Gama e

produkteve
SISTEMET
FRIGORIFERIKE

Daikin ofron zgjidhje si për ftohje komerciale edhe
industriale. Gama jonë gjithëpërfshirëse është e
përshtatshme për shumë mjedise të ndryshme – që
nga dyqanet ushqimore dhe supermarketet deri në
magazinat e ftohta, që nga hotelet dhe qendrat
tregtare deri te ambientet e mëdha magazinuese
me ftohje dhe impiantet e përpunimit të ushqimeve
deri te supermarketet dhe hipermarketet më të
mëdha.
Njësitë e jashtme plotësisht të pajisura nga Daikin
montohen dhe testohen rreptësisht në fabrikat
tona. Njësitë mbrohen me veshje rezistente ndaj
motit të përbërë prej çeliku të galvanizuar elektrikisht
me trajtim kundër gërryerjes, për jetëgjatësi
përdorimi edhe në kushte moti të rënduara.
Nëse po kërkoni ngrirës të temperaturave të ulëta
ose ftohje në temperatura mesatare për zbatime me
ngarkesa të ndryshueshme, Daikin ofron një zgjidhje
efikase energjitike për çdo kërkesë ftohëse.
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Përshkrimi

ZEAS
LREQ-BY1

MULTI ZEAS
LREQ-BY1R

CONVENI-PACK
LRYEQ-AY1

NJËSI
PËRFORCUESE
LCBKQ-AV1

CCU
JEHCCU-M1/
M3/L1/L3

SCU
JEHSCU-M1/
M3/L3

ICU
ICUHS-HA

Njësi kondensimi
inverter për ftohje
komerciale

Njësi kondensimi
inverter për ftohje
komerciale

Zgjidhje e integruar
për ftohje, ngrirje,
freskim rehatie
dhe ngrohje

Njësi përforcuese
për ti mundësuar
metodat e ftohjes ZEAS
dhe Conveni-Pack

Njësi kondensimi
komerciale me
reciprokim

Njësi kondensimi
me kompresorë
me spirale

Njësi kondensimi
inverter për ftohje
industriale

Ftohje

Ajër i kondicionuar

Ngrirje

Ngrohja

Njësitë e brendshme për lidhjen me Conveni-Pack
Për t'iu përgjigjur të gjitha kërkesave të dyqaneve për ftohje dhe ngrohje komode, disponohen një
gamë e gjerë njësish të brendshme VRV dhe perdesh ajri Biddle.
Kapaciteti
Emri i
produktit
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Kaseta me qarkullim në të
gjitha anët

FXFQ-A



Kaseta me montim në
tavan me qarkullim ajri
në 2 drejtime

FXCQ-A
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Kasetë qosheje e montuar
në tavan
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FXKQ-MA

Njësi e fshehur në tavan me
ventilator të drejtuar nga
inverteri

FXSQ-P











Njësi e fshehur në tavan me
ventilator të drejtuar nga
inverteri

FXMQ-P7











Njësi e madhe e fshehur në
tavan

FXMQ-MA





Njësi e varur në tavan

FXHQ-A

Njësi me 4 drejtime fryrjeje e
varur në tavan

FXUQ-A

Njësi me qëndrim në
dysheme

FXLQ-P





Njësi e fshehur që qëndron
mbi dysheme

FXNQ-P
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Kapacitetet nominale të ftohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 27°CDB, 19°CWB, temperatura e jashtme: 35°CDB, tuba të barasvlershëm të agjentit ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m.
Kapacitetet nominale të ngrohjes bazohen në: temperatura e brendshme: 20°CDB, temperatura e jashtme 7°CDB, 6°CWB, gjatësia e tubave ftohës: 5 m, diferenca e nivelit: 0 m
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Perde ajri Biddle
me varje të lirë

CYVS-DK













Perde ajri Biddle, kasetë

CYVM-DK













Perde ajri Biddle, diskrete

CYVL-DK













Broshura aktuale është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën
ndonjë ofertë detyruese për Daikin Europe N.V.. Daikin Europe N.V. e ka hartuar
përmbajtjen e kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë
garanci e shprehur ose e nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose
përshtatshmërinë për qëllime të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve
dhe shërbimeve të paraqitura këtu. Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa
njoftim paraprak. Daikin Europe N.V. refuzon në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi
për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të gjerë, i cili lind ose lidhet me
përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e autorit për të gjithë
përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com

Produktet Daikin shpërndahen nga:

ECPSQ14-782

ECPSQ14-782 • 500 • 04/14 • Të drejtat e autorit Daikin
Botimi aktual zëvendëson ECPSQ13-782.
Printuar në letër të pa-klorifikuar. Përgatitur nga La Movida, Belgjikë
Përgj. Bot.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
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