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OVER DAIKIN

daikin europe n.v.

Met meer dan 80 jaar ervaring staat daikin wereldwijd hoog aangeschreven 
als succesvolle producent van kwalitatief hoogstaande airconditioners 
voor industriële, commerciële en residentiële toepassingen. 

BEzORgD  
Om hEt mIlIEu
airconditioning en het milieu
airconditioningsystemen zorgen voor een aangenaam binnencomfort en 
creëren een optimale werk- en leefomgeving, zelfs in de meest extreme 
klimaten. de voorbije jaren is men zich wereldwijd steeds meer bewust 
geworden van de noodzaak om het milieu minder te belasten. dit 
heeft een aantal producenten, waaronder daikin, ertoe aangezet, grote 
inspanningen te leveren voor een beperking van de negatieve effecten 
die gepaard gaan met de productie en het gebruik van  airconditioners. 
Zo zagen modellen met energiebesparende kenmerken en verbeterde 
eco-productietechnieken het daglicht en werd de milieu-impact van 
airconditioning aanzienlijk beperkt.
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INlEIDINg tOt DE 
VRV®III-C

daikin europe heeft het gamma van de vrv®-airconditioningsystemen 
uitgebreid met de technologisch geavanceerde invertorgestuurde vrv®iii-
c-warmtepompsystemen. deze reeks werd specifiek ontworpen voor 
installaties in koudere klimaten.
 
de vrv®iii-c is het eerste warmtepompsysteem op de markt dat het 
hele jaar door kan verwarmen bij buitentemperaturen tot -25 °c en dat 
zonder een aanvullende verwarming. het is beschikbaar in versies van 10, 
14, 16 en 20 pk, bij lage omgevingstemperaturen biedt de vrv®iii-c 30% 
meer verwarmingscapaciteit in vergelijking met een standaard vrv®iii-
warmtepomp.* er kan ook gekoeld worden bij omgevingstemperaturen 
tot -50 °c.
 
de verwarming door het systeem is uiterst stabiel – voorbeeld: een 10 
pk-systeem dat in een omgeving van -10 °c werkt, heeft slechts een 
capaciteitsreductieratio van 11%. – minder dan 50% van deze van een 
standaard vrv®iii-warmtepomp van vergelijkbare grootte.*
 
uitgerust met een nieuw ontworpen buitenunit en een  “functie-unit” met 
een tweetrapscompressietechnologie. deze technologie garandeert de 
nodige hogere drukken om efficiënt te kunnen werken bij lage omge-
vingstemperaturen waardoor het rendement van de vrv®iii-c ronduit 
uitstekend is. 
 
het potentieel aan energiebesparing is excellent dankzij een cop-
rendementscoëfficiënt bij -10 °c hoger dan 3,0 voor alle modellen, met 
een snelle opwarming (in amper 8 minuten) tot 40 °c uitblaastempe-
ratuur bij lage omgevingstemperaturen. daarbij waarborgt de korte  
ontdooicyclus van 4 minuten een meer stabiele binnentemperatuur 
voor een merkelijk groter comfort. Met prestaties zoals deze liggen de 
jaarlijkse energiekosten ongeveer 20% lager dan deze voor de modellen  
vrv®iii hp.  

het systeem kan gekoppeld worden aan het volledige gamma van de 
daikin-binnenunits (plafond-, inbouw-, kanaal-, hoek-, cassette-, muur-
gemonteerde en vloergemonteerde units). 
 
* Meetresultaten gemeente akita in januari ‘06, japan

>   Nieuw ontworpen 2-trapscompressietechnologie

>   Krachtige verwarming, zelfs in koude klimaten

>   Verbeterd comfort dankzij de snellestartverwarming

>   Hogere COP-rendementscoëfficiënt bij lage temperaturen

>   Snellere ontdooiing
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rtsyQ10py1 rtsyQ20py1

1.	 Assortiment	buitenunits	VrV®iii-c

KENmERKEN 

1. gROOt tOEPASSINgSBEREIK

* neem contact op met uw lokale daikin-verdeler voor meer informatie.

model	 20	 25	 32	 40	 50	 63	 71	 80	 100	 	125	 200	 250	
capaciteitsindex	 20	 25	 31.25	 40	 50	 62.5	 71	 80	 100	 125	 200	 250

2.	 cApAciteitsindex	binnenunit

bijv. geselecteerde binnenunits: fXcQ25 + fXfQ100 + fXMQ200 + fXsQ40
aansluitverhouding: 25 + 100 + 200 + 40 + 40 = 405
> mogelijke buitenunit rtsyQ16py1

VrViii®-	c Aantal	
buitenunits

Aantal
compressoren

maximaal	aantal	
aansluitbare	
binnenunits

minimale
capaciteitsindex	

-	50%

maximale	
capaciteitsindex	-	

130%*

RTSYQ10PY1 1	+	functie-eenheid 2+1 16 125 325

RTSYQ14PY1 1	+	functie-eenheid 3+1 22 175 455

RTSYQ16PY1 1	+	functie-eenheid 3+1 26 200 520

RTSYQ20PY1 2	+	functie-eenheid 3+1 32 250 650
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3.	 uitgebreid	gAmmA	VAn	binnenunits

vrv® airconditioning zorgt voor verkoeling in de zomer en aangename warmte in de winter in kantoren, hotels, waren-

huizen en talrijke andere commerciële gebouwen. Ze creëert een comfortabel werkklimaat, dat de productiviteit ten 

goede komt. bovendien biedt daikin voor iedere airconditioningbehoefte een perfecte binnenunit.  vrv® air conditioning 

is beschikbaar in 13 VERSChIllENDE mODEllEN VAN BINNENuNItS in maar liefst 

75 VARIAtIES.

roundflow  
plafondinbouwcassette

cassette-plafond-
inbouwmodel met  

4-zijdige luchtuitblaas

cassette-plafond-
inbouwmodel met 
2-zijdige luchtuitblaas

cassette-hoekplafond- 
inbouwmodel

Klein inbouwsatelliet-
model

satellietmodel  
met lage inbouwhoogte

KenMerKen groot toepassingsbereiK 
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FxFQ
FxZQ
FxcQ
FxKQ
FxdQ
FxdQ
FxsQ
FxmQ
FxAQ
FxHQ
FxuQ
FxLQ
FxnQ

inbouwsatellietmodel

inbouwsatellietmodel

wandmodel

plafondonderbouwmodel

cassette-plafondonderbouwmodel 
met 4-zijdige luchtuitblaas

vloerinbouwmodel

binnenunits	

roundflow plafondinbouwcassette

cassette-plafondinbouwmodel met 4-zijdige luchtuitblaas

cassette-plafondinbouwmodel met 2-zijdige luchtuitblaas

cassette-hoekplafondinbouwmodel

Klein inbouwsatellietmodel

satellietmodel met lage inbouwhoogte

inbouwsatellietmodel

inbouwsatellietmodel

wandmodel

plafondonderbouwmodel

cassette-plafondonderbouwmodel met 4-zijdige luchtuitblaas

vloermodel

vloerinbouwmodel

NIEUW
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4.	 geïntegreerde	VentiLAtie

daikin biedt diverse systemen aan voor de ventilatie met verseluchttoevoer van kantoren, hotels, winkels en andere 
handelszaken – die het vrv®-systeem zelf perfect aanvullen en net zo flexibel zijn.

HrV	-	Ventilatie	met	warmteterugwinning

warmte en vocht worden uitgewisseld tussen toegevoerde en afgevoerde lucht. daardoor    ›
- benadert de toestand van de buitenlucht die van de binnenlucht 
- treedt er minder energieverlies op 
- is een aanzienlijke vermindering van de airconditioning-capaciteit mogelijk
via de warmtewisselaar worden het vochtgehalte en de temperatuur van de intredende verse lucht afgestemd op  ›
de binnenluchtcondities.
dit systeem brengt de omgevingscondities binnen en buiten in evenwicht, zodat de koel- of warmtelast van het  ›
airconditioningsysteem minimaal blijft (uitwisseling van warmte en vocht)
Meest energiebesparende oplossing door de mogelijkheid om kleinere binnenunits te selecteren: ›
- binnenunits tot 40% kleiner
- terugverdientermijn volledig vaM-systeem: ±2,5 jaar*

 * voorwaarden:

 - Buitencondities bij koelen: 30°C / buitencondities bij verwarmen: - 8°C

 - Binnentemperatuur bij koelen: 24°C / binnencondities bij verwarmen: 22°C

 - Ventilatie per kamer: 150m3/u

optimale verse-luchttoevoer dankzij geïntegreerd modulair concept ›

FxmQ-mFV1	–	buitenlucht-behandelingsunit

100% verseluchttoevoer mogelijk ›
Laat een maximale vloer- en wandruimte vrij voor meubilair, decoratieve accessoires en apparatuur ›
werkbereik: -5°c tot 43°c ›
uitwendige statische druk van 225 pa maakt grote leidinglengte en flexibele toepassing mogelijk: ideaal voor  ›
gebruik in grote ruimtes
condensafvoerpomp als toebehoren verkrijgbaar ›

KenMerKen groot toepassingsbereiK 
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7.	 FLexibeL	ontwerp	VAn	de	Leidingen

	 bij de vrv®iii-c werd de lengte van de leidingen 
verhoogd met 165 m (equivalente leidinglengte van 
190 m) voor een totale leidingenlengte van 500 m voor 
het systeem.

 als de buitenunit zich boven de binnenunit bevindt, is 
het hoogteverschil standaard 50 m.

 als de buitenunit zich onder de binnenunit bevindt, is 
het hoogteverschil standaard 40 m.

 de afstand tussen de buitenunit en de functie-unit  
zou maximum 10 m mogen bedragen (equivalente  
leidinglengte van 13 m).

 na de eerste aftakking mag het verschil tussen de lang-
ste leidinglengte en de kortste leidinglengte echter 
maximaal 40 m bedragen op voorwaarde dat de langste 
leidinglengte maximaal 90 meter bedraagt.

16
5m

	W
erk

elij
ke	

leid
ing

len
gte

50
m

	H
oo

gte
ver

sch
il	t

uss
en

	bi
nn

en
-	e

n	b
uit

en
un

its

15
m

	H
oo

gte
ver

sch
il	t

uss
en

	bi
nn

en
un

its

90
m

			
		M

axi
mu

m

werkelijke	

leidinglengte	165 m
equivalente	

leidinglengte 190 m

6.	 groot	VerwArmingsgebied

de vrv®iii-c is het eerste systeem op de markt 
met een standaard werkbereik voor verwarming bij 
buitenomgevingstemperaturen tot -25 °c en dat tevens 
kan koelen bij buitenomgevingstemperaturen tot -5 °c.

5.	 stAbieLe	VerwArmingscApAciteit

	 de vrv®iii-c heeft een stabiele verwarmingscapaciteit, 
zelfs bij lage omgevingstemperaturen, zodat hij geschikt 
is voor een verwarming met enkelvoudige bron. de  
verwarmingscapaciteit bedraagt 130% van deze van 
de standaard vrv®iii-c in soortgelijke omstandigheden.

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

VRV®	III-C
+15.5	°CBS

Verwarmingscapaciteit	buitenunit	van	10	PK

Buitentemperatuur	(°CNB)

(kW)

-25	°CBS

VRV®	III
+15.5	°CBS

VRV	III®-C
+43	°CWB

VRV	III®
+43	°CWB

-20	°CBS

-5	°CWB -5	°CWB
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Piek buitentemperatuur

nachtstand aan nachtstand uit

Max. – 8 dBA (10 PK)

8 uur
(begininstelling)

9 uur
(begininstelling)

— Capaciteit* %

— Geluidsdrukniveau dBA

opmerkingen : 
›	›  deze functie kan ter plaatse ingesteld worden.
›	›   de relatie tussen buitentemperatuur (belasting) en tijd in de grafiek 
berust op een voorbeeldsituatie.

8.	 FLuisterstiLLe	werKing

buitenunit
de fluisterstille werking is een ander belangrijk kenmerk. om het geluidsdrukniveau te verlagen en een comfortabele 
werking te garanderen, werden de binnen- en buitenunits uitgerust met de nieuwste technologieën en functies.

Fluisterstille	nachtstand	(max.	-8dbA)

‘s nachts kan het geluidsdrukniveau van de buitenunit gedurende een bepaald tijdsinterval worden gereduceerd: de 
begin- en eindtijd ervan kunnen worden ingevoerd. 

2 modi (*1) met een laag geluidsdrukniveau ‘s nachts:

modus	1	Automatische	modus	›
  ingesteld op de buiten-printplaat. het tijdstip van de maximumtemperatuur wordt opgeslagen. de lage bedrijfsmodus 
wordt geactiveerd 8 uur (*2) na het bereiken van de piektemperatuur overdag en 9 uur later keert de unit terug naar de 
normale bedrijfsmodus (*3).

modus	2	gebruikersspecifieke	modus	›
de begin- en eindtijd kunnen worden ingevoerd. (externe besturingsadapter voor buitenunit, dta104a61 of 
dta104a62 en een afzonderlijk bestelde timer zijn noodzakelijk).

opmerkingen:
(*1). de modus wordt gekozen op basis van de klimatologische kenmerken van een land.
(*2). initiële instelling. 6, 8 en 10 uur kunnen worden geselecteerd.
(*3). initiële instelling. 8, 9 en 10 uur kunnen worden geselecteerd.

binnenunits	
daikin-binnenunits	werken	met	
een	lage	geluidsontwikkeling	
van	25	dbA

KenMerKen groot toepassingsbereiK

Daikin binnenunits

db(A) waargenomen	geluidssterkte geluid

0 Gehoorgrens - 
20 Uiterst zacht Geritsel van bladeren
40 Zeer zacht Stille kamer
60 Redelijk luid Normaal gesprek
80 Zeer luid Geluid stadsverkeer

100 Uiterst luid Symfonisch orkest
120 Pijngrens Opstijgend straalvliegtuig
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2. hOOg COmFORtNIVEAu

1.	 sneLLe	VerwArming

de tijd nodig om te verwarmen werd sterk verminderd, vooral bij lage 
omgevingstemperaturen. de tijd nodig om een uitblaastemperatuur van 
40 °c te bereiken, werd met 50% verlaagd.

2.	 Korte	ontdooiduur

de ontdooiduur is tot 4 minuten herleid – minder dan de helft 
van deze van het standaard vrv®iii-systeem (10 minuten), waardoor 
de binnentemperatuur stabieler is met een verhoogd comfortniveau.
* Meetresultaten in Japan met 10 PK-unit (gemeente Akita, januari 2006)

Binnentemperatuur warmtewisselaar VRV®III-C

Binnentemperatuur standaard warmtepomp

Binnentemperatuur warmtewisselaar VRV®III-C

Binnentemperatuur standaard warmtepomp

Start verwarming

Verstreken tijd (min.)

