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Дизайн и новаторски 
дух в едно
Като лидер на пазара, Daikin отново е 

първи с пускането на още една касета 

от световен клас, която демонстрира 

превъзходен дизайн с висока ефективност 

и ниско потребление на енергия, която 

представлява идеалното решение за офиси, 

банки и магазини за продажба на дребно. 

Напълно плоската касета включва най-

модерната технология с функции за пестене 

на енергия, които подобряват комфорта на 

потребителя, като всичко това е с уникален 

дизайн, което позволява видимия панел да 

бъде монтиран в стандартни архитектурни 

таванни панели.

Напълно 
плоска 
касета

Напълно интегрирана, 
напълно дискретна
Концепцията на нашите дизайнери от известната 

дизайнерска агенция "yellow design", трябваше да 

отговаря на взискателните критерии на архитектите. 

Напълно плоската касета е с уникален култов дизайн с 

елегантно изпълнение в бяло и допълнителен сребрист 

или бял декоративен панел.  Касетата се слива с околното 

пространство, което прави уреда напълно незабележим.
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Приляга напълно към тавана

Напълно плоската касета е първата касета, която приляга 

напълно към тавана, като по този начин тялото се слива 

дискретно със самия таван.

Идеалнa за монтаж в архитектурни таванни плочи

Напълно плоската касета се монтира в стандартни европейски 

архитектурни таванни плочи. Новата конструкция на 

панела се интегрира напълно в една таванна плоча, като 

позволява монтаж на осветителни тела, високоговорители и 

противопожарни водоразпръсквачи в прилежащите таванни 

плочи.



Различен чрез 
съвършенство
Комфорт, управляван от сензори

За да гарантира перфектен комфорт, напълно плоската 

касета е снабдена с два допълнителни сензора, 

свързани с усъвършенстван контролер. 

Универсално решение

Потребността от гъвкаво ползване на помещенията означава, 

че се създават временни или постоянни препятствия, 

оставащи касетата близо до стена или в ъгъл с последващ 

дисбаланс на въздушния поток. Нашата усъвършенствана 

технология предвижда това и ние направихме възможно 

използването на контролера за отделно отваряне или 

затваряне на една от четирите клапи, за да се възстанови 

оптималната ефективност и да спестят разходите за 

електроенергия.4

Също така, сензорът адаптира посоката на въздушния поток 

в зависимост от разположението на лицата в стаята, като 

гарантира липса на течение и комфорт за всеки по всяко време.

Тъй като топлият въздух се вдига, естественото разпределение на 

температурата в дадена стая е да бъде по-топло в близост до тавана 

и по-студено - близо до пода. Подовият сензор на касетата 

отчита температурната разлика и пренасочва въздушния поток, 

за да гарантира равномерното разпределение на температурата: 

усещането за студени крака остава в миналото!

Когато в стаята няма никой, сензорът за присъствие 

регулира зададената точка или изключва уреда, като се 

избягва ненужното охлаждане или отопление, а по този 

начин се спестява енергия. Когато се регистрира движение, 

температурата се задава отново към първоначално 

зададената точка, като се осигуряват отлични условия за 

работа по всяко време.

4
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Безшумен комфорт

Напълно плоската касета е най-безшумния климатичен 

уред на пазара за леко търговско оборудване и 

заедно със сензорите, има различни функции, 

които са проектирани да подобрят комфорта и 

удоволствието на потребителите. 

Целогодишна 
върхова 
ефективност
Както всички продукти на Daikin, тази касета 

осигурява изключителна сезонна ефективност, като 

бе доказано, че сензорът за присъствие намалява 

потреблението на енергия с около 27%*.

 *изчислени

Интуитивно управление

Усъвършенстваният контролер на напълно плоската 

касета предоставя на потребителя абсолютен контрол 

върху неговата работна среда. Екранът с голям 

дисплей и екранните инструкции, комбинирани с 

ясно обозначени функционални бутони, позволяват 

на потребителите бързо да задават желаните условия 

и да се концентрират върху работата, която извършват.

Качество на въздуха

Качеството на въздуха в стаята е толкова важно, колкото 

и температурата и ние монтирахме усъвършенствани 

филтри за отстраняване на частиците прах, за да 

гарантираме, че въздухът е чист. Освен това, специална 

програма дава възможност да се намали степента на 

влажност, без да се променя температурата.
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Отлично за леки търговски приложения по двойки.

