsmaskin

› Utrusta vår VRV 5-serie med köldmedium
R-32 med lägre GWP
› Erbjuder hög faktisk årstidsrelaterad
verkningsgrad
› Använd unika självrengörande filter för att
maximera effektiviteten dygnet runt

› Rigorös uppföljning av energiförbrukning via
Daikins molntjänst
› Implementera experternas råd för att
kontinuerligt optimera systemeffektiviteten
› Aktivera förutseende underhåll för att garantera
optimal drift och upptid
› Förhindra energislöseri med smarta nyckelkort
och sensorer

www.daikin.eu/building-a-circular-economy
Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Utgivare)

ECPSV20 -210B

06/2020

Den aktuella publikationen är enbart skapad i informationssyfte och utgör därför
inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har
sammanställt denna publikation efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd
garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för
speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras häri.
Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin
Europe N.V. avvisar uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada,
i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen
och/eller tolkningen av denna publikation. Allt innehåll är upphovsrättsskyddat av
Daikin Europe N.V.
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