* Meetresultaten in Japan met 14 PK-unit (gemeente Akita, januari 2006)
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3. BEzORgD Om hEt mIlIEu

1.	 Hoger	KoeLrendement/prestAtiecoëFFiciënt	(eer/cop)

het gebruik van de tweetrapscompressietechnologie 
zorgt voor energiebesparingen bij lage omgevings-
temperaturen, met een cop-rendements-coëfficiënt 
hoger dan 3,0 bij een buitentemperatuur van -10 °c. 
de jaarlijkse energiekosten zijn daarom beduidend 
lager dan deze met een standaard warmtepomp.

COP (10HP)
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Standaard VRVIII®  warmtepomp

buitentemperatuur (°CNB)
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2.	 inVertertecHnoLogie

 het lineaire vrv®-systeem gebruikt een regeling met variabele pi 
(proportional integral - verhoudingsgewijs integraal) met sensoren voor 
de druk van de koelvloeistof voor een betere sturing van de inverter en de 
aan/uit-regelcompressoren. hierdoor worden de regelstappen korter, 
wat de regelbaarheid in kleine en grote ruimten ten goede komt.

  
 de energie-efficiëntie zal tevens groter zijn bij gedeeltelijke belastingen. 

omdat er minder capaciteit nodig is, zal de compressor trager 
draaien en wordt de spiraalslang virtueel te groot. het rendement 
met invertercompressoren kan daarom hoger zijn dan met niet-
invertercompressoren (die steeds met de zelfde snelheid draaien).

 De temperatuur blijft stabiel

Trage start

Airconditioning zonder 
Inverter

Airconditioning met 
Inverter

Frequentie

	 30		 116		 30+on		 116+on

C
ap

ac
ite

it

50%

60%

55%

65%

3.	 minder	FreQuente	stArt-/stopcycLi

de techniek van daikin om de capaciteit te regelen met behulp van  ›
meerdere compressoren beperkt schakelverliezen en piekstromen 
tot een absoluut minimum dankzij de overlapping in capaciteit en 
frequentie 
aangezien daikin met kleine invertergestuurde compressoren van   ›
5 pk werkt, hebben harmonischen een minder grote invloed dan met 
een enkele grote compressor
het gebruik van meerdere compressoren door daikin garandeert ook  ›
een uitwijkmogelijkheid van 50 % 
kleinere compressoren zijn goedkoper en eenvoudiger te vervangen ›
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32°C	

	10°C

43°C	0°C	

4.  mONtAgE- & ONDERhOuDS-
VRIENDElIjK ONtwERP

1.	 AutomAtiscHe	VuLFunctie

conventionele	manier
1. berekening van het bijkomend koelmiddelvolume
2. vullen van de unit met extra koelmiddel
3. wegen van de cilinder
4. beoordeling op basis van druk (testbedrijf)

VrV®iii-c
 bij vrv®iii-c vallen deze 4 stappen weg, omdat de vrv®iii-s automatisch 

kan worden gevuld met de juiste hoeveelheid koelmiddel via een druk-
knop op de printplaat. 

 de automatische vulling stopt zodra de juiste hoeveelheid koelmiddel is 
toegevoegd.

 als de temperatuur onder 20°c daalt is een handmatige vulling nood-
zakelijk (om overvulling van het systeem te voorkomen). schakel eerst 
naar  verwarmen en wacht tot de binnentemperatuur boven 20°c stijgt. 
druk dan op de automatische vulknop om de automatische vulling te  
starten. de koelmiddeldichtheid is enkel gewaarborgd nadat de auto-
matische vulfunctie werd uitgevoerd.

2.	 AutomAtiscHe	test

 na afloop van de koelmiddelvulling wordt met een druk op de testknop 
op de printplaat een controle gestart van de bedrading, afsluiters, senso-
ren en het koelmiddelvolume.  deze test stopt automatisch wanneer hij is 
voltooid.

3.	 onderHoudsVriendeLijK

	 Zelfdiagnosefunctie
 deze functie, die wordt bediend via een drukknop op de printplaat, 

versnelt het opsporen en verhelpen van problemen en moet worden 
gebruikt voor het opstarten en het onderhoud. Losgekoppelde thermi-
stors, defecte elektromagnetische kleppen of motorgestuurde kleppen, 
compressorstoringen, communicatiefouten enz. kunnen sneller worden 
opgespoord.

Automatische	gegevensopslag
 terwijl de unit werkt worden alle gegevens van de laatste 5 minuten 

automatisch opgeslagen.  in geval van storingen, gebeurt er een analy-
se van de gegevens van de laatste 5 minuten om de locatie van het  
probleem en de oorzaak van de storing te achterhalen. daarna worden 
er maatregelen genomen om de oorzaak van de storing te verhelpen. 

Automatische	vulfunctie	en	automatische	koelmiddeltest
 Met een eenvoudige druk op een knop op de printkaart berekent het 

systeem of er een koelvloeistofverlies genoteerd wordt, om op deze 
manier de optimale werking van het vrv®-systeem te waarborgen.

Buitentemperatuur

Binnentemperatuur

Automatische
vulfunctie

Handmatige
vulling
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4.	 sneL	te	monteren

 dankzij koelmiddelleidingen met kleine boringen en de refnet-
leidingmogelijkheden kan het vrv® leidingsysteem zeer snel en 
gemakkelijk worden gemonteerd.

 het vrv®iii-c-systeem kan ook verdieping per verdieping 
gemonteerd worden. Zo kunnen delen van het gebouw zeer snel 
in gebruik genomen worden of kan het airconditioningsysteem 
fasegewijs in werking gesteld en gebruikt worden, zonder te 
wachten op de definitieve afwerking van het project.

5.	 moduLAir	&	LicHt

 dankzij het modulaire concept kunnen de units met een zeer grote 
uniformiteit samengevoegd worden tot rijen.

 de buitenunits zijn zo compact ontworpen dat ze zonder transportpro-
blemen met een gewone lift naar het dak van een gebouw gebracht 
kunnen worden, met name wanneer op elke verdieping buitenunits 
gemonteerd moeten worden.

6.	 geen	structureLe	VersterKing	nodig

 dankzij de lichte en trillingsvrije constructie van de buitenunits hoeven 
de vloeren niet versterkt te worden, wat de algemene bouwkosten doet 
dalen.

7.	 KoeLmiddeLLeidingen

Kleinere	leidingdiameters
door gebruik te maken van uiterst efficiënt r-410a kan de vrv®iii-c 
werken met een kleinere koelmiddelvulling en kunnen er vloeistof- en 
gasleidingen met een kleinere diameter worden toegepast.

minder	kosten	voor	leidingen	dankzij	modulair	ontwerp
vloeistof- en gasleidingen met een kleinere diameter nemen minder 
installatieruimte in en zijn goedkoper. 

4	aansluitmogelijkheden	voor	leidingen
bij de vrv®iii-c-serie kunnen de leidingen niet alleen vooraan maar 
ook links, rechts of onderaan aangesloten worden. dit levert een grotere 
ontwerpvrijheid op.

Voorkant

Links

Onderkant

Rechts
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8.	 uniForme	reFnet-Leidingen

 het uniforme refnet-leidingsysteem van daikin is speciaal ontworpen 
voor een eenvoudige montage.

 het gebruik van refnet-leidingen in combinatie met elektronische expan-
sieventielen beperkt verschillen in koelmiddelstroming tussen binnenunits 
tot een absoluut minimum, ondanks de kleine leidingdiameter.

 refnet-verbindingen en -verdelers (toebehoren) vereenvoudigen het 
montagewerk en verhogen de betrouwbaarheid van het systeem.

 vergeleken met gewone t-verbindingen, waar de koelmiddelverdeling 
ver van optimaal is, hebben daikin refnet-verbindingen een optimaal 
ontwerp voor een onbelemmerde koelmiddelstroming.

9.	 dwArsbedrAdingscontroLe

 een echte première in de aircobranche is de dwarsbedradings- 
controlefunctie op de vrv®, die de gebruiker waarschuwt in geval van 
aansluitfouten in de bedrading en leidingen tussen de units. deze functie 
identificeert systeemfouten en geeft alarmmeldingen weer door middel 
van Led’s die oplichten/uitgaan op de printplaat van de buitenunit.

10.	VereenVoudigde	bedrAding

een eenvoudig 2-draads multiplex-transmissiesysteem zonder afscherming 
koppelt elke buitenunit aan meerdere binnenunits door middel van 
een tweeaderige kabel. hierdoor worden de bedradingswerken 
vereenvoudigd.
daarnaast zijn de buitenunits zowel aan de zijkant als aan de voorkant 
van voedingsaansluitingen voorzien. dit vergemakkelijkt de montage en 
het onderhoud en levert plaatswinst op bij de aansluiting van rijen units.

REFNET-verbinding T-verbinding

Aangehechte	isolatie	voor	
REFNET-verbinding

Meegeleverd	isolatiemateriaal	
voor	REFNET-verdeler

REFNET-verdeler

REFNET-verbinding

KenMerKen Montage- & onderhoudsvriendeLijK ontwerp 
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11.	 “super	wiring”	systeem

  het super wiring systeem laat toe 
de bedrading tussen binnenunits, 
buitenunits en de centrale afstands-
bediening als gemeens-chappelijke 
bedrading te gebruiken.

  Met dit systeem kan het bestaande 
systeem achteraf gemakkelijk met een 
centrale afstandsbediening uitgerust 
worden door de afstandsbediening 
gewoon op de buitenunits aan te 
sluiten.

  dankzij een bedradingssysteem 
zonder polariteit behoren verkeerde 
aan-sluitingen definitief tot het 
verleden en wordt de montageduur 
verkort.

12.	 AAnsLuiting	VAn	bedrAding	LAngs	4	KAnten

 de bedrading kan worden aangevoerd via het voorpaneel, het linker en 
rechter zijpaneel of het bodempaneel van de buitenunit.  

13.	 AutomAtiscHe		AdresseringsFunctie

 Maakt de bedrading tussen binnen- en buitenunits en die voor 
de groepsbesturing van meerdere binnenunits mogelijk zonder de 
tijdrovende taak om elk adres handmatig in te stellen.

Voorkant

Links

Onderkant

rechts
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BuItENuNIt

1. VRV®III-C tEChNOlOgIE

1.	 tweetrApscompressie

dankzij de technologie van de twee-
trapscompressie kan het systeem hogere  
drukken genereren om een hogere ver-
warmingscapaciteit bij lage omgevings-
temperaturen te kunnen bieden.
de tweede invertercompressor (gemon-
teerd in de functie-unit) werd speciaal ont-
worpen om hogere drukken te genereren.
  
na de warmtewisseling in de binnenunit  
worden damp en vloeistof gescheiden door 
de damp-vloeistofafscheider. hierdoor kan 
de koelvloeistof in dampfase omgezet en 
rechtstreeks naar de hogedrukcompressor 
vervoerd worden.

Verwarmingscapaciteit

enthalpie

d
ru

k

Verdampercapaciteit

Dampinjectie

 Damp-
vloeistofafscheider

Ingangsvermogen

Hoog

gemiddeld

Laag

Vloeistofinjectie
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2	 sinusgolf-dc-inverter

door de optimale sinusgolfvorm kan de motor soepeler draaien en  ›
beter presteren.

2.	 VrV®iii	tecHnoLogie

	 borstelloze	dc-reluctantiecompressor

de borstelloze dc-reluctantiemotor verbetert het rendement   ›
aanzienlijk in vergelijking met conventionele ac-invertermotoren: 
door 2 verschillende koppels tegelijk te gebruiken (normaal koppel 
en reluctantiekoppel) wordt extra vermogen uit kleine elektrische 
stromen gehaald.
de motor is uitgerust met krachtige neodymiummagneten die   ›
het reluctantiekoppel genereren. deze magneten zijn ongeveer  
12 keer sterker dan ferrietmagneten en staan garant voor een  
energiezuinige werking. 

minder	stuwkrachtverlies		›
door het gebruik van hogedrukolie wordt de interne kracht  versterkt  
met de reactieve kracht van de vaste scroll, waardoor er minder 
stuwkrachtverlies optreedt. dit resulteert in betere prestaties en een 
lager geluidsniveau.
 

buitenunit vrv®iii-c technoLogie

Ferrite	
magneet

Neodymiummagneet
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	 dc-ventilatormotor

door het gebruik van een dc-ventilatormotor is het  ›
bedrijfs-rendement merkbaar verbeterd in vergelij-
king met conventionele ac-motoren, met name op 
laag toerental.

Opbouw	DC-	ventilatormotor

Rendement	DC-	motor
(in	vergelijking	met	een	conventionele	AC-	motor)

Toerental	motor	(tpm)

Re
nd

em
en

t	(
%)

Motor	CA

	 200	 300	 400	 500	 600	 700	 800	 900	 1000

100

80

60

40

20

0

	 dubbele	dc-ventilatoren

Maximaal 10% toename luchtstroom (16 pk) door  ›
dubbele dc-ventilatoren

 hoger vermogen en minder drukverlies in  ›
combinatie met hogere externe statische druk en 
lager opgenomen vermogen ventilator.

	 e-pass	warmtewisselaar

de optimale vormgeving van de warmtewisselaar 
voorkomt de overdracht van warmte van 
de oververhitte gassectie naar de onderkoelde 
vloeistofsectie, wat resulteert in een groter warmte-
uitwisselend rendement.

Bij	het	koelen	verhoogt	het	warmte-uitwisselend	rendement	van	de	condensor.	
Hierdoor	verbetert	de	prestatiecoëfficiënt	met	3%.