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2,50 3,40 5,00 5,70
Капацитет на отопление Ном. kW 3,20 4,20 5,80 7,00

Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825)

Охлаждане

Енергиен клас А A+
Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 5,25 5,60 5,70 5,60
Годишен разход на електроенергия kWh 167 212 307 356

Отопление 
(умерен климат)

Енергиен клас A+
Pdesign kW 2,31 3,45 3,84 3,96
SCOP 4,12 4,09 4,10 4,17
Годишен разход на електроенергия kWh 784 1.182 1.311 1.329

Номинална ефективност 
(охлаждане при 35°/27° 
номинално натоварване, 
отопление при 7°/20° 
номинално натоварване)

EER 4,46 3,70 3,21 3,02
COP 3,81 3,41 3,49 3,41
Годишен разход на електроенергия kWh 280 460 780 945

Енергиен клас
Охлаждане А
Отопление А

Корпус Материал Галванизирана пластина
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 260x575x575
Tегло Тяло kg 16 17,5

Декоративен 
панел

Модел BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Цвят Бяло (N9,5) /Бяло (N9,5) + Сребристо / Бяло (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 46x620x620 /46x620x620 /55x700x700
Tегло kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Вентилатор - Дебит 
на въздушния поток

Охлаждане Високо/Номин./Ниско m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5
Отопление Високо/Номин./Ниско m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5

Звукова мощност Охлаждане Висока мощност dBA 48 51 56 60
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32

Тръбни 
съединения

Течност Bън. д. mm 6,35
Засмукване Bън. д. mm 9,52 12,7
Дренаж Bън. д. mm -

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

 (1) EER/COP съобразно Eurovent 2012 (2) Размерите не включват контролната кутия (3) Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, показваща силата, която генерира един източник на звук

ВЪНШНО ТЯЛО RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F
Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 550x765x285 735x825x300 735x825x300
Tегло Тяло kg 34 47 48
Компресор Тип Херметичен суинг компресор
Звукова мощност Охлаждане Ном./Високо dBA 62/- -/63 63
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Силна/безшумна работа dBA 46/43 48/44 49/46
Отопление Силна/безшумна работа dBA 47/44 48/45 49/46

Работен диапазон
Охлаждане Oколна температура Мин.~Макс. °C със сух термометър -10~46
Отопление Oколна температура Мин.~Макс. °C с влажен термометър -15~18 -15~20

Хладилен агент
Тип R-410A R-410A
Потенциал на глобално затопляне 1.975

Тръбни 
съединения

Течност Bън. д. mm 6,35 -
Засмукване Bън. д. mm 9,5 12,7 -
Дренаж Bън. д. mm 18,0 -
Дължина на тръбите Външ. у-во - Вътр. у-во Макс. m 20 30
Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. m 15 20

Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~ / 50 / 220-240

Супер Мулти 
плюс FFQ-C

Технология за 
замяна

Приложение на 
мулти модели 

FFQ-C

Приложение на 
двойни/тройни/
сдвоени модели 

FFQ-C

Комплект 
дренажна 

помпа

СамодиагностикаАвтоматично 
рестартиране

Жично дистанционно 
управление

Инфрачервено 
дистанционно

Седмичен 
таймер

Въздушен 
филтър

Суха програмаСтепени на 
оборотите на 
вентилатора

Автоматично вертикално 
въртене на жалузите

Предотвратяване на 
замърсяване на тавана

Безшумна работа 
на външното тяло 

Практически 
безшумен

Автоматична смяна на 
охлаждане/отопление

Режим на 
висока мощност

Предотвратяване 
на течение

Само 
вентилатор

Режим на работа при 
напускане на дома

Пестене на енергия 
в режим изчакване

Инвертор

INVERTER

Отопление / Охлаждане
сребрист и бял панелбял панел
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Приложение на мулти модели • Отделно външно тяло тип "мулти" може да захрани девет вътрешни тела, разположени в 
различни стаи. И съвсем естествено, климатът във всяка стая се контролира поотделно.

• Това гарантира върхова ефективност и оптимален комфорт за всяко отделно помещение.

Напълно интегрирани решения за средни до големи търговски пространства,свързващи до 64 вътрешни тела към 
една система, като всички от тях се управляват поотделно.

• Съвършен комфорт чрез охлаждане на едни помещения и отопление на други по едно и също време.
• Свободно отопление на помещения или вода чрез регенериране на топлина.
• Контрол на температурата, свеж въздух, въздушни завеси и осигуряване на гореща вода - всичко това, 

интегрирано в една система.