Huidig model HD-Type

Ventilatoren en behuizingen optimaal op elkaar afgestemd 
(grotere luchtstroom zonder geluidstoename)

10	pk:	3	bladen,	ø700		
-->4	bladen,	ø680

oppervlakte	blad	25%	groter	
ongelijke	afstand:	Geruisarm

18	pk:	ø700	-->	ø540	x	2
oppervlakte	blad	20%	groter	
geluidsreductie	met	0,7	dB

10

Int
ern

e	w
ee

rst
an

d	(
mm

H 2O)@
	

18
5m

3 /m
in	

10
	pk

Aanzienlijke beperking van drukverlies

Driedimensionale	geïntegreerde	geweven	zachte	stalen	
roosters	met	kunststofcoating
•	Zeer	sterk	(bestand	tegen	gewicht	van	60	kg)
•	Hogere	ratio	opening	uitstroombereik

Groter	warmte-uitwisselend	oppervlak
•	Hoger	rendement	warmte-uitwisseling

8.1

3.2

4.9

3.8

1.3

2.5

UIT	45°C
IN	85°C

UIT	45°C
IN	85°C

USCITA	45°C
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2. KENmERKEN

onafhankelijke	unit

Buitenunit
Buitenunit
Functie-unit

Capaciteit koelen kW

verwarmen kW
verwarmen kW

Omkasting kleur
Afmetingen unit hoogte mm

breedte mm
diepte mm

functie-unit hoogte mm
breedte mm
diepte mm

Gewicht unit kg
functie-unit kg

Warmtewisselaar buistype
Ventilator type

cylinder m
luchtdebiet	(nominaal	

bij	230V)
koelen m3/min
verwarmen m3/min

motore aanloopmethode
motorvermogen W

Compressor moter type
Geluidsvermogenniveau	

dB(A)

koelen aanloopmethode

geluidsvermogen		
(maximum)

dBA

geluidsdruk
(nominaal)

dBA

aanloopmethode
Koelmiddel naam

vulling kg
besturing

Leidingaansluitingen vloeistof type
diameter	(OD) mm

gas type
diameter	(OD) mm

olienivellering type
diameter	(OD) mm

Ontdooiregeling
Capaciteitsregelingsmethode
Veiligheidsvoorzieningen

naam,	fase,	frequentie,	spanning

rtsyQ10py1 rtsyQ14py1 rtsyQ16py1 rtsyQ20py1

rtsQ10py1 rtsQ14py1 rtsQ16py1 rtsQ8py1
rtsQ12py1

btsQ20py1 btsQ20py1 btsQ20py1 btsQ20py1

28,0	(1) 40,0	(4) 45,0	(7) 56,0	(10)

31,5	(2) 45,0	(5) 50,0	(8) 63,0	(11)
28,0	(3) 40,0	(6) 45,0	(9) 56,0	(12)

ivoor	wit	(5Y7,5/1) ivoor	wit	(5Y7,5/1) ivoor	wit	(5Y7,5/1) ivoor	wit	(5Y7,5/1)
1.680 1.680 1.680 1.680
930 1,24 1,24 930	+	930
765 765 765 765

1,570 1,570 1,570 1,570
460 460 460 460
765 765 765 765
257 338 344 205	+	257
110 110 110 110

kruiselings	geribd	blok
schroef schroef schroef schroef

(13,72+10,53)	+	16,9 (13,72+10,53+10,53)+16,9 (13,72+10,53+10,53)	+	16,9 16,9+(13,72+10,53)+16,9
185 233 239 (185+200)
185 233 239 (185+200)
direct direct direct direct
0,75x1 0,35x2 0,75x2 (0,75)+	(0,75)

	 hermetisch	gesloten	scrollcompressor
trage	start

62 63 65 65

60 61 63 63

trage	start
R-410A R-410A R-410A R-410A
10,5 11,7 11,7 9,4+10,9

expansieventiel	(elektronische	type) expansieventiel	(elektronische	type) expansieventiel	(elektronische	type) expansieventiel	(elektronische	type)
hardsoldeeraansluiting hardsoldeeraansluiting hardsoldeeraansluiting hardsoldeeraansluiting

9,52 12,7 12,7 15,9
hardsoldeeraansluiting hardsoldeeraansluiting hardsoldeeraansluiting hardsoldeeraansluiting

22,2 28,6 28,6 28,6
- - - hardsoldeeraansluiting
- - - 19,1

koelstoef koelstoef koelstoef koelstoef
9	tot	100 7	tot	100 7	tot	100 6	tot	100
hogedrukschakelaar,	thermische	ventilatormotorbeveiliging,	overstroombeveiliging,	overbelastingsbeveiliginginverter,	zekeringprintplaat

Y1,	3~,	50,	380-415

(1)	binnentemperatuur:	27	°CDB,	19	°CNB;	buitentemperatuur	35	°CDB;	equivalente	leidinglente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	5	units
(2)	binnentemperatuur:	20	°CDB;	buitentemperatuur	7	°CDB,	6	°CNB;	equivalente	leidingenlente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	5	units
(3)	binnentemperatuur:	20	°CDB;	buitentemperatuur	-10	°CNB;	equivalente	leidingenlente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	5	units
(4)	binnentemperatuur:	27	°CDB,	19	°CNB;	buitentemperatuur	35	°CDB;	equivalente	leidingenlente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	7	units
(5)	binnentemperatuur:	20	°CDB;	buitentemperatuur	7	°CDB,	6	°CNB;	equivalente	leidingenlente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	7	units
(6)	binnentemperatuur:	20	°CDB;	buitentemperatuur	-10	°CNB;	equivalente	leidingenlente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	7	units
(7)	binnentemperatuur:	27	°CDB,	19	°CNB;	buitentemperatuur	35	°CDB;	equivalente	leidingenlente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	8	units
(8)	binnentemperatuur:	20	°CDB;	buitentemperatuur	7	°CDB,	6	°CWB;	equivalente	leidingenlente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	8	units
(9)	binnentemperatuur:	20	°CDB;	buitentemperatuur	-10	°CNB;	equivalente	leidingenlente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	8	units
(10)	binnentemperatuur:	27	°CDB,	19	°CNB;	buitentemperatuur	35	°CDB;	equivalente	leidingenlente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	10	units
(11)	binnentemperatuur:	20	°CDB;	buitentemperatuur	7	°CDB,	6	°CNB;	equivalente	leidingenlente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	10	units
(12)	binnentemperatuur:	20	°CDB;	buitentemperatuur	-10	°CNB;	equivalente	leidingenlente:	7,5	m;	hoogteverschil	0	m;	lengte	functie-unit:	6	m;	gecombineerde	binnenunit:	FXFQ50P	x	10	units

buitenunit 
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3. tOEBEhOREN

optionele	toebehoren

Verdelende	leidingen

REFNET-verdeler

REFNET-verbinding

Sneeuwkap	*

kit	(inlaat	+	uitlaat)
luchtuitlaat
luchtinlaat	linkerzijde	
luchtinlaat	rechterzijde
luchtinlaat	achterzijde

Kit	multi-aansluitleidingen	voor	buitenunit

rtsyQ10py1 rtsQ14py1 rtsyQ20py1

rtsyQ16py1

KHRP26M22H	(max.4	leidingen) KHRP26M22H	(max.4	leidingen)
KHRP26M33H	(max.8	leidingen) KHRP26M33H	(max.8	leidingen)

- KHRP26M72H	(max.8	leidingen)
KHRP26A22T KHRP26A22T KHRP26A22T
KHRP26A33T KHRP26A33T KHRP26A33T

- KHRP26A72T KHRP26A72T
- - KHRP26A73T

KPS26C280 KPS26C504 KPS26C280*
KPS26C280T KPS26C504T KPS26C280T*
KPS26C504L KPS26C504L KPS26C504L*
KPS26C504R KPS26C504R KPS26C504R*
KPS26C280B KPS26C504B KPS26C280B*

- - BHFP30A36

Opmerking
*	 De	sneeuwkappen	zijn	ter	plaatse	te	voorzien.	Raadpleeg	de	Daikin-verdeler	in	uw	regio	voor	technische	tekeningen	en	meer	bijzonderheden.
	 Het	monteren	van	sneeuwkappen	is	aangewezen	indien	er	het	regelmatig	sneeuwt.
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850 mm

FXFQ-P

FXzQ-m8
20-25-32-40-50

20-25-32-40-50-63-80-
100-125

BINNENuNItS

1. KENmERKEN

roundFLow	pLAFondinbouwcAssette

comfort
 eigentijds wit decoratiepaneel (raL 9010) ›
360° luchtuitblaas zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom   ›
en temperatuurverdeling
de luchtuitblaas langs de hoeken voorkomt dode zones waar  ›
temperatuurverschillen kunnen optreden 
comfortabele horizontale luchtuitblaas garandeert een tochtvrije  ›
werking en voorkomt plafondvervuiling 
23 verschillende luchtstroompatronen mogelijk  ›
verseluchttoevoer: tot 20% ›

Flexibele	montage	en	onderhoudscomfort
 Lagere montagehoogte: 214 mm voor klasse 20-63  ›
Makkelijke controle afvoer dankzij transparante afvoermof    ›
standaard gemonteerd met een afvoerpomp met opvoerhoogte   ›
van 850 mm

0°

60°

Lege plafondruimte 
gelijk aan 295 mm

360° Round Flow 4-zijdige uitblaas 3-zijdige uitblaas 2-zijdige uitblaas

Voorbeelden van luchtuitblaaspatronen

cAssette-pLAFondinbouwmodeL	met	4-Zijdige	LucHt-
uitbLAAs	(600mmx600mm)

comfort
 eigentijds wit decoratiepaneel (raL 9010) ›
fluisterstille werking ›
uitstekende tochtbeperkende kenmerken. doordat de kleppen in een  ›
stand van 0° geplaatst kunnen worden, is er praktisch geen tocht 
vrije keuze uit 5 verschillende luchtstromingspatronen tussen 0° en  ›
60°. deze patronen worden vervolgens behouden tijdens de wer-
kingscyclus van de airconditioner

Flexibele	montage	en	onderhoudscomfort
de compacte behuizing past in standaard-plafondmodules van  ›
600 x 600 mm, zodat plafondtegels niet meer op maat gezaagd 
moeten worden
vierzijdige luchtuitblaas.   ›
Mogelijkheid om 1 of 2 kleppen te sluiten met het oog op een  ›
gemakkelijke montage in hoeken 
doordat de schakelkast zich in de unit bevindt, is ze bij onderhouds- ›
werken gemakkelijk toegankelijk vanaf de onderkant, zodat u geen 
plafondtegels hoeft te verwijderen.
afvoerpomp met opvoerhoogte van 500 mm is standaard ›

500 mm
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FXKQ-mA

FXCQ-m8
20-32-40-63

20-25-32-40-50-63-
80-125

cAssette-pLAFondinbouwmodeL	met	2-Zijdige	LucHtuitbLAAs

comfort
 fluisterstille werking ›
 Laat een maximale vloer- en wandruimte vrij voor meubels, decoratie en  ›
stoffering
 automatisch uitblaasliniaal zorgt voor een gelijkmatige luchtstroom en  ›
temperatuurverdeling
 voorkomt plafondvervuiling ›

 
Filter

 standaard uitgerust met duurzame filter ›

Flexibele	montage	en	onderhoudscomfort
 eenvoudig te monteren in verlaagde plafonds   ›
van amper 355 mm
 standaard uitgerust met afvoerpomp met 600mm   ›
opvoerhoogte 
 onderhoudswerken kunnen worden uitgevoerd door   ›
het frontpaneel van het toestel te demonteren
 vlak aanzuigrooster dat gemakkelijk te reinigen is ›
 Loskoppelbare uitblaaslinialen ›

cAssette-HoeKpLAFondinbouwmodeL

comfort
 uitgerust met een speciaal anti-tochtsysteem en voorkomt  ›
plafondvervuiling

 automatisch uitblaasliniaal zorgt voor een gelijkmatige   ›
luchtstroom en temperatuurverdeling
 Luchtverdeling door uitblaas naar omlaag, frontale   ›
uitblaas of een combinatie van beide

Flexibele	montage
 dankzij compacte afmetingen eenvoudig te  ›
monteren in een smalle lege plafondruimte (maar 
220 mm plafondruimte nodig, 195 met in optie 
verkrijgbare pasring voor paneel)
standaard uitgerust met afvoerpomp   ›
met 500mm opvoerhoogte 

1
Standaard

Opmerking: Standaardinstelling bij levering.

2
Tocht
vervuiling

3
Voorkomt plafond- 
vervuiling

minimale plafondhoogte is 355 mm

CombinatieFrontale uitblaas

Afgesloten door het 
decoratiepaneel

Neerwaartse uitblaas

Min. 195 mm

Pasring voor paneel

20 mm 500 mm

600mm
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FXDQ-m8

20-25-32-40-50-63

20-25

KLein	inbouwsAteLLietmodeL

comfort
ontworpen voor gebruik in hotelkamers ›
 past discreet in elk interieur: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn  ›
zichtbaar
 fluisterstille werking ›

Filter
 standaard uitgerust met luchtaanzuigfilter  ›

Flexibele	montage
  compacte afmetingen (230 mm hoog & 652 mm diep),   ›
kan eenvoudig in een lege plafondruimte worden gemonteerd
 de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van achteraanzuiging  ›
naar onderaanzuiging 
voor een eenvoudige montage kan de condensbak links of rechts van  ›
de unit worden geplaatst

sAteLLietmodeL	met	LAge	inbouwHoogte

comfort
 fluisterstille werking ›
 past discreet in elk interieur ›
 Laat een maximale vloer- en wandruimte vrij voor meubels, decoratie  ›
en stoffering 

200mm

plafond

aanzuigkamer
{Kanaalaansluiting}

Luchtfilter

FXDQ-P/NA

 geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten ›
 dankzij de middelhoge externe statische druk kan de unit worden  ›
gebruikt met kanalen van verschillende lengtes
 standaard uitgerust met afvoerpomp met 750 mm   ›
opvoerhoogte 

Flexibele	montage	
 compact ontwerp, makkelijk te monteren in een lege plafondruimte  ›
van slechts 240 mm

binnenunits KenMerKen



FXSQ-m8

FXmQ-P/mA

20-25-32-40-50-63-
80-100-125

40-50-63-80-100-125-
200-250

inbouwsAteLLietmodeL

comfort
uiterst flexibel voor de meest uiteenlopende toepassingen ›
fluisterstille werking ›
past discreet in elk interieur ›

Filter
 standaard uitgerust met duurzame filter ›
 hoogrendementsfilters (65% en 95%) verkrijgbaar als toebehoren ›

Flexibele	montage	en	onderhoudscomfort
 dankzij de hoge externe statische druk kan de unit  ›
 worden gebruikt met flexibele kanalen van verschillende lengtes ›
 Met behulp van het aanzuigpaneel heeft de   ›
unit slechts 350 mm plafondruimte nodig
 standaard uitgerust met afvoerpomp   ›
met 625mm opvoerhoogte 
 de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd  ›
van achteraanzuiging naar onderaanzuiging 
 de schakelkast is bereikbaar aan de zijkant of de  ›
onderkant van de unit voor eenvoudig onderhoud

groot	inbouwsAteLLietmodeL

comfort
Laat een maximale vloer- en wandruimte vrij voor meubels, decoratie  ›
en stoffering

Flexibele	montage 
compacte unit (300 mm hoog), eenvoudig te monteren in ondiepe  ›
plafonds
uitwendige statische druk van meer dan 200 pa maakt grote  ›
leidinglengte en flexibele toepassing mogelijk: ideaal voor gebruik in 
grote ruimtes
ingebouwde afvoerpomp (standaard bij formaten 40 tot 125)  ›
verhoogt de betrouwbaarheid van het afvoersysteem
compleet gamma modellen (fXMQ-pve: 4,5 - 14 kw)   ›
(fXMQ-Mave: 22,40 – 28 kw)
door aanpassing van de uitwendige statische druk via de bedrade  ›
afstandsbediening is het luchttoevoervolume precies regelbaar
nieuwe dc-ventilator reduceert het stroomverbruik met 20%  ›
(vergeleken met fXMQ-Mave serie)

625mm

Min.
350mm

NIEUW
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100°

FXAQ-mA

32-63-100

20-25-32-40-50-63

wAndmodeL

comfort
 compact en stijlvol ontwerp dat discreet in elk interieur past ›
 automatisch uitblaasliniaal voor gelijkmatige luchtverdeling via lamellen die  ›
automatisch gesloten worden wanneer de unit uitgeschakeld wordt
 vijf verschillende uitblaashoeken kunnen worden geprogrammeerd via  ›
de afstandsbediening
 de uitblaashoek keert automatisch terug naar zijn vorige positie,  ›
wanneer de unit opnieuw wordt gestart (oorspronkelijke 
instelling 10 graden voor koelen en 70 graden voor verwarmen)

Filter
standaard voorzien van schimmelbestendig polystyreen filter en  ›
condensbak 

Flexibele	montage	en	onderhoudscomfort
 de horizontale kleppen en het frontpaneel kunnen gemakkelijk  ›
worden gedemonteerd en gereinigd
 alle onderhoudswerken kunnen worden uitgevoerd aan de voorkant van  ›
de unit
 afvoerpomp met opvoerhoogte van 1.000 mm als optie verkrijgbaar ›
 de condens-afvoerleiding kan links of rechts van de unit worden  ›
gemonteerd

pLAFondonderbouwunit

comfort
 fluisterstille werking ›
 Laat een maximale vloer- en wandruimte vrij voor meubels, decoratie  ›
en stoffering
 verbeterde horizontale en verticale luchtcirculatie in alle richtingen  ›
dankzij een uitblaaspatroon van 100°

Filter
standaard uitgerust met duurzame filter ›

Flexibele	montage	en	onderhoudscomfort
 geschikt voor nieuwbouw- en renovatieprojecten ›
 de ideale oplossing voor installaties zonder verlaagd plafond ›
 afvoerpomp met 600 mm opvoerhoogte als   ›
optie verkrijgbaar
 onderhoud kan eenvoudig langs de onderkant van de unit ›
 borstelloze klep is makkelijker te reinigen ›

FXhQ-mA

Afvoerpomp kit

1.000mm

Afvoerset

Drain-up kit

Hoogte van oppomping

Drain-up kit
Binnenunit

10° Koelen

70° Verwarmen

binnenunits KenMerKen



FXuQ-mA
71-100-125

cAssette-pLAFondonderbouwmodeL	met	VierZijdige
LucHtuitbLAAs

comfort
Mogelijkheid tot groepsbesturing met andere vrv-binnenunits  ›
Keuzeschakelaar koelen/verwarmen  ›
tochtpreventie bij warme start, ontdooien en olieretour bij  ›
verwarmen 
vierzijdige luchtuitblaas ›
de lucht kan worden uitgeblazen onder 5 verschillende hoeken tussen  ›
0 en 60 graden

	
automatisch uitblaasliniaal voor gelijkmatige luchtstroming en  ›
temperatuurverdeling. 
de luchtverdeling kan zonder capaciteitsverlies worden aangepast  ›
voor plafonds tot 3,5 m hoog 

Filter
het luchtfilter, de condensbak en warmtewisselaarlamellen zijn  ›
schimmelbestendig en tegen bacteriën behandeld

Flexibele	montage	
ideaal voor de installatie in nieuwe en bestaande gebouwen ›
Maximaal 5 m afstand tussen fXuQ-unit en aansluitdoos  ›
Mogelijkheid om 1 of 2 kleppen te sluiten met het oog op een  ›
gemakkelijke montage in hoeken
standaard uitgerust met afvoerpomp met 500mm opvoerhoogte ›
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Wandmodel Vloermodel

FXlQ-mA

20-25-32-40-50-63

20-25-32-40-50-63

VLoermodeL

comfort
 ideaal voor montage onder een raam  ›
 compacte afmetingen (slechts 222 mm diep en 600 mm hoog) ›
 alle modellen kunnen met een afstandsbediening worden geleverd ›

Filter
 standaard uitgerust met duurzaam filter ›

 

Flexibele	montage	&	onderhoudscomfort
 de leidingaansluiting aan de achterkant maakt de unit geschikt voor  ›
wandmontage

VLoermodeL	Zonder	beHuiZing

comfort
 ideaal voor airconditioning aan de buitenrand ›
 ideaal voor montage onder een raam  ›
 alle modellen kunnen met een afstandsbediening worden geleverd ›

Filter
 standaard uitgerust met duurzaam filter ›

Flexibele	montage 
 de aansluiting tijdens de montage is gemakkelijker ›
 de aansluitpoort is naar beneden gericht, zodat het niet nodig is  ›
hulpleidingen aan te sluiten

FXNQ-mA

Aansluitpoort

Koelmiddelleidingen

 de aansluiting tijdens de montage is gemakkelijker ›
 het vezelvrije uitblaasrooster voorkomt condensatie en vlekken ›

binnenunits KenMerKen



FXFQ-P
r o u n d f l o w  p l a f o n d i n b o u w c a s s e t t e

FxFQ20p FxFQ25p FxFQ32p FxFQ40p FxFQ50p FxFQ63p FxFQ80p FxFQ100p FxFQ125pFxFQ-p	

Capaciteit
koelen kW
verwarmen kW

Opgenomen	vermogen
koelen kW
verwarmen kW

Afmetingen (H	x	W	x	D) mm
Gewicht eenheid kg
Omkasting

Luchtdebiet
koelen hoog/laag m3	/min
verwarmen hoog/laag m3	/min

Geluidsvermogenniv.	(nominal) koelen dBA

Geluidsdrukniveau
koelen hoog/laag dBA
verwarmen hoog/laag dBA

Koelmiddel naam
Voeding
Leidingaansluitingen L	/	G	/	D diameter mm
Luchtfilter
Afvoerhoogte mm

Decoratiepaneel

model
kleur
(H	x	W	x	D) mm
gewicht kg

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

0,053 0,063 0,083 0,095 0,120 0,173 0,258
0,045 0,055 0,067 0,114 0,108 0,176 0,246

204	x	840	x	840 246	x	840	x	840 288	x	840	x840
20,0 21,0 24,0 26,0

gegalvaniseerde	staalplaat
12,5	/	9,0 13,5	/	9,0 15,5	/	10,0 16,5	/	11,0 23,5	/	14,5 26,5	/	17,0 33,0	/	20,0
12,5	/	9,0 13,5	/	9,0 15,0	/	9,5 17,5	/	12,0 23,5	/	14,5 28,0	/	17,5 33,0	/	20,0

49 50 51 52 55 58 61
31	/	28 32	/	28 33	/	28 34	/	29 38	/	32 41	/	33 44	/	34
31	/	28 32	/	28 33	/	28 36	/	30 38	/	32 42	/	34 44	/	34

R-410A
1~		/	220-240V		/		50Hz

6,35	/	12,7	/	32 6,4	/	12,7	/	32 9,5	/	15,9	/	32
tegen	schimmel	behandeld	kunstharsnet

750
BYCQ140CW1

RAL9010
50x950x950

5,5

opm:
de geluidsdrukwaarden gelden voor een unit met achteraanzuiging
het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die maatgevend is voor het “vermogen” dat een geluidsbron voortbrengt.
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 270cdb, 190cwb, buitentemperatuur: 350cdb, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m, 
hoogteverschil: 0m.
nominale verwarmingscapaciteiten op basis van: binnentemperatuur: 20°cdb, buitentemperatuur: 7°cdb, 6°cwb, equivalente koelmiddelleidinglengte : 
5m, hoogteverschil: 0m.
capaciteiten zijn nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor

toebeHoren

speciFicAties

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood	afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Decoratiepaneel
Duurzaam	vervangfilter	(ongeweven	type)
Set	voor	verse	luchttoevoer	(20%	verseluchttoevoer)	(kamertype)
Afdichting	van	uitblaasopening

BRC1D52
BRC7F533F
BRC7F532F

BYCQ140CW1
KAFP551K160
KDDQ5C140

KDBHQ55C140

FxFQ-p

2. SPECIFICAtIES & tOEBEhOREN

FxFQ20p FxFQ25p FxFQ32p FxFQ40p FxFQ50p FxFQ63p FxFQ80p FxFQ100p FxFQ125p
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FXzQ-m8

binnenunit specificaties & toebehoren

opm: 
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27 °cdb, 19 °cwb • buitentemperatuur: 35 °cdb • equivalente leidinglengte: 7,5 m (horizontaal)
nominale verwarmingscapaciteiten op basis van: binnentemperatuur: 20 °cdb • buitentemperatuur: 7 °cdb, 6 °cwb • equivalente leidinglengte: 7,5 m (horizontaal)
capaciteiten zijn nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
73 73 76 89 115
64 64 68 80 107

286	x	575	x	575
18

gegalvaniseerde	staalplaat
9,0	/	7,0 9,0	/	7,0 9,5	/	7,5 11,0	/	8,0 14,0	/	10,0
30	/	25 30	/	25 32	/	26 36	/	28 41	/	33

47 47 49 53 58
R-410A

ø6,4	/	ø12,7
tegen	schimmel	behandeld	kunstharsnet

500
1~,	50Hz,	220-240V

55	x	700	x	700
2,7

wit	(RAL	9010)

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen	 koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Omkasting
Luchtdebiet	(H/L) m3/min
Geluidsdrukniveau	(H/L)(220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Afvoerhoogte mm
Voeding V1
Decoratiepaneel afmetingen	(HxBxD) mm

gewicht kg
kleur

			

FxZQ-m8

BRC1D52
BRC7E531
BRC7E530
BYFQ60B

KDBH44B60
KDBQ44B60
KAFQ441B60
KDDQ44X60

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood	afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Decoratiepaneel
Afdichting	van	uitblaasopening
Pasring	voor	paneel
Duurzaam	vervangfilter
Set	voor	verse	luchttoevoer type	voor	directe	montage

toebeHoren

speciFicAties

c a s s e t t e - p l a f o n d i n b o u w m o d e l  m e t  v i e r z i j d i g e  l u c h t u i t b l a a s 
( 6 0 0  x  6 0 0 m m )

FxZQ-m8 	FxZQ20m8 FxZQ25m8 FxZQ32m8 FxZQ40m8 FxZQ50m8

	FxZQ20m8 FxZQ25m8 FxZQ32m8 FxZQ40m8 FxZQ50m8
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FXCQ-m8
c a s s e t t e - p l a f o n d i n b o u w m o d e l  m e t 
t w e e z i j d i g e  l u c h t u i t b l a a s

opm:
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27 °cdb, 19 °cwb • buitentemperatuur: 35 °cdb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 8 m • hoogteverschil: 0 m
nominale verwarmingscapaciteiten op basis van: binnentemperatuur: 20 °cdb• buitentemperatuur: 7 °cdb/6 °cwb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 8 m • hoogteverschil: 0 m
capaciteiten zijn nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen	 koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Omkasting
Luchtdebiet	(H/L) m3/min
Geluidsdrukniveau	(H/L)(220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Afvoerhoogte mm
Voeding V1
Decoratiepaneel afmetingen	(HxBxD) mm

gewicht kg
kleur

FxcQ-m8

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
77 92 92 130 130 161 209 256
44 59 59 97 97 126 176 223

305	x	780	x	600 305	x	995	x	600 305	x	1.180	x	600 305	x	1.670	x	600
26 31 32 35 47 48

gegalvaniseerde	staalplaat
7	/	5 9	/	6,5 9	/	6,5 12	/	9 12	/	9 16,5	/	13 26	/	21 33	/	25

33	/	28 35	/	29 35	/	29 35,5	/	30,5 35,5	/	30,5 38	/	33 40	/	35 45	/	39
45 50 50 50 50 52 54 60

R-410A
ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9

tegen	schimmel	behandeld	kunstharsnet
600

1~,	50Hz,	230V
53	x	1.030	x	680 53	x	1.245	x	680 53	x	1.430	x	680 53	x	1.920	x	680

8 8,5 9,5 12
wit	(RAL	9010)

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood	afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Decoratiepaneel
Hoogrendementsfilter	65%	*1
Hoogrendementsfilter	90%	*1
Filterkamer	voor	onderaanzuiging
Duurzaam	vervangfilter

BRC1D52
BRC7C67
BRC7C62

BYBC32G BYBC50G BYBC63G BYBC125G
KAFJ532G36 KAFJ532G56 KAFJ532G80 KAFJ532G160
KAFJ533G36 KAFJ533G56 KAFJ533G80 KAFJ533G160
KDDFJ53G36 KDDFJ53G56 KDDFJ53G80 KDDFJ53G160
KAFJ531G36 KAFJ531G56 KAFJ531G80 KAFJ531G160

FxcQ-m8

opmerking:  *1. bij de montage van een hoogrendementsfilter is de filterkamer nodig

toebeHoren

speciFicAties

FxcQ20m8 FxcQ25m8 FxcQ32m8 FxcQ40m8 FxcQ50m8 FxcQ63m8 FxcQ80m8 FxcQ125m8

FxcQ20m8 FxcQ25m8 FxcQ32m8 FxcQ40m8 FxcQ50m8 FxcQ63m8 FxcQ80m8 FxcQ125m8
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FXKQ-mA
c a s s e t t e - h o e k p l a f o n d i n b o u w m o d e l

opm:
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27 °cdb, 19 °cwb • buitentemperatuur: 35 °cdb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5 m (horizontaal)
nominale verwarmingscapaciteiten op basis van: binnentemperatuur: 20 °cdb • buitentemperatuur: 7 °cdb/6 °cwb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5 m 
(horizontaal)
capaciteiten zijn nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor
* deze gegevens waren niet beschikbaar op het moment van publicatie

2,8 3,6 4,5 7,1
3,2 4,0 5,0 8,0
66 66 76 105
46 46 56 85

215	x	1.110	x	710 215	x	1.310	x	710
31 34

gegalvaniseerde	staalplaat
11	/	9 11	/	9 13	/	10 18	/	15
38	/	33 38	/	33 40	/	34 42	/	37

* * * *
R-410A

ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9
tegen	schimmel	behandeld	kunstharsnet

500
1~,	50Hz,	220-240V

70	x	1.240	x	800 70	x	1.440	x	800
8,5 9,5

ivoorwit

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen	 koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Omkasting
Luchtdebiet	(H/L) m3/min
Geluidsdrukniveau	(H/L)(220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Afvoerhoogte mm
Voeding V1
Decoratiepaneel afmetingen	(HxBxD) mm

gewicht kg
kleur

FxKQ-mA

BRC1D52
BRC4C63
BRC4C61

BYK45F BYK71F
KPBJ52F56 KPBJ52F80
KAFJ521F56 KAFJ521F80
K-HV7AW K-HV9AW

KDBJ52F56W KDBJ52F80W
KFDJ52F56 KFDJ52F80

FxKQ-mA

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood	afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Decoratiepaneel
Pasring	voor	paneel
Duurzaam	vervangfilter
Luchtuitblaasrooster
Blind	paneel	voor	luchtuitblaas
Buigzaam	kanaal	(met	schot)

toebeHoren

speciFicAties

binnenunit specificaties & toebehoren

FxKQ25mA FxKQ32mA FxKQ40mA FxKQ63mA

FxKQ25mA FxKQ32mA FxKQ40mA FxKQ63mA
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FXDQ-m8
K l e i n  i n b o u w s a t e l l i e t m o d e l

opm: 
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27 °cdb, 19 °cwb • buitentemperatuur: 35 °cdb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 8 m • hoogteverschil: 0m
nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnenluchttemperatuur: 20 °cdb • buitentemperatuur: 7 °cdb/6 °cwb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 8 m • 
hoogteverschil: 0 m 
capaciteiten zijn nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor.