ВЪТРЕШНО ТЯЛО FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A
Капацитет на охлаждане Ном. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 
Капацитет на отопление Ном. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 
Консумирана 
мощност - 50Hz

Охлаждане Ном. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Отопление Ном. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Размери Тяло Височина x Широчина x Дълбочина mm 260x575x575
Tегло Тяло kg 15,5 16,5 18,5

Декоративен 
панел

Модел BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B2
Цвят Бяло (N9,5) /Бяло (N9,5) + Сребристо / Бяло (RAL9010)
Размери Височина x Широчина x Дълбочина mm 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700
Tегло kg 2,8 / 2,8 / 2,7

Вентилатор - Дебит на 
въздушния поток - 50Hz

Охлаждане Високо/Номин./Ниско m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Отопление Високо/Номин./Ниско m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Звукова мощност Охлаждане Високо/Ном. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Номин./Ниско dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Отопление Високо/Номин./Ниско dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Хладилен агент Тип R-410A
Тръбни съединения Течност/Вън. Д./Газ/Дренажна система mm 6.35 / 12.7 / VP13 (Вътр.д. 20/Вън.д. 26)
Електрозахранване Фаза / Честота / Напрежение Hz/V 1~/50/220-240
Ток - 50Hz Максимален ток на предпазител в ампери (MFA) А 16

За повече информация относно комбинирането, моля, вижте каталога на VRV .

Двойни,тройни, сдвоени 

Отопление и охлаждане, регенериране на топлина

• За дълги или нестандартно оразмерени стаи можете да използвате до четири вътрешни 
тела, захранвани от едно външно тяло.

• Всичките вътрешни тела се управляват едновременно.

FFQ-C
ВЪНШНО ТЯЛО 35 50 60

Seasonal Smart

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 • работа в режим на 
отопление до -20°C

• 75 m тръбен път
• Съвместимост с D-BACS

2
RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2
RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2
RZQG140L7V1 RZQG140LY1 4 3

RZQ200C • работа в режим на 
отопление до -15°C

• 100m тръбен път 

- 4 3

RZQ250C - 4

RZQSG71L3V1 • работа в режим на 
отопление до -15°C

• 50m тръбен път
• Съвместимост с D-BACS

2
RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2
RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2
RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 4 3

ВЪНШНО ТЯЛО 25 35 50 60

2MXS50H ● ● ●

3MXS40K ● ●

3MXS52E ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ●

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ●



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

Продуктите на Daikin се разпространяват от:
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Настоящата брошура е изготвена само с цел информация и не представлява 
предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. е изготвил 
настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. 
Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността 
или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и 
услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без 
предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. не носи никаква отговорност 
за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или 
свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe 
N.V. има авторско право върху цялото съдържание.

Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация 
Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на 
течности (LCP), въздухообработващи климатични камери 
(AHU) и вентилаторни конвектори (FCU), Проверете 
текущата валидност на сертификата онлайн: www.
eurovent-certification.com или чрез: www.certiflash.com”

Новият европейски етикет за енергийна ефективност: 
вдигане на изискванията за енергийна ефективност  

За да постигне своите амбициозни цели от Програма 20-20-20 за опазване на околната среда, Европа 

налага изисквания за минимална ефективност за проекти, свързани с използване на енергия. Тези 

минимални изисквания влязоха в сила на 1 януари 2013 г. и ще се преразгледат допълнително през 

следващите години.

Освен че Директивата за еко-дизайн систематично повишава минималните изисквания по отношение на 

екологичната ефективност, бе променен и методът, използван за измерване на тази ефективност, за да 

отразява по-добре реалните условия. Новата оценка на сезонната ефективност представя много по-точна 

картина на реално очакваната енергийна ефективност за целия отоплителен или охладителен сезон.

Картината се допълва от нов етикет за енергийна ефективност на ЕС. Настоящият етикет, въведен 

през 1992 г. и променен междувременно, позволява на потребителите да правят сравнения и 

да вземат решения за покупка въз основа на еднакви критерии за обозначаване. Новият етикет 

включва различни класификации от A+++ до D, отразени в цветни окраски, вариращи от тъмно 

зелено (с най-голяма енергийна ефективност) до червено (с най-малка ефективност). Информацията 

върху новия етикет включва не само новите коефициенти за сезонна енергийна ефективност за 

отопление (SCOP) и за охлаждане (SEER), но също така и годишния разход на електроенергия и 

нивата на шум. Той ще позволи на крайните потребители да правят още по-добър избор, тъй като 

сезонната ефективност отразява ефективността на климатичния уред или термопомпената система 

през целия сезон.

и новаторски
дух в едно
Дизайн  