FxdQ20m8 FxdQ25m8

2,2 2,8
2,5 3,2

50
50

230x502x652
17

gegalvaniseerde	staalplaat
6,7/5,2 7,4/5,8

37/32
50

R-410A
ø6,4/ø12,7

tegen	schimmel	behandeld	kunstharsnet
1~,	50Hz,	230V

FxdQ-m8

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen	 koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Kleur
Luchtdebiet	(H/L) m3/min
Geluidsdrukniveau	(H/L)(220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Voeding VE

FxdQ-m8

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood	afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp

BRC1D52,	BRC2C51,	BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

toebeHoren

speciFicAties

FxdQ20m8 FxdQ25m8
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FXDQ-P / NA

binnenunit specificaties & toebehoren

s a t e l l i e t m o d e l  m e t  l a g e  i n b o u w h o o g t e

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
86 86 89 160 165 181
67 67 70 70 152 168

200	x	700	x	620 200	x	900	x	620 200	x	1.100	x	620
23 23 23 27 28 31

gegalvaniseerde	staalplaat
8,0	/	6,4 8,0	/	6,4 8,0	/	6,4 10,5	/	8,5 12,5	/	10,0 16,5	/	13,0
33	/	29 33	/	29 33	/	29 34	/	30 35	/	31 36	/	32

* * * * * *
R-410A

750
ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9

tegen	schimmel	behandeld	kunstharsnet
1~,	50Hz,	220-240V

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen	 koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Omkasting
Luchtdebiet	(H/L) m3/min
Geluidsdrukniveau	(H/L)(220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Afvoerhoogte mm
Voeding VE

FxdQ20p FxdQ25p FxdQ32p FxdQ40nA FxdQ50nA FxdQ63nAFxdQ-p	/	nA

FxdQ-p	/	nA

BRC1D52
BRC4C64
BRC4C62	

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood-afstandsbediening koelen

verwarmen

FxdQ20p FxdQ25p FxdQ32p FxdQ40nA FxdQ50nA FxdQ63nA

opmerkingen:
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: • binnentemperatuur: 27 °cdb, 19 °cwb • buitentemperatuur: 35 °cdb • equivalente leidinglengte: 7,5 m (horizontaal)
nominale verwarmingscapaciteiten op basis van: • binnentemperatuur: 20 °cdb • buitentemperatuur: 7 °cdb, 6 °cwb • equivalente leidinglengte: 7,5 m (horizontaal)
capaciteiten zijn nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor
de geluidsdrukwaarden gelden voor een unit met achteraanzuiging
* deze gegevens waren niet beschikbaar op het moment van publicatie

toebeHoren

speciFicAties
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FXSQ-m8
i n b o u w s a t e l l i e t m o d e l

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen	 koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Omkasting
Luchtdebiet	(H/L) m3/min
Geluidsdrukniveau	(H/L)(220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Afvoerhoogte mm
Voeding V1
Decoratiepaneel afmetingen	(HxBxD) mm

gewicht kg
kleur

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
110 110 114 127 143 189 234 242 321
90 90 94 107 123 169 214 222 301

300	x	550	x	800 300	x	700	x	800 300	x	1.000	x	800 300	x	1.400	x	800
30 30 30 30 31 41 51 51 52

gegalvaniseerde	staalplaat
9	/	6,5 9	/	6,5 9,5	/	7 11,5	/	9 15	/	11 21	/	15,5 27	/	20 28	/	20,5 38	/	28
32	/	28 32	/	28 33	/	28 33	/	29 35	/	31 35	/	30 37	/	31 38	/	33 40	/	35

50 50 51 56 58 56 55 56 65
R-410A

ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9
tegen	schimmel	behandeld	kunstharsnet

625
1~,	50Hz,	230V

55	x	650	x	500 55	x	800	x	500 55	x	1.100	x	500 55	x	1.500	x	500
3 3,5 4,5 6,5

ivoorwit

FxsQ-m8

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood	afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Decoratiepaneel
Onderhoudspaneel
Hoogrendementsfilter	65%	*1
Hoogrendementsfilter	90%	*1
Filterkamer	voor	onderaanzuiging
Filterkamer	voor	achteraanzuiging
Luchtaanzuigcanvas
Schutdeur/blinde	plaat
Luchtuitblaasadapter	voor	rond	kanaal

BRC1D52,	BRC2C51,	BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

BYBS32D BYBS45D BYB571D BYBS125D
KTBJ25K36W KTBJ25K56W KTBJ25K80W KTBJ25K160W
KAFJ252L36 KAFJ252L56 KAFJ252L80 KAFJ252L160
KAFJ253L36 KAFJ253L56 KAFJ253L80 KAFJ253L160
KAJ25L36D KAJ25L56D KAJ25L80D KAJ25L160D
KAJ25L36B KAJ25L56B KAJ25L80B KAJ25L160B
KSA-25K36 KSA-25K56 KSA-25K80 KSA-25K160
KBBJ25K36 KBBJ25K56 KBBJ25K80 KBBJ25K160
KDAJ25K36 KDAJ25K56 KDAJ25K71 KDAJ25K140

FxsQ-m8

opmerkingen:
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27 °cdb, 19 °cwb • buitentemperatuur: 35 °cdb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 8 m • hoogteverschil: 0 m
nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20 °cdb • buitentemperatuur: 7 °cdb/6 °cwb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 8 m • hoogteverschil: 0 m
capaciteiten zijn nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor 
de geluidsdrukwaarden gelden voor een unit met achteraanzuiging

opmerking: *1. bij montage van een hoogrendementsfilter in de unit is een montagekamer voor onder- of achteraanzuiging nodig.

toebeHoren

speciFicAties

FxsQ20m8 FxsQ25m8 FxsQ32m8 FxsQ40m8 FxsQ50m8 FxsQ63m8 FxsQ80m8 FxsQ100m8 FxsQ125m8

FxsQ20m8 FxsQ25m8 FxsQ32m8 FxsQ40m8 FxsQ50m8 FxsQ63m8 FxsQ80m8 FxsQ100m8FxsQ125m8
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FXmQ-P/mA

FxmQ-p/mA

NIEUW

binnenunit specificaties & toebehoren

i n b o u w s a t e l l i e t m o d e l

4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5

0,194(1)	/	0,193(2) 0,215(1)	/	0,214(2) 0,230(1)	/	0,229(2) 0,298(1)	/	0,297(2) 0,376(1)	/	0,375(2) 0,461(1)	/	0,460(2) 1.294 1.465
0,182 0,203 0,218 0,286 0,364 0,449 1.294 1.465

300	x	700	x	700 300	x	1.000	x	700 300	x	1.400	x	700 470x1.380x1.100
28 36 36 36 46 46 137 137

gegalvaniseerde	staalplaat
16/13/11 18/16,5/15 19,5/17,5/16 25/22,5/20 32/27/23 39/33/28 58/50 72/62

* * * * * * 48/45 48/45
* * * * * * * *

R-410A
ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9 ø9,5/ø19,1 ø9,5/ø22,2

Zie	opmerking	4
1~,	50Hz,	220-240V	/	1~,	60Hz,	220V

FxmQ-p/mA

FxmQ40p FxmQ50p FxmQ63p FxmQ80p FxmQ100p FxmQ125p FxmQ200mA FxmQ250mA

BRC1D52
BRC4C66

BRC4C65 KDU-30L250
KAF372AA56 KAF372AA80 KAF372AA160 KAFJ372L280
KAF373AA56 KAF373AA80 KAF373AA160 KAFJ373L280
KDDF3AA56 KDDF37AA80 KDDF37AA160 KDJ3705L280
KAF371AA56 KAF371AA80 KAF371AA160 KAFJ371L280

FxmQ-p/mA

toebeHoren

speciFicAties

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen	 koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Omkasting
Luchtdebiet	(H/L) m3/min
Geluidsdrukniveau	(H/L)(220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Voeding VE

opmerkingen:
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°cdb, 19°cwb • buitentemperatuur: 35°cdb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (horizontaal) • nominale 
verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°cdb • buitentemperatuur: 7°cdb, 6°cwb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (horizontaal) • capaciteiten zijn 
nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor
(1) 50hz, 220-240v
(2) 60hz, 220v
(3) het luchtfilter is geen standaardaccessoire; het moet in het kanalennet aan de aanzuigzijde worden gemonteerd. selecteer de colorimetrische methode ervan (gravimetrische 
methode) 50% of meer.
* deze gegevens waren niet beschikbaar op het moment van publicatie

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood-afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Hoogrendementsfilter	65%
Hoogrendementsfilter	90%
Filterkamer
Duurzaam	vervangfilter

FxmQ40p FxmQ50p FxmQ63p FxmQ80p FxmQ100p FxmQ125p FxmQ200mA FxmQ250mA
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FXAQ-mA
w a n d m o d e l

FxAQ-mA

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen	 koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Kleur
Luchtdebiet	(H/L) m3/min
Geluidsdrukniveau	(H/L)(220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Voeding VE

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
16 22 27 20 27 50
24 27 32 20 32 60

290	x	795	x	230 290	x	1.050	x	230
11 14

wit
7,5	/	4,5 8	/	5 9	/	5,5 12	/	9 15	/	12 19	/	14
35	/	29 36	/	29 37	/	29 39	/	34 42	/	36 46	/	39

* * * * * *
R-410A

ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9
Kunstharsnet	afwasbaar
1~,	50Hz,	220-240V

FxAQ-mA

BRC1D52
BRC7E619
BRC7E618

K-KDU572DVE

toebeHoren

speciFicAties

opmerkingen: 
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°cdb, 19°cwb • buitentemperatuur: 35°cdb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (horizontaal)
nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°cdb • buitentemperatuur: 7°cdb, 6°cwb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m (horizontaal)
capaciteiten zijn nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor
* deze gegevens waren niet beschikbaar op het moment van publicatie

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood-afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Standaard	condensafvoerpomp

FxAQ20mA FxAQ25mA FxAQ32mA FxAQ40mA FxAQ50mA FxAQ63mA

FxAQ20mA FxAQ25mA FxAQ32mA FxAQ40mA FxAQ50mA FxAQ63mA
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FXhQ-mA

binnenunit specificaties & toebehoren

p l a f o n d o n d e r b o u w m o d e l

FxHQ-mA

3,6 7,1 11,2
4,0 8,0 12,5
111 115 135
111 115 135

195	x	960	x	680 195	x	1.160	x	680 195	x	1.400	x	680
24 28 33

ivoorwit
12	/	10 17,5	/	14 25	/	19,5
36	/	31 39	/	34 45	/	37

* * *
R-410A

ø6,4	/	ø12,7 ø9,5	/	ø15,9
tegen	schimmel	behandeld	kunstharsnet

1~,	50Hz,	220-240V

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen	 koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Kleur
Luchtdebiet	(H/L) m3/min
Geluidsdrukniveau	(H/L)(220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Voeding VE

opmerkingen: 
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°cdb, 19°cwb • buitentemperatuur: 35°cdb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 7.5m (horizontaal)
nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°cdb • buitentemperatuur: 7°cdb, 6°cwb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 7.5m (horizontaal)
capaciteiten zijn nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor
* deze gegevens waren niet beschikbaar op het moment van publicatie

FxHQ-mA

BRC1D52
BRC7E66
BRC7E63

KDU50M60 KDU50M125 KDU50M125
KAFJ501DA56 KAFJ501DA80 KAFJ501DA112
KHFP5M35 KHFP5M63 KHFP5M63

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood-afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Standaard	condensafvoerpomp
Duurzaam	vervangfilter kunstharsnet
L-type	buisset voor	opwaartse	richting

toebeHoren

speciFicAties

FxHQ32mA FxHQ63mA FxHQ100mA

FxHQ32mA FxHQ63mA FxHQ100mA
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FXuQ-mA

BEVQ-MA

c a s s e t t e - p l a f o n d o n d e r b o u w m o d e l  
m e t  v i e r z i j d i g e  l u c h t u i t b l a a s

FxuQ-mA

FxuQ-mA

AAnsLuitdoos	Voor	Verbinding	met	VrV®

beVQ-mA

toebeHoren

speciFicAties

8,0 11,2 14,0
9,0 12,5 14,0
180 289 289
160 269 269

165	x	895	x	895 230	x	895	x	895 230	x	895	x	895
25 31	 31

wit
19/14 29/21 32/23
40/35 43/38 44/39
56 59 60

R-410A
ø	9,5	/	ø	15,9 ø	9,5	/	ø	15,9 ø	9,5	/	ø	15,9

tegen	schimmel	behandeld	kunstharsnet
1~,	50	Hz,	230	V

BEVQ71MA BEVQ100MA BEVQ125MA

opmerkingen: 
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°cdb, 19°cwb • buitentemperatuur: 35°cdb, 24° cwb 
nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°cdb, 15° cwb • buitentemperatuur: 7°cdb, 6°cwb
nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor

BRC1D52
BRC7C529
BRC7C528

KDBHJ49F80 KDBHJ49F140
KDBTJ49F80 KDBTJ49F140
KDGJ49F80 KDGJ49F140

KAFJ495F140
KHFP49M63 KHFP49M140

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood-afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Afdichting	van	uitblaasopening
Decoratiepaneel	voor	luchtuitblaas
Verticale	klepkit
Duurzaam	vervangfilter
L-type	aansluitleidingenset

100x350x225
		x		 3,0 3,5

gegalvaniseerde	staalplaat
1~,	50Hz,	220-240V

Afmetingen HxBxD mm
Gewicht kg
Omkasting
Voeding VE

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Kleur
Luchtdebiet	(H/L)
Geluidsdrukniveau	(H/L) (220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau	(H) dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Voeding 	V1
Combinatie	met	aansluitdoos

FxuQ71mA FxuQ100mA FxuQ125mA

beVQ71mA beVQ100mA beVQ125mA
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FXlQ-mA

binnenunit specificaties & toebehoren

speciFicAties

FxLQ-mA

FxLQ-mA

v l o e r m o d e l

opmerkingen:
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27°cdb, 19°cwb • buitentemperatuur: 35°cdb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m (horizontaal)
nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 20°cdb • buitentemperatuur: 7°cdb, 6°cwb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m (horizontaal)
capaciteiten zijn nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor
* deze gegevens waren niet beschikbaar op het moment van publicatie

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
49 49 90 90 110 110
49 49 90 90 110 110

600	x	1.000	x	222 600	x	1.140	x	222 600	x	1	420	x	222
25 30 36

ivoorwit
7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35
* * * * * *

R-410A
ø	6,4	/	ø	12,7 ø	9,5	/	ø	15,9

tegen	schimmel	behandeld	kunstharsnet
1~,	50	Hz,	220-240	V

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen	 koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Kleur
Luchtdebiet	(H/L) m3/min
Geluidsdrukniveau	(H/L)(220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Voeding VE

toebeHoren

BRC1D52,	BRC2C51,	BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood-afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Duurzaam	reservefilter

FxLQ20mA FxLQ25mA FxLQ32mA FxLQ40mA FxLQ50mA FxLQ63mA

FxLQ20mA FxLQ25mA FxLQ32mA FxLQ40mA FxLQ50mA FxLQ63mA
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FXNQ-mA
v l o e r i n b o u w m o d e l

opmerkingen:
nominale koelcapaciteiten gebaseerd op: binnentemperatuur: 27 °cdb, 19 °cwb • buitentemperatuur: 35 °cdb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 
8 m • hoogteverschil: 0 m
nominale verwarmingscapaciteiten op basis van: binnentemperatuur: 20 °cdb • buitentemperatuur: 7 °cdb/6 °cwb • equivalente koelmiddelleidinglengte: 
8 m • hoogteverschil: 0 m
capaciteiten zijn nettowaarden, inclusief aftrek voor koeling (optelling voor verwarming) voor warmte van binnenventilatormotor
de geluidsdrukwaarden gelden voor een unit met achteraanzuiging

FxnQ-mA

BRC1D52,	BRC2C51,	BRC3A61
BRC4C64
BRC4C62

KAFJ361K28 KAFJ361K45 KAFJ361K71

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood-afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Duurzaam	vervangfilter

FxnQ-mA

Koelcapaciteit kW
Verwarmingscapaciteit kW
Opgenomen	vermogen	 koelen W

verwarmen W
Afmetingen	(HxBxD) mm
Gewicht kg
Omkasting
Luchtdebiet	(H/L) m3/min
Geluidsdrukniveau	(H/L)(220	V) dB(A)
Geluidsvermogenniveau dB(A)
Koelmiddeltype
Leidingaansluitingen vloeistof/gas mm
Luchtfilter
Voeding VE

2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
49 49 90 90 110 110
49 49 90 90 110 110

600	x	1.000	x	222 600	x	1.140	x	222 600	x	1.420	x	222
25 30 36

ivoorwit
7/6 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12

35/32 35/32 35/32 38/33 39/34 40/35
* * * * * *

R-410A
ø	6,4	/	ø	12,7 ø	9,5	/	ø	15,9

tegen	schimmel	behandeld	kunstharsnet
1~,	50	Hz,	220-240	V	

toebeHoren

speciFicAties

FxnQ20mA FxnQ25mA FxnQ32mA FxnQ40mA FxnQ50mA FxnQ63mA

FxnQ20mA FxnQ25mA FxnQ32mA FxnQ40mA FxnQ50mA FxnQ63mA
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VENtIlAtIE

1.	 VAm-FA8

 
een daikin-ventilatiesysteem met warmteterugwinning stemt 
de temperatuur en het vochtgehalte van de binnenkomende 
verse lucht op die van de binnenlucht af. Zodoende wordt 
een evenwicht bereikt tussen de omgevingsvoorwaarden 
binnen en buiten en kan de koel- of warmtebelasting van 
het airconditioningsysteem aanzienlijk beperkt worden.  
de hrv-units kunnen individueel of samen met het 
airconditioningsysteem (daikin vrv®- of sky air-serie) 
worden bestuurd.)

Keuze uit 9 modellen ›
compacte, energiebesparende ventilatie  ›
speciaal ontwikkeld warmte-uitwisselingselement met  ›
hep-papier (high efficiency paper) 
gemakkelijk te integreren in het vrv › ®-systeem 
Kan op bestaande besturingssystemen van daikin  ›
worden aangesloten: 

(1) geluidsdrukniveau gemeten in warmtewisselingsmodus.

VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA
150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

27/28,5 28/29 32/34 33/34,5 34,5/35,5 36/37 36/37 39,5/41,5 40/42,5
69 64 98 98 93 137 157 137 137
74 72 75 74 74 74 75 75 75
58 58 61 58 58 60 61 61 61
64 64 65 62 63 65 66 66 66
269 269 285 285 348 348 348 710 710
760 760 812 812 988 988 988 1.498 1.498
509 509 800 800 852 852 1.140 852 1.140
24 24 33 33 48 48 61 132 158

Ø	100 Ø	150 Ø	150 Ø	200 Ø	200 Ø	250 Ø	250 Ø	350 Ø	350
1~,	50Hz,	220-240V

VAm-FA

VENTILATIE
Luchtdebiet m3/h
Geluidsdrukniveau	(max.)	(1)	 dBA
Externe	statische	druk	(max.)	 Pa
Temperatuur	warmteoverdrachtsrendement %
Enthalpie	warmteoverdrachtsrendement

	
verwarmen %
koelen %

Afmetingen H mm
B mm
D mm

Gewicht kg
Kanaaldiameter mm
Voeding VE

1. hRV-VENtIlAtIE mEt wARmtEtERugwINNINg

Totaal 
uitgewisselde 
warmte vuile 
lucht

Schone buitenlucht

Totaal 
uitgewisselde 
warmte vuile 
lucht

Vuile 
binnenlucht
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VKm50gAm VKm80gAm VKm100gAm
4,71 7,46 9,12
5,58 8,79 10,69

500	-	500	-	440 750	-	750	-	640 950	-	950	-	820
37	-	35,5	-	32 38,5	-	36	-	33 39	-	37	-	34
38	-	36	-	34 40	-	37,5	-	35,5 40	-	38	-	35,5

160	-	120	-	100 140	-	90	-	70 110	-	70	-	60
76	-	76	-	77,5 	78	-	78	-	79 74	-	74	-	76,5
64	-	64	-	67 66	-	66	-	68 62	-	62	-	66
67	-	67-	69 71	-	71	-	73 65	-	65	-69

Bevochtiger	met	natuurlijke	verdamping
2,70 4,00 5,40
387 387 387

1.764 1.764 1.764
832 1.214 1.214
102 120 125

1~,	220-240V,	50Hz

VENTILATIE, DX-BATTERIJ & BEVOCHTIGER
Verse	airconditioning	belasting koelen kW

verwarmen kW
Luchtdebiet ultrahoog	-	hoog	-	laag m3/h
Geluidsdrukniveau	-	220V ultrahoog	-	hoog	-	laag dBA
Geluidsdrukniveau	-	240V ultrahoog	-	hoog	-	laag dBA
Statische	druk ultrahoog	-	hoog	-	laag Pa
Temperatuur	warmteoverdrachtsrendement ultrahoog	-	hoog	-	laag %
Enthalpie	warmteoverdrachtsrendement	-	koelen ultrahoog	-	hoog	-	laag %
Enthalpie	warmteoverdrachtsrendement	-	verwarmen ultrahoog	-	hoog	-	laag %
Type	bevochtiger
Bevochtigingscapaciteit kg/h
Afmetingen hoogte mm

breedte mm
diepte mm

Gewicht kg
Voeding		 V1

VKm-gAm	

VKm-gA	

VKm50gA VKm80gA VKm100gA
4,71 7,46 9,12
5,58 8,79 10,69

500	-	500	-	440 750	-	750	-	640 950	-	950	-	820
38	-	36	-	33,5 40	-	37,5	-	34,5 40	-	38	-	35
39	-	37	-	35,5 41,5	-	39	-	37 41	-	39	-	36,5

180	-	150	-	110 170	-	120	-	80 150	-	100	-	70
76	-	76	-	77,5 	78	-	78	-	79 74	-	74	-	76,5
64	-	64	-	67 66	-	66	-	68 62	-	62	-	66
67	-	67-	69 71	-	71	-	73 65	-	65	-69

387 387 387
1.764 1.764 1.764
832 1.214 1.214
	96 109 114

1~,	220-240V,	50Hz

VentiLAtion	&	dx	coiL
Verse	airconditioning	belasting koelen kW

verwarmen kW
Luchtdebiet ultrahoog	-	hoog	-	laag m3/h
Geluidsdrukniveau	-	220V ultrahoog	-	hoog	-	laag dBA
Geluidsdrukniveau	-	240V ultrahoog	-	hoog	-	laag dBA
Statische	druk ultrahoog	-	hoog	-	laag Pa
Temperatuur	warmteoverdrachtsrendement ultrahoog	-	hoog	-	laag %
Enthalpie	warmteoverdrachtsrendement	-	koelen ultrahoog	-	hoog	-	laag %
Enthalpie	warmteoverdrachtsrendement	-	verwarmen ultrahoog	-	hoog	-	laag %
Afmetingen hoogte mm

breedte mm
diepte mm

Gewicht kg
Voeding		 V1

2.	 VKm-gA	/	VKm-gAm

warmte-afvoer (economiser): warmte die binnen werd   ›
opgeslagen, wordt ‘s nachts afgevoerd
 integratie van bevochtiging en airconditioning in hrv-unit ›
 grotere statische druk dankzij betere  ›
ventilatorprestaties
 individuele besturing via hrv-afstandsbediening ›
 Kan op bestaande besturingssystemen van daikin  ›
worden aangesloten:
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COmBINAtIE VERSEluChtBEhANDElINg EN 
AIRCONDItIONINg IN ééN SyStEEm

verseluchtbehandeling en airconditioning worden nu met succes 
gecombineerd in één systeem met warmtepomptechnologie, zonder 
de gebruikelijke ontwerpproblemen om luchttoevoer- en afvoer in 
evenwicht te houden. de ventilatorconvectoren voor de airconditioning 
en de luchtbehandelings-buitenunit worden aangesloten op dezelfde 
koelmiddelleiding. dit levert een grote ontwerpflexibiliteit op en drukt de 
totale systeemkosten aanzienlijk.

100% verseluchtinlaat mogelijk ›
u houdt zoveel mogelijk ruimte over voor meubilair, apparatuur en  ›
decoratieve accessoires
werkbereik: -5°c tot 43°c ›
uitwendige statische druk van 225 pa maakt grote leidinglengte en  ›
flexibele toepassing mogelijk: ideaal voor gebruik in grote ruimtes
condensafvoerpomp als toebehoren verkrijgbaar ›

2. FXmQ-mFV1 - BuItENluCht-BEhANDElINgSuNIt

FXMQ-MFV1
BINNEN UNITs FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Capaciteit
koelen kw 14,0 22,4 28,00
verwarmen kw 8,9 13,9 17,40

Opgenomen	vermogen
koelen kw 0,359 0,548 0,638
verwarmen kw 0,359 0,548 0,638

Afmetingen HxBxD mm 470x744x1,100 470x1.380x1,100
Gewicht kg 86 123

Luchtdebiet
koelen middelhoog m3/min 18,0 28,0 35,0
verwarmen middelhoog m3/min 18,0 28,0 35,0

Koelmiddel -
Voeding 220-240V/50Hz
Leidingaansluitingen vloeistof	(OD)/gas/afvoer mm 9,5	/	15,9	/	PS1B 9,5	/	19,1	/	PS1B 9,5	/	22,2	/	PS1B

ventiLatie
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3. VRV®+EXV-KIt - 
 VRV® luChtBEhANDElINgStOEPASSINgEN

Enkel koelen

RXQ-P(A) 5 8 10 12 14 16 18
Capaciteitsbereik PK 5 8 10 12 14 16 18
Capaciteit koelen kw 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 49,0
Opgenomen	vermogen	(nominaal) koelen kw 3,52 5,56 7,42 9,62 12,4 14,2 16,2
Afmetingen hoogte	x	breedte	x	diepte mm 1.680x635x765 1.680x930x765 1.680x1.240x765
Gewicht kg 157 185 238 315 323

Geluidsniveau
geluidsvermogen koelen dBA 72 78 80 83
geluidsdruk koelen dBA 54 57 58 60 63

Luchtdebiet	(nominaal	bij	230V) koelen m3/min 95 171 185 196 233 239
Operation	Range koelen min~max °CDB -5,0~43,0
Koelmiddel R-410A
Voeding 3N~/400V/50Hz
Max.	aantal	aan	te	sluiten	binnenunits 8 13 16 19 23 26 29
Leidingaansluitingen vloeistof	(UD)/gas mm 9,5	/	15,9 9,5	/	19,1 9,5	/	22,2 12,7	/	22,2 12,7	/	28,6 15,9	/	28,6

Combinatietabel

Buitenunit

sCHAKELKAsT EXPANsIEKLEP-sET

REGELING z KLAssE 50 KLAssE 63 KLAssE 80 KLAssE 100 KLAssE 125 KLAssE 140 KLAssE 200 KLAssE 250

EKEXMCB EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

3-fasen

RXQ5P x x x x x x x x x
RXQ8P x x x x x x x x x
RXQ10P x x x x x x x x x
RXQ12P x x x x x x x x x
RXQ14PA x x x x x x x x x
RXQ16PA x x x x x x x x x
RXQ18PA x x x x x x x x x

een nieuwe reeks r-410a invertergestuurde con- ›
densorunits voor multicombinaties met luchtbe-
handelingsunits:
invertergestuurde units ›
groot vermogensbereik (van 5 tot 18 pk) ›
enkel koelen ›
r-410a ›

regeling z: regeling van de luchttemperatuur (aanzuig- ›
temperatuur, kamertemperatuur) via daikin-regelaar 
(geen ddc-controller nodig)
ruim assortiment expansieklep-sets beschikbaar ›
brc1d52 wordt gebruikt om de insteltemperatuur in te  ›
stellen (aangesloten op de eKeXMcb).

eXv-set

eKeXMcb

Luchtbehandelingsunit

gasleiding

vloeistofleiding

f1, f2 communicatie
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1. VRV® XPRESS

vrv® Xpress is een gebruiksvriendelijke softwaretool, die een snelle vrv®-
selectie mogelijk maakt en een professioneel resultaat oplevert volgens een 
7-stappenplan:

selecteer binnenunits1. 
sluit buitenunits aan op binnenunits2. 
automatische ontvangst van leidingschema met koppelingen3. 
automatische ontvangst van aansluitschema4. 
sluit geschikte centrale besturingssystemen aan5. 
visualiseer resultaat in Microsoft word6. ®- of Microsoft excel® en 

 autocad®-formaat
sla project op7. 

Met vrv® Xpress verloopt de vrv®-selectie eenvoudig, volledig en 
professioneel.

windows95®, windows98®, windowsnt®, windows2000®, windowsXp® en windowsvista®  
zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft corporation.

KRAChtIgE SElECtIEPROgRAmmA’S
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2. VRV® PRO

KenmerKen:

het vrv®pro selectieprogramma bevat 3 verschillende modi met 
verschillende ontwerpformaten, afgestemd op de eisen van de klant. er 
worden verschillende talen aangeboden.

expert-modus:	1.	 wanneer de koel- en warmtelast in de diverse kamers 
zijn berekend, selecteert de software het meest geschikte systeem, met 
vermelding van het geraamde stroomverbruik
Quick-modus:2.	  de software selecteert het meest geschikte systeem op 
basis van de berekende systeembelasting.
drawing-modus:	3.	 door een keuze te maken uit een lijst van binnen- en 
buitenunits, kan de gebruiker in een handomdraai een compleet systeem 
ontwerpen.

een gebruiksvriendelijk computer-selectieprogramma van daikin, dat onder 
windows 95®, windows 98®, windowsnt®, windows 2000®, windows Xp® en 
windows vista®  werkt, waarmee adviseurs, ingenieurs, ontwerpers, aannemers, 
projectontwikkelaars en architecten elk daikin-airconditioningproject stap 
voor stap kunnen plannen en voorzien van gedetailleerde tekeningen, 
hoeveelhedenstaten en kostenstaten.
Zodoende kunnen vrv-airconditioningsystemen nauwkeurig en economisch 
ontworpen worden (zonder overdimensionering), om optimale werkcycli en 
maximale energiezuinigheid te verzekeren.

windows95®, windows98®, windowsnt®, windows2000®, windowsXp® en windowsvista® zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft corporation.
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BRC4*
BRC7*

BRC2C51

BRC3A61

gEBRuIKSVRIENDElIjKE  
BEStuRINgSSyStEmEN

1. INDIVIDuElE  
BEStuRINgSSyStEmEN

inFrArood-AFstAndsbediening

bedieningstoetsen: aan/uit, timermodus start/stop, timermodus 
aan/uit, programmeringstijd, temperatuurinstelling, luchtstroomrichting 
(enkel  modellen fXhQ, fXfQ, fXcQ en fXaQ), bedrijfsmodus, ventilator-
snelheidsregeling, reset filtersymbool, inspectie / test-indicatie

display: bedrijfsmodus, vervangen van batterij, ingestelde temperatuur, 
luchtstroomrichting (enkel voor modellen fXhQ, fXfQ, fXcQ en fXaQ), 
programmeringstijd, inspectie/test, ventilatorsnelheid 

VereenVoudigde	AFstAndsbediening

eenvoudige, compacte en gebruiksvriendelijke unit, ideaal voor hotelkamers

bedieningstoetsen: aan/uit, selectie bedrijfsmodus, ventilatorsnelheidsre-
geling, temperatuurinstelling

display: regeling omschakeling koelen/verwarmen, ventilatie met warmte-
terugwinning (hrv) in bedrijf, ingestelde temperatuur, bedrijfsmodus,  
indicatie centrale afstandsbediening, ventilatorsnelheid, ontdooien/warme 
start, storing, selectie bedrijfsmodus, ventilatorsnelheidsregeling, reset filter-
symbool, inspectie test/bedrijf

VereenVoudigde	ingebouwde	AFstAndsbediening	Voor	
gebruiK	in	HoteLs

compacte, gebruiksvriendelijke unit, ideaal voor hotelkamers

bedieningstoetsen: aan/uit, ventilatorsnelheidsregeling, temperatuur-
instelling

display: ventilatie met warmteterugwinning (hrv) in bedrijf, ingestelde 
temperatuur, bedrijfsmodus, indicatie centrale afstandsbediening, 
ventilatorsnelheid, ontdooien/warme start, storing
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BRC1D52

bedrAde	AFstAndsbediening

temperatuurbegrenzing (min/max): de kamertemperatuur wordt   ›
binnen het bereik van instelbare boven- en ondergrenzen 
gehandhaafd. de temperatuurbegrenzing kan handmatig of via een 
programmeerbare timer worden ingeschakeld
 real time-klok: toont de huidige tijd en dag ›
programmeerbare timer: ›
- het is mogelijk om een weektimer te programmeren
-  het is mogelijk om de afstandsbediening te programmeren voor 

elke dag van de week.  
 per dag kunnen vijf acties als volgt ingesteld worden:
 ·  instelpunt: unit wordt ingeschakeld (aan) en normale werking 

wordt behouden
 · uit: unit wordt uitgeschakeld
 ·  grenzen: unit wordt ingeschakeld (aan) en min./max. regeling 

(zie temperatuurbegrenzing voor meer bijzonderheden)
afwezigheidsfunctie (vorstbeveiliging): tijdens afwezigheid kan de  ›
binnentemperatuur op een bepaald niveau gehandhaafd worden. 
deze functie kan ook de unit in-/uitschakelen (aan/uit)
de verschillende niveaus voor de uitschakeling van de toetsen kunnen  ›
als volgt geselecteerd worden:
-  niveau	1: alle toetsen zijn toegankelijk
-  niveau	2: alle toetsen worden uitgeschakeld behalve voor: aan/

uit, temperatuur hoger/lager instellen, ventilatorsnelheid, koel-/
verwarmingsmodus, programmeerbare timer in-/uitschakelen, 
toets om de luchtstroomrichting in te stellen

-  niveau	3: alle toetsen worden uitgeschakeld behalve voor: aan/
uit, temperatuur hoger/lager instellen, ventilatorsnelheid

 gebruiksvriendelijke hrv-functie dankzij bedieningstoets voor  ›
ventilatiemodus en ventilatorsnelheid
 systeem controleert voortdurend op storingen van in totaal 80  ›
componenten
onmiddellijke weergave van foutlocatie en -conditie ›
Minder onderhoudstijd en lagere onderhoudskosten ›

bedieningstoetsen: aan/uit, timermodus start/stop, timermodus aan/
uit, programmeringstijd, temperatuurinstelling, luchtstroomrichting, selectie 
bedrijfsmodus, ventilatorsnelheidsregeling, reset filtersymbool, inspectie 
test/bedrijf

display: bedrijfsmodus, ventilatie met warmteterugwinning (hrv) in 
bedrijf, regeling omschakeling koelen/verwarmen, indicatie centrale 
afstandsbediening, indicatie groepsbesturing, ingestelde temperatuur, 
luchtstroomrichting, programmeringstijd, inspectie/test-bedrijf, ventilator-
snelheid, luchtfilter reinigen, ontdooien/warme start, storing
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DCS302C51

DCS301B51

DSt301B51

gebruiKsvriendeLijKe besturingssysteMen

uniForme	AAn/uit-regeLAAr

voor simultane en individuele regeling van 16 groepen binnenunits
Maximaal 16 groepen (128 binnenunits) kunnen bestuurd worden ›
2 afstandsbedieningen op verschillende locaties zijn mogelijk ›
aanduiding bedrijfsstatus (normale werking, alarm) ›
aanduiding centrale besturing ›
Maximale bedradingslengte van 1.000m (totaal: 2.000m) ›

2. CENtRAlE  
BEStuRINgSSyStEmEN

centrALe	AFstAndsbediening	

voor de individuele regeling van 64 groepen (zones) binnenunits.
 Maximaal 64 groepen (128 binnenunits, max. 10 buitenunits) kunnen   ›
worden geregeld
 Maximaal 128 groepen (128 binnenunits, max. 10 buitenunits) kunnen   ›
worden geregeld via 2 centrale afstandsbedieningen op verschillende 
locaties
Zonebesturing ›
groepsbesturing (op/neer-knoppen zijn toegevoegd voor groepselectie) ›
besturing van hrv-luchtstroomrichting en luchtdebiet ›
uitgebreide timer-functie ›
weergave storingscode ›
Maximale bedradingslengte van 1.000m (totaal: 2.000m) ›

progrAmmeerbAre	timer

64 groepen kunnen worden geprogrammeerd
Maximaal 128 binnenunits kunnen bestuurd worden ›
8 soorten weekprogramma’s ›
Maximaal 48 uur back-up-stroomtoevoer ›
Maximale bedradingslengte van 1.000m (totaal: 2.000m) ›
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R
S4

85
R

S2
32

C

P1 - P2 F1 - F2

P1 - P2 F1 - F2

Modem 

3. NEtwERKSyStEmEN

de ideale oplossing voor 
de besturing en het beheer 
van maximaal 2.000 
binnenunits

toepAssingsgebied
een kleine commerciële zone met minder dan   ›
40 binnenunits.
bedrijfskritische toepassingen voor centrale  ›
bewaking.

systeemopbouw
 Maakt het mogelijk tot 50 winkels of sites en 2000  ›
binnenunits te beheren en te besturen met slechts 
één modem en telefoonlijn.
 automatiseert de dagelijkse werking van  ›
airconditioning om gebruikers te ontlasten van 
vervelende bedienings-/controletaken.
 de instelling van het dagprogramma maakt een  ›
automatische werking mogelijk achteraf.
 automatiseert alarm (berichtweergave) voor gelijk  ›
welke storing/fout. Meldt onmiddellijk aan het 
onderhoudsbedrijf als een binnenunit defect is.
 automatische weergave van gegevens van defecten/ ›
storingen.
 Minimaliseert het nadeel dat er geen snelberichten  ›
gebruikt worden voor de airconditioning

Functies
programma-instelling (dagprogramma) ›
- start/stop
Melding storingen airconditioning ›
- Zendt bericht naar bewakingssysteem
handmatige bediening ›
-  start/stop, instelling temperatuur, bedrijfsmodus, 

ventilatorsnelheid
statusbewaking ›
- start/stop, instelling temperatuur, 
-  bedrijfsmodus, kamertemperatuur, bedrijfsduur, 

foutcode

Modem	

Openbare 
telefoon- lijn 

Bewakings-pc

Storing

DS-NETadapter

Max. 10 DS-NET-
adapters
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gebruiKsvriendeLijKe besturingssysteMen

voor een gedetailleerde en eenvoudige bewaking en bediening van vrv®-systemen (max. 2 x 64 besturingsgroepen)

tALen
engels, frans, duits, italiaans, spaans

systeemopbouw
tot 2 x 64 binnenunits kunnen worden aangestuurd ›
onboard ethernet-poort (webbrowser + e-mail) ›
digitale i/o-contacten (optie) ›
touchscreen (Lcd-kleurenscherm met  ›
pictogramweergave)

beHeer
webapplicatie & internetcompatibiliteit ›

 - gebruikersspecifieke bewaking & bediening
 -  afstandsbewaking & -bediening van meer dan één 

gebouw
 -  bewaking & bediening op afstand van meer dan één 

gebouw via internet
proportionele stroomverdeling (optie) ›
ppd-gegevens zijn beschikbaar op het internet ›
eenvoudig beheer van het stroomverbruik ›
uitgebreide historiekfunctie ›

besturing
 individuele besturing (instelpunt, start/stop,   ›
ventilatorsnelheid) (max. 2 x 64 binnenunits/groepen)
programmeerbare besturing (8 programma's,   ›
17 patronen)
flexibele zone-indeling ›
jaarprogramma ›
noodstopbesturing bij brand ›
vergrendelingscontrole ›
 verbeterde hrv bewakings- en bedieningsfunctie ›
automatische omschakeling koelen/verwarmen ›
snelle selectie en volledige controle ›
eenvoudige navigatie ›
geoptimaliseerde verwarming ›
temperatuurbeperking ›
wachtwoordbeveiliging: 3 niveaus (algemeen,   ›
beheer & onderhoud)

Ethernet 

• CSV-uitvoer van PPD-resultaat 
(optie)

AIRNET

Maakt verbinding met 
wattmeter bij gebruik van 

de PPD-functie (optie)

PCMCIA
flash

geheugen

Storing

Onboard 
modem 

Open interface 

Onboard  
Ethernet-poort

controller van andere fabrikant 
(domotica, GBS enz.)

Openbare lijn

Bewaking/bediening op afstand  
via Internet, e-mail  
PPD-gegevens zijn beschikbaar op het internet

Pi-poort
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[iPU]

DIII-NET

RS-232C

HRV

HRV

bewAKing
 weergave via grafische gebruikersinterface (gui)  ›
 wijzigingsfunctie pictogram-kleurweergave ›
 bedrijfsmodus binnenunits ›
 foutmeldingen via e-mail & mobiele telefoon (optie) ›
 filtervervangingssymbool ›
 Meerdere pc's ›

KostenbespArend
 Minder installatiekosten ›
 eenvoudig te monteren ›
 compact ontwerp: beperkte montageruimte ›
 Minder energiekosten ›

open	interFAce
 communicatie mogelijk met iedere controller van  ›
een andere fabrikant (domotica, gbs enz.) via open 
interface

AAnsLuitbAAr	op
vrv › ®

hrv ›
sky air (via interface-adapter) ›
split (via interface-adapter) ›

Brandalarm

Gedwongen UIT-contactingang

Binnenunits

DIII-NET PLUS-
adapter 

Bestuurt afvoer-
pomp, verlichting 

enz.

DIII-NET Voor bewaking/bediening van max. 64 units (groepen) 

Bewaking van teken  
betreden/verlaten ruimte

Binnenunit
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DAM602B51/52

HRV

gebruiKsvriendeLijKe besturingssysteMen

de ideale oplossing voor de besturing en het beheer van 
max. 1.024 vrv®-binnenunits

systeemopbouw
 tot 1.024 binnenunits kunnen worden aangestuurd  ›
(door 4 ipu's)
 ethernet tcpip / 10 base/t communicatie ›
 geïntegreerde digitale contacten op de intelligent  ›
processing unit (ipu)

 - 19 algemene ingangspoorten
 - 2 digitale uitgangen

 autonome werking van de ipu gedurende   ›
minstens 48 uur
 compatibel met software voor onderbrekingsvrije  ›
stroomvoorziening (ups)

beHeer
 webtoegang (optie) ›
 proportionele stroomverdeling (optie) ›
 historisch werkingsoverzicht (start/stop, storing,  ›
bedrijfsuren)
 rapportagefuncties (grafieken & tabellen) (dag-,   ›
week- en maandrapport)
 pieklastbegrenzing ›
 geavanceerde functies voor het beheer van huurders ›
glijdende temperatuur ›
energiespaarstand (optie) ›

besturing
 individuele besturing (instelpunt, start/stop,  ›
ventilatorsnelheid) (max. 1.024 binnenunits)
groepsbesturing (100 groepen) ›
 programmeerbare besturing (128 programma's) ›
 noodstopbesturing bij brand (32 programma's) ›
vergrendelingscontrole ›
begrenzing van instelpunt ›
 automatische omschakeling koelen/verwarmen ›
besturing bij stroomuitval/ -herstel ›
 temperatuurbeperking (automatische start) ›
timerfuncties ›

bewAKing
 weergave van grafische gebruikersinterface (gui)   ›
met vrije lay-out
bedrijfsmodus van binnenunits & buitenunits ›
storingsaanduiding ›
filtervervangingssymbool ›
weergave van instelpunt ›
bedrijfstijdcontrole ›
Meerdere pc's ›
online help ›

Webtoegang

Sub PC

Intranet/Internet
Webtoegang

Storingsrapport via 
e-mail

DIO-unit

·  Lift
·  Pomp
·  Verlichting

Voeding

Ai-unit

Daikin centraal 
airconditioningsysteem

Lokale bewaking & 
besturing

Elektriciteits-metingBrandalarm

(via het internet)

Airconditioning-netwerk-
servicesysteem(optionele onderhoudsservice)

DMS502A51 
BACnet Gateway
(enkel bewaking)

56

 



hrv

BMS DMS502A51

DIII- NET

hrv

LON® BMS

LonTalk

LonTalk

LonPoint LonPoint

DMS504B51

DIII-NET
LonworKs® networks compatible 
gateway

 interface voor aansluiting op   ›
LonworKs®-netwerken
 communicatie via Lon › ®-protocol 
(twisted pair-draad)
aansluitmogelijkheid voor 64 units via  ›
dMs-if
onbeperkte installatiegrootte ›
snel en eenvoudig te monteren ›

geïntegreerd besturingssysteem voor de aansluiting van een vrv®-systeem op een gebouwenbeheersysteem

ppd-gegevens zijn beschikbaar op het gbs ›
interface voor gebouwbeheersysteem (gbs) ›
communicatie via bacnet-protocol   ›
(aansluiting via ethernet)

 aansluitmogelijkheid voor 256 units via   ›
bacnet gateway
onbeperkte installatiegrootte ›
snel en eenvoudig te monteren ›

GTB LON®

Brandalarminstallatie
Beveiliging

GEBOUW- 
BEHEER- 

NETWERK

ET
H

ER
N

ET
 (T

C
P/

IP
)

adapter

Lokale besturing

VRV®-
buitenunit

Afstandsbediening

DAIKIN A/C-INFRASTRUCTUUR

GEBOUW- 
BEHEER- 

NETWERK

BA
C

N
ET

 /
 E

TH
ER

N
ET

Brandalarm
Beveiliging

Lokale besturing

VRV®-
buitenunit

Afstandsbediening

DAIKIN A/C-INFRASTRUCTUUR

Voeding

Pomp Verlichting Lift

daM602b51 / 52 
(intelligent Manager)

bediening en bewaking

adapter
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gebruiKsvriendeLijKe besturingssysteMen

4. tOEBEhOREN

indiVidueLe	besturingssystemen

BRC1D52
BRC7F533 BRC7E531 BRC7C67 BRC4C63 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C64 BRC4C66 BRC7C529 BRC7E66 	BRC7E619 BRC4C64 BRC4C64
BRC7F532 BRC7E530 BRC7C62 BRC4C61 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C62 BRC4C65 BRC7C528 BRC7E63 	BRC7E618 BRC4C62 BRC4C62

- - - - BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 BRC2C51 - - - BRC2C51 BRC2C51
- - - - BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 BRC3A61

Bedrade	afstandsbediening
Infrarood-afstandsbediening enkel	koelen

warmtepomp
Vereenvoudigde	afstandsbediening
Vereenvoudigde	afstandsbediening	voor	gebruik	in	hotels

centrALe	besturingssystemen

DCS302C51
DCS301B51
DST301B51

Centrale	afstandsbediening
Uniforme	AAN/UIT-regelaar
Programmeerbare	timer

bescHrijVing

oVerige

bescHrijVing

Bedradingsadapter
Bedradingsadapter	(uurmeter)
Bedradingsadapter	voor	elektrische	hulpstukken	(1)
Bedradingsadapter	voor	elektrische	hulpstukken	(2)
Afstandssensor
Montagedoos	voor	adapterprintplaat
Schakelkast	met	aardklem	(3	aansluitblokken)
Schakelkast	met	aardklem	(2	aansluitblokken)
Ruisfilter	(alleen	voor	elektromagnetische	interface)
Externe	besturingsadapter
Interfaceadapter	voor	Sky	Air-series
Connector	voor	gedwongen	start/stop

- KRP1B57*1 	- KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 	- KRP1B61 KRP4A53 KRP1B3 	- KRP1B61 KRP1B61
EKRP1C11*1 - EKRP1B2 	- EKRP1B2*2 	- EKRP1B2 	- 	- 	- 	- 	-
KRP2A526*1 KRP2A526*1 KRP2A516*1 KRP2A61 KRP2A516 KRP2A53 KRP2A516 KRP2A61 KRP2A62* KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51
KRP4AA53*1 KRP4A536*1 KRP4A516*1 KRP4A51 KRP4A516 KRP4A54 KRP4A516 KRP4A51 KRP4A52* KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51
KRCS01-4 KRCS01-1
KRP1H98 KRP1BA101 KRP1B96*3/4 	- 	- KRP1BA101 	- KRP1B97 KRP1C93*3 KRP4A93*3/4 	- 	-

- KJB311A
KJB212AA KJB212A

- KEK26-1A
- DTA104A52 DTA104A51*1 DTA104A61 DTA104A51 DTA104A53 DTA104A51 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A51 DTA104A61 DTA104A61
- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- DTA102A52 	- 	- 	- 	-
- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- EKRORO 	- 	- 	- 	-

opmerkingen: 
(*1): Montagedoos is nodig 
(*2): Montagedoos is Krp1a90 
(*3): per montagedoos kunnen max. 2 adapters bevestigd worden
(*4): per binnenunit kan slechts 1 montagedoos gemonteerd worden

DS-net	adapter
Software

DTA113B51 per	adapter	kunnen	4	units	aangesloten	worden,	40	units	bij	aansluiting	van	10	adapters
DPC001B1-B51 software	voor	besturingspaneel

DCS601C51 2x64	units	kunnen	aangesloten	worden
DCS002C51 software	voor	Proportionele	stroomverdeling	(PPD)
DCS004A51 e-mail	/	Web	software
DCS601A52 DIII-NET	Plus	adapter
KJB411A voor	wandmontage
1264009 onderdeelnummer	van	stylus	voor	Intelligent	Touch	Controller

KRP928A2S voor	aansluiting	op	Split-units
DTA102A52 voor	aansluiting	op	R-22	/	R-407C	Sky	Air-units
DTA112B51 voor	aansluiting	op	R-410A	Sky	Air-units
DEC101A51 ingangscontacten:	16	punten
DEC102A51 ingangscontacten:	8	punten;	uitgangscontacten:	4	punten

Intelligent	Touch	Controller
Software

Hardware
Montagedoos
Stylus
Interfaceadapters

Digitale ingang
Digitale in-/uitgang

bescHrijVing

bescHrijVing

reFerentie opmerKingen

reFerentie opmerKingen

bescHrijVing FxFQ FxZQ FxcQ FxKQ FxdQ FxdQ-n FxsQ FxmQ FxuQ FxHQ FxAQ FxLQ FxnQ

FxFQ FxZQ FxcQ FxKQ FxdQ FxdQ-n FxsQ FxmQ FxuQ FxHQ FxAQ FxLQ FxnQ

FxFQ FxZQ FxcQ FxKQ FxdQ FxdQ-n FxsQ FxmQ FxuQ FxHQ FxAQ FxLQ FxnQ
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DAM602B51 256	binnenunits	per	IPU
DAM602B52 128	binnenunits	per	IPU

IM3.XX tot	1.024	binnenunits
KRP928A2S voor	aansluiting	op	Split-units
DTA102A52 voor	aansluiting	op	R-407C/R-22	Sky	Air-units
DTA112B51 voor	aansluiting	op	R-410A	Sky	Air-units	

DAM101A51 buitentemperatuursensor
DEC10151* ingangscontacten:	16	punten
DEC10251* ingangscontacten:	8	punten;	uitgangscontacten:	4	punten

DAM002A51
DAM003A51
DAM004A51

Intelligent	Processing	Unit

Software
Interfaceadapters

DIII	Ai
Digitale	ingang
Digitale	in-/uitgang
Proportionele	stroomverdeling
Energiespaarstand
Webtoegang

reFerentie opmerKingen

DMS502B51 64	units	per	Gateway	
DAM411B51 uitbreiding	van	3	x	DIII	lijnen	(3	x	64)	binnenunits
DAM412B51 voor	gedwongen	afschakeling
KRP928A2S voor	aansluiting	op	Split-units
DTA102A52 voor	aansluiting	op	R-407C/R-22	Sky	Air-units
DTA112B51 voor	aansluiting	op	R-410A	Sky	Air-units

BACnet	Gateway
DIII-bord	
Digitale	in-/uitgang
Interfaceadapters

reFerentie opmerKingen

gbs	:	gebouwenbeHeersysteem

Co
nta

ct	
/	a

na
loo

g	s
ign

aa
l

Parallelle	interface	-	Basisunit
Temperatuurmeetunits
Temperatuurinstelunits
Combinatieadapter	voor	computergestuurde	regeling	
Bedradingsadapter	voor	elektrische	hulpstukken	(1)

Bedradingsadapter	voor	elektrische	hulpstukken	(2)
Externe	besturingsadapter	voor	buitenunit

DIII-net	expander	adapter

Montageset

DPF201A51 activeert	AAN/UIT-commando,	bediening	en	weergave	van	storing	kan	worden	gebruikt	in	combinatie	met	max.	4	units.
DPF201A52 activeert	temperatuurmeetuitgang	voor	4	groepen;	0~5VDC.»
DPF201A53 activeert	temperatuurinstelingang	voor	16	groepen;	0~5VDC.»
DCS302A52 wordt	gebruikt	voor	combinatie	van	airco-besturingscomputer	en	centrale	afstandsbediening	(AAN/UIT,	display)
KRP2A51 bestuurt	gelijktijdig	airco-besturingscomputer	en	max.	64	groepen	van	binnenunits.	
KRP2A52

KRP4A51-53 voor	de	gezamenlijke	besturing	van	de	groep	binnenunits	die	verbonden	zijn	via	de	transmissiebedrading	van	de	afstandsbediening.
DTA104A51

omschakeling	koelen/verwarmen,	besturing	volgens	vraag	en	geluidsarme	besturing	zijn	mogelijk	tussen	de	verschillende	buitenunits.
DTA104A52
DTA109A51 Op	1	DTA109A51	kunnen	maximum	10	buitenunits	of	128	binnenunits	aangesloten	worden

op	een	DIII-net	kunnen	maximum	8	DTA109A51’s	aangesloten	worden
KRP4A92 voor	een	eenvoudige	montage	van	de	DTA109A51

reFerentie opmerKingen

DMS504B51 per	DMS-IF	kunnen	max.	64	units	aangesloten	worden	
KRP928A2S voor	aansluiting	op	Split-units
DTA102A52 voor	aansluiting	op	R-407C/R-22	Sky	Air-units
DTA112B51 voor	aansluiting	op	R-410A	Sky	Air-units

LONWORKS®	netwerk-compatibele	gateway
Interfaceadapters

reFerentie opmerKingen

bescHrijVing

bescHrijVing

bescHrijVing

bescHrijVing
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naamloze vennootschap

Zandvoordestraat 300

b-8400 oostende, belgium

www.daikin.eu

btw: be 0412 120 336

rpr oostende

deze catalogus is louter informatief en vormt geen bindend aanbod 
vanwege daikin europe n.v. daikin europe n.v. heeft de inhoud van 
deze catalogus naar haar beste weten verzameld. er wordt geen 
impliciete of expliciete garantie verleend voor de volledigheid, de 
nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid of de geschiktheid voor een 
specifiek doel van de inhoud en de producten en diensten die erin zijn 
voorgesteld. de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. daikin europe n.v. verwerpt uitdrukkelijk eender 
welke aansprakelijkheid voor eender welke directe of indirecte schade, 
in de meest ruime zin van het woord, die voortvloeit uit of verband 
houdt met het gebruik en/of de interpretatie van deze catalogus. alle 
inhoud is auteursrechtelijk beschermd door daikin europe n.v.

daikin europe nv heeft de LrQa-keuring  
gekregen voor zijn kwaliteitsbeheersysteem, dat 
aan de iso9001-norm voldoet. iso9001 is een 
kwaliteitsgarantie die zowel betrekking heeft op het 
ontwerp, de ontwikkeling en de productie als op de 
productgebonden diensten.

het iso14001-certificaat staat garant voor een 
doeltreffend milieubeheersysteem dat bijdraagt tot 
de bescherming van de gezondheid van de mens en 
het milieu tegen de mogelijke inwerking van onze 
activiteiten, producten en diensten en tot het behoud 
en de verbetering van de kwaliteit van de omgeving.

daikin-units voldoen aan de europese regelgeving 
met betrekking tot de veiligheid van producten.

vrv® -producten vallen niet onder het toepassings-
gebied van het eurovent-certificatieprogramma

door zijn unieke positie als fabrikant van 
airconditioners, compressoren en koelmiddelen 
is daikin sterk begaan met het milieu.
sinds een aantal jaren streeft daikin naar de 
positie van marktleider op het gebied van 
producten met een beperkte impact op het 
milieu.
om dit te bereiken moet een breed assortiment 
producten op ecologisch verantwoorde wijze 
worden ontworpen en ontwikkeld. bovendien 
moet een energiebeheersysteem worden 
ingevoerd om energie te besparen en afval te 
beperken.

daikin-producten worden verdeeld door:


