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 Τα προϊόντα της Daikin διανέμονται από:
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Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και 
δεν συνιστά επ' ουδενί προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η 
Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου βάσει 
όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία ρητή 
ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή 
την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος 
καταλόγου και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν. Τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες 
ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη 
χρήση και/ή ερμηνεία του παρόντος φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του 
παρόντος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.

Η Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο Πρόγραμμα 
Πιστοποίησης Eurovent για Ψύκτες με ψυκτικό υγρό 
(LCP), Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (AHU) και 
Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες (Fan Coil, FCU). Δείτε 
το ισχύον πιστοποιητικό online στην ιστοσελίδα  
www.eurovent-certification.com ή χρησιμοποιώντας 
το: www.certiflash.com
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σχεδιασμού

& ευφυΐας
Συνδυασμός 

«Πρωτοποριακός σχεδιασμός 
εναρμονισμένος με το χρόνο»



Σχετικά με την Daikin
Η φήμη που έχει αποκτήσει η Daikin σε διεθνές επίπεδο είναι αποτέλεσμα εμπειρίας σχεδόν 90 χρόνων στην επιτυχή κατασκευή κλιματιστικών 
συστημάτων υψηλής ποιότητας για βιομηχανικές, εμπορικές και οικιακές εφαρμογές και 55 χρόνων πρωτοπορίας στην τεχνολογία αντλίας θερμότητας.

Ποιότητα Daikin
Η ποιότητα της Daikin οφείλεται στην ιδιαίτερη προσοχή που δίνει η εταιρεία σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της παραγωγής, των δοκιμών και 
των υπηρεσιών μετά την πώληση του προϊόντος. Για το σκοπό αυτό, κάθε εξάρτημα επιλέγεται προσεκτικά και ελέγχεται σχολαστικά, ώστε να 
διασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία του.

Τεχνολογία αντλίας θερμότητας
Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα προσλαμβάνουν το 75% της ενέργειας που αποδίδουν 
από ανανεώσιμες πηγές: τον αέρα της ατμόσφαιρας, ο οποίος είναι ανανεώσιμος αλλά 
και ανεξάντλητος*. Φυσικά, οι αντλίες θερμότητας χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια για 
τη λειτουργία τους, αλλά όλο και περισσότερο αυτή η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί επίσης 
να παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, 
υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα). 

* Στόχος COM της EΕ (2008)/30

θερμοκρασία περιβάλλοντος

ηλεκτρικό ρεύμα

ενέργεια

3/4  kW 

1/4  kW

+ 4/4  kW
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Κλιματισμός

1) Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 

Εσωτερική θερμοκρασία 27 °CDB/19 °CWB

Εξωτερική θερμοκρασία 35 °CDB

Μήκος σωληνώσεων ψυκτικού 7,5 m

Υψομετρική διαφορά 0 m

2) Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 

Εσωτερική θερμοκρασία 20 °CDB

Εξωτερική θερμοκρασία 7 °CDB/6 °CWB

Μήκος σωληνώσεων ψυκτικού 7,5 m

Υψομετρική διαφορά 0 m

Τροφοδοσία ισχύος
V1 = 1~, 220-240V, 50Hz

VE = 1~, 220-240V/220V, 50Hz/60Hz*

W1 = 3N~, 400V, 50Hz

Συνθήκες μέτρησης

* Για τροφοδοσία ισχύος VE μόνο τα στοιχεία 1~, 220-240V, 50Hz παρουσιάζονται σε αυτόν τον κατάλογο.

Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή, που εξαρτάται από την 
απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον (σχετικά με τις συνθήκες μέτρησης παρακαλούμε ανατρέξτε στα τεχνικά εγχειρίδια). 
Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην «ισχύ» που παράγει μια ηχητική πηγή.
Για λεπτομερέστερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στα τεχνικά εγχειρίδια.
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                    η λύση για τα  
εμπορικά καταστήματα
Η σειρά Sky Air της Daikin είναι η κορυφαία επαγγελματική σειρά στην κατηγορία της που έχει σχεδιαστεί για βέλτιστη εποχιακή ενεργειακή 
απόδοση. Η σειρά Sky Air αποτελεί την ιδανική λύση για κάθε επαγγελματικό χώρο. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που σας επιτρέπει 
να ελέγχετε απόλυτα τις λειτουργίες θέρμανσης, ψύξης, εξαερισμού και τις αεροκουρτίνες που υπάρχουν στο χώρο σας.
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         Θέρμανση και ψύξη
Χρησιμοποιώντας εξαιρετικά αποδοτικές αντλίες θερμότητας, 
οι λύσεις Sky Air εξασφαλίζουν απόλυτη άνεση όλο το χρόνο:
•	 Όλα τα συστήματα είναι πλέον βελτιστοποιημένα για βέλτιστη 

εποχιακή απόδοση.
•	 Μία εξωτερική μονάδα μπορεί να τροφοδοτεί πολλές 

εσωτερικές μονάδες. 
•	 Για μακρόστενους χώρους ή χώρους ακανόνιστου σχήματος 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και τέσσερις εσωτερικές 
μονάδες συνδεδεμένες σε μία μόνο εξωτερική μονάδα. 
Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ελέγχονται 
ταυτόχρονα.

•	 Κλιματισμός διαθέσιμος σε κάθε δωμάτιο: τα συστήματα 
Multi επιτρέπουν τη λειτουργία έως και εννέα διαφορετικών 
εσωτερικών μονάδων από μία μόνο εξωτερική μονάδα. 
Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ελέγχονται 
αυτόνομα και δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν στον ίδιο 
χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή. Συμπληρωματικές μονάδες 
μπορούν να προστεθούν αργότερα.

•	 Επιλέξτε από μια μεγάλη σειρά εσωτερικών μονάδων: τοίχου 
και δαπέδου, κρυφές ή οροφής.

•	 Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία, χωρίς ρεύματα αέρα.
•	 Ιδανικές τόσο για νέες κατασκευές όσο και ανακαινίσεις.

      Χειριστήρια φιλικά προς το  
  χρήστη
Τα φιλικά προς το χρήστη χειριστήριά μας σας επιτρέπουν να 
διαχειρίζεστε το σύστημα Sky Air για μέγιστη απόδοση:
•	 Από αυτόνομο έλεγχο κάθε εσωτερικής μονάδας μέχρι 

κεντρική διαχείριση μέσω επιλογών οθόνης αφής και 
χειριστηρίων με κωδικό, έχετε συνεχώς τον έλεγχο.

•	 Το ενσύρματο τηλεχειριστήριο προσφέρει πλήρη πρόσβαση 
στις λειτουργίες της μονάδας και τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας, όπως ο ευέλικτος προγραμματισμός 
για τις διάφορες εποχές και η δυνατότητα εμφάνισης 
κατανάλωσης kWh (κασέτα κυκλικής ροής). 

•	 Η σύνδεση DIII-NET παρέχεται στο στάνταρ εξοπλισμό και σας 
επιτρέπει να συνδεθείτε στο ευρύτερο σύστημα διαχείρισης 
του κτιρίου.

•	 Τηλεχειρισμός με εντολές κειμένου και παρακολούθηση 
ολόκληρου του κτιρίου μέσω Internet.

             Εξαερισμός
Η προαιρετική λειτουργία εξαερισμού της Daikin παρέχει καθαρό 
αέρα ώστε να δημιουργηθεί ένα καθαρό και ποιοτικό εσωτερικό 
περιβάλλον:
•	 Ανάκτηση θερμότητας μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού 

αέρα.
•	 Ο καθαρός αέρας που παρέχεται με τον εξαερισμό εξασφαλίζει 

σχεδόν δωρεάν ψύξη.
•	 Βέλτιστος έλεγχος υγρασίας. 

  Αεροκουρτίνες Biddle  
  για εισόδους
Οι αεροκουρτίνες Biddle μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
συνδυασμό με το σύστημα Sky Air για την παροχή θέρμανσης σε 
εισόδους κτιρίων:
•	 Ιδανικές για κτίρια με πόρτες που παραμένουν ανοικτές, όπως 

καταστήματα.
•	 Κλιματιστικός έλεγχος και ευχάριστο εσωτερικό περιβάλλον 

όλο το χρόνο, ακόμη και τις πιο απαιτητικές ημέρες.
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Sky Air για επιχειρήσεις λιανικής
•	 Δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους πελάτες σας.
•	 Διακριτικό με περιορισμένη οπτική και λειτουργική επιβάρυνση .
•	 Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και το κόστος.
•	 Εύκολη εγκατάσταση

Οι κασέτες μας κυκλικής ροής δένουν αρμονικά με την εσωτερική σας διακόσμηση καθώς 
ενσωματώνονται στην οροφή και μόνο το πάνελ είναι ορατό. Αυτό το πάνελ είναι το μυστικό 
για μεγαλύτερη άνεση και ιδανικές συνθήκες κλιματισμού για τους πελάτες σας καθώς τα 
διάφορα πτερύγια μπορούν να ανοιγοκλείνουν μεμονωμένα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
θέρμανση και η ψύξη κατευθύνονται εκεί ακριβώς που χρειάζονται.
Στο διασκομητικό πάνελ κρύβεται επίσης το μυστικό της μικρότερης ανάγκης συντήρησης 
γιατί διαθέτει τη λειτουργία αυτοκαθαρισμού που παγιδεύει σκόνη με ένα ειδικό φίλτρο το 
οποίο αυτοκαθαρίζεται μία φορά την ημέρα, ενώ η σκόνη που έχει συλλεχθεί μπορεί να 
απομακρυνθεί εύκολα με μια ηλεκτρική σκούπα. Μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 50% 
ενέργεια!
Ο intelligent touch manager κάνει τη διαχείριση αυτού του συστήματος ευκολότερη από 
ποτέ καθώς σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το σύστημα 
απευθείας ή μέσω του Internet. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει την εύκολη 
διαχείριση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και μπορεί ακόμη να ελέγχει τα φώτα, 
ενώ την ίδια στιγμή ο βελτιωμένος προγραμματισμός θα κάνει τη ζωή σας ευκολότερη.

Sky Air για γραφεία και τράπεζες
•	 Συνδυασμός σχεδιασμού και ευφυΐας.
•	 Μοναδικός σχεδιασμός στην αγορά: ενσωματώνεται πλήρως μέσα στην οροφή.
•	 Προαιρετικοί αισθητήρες παρουσίας και δαπέδου βελτιώνουν την άνεση και την απόδοση.

Η εντελώς επίπεδη κασέτα είναι μοναδική στην αγορά χάρη στο αξιοσημείωτο μείγμα 
εικονικού σχεδιασμού και μηχανικής τελειότητας που την χαρακτηρίζει.
Η εντελώς επίπεδη κασέτα ενσωματώνεται τέλεια στη διακόσμηση ενός σύγχρονου γραφείου 
και ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στα απαιτητικά κριτήρια του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, 
ώστε να τοποθετείται επακριβώς μέσα σε μία τυπική πλάκα ψευδοροφής, αφήνοντας 
περισσότερο χώρο για την εγκατάσταση φωτιστικών, ηχείων και συστημάτων πυρόσβεσης 
στις παρακείμενες πλάκες.
Αυτές οι μονάδες είναι ιδανικές για θέρμανση ή ψύξη μικρότερων χώρων, όπως αίθουσες 
συσκέψεων, σε συνδυασμό με τις κασέτες κυκλικής ροής που διαθέτουμε. Και οι δύο μπορούν 
να συνδυαστούν με αισθητήρες παρουσίας και δαπέδου, ακόμη και με την επιλογή 
εξαερισμού, για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξασφάλιση 
απόλυτης άνεσης.
Ο αισθητήρας παρουσίας προσαρμόζει την επιθυμητή θερμοκρασία (σημείο ρύθμισης) ή 
απενεργοποιεί τη μονάδα, όταν δεν υπάρχουν άτομα στο χώρο και κατευθύνει τη ροή αέρα 
μακριά από οποιοδήποτε άτομο ανιχνευτεί στο χώρο, προς αποφυγή ρευμάτων. Αυτή η 
συνδυασμένη διαδικασία αποδείχτηκε ότι μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
Ο αισθητήρας δαπέδου ανιχνεύει τη μέση θερμοκρασία κοντά στο δάπεδο και εξασφαλίζει 
ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας μεταξύ της οροφής και του δαπέδου. Ξεχάστε 
πλέον τα κρύα πόδια!
Η προαιρετική λειτουργία εξαερισμού της Daikin παρέχει καθαρό αέρα ώστε να 
δημιουργηθεί ένα καθαρό και ποιοτικό εσωτερικό περιβάλλον.
Η χρήση της διασύνδεσης KNX για να συνδέσετε το σύστημα Sky Air στο σύστημα διαχείρισης 
του κτιρίου επιτρέπει την κεντρική παρακολούθηση και έλεγχο διαφόρων συσκευών, όπως 
φώτα, παντζούρια, και συστήματα κλιματισμού, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής 
απόδοσης.

             η λύση για  
τα εμπορικά καταστήματα
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Sky Air για εστιατόρια
•	 Διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας, προσφέροντας ένα 

τέλειο περιβάλλον για τους πελάτες του εστιατορίου.
•	 Προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση.
•	 Χρησιμοποιεί έξυπνα συστήματα ελέγχου που διαχειρίζονται από ένα κεντρικό σημείο.

Οι πελάτες πρέπει να μπορούν απερίσπαστοι να απολαύσουν την υπέροχη ατμόσφαιρα 
και αυτή η ατμόσφαιρα επιτυγχάνεται με βέλτιστη θερμοκρασία. Αυτό ακριβώς προσφέρουν 
οι κρυφές μονάδες οροφής της Daikin με την σχεδόν αθόρυβη λειτουργία τους και τη 
βελτιωμένη άνεση χάρη στη ρύθμιση αέρα 3 βημάτων και αυτές μετατρέπουν το εστιατόριό 
σας σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον για τους πελάτες σας. Παράλληλα, χάρη στον 
κεντρικό έλεγχο και τον εύκολο προγραμματισμό του συστήματος κλιματισμού για 
ολόκληρο το εστιατόριο, η κατανάλωση ενέργειας ελαχιστοποιείται ώστε να μπορείτε να 
ελέγξετε και το λειτουργικό σας κόστος.

Sky Air για server και data room
•	 Συνεχής λειτουργία ψύξης.

 - Αυτόματη κυλιόμενη λειτουργία μεταξύ ενεργών μονάδων.
 - Εφεδρική εξωτερική μονάδα που εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία.
 - Δυνατότητα αποκλεισμού ορισμένων ρυθμίσεων.

•	 Προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Οι server, και ειδικά οι μεγάλες εγκαταστάσεις server, παράγουν μεγάλη ποσότητα θερμότητας, 
η οποία πρέπει να απομακρύνεται μέσω συνεχούς ελέγχου της ψύξης και της υγρασίας. 
Το σύστημα Sky Air ανταποκρίνεται άνετα σε αυτή την πρόκληση χάρη  στην ειδική του 
διαμόρφωση για αίθουσες server. Κάθε αίθουσα server εξοπλίζεται με δύο εσωτερικές 
μονάδες κάθε μία από τις οποίες είναι συνδεδεμένη σε μία εξωτερική μονάδα ώστε να 
διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση βλάβης της μίας εξωτερικής μονάδας, η άλλη θα είναι εκεί 
ως εφεδρική. Οι εσωτερικές μονάδες είναι διαμορφωμένες για συνεχή ψύξη και κυλιόμενη 
λειτουργία. Αυτό επιτυγχάνεται με αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των μονάδων μετά από μια 
συγκεκριμένη περίοδο χρήσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι ανά πάσα στιγμή υπάρχει μία 
μονάδα σε λειτουργία ενόσω η άλλη είναι διαθέσιμη για συντήρηση.
Επειδή η συνεχής ψύξη των αιθουσών server είναι εξαιρετικά σημαντική, η διαχείριση του 
συστήματος γίνεται μέσω του ελεγκτή RTD-NET, ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί και να 
ελέγχει έως και 16 εσωτερικές μονάδες είτε απευθείας είτε μέσω του συστήματος διαχείρισης 
του κτιρίου και έχει μία μονάδα  «ελέγχου κύκλου λειτουργίας» που κλειδώνει τις ρυθμίσεις 
της αίθουσας server, ώστε να μην μπορούν να αλλάξουν από άτομα που βρίσκονται στο 
χώρο αυτό.
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Πλεονεκτήματα για ιδιοκτήτες κτιρίων
•	 Το σύστημα κλιματισμού σας θα καλύπτει νομικές απαιτήσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ την τρέχουσα νομοθεσία.
•	 Θα έχετε βέλτιστη εποχιακή απόδοση, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος, κερδίζοντας ταχεία απόσβεση της επένδυσης και 

συνεισφέροντας στους στόχους της προστασίας του περιβάλλοντος.
•	 Το κλιματιστικό σύστημα θα προσθέσει αξία στο κτίριο, προστατεύοντας έτσι την επένδυσή σας.
•	 Προηγμένα χειριστήρια και λειτουργίες παρακολούθησης εξασφαλίζουν βέλτιστη άνεση με ελάχιστο κόστος.

Οφέλη για μελετητικά γραφεία
•	 Θα είστε σίγουροι ότι μπορείτε να συστήσετε τα κατάλληλα κλιματιστικά που ανταποκρίνονται στην αυριανή νομοθεσία.
•	 Θα έχετε συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ώστε να δένουν αρμονικά με οποιαδήποτε εσωτερική διακόσμηση και να προσφέρουν 

βέλτιστη απόδοση και κορυφαία εποχιακή αποδοτικότητα.
•	 Τα συστήματά μας σας προσφέρουν ευελιξία, γιατί έχουν πρόσβαση σε πρωτοποριακή τεχνολογία και μια μεγάλη σειρά προϊόντων.
•	 Το προφίλ σας ως σύμβουλος και σχεδιαστής με οικολογική συνείδηση   θα ενισχυθεί.
•	 Τα εργαλεία μας σας επιτρέπουν να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του κτιρίου.

Οφέλη για τεχνικούς εγκατάστασης
•	 Σας προσφέρει εύκολη μετάβαση από υπάρχουσες μονάδες σε τεχνολογικά προηγμένες μονάδες που προσφέρουν πολύ πιο ενεργειακά 

αποδοτικές λύσεις.
•	 Ο σπονδυλωτός σχεδιασμός και τα εργοστασιακά τοποθετημένα έξτρα εξαρτήματα κάνουν την εγκατάσταση ευκολότερη.
•	 Σας προσφέρει πολύ παραπάνω από μια απλή εγκατάσταση: διατίθενται ειδικές ρυθμίσεις για τεχνικούς εγκατάστασης για τη βελτίωση 

της άνεσης και της αξιοπιστίας του συστήματος.
•	 Σειρά Sky Air: μια λύση που ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες των πελατών σας, είτε αυτές είναι υψηλές προδιαγραφές και εξατομικευμένες 

λύσεις είτε βασικές ανάγκες ψύξης και θέρμανσης.
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Κορυφαία προϊόντα:

Seasonal Smart 10

Seasonal Classic 10

Εντελώς επίπεδη κασέτα 12

Κασέτα κυκλικής ροής 14
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Κλιματισμός με έξυπνη χρήση –  
Φιλικό προς το χρήστη τηλεχειριστήριο 
BRC1E52A/B 
Μια σειρά από λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν 
να επιλεχθούν μεμονωμένα

•	 Όριο εύρους θερμοκρασίας.
•	 Λειτουργία Setback.
•	 Ρυθμίσεις αισθητήρων παρουσίας και δαπέδου (διαθέσιμες 

στην εντελώς επίπεδη κασέτα και στην κασέτα κυκλικής ροής).
•	 Αυτόματη επανεκκίνηση ρυθμισμένης θερμοκρασίας.
•	 Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης.
•	 Ένδειξη kWh (κασέτα κυκλικής ροής).
•	 3 εβδομαδιαίοι χρονοδιακόπτες.

•	 Βελτιωμένη απόδοση και άνεση χάρη στη δυνατότητα επιλογής και μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας ψυκτικού μέσου.
•	 Κατάλληλο για αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών (EDP).
•	 Διαθέτει τεχνολογία αντικατάστασης R-22/R-407C: οι λύσεις αντικατάστασης προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ταχεία 

απόσβεση της επένδυσης και οικονομική σταδιακή αναβάθμιση, ώστε ο νεκρός χρόνος του συστήματος να είναι ελάχιστος.
•	 Εξασφαλίζει λειτουργία στο πρόγραμμα θέρμανσης έως τους -20 °C.
•	 Μία σωλήνωση μήκους 75 m καλύπτει μεγαλύτερες διαδρομές εγκατάστασης.
•	 Συμβατότητα με D-BACS – συνδέει τη μονάδα σας στο ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου.

•	 Διαθέτει τεχνολογία αντικατάστασης R-22/R-407C: οι λύσεις αντικατάστασης προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ταχεία 
απόσβεση της επένδυσης και οικονομική σταδιακή αναβάθμιση, ώστε ο νεκρός χρόνος του συστήματος να είναι ελάχιστος.

•	 Εξασφαλίζει λειτουργία στο πρόγραμμα θέρμανσης έως τους -15 °C.
•	 Μία σωλήνωση μήκους 50 m καλύπτει μεγαλύτερες διαδρομές εγκατάστασης.

Αθόρυβη νυχτερινή λειτουργία
Αθόρυβη νυχτερινή λειτουργία: μέγ. -5 dB(A)

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μπορείτε να μειώσετε τα επίπεδα 
θορύβου της εξωτερικής μονάδας για ορισμένο διάστημα, 
περιορίζοντας τη μέγιστη συχνότητα του συμπιεστή και την ταχύτητα 
του ανεμιστήρα: ο χρόνος έναρξης και λήξης μπορεί να ρυθμιστεί. Η 
νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ανάλογα με 
τις προτιμήσεις του τελικού χρήστη με 2 διαφορετικά προγράμματα 
λειτουργίας:

Πρόγραμμα λειτουργίας 1: Αυτόματη λειτουργία
•	 Ρυθμίζεται από το τηλεχειριστήριο.
•	 Ο χρόνος μέγιστης θερμοκρασίας αποθηκεύεται στη μνήμη. 
•	 Η αθόρυβη λειτουργία θα ενεργοποιηθεί 8 ώρες* μετά την 

επίτευξη της μέγιστης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και μετά από 10 ώρες η μονάδα θα επανέλθει στην κανονική 
λειτουργία*.

Πρόγραμμα λειτουργίας 2: Εξατομικευμένη λειτουργία
•	 Οι ώρες έναρξης και λήξης μπορούν να ρυθμιστούν με τη χρήση 

ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη (απαιτείται ο προαιρετικός 
αντάπτορας KRP58M51).

•	 Για RZQ(S)G71-140 απαιτείται χρονοδιακόπτης που παρέχεται 
κατά την εγκατάσταση.

*  Σημειώσεις: Για τις εργοστασιακές ρυθμίσεις: ανατρέξτε στα εγχειρίδια σέρβις αυτών 
των μονάδων ή επικοινωνήστε με τον τοπικό επίσημο αντιπρόσωπο.

Η Daikin προσφέρει μια πλήρη σειρά ελαφρών μονάδων για εμπορικές εφαρμογές, βελτιστοποιημένη ώστε να επιτυγχάνει κορυφαία απόδοση!  

FCQG / FCQHG FFQ FHQ FBQ FDQ FAQ FVQ FUQ

RZQG

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RZQSG

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Seasonal Smart και Seasonal Classic
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Το Seasonal Smart διαθέτει ακόμη μια ειδική λειτουργία ώστε να βελτιώνει περαιτέρω την άνεση και την απόδοση, προσφέροντας τη 
δυνατότητα προσαρμογής των ορίων της θερμοκρασίας εξάτμισης (Te) ή της θερμοκρασίας συμπύκνωσης (Tc). Η τέλεια λύση για όσους 
αναζητούν ακόμη πιο άνετο κλιματιζόμενο εσωτερικό χώρο και ακόμη μεγαλύτερη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

Μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού
Ξέρατε ότι όλα τα συστήματα Sky Air της Daikin λειτουργούν με μεταβαλλόμενη θερμοκρασία ψυκτικού;

Στο πρόγραμμα ψύξης για παράδειγμα το σύστημα θα αυξήσει αυτόματα τη θερμοκρασία εξάτμισης (Te) και κατά συνέπεια τη θερμοκρασία 
εξαγωγής εάν η διαφορά μεταξύ της εσωτερικής θερμοκρασίας που έχει επιτευχθεί (Tin) και της ζητούμενης εσωτερικής θερμοκρασίας 
(Tset) μειωθεί. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο κρύων ρευμάτων και επομένως αυξάνει την άνεση του χρήστη.

Tin / Tset

Te

Χρόνος

Tin
Tin

Μεγάλη διαφορά

Χαμηλή Te

Υψηλή Te

Μικρότερη διαφορά

Tin

22 °CTset =

26 °C28 °C
30 °C

 Μεγαλύτερη άνεση
 Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας

Ψύξη

Προεπιλεγμένη Εξατομικευμένη

Θέρμανση

Te μέγ. Te μέγ.Θερμοκρασία 
ψυκτικού

Θερμοκρασία 
ψυκτικού

Tc μέγ.

Tc μέγ.

Tc ελάχ. Tc ελάχ.

Te ελάχ.

Te ελάχ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ!
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Μοναδική στην αγορά, η εντελώς επίπεδη κασέτα οροφής είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός επαναστατικού σχεδιασμού και 
κορυφαίας μηχανολογίας με καλαίσθητο λευκό ή ασημί και λευκό φινίρισμα. Καθώς ενσωματώνεται πλήρως στα δομικά στοιχεία 
της οροφής η κασέτα είναι μοντέρνα και συνάμα διακριτική. Προσφέρει εξαιρετική απόδοση και άνεση χάρη στη συνδυασμένη 
χρήση αισθητήρων δαπέδου και παρουσίας ενώ, όταν απαιτείται, η δυνατότητα ελέγχου μεμονωμένων πτερυγίων με το ενσύρματο 
τηλεχειριστήριο κάνει απλή τη ρύθμιση της θέσης κάθε πτερυγίου ξεχωριστά, ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε το σύστημα σε 
οποιοδήποτε χώρο.

Δυναμική υπεροχή

Άνεση χάρη σε έξυπνους αισθητήρες
Για απόλυτη άνεση η εντελώς επίπεδη κασέτα διαθέτει δύο 
προαιρετικούς αισθητήρες που συνδέονται με ένα προηγμένο 
ελεγκτή. 

Ο αισθητήρας «παρουσίας» ανιχνεύει την παρουσία ατόμων 
στο χώρο και προσαρμόζει τη θερμοκρασία στην επιλεγμένη 
επιθυμητή θερμοκρασία (σημείο ρύθμισης), εξασφαλίζοντας 
τέλειες συνθήκες εργασίας. Όταν ο αισθητήρας δεν ανιχνεύει 
άτομα στο χώρο, απενεργοποιεί την κασέτα, ώστε ο χρήστης να 
αποφεύγει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ή 
ψύξη. Ο αισθητήρας προσαρμόζει επίσης την κατεύθυνση της 
ροής του αέρα ανάλογα με το πού υπάρχουν άτομα στο χώρο, 
εξασφαλίζοντας συνεχή άνεση για όλους. 

Επειδή ο θερμός αέρας ανεβαίνει προς τα πάνω, η περιοχή κοντά 
στην οροφή είναι συνήθως θερμότερη ενώ η περιοχή κοντά 
στο δάπεδο ψυχρότερη. Ο αισθητήρας «δαπέδου» της κασέτας 
ανιχνεύει τη διαφορά θερμοκρασίας και επανακατευθύνει τη 
ροή του αέρα, ώστε να διασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή 
θερμοκρασίας: τέρμα πια τα κρύα πόδια!

Στόχος των σχεδιαστών μας ήταν μια διακριτική κασέτα που να 
ενσωματώνεται τέλεια στη διακόσμηση ενός σύγχρονου γραφείου 
και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στα απαιτητικά κριτήρια του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ώστε να τοποθετείται επακριβώς 
μέσα σε μία στάνταρ Ευρωπαϊκή πλάκα ψευδοροφής, 
επιτρέποντας την εγκατάσταση φωτιστικών, ηχείων και 
συστημάτων πυρόσβεσης στις παρακείμενες πλάκες. Αποτέλεσμα: 
η εντελώς επίπεδη κασέτα που τοποθετείται στην οροφή χωρίς 
να προεξέχει σχεδόν καθόλου, διαθέτει διανομή αέρα 
4 κατευθύνσεων και ειδικούς αισθητήρες, ώστε να εξασφαλίζεται 
απόλυτη άνεση. Διαθέσιμη σε λευκό ή λευκό και γκρίζο χρώμα, 
η εντελώς επίπεδη κασέτα συνδυάζει απόλυτα κορυφαίο 
σχεδιασμό και άψογη λειτουργία.

Απόλυτα 
ενσωματωμένη, 
απόλυτα διακριτική 

Ασημί και λευκό Λευκό

Εντελώς επίπεδη κασέτα:  
Συνδυασμός σχεδιασμού και ευφυΐας

ΜΟΝΑΔΙΚΟ!
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Ευέλικτη λύση
Η ανάγκη για ευέλικτη χρήση του χώρου συχνά μας αναγκάζει να τοποθετούμε προσωρινά ή μόνιμα εμπόδια με αποτέλεσμα η κασέτα 
να βρίσκεται κοντά σε τοίχο ή σε μια γωνία οδηγώντας σε ανομοιόμορφη ροή του αέρα. Η προηγμένη τεχνολογία μας το προβλέπει αυτό 
και προσφέρουμε ένα χειριστήριο για μεμονωμένο έλεγχο ή απομόνωση πτερυγίων (με χρήση του προαιρετικού κιτ απομόνωσης για 
έξοδο αέρα 3 ή 2 κατευθύνσεων) για την αποκατάσταση της βέλτιστης απόδοσης και την εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας.

Αθόρυβη άνεση
Η εντελώς επίπεδη κασέτα οροφής περιλαμβάνεται μεταξύ των πλέον 
αθόρυβων μονάδων στην αγορά.

Ποιότητα αέρα
Η ποιότητα του αέρα στο χώρο είναι το ίδιο σημαντική με τη 
θερμοκρασία, γι΄αυτό έχουμε τοποθετήσει προηγμένα φίλτρα για 
την κατακράτηση των σωματιδίων σκόνης, ώστε να είμαστε 
σίγουροι ότι ο αέρας είναι καθαρός. Επιπλέον, ένα ειδικό πρόγραμμα 
επιτρέπει τη μείωση των επιπέδων υγρασίας χωρίς διακυμάνσεις 
στη θερμοκρασία του χώρου. Εισαγωγή νωπού αέρα για υγιεινό 
περιβάλλον διαβίωσης με προαιρετικό κιτ (KDDQ44XA60).

Έξυπνος έλεγχος
Το προηγμένο σύστημα ελέγχου της εντελώς 
επίπεδης κασέτας οροφής δίνει τη δυνατότητα 
στο χρήστη να ελέγχει απόλυτα το περιβάλλον 
εργασίας του. Από τη ρύθμιση της επιθυμητής 
θερμοκρασίας μέχρι τη ρύθμιση της κατεύθυνσης 
ροής αέρα, από την επίτευξη της κατάλληλης 
θερμοκρασίας όταν ο χώρος χρησιμοποιείται, και από τη δυνατότητα 
προσαρμογής της ροής αέρα μέχρι την παρακολούθηση της απόδοσης, 
το προηγμένο σύστημα ελέγχου είναι απλό και έξυπνο στη χρήση. 
Χάρη στη μεγάλη οθόνη και τις οδηγίες που εμφανίζονται σ’ αυτή σε 
συνδυασμό με τα ευδιάκριτα κουμπιά λειτουργίας, οι χρήστες έχουν 
απόλυτο έλεγχο και μπορούν να ρυθμίζουν γρήγορα τις επιθυμητές 
συνθήκες χωρίς να αποσπώνται από τη δουλειά τους.

Κορυφαία απόδοση 
όλο το χρόνο
Όπως όλα τα προϊόντα της Daikin, έτσι και 

αυτή η κασέτα οροφής εξασφαλίζει 

εξαιρετικά υψηλή εποχιακή αποδοτικότητα 

ενώ ο αισθητήρας παρουσίας έχει 

αποδειχθεί ότι μειώνει την κατανάλωση 

ενέργειας κατά περίπου 27%*. 

Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο για την 

παρακολούθηση της απόδοσης και της 

κατανάλωσης ενέργειας, οι χρήστες 

μπορούν να μειώσουν τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο, διατηρώντας ταυτόχρονα τέλειες 

συνθήκες εργασίας.   

 *κατ' εκτίμηση 
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Σύγκριση συνολικής ενέργειας σε διάρκεια 12 μηνών

Κατανάλωση ενέργειας (kWh)

50% διαφορά στην 
κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος

(Δοκιμή στο Γουλβερχάμπτον, Ηνωμένο Βασίλειο) 

Κασέτα κυκλικής ροής: αλλάζει τα δεδομένα 
στον τομέα απόδοσης και άνεσης

Ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση....
•	 Η Daikin ήταν η πρώτη που παρουσίασε ένα 

αυτοκαθαριζόμενο διακοσμητικό πάνελ. Αυτό το πάνελ 
μειώνει το κόστος λειτουργίας ακόμη περισσότερο, επειδή το 
φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα μία φορά την ημέρα.

•	 Η συντήρηση του φίλτρου γίνεται ευκολότερη και απαιτεί 
πολύ λίγο χρόνο.

•	 Το λειτουργικό κόστος μειώνεται σε σύγκριση με τις συνήθεις 
λύσεις: Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 50% χάρη στον 
καθημερινό καθαρισμό του φίλτρου (στοιχεία από εφαρμογή 
σε κατάστημα στο Γουλβερχάμπτον, Ην. Βασίλειο).

•	 Ο προαιρετικός αισθητήρας παρουσίας προσαρμόζει τη 
θερμοκρασία ή απενεργοποιεί τη μονάδα, όταν δεν υπάρχουν 
άτομα στο χώρο. Έως 27% ενέργεια μπορεί να εξοικονομηθεί 
χάρη σε αυτή τη νέα λειτουργία.
•	 Εάν δεν ανιχνευθεί άτομο στο χώρο για 15 λεπτά, η 

επιλεγμένη θερμοκρασία αλλάζει έως ότου επιτευχθεί μια 
ελάχιστη θερμοκρασία (για θέρμανση) ή μια μέγιστη 
θερμοκρασία (για ψύξη). 

•	 Νέος εναλλάκτης θερμότητας (η διάμετρος των σωλήνων 
μειώθηκε στα 5 mm από τα 7 mm), κινητήρας DC ανεμιστήρα 
και αντλία συμπυκνωμάτων έχουν σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Αισθητήρας παρουσίας 

εξοικονομεί  
μέχρι και 27%*

09.00
ώρα

20°

22°

24°

26°

09.30
10.00

10.30
11.00

11.30
12.00

12.30
13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30
16.00

16.30
17.00
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ω
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κή
 θ

ερ
μο

κρ
ασ

ία
 (°

CD
B)

26°

09.00
ώρα

20°

22°

24°

09.30
10.00

10.30
11.00

11.30
12.00

12.30
13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30
16.00

16.30
17.00

εσ
ω

τε
ρι

κή
 θ

ερ
μο

κρ
ασ

ία
 (°

CD
B)

Όταν δεν 
βρίσκεται κανείς 

στο δωμάτιο

Χωρίς αισθητήρα Σημείο  
ρύθμισης ψύξης 22° CDB

Με αισθητήρα (απαιτείται BRC1E52A/B)

Όταν δεν 
βρίσκεται κανείς 

στο δωμάτιο

αισθητήρας παρουσίας υπερύθρων

αισθητήρας δαπέδου υπερύθρων

Αυτοκαθαριζόμενο πάνελ 

εξοικονόμηση  
έως και 50%

* εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας

δεν ανιχνεύθηκε παρουσία για 15 λεπτά

Οι κασέτες κυκλικής ροής σειράς FCQG και FCQHG-F έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε όλους τους τύπους και τα μεγέθη εμπορικών 
γραφείων και καταστημάτων λιανικής και σας παρέχουν ένα ενεργειακά αποδοτικότερο μοντέλο.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ!



15

… και μεγαλύτερη άνεση
•	 Η μοναδική κατεύθυνση ροής αέρα 360° εξασφαλίζει ομοιόμορφη διανομή της θερμοκρασίας σε 

όλο το χώρο χωρίς νεκρές γωνίες.

Η άνεση μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο χάρη 
στους προαιρετικούς αισθητήρες: 
•	 Ο αισθητήρας παρουσίας επιτρέπει τον έλεγχο της ροής αέρα. 

Κατευθύνει τον αέρα μακριά από οποιοδήποτε άτομο 
ανιχνευτεί στο χώρο, όταν ο έλεγχος ροής αέρα είναι ενεργός. 

•	 Με τον αισθητήρα δαπέδου τα κρύα πόδια αποτελούν 
παρελθόν. Αυτός ο αισθητήρας ανιχνεύει τη μέση θερμοκρασία 
δαπέδου και εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της 
θερμοκρασίας μεταξύ της οροφής και του δαπέδου.

Ευέλικτη εγκατάσταση
Η κασέτα κυκλικής ροής προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία χάρη 
στη:
•	 Δυνατότητα να κλείσετε εύκολα ένα πτερύγιο μέσω του 

ενσύρματου τηλεχειριστηρίου (BRC1E52A/B - προαιρετικό), 
ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε το σύστημα σε 
οποιοδήποτε χώρο. Επίσης είναι διαθέσιμα προαιρετικά κιτ 
απομόνωσης πτερυγίων. νέα διαρρύθμιση/ανακαίνιση του 

εσωτερικού σας χώρου

Άλλα χαρακτηριστικά
•	 Συμβατότητα με DIII-net που παρέχεται στο στάνταρ εξοπλισμό – συνδέει την κασέτα σας στο ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του 

κτιρίου.
•	 Δυνατότητα προσαγωγής νωπού αέρα (μέγ. 20%).
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Εσωτερικές μονάδες 

1) Σύνδεση δύο, τριών, τεσσάρων μονάδων είναι δυνατή μόνο μέχρι την κατηγορία 125  2) Προαιρετικό

Απόδοση (κατηγορία)

Τύπος Μοντέλο Ονομασία προϊόντος 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250

Κασέτα οροφής

Υψηλός COP, κασέτα κυκλικής ροής
•	 για καταστήματα, εστιατόρια και γραφεία που χρειάζονται πολύ ελεύθερο χώρο στο δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση
•	 δυνατότητα εξόδου αέρα κατά 360° 
•	 λειτουργία αυτόματου καθαρισμού2

•	 αισθητήρες παρουσίας και δαπέδου2

•	 εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση

FCQHG-F

Κασέτα κυκλικής ροής
•	 για καταστήματα, εστιατόρια και γραφεία που χρειάζονται πολύ ελεύθερο χώρο στο 

δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση
•	 δυνατότητα εξόδου αέρα κατά 360°
•	 λειτουργία αυτόματου καθαρισμού2

•	 αισθητήρες παρουσίας και δαπέδου2

FCQG-F

Εντελώς επίπεδη κασέτα 4 κατευθύνσεων
•	 για μικρότερους χώρους και γραφεία που χρειάζονται πολύ ελεύθερο χώρο στο δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση
•	 συνδυασμός σχεδιασμού και ευφυΐας
•	 ενσωματώνεται πλήρως μέσα στην οροφή και εγκαθίσταται χωνευτά στις συνήθεις πλάκες ψευδοροφής
•	 αισθητήρες παρουσίας και δαπέδου2

FFQ-C

Siesta, κασέτας οροφής 4 κατευθύνσεων
•	 για καταστήματα, που χρειάζονται πολύ ελεύθερο χώρο στο δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση
•	 λύση για βασικές εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης

ACQ-C

Κρυφή μονάδα  
οροφής

Μικρή, κρυφή μονάδα οροφής 
•	 σχεδιασμένη για δωμάτια ξενοδοχείων
•	 μικρές διαστάσεις, μπορεί να εγκατασταθεί σε διάκενο ψευδοροφής
•	 το δοχείο αποστράγγισης μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά πλευρά της μονάδας

FDBQ-B

Κρυφή μονάδα οροφής
•	 για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές 
•	 εύκολη εγκατάσταση χάρη στην αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
•	 μειωμένη κατανάλωση ρεύματος με ανεμιστήρες DC inverter
•	 ESP έως και 120 Pa

FBQ-C8 1

Κρυφή μονάδα οροφής
•	 για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 εύκολη εγκατάσταση χάρη στην αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
•	 μειωμένη κατανάλωση ρεύματος με ανεμιστήρες DC inverter
•	 ESP έως και 200 Pa

FDQ-C

Μεγάλη, κρυφή μονάδα οροφής
•	 για μεγάλους εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 ESP έως και 250 Pa

FDQ-B 1

Siesta, κρυφή μονάδα οροφής
•	 για καταστήματα, που χρειάζονται πολύ ελεύθερο χώρο στο δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση
•	 λύση για βασικές εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης

ABQ-C

Τοίχου
Επίτοιχη μονάδα
•	 για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 5 διαφορετικές γωνίες εξόδου αέρα

FAQ-C

Αναρτώμενη οροφής

Αναρτώμενη μονάδα οροφής
•	 για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 ευχάριστη διανομή αέρα προς μία κατεύθυνση
•	 φαινόμενο Coanda: έξοδος αέρα έως και 100°

FHQ-C

Αναρτώμενη μονάδα οροφής 4 κατευθύνσεων
•	 για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 ευχάριστη διανομή αέρα προς τέσσερις κατευθύνσεις
•	 χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
•	 μεγαλύτερη άνεση χάρη στην αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα σε σχέση με το απαιτούμενο φορτίο

FUQ-C 

Siesta, αναρτώμενη μονάδα οροφής
•	 για καταστήματα με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 λύση για βασικές εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης

AHQ-C

Δαπέδου

Μονάδα δαπέδου τύπου ντουλάπας
•	 για ψηλοτάβανους εμπορικούς χώρους
•	 απόλυτη άνεση χάρη στη δυνατότητα επιλογής κατακόρυφης και οριζόντιας κατεύθυνσης  ροής αέρα
•	 βελτιωμένη απόδοση χάρη στον κινητήρα DC του ανεμιστήρα 

FVQ-C

Κατάλογος προϊόντων
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Απόδοση (κατηγορία)

Τύπος Μοντέλο Ονομασία προϊόντος 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250

Κασέτα οροφής

Υψηλός COP, κασέτα κυκλικής ροής
•	 για καταστήματα, εστιατόρια και γραφεία που χρειάζονται πολύ ελεύθερο χώρο στο δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση
•	 δυνατότητα εξόδου αέρα κατά 360° 
•	 λειτουργία αυτόματου καθαρισμού2

•	 αισθητήρες παρουσίας και δαπέδου2

•	 εξασφαλίζει κορυφαία απόδοση

FCQHG-F

Κασέτα κυκλικής ροής
•	 για καταστήματα, εστιατόρια και γραφεία που χρειάζονται πολύ ελεύθερο χώρο στο 

δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση
•	 δυνατότητα εξόδου αέρα κατά 360°
•	 λειτουργία αυτόματου καθαρισμού2

•	 αισθητήρες παρουσίας και δαπέδου2

FCQG-F

Εντελώς επίπεδη κασέτα 4 κατευθύνσεων
•	 για μικρότερους χώρους και γραφεία που χρειάζονται πολύ ελεύθερο χώρο στο δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση
•	 συνδυασμός σχεδιασμού και ευφυΐας
•	 ενσωματώνεται πλήρως μέσα στην οροφή και εγκαθίσταται χωνευτά στις συνήθεις πλάκες ψευδοροφής
•	 αισθητήρες παρουσίας και δαπέδου2

FFQ-C

Siesta, κασέτας οροφής 4 κατευθύνσεων
•	 για καταστήματα, που χρειάζονται πολύ ελεύθερο χώρο στο δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση
•	 λύση για βασικές εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης

ACQ-C

Κρυφή μονάδα  
οροφής

Μικρή, κρυφή μονάδα οροφής 
•	 σχεδιασμένη για δωμάτια ξενοδοχείων
•	 μικρές διαστάσεις, μπορεί να εγκατασταθεί σε διάκενο ψευδοροφής
•	 το δοχείο αποστράγγισης μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά πλευρά της μονάδας

FDBQ-B

Κρυφή μονάδα οροφής
•	 για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές 
•	 εύκολη εγκατάσταση χάρη στην αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
•	 μειωμένη κατανάλωση ρεύματος με ανεμιστήρες DC inverter
•	 ESP έως και 120 Pa

FBQ-C8 1

Κρυφή μονάδα οροφής
•	 για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 εύκολη εγκατάσταση χάρη στην αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα
•	 μειωμένη κατανάλωση ρεύματος με ανεμιστήρες DC inverter
•	 ESP έως και 200 Pa

FDQ-C

Μεγάλη, κρυφή μονάδα οροφής
•	 για μεγάλους εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 ESP έως και 250 Pa

FDQ-B 1

Siesta, κρυφή μονάδα οροφής
•	 για καταστήματα, που χρειάζονται πολύ ελεύθερο χώρο στο δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση
•	 λύση για βασικές εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης

ABQ-C

Τοίχου
Επίτοιχη μονάδα
•	 για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 5 διαφορετικές γωνίες εξόδου αέρα

FAQ-C

Αναρτώμενη οροφής

Αναρτώμενη μονάδα οροφής
•	 για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 ευχάριστη διανομή αέρα προς μία κατεύθυνση
•	 φαινόμενο Coanda: έξοδος αέρα έως και 100°

FHQ-C

Αναρτώμενη μονάδα οροφής 4 κατευθύνσεων
•	 για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 ευχάριστη διανομή αέρα προς τέσσερις κατευθύνσεις
•	 χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
•	 μεγαλύτερη άνεση χάρη στην αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα σε σχέση με το απαιτούμενο φορτίο

FUQ-C 

Siesta, αναρτώμενη μονάδα οροφής
•	 για καταστήματα με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
•	 λύση για βασικές εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης

AHQ-C

Δαπέδου

Μονάδα δαπέδου τύπου ντουλάπας
•	 για ψηλοτάβανους εμπορικούς χώρους
•	 απόλυτη άνεση χάρη στη δυνατότητα επιλογής κατακόρυφης και οριζόντιας κατεύθυνσης  ροής αέρα
•	 βελτιωμένη απόδοση χάρη στον κινητήρα DC του ανεμιστήρα 

FVQ-C
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Κατάλογος προϊόντων

Εξωτερικές μονάδες 
Σύστημα Τύπος Ονομασία προϊόντος 71 100 125 140 200 250

Αερόψυκτο
Αντλία 

θερμότητας

•	 για εμπορικές εφαρμογές και τεχνικές εφαρμογές server room
•	 βέλτιστη απόδοση!
•	 η πιο ευέλικτη εγκατάσταση
•	 δυνατότητα σύνδεσης τεράστιας γκάμας αποτελεσματικών και πρακτικών 

εσωτερικών μονάδων 
•	 σύνδεση ζεύγους, δύο, τριών, τεσσάρων μονάδων

RZQG-L8/7V1

RZQG-L(8)Y1

•	 για εμπορικές εφαρμογές
•	 άριστη σχέση τιμής - αξίας
•	 πολύ αποδοτικές και πρακτικές εσωτερικές μονάδες
•	 σύνδεση ζεύγους, δύο, τριών, τεσσάρων μονάδων

RZQSG-L3/L8V1

RZQSG-L(8)Y1

•	 για μεγάλες εμπορικές εφαρμογές
•	 σύνδεση ζεύγους, δύο, τριών, τεσσάρων μονάδων RZQ-C

•	 για εφαρμογές σε καταστήματα
•	 λύση για βασικές εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης
•	 διαμόρφωση ζεύγους

AZQS-BV1

AZQS-BY1

Σύνδεση ζεύγους, δύο, τριών & τεσσάρων μονάδων

Σειρά στάνταρ αεροκουρτίνων Biddle
Τύπος Ονομασία προϊόντος

Στάνταρ ελεύθερα αναρτώμενη 
αεροκουρτίνα Biddle

CYQ S/M/L-DK-F
εγκαθίσταται εύκολα σε τοίχο

Στάνταρ αεροκουρτίνα Biddle 
τύπου κασέτας

CYQ S/M/L-DK-C
τοποθετείται σε ψευδοροφή χωρίς να προεξέχει και 

μόνο το διακοσμητικό πάνελ είναι ορατό

Στάνταρ χωνευτή αεροκουρτίνα 
Biddle

CYQ S/M/L-DK-R
κρύβεται απόλυτα στην οροφή

Απόδοση (Κατηγορία)

Σύστημα Τύπος                        Ονομασία προϊόντος 71 100 125 140 200 250

Αερόψυκτο
Αντλία 

θερμότητας

ERQ-AV1 1  
Μονάδες συμπύκνωσης •	 μονάδες συμπύκνωσης με  

inverter και χρήση R-410A
•	 σύνδεση ζεύγους με μονάδες  

διαχείρισης αέραERQ-AW1 1  
Μονάδες συμπύκνωσης

Για σύνδεση με μονάδες διαχείρισης αέρα και αεροκουρτίνες biddle

1) Χρησιμοποιείτε τις μονάδες συμπύκνωσης μόνο σε συνδυασμό με μονάδες διαχείρισης αέρα.

(1) Λύση μονάδας διαχείρισης αέρα της Daikin συνδεδεμένη σε ψύκτη Daikin

Ρυθμός παροχής αέρα (m3/h)

Τύπος  Ονομασία προϊόντος 0 200 400 600 800 1.000 1.500 2.000 4.000 6.000 8.000 124.000

Εξαερισμός με ανάκτηση 
θερμότητας

VAM-FA/FB

•	 για καταστήματα, εστιατόρια και γραφεία που χρειάζονται 
πολύ ελεύθερο χώρο στο δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση

•	 εξαερισμός με εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση 
θέρμανσης εσωτερικών χώρων

•	 δυνατότητα δωρεάν ψύξης

Μονάδες διαχείρισης αέρα Πακέτο νωπού αέρα DX 
•	 λύση όπου υπάρχουν κτιριακοί περιορισμοί
•	 άμεση εγκατάσταση και χρήση
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Σύστημα Τύπος Ονομασία προϊόντος 71 100 125 140 200 250

Αερόψυκτο
Αντλία 

θερμότητας

•	 για εμπορικές εφαρμογές και τεχνικές εφαρμογές server room
•	 βέλτιστη απόδοση!
•	 η πιο ευέλικτη εγκατάσταση
•	 δυνατότητα σύνδεσης τεράστιας γκάμας αποτελεσματικών και πρακτικών 

εσωτερικών μονάδων 
•	 σύνδεση ζεύγους, δύο, τριών, τεσσάρων μονάδων

RZQG-L8/7V1

RZQG-L(8)Y1

•	 για εμπορικές εφαρμογές
•	 άριστη σχέση τιμής - αξίας
•	 πολύ αποδοτικές και πρακτικές εσωτερικές μονάδες
•	 σύνδεση ζεύγους, δύο, τριών, τεσσάρων μονάδων

RZQSG-L3/L8V1

RZQSG-L(8)Y1

•	 για μεγάλες εμπορικές εφαρμογές
•	 σύνδεση ζεύγους, δύο, τριών, τεσσάρων μονάδων RZQ-C

•	 για εφαρμογές σε καταστήματα
•	 λύση για βασικές εφαρμογές ψύξης και θέρμανσης
•	 διαμόρφωση ζεύγους

AZQS-BV1

AZQS-BY1

Απόδοση (κατηγορία)

3

2

1

Ύψος πόρτας (m)

Συνθήκες 
εγκατάστασης

Ευνοϊκές
παράδ.: καλυμμένος εμπορικός 
πεζόδρομος ή είσοδος με 
περιστρεφόμενη θύρα

Κανονικές
παράδ.: λίγος απευθείας 
άνεμος, χωρίς αντίθετες 
ανοιχτές πόρτες, κτίριο μόνο 
με ισόγειο

Μη ευνοϊκές
παράδ.: θέση σε γωνία ή 
τετράγωνο, πολλοί όροφοι 
και/ή ανοικτό κλιμακοστάσιο

S S SM M ML L
L

2,3 m 2,3 m
2,15 m

2,0 m

3,0 m
2,75 m

2,5 m 2,5 m
2,4 m

L L LM M MS S S

Απόδοση (Κατηγορία)

Σύστημα Τύπος                        Ονομασία προϊόντος 71 100 125 140 200 250

Αερόψυκτο
Αντλία 

θερμότητας

ERQ-AV1 1  
Μονάδες συμπύκνωσης •	 μονάδες συμπύκνωσης με  

inverter και χρήση R-410A
•	 σύνδεση ζεύγους με μονάδες  

διαχείρισης αέραERQ-AW1 1  
Μονάδες συμπύκνωσης

Ρυθμός παροχής αέρα (m3/h)

Τύπος  Ονομασία προϊόντος 0 200 400 600 800 1.000 1.500 2.000 4.000 6.000 8.000 124.000

Εξαερισμός με ανάκτηση 
θερμότητας

VAM-FA/FB

•	 για καταστήματα, εστιατόρια και γραφεία που χρειάζονται 
πολύ ελεύθερο χώρο στο δάπεδο και τέλεια ενσωμάτωση

•	 εξαερισμός με εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση 
θέρμανσης εσωτερικών χώρων

•	 δυνατότητα δωρεάν ψύξης

Μονάδες διαχείρισης αέρα Πακέτο νωπού αέρα DX 
•	 λύση όπου υπάρχουν κτιριακοί περιορισμοί
•	 άμεση εγκατάσταση και χρήση (1)
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Επισκόπηση στα οφέλη

Εποχιακή απόδοση - Έξυπνη χρήση ενέργειας Η εποχιακή απόδοση παρέχει μια πιο ρεαλιστική ένδειξη για το πόσο αποδοτικά λειτουργούν τα κλιματιστικά κατά τη 
διάρκεια μιας ολόκληρης περιόδου θέρμανσης ή ψύξης.             

Τεχνολογία Inverter Σε συνδυασμό με εξωτερικές μονάδες με έλεγχο inverter.              

Λειτουργία κατά την απουσία σας (Home leave) Κατά την απουσία σας, η θερμοκρασία μπορεί να διατηρηθεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.           

Ανεμιστήρας μόνο Το κλιματιστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεμιστήρας, διοχετεύοντας αέρα χωρίς ψύξη ή θέρμανση.              

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα μία φορά την ημέρα. Απλούστερη συντήρηση σημαίνει βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και 
μέγιστη άνεση χωρίς την ανάγκη δαπανηρής ή χρονοβόρας συντήρησης.  

Αισθητήρες δαπέδου και παρουσίας Ο αισθητήρας παρουσίας κατευθύνει τον αέρα μακριά από οποιοδήποτε άτομο ανιχνευτεί στο χώρο, όταν ο έλεγχος ροής αέρα είναι ενεργός. Ο αισθητήρας 
δαπέδου ανιχνεύει τη μέση θερμοκρασία δαπέδου και εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας μεταξύ της οροφής και του δαπέδου.   

Αποτροπή δημιουργίας ρευμάτων αέρα Κατά την προθέρμανση της μονάδας ή όταν ο θερμοστάτης είναι απενεργοποιημένος, η κατεύθυνση εξόδου αέρα ρυθμίζεται οριζόντια και ο ανεμιστήρας στη χαμηλή ταχύτητα, 
αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία ρευμάτων. Μετά την προθέρμανση, η κατεύθυνση της ροής του αέρα και η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορούν να ρυθμιστούν όπως επιθυμείτε.     

Σχεδόν αθόρυβες Οι εσωτερικές μονάδες της Daikin είναι σχεδόν αθόρυβες. Επιπλέον οι εξωτερικές μονάδες εγγυώνται αθόρυβη λειτουργία 
χωρίς παρενόχληση των περιοίκων.     

Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/θέρμανσης Επιλέγει αυτόματα πρόγραμμα ψύξης ή θέρμανσης ώστε να επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχετε επιλέξει.               

Φίλτρο αέρα Κατακρατεί αιωρούμενα σωματίδια σκόνης, εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή καθαρού αέρα.               

Πρόγραμμα αφύγρανσης Επιτρέπει τη μείωση των επιπέδων υγρασίας χωρίς διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του χώρου.            

Πρόληψη λερώματος οροφής Μια ειδική λειτουργία κατευθύνει τον εξερχόμενο αέρα μακριά από την οροφή, ώστε να μη δημιουργούνται κηλίδες στην 
οροφή.     

Κατακόρυφη αυτόματη κίνηση πτερυγίων Δυνατότητα επιλογής αυτόματης κατακόρυφης κίνησης των περσίδων εξόδου αέρα, για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και 
της θερμοκρασίας.         

Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα Επιτρέπει την επιλογή των διαφόρων ταχυτήτων ανεμιστήρα. 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Έλεγχος μεμονωμένων πτερυγίων Ο έλεγχος μεμονωμένων πτερυγίων με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο κάνει απλή τη ρύθμιση της θέσης κάθε πτερυγίου ξεχωριστά, ώστε 
να μπορείτε να προσαρμόσετε το σύστημα σε οποιοδήποτε χώρο. Επίσης είναι διαθέσιμα προαιρετικά κιτ απομόνωσης εξόδων ροής.     

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή σε ημερήσια ή εβδομαδιαία 
βάση.              

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Τηλεχειριστήριο υπερύθρων με οθόνη LCD για την ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση και τη ρύθμιση του κλιματιστικού από 
απόσταση. προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό στάνταρ προαιρετικό προαιρετικό στάνταρ προαιρετικό προαιρετικό

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο Ενσύρματο τηλεχειριστήριο για την ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση και τη ρύθμιση του κλιματιστικού από απόσταση. προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό στάνταρ προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό

Κεντρικό χειριστήριο Κεντρικό χειριστήριο για την ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση και τη ρύθμιση περισσότερων του ενός κλιματιστικών από 
ένα κεντρικό σημείο. προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό

Αυτόματη επανεκκίνηση Μετά από διακοπή ρεύματος η μονάδα τίθεται ξανά σε λειτουργία αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις.              

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος Απλουστεύει τη συντήρηση υποδεικνύοντας σφάλματα του συστήματος ή ανωμαλίες στη λειτουργία.              

Κιτ αντλίας συμπυκνωμάτων Διευκολύνει την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων από την εσωτερική μονάδα. στάνταρ στάνταρ στάνταρ στάνταρ στάνταρ στάνταρ προαιρετικό στάνταρ προαιρετικό

Σύνδεση δύο/τριών/τεσσάρων μονάδων Δυνατότητα σύνδεσης 2, 3, 4 εσωτερικών μονάδων σε 1 μόνο εξωτερική μονάδα ακόμη και εάν αυτές έχουν διαφορετική απόδοση. 
Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ρυθμιστούν στο ίδιο πρόγραμμα λειτουργίας (ψύξης ή θέρμανσης) από ένα τηλεχειριστήριο.         

Εφαρμογές multi Έως και 5 εσωτερικές μονάδες (ακόμη και διαφορετικής απόδοσης) μπορούν να συνδεθούν σε μία και μόνο εξωτερική 
μονάδα. Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα στο ίδιο πρόγραμμα λειτουργίας.     

VRV για οικιακές εφαρμογές Έως και 9 εσωτερικές μονάδες (ακόμη και αν πρόκειται για μονάδες διαφορετικής απόδοσης και μέχρι την κατηγορία 71) μπορούν να συνδεθούν 
σε μία και μόνο εξωτερική μονάδα. Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα στο ίδιο πρόγραμμα λειτουργίας.     

Για επεξήγηση των οφελών, δείτε το τέλος αυτού του καταλόγου.
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Εποχιακή απόδοση - Έξυπνη χρήση ενέργειας Η εποχιακή απόδοση παρέχει μια πιο ρεαλιστική ένδειξη για το πόσο αποδοτικά λειτουργούν τα κλιματιστικά κατά τη 
διάρκεια μιας ολόκληρης περιόδου θέρμανσης ή ψύξης.             

Τεχνολογία Inverter Σε συνδυασμό με εξωτερικές μονάδες με έλεγχο inverter.              

Λειτουργία κατά την απουσία σας (Home leave) Κατά την απουσία σας, η θερμοκρασία μπορεί να διατηρηθεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.           

Ανεμιστήρας μόνο Το κλιματιστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανεμιστήρας, διοχετεύοντας αέρα χωρίς ψύξη ή θέρμανση.              

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα μία φορά την ημέρα. Απλούστερη συντήρηση σημαίνει βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και 
μέγιστη άνεση χωρίς την ανάγκη δαπανηρής ή χρονοβόρας συντήρησης.  

Αισθητήρες δαπέδου και παρουσίας Ο αισθητήρας παρουσίας κατευθύνει τον αέρα μακριά από οποιοδήποτε άτομο ανιχνευτεί στο χώρο, όταν ο έλεγχος ροής αέρα είναι ενεργός. Ο αισθητήρας 
δαπέδου ανιχνεύει τη μέση θερμοκρασία δαπέδου και εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας μεταξύ της οροφής και του δαπέδου.   

Αποτροπή δημιουργίας ρευμάτων αέρα Κατά την προθέρμανση της μονάδας ή όταν ο θερμοστάτης είναι απενεργοποιημένος, η κατεύθυνση εξόδου αέρα ρυθμίζεται οριζόντια και ο ανεμιστήρας στη χαμηλή ταχύτητα, 
αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία ρευμάτων. Μετά την προθέρμανση, η κατεύθυνση της ροής του αέρα και η ταχύτητα του ανεμιστήρα μπορούν να ρυθμιστούν όπως επιθυμείτε.     

Σχεδόν αθόρυβες Οι εσωτερικές μονάδες της Daikin είναι σχεδόν αθόρυβες. Επιπλέον οι εξωτερικές μονάδες εγγυώνται αθόρυβη λειτουργία 
χωρίς παρενόχληση των περιοίκων.     

Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/θέρμανσης Επιλέγει αυτόματα πρόγραμμα ψύξης ή θέρμανσης ώστε να επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχετε επιλέξει.               

Φίλτρο αέρα Κατακρατεί αιωρούμενα σωματίδια σκόνης, εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή καθαρού αέρα.               

Πρόγραμμα αφύγρανσης Επιτρέπει τη μείωση των επιπέδων υγρασίας χωρίς διακυμάνσεις στη θερμοκρασία του χώρου.            

Πρόληψη λερώματος οροφής Μια ειδική λειτουργία κατευθύνει τον εξερχόμενο αέρα μακριά από την οροφή, ώστε να μη δημιουργούνται κηλίδες στην 
οροφή.     

Κατακόρυφη αυτόματη κίνηση πτερυγίων Δυνατότητα επιλογής αυτόματης κατακόρυφης κίνησης των περσίδων εξόδου αέρα, για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και 
της θερμοκρασίας.         

Διαβαθμίσεις ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα Επιτρέπει την επιλογή των διαφόρων ταχυτήτων ανεμιστήρα. 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Έλεγχος μεμονωμένων πτερυγίων Ο έλεγχος μεμονωμένων πτερυγίων με το ενσύρματο τηλεχειριστήριο κάνει απλή τη ρύθμιση της θέσης κάθε πτερυγίου ξεχωριστά, ώστε 
να μπορείτε να προσαρμόσετε το σύστημα σε οποιοδήποτε χώρο. Επίσης είναι διαθέσιμα προαιρετικά κιτ απομόνωσης εξόδων ροής.     

Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή σε ημερήσια ή εβδομαδιαία 
βάση.              

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Τηλεχειριστήριο υπερύθρων με οθόνη LCD για την ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση και τη ρύθμιση του κλιματιστικού από 
απόσταση. προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό στάνταρ προαιρετικό προαιρετικό στάνταρ προαιρετικό προαιρετικό

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο Ενσύρματο τηλεχειριστήριο για την ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση και τη ρύθμιση του κλιματιστικού από απόσταση. προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό στάνταρ προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό

Κεντρικό χειριστήριο Κεντρικό χειριστήριο για την ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση και τη ρύθμιση περισσότερων του ενός κλιματιστικών από 
ένα κεντρικό σημείο. προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό προαιρετικό

Αυτόματη επανεκκίνηση Μετά από διακοπή ρεύματος η μονάδα τίθεται ξανά σε λειτουργία αυτόματα στις αρχικές ρυθμίσεις.              

Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος Απλουστεύει τη συντήρηση υποδεικνύοντας σφάλματα του συστήματος ή ανωμαλίες στη λειτουργία.              

Κιτ αντλίας συμπυκνωμάτων Διευκολύνει την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων από την εσωτερική μονάδα. στάνταρ στάνταρ στάνταρ στάνταρ στάνταρ στάνταρ προαιρετικό στάνταρ προαιρετικό

Σύνδεση δύο/τριών/τεσσάρων μονάδων Δυνατότητα σύνδεσης 2, 3, 4 εσωτερικών μονάδων σε 1 μόνο εξωτερική μονάδα ακόμη και εάν αυτές έχουν διαφορετική απόδοση. 
Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ρυθμιστούν στο ίδιο πρόγραμμα λειτουργίας (ψύξης ή θέρμανσης) από ένα τηλεχειριστήριο.         

Εφαρμογές multi Έως και 5 εσωτερικές μονάδες (ακόμη και διαφορετικής απόδοσης) μπορούν να συνδεθούν σε μία και μόνο εξωτερική 
μονάδα. Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα στο ίδιο πρόγραμμα λειτουργίας.     

VRV για οικιακές εφαρμογές Έως και 9 εσωτερικές μονάδες (ακόμη και αν πρόκειται για μονάδες διαφορετικής απόδοσης και μέχρι την κατηγορία 71) μπορούν να συνδεθούν 
σε μία και μόνο εξωτερική μονάδα. Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα στο ίδιο πρόγραμμα λειτουργίας.     

Κασέτα οροφής Κρυφή μονάδα οροφής
Αναρτώμενη μονάδα 

οροφής

Αναρτώμενη 
μονάδα 

οροφής 4 
κατευθύνσεων

Επίτοιχη 
μονάδα

Μονάδα 
δαπέδου

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C ACQ-C FDBQ-B FBQ-C8 FDQ-C FDQ-B ABQ-C FHQ-C AHQ-C FUQ-C FAQ-C FVQ-C
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Κασέτα κυκλικής ροήςFCQG-F / RXS-L

 › Η κασέτα κυκλικής ροής εξασφαλίζει ακόμη πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα και προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας 
στους ιδιοκτήτες καταστημάτων, γραφείων και εστιατορίων

 › Η έξοδος αέρα κατά 360° εξασφαλίζει ομοιόμορφη διανομή αέρα και θερμοκρασίας
 › Το διακοσμητικό πάνελ σε μοντέρνο σχέδιο διατίθεται σε 3 χρωματικούς συνδυασμούς: λευκό (RAL9010) αυτοκαθαριζόμενο 

πάνελ, λευκό (RAL9010) στάνταρ πάνελ με γκρίζα πτερύγια και στάνταρ λευκό (RAL9010) πάνελ με λευκά πτερύγια
 › Η Daikin παρουσιάζει πρώτη την αυτοκαθαριζόμενη κασέτα στην Ευρωπαϊκή αγορά
 › Υψηλότερη απόδοση και άνεση χάρη στον καθημερινό αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου
 › Χαμηλότερο κόστος συντήρησης χάρη στη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού
 › Εύκολη απομάκρυνση της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα χωρίς άνοιγμα της μονάδας
 › Ο αισθητήρας παρουσίας (προαιρετικό) προσαρμόζει τη θερμοκρασία ή απενεργοποιεί τη μονάδα, όταν δεν υπάρχουν άτομα 

στο χώρο - κατευθύνει τον αέρα μακριά από οποιοδήποτε άτομο ανιχνευτεί στο χώρο, όταν ο έλεγχος ροής αέρα είναι ενεργός
 › Ο αισθητήρας δαπέδου (προαιρετικό) ανιχνεύει τη μέση θερμοκρασία δαπέδου και εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή 

της θερμοκρασίας μεταξύ της οροφής και του δαπέδου. Ξεχάστε πλέον τα κρύα πόδια
 › Έλεγχος μεμονωμένων πτερυγίων: δυνατότητα προσαρμογής στη διάταξη του χώρου, προσαρμόζοντας τη θέση κάθε 

πτερυγίου ξεχωριστά
 › Δυνατότητα προσαγωγής νωπού αέρα: έως και 20%
 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο ευρύτερο σύστημα 

διαχείρισης του κτιρίου

αισθητήρας παρουσίας αισθητήρας δαπέδου

BRYQ140AFCQG35-60F BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

BRC7F532F
(προαιρετικό)

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FCQG35F FCQG50F FCQG60F
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 1,3/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 1,3/4,20/5,2 1,7/6,00/6,0 1,7/7,0/7,0
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 0,400/0,950/1,100 -/1,410/- -/1,640/-

Θέρμανση Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 0,230/1,200/1,840 -/1,620/- -/1,990/-
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 3,50 5,00 5,70
SEER 6,35 6,48 6,22
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 193 270 321

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A++ A+
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 3,32 4,36 4,71
SCOP 4,90 4,29 4,00
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 949 1.426 1.646

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,58 3,55 3,48
COP 3,50 3,7 3,52
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 475 705 820
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/B A/A A/B

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 204x840x840
Βάρος Μονάδα kg 18 19
Διακοσμητικό 
πάνελ

Μοντέλο BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Χρώμα Λευκό (RAL 9010)
Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Βάρος kg 5,4/5,4/10,3

Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/8,7
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 12,5/10,6/8,7 12,6/10,7/8,7 13,6/11,2/8,7

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 49 51
Θέρμανση dBA 49 51

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 31/29/27 33/31/28
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 31/29/27 33/31/28

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 6,35
Αερίου Εξ.διάμ. mm 9,5 12,70

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240

RXS-L

Εξωτερική μονάδα RXS35L RXS50L RXS60L
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 550x765x285 735x825x300
Βάρος Μονάδα kg 34 47 48
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Πολύ χαμ. m³/min 36,0/30,1 50,9/48,9 50,2/45,0
Θέρμανση Υψηλή/Πολύ χαμ. m³/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 61 62
Θέρμανση dBA 61 62

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 48/-/44 48/44/- 49/46/-
Θέρμανση Υψηλή/Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 48/-/45 48/45/- 49/46/-

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -10~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~18

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος σωλήνωσης ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 20 30
Υψομετρική διαφορά ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 15 20,0

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A -

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο (2) Οι μονώσεις της BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στη λευκή μόνωση είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση του 

διασκομητικού πάνελ BYCQ140D7W1W σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε συσσώρευση ακαθαρσιών δεν συνιστάται. (3) BYCQ140D7W1: στάνταρ διακοσμητικό πάνελ σε λευκό χρώμα με γκρίζα πτερύγια, BYCQ140D7W1W: στάνταρ διακοσμητικό πάνελ σε 

λευκό χρώμα με λευκά πτερύγια, BYCQ140D7GW1: το διασκομητικό πάνελ σε λευκό χρώμα.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ!
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Κασέτα κυκλικής ροής

 › Η κασέτα κυκλικής ροής εξασφαλίζει ακόμη πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα και προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στους ιδιοκτήτες 
καταστημάτων, γραφείων και εστιατορίων

 › Η έξοδος αέρα κατά 360° εξασφαλίζει ομοιόμορφη διανομή αέρα και θερμοκρασίας
 › Το διακοσμητικό πάνελ σε μοντέρνο σχέδιο διατίθεται σε 3 χρωματικούς συνδυασμούς: λευκό (RAL9010) αυτοκαθαριζόμενο πάνελ, λευκό (RAL9010) 

στάνταρ διασκομητικό πάνελ με γκρίζα πτερύγια και στάνταρ λευκό (RAL9010) διασκομητικό πάνελ με λευκά πτερύγια
 › Η Daikin παρουσιάζει πρώτη την αυτοκαθαριζόμενη κασέτα στην Ευρωπαϊκή αγορά
 › Υψηλότερη απόδοση και άνεση χάρη στον καθημερινό αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου
 › Χαμηλότερο κόστος συντήρησης χάρη στη λειτουργία αυτοκαθαρισμού
 › Εύκολη απομάκρυνση της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα χωρίς άνοιγμα της μονάδας
 › Ο αισθητήρας παρουσίας (προαιρετικό) προσαρμόζει τη θερμοκρασία ή απενεργοποιεί τη μονάδα, όταν δεν υπάρχουν άτομα στο χώρο - κατευθύνει τον 

αέρα μακριά από οποιοδήποτε άτομο ανιχνευτεί στο χώρο, όταν ο έλεγχος ροής αέρα είναι ενεργός
 › Ο αισθητήρας δαπέδου (προαιρετικό) ανιχνεύει τη μέση θερμοκρασία δαπέδου και εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας μεταξύ της 

οροφής και του δαπέδου. Ξεχάστε πλέον τα κρύα πόδια
 › Έλεγχος μεμονωμένων πτερυγίων: δυνατότητα προσαρμογής στη διάταξη του χώρου προσαρμόζοντας τη θέση κάθε πτερυγίου ξεχωριστά
 › Δυνατότητα προσαγωγής νωπού αέρα: έως και 20%
 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου

FCQG-F / RZQG-L8/7V1/L(8)Y1

αισθητήρας παρουσίας αισθητήρας δαπέδου

FCQG100-140F BRYQ140A RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1 BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

BRC7FA532F
(προαιρετικό)

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 2,01 2,45 3,22 4,17 2,01 2,45 3,22 4,17

Θέρμανση Ονομ. kW 1,89 2,60 3,72 4,30 1,89 2,60 3,72 4,30
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++ A+ - A++ A+ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,80 6,00 - 6,80 6,00 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 350 488 700 - 350 488 700 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+ A++ A+ - A+ A++ A+ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,33 11,30 12,66 - 6,33 11,30 12,66 -
SCOP 4,20 4,61 4,10 - 4,20 4,61 4,10 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.110 3.431 4.322 - 2.110 3.431 4.322 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,39 3,87 3,73 3,21 3,39 3,87 3,73 3,21
COP 3,97 4,15 3,63 3,61 3,97 4,15 3,63 3,61
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.005 1.225 1.610 2.085 1.005 1.225 1.610 2.085
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A - A/A -

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 204x840x840 246x840x840 204x840x840 246x840x840
Βάρος Μονάδα kg 21 24 21 24
Διακοσμητικό 
πάνελ

Μοντέλο BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Χρώμα Λευκό (RAL 9010)
Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Βάρος kg 5,4/5,4/10,3

Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 51 54 58 51 54 58
Θέρμανση dBA 51 54 58 51 54 58

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 33/31/28 37/33/29 41/35/29

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Εξωτερική μονάδα RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 78 102 80 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 59 70 84 59 70 84
Θέρμανση Ονομ. m³/min 49 62 49 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Θέρμανση Ονομ. dBA 50 52 53 50 52 53
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 43 45 43 45

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~50
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -20~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50 75 50 75
Σύστημα Ισοδύναμη m 70 90 70 90

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 16 20

 (1)  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο (2) Οι μονώσεις της BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στη λευκή μόνωση είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση του 

διακοσμητικού πάνελ BYCQ140D7W1W σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε συσσώρευση ακαθαρσιών δεν συνιστάται. (3) BYCQ140D7W1: στάνταρ διακοσμητικό πάνελ σε λευκό χρώμα με γκρίζα πτερύγια, BYCQ140D7W1W: στάνταρ διακοσμητικό πάνελ 

σε λευκό χρώμα με λευκά πτερύγια, BYCQ140D7GW1: αυτοκαθαριζόμενο διακοσμητικό πάνελ σε λευκό χρώμα.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ!
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FCQG-F / RZQSG-L(3/8)V1/L(8)Y1

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F FCQG100F FCQG125F FCQG140F
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 2,12 2,88 3,74 4,45 2,88 3,74 4,45

Θέρμανση Ονομ. kW 2,08 3,05 3,96 4,54 3,05 3,96 4,54
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++ A - A++ A -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 6,10 6,50 5,30 - 6,50 5,30 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 390 511 792 - 511 792 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+ - A+ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,33 7,60 8,03 - 7,60 8,03 -
SCOP 4,10 4,01 - 4,10 4,01 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.162 2.595 2.803 - 2.595 2.803 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,21 3,30 3,21 3,01 3,30 3,21 3,01
COP 3,61 3,54 3,41 3,54 3,41
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.060 1.440 1.870 2.225 1.440 1.870 2.225
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A A/B - A/B -

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 204x840x840 246x840x840
Βάρος Μονάδα kg 21 24
Διακοσμητικό 
πάνελ

Μοντέλο BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Χρώμα Λευκό (RAL 9010)
Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Βάρος kg 5,4/5,4/10,3

Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 15,0/12,1/9,1 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4 22,8/17,6/12,4 26,0/19,2/12,4

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 51 54 58 54 58
Θέρμανση dBA 51 54 58 54 58

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 33/31/28 37/33/29 41/35/29 37/33/29 41/35/29

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Εξωτερική μονάδα RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 67 81 102 82 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Θέρμανση Ονομ. m³/min 48 83 62 83 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 65 69 70 69 70 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Θέρμανση Ονομ. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA - 49

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50
Σύστημα Ισοδύναμη m 40 70

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 20

 (1)  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο. Οι μονώσεις της BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στη λευκή μόνωση είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση του 

διακοσμητικού πάνελ BYCQ140D7W1W σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε συσσώρευση ακαθαρσιών δεν συνιστάται. (3) BYCQ140D7W1: στάνταρ διακοσμητικό πάνελ σε λευκό χρώμα με γκρίζα πτερύγια, BYCQ140D7W1W: στάνταρ διακοσμητικό πάνελ 

σε λευκό χρώμα με λευκά πτερύγια, BYCQ140D7GW1: αυτοκαθαριζόμενο διακοσμητικό πάνελ σε λευκό χρώμα.
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Υψηλός COP, κασέτα κυκλικής ροής

 › Η κασέτα με υψηλό COP διασφαλίζει κορυφαία ενεργειακή απόδοση
 › Η κασέτα κυκλικής ροής εξασφαλίζει ακόμη πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα και προσφέρει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στους ιδιοκτήτες 

καταστημάτων, γραφείων και εστιατορίων
 › Η έξοδος αέρα κατά 360° εξασφαλίζει ομοιόμορφη διανομή αέρα και θερμοκρασίας
 › Το διακοσμητικό πάνελ σε μοντέρνο σχέδιο διατίθεται σε 3 χρωματικούς συνδυασμούς: λευκό (RAL9010) αυτοκαθαριζόμενο πάνελ, λευκό (RAL9010) 

στάνταρ πάνελ με γκρίζα πτερύγια και στάνταρ λευκό (RAL9010) πάνελ με λευκά πτερύγια
 › Η Daikin παρουσιάζει πρώτη την αυτοκαθαριζόμενη κασέτα στην Ευρωπαϊκή αγορά
 › Υψηλότερη απόδοση και άνεση χάρη στον καθημερινό αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου
 › Χαμηλότερο κόστος συντήρησης χάρη στη λειτουργία αυτοκαθαρισμού
 › Εύκολη απομάκρυνση της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα χωρίς άνοιγμα της μονάδας
 › Ο αισθητήρας παρουσίας (προαιρετικός): προσαρμόζει τη θερμοκρασία ή απενεργοποιεί τη μονάδα, όταν δεν υπάρχουν άτομα στο χώρο - κατευθύνει 

τον αέρα μακριά από οποιοδήποτε άτομο ανιχνευτεί στο χώρο, όταν ο έλεγχος ροής αέρα είναι ενεργός
 › Ο αισθητήρας δαπέδου (προαιρετικός) ανιχνεύει τη μέση θερμοκρασία δαπέδου και εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας μεταξύ της 

οροφής και του δαπέδου. Ξεχάστε πλέον τα κρύα πόδια
 › Έλεγχος μεμονωμένων πτερυγίων: δυνατότητα προσαρμογής στη διάταξη του χώρου προσαρμόζοντας τη θέση κάθε πτερυγίου ξεχωριστά
 › Δυνατότητα προσαγωγής νωπού αέρα: έως και 20%
 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου

FCQHG-F / RZQG-L8/7V1/L(8)Y1

αισθητήρας παρουσίας αισθητήρας δαπέδου

FCQHG71-140F BRYQ140A RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1 BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

BRC7FA532F
(προαιρετικό)

ΜΟΝΑΔΙΚΟ!

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 1,66 2,15 3,00 4,00 1,66 2,15 3,00 4,00

Θέρμανση Ονομ. kW 1,56 2,16 3,07 3,77 1,56 2,16 3,07 3,77
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++ - A++ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 7,00 6,61 - 7,00 6,61 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 340 475 635 - 340 475 635 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+ A++ - A+ A++ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 7,60 11,30 12,66 - 7,60 11,30 12,66 -
SCOP 4,54 4,80 4,63 - 4,54 4,80 4,63 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.343 3.295 3.829 - 2.343 3.295 3.829 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 4,09 4,42 4,00 3,35 4,09 4,42 4,00 3,35
COP 4,80 4,99 4,40 4,12 4,80 4,99 4,40 4,12
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 830 1.075 1.500 2.000 830 1.075 1.500 2.000
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A - A/A -

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 288x840x840
Βάρος Μονάδα kg 25 26 25 26
Διακοσμητικό 
πάνελ

Μοντέλο BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Χρώμα Λευκό (RAL 9010)
Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 60x950x950 / 950x60x950 / 145x950x950

Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 53 61 53 61
Θέρμανση dBA 53 61 53 61

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Εξωτερική μονάδα RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 78 102 80 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 59 70 84 59 70 84
Θέρμανση Ονομ. m³/min 49 62 49 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Θέρμανση Ονομ. dBA 50 52 53 50 52 53
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 43 45 43 45

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~50
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -20~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50 75 50 75
Σύστημα Ισοδύναμη m 70 90 70 90

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 16 20

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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FCQHG-F / RZQSG-L(3/8)V1/L(8)Y1

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 1,94 2,57 3,71 4,17 2,57 3,71 4,17

Θέρμανση Ονομ. kW 1,83 2,51 3,60 4,29 2,51 3,60 4,29
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++ A - A++ A -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 6,50 6,70 5,40 - 6,70 5,40 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 366 496 777 - 496 777 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+ - A+ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 7,60 8,03 - 8,03 -
SCOP 4,15 4,30 4,10 - 4,30 4,10 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.563 2.614 2.741 - 2.614 2.741 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,50 3,70 3,23 3,21 3,70 3,23 3,21
COP 4,10 4,30 3,75 3,61 4,30 3,75 3,61
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 970 1.285 1.855 2.085 1.285 1.855 2.085
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A - A/A -

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 288x840x840
Βάρος Μονάδα kg 25 26
Διακοσμητικό 
πάνελ

Μοντέλο BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1
Χρώμα Λευκό (RAL 9010)
Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 60x950x950/950x60x950/145x950x950
Βάρος kg 5,4/5,4/10,3

Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 21,2/16,7/12,2 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1 32,3/25,7/19,0 33,5/26,7/19,9 33,5/27,3/21,1

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 53 61
Θέρμανση dBA 53 61

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Εξωτερική μονάδα RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 67 81 102 82 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Θέρμανση Ονομ. m³/min 48 83 62 83 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 65 69 70 69 70 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Θέρμανση Ονομ. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA - 49

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50
Σύστημα Ισοδύναμη m 40 70

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 20

 (1)  EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο (2) Οι μονώσεις της BYCQ140D7W1W είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στη λευκή μόνωση είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση του 

διασκομητικού πάνελ BYCQ140D7W1W σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε συσσώρευση ακαθαρσιών δεν συνιστάται. (3) BYCQ140D7W1: στάνταρ πάνελ σε λευκό χρώμα με γκρίζα πτερύγια, BYCQ140D7W1W: στάνταρ πάνελ σε λευκό χρώμα με λευκά 

πτερύγια, BYCQ140D7GW1: αυτοκαθαριζόμενο πάνελ σε λευκό χρώμα.
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 › Μοναδικός σχεδιασμός στην αγορά: ενσωματώνεται πλήρως μέσα στην οροφή και 
ταιριάζει απόλυτα στις στάνταρ αναμονές

 › Εξαιρετικός συνδυασμός επαναστατικού σχεδιασμού και κορυφαίας μηχανολογίας με καλαίσθητο 
λευκό ή ασημί και λευκό φινίρισμα

 › Ο αισθητήρας παρουσίας (προαιρετικό) προσαρμόζει το σημείο ρύθμισης με στάνταρ 1 °C εάν 
δεν ανιχνευθεί κανείς στο χώρο. Είναι δυνατό να προσαρμόσετε το σημείο ρύθμισης με 2, 3 ή 
4 °C (προαιρετικό). Κατευθύνει επίσης αυτόματα τη ροή αέρα, μακριά από οποιοδήποτε άτομο, 
προς αποφυγή ρευμάτων

 › Ο αισθητήρας δαπέδου (προαιρετικό) ανιχνεύει τη μέση θερμοκρασία δαπέδου και εξασφαλίζει 
ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας μεταξύ της οροφής και του δαπέδου. Ξεχάστε πλέον 
τα κρύα πόδια

 › Έλεγχος μεμονωμένων πτερυγίων: δυνατότητα προσαρμογής στη διάταξη του χώρου 
προσαρμόζοντας τη θέση κάθε πτερυγίου ξεχωριστά

 › Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στον ειδικά σχεδιασμένο εναλλάκτη θερμότητας, στον 
κινητήρα DC του ανεμιστήρα και στην αντλία συμπυκνωμάτων

 › Προσαγωγή νωπού αέρα για υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης
 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο 

ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου

Εντελώς επίπεδη κασέταFFQ-C / RXS-L ΜΟΝΑΔΙΚΟ!

FFQ-C (λευκό πάνελ) FFQ-C (ασημί και λευκό πάνελ) BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

BRC7F530W
(προαιρετικό)

RXS-L

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 1,4/2,50/4,0 1,4/3,4/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/6,5
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 1,3/3,20/5,1 1,3/4,20/5,1 1,7/5,8/6,0 1,7/7,0/8,0
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 0,360/0,560/1,470 0,360/0,920/1,470 -/1,560/- -/1,890/-

Θέρμανση Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 0,300/0,820/1,650 0,300/1,200/1,650 -/1,660/- -/2,050/-
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++ A+
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 2,50 3,40 5,00 5,70
SEER 6,11 6,32 5,93 5,71
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 143 188 295 349

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+ A A+
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 2,31 3,10 3,84 3,96
SCOP 4,24 4,10 3,90 4,04
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 763 1.059 1.378 1.373

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 4,46 3,70 3,21 3,02
COP 3,90 3,50 3,49 3,41
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 280 460 780 945
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A A/B B/B

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 260x575x575
Βάρος Μονάδα kg 16 17,5
Διακοσμητικό 
πάνελ

Μοντέλο BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2
Χρώμα Λευκό (N9,5)/Λευκό (N9,5) + Ασημί/Λευκό (RAL9010)
Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 46x620x620/620x46x620/55x700x700
Βάρος kg 2,8/2,8/2,7

Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/7,5 14,5/12,5/9,5

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 48 51 56 60
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 6,35
Αερίου Εξ.διάμ. mm 9,5 12,7

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Εξωτερική μονάδα RXS25L RXS35L RXS50L RXS60L
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 550x765x285 735x825x300
Βάρος Μονάδα kg 34 47 48
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Πολύ χαμ. m³/min 33,5/30,1 36,0/30,1 50,9/48,9 50,2/45,0
Θέρμανση Υψηλή/Πολύ χαμ. m³/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 59 61 62
Θέρμανση dBA 59 61 62

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 46/-/43 48/-/44 48/44/- 49/46/-
Θέρμανση Υψηλή/Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 47/-/44 48/-/45 48/45/- 49/46/-

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -10~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~18

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος σωλήνωσης ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m - 20 30
Υψομετρική διαφορά ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m - 15 20,0

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A -

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο (2) Στις διαστάσεις δεν περιλαμβάνεται το κιβώτιο ελέγχου
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Siesta, κασέτας οροφής 4 κατευθύνσεων

ACQ71C AZQS71BV1 ARCWLA

ACQ-C / AZQS-BV1/BY1

 › Ιδανική λύση για καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία που απαιτούν πολύ ελεύθερο χώρο για 
την τοποθέτηση επίπλων, διακοσμητικών στοιχείων και άλλων συσκευών

 › Η ροή του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί προς οποιαδήποτε από 4 κατευθύνσεις
 › Φίλτρο αέρα κατακρατεί αιωρούμενα σωματίδια σκόνης, εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή 

καθαρού αέρα
 › Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
 › Δυνατότητα ελέγχου πολλών εσωτερικών μονάδων ταυτόχρονα μέσω του ομαδικού 

ελέγχου Siesta Sky Air (προαιρετικό)
 › Στάνταρ αντλία συμπυκνωμάτων
 › Δυνατότητα προσαγωγής νωπού αέρα: έως και 20%

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα ACQ71C ACQ100C ACQ125C ACQ71C ACQ100C ACQ125C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,1/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,1/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,50/- -/10,80/- -/13,5/- -/7,50/- -/10,8/- -/13,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 2,05 2,96 4,02 2,05 2,96 4,02

Θέρμανση Ονομ. kW 2,08 2,99 3,96 2,08 2,99 3,96
Εποχιακή 
απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση B B
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 - 6,80 9,50 -
SEER 4,65 - 4,65 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 512 716 - 512 716 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A - A -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,33 7,60 - 6,33 7,60 -
SCOP 3,80 - 3,80 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.332 2.800 - 2.332 2.800 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,31 3,21 3,01 3,31 3,21 3,01
COP 3,61 3,41 3,61 3,41
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.025 1.480 2.010 1.025 1.480 2.010
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση B/A A/A B/B B/A A/A B/B

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 265x820x820 300x820x820 265x820x820 300x820x820
Βάρος Μονάδα kg 31 39 31 39
Διακοσμητικό 
πάνελ

Χρώμα Λευκό
Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 82x990x990
Βάρος kg 4

Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία m³/min 24,4/20,5/17,6/15,0 29,2/24,4/21,0/17,6 34,0/29,2/26,3/22,1 24,4/20,5/17,6/15,0 29,2/24,4/21,0/17,6 34,0/29,2/26,3/22,1
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία m³/min 24,4/20,5/17,6/15,0 29,2/24,4/21,0/17,6 34,0/29,2/26,3/22,1 24,4/20,5/17,6/15,0 29,2/24,4/21,0/17,6 34,0/29,2/26,3/22,1

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 54 57 60 54 57 60
Θέρμανση dBA 54 56 60 54 56 60

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 41/38/35/32 44/41/38/36 47/44/43/41 41/38/35/32 44/41/38/36 47/44/43/41
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 41/38/35/32 44/41/38/36 47/44/43/41 41/38/35/32 44/41/38/36 47/44/43/41

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,88

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Εξωτερική μονάδα AZQS71BV1 AZQS100BV1 AZQS125BV1 AZQS100BY1 AZQS125BY1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 770x900x320 990x940x320
Βάρος Μονάδα kg 67 81 82
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 52,0 76 77 76 77
Θέρμανση Ονομ. m³/min 48,0 83

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 65 70 71 70 71
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 48/43 53/- 54/- 53/- 54/-
Θέρμανση Ονομ. dBA 50 57 58 57 58
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA - 49

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -5,0~46,0 -5~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15,0~15,5 -15~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 30 50
Σύστημα Ισοδύναμη m 40 70

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 15,0 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m - 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 -

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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 › Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνο οι γρίλιες αναρρόφησης και εξόδου αέρα είναι ορατές
 › Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην αυτόματη ρύθμιση παροχής αέρα στην ονομαστική παροχή αέρα
 › Μείωση της κατανάλωσης χάρη στους ανεμιστήρες DC inverter
 › Η δυνατότητα αλλαγής της στατικής πίεσης (ESP) από ενσύρματο τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του 

όγκου παροχής αέρα
 › Η έως και 120 Pa εξωτερική στατική πίεση (ESP) διευκολύνει τη χρήση εύκαμπτων αγωγών ποικίλων μεγεθών: 

ιδανική λύση για καταστήματα και γραφεία μεσαίου μεγέθους
 › Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία: στάθμη ηχητικής πίεσης μόλις 29 dBA
 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο ευρύτερο σύστημα 

διαχείρισης του κτιρίου
 › Η εισαγωγή αέρα μπορεί να γίνει είτε από το πίσω μέρος είτε από το κάτω μέρος της μονάδας
 › Η στάνταρ ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων αυξάνει την αξιοπιστία του συστήματος αποστράγγισης

Κρυφή μονάδα οροφής με 
ανεμιστήρα inverter

FBQ100-140C8 RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1

FBQ-C8 / RZQG-L8/7V1/L(8)Y1

BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

BRC4C65
(προαιρετικό)

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 1,94 2,44 3,15 4,02 1,94 2,44 3,15 4,02

Θέρμανση Ονομ. kW 2,05 2,57 3,53 4,30 2,05 2,57 3,53 4,30
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++ A+ - A++ A+ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,11 5,80 5,81 - 6,11 5,80 5,81 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 389 573 722 - 389 573 722 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+ A++ A+ - A+ A++ A+ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,00 11,30 12,71 - 6,00 11,30 12,71 -
SCOP 4,01 4,61 4,21 - 4,01 4,61 4,21 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.094 3.431 4.226 - 2.094 3.431 4.226 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,50 3,89 3,81 3,33 3,50 3,89 3,81 3,33
COP 3,65 4,21 3,83 3,61 3,65 4,21 3,83 3,61
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 970 1.220 1.575 2.010 970 1.220 1.575 2.010
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A - A/A -

Περίβλημα Χρώμα Άβαφο (γαλβανισμένο)
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 300x1.000x700 300x1.400x700 300x1.000x700 300x1.400x700
Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής > mm 350
Βάρος Μονάδα kg 34 45 34 45
Διακοσμητικό 
πάνελ

Μοντέλο BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Χρώμα Λευκό (10Y9/0,5)
Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 55x1.100x500 55x1.500x500 55x1.100x500 55x1.500x500
Βάρος kg 4,5 6 4,5 6

Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Χαμηλή m³/min 18/15 32/23 39/28 18/15 32/23 39/28
Θέρμανση Υψηλή/Χαμηλή m³/min 18/15 32/23 39/28 41/29 18/15 32/23 39/28 41/29

Ανεμιστήρας - Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή/Ονομ. Pa 100/30 120/40 120/50 100/30 120/40 120/50
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 57 61 66 57 61 66
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Χαμηλή dBA 37/29 38/32 40/33 37/29 38/32 40/33
Θέρμανση Υψηλή/Χαμηλή dBA 37/29 38/32 40/33 41/34 37/29 38/32 40/33 41/34

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 78 102 80 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 59 70 84 59 70 84
Θέρμανση Ονομ. m³/min 49 62 49 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Θέρμανση Ονομ. dBA 50 52 53 50 52 53
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 43 45 43 45

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~50
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -20~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50 75 50 75
Σύστημα Ισοδύναμη m 70 90 70 90

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 16 20

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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FBQ-C8 / RZQSG-L(8)Y1/L(3/8)V1

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 2,07 2,87 3,74 4,44 2,87 3,74 4,44

Θέρμανση Ονομ. kW 2,08 2,96 3,85 4,54 2,96 3,85 4,54
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A+ A - A -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 5,81 5,50 5,20 - 5,50 5,20 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 410 604 807 - 604 807 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A A+ A - A+ A -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,00 7,60 - 7,60 -
SCOP 3,88 4,01 3,90 - 4,01 3,90 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.166 2.653 2.728 - 2.653 2.728 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,28 3,31 3,21 3,02 3,31 3,21 3,02
COP 3,61 3,65 3,51 3,41 3,65 3,51 3,41
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.035 1.435 1.870 2.220 1.435 1.870 2.220
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A A/B - A/A A/B -

Περίβλημα Χρώμα Άβαφο (γαλβανισμένο)
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 300x1.000x700 300x1.400x700
Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής > mm 350
Βάρος Μονάδα kg 34 45
Διακοσμητικό 
πάνελ

Μοντέλο BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Χρώμα Λευκό (10Y9/0,5)
Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 55x1.100x500 55x1.500x500
Βάρος kg 4,5 6

Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Χαμηλή m³/min 18/15 32/23 39/28 32/23 39/28
Θέρμανση Υψηλή/Χαμηλή m³/min 18/15 32/23 39/28 41/29 32/23 39/28 41/29

Ανεμιστήρας - Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή/Ονομ. Pa 100/30 120/40 120/50 120/40 120/50
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 57 61 66 61 66
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Χαμηλή dBA 37/29 38/32 40/33 38/32 40/33
Θέρμανση Υψηλή/Χαμηλή dBA 37/29 38/32 40/33 41/34 38/32 40/33 41/34

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 67 81 102 82 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Θέρμανση Ονομ. m³/min 48 83 62 83 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 65 69 70 69 70 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Θέρμανση Ονομ. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA - 49

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50
Σύστημα Ισοδύναμη m 40 70

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 20

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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 › Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνο οι γρίλιες αναρρόφησης και εξόδου αέρα 
είναι ορατές

 › Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην αυτόματη ρύθμιση παροχής αέρα στην ονομαστική παροχή αέρα
 › Μείωση της κατανάλωσης χάρη στους ανεμιστήρες DC inverter
 › Η δυνατότητα αλλαγής της στατικής πίεσης (ESP) από ενσύρματο τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη 

βελτιστοποίηση του όγκου παροχής αέρα
 › Η έως και 120 Pa εξωτερική στατική πίεση (ESP) διευκολύνει τη χρήση εύκαμπτων αγωγών 

ποικίλων μεγεθών: ιδανική λύση για καταστήματα και γραφεία μεσαίου μεγέθους
 › Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία: στάθμη ηχητικής πίεσης μόλις 29 dBA
 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο 

ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου
 › Η εισαγωγή αέρα μπορεί να γίνει είτε από το πίσω μέρος είτε από το κάτω μέρος της μονάδας
 › Η στάνταρ ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων αυξάνει την αξιοπιστία του συστήματος 

αποστράγγισης

FBQ60C8

FBQ-C8 / RXS-L

BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

BRC7F530W
(προαιρετικό)

RXS-L

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 1,4/3,40/3,9 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/6,5
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 1,3/4,00/5,0 1,7/5,5/6,0 1,7/7,0/8,0
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 0,490/1,060/1,490 -/1,650/- -/1,750/-

Θέρμανση Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 0,270/1,110/1,760 -/1,610/- -/2,050/-
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A+
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 3,50 4,90 5,70
SEER 5,97 5,85 5,72
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 205 293 349

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+ A
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 2,90 4,35 4,60
SCOP 3,93 3,85 3,80
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.033 1.584 1.693

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,21 3,03 3,26
COP 3,60 3,42 3,41
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 530 825 875
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A B/B A/B

Περίβλημα Χρώμα Άβαφο (γαλβανισμένο)
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 300x700x700 300x1.000x700
Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής > mm 350
Βάρος Μονάδα kg 25 34
Διακοσμητικό 
πάνελ

Μοντέλο BYBS45DJW1 BYBS71DJW1
Χρώμα Λευκό (10Y9/0,5)
Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 55x800x500 55x1.100x500
Βάρος kg 3 4,5

Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Χαμηλή m³/min 16/11 18/15
Θέρμανση Υψηλή/Χαμηλή m³/min 16/11 18/15

Ανεμιστήρας - Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή/Ονομ. Pa 100/30
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 63 57
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Χαμηλή dBA 37/29
Θέρμανση Υψηλή/Χαμηλή dBA 37/29

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 6,35
Αερίου Εξ.διάμ. mm 9,5 12,7

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RXS35L RXS50L RXS60L
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 550x765x285 735x825x300
Βάρος Μονάδα kg 34 47 48
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Πολύ χαμ. m³/min 36,0/30,1 50,9/48,9 50,2/45,0
Θέρμανση Υψηλή/Πολύ χαμ. m³/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 61 62
Θέρμανση dBA 61 62

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 48/-/44 48/44/- 49/46/-
Θέρμανση Υψηλή/Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 48/-/45 48/45/- 49/46/-

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -10~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~18

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος σωλήνωσης ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 20 30
Υψομετρική διαφορά ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 15 20,0

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A -

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο

Κρυφή μονάδα οροφής με 
ανεμιστήρα inverter
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 › Σχεδιασμένη για δωμάτια ξενοδοχείων
 › Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνο οι γρίλιες αναρρόφησης και εξόδου 

αέρα είναι ορατές
 › Μικρές διαστάσεις (230 mm ύψος & 652 mm βάθος), μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα σε 

διάκενο ψευδοροφής
 › Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία: στάθμη ηχητικής πίεσης μόλις 28 dBA
 › Η εισαγωγή αέρα μπορεί να γίνει είτε από το πίσω μέρος είτε από το κάτω μέρος της μονάδας
 › Για εύκολη τοποθέτηση, το δοχείο αποστράγγισης μπορεί να μπει είτε στην αριστερή είτε 

στη δεξιά πλευρά της μονάδας

Μικρή, κρυφή μονάδα οροφήςFDBQ-B

FDBQ25B BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FDBQ25B
Ψυκτική ισχύς Ονομ. kW -
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW -

Θέρμανση Ονομ. kW -
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 230x652x502
Βάρος Μονάδα kg 17,0
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Χαμηλή m³/min 6,50/5,20
Θέρμανση Υψηλή/Χαμηλή m³/min 6,95/5,20

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 55
Θέρμανση dBA 55

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Χαμηλή dBA 35,0/28,0
Θέρμανση Υψηλή/Χαμηλή dBA 35,0/29,0

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 6,35
Αερίου Εξ.διάμ. mm 9,52
Συμπυκνωμάτων 27,2

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 230

Εξωτερική μονάδα
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm

διαθέσιμη μόνο σε εφαρμογή multi

Βάρος Μονάδα kg
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min
Θέρμανση Υψηλή/Χαμηλή m³/min

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA
Θέρμανση dBA

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA
Θέρμανση Ονομ. dBA

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος σωλήνωσης ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m
Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A
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 › Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνο οι γρίλιες αναρρόφησης και εξόδου αέρα είναι ορατές
 › Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην αυτόματη ρύθμιση παροχής αέρα στην ονομαστική παροχή αέρα
 › Μείωση της κατανάλωσης χάρη στους ανεμιστήρες DC inverter
 › Περισσότερη άνεση χάρη στη ρύθμιση αέρα 3 βημάτων
 › Η έως και 200 Pa εξωτερική στατική πίεση (ΕSP) επιτρέπει τη χρήση εκτεταμένου δικτύου 

αγωγών και ευελιξία κατά την εγκατάσταση: ιδανική για χρήση σε μεγάλους χώρους
 › Απαιτούνται λιγότεροι υπολογισμοί αγωγών. Επιπλέον, η παροχή αέρα μπορεί να ρυθμιστεί 

κατά την εγκατάσταση από το ενσύρματο τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) και όχι μέσω ρυθμίσεων 
του καναλιού

 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο 
ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου

 › Η εισαγωγή αέρα μπορεί να γίνει είτε από το πίσω μέρος είτε από το κάτω μέρος της μονάδας
 › Στάνταρ αντλία συμπυκνωμάτων με ανύψωση 625 mm

Κρυφή μονάδα οροφής

FDQ125C RZQG125L8V1/Y1 BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

FDQ-C / RZQG-L8/7V1/L(8)Y1, RZQSG-L(3/8)V1/L(8)Y1

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FDQ125C FDQ125C FDQ125C FDQ125C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/12,0/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/13,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 3,20 3,74

Θέρμανση Ονομ. kW 3,53 3,85
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A+ A
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 12,00
SEER 5,81 5,20
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 722 807

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+ A
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 12,71 7,60
SCOP 4,21 3,90
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 4.226 2.728

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,75 3,21
COP 3,83 3,51
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.600 1.870
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A A/B

Περίβλημα Χρώμα Άβαφο (γαλβανισμένο)
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 300x1.400x700
Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής > mm 350
Βάρος Μονάδα kg 45
Διακοσμητικό 
πάνελ

Μοντέλο BYBS125DJW1
Χρώμα Λευκό (10Y9/0,5)
Διαστάσεις ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 55x1.500x500
Βάρος kg 6,5

Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Χαμηλή m³/min 39/28
Θέρμανση Υψηλή/Χαμηλή m³/min 39/28

Ανεμιστήρας - Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή/Ονομ. Pa 200/50
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 66
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Χαμηλή dBA 40/33
Θέρμανση Υψηλή/Χαμηλή dBA 40/33

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 1.430x940x320 990x940x320
Βάρος Μονάδα kg 102 101 81 82
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 70 77
Θέρμανση Ονομ. m³/min 62 83

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 67 70
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 51/- 54/49 54/-
Θέρμανση Ονομ. dBA 53 58
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 45 - 49

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~50 -15~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -20~15,5 -15~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 75 50
Σύστημα Ισοδύναμη m 90 70

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 32 20 32 20

(1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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 › Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνο οι γρίλιες αναρρόφησης και εξόδου αέρα 
είναι ορατές

 › Η έως και 250 Pa εξωτερική στατική πίεση (ΕSP) επιτρέπει τη χρήση εκτεταμένου δικτύου 
αγωγών και ευελιξία κατά την εγκατάσταση: ιδανικό για χρήση σε μεγάλους χώρους

 › Απόδοση έως και 26,4 kW στο πρόγραμμα θέρμανσης

Μεγάλη, κρυφή μονάδα οροφής

FDQ-B RZQ-C BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

FDQ-B / RZQ-C

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FDQ200B FDQ250B
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/20,0/- -/24,1/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/23,0/- -/26,4/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 6,23 8,58

Θέρμανση Ονομ. kW 6,74 8,22
Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,21 2,81
COP 3,41 3,21
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 3.115 4.290
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση -/-

Περίβλημα Χρώμα Άβαφο
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 450x1.400x900
Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής > mm 450
Βάρος Μονάδα kg 89,0 94,0
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 69,0 89,0
Θέρμανση Ονομ. m³/min 69,0 89,0

Ανεμιστήρας - Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. Pa 250/250/250
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 81 82
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή dBA 45,0 47,0
Θέρμανση Χαμηλή dBA 45,0 47,0

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52 12,7
Αερίου Εξ.διάμ. mm 22,2

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 230

Εξωτερική μονάδα RZQ200C RZQ250C
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 1.680x930x765
Βάρος Μονάδα kg 183 184
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 171
Θέρμανση Ονομ. m³/min 171

Ανεμιστήρας - Εξωτερική στατική πίεση Μέγ. Pa 78
Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 78
Θέρμανση dBA 78

Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 57
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -5,0~46,0

Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15,0~15,0
Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος σωλήνωσης ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 100
Υψομετρική διαφορά ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m -

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20

(1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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 › Ιδανική λύση για καταστήματα, που απαιτούν πολύ ελεύθερο χώρο για την τοποθέτηση επίπλων, 
διακοσμητικών στοιχείων και άλλων συσκευών

 › Δένει απόλυτα με κάθε εσωτερική διακόσμηση: μόνο οι γρίλιες αναρρόφησης και εξόδου αέρα 
είναι ορατές

 › Φίλτρο αέρα κατακρατεί αιωρούμενα σωματίδια σκόνης, εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή 
καθαρού αέρα

 › Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
 › Σύστημα αποχέτευσης συμπυκνωμάτων διπλής προστασίας: πρωτεύον και δευτερεύον 

δοχείο συμπυκνωμάτων

Siesta, κρυφή μονάδα οροφής

ABQ71C AZQS71BV1 ARCW8
(στάνταρ)

ABQ-C / AZQS-BV1/BY1

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα ABQ71C ABQ100C ABQ125C ABQ140C ABQ125C ABQ100C ABQ140C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 6,8 9,5 12,1 13,0 9,5 12,1 13,0
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 7,5 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW *

Θέρμανση Ονομ. kW *
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση B - B -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,8  9,5 12,1 13,0 9,5 12,1 13,0
SEER 4,65 - 4,65 -

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 512 715 - 624 -
Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A - A -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 7,5 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5
SCOP 3,80 - 3,80 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2,082 2,498 - 3,500 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER *

COP *
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh *
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση *

Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 285x1.007x600 * 378x1.388x541 378x1.588x541 378x1.388x541 * 378x1.588x541
Βάρος Μονάδα kg 35 * 50,0 56,0 50,0 * 56,0
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min * -/-/- * -/-/-
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min * -/-/- * -/-/-

Ανεμιστήρας - Εξωτερική στατική πίεση Πολύ υψηλή/Υψηλή/Ονομ./Χαμηλή Pa *
Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA *
Θέρμανση dBA *

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Πολύ υψηλή/Υψηλή/Ονομ./Χαμηλή dBA *
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA *

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,88

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Εξωτερική μονάδα AZQS71BV1 AZQS100BV1 AZQS125BV1 AZQS140BV1 AZQS100BY1 AZQS125BY1 AZQS140BY1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 67 81 102 82 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 52,0 76 77 83 76 77 83
Θέρμανση Ονομ. m³/min 48,0 83 62 83 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 70 71 70 71 70
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 48/43 53/- 54/- 53/- 54/- 53/-
Θέρμανση Ονομ. dBA 50 57 58 54 57 58 54
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA - 49

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -5~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 30 50
Σύστημα Ισοδύναμη m 40 70

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 15,0 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m - 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 -

  

*Σημείωση: τα γκρίζα κελιά περιέχουν προκαταρκτικά δεδομένα(1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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 › Ιδανική λύση για καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία με στενές ή χωρίς καθόλου 
ψευδοροφές

 › Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε νεόδμητα όσο και σε υπάρχοντα κτίρια
 › Ο επίπεδος, κομψός σχεδιασμός της πρόσοψης ταιριάζει άνετα σε οποιοδήποτε εσωτερικό 

χώρο και διευκολύνει τον καθαρισμό της μονάδας
 › 5 διαφορετικές γωνίες κατεύθυνσης ροής αέρα μπορούν να προγραμματιστούν από το 

τηλεχειριστήριο
 › Οι εργασίες συντήρησης μπορούν να διενεργηθούν από το μπροστινό μέρος της μονάδας
 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο 

ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου

Επίτοιχη μονάδα

FAQ100C RZQG100L8V1/Y1 BRC7EB518 
(προαιρετικό)

FAQ-C / RZQG-L8V1/L8Y1

BRC1E52A/B   
(προαιρετικό)

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FAQ71C FAQ100C FAQ71C FAQ100C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/6,8/- -/9,5/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/7,5/- -/10,8/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 2,00 2,63 2,00 2,63

Θέρμανση Ονομ. kW 2,03 3,00 2,03 3,00
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 6,80 9,50
SEER 6,51 6,11 6,51 6,11
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 365 544 365 544

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,33 10,20 6,33 10,20
SCOP 4,02 4,01 4,02 4,01
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.204 3.561 2.204 3.561

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,40 3,62 3,40 3,62
COP 3,70 3,61 3,70 3,61
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.000 1.315 1.000 1.315
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A

Περίβλημα Χρώμα Fresh white ('κατάλευκο')
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 290x1.050x238 340x1.200x240 290x1.050x238 340x1.200x240
Βάρος Μονάδα kg 13 17 13 17
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 18/16/14 26/23/19 18/16/14 26/23/19
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 18/16/14 26/23/19 18/16/14 26/23/19

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 61 65 61 65
Θέρμανση dBA 61 65 61 65

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 45/42/40 49/45/41 45/42/40 49/45/41
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 45/42/40 49/45/41 45/42/40 49/45/41

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 78 102 80 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 59 70 59 70
Θέρμανση Ονομ. m³/min 49 62 49 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 66 64 66
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 48 50 48 50
Θέρμανση Ονομ. dBA 50 52 50 52
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 43 45 43 45

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~50
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -20~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50 75 50 75
Σύστημα Ισοδύναμη m 70 90 70 90

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 16 20

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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FAQ-C / RZQSG-L(3/8)V1/L8Y1

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FAQ71C FAQ100C FAQ100C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 2,12 3,16

Θέρμανση Ονομ. kW 2,08 3,17
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A+
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50
SEER 6,05 5,61
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 393 592

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A A+
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,00 6,81
SCOP 3,90 4,01
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.155 2.377

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,21 3,01
COP 3,61 3,41
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.060 1.580
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A B/B

Περίβλημα Χρώμα Fresh white ('κατάλευκο')
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 290x1.050x238 340x1.200x240
Βάρος Μονάδα kg 13 17
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 18/16/14 26/23/19
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 18/16/14 26/23/19

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 61 65
Θέρμανση dBA 61 65

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 45/42/40 49/45/41
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 45/42/40 49/45/41

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 770x900x320 990x940x320
Βάρος Μονάδα kg 67 81 82
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 52 76
Θέρμανση Ονομ. m³/min 48 83

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 65 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 49/47 53/49 53/-
Θέρμανση Ονομ. dBA 51 57
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA - 49

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50
Σύστημα Ισοδύναμη m 40 70

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 20

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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 › Ιδανική λύση για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
 › Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε γωνίες και στενούς χώρους, καθώς απαιτεί πλευρικό χώρο συντήρησης μόλις 30 mm
 › Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στον κινητήρα DC του ανεμιστήρα και την αντλία συμπυκνωμάτων (προαιρετικός εξοπλισμός)
 › Η μοντέρνα μονάδα συνδυάζεται εύκολα με οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο, καθώς τα πτερύγια κλείνουν εντελώς, όταν η μονάδα είναι εκτός 

λειτουργίας
 › Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε νεόδμητα όσο και σε υπάρχοντα κτίρια
 › Ευρύτερη ακτίνα εξόδου του αέρα χάρη στο φαινόμενο Coanda: μέχρι και 100°

 

 

 › Διανομή ροής αέρα για χώρους με ύψος έως και 3,8 m χωρίς απώλειες στην απόδοση
 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου.

FHQ100-140C RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1 BRC7GA53
(προαιρετικό)

FHQ-C / RZQG-L8/7V1/L(8)Y1

BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

Αναρτώμενη μονάδα οροφής

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 1,78 2,49 3,58 4,05 1,78 2,49 3,58 4,05

Θέρμανση Ονομ. kW 1,82 2,60 3,48 4,27 1,82 2,60 3,48 4,27
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++ A+ - A++ A+ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,95 6,11 6,01 - 6,95 6,11 6,01 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 342 544 698 - 342 544 698 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+ A++ A+ - A+ A++ A+ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 7,60 11,30 14,13 - 7,60 11,30 14,13 -
SCOP 4,32 4,61 4,23 - 4,32 4,61 4,23 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.462 3.431 4.676 - 2.462 3.431 4.676 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,82 3,81 3,35 3,31 3,82 3,81 3,35 3,31
COP 4,13 4,15 3,89 3,63 4,13 4,15 3,89 3,63
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 890 1.245 1.790 2.025 890 1.245 1.790 2.025
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A - A/A -

Περίβλημα Χρώμα Fresh white ('κατάλευκο')
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Βάρος Μονάδα kg 32 38 32 38
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 55 60 62 64 55 60 62 64
Θέρμανση dBA 55 60 62 64 55 60 62 64

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 78 102 80 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 59 70 84 59 70 84
Θέρμανση Ονομ. m³/min 49 62 49 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Θέρμανση Ονομ. dBA 50 52 53 50 52 53
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 43 45 43 45

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~50
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -20~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50 75 50 75
Σύστημα Ισοδύναμη m 70 90 70 90

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 16 20

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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FHQ-C / RZQSG-L(3/8)V1/L(8)Y1

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C FHQ100C FHQ125C FHQ140C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 1,97 2,96 4,15 4,45 2,96 4,15 4,45

Θέρμανση Ονομ. kW 1,88 2,99 3,73 4,54 2,99 3,73 4,54
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A+ - A+ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 5,61 - 5,61 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 424 592 748 - 592 748 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A A+ A A+
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 7,60 - 7,60 -
SCOP 3,90 3,91 4,01 - 3,91 4,01 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.727 2.721 2.653 - 2.721 2.653 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,46 3,21 2,89 3,01 3,21 2,89 3,01
COP 4,00 3,61 3,62 3,41 3,61 3,62 3,41
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 985 1.480 2.075 2.225 1.480 2.075 2.225
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A C/A - A/A C/A -

Περίβλημα Χρώμα Fresh white ('κατάλευκο')
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 235x1.270x690 235x1.590x690
Βάρος Μονάδα kg 32 38
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 28/24/20 31/27/23 34/29/24
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 20,5/17/14 28/24/20 31/27/23 34/29/24 28/24/20 31/27/23 34/29/24

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 55 60 62 64 60 62 64
Θέρμανση dBA 55 60 62 64 60 62 64

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 38/36/34 42/38/34 44/41/37 46/42/38 42/38/34 44/41/37 46/42/38

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 67 81 102 82 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Θέρμανση Ονομ. m³/min 48 83 62 83 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 65 69 70 69 70 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Θέρμανση Ονομ. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA - 49

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50
Σύστημα Ισοδύναμη m 40 70

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 20

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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 › Ιδανική λύση για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
 › Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα σε γωνίες και στενούς χώρους, καθώς απαιτεί πλευρικό 

χώρο συντήρησης μόλις 30 mm
 › Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στον κινητήρα DC του ανεμιστήρα και την αντλία συμπυκνωμάτων 

(προαιρετικός εξοπλισμός)
 › Η μοντέρνα μονάδα συνδυάζεται εύκολα με οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο, καθώς τα πτερύγια 

κλείνουν εντελώς, όταν η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας
 › Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε νεόδμητα όσο και σε υπάρχοντα κτίρια
 › Ευρύτερη ακτίνα εξόδου του αέρα χάρη στο φαινόμενο Coanda: μέχρι και 100°

 

 

 › Διανομή ροής αέρα για χώρους με ύψος έως και 3,8 m χωρίς απώλειες στην απόδοση
 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο 

ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου

Αναρτώμενη μονάδα οροφής

FHQ60C

FHQ-C / RXS-L

BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

BRC7F530W
(προαιρετικό)

RXS-L

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FHQ35C FHQ50C FHQ60C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 1,4/3,40/4,0 1,7/5,0/5,3 1,7/5,7/5,7
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 1,3/4,00/5,1 1,7/6,0/6,0 1,7/7,20/7,2
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 0,410/0,950/1,490 -/1,570/- -/1,750/-

Θέρμανση Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW 0,270/0,980/1,980 -/1,790/- -/2,170/-
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++ A+
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 3,40 5,00 5,70
SEER 6,18 5,87 6,02
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 193 298 332

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+ A
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 3,10 4,35 4,71
SCOP 4,43 3,86 3,87
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 981 1.578 1.705

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,58 3,18 3,26
COP 4,08 3,35 3,32
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 475 785 875
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A B/C A/C

Περίβλημα Χρώμα Fresh white ('κατάλευκο')
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 235x960x690 235x1.270x690
Βάρος Μονάδα kg 24 25 31
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 14/11,5/10 15/12/10 19,5/15/11,5
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 14/11,5/10 15/12/10 19,5/15/11,5

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 53 54
Θέρμανση dBA 53 54

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 36/34/31 37/35/32 37/35/33
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 36/34/31 37/35/32 37/35/33

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 6,35
Αερίου Εξ.διάμ. mm 9,5 12,7
Συμπυκνωμάτων Εξ.διάμ. mm VP20 -

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RXS35L RXS50L RXS60L
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 550x765x285 735x825x300
Βάρος Μονάδα kg 34 47 48
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Πολύ χαμ. m³/min 36,0/30,1 50,9/48,9 50,2/45,0
Θέρμανση Υψηλή/Πολύ χαμ. m³/min 28,3/25,6 45,0/43,1 46,3/46

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 61 62
Θέρμανση dBA 61 62

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 48/-/44 48/44/- 49/46/-
Θέρμανση Υψηλή/Χαμ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 48/-/45 48/45/- 49/46/-

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -10~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~18

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος σωλήνωσης ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 20 30
Υψομετρική διαφορά ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 15 20,0

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-230-240
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A -

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο
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Siesta, αναρτώμενη μονάδα οροφής

AHQ125CV1 AZQS140BV1/BY1 ARCWLA

AHQ-C / AZQS-BV1/BY1

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα AHQ71C AHQ100C AHQ125C AHQ140C AHQ100C AHQ125C AHQ140C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,1/- -/13,0/- -/9,5/- -/12,1/- -/13,0/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 2,24 3,62 4,60 4,32 3,62 4,60 4,32

Θέρμανση Ονομ. kW 2,46 3,17 3,74 4,55 3,17 3,74 4,55
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση B - B -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 - 9,50 -
SEER 4,65 4,60 - 4,60 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 511 723 - 723 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A - A -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,33 7,60 - 7,60 -
SCOP 3,80 - 3,80 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.332 2.800 - 2.800 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,03 2,62 2,63 3,01 2,62 2,63 3,01
COP 3,05 3,41 3,61 3,41 3,61 3,41
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.120 1.810 2.300 2.159 1.810 2.300 2.159
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση B/D D/B D/A B/B D/B D/A B/B

Περίβλημα Χρώμα Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 260x1.320x634 260x1.538x634 260x1.786x634 285x1.902x680 260x1.538x634 260x1.786x634 285x1.902x680
Βάρος Μονάδα kg 38 45 54 70 45 54 70
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 23,8/21,3/18,9 31,1/27,8/24,8 34,4/30,6/27,2 43,9/39,1/28,3 31,1/27,8/24,8 34,4/30,6/27,2 43,9/39,1/28,3
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 23,8/21,3/18,9 31,1/27,8/24,8 34,4/30,6/27,2 43,9/39,1/28,3 31,1/27,8/24,8 34,4/30,6/27,2 43,9/39,1/28,3

Ανεμιστήρας - Εξωτερική στατική πίεση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. Pa 0/0/0
Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 59 64 69 70 64 69 70
Θέρμανση dBA 62 64 69 70 64 69 70

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 49/48/46 52/47/46 52/50/49 56/53/46 52/47/46 52/50/49 56/53/46
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 49/48/46 52/47/46 52/50/49 56/53/46 52/47/46 52/50/49 56/53/46

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,88

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Εξωτερική μονάδα AZQS71BV1 AZQS100BV1 AZQS125BV1 AZQS140BV1 AZQS100BY1 AZQS125BY1 AZQS140BY1
Διαστάσεις Μονάδα ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 67 81 102 82 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 52,0 76 77 83 76 77 83
Θέρμανση Ονομ. m³/min 48,0 83 62 83 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 65 70 71 70 71 70
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 48/43 53/- 54/- 53/- 54/- 53/-
Θέρμανση Ονομ. dBA 50 57 58 54 57 58 54
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA - 49

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -5,0~46,0 -5~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15,0~15,5 -15~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 30 50
Σύστημα Ισοδύναμη m 40 70

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 15,0 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m - 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50 Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 -

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο

 › Ιδανική λύση για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
 › Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε νεόδμητα όσο και σε υπάρχοντα κτίρια
 › Φίλτρο αέρα κατακρατεί αιωρούμενα σωματίδια σκόνης, εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή 

καθαρού αέρα
 › Μείωση των διακυμάνσεων θερμοκρασίας με αυτόματη επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα ή 

με τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα 3 διαβαθμίσεων
 › Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση
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 › Ιδανική λύση για εμπορικούς χώρους με στενές ή χωρίς καθόλου ψευδοροφές
 › Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στον ειδικά σχεδιασμένο εναλλάκτη θερμότητας, τον κινητήρα DC του 

ανεμιστήρα και την αντλία συμπυκνωμάτων
 › Η μοντέρνα μονάδα συνδυάζεται εύκολα με οποιοδήποτε εσωτερικό χώρο, καθώς τα πτερύγια κλείνουν 

εντελώς, όταν η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας
 › Βελτιωμένη άνεση χάρη στην αυτόματη ρύθμιση ροής αέρα για το απαιτούμενο φορτίο
 › Έλεγχος μεμονωμένων πτερυγίων: δυνατότητα προσαρμογής της μονάδας στη διάταξη του χώρου, 

ρυθμίζοντας τη θέση κάθε πτερυγίου ξεχωριστά μέσω του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου (BRC1E52) σε 
περίπτωση ανακαίνισης ή νέας διαρρύθμισης του εσωτερικού σας χώρου

 › Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε νεόδμητα όσο και σε υπάρχοντα κτίρια
 › Ίδια γενική εμφάνιση για όλα τα μοντέλα (ενιαίες διαστάσεις)
 › Η λειτουργία αυτόματης κίνησης πτερυγίων εξασφαλίζει αποτελεσματική κατανομή του αέρα και της θερμοκρασίας
 › Η ροή του αέρα μπορεί να ρυθμιστεί προς 5 διαφορετικές γωνίες μεταξύ 0 και 60°

  
 › Δυνατότητα απομόνωσης 1 ή 2 πτερυγίων για ευκολότερη τοποθέτηση σε γωνίες

 
 › Διανομή ροής αέρα για χώρους με ύψος έως και 3,5 m χωρίς απώλειες στην απόδοση
 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου

Αναρτώμενη μονάδα οροφής 4 κατευθύνσεων

FUQ-C RZQG100-125L8V1/Y1 BRC7C58
(προαιρετικό)

FUQ-C / RZQG-L8V1/L8Y1

BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FUQ71C FUQ100C FUQ125C FUQ71C FUQ100C FUQ125C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 1,68 2,46 3,54 1,68 2,46 3,54

Θέρμανση Ονομ. kW 1,84 2,73 3,95 1,84 2,73 3,95
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++ A+ A++ A+
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 6,80 9,50 12,00
SEER 6,50 6,11 5,61 6,50 6,11 5,61
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 366 544 748 366 544 748

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 7,60 11,30 14,13 7,60 11,30 14,13
SCOP 4,20 4,50 4,44 4,20 4,50 4,44
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.533 3.515 4.456 2.533 3.515 4.456

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 4,05 3,86 3,39 4,05 3,86 3,39
COP 4,08 3,95 3,42 4,08 3,95 3,42
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 840 1.230 1.770 840 1.230 1.770
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A A/B A/A A/B

Περίβλημα Χρώμα Fresh white ('κατάλευκο')
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 198x950x950
Βάρος Μονάδα kg 25 26 25 26
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 59 64 65 59 64 65
Θέρμανση dBA 59 64 65 59 64 65

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 41/38/35 46/42/39 47/43/40 41/38/35 46/42/39 47/43/40
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 41/38/35 46/42/39 47/43/40 41/38/35 46/42/39 47/43/40

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 78 102 80 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 59 70 59 70
Θέρμανση Ονομ. m³/min 49 62 49 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη / dBA 64 66 67 64 66 67
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 48 50 51 48 50 51
Θέρμανση Ονομ. dBA 50 52 53 50 52 53
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 43 45 43 45

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~50
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -20~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50 75 50 75
Σύστημα Ισοδύναμη m 70 90 70 90

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 16 20

 (1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο.
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 › Ιδανική λύση για καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία με στενές ή χωρίς καθόλου 
ψευδοροφές

 › Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο σε νεόδμητα όσο και σε υπάρχοντα κτίρια
 › Πολύ αποτελεσματικό για χρήση σε ψηλοτάβανους χώρους
 › Μείωση των διακυμάνσεων θερμοκρασίας με την αυτόματη επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα ή 

τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ταχύτητας ανεμιστήρα 3 διαβαθμίσεων
 › Μεγαλύτερη άνεση χάρη στην καλύτερη διανομή αέρα από την κατακόρυφη έξοδο, που 

επιτρέπει χειροκίνητη ρύθμιση των πτερυγίων εξόδου αέρα στο πάνω μέρος της μονάδας. 
Δυνατότητα επιλογής οριζόντιας εξόδου του αέρα για καλύτερη προσαρμογή της μονάδας 
στη διάταξη του χώρου (με το BRC1E52)

 › Μεγαλύτερη απόδοση με τον κινητήρα DC ανεμιστήρα
 › Δεν απαιτείται προαιρετικός αντάπτορας για σύνδεση DIII, συνδέστε τη μονάδα σας στο 

ευρύτερο σύστημα διαχείρισης του κτιρίου

Μονάδα δαπέδου

FVQ100-140C RZQG100-140L8/7V1/L(8)Y1 BRC1E52A/B
(προαιρετικό)

FVQ-C / RZQG-L8/7V1/L(8)Y1

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 2,02 2,49 3,74 4,17 2,02 2,49 3,74 4,17

Θέρμανση Ονομ. kW 2,06 2,61 3,65 4,30 2,06 2,61 3,65 4,30
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A++ A+ - A++ A+ -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 6,80 9,50 12,00 -
SEER 6,31 5,61 - 6,31 5,61 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 377 592 748 - 377 592 748 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A+ A - A+ A -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,33 11,30 - 6,33 11,30 -
SCOP 4,05 4,20 3,87 - 4,05 4,20 3,87 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.188 3.766 4.087 - 2.188 3.766 4.087 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,37 3,81 3,21 3,37 3,81 3,21
COP 3,64 4,14 3,70 3,61 3,64 4,14 3,70 3,61
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.010 1.245 1.870 2.085 1.010 1.245 1.870 2.085
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A - A/A -

Περίβλημα Χρώμα Fresh white ('κατάλευκο')
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 1.850x600x270 1.850x600x350 1.850x600x270 1.850x600x350
Βάρος Μονάδα kg 39 47 39 47
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26 18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26 18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 55 62 63 65 55 62 63 65
Θέρμανση dBA 55 62 63 65 55 62 63 65

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 78 102 80 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 59 70 84 59 70 84
Θέρμανση Ονομ. m³/min 49 62 49 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Θέρμανση Ονομ. dBA 50 52 53 50 52 53
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 43 45 43 45

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~50
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -20~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50 75 50 75
Σύστημα Ισοδύναμη m 70 90 70 90

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 16 20

(1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο.
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FVQ-C / RZQSG-L(3/8)V1/L(8)Y1

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C FVQ100C FVQ125C FVQ140C
Ψυκτική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/6,8/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/- -/9,5/- -/12,0/- -/13,4/-
Θερμική ισχύς Ελάχ./Ονομ./Μέγ. kW -/7,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 2,12 2,96 4,27 4,45 2,96 4,27 4,45

Θέρμανση Ονομ. kW 2,08 2,99 3,96 4,54 2,99 3,96 4,54
Εποχιακή απόδοση 
(σύμφωνα με το 
EN14825)

Ψύξη Ενεργειακή κλάση A - A -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,80 9,50 12,00 - 9,50 12,00 -
SEER 5,50 - 5,50 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 433 604 763 - 604 763 -

Θέρμανση 
(Μέτριο κλίμα)

Ενεργειακή κλάση A A+ A - A+ A -
Ισχύς σχεδιασμού Pdesign kW 6,33 7,60 - 7,60 -
SCOP 3,86 4,01 3,85 - 4,01 3,85 -
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 2.296 2.653 2.763 - 2.653 2.763 -

Ονομαστική απόδοση 
(ψύξη σε ονομαστικό 
φορτίο στους 35°/27°, 
θέρμανση σε ονομαστικό 
φορτίο στους 7°/20°)

EER 3,21 2,81 3,01 3,21 2,81 3,01
COP 3,61 3,41 3,61 3,41
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας kWh 1.060 1.480 2.135 2.225 1.480 2.135 2.225
Ενεργειακή κλάση Ψύξη/Θέρμανση A/A C/B - A/A C/B -

Περίβλημα Χρώμα Fresh white ('κατάλευκο')
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 1.850x600x270 1.850x600x350
Βάρος Μονάδα kg 39 47
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26 28/25/22 28/26/24 30/28/26
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 18/16/14 28/25/22 28/26/24 30/28/26 28/25/22 28/26/24 30/28/26

Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 55 62 63 65 62 63 65
Θέρμανση dBA 55 62 63 65 62 63 65

Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 50/47/44 51/48/46 53/51/48
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. dBA 43/41/38 50/47/44 51/48/46 53/51/48 50/47/44 51/48/46 53/51/48

Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

Εξωτερική μονάδα RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 67 81 102 82 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Θέρμανση Ονομ. m³/min 48 83 62 83 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 65 69 70 69 70 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Θέρμανση Ονομ. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA - 49

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50
Σύστημα Ισοδύναμη m 40 70

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 20

(1) EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση εκτός ΕΕ μόνο.
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Τα πλεονεκτήματα του συστήματος 
δύο/τριών/τεσσάρων μονάδων
•	 Κλιματισμός σε μακρόστενους ή ακανόνιστου σχήματος χώρους 
 Το σύστημα δύο/τριών/τεσσάρων μονάδων επιτρέπει τη 

λειτουργία έως και 4 εσωτερικών μονάδων σε μακρόστενους 
χώρους ή χώρους σχήματος L ή U, οι οποίες τροφοδοτούνται 
από μία και μόνο εξωτερική μονάδα.

 Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ελέγχονται ταυτόχρονα.

•	 Τεράστια γκάμα επιλογής
 Διάφοροι τύποι εσωτερικών μονάδων – τοίχου, κρυφές οροφής, 

κασέτες, κ.λπ. – μπορούν να συνδυασθούν σε εφαρμογές δύο/
τριών/τεσσάρων μονάδων.

•	 Ιδανικές συνθήκες κλιματισμού σε κάθε δωμάτιο
 Βέλτιστη απόδοση και άνεση σε κάθε σημείο ενός μακρόστενου 

ή ακανόνιστου σχήματος χώρου.

Σύνδεση δύο/τριών/τεσσάρων και πολλαπλών μονάδων

RZQG71-140L8/7V1/L(8)Y1 RZQSG71-140L(3/8)V1/L(8)Y1  RZQ200-250C

Εξωτερικές μονάδες 
που μπορούν να 
συνδεθούν

Εξωτερικές μονάδες που 
μπορούν να συνδεθούν
Πολλαπλές εξωτερικές μονάδες:

VRVIII-S για οικιακές εφαρμογές:

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος Multi
•	 Κλιματισμός σε όλα τα δωμάτια
 Τα συστήματα Multi επιτρέπουν τη λειτουργία έως και 9 εσωτερικών 

μονάδων από μία μόνο εξωτερική μονάδα, μειώνοντας έτσι τον 
απαιτούμενο χώρο εγκατάστασης και το κόστος. Όλες οι εσωτερικές 
μονάδες μπορούν να ελέγχονται αυτόνομα και δεν χρειάζεται να 
εγκατασταθούν την ίδια χρονική στιγμή. Συμπληρωματικές μονάδες 
(9 το μέγιστο) μπορούν να προστεθούν αργότερα.

•	 Τεράστια γκάμα επιλογής
 Διάφοροι τύποι εσωτερικών μονάδων – τοίχου, κρυφές οροφής, 

δαπέδου, κ.λπ. – διαφορετικής απόδοσης μπορούν να συνδυασθούν 
σε εφαρμογές συστημάτων Multi. Μπορείτε, επομένως, να επιλέξετε 
την ιδανική εσωτερική μονάδα για το υπνοδωμάτιο, το καθιστικό, το 
γραφείο ή οποιοδήποτε άλλο χώρο, ανάλογα με τη θέση 
εγκατάστασης και τις προσωπικές σας απαιτήσεις.

•	 Ιδανική ατμόσφαιρα στους εσωτερικούς χώρους
Μία μόνο εξωτερική μονάδα είναι αρκετή 
για να δροσίσει ή να θερμάνει ένα 
ολόκληρο σπίτι, ένα γραφείο ή 
ένα μικρό κατάστημα σε 
διαφορετικές περιόδους. 
Μπορείτε να δουλέψετε 
ευχάριστα το μεσημέρι 
στο γραφείο, να έχετε τη 
θερμοκρασία που επιθυμείτε 
στο καθιστικό και δροσερά υπνοδωμάτια το 
βράδυ.

2MXS
2 εσωτερικές 
μονάδες

4MXS
4 εσωτερικές 
μονάδες

RXYSQ-P8V1
9 εσωτερικές 
μονάδες

5MXS
5 εσωτερικές 
μονάδες

3MXS
3 εσωτερικές 
μονάδες
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Σύστημα δύο, τριών, τεσσάρων εσωτερικών μονάδων

 › Εποχιακή απόδοση, βελτιστοποιημένο για όλες τις εποχές του χρόνου
 › Η σειρά Seasonal smart πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας Οικολογικού 

Σχεδιασμού 2014 της ΕΕ
 › Τέλεια ισορροπία απόδοσης και άνεσης χάρη στη Μεταβαλλόμενη 

Θερμοκρασία Ψυκτικού: κορυφαία εποχιακή απόδοση καθ' όλη 
σχεδόν τη διάρκεια του έτους και γρήγορη ταχύτητα αντίδρασης κατά τις 
θερμότερες ημέρες

 › Κατάλληλο για αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών (EDP) 
 › Επαναχρησιμοποίηση της υπάρχουσας σωλήνωσης R-22 ή R-407C 
 › Έως και -20 °C στο πρόγραμμα θέρμανσης 
 › Στάνταρ νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία 
 › Μέγιστο μήκος σωληνώσεων έως και 75 m. Το ελάχιστο μήκος 

σωληνώσεων είναι 5 m
 › Συμβατότητα με D-BACS

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C FDXS-F (9) FBQ-C8 FHQ-C FAQ-C FUQ-C

Kατηγορία απόδοσης 71 35 50 60 71 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 71 71 71

RZQG71L8V1 RZQG71L8Y1 2 2 2 2 2

RZQG100L8V1 RZQG100L8Y1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

RZQG125L8V1 RZQG125L8Y1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2

RZQG140L7V1 RZQG140LY1 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2 2

RZQG-L8/7V1/L(8)Y1

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερική μονάδα RZQG71L8V1 RZQG100L8V1 RZQG125L8V1 RZQG140L7V1 RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 78 102 80 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 59 70 84 59 70 84
Θέρμανση Ονομ. m³/min 49 62 49 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 66 67 69 64 66 67 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 48 50 51 52 48 50 51 52
Θέρμανση Ονομ. dBA 50 52 53 50 52 53
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA 43 45 43 45

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~50
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -20~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50 75 50 75
Σύστημα Ισοδύναμη m 70 90 70 90

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30,0
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 16 20
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Σύστημα δύο, τριών, τεσσάρων μονάδων

 › Εποχιακή απόδοση, βελτιστοποιημένο για όλες τις 
εποχές του χρόνου

 › Επαναχρησιμοποίηση της υπάρχουσας σωλήνωσης 
R-22 ή R-407C

 › Έως και -15 °C στο πρόγραμμα θέρμανσης
 › Μέγιστο μήκος σωληνώσεων έως και 50 m
 › Συμβατότητα με D-BACS

FCQHG-F FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FBQ-C8 FHQ-C FAQ-C

Kατηγορία απόδοσης 71 35 50 60 71 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 35 50 60 71 71

RZQSG71L3V1 2 2 2 2 2

RZQSG100L8V1 RZQSG100L8Y1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2

RZQSG125L8V1 RZQSG125L8Y1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2

RZQSG140LV1 RZQSG140LY1 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 4 3 2 2

RZQSG-L(3/8)V1/L(8)Y1

Θέρμανση & Ψύξη
Εξωτερική μονάδα RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1 RZQSG125L8V1 RZQSG140LV1 RZQSG100L8Y1 RZQSG125L8Y1 RZQSG140LY1
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 770x900x320 990x940x320 1.430x940x320 990x940x320 1.430x940x320
Βάρος Μονάδα kg 67 81 102 82 101
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 52 76 77 83 76 77 83
Θέρμανση Ονομ. m³/min 48 83 62 83 62

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 65 69 70 69 70 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ./Αθόρυβη λειτουργία dBA 49/47 53/49 54/49 53/49 53/- 54/- 53/-
Θέρμανση Ονομ. dBA 51 57 58 54 57 58 54
Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία Επίπεδο 1 dBA - 49

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -15~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος 
σωλήνωσης

ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 50
Σύστημα Ισοδύναμη m 40 70

Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m 30
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. m 0,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20 32 20
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Σύστημα δύο, τριών, τεσσάρων εσωτερικών μονάδων

 › Επαναχρησιμοποίηση της υπάρχουσας  
σωλήνωσης R-22 ή R-407C   

 › Έως και -15 °C στο πρόγραμμα θέρμανσης
 › Στάνταρ νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία
 › Μέγιστο μήκος σωληνώσεων έως και 100 m
 › Μέγιστη υψομετρική διαφορά εγκατάστασης έως και 30 m

FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FBQ-C8 FHQ-C FUQ-C FAQ-C FDQ-C

Kατηγορία απόδοσης 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 71 100 125 71 100 125

RZQ200C 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2

RZQ250C 4 2 4 4 4 4 2 2 2 2

RZQ-C

Θέρμανση & Ψύξη
Εξωτερική μονάδα RZQ200C RZQ250C
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 1.680x930x765
Βάρος Μονάδα kg 183 184
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 171
Θέρμανση Ονομ. m³/min 171

Ανεμιστήρας - Εξωτερική στατική πίεση Μέγ. Pa 78
Στάθμη ηχητικής 
ισχύος

Ψύξη dBA 78
Θέρμανση dBA 78

Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 57
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB -5,0~46,0

Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15,0~15,0
Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος σωλήνωσης ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. m 100
Υψομετρική διαφορά ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. m -

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 3N~ / 50 / 380-415
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 20
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 › Τεράστια γκάμα από μονάδες 2 έως 5 θυρών
 › Δυνατότητα σύνδεσης έως και 5 εσωτερικών μονάδων
 › Η εξωτερική μονάδα multi 40, 3 θυρών είναι η λύση για απαιτήσεις 

μικρότερης απόδοσης καλύτερα μονωμένων κατοικιών. Η επίτοιχη μονάδα 
κατηγορίας 15 επιτρέπει αποτελεσματική διανομή της χαμηλότερης 
απόδοσης της εξωτερικής μονάδας multi

 › Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ελέγχονται αυτόνομα και 
δεν χρειάζεται να εγκατασταθούν στο ίδιο δωμάτιο ή ακόμη και την ίδια 
χρονική στιγμή

 › Οι εξωτερικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με περιστροφικό συμπιεστή 
Daikin που διακρίνεται για τη χαμηλή στάθμη θορύβου και την υψηλή 
ενεργειακή του απόδοση

 › Δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών τύπων εσωτερικών 
μονάδων: τοίχου, δαπέδου, κρυφών οροφής, αναρτώμενων οροφής, 
κασετών κυκλικής ροής ή 4 κατευθύνσεων

Εφαρμογές multi

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερικές 

μονάδες που 
μπορούν να 
συνδεθούν

Τοίχου Δαπέδου Τύπου Flexi
Κασέτες 

κυκλικής ροής
Εντελώς 

επίπεδες κασέτες
Κρυφές οροφής

Αναρτώμενες 
οροφής

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FTX-JV FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B/FBQ-C8 FHQ-C

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

2MXS40H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2MXS50H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS40K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS52E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

3MXS68G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS68F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4MXS80E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5MXS90E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MXS-E/F/G/H/K

Θέρμανση & Ψύξη
Εξωτερική μονάδα 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 550x765x285 735x936x300 770x900x320
Βάρος Μονάδα kg 38 42 49 58 72 73
Ανεμιστήρας - 
παροχή αέρα

Ψύξη Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 36/33/30 37/34/34 45/45/41 45/45/45 52,7/49,4/43,5 54,5/46/46,0 57,1/54,5/46,0
Θέρμανση Υψηλή/Ονομ./Χαμ. m³/min 32/32/32 34/34/34 45/-/41 46,4/44,5/16,3 46,0/-/14,7 52,5/-/14,7

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 62 63 59 61 62 66
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 47 48 46 48 52
Θέρμανση Ονομ. dBA 48 50 47 49 52

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CDB 10~46 -10~46
Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -15~18

Ψυκτικό μέσο Τύπος/GWP R-410A/1975
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Μήκος σωλήνωσης ΕΞ. - ΕΣ. Μέγ. M 20 25
Υψομετρική 
διαφορά

ΕΣ.- ΕΞ. Μέγ. M 15
ΕΣ.- ΕΣ. Μέγ. M 7,5

Τροφοδοσία ισχύος Φάση / Συχνότητα / Τάση Hz / V 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 230
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 20
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Αντλία θερμότητας VRVIII-S για οικιακές εφαρμογές

 › Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα θέρμανσης που βασίζεται στην 
τεχνολογία αντλίας θερμότητας πηγής αέρα

 › Χαμηλοί λογαριασμοί ρεύματος και χαμηλές εκπομπές CO
2
 

 › Δυνατότητα σύνδεσης έως και 9 εσωτερικών μονάδων
 › Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ελέγχονται αυτόνομα και δεν 

χρειάζεται να εγκατασταθούν στο ίδιο δωμάτιο ή ακόμη και την ίδια χρονική 
στιγμή

 › Δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών τύπων εσωτερικών μονάδων: 
τοίχου, δαπέδου, κρυφών οροφής, αναρτώμενων οροφής, κασετών κυκλικής 
ροής ή 4 κατευθύνσεων

 › Λεπτές για εύκολη εγκατάσταση
 › Εύκολη εγκατάσταση χάρη στην αυτόματη λειτουργία πλήρωσης με 

ψυκτικό και την αυτόματη λειτουργία ελέγχου
 › Δυνατότητα περιορισμού του μέγιστου ορίου κατανάλωσης ρεύματος 

μεταξύ 30 και 80%, για παράδειγμα κατά τις περιόδους αυξημένης ζήτησης 
ρεύματος

Θέρμανση & Ψύξη
Εσωτερικές 

μονάδες που 
μπορούν να 
συνδεθούν

Τοίχου Δαπέδου Τύπου Flexi
Κασέτες 

κυκλικής ροής
Εντελώς 

επίπεδες κασέτες
Κρυφές οροφής

Αναρτώμενες 
οροφής

FTXG-L CTXS-K FTXS-K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FCQG-F FFQ-C FDXS-F(9) FDBQ-B /FBQ-C8 FHQ-C

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60

RXYSQ-P8V1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RXYSQ-P8V1

Διακλαδωτής BPMKS967B2 BPMKS967B3

Εσωτερικές μονάδες που μπορούν να συνδεθούν 1~2 1~3
Μέγ. απόδοση εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 14,2 20,8
Μέγ. συνδυασμός μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 71+71 60+71+71
Διαστάσεις Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 180x294x350
Βάρος kg 7 8

Θέρμανση & Ψύξη
Εξωτερική μονάδα RXYSQ4P8V1 RXYSQ5P8V1 RXYSQ6P8V1
Εύρος απόδοσης HP 4 5 6
Ψυκτική ισχύς Ονομ. kW 12,6 14,0 15,5 
Θερμική ισχύς Ονομ. kW 14,2 16,0 18,0 
Απορροφ. ισχύς 
- 50Hz

Ψύξη Ονομ. kW 3,24 3,51 4,53
Θέρμανση Ονομ. kW 3,12 3,86 4,57

EER 3,89 3,99 3,42
COP 4,55 4,15 3,94
Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων που μπορούν να συνδεθούν 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)
Δείκτης σύνδεσης 
εσωτ. μονάδων

Ελάχ. 50 62,5 70
Ονομ. -
Μέγ. 130 162,5 182

Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 1.345x900x320
Βάρος Μονάδα kg 120
Ανεμιστήρας Ρυθμός παροχής αέρα Ψύξη Ονομ. m³/min 106
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 66 67 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 50 51 53
Θέρμανση Ονομ. dBA 52 53 55

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ.~Μέγ. °CDB -5~46
Θέρμανση Ελάχ.~Μέγ. °CWΒ -20~15,5

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9 (1) / 19,1 (2) 19,1
Συνολικό μήκος σωληνώσεων Σύστημα Πραγματικό M 300 (1) / 115 (2) 300 (1) / 135 (2) 300 (1) / 145 (2)

Τροφοδοσία ισχύος Φάση/Συχνότητα /Τάση Hz/V 1N~/50/220-240
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 32,0

 (1) Στην περίπτωση που έχουν συνδεθεί εσωτερικές μονάδες VRV (2) Στην περίπτωση που έχουν συνδεθεί εσωτερικές μονάδες RA 
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Αεροκουρτίνα Biddle για ERQ

 › Δυνατότητα σύνδεσης σε αντλία θερμότητας ERQ
 › Η ERQ είναι ένα από τα πρώτα συστήματα DX με δυνατότητα 

σύνδεσης σε αεροκουρτίνα
 › Μοντέλο ελεύθερης ανάρτησης (F): εύκολη εγκατάσταση σε 

τοίχο
 › Περίοδος απόσβεσης μικρότερη του 1,5 έτους σε σύγκριση με 

την εγκατάσταση ηλεκτρικής αεροκουρτίνας
 › Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση με μειωμένα έξοδα καθώς 

δεν απαιτούνται συμπληρωματικά συστήματα νερού, λέβητες 
και συνδέσεις αερίου

 › Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα που προέρχεται από 
σχεδόν μηδενική τυρβώδη ροή, βελτιστοποιημένη ροή αέρα 
και εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας ανόρθωσης του αέρα 
εξόδου

 › Περίπου 85% απόδοση διαχωρισμού αέρα, που μειώνει κατά 
πολύ τόσο την απώλεια θερμότητας όσο και την απαιτούμενη 
απόδοση θέρμανσης της εσωτερικής μονάδας

CYQS/M/L-DK-F/C/R 

CYQM150DK80FSN
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F: Ελεύθερα αναρτώμενο μοντέλο, C: Μοντέλο κασέτας, R: Χωνευτό μοντέλο
(1) Ευνοϊκές συνθήκες  |  (2) Κανονικές συνθήκες  |  (3) Μη ευνοϊκές συνθήκες

Μικρή Μεσαία

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ BIDDLE ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ERQ
CYQS150DK80F 

*BN / *SN
CYQS200DK100F 

*BN / *SN
CYQS250DK140F 

*BN / *SN
CYQM100DK80F 

*BN / *SN
CYQM150DK80F 

*BN / *SN
CYQM200DK100F 

*BN / *SN
CYQM250DK140F 

*BN / *SN

Απορροφ. ισχύς Ανεμιστήρας μόνο Ονομ. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Θέρμανση Ονομ. kW 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Delta T Θερμοκρ. εισόδου= θερμοκρασία χώρου K 15 16 17 14 13 15
Περίβλημα Χρώμα BN: RAL9010 / SN: RAL9006 BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Διαστάσεις Ύψος Μονάδα F/C/R Mm 270 / 270 / 270 270 / 270 / 270

Πλάτος Μονάδα F/C/R Mm 1.500 / 1.500 / 1.548 2.000 / 2.000 / 2.048 2.500 / 2.500 / 2.548 1.000 / 1.000 / 1.048 1.500 / 1.500 / 1.548 2.000 / 2.000 / 2.048 2.500 / 2.500 / 2.548
Βάθος Μονάδα F/C/R Mm 290 / 821 / 561 290 / 821 / 561

Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής > Mm 420 420
Ύψος πόρτας Μέγ. M 2,3 (1)  / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 
Πλάτος πόρτας Μέγ. M 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Βάρος Μονάδα Kg 66 83 107 57 73 94 108
Ανεμιστήρας-παροχή αέρα Θέρμανση m³/h 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση dBA 49 50 51 50 51 53 54
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρού (Εξ.διάμ.) / Αερίου 9,52 / 16,0 9,52 / 19,0 9,52 / 16,0 9,52 / 19,0
Απαιτούμενα αξεσουάρ (πρέπει να παραγγέλνονται ξεχωριστά) Ενσύρματο τηλεχειριστήριο Daikin (BRC1E52A/B ή BRC1D52) Ενσύρματο τηλεχειριστήριο Daikin (BRC1E52A/B ή BRC1D52)
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 230 230

Μεγάλη
ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ BIDDLE ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ERQ CYQL100DK125F*BN / *SN CYQL150DK200F*BN / *SN CYQL200DK250F*BN / *SN CYQL250DK250F*BN / *SN
Απορροφ. ισχύς Ανεμιστήρας μόνο Ονομ. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Θέρμανση Ονομ. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Delta T Θερμοκρ. εισόδου= θερμοκρασία χώρου K 15 14 12
Περίβλημα Χρώμα BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Διαστάσεις Ύψος Μονάδα F/C/R Mm 370 / 370 / 370

Πλάτος Μονάδα F/C/R Mm 1.000 / 1.000 / 1.048 1.500 / 1.500 / 1.548 2.000 / 2.000 / 2.048 2.500 / 2.500 / 2.548
Βάθος Μονάδα F/C/R Mm 745 / 745 / 745

Απαιτούμενο διάκενο ψευδοροφής > Mm 520
Ύψος πόρτας Μέγ. M 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Πλάτος πόρτας Μέγ. M 1,0 1,5 2,0 2,5
Βάρος Μονάδα Kg 76 100 126 157
Ανεμιστήρας-παροχή αέρα Θέρμανση m³/h 3.100 4.650 6.200 7.750
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση dBA 53 54 56 57
Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρού (Εξ.διάμ.) / Αερίου 9,52 / 16,0 9,52 / 16,0 9,52 / 22,0
Απαιτούμενα αξεσουάρ (πρέπει να παραγγέλνονται ξεχωριστά) Ενσύρματο τηλεχειριστήριο Daikin (BRC1E52A/B ή BRC1D52)
Τροφοδοσία ισχύος Τάση V 230

Στάνταρ αεροκουρτίνα Biddle (cy)

Ξεχωριστό σύστημα για θέρμανση ή ψύξη

ERQ
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Εξερχόμενος ακάθαρτος 
αέρας ο οποίος έχει 
υποστεί ανταλλαγή 
θερμότητας

Καθαρός εξωτερικός 
αέρας

Εξερχόμενος καθαρός 
αέρας ο οποίος έχει υποστεί 
ανταλλαγή θερμότηταςΑκάθαρτος αέρας εσωτερικού χώρου

VAM-FA/FB Εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας

Το σύστημα εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας της 
Daikin προσαρμόζει τη θερμοκρασία και την υγρασία του 
εισερχόμενου νωπού αέρα στις συνθήκες του εσωτερικού 
χώρου. Η ισορροπία που επιτυγχάνεται μεταξύ εσωτερικού 
και εξωτερικού περιβάλλοντος, επιτρέπει σημαντική μείωση 
του απαιτούμενου φορτίου ψύξης ή θέρμανσης. Οι μονάδες 
HRV μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα ή μαζί με το 
σύστημα κλιματισμού (Σειρές VRV ή Sky Air της Daikin). 

 › Εξαερισμός με εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση 
ανάκτησης θέρμανσης, ψύξης και υγρασίας

 › Ιδανική λύση για καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία που 
απαιτούν πολύ ελεύθερο χώρο για την τοποθέτηση επίπλων, 
διακοσμητικών στοιχείων και άλλων συσκευών

 › Δωρεάν ψύξη όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 
χαμηλότερη από την εσωτερική θερμοκρασία (π.χ. κατά τη 
διάρκεια της νύχτας)

 › Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στον κινητήρα DC του 
ανεμιστήρα σε μονάδες κατηγορίας 350 έως 2.000

 › Αποτροπή απώλειας ενέργειας από υπερ-εξαερισμό με 
ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα 
με προαιρετικό αισθητήρα CO

2

 › Δυνατότητα να χρησιμοποιείται αυτόνομα ή ενσωματωμένο 
στο σύστημα Sky Air ή VRV

 › Τεράστια γκάμα μονάδων: ρυθμός παροχής άερα από 
150 έως και 2.000 m³/h

 › Προαιρετικό μεσαίο και λεπτό φίλτρο σκόνης Μ6, F7, F8, 
ώστε να πληροί τις απαιτήσεις των πελατών ή της νομοθεσίας

 › Βραχύτερος χρόνος εγκατάστασης χάρη στην εύκολη 
ρύθμιση της ονομαστικής παροχής αέρα, έτσι ώστε να 
υπάρχει μικρότερη ανάγκη διαφραγμάτων σε σύγκριση με τις 
παραδοσιακές εγκαταστάσεις

 › Ειδικά κατασκευασμένο στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας με 
Χαρτί Υψηλής Απόδοσης (HEP)

 › Δεν απαιτείται σωλήνωση αποστράγγισης
 › Δυνατότητα λειτουργίας σε υπερπίεση ή υποπίεση
 › Ολοκληρωμένη λύση παροχής νωπού αέρα χάρη στα 

συστήματα VAM και τους ηλεκτρικούς θερμαντήρες που 
παρέχονται και τα δύο από την Daikin
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RH: Σχετική υγρασία        SA: Παροχή αέρα (προς τον εσωτερικό χώρο)        RA: Αέρας επιστροφής (από τον εσωτερικό χώρο) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

SA
27,4 °C

63% RH

RA
26 °C

50% RH

30,6 °C
62% RH

32 °C
70% RH

Εσωτερικά διαμορφωμένο ένθετο

Θερμοκρασία και 

υγρασία

SA
Εσωτερικά  
διαμορφωμένο  
ένθετο
RA

Χαρτί Υψηλής Απόδοσης (HEP)

Ηλεκτρικός θερμαντήρας VH για VAM

Εξαερισμός

Ολοκληρωμένη λύση παροχής νωπού αέρα χάρη στα συστήματα VAM και τους ηλεκτρικούς θερμαντήρες που παρέχονται και τα δύο από την Daikin
 › Μεγαλύτερη άνεση σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, χάρη στον εξωτερικό αέρα που έχει θερμανθεί
 › Δυνατότητα ενσωμάτωσης ηλεκτρικού θερμαντήρα (δεν απαιτούνται επιπρόσθετα αξεσουάρ)
 › Στάνταρ διπλός αισθητήρας ροής και θερμοκρασίας
 › Ευέλικτη ρύθμιση με ρυθμιζόμενο σημείο ρύθμισης
 › Μεγαλύτερη ασφάλεια με 2 ηλεκτρικές ασφάλειες: χειροκίνητη & αυτόματη
 › Ενσωμάτωση BMS χάρη σε: 

• Ψυχρές επαφές για την ένδειξη σφαλμάτων 
• Είσοδο 0-10 VDC για τον έλεγχο του σημείου ρύθμισης

 › Εύρος απόδοσης από 1 έως 2,5 kW

Εξαερισμός VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB
Απορροφ. ισχύς 
- 50Hz

Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας Ονομ. Εξαιρετικά υψηλή kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852
Πρόγραμμα παράκαμψης Ονομ. Εξαιρετικά υψηλή kW 0,116 0,141 0,132 0,178 0,196 0,373 0,375 0,828 0,852

Απόδοση εναλλαγής θερμοκρασίας - 50Hz Εξαιρετικά υψηλή/Υψηλή/Χαμηλή % 74/74/79 72/72/77 75/75/80 74/74/77 74/74/76 75/75/76,5 75/75/78
Απόδοση ανταλλαγής 
ενθαλπίας - 50Hz

Ψύξη Εξαιρετικά υψηλή/Υψηλή/Χαμηλή % 58/58/64 58/58/62 61/61/67 58/58/63 60/60/62 61/61/63 61/61/64 61/61/66
Θέρμανση Εξαιρετικά υψηλή/Υψηλή/Χαμηλή % 64/64/69 64/64/68 65/65/70 62/62/67 63/63/66 65/65/67 66/66/68 66/66/70

Πρόγραμμα λειτουργίας Πρόγραμμα εναλλαγής θερμότητας/Πρόγραμμα παράκαμψης/Πρόγραμμα ανανέωσης αέρα
Σύστημα ανταλλαγής θερμότητας Ολική εναλλαγή θερμότητας (αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα θερμότητα) μέσω εναλλάκτη αέρα-αέρα σταυρωτής ροής
Στοιχείο ανταλλαγής θερμότητας Ειδικά επεξεργασμένο άφλεκτο χαρτί
Περίβλημα Υλικό Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 285x776x525 301x828x816 364x1.004x868 364x1.004x1.156 726x1.512x868 726x1.512x1.156
Βάρος Μονάδα kg 24 33 52 55 64 131 152
Ανεμιστήρας-
παροχή αέρα - 50Hz

Πρόγραμμα ανταλλαγής θερμότητας Εξαιρετικά υψηλή m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Πρόγραμμα παράκαμψης Εξαιρετικά υψηλή m³/h 150 250 350 500 650 800 1.000 1.500 2.000

Ανεμιστήρας-Εξωτερική στατική πίεση - 50 Hz Εξαιρετικά υψηλή Pa 69 64 98 93 137 157 137
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης - 50 Hz

Πρόγραμμα ανταλλαγής θερμότητας Εξαιρετικά υψηλή dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33 34,5 36 39,5 40
Πρόγραμμα παράκαμψης Εξαιρετικά υψηλή dBA 27 / 28,5 28 / 29 32 33,5 34,5 36 40,5 40

Εύρος λειτουργίας Ελάχ. °CDB -15
Μέγ. °CDB 50
Σχετική υγρασία % 80% ή λιγότερο

Διάμετρος αγωγού σύνδεσης mm 100 150 200 250 350
Φίλτρο αέρα Τύπος Ινώδες υλικό (fleece) με πολλαπλό φάσμα διευθύνσεων
Τροφοδοσία ισχύος Φάση/Συχνότητα /Τάση Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Ρεύμα Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 15 16



62

Μεγάλο εύρος παροχής αέρα
Σε εγκαταστάσεις στις οποίες οι επαγγελματικές μονάδες εξαερισμού της Daikin δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις εξαερισμού 
λόγω κτιριακών περιορισμών (μεγάλα αίθρια, αίθουσες δεξιώσεων κ.λπ.), οι μονάδες διαχείρισης αέρα αποτελούν την ιδανική λύση. Η 
μεγάλη γκάμα συστημάτων διαχείρισης αέρα της Daikin μπορεί να εξυπηρετήσει παροχές αέρα από 500 m³/h έως 140.000 m³/h. Η 
μονάδα διαχείρισης αέρα μπορεί να διαμορφωθεί για οποιαδήποτε παροχή αέρα, προσαρμόζοντας τις διαστάσεις της διατομής του 
σωλήνα παροχής κατά την εγκατάσταση.
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D-AHU Professional

1.100 m3/h έως και 140.000 m3/h

D-AHU Easy

500 m3/h έως και 30.000 m3/h

D-AHU Energy

1.500 m3/h έως και 70.000 m3/h

Η πιο ευέλικτη λύση

Ιδανική για την κάλυψη των 
βασικών αναγκών AHU

Η καλύτερη εποχιακή αποδοτικότητα 
και απόδοση επένδυσης

Μονάδες διαχείρισης αέρα Daikin
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Το ASTRA είναι το ισχυρό λογισμικό, το οποίο δημιούργησε η Daikin για να προσφέρει 
γρήγορη και πλήρη συντήρηση για τον πελάτη, ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιεί την 
τεχνική επιλογή και την οικονομική αξιοποίηση κάθε μονάδας AHU. Πρόκειται για ένα πλήρες 
εργαλείο, το οποίο μπορεί να διαμορφώσει οποιοδήποτε τύπο προϊόντος και να ανταποκριθεί 
πλήρως στις αυστηρότερες ανάγκες σχεδιασμού. Το αποτέλεσμα είναι μια πλήρης οικονομική 
προσφορά που περιλαμβάνει όλες τις τεχνικές πληροφορίες και τα σχέδια, το ψυχρομετρικό 
διάγραμμα με τη σχετική επεξεργασία αέρα και τις καμπύλες απόδοσης του ανεμιστήρα. 

Το λογισμικό ASTRA διαθέτει ένα συγκεκριμένο τμήμα στοιχείου αντλίας θερμότητας 
DX με δυνατότητα υπολογισμού της απόδοσης ψύξης και θέρμανσης, με την 
αυτόματη επιλογή της κατάλληλης θερμοεκτονωτικής βαλβίδας Daikin.

Πακέτο νωπού αέρα Daikin - plug & play
Οι σειρές D-AHU Professional και Energy προσφέρουν μια 
ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει σύστημα ελέγχου 
μονάδας (EKEXV, EKEQ, DDC) τοποθετημένο και ρυθμισμένο από 
το εργοστάσιο, το οποίο εγκαθίσταται και συνδέεται άμεσα στις 
μονάδες συμπύκνωσης ERQ και VRV της Daikin.
Η ευκολότερη λύση σε ένα πακέτο!

Απόδοση επένδυσης
Η μονάδα διαχείρισης αέρα (AHU , Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα) 
είναι σημαντική για ένα αποτελεσματικό σύστημα κλιματισμού 
και, παρότι η αρχική επένδυση μπορεί να φαίνεται υψηλή, η 
εξοικονόμηση χάρη στον προηγμένο σχεδιασμό και την απόδοση 
λειτουργίας, εξασφαλίζουν γρήγορη απόσβεση της επένδυσης. Η 
σειρά AHU Energy έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίζει εξαιρετική 
απόδοση, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας και τους 
λογαριασμούς ρεύματος. Στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής των 
15 ετών του εξοπλισμού, το αποτέλεσμα θα είναι σημαντική 
εξοικονόμηση, ειδικά σε μια εποχή που η τιμή του ρεύματος 
αυξάνεται συνεχώς.

Προκαθορισμένα μεγέθη
Διατίθενται 27 στάνταρ μεγέθη, βελτιστοποιημένα για να 
επιτυγχάνουν τον καλύτερο συνδυασμό μεταξύ ανταγωνιστικότητας 
και κατασκευαστικής τυποποίησης. Ωστόσο, ο τμηματικός 
σχεδιασμός των συστημάτων της Daikin σημαίνει ότι μπορούμε να 
προσαρμόσουμε το μέγεθος των μονάδων με διαβαθμίσεις του 1 
cm και να τις συναρμολογήσουμε επιτόπου, χωρίς συγκολλήσεις, 
ανάλογα με τους περιορισμούς του χώρου εγκατάστασης.

Εξαρτήματα υψηλής απόδοσης
Όλες οι μονάδες διαχείρισης αέρα της Daikin έχουν σχεδιαστεί 
για μέγιστη ενεργειακή απόδοση. Τα πάνελ πολυουρεθάνης 
ή πετροβάμβακα εξασφαλίζουν άριστη θερμομόνωση. Τα 
φίλτρα παρέχονται σε μια μεγάλη γκάμα κλάσεων αποδοτικού 
φιλτραρίσματος.
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Γιατί να χρησιμοποιήσετε μονάδες ERQ για 
σύνδεση σε μονάδες διαχείρισης αέρα;

Υψηλά επίπεδα άνεσης
Οι μονάδες ERQ της Daikin αντιδρούν γρήγορα σε διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του αέρα παροχής, με αποτέλεσμα σταθερή εσωτερική 
θερμοκρασία με αφύγρανση που έχει σαν αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα άνεσης για τον τελικό χρήστη.

Εύκολος σχεδιασμός και εγκατάσταση
Το σύστημα σχεδιάζεται και εγκαθίσταται εύκολα καθώς δεν απαιτούνται επιπρόσθετα συστήματα νερού, όπως λέβητες, δεξαμενές, 
συνδέσεις αερίου κ.λπ. Έτσι μειώνεται και η συνολική δαπάνη του συστήματος.

Υψηλή απόδοση
Οι αντλίες θερμότητας της Daikin διακρίνονται για την υψηλή τους ενεργειακή απόδοση με τιμές COP έως και 4,56 στο πρόγραμμα 
θέρμανσης1. 
1 αντλία θερμότητας ERQ100AV1

Ευέλικτες επιλογές ελέγχου 

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία της εγκατάστασης, 
παρέχονται 3 τύποι συστημάτων ελέγχου.

Σύστημα ελέγχου x: 
έλεγχος θερμοκρασίας αέρα (θερμοκρασία εξόδου, θερμοκρασία αναρρόφησης, θερμοκρασία χώρου) μέσω εξωτερικής συσκευής 
(ελεγκτής DDC)

Σύστημα ελέγχου y:
έλεγχος θερμοκρασίας εξάτμισης μέσω συστήματος ελέγχου της Daikin (δεν απαιτείται ελεγκτής DDC)

Σύστημα ελέγχου z:
έλεγχος θερμοκρασίας αέρα (θερμοκρασία αναρρόφησης, θερμοκρασία χώρου) μέσω συστήματος ελέγχου της Daikin (δεν απαιτείται 
ελεγκτής DDC)

Μονάδες ERQ για συνδυασμό με μονάδες διαχείρισης αέρα
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Δυνατότητα X (Σύστημα ελέγχου Td/Tr): 
Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα μέσω ελεγκτή DDC

Η θερμοκρασία του χώρου ελέγχεται ως λειτουργία του αέρα 
αναρρόφησης ή εξόδου της μονάδας διαχείρισης αέρα (επιλογή 
πελάτη). Ο ελεγκτής DDC μετατρέπει τη διαφορά θερμοκρασίας 
μεταξύ του σημείου ρύθμισης και της θερμοκρασίας αναρρόφησης 
αέρα (ή της θερμοκρασίας εξαγωγής αέρα ή της θερμοκρασίας 
του χώρου) σε μια τάση αναφοράς (0-10 V), η οποία μεταφέρεται 
στο κιβώτιο ελέγχου Daikin (EKEQFCBA). Αυτή η τάση αναφοράς 
θα χρησιμοποιηθεί ως η κύρια τιμή εισόδου για τον έλεγχο της 
συχνότητας του συμπιεστή.

Δυνατότητα Y (Σύστημα ελέγχου Te/Tc): 
Μέσω σταθερής θερμοκρασίας εξάτμισης

Ο πελάτης μπορεί να ρυθμίσει μια σταθερή θερμοκρασία εξάτμισης 
μεταξύ 3 °C και 8 °C. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία του 
χώρου ελέγχεται μόνο έμμεσα. Το φορτίο ψύξης καθορίζεται από 
την πραγματική θερμοκρασία εξάτμισης (δηλαδή, το φορτίο στον 
εναλλάκτη θερμότητας). Ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο της Daikin 
(BRC1D52 ή BRC1E52A/B - προαιρετικό) μπορεί να συνδεθεί για την 
ένδειξη σφαλμάτων.

Δυνατότητα Z (Σύστημα ελέγχου Ts/Tr): 
Χρήση ενσύρματου τηλεχειριστηρίου Daikin 
(BRC1D52 ή BRC1E52A/B - προαιρετικό)

Το σημείο ρύθμισης μπορεί να καθοριστεί με το στάνταρ ενσύρματο 
τηλεχειριστήριο της Daikin. Η απομακρυσμένη ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση (ON/OFF) μπορεί να επιτευχθεί με έναν προαιρετικό 
αντάπτορα KRP4A51.

Δεν πρέπει να συνδεθεί εξωτερικός ελεγκτής DDC. Το φορτίο ψύξης 
καθορίζεται από τη θερμοκρασία αναρρόφησης αέρα και το σημείο 
ρύθμισης στον ελεγκτή της Daikin.

DDC

Ts

TR

Te

AHU

Εσωτ. χώρος

Td

Ts

TR

Te
AHU

Εσωτ. χώρος

Td

Κιβώτιο 
ελέγχου 
Daikin: 

EKEQFCB

Κιβώτιο 
ελέγχου 
Daikin:

EKEQFCB

BRC1D52
BRC1E52A/B

BRC1D52
BRC1E52A/B

Ts

TR

Te

AHU

Εσωτ. χώρος

Td
Κιβώτιο 
ελέγχου 
Daikin:

EKEQDCB 
EKEQMCB

KRP4A51

ON / OFF

Ts = Θερμοκρασία αναρρόφησης αέρα
Td = Θερμοκρασία εξαγωγής αέρα
Tr = Θερμοκρασία εσωτ. χώρου
Te = Θερμοκρασία εξάτμισης
AHU = Μονάδα διαχείρισης αέρα (KKM)
DDC = Ελεγκτής ψηφιακής οθόνης

* EKEQMCB (για εφαρμογή "multi")

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ευελιξία εγκατάστασης,  
προσφέρονται 3 τύποι συστημάτων ελέγχου:

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΙΤ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυνατότητα x

EKEQFCB

Απαιτείται ελεγκτής DDC
Έλεγχος θερμοκρασίας με τη χρήση της θερμοκρασίας αναρρόφησης ή εξόδου αέρα

Δυνατότητα y Όταν χρησιμοποιείται σταθερή θερμοκρασία εξάτμισης, δεν μπορεί να ρυθμιστεί σημείο ρύθμισης με τη χρήση τηλεχειριστηρίου

Δυνατότητα z
EKEQDCB 

EKFQMCB*
Με χρήση ενσύρματου τηλεχειριστηρίου Daikin (BRC1D52 ή BRC1E52A/B - προαιρετικό)
Έλεγχος θερμοκρασίας με τη χρήση της θερμοκρασίας αναρρόφησης αέρα

Ευέλικτες δυνατότητες ελέγχου για εφαρμογές διαχείρισης αέρα
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Μία σειρά μονάδων συμπύκνωσης R-410A με σύστημα inverter 
για σύνδεση ζεύγους με μονάδες διαχείρισης αέρα.

 › Μονάδες με σύστημα Inverter
 › Μεγάλο εύρος απόδοσης (από κατηγορία 100 έως 250) 
 › Αντλία θερμότητας
 › R-410A
 › Διατίθεται ευρεία γκάμα κιτ θερμοεκτονωτικών βαλβίδων
 › Μπορούν να συνδεθούν έως 4 μονάδες ERQ σε έναν 

εναλλάκτη (συστοιχία) μίας μονάδας διαχείρισης αέρα

Το  «Πακέτο νωπού αέρα Daikin» προσφέρει μια ολοκληρωμένη 
λύση Plug & Play που περιλαμβάνει AHU, ERQ ή μονάδα 
συμπύκνωσης VRV και όλα τα συστήματα ελέγχου της μονάδας 
(EKEQ, EKEX, ελεγκτής DDC), τοποθετημένα και ρυθμισμένα από 
το εργοστάσιο. Η ευκολότερη λύση σε ένα πακέτο.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1
Εύρος απόδοσης HP 4 5 6
Ψυκτική ισχύς Ονομ. kW 11,2 14,0 15,5
Θερμική ισχύς Ονομ. kW 12,5 16,0 18,0
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 2,81 3,51 4,53

Θέρμανση Ονομ. kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος Mm 1.345x900x320
Βάρος Μονάδα Kg 120
Ανεμιστήρας-
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 106
Θέρμανση Ονομ. m³/min 102 105

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Ονομ. dBA 66 67 69
Στάθμη ηχητικής 
πίεσης

Ψύξη Ονομ. dBA 50 51 53
Θέρμανση Ονομ. dBA 52 53 55

Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ./Μέγ. °CDB -5/46
Θέρμανση Ελάχ./Μέγ. °CWΒ -20/15,5
Θερμοκρασία 
στοιχείου

Θέρμανση Ελάχ. °CDB 10
Ψύξη Μέγ. °CDB 35

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. Mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. Mm 15,9 19,1
Συμπυκνωμάτων Εξ.διάμ. mm 26x3

Τροφοδοσία ισχύος Φάση/Συχνότητα /Τάση Hz/V 1N~/50/220-240
Ρεύμα Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 32,0

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ERQ125AW1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
Εύρος απόδοσης HP 5 8 10
Ψυκτική ισχύς Ονομ. kW 14,0 22,4 28,0
Θερμική ισχύς Ονομ. kW 16,0 25,0 31,5
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 3,52 5,22 7,42

Θέρμανση Ονομ. kW 4,00 5,56 7,70
EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Βάρος Μονάδα kg 159 187 240
Ανεμιστήρας-
παροχή αέρα

Ψύξη Ονομ. m³/min 95 171 185
Θέρμανση Ονομ. m³/min 95 171 185

Στάθμη ηχητικής ισχύος Ονομ. dBA 72 78
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 54 57 58
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Ελάχ./Μέγ. °CDB -5/43

Θέρμανση Ελάχ./Μέγ. °CWΒ -20/15
Θερμοκρασία 
στοιχείου

Θέρμανση Ελάχ. °CDB 10
Ψύξη Μέγ. °CDB 35

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 15,9 19,1 22,2

Τροφοδοσία ισχύος Φάση/Συχνότητα /Τάση Hz/V 3N~/50/400
Ρεύμα Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 25

ERQ Εφαρμογή διαχείρισης αέρα (ζεύγος)

F1 - F2

Σωληνώσεις ψυκτικού

Μονάδα 

διαχείρισης αέρα 

Daikin
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Η Daikin προσφέρει επίσης μια σειρά κιτ εκτονωτικών βαλβίδων και 
κιβωτίων ελέγχου για τη σύνδεση μονάδων συμπύκνωσης ERQ σε 
μονάδες διαχείρισης αέρα άλλων κατασκευαστών.

Επισκόπηση των εκτονωτικών βαλβίδων και των κιβωτίων ελέγχου

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ EKEQFCB EKEQDCB
Εφαρμογή Ζεύγος
Εξωτερική μονάδα ERQ
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 132x400x200
Βάρος Μονάδα kg 3,9 3,6
Τροφοδοσία ισχύος Φάση/Συχνότητα /Τάση Hz/V 1~/50/230

EKEQ - Κιβώτιο ελέγχου για εφαρμογές διαχείρισης αέρα

EKEXV - Κιτ θερμοεκτονωτικής βαλβίδας για εφαρμογές διαχείρισης αέρα
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος x Πλάτος x Βάθος mm 401x215x78
Βάρος Μονάδα kg 2,9
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ονομ. dBA 45
Εύρος λειτουργίας Θερμοκρασία εισερχ. 

αέρα στο στοιχείο
Θέρμανση Ελάχ. °CDB 10 (1)
Ψύξη Μέγ. °CDB 35 (2)

Ψυκτικό μέσο Τύπος R-410A
Συνδέσεις 
σωληνώσεων

Υγρού Εξ.διάμ. mm 6,35 9,52
Αερίου Εξ.διάμ. mm 6,35 9,52

(1) Η θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα στο στοιχείο κατά τη λειτουργία θέρμανσης μπορεί να μειωθεί σε -5°CDB. Επικοινωνήστε με τον τοπικό επίσημο έμπορο για περισσότερες πληροφορίες. (2) Σχετική υγρασία 45%.

Πίνακας συνδυασμού ERQ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΕΚΤΟΝΩΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 63 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 80 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 100 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 125 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 140 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 200 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 250
EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250

1~
ERQ100AV1 P P P P - - -
ERQ125AV1 P P P P P - -
ERQ140AV1 - P P P P - -

3 ~

ERQ125AW1 P P P P P - -
ERQ200AW1 - - P P P P P

ERQ250AW1 - - - P P P P

P: Ζεύγος: Ο συνδυασμός εξαρτάται από τον όγκο των στοιχείων των μονάδων διαχείρισης αέρα.
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Εφαρμογές εξαερισμού, μονάδων 

συμπύκνωσης & KKM 86

Sky Air 86

Αισθητήρες και 
άλλες συσκευές

Κατάλογος 
προαιρετικών 
εξαρτημάτων

Συστήματα ελέγχου
Μεμονωμένα συστήματα ελέγχου 68

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο/

τηλεχειριστήριο υπερύθρων 70

Συστήματα ελέγχου Siesta Sky Air 70

Κεντρικά συστήματα ελέγχου 74
Κεντρικό τηλεχειριστήριο / Ενιαίος έλεγχος  

ON/OFF / Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού 74

DTA113B51 75

 75

Έλεγχος διαχείρισης 78
 76

Στάνταρ διασυνδέσεις 
πρωτοκόλλων 80

Διασύνδεση KNX 80

 81

 81

Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου 82

Ενσύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου 82
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ARC*/BRC* Μεμονωμένα συστήματα ελέγχου

BRC944B2*/BRC1D52
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
 › Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού:
•	 Πέντε ημερήσιες λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν ως εξής:

 - σημείο ρύθμισης: η μονάδα ενεργοποιείται και λειτουργεί σταθερά στην 
κανονική λειτουργία

 - OFF: η μονάδα απενεργοποιείται1

 - όρια: η μονάδα ενεργοποιείται και υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ελάχ./
μέγ. θερμοκρασίας (πρβ. περιορισμένη λειτουργία για περισσότερες 
λεπτομέρειες)

 › Λειτουργία Home leave (αντιπαγετική προστασία): κατά την απουσία σας, η 
θερμοκρασία μπορεί να διατηρηθεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο  
Η δυνατότητα αυτή μπορεί επίσης να θέσει εντός και εκτός λειτουργίας τη 
μονάδα

 › Εύχρηστη λειτουργία του συστήματος HRV, χάρη στη χρήση ενός κουμπιού 
για το πρόγραμμα εξαερισμού και την ταχύτητα ανεμιστήρα

 › Συνεχής παρακολούθηση του συστήματος για δυσλειτουργίες 
80 εξαρτημάτων συνολικά

 › Άμεση εμφάνιση θέσης και κωδικών βλάβης
 › Μειωμένος χρόνος και κόστος συντήρησης

Οθόνη
 › Πρόγραμμα λειτουργίας1

 › Eξαερισμός ανάκτησης  θερμότητας (HRV) είναι ενεργός
 › Έλεγχος αυτόματης εναλλαγής ψύξης/θέρμανσης
 › Ένδειξη κεντρικού ελέγχου
 › Ένδειξη κεντρικού ελέγχου
 › Επιλεγμένη θερμοκρασία1

 › Κατεύθυνση ροής αέρα1

 › Προγραμματισμένος χρόνος
 › Λειτουργία επιθεώρησης/δοκιμής
 › Ταχύτητα ανεμιστήρα1

 › Φίλτρο καθαρού αέρα
 › Απόψυξη/θερμή εκκίνηση (hot start)
 › Δυσλειτουργία

ARC4*/BRC4*/BRC7*
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων
Κουμπιά λειτουργίας: ON / OFF, έναρξη / διακοπή προγράμματος 
χρονοδιακόπτη, ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προγράμματος 
χρονοδιακόπτη, προγραμματισμένος χρόνος, ρύθμιση θερμοκρασίας, 
κατεύθυνση ροής αέρα (1), πρόγραμμα λειτουργίας, έλεγχος ταχύτητας 
ανεμιστήρα, μηδενισμός ένδειξης φίλτρου (2), ένδειξη επιθεώρησης 
(2)/ δοκιμαστικής λειτουργίας (2) Οθόνη: Πρόγραμμα λειτουργίας, 
αλλαγή μπαταρίας, ρύθμιση θερμοκρασίας, κατεύθυνση ροής αέρα 
(1), προγραμματισμένος χρόνος, ταχύτητα ανεμιστήρα, επιθεώρηση / 
δοκιμαστική λειτουργία (2)

1. Δεν ισχύει για FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ 
2. Για μονάδες FX** μόνο 
3. Για όλα τα χαρακτηριστικά του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στο 
 εγχειρίδιο λειτουργίας

BRC3A61
Απλοποιημένο και ενσωματωμένο 
τηλεχειριστήριο για κλιματιστικά ξενοδοχείων
Μικρό, εύχρηστo, ιδανικό για χρήση σε δωμάτια ξενοδοχείων

Κουμπιά λειτουργίας: ON/OFF, έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα, ρύθμιση 
θερμοκρασίας

Οθόνη: Εξαερισμός με Ανάκτηση Θερμότητας (HRV) σε λειτουργία, ρύθμιση 
θερμοκρασίας, πρόγραμμα λειτουργίας, ένδειξη κεντρικού ελέγχου, 
ταχύτητα ανεμιστήρα, απόψυξη/θερμή εκκίνηση (hot start), δυσλειτουργία

BRC2C51
Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο
Απλό, εύχρηστo και μικρών διαστάσεων, κατάλληλo για χρήση σε δωμάτια 
ξενοδοχείων

Κουμπιά λειτουργίας: ON/OFF, επιλογή προγράμματος λειτουργίας, έλεγχος 
ταχύτητας ανεμιστήρα, ρύθμιση θερμοκρασίας

Οθόνη: Έλεγχος αυτόματης εναλλαγής ψύξης/θέρμανσης, Εξαερισμός 
με Ανάκτηση Θερμότητας (HRV) σε λειτουργία, ρύθμιση θερμοκρασίας, 
πρόγραμμα λειτουργίας, ένδειξη κεντρικού ελέγχου, ταχύτητα ανεμιστήρα, 
απόψυξη/θερμή εκκίνηση (hot start), αποκατάσταση δυσλειτουργίας, 
επιλογή προγράμματος λειτουργίας, έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα, 
μηδενισμός ένδειξης φίλτρου, επιθεώρηση/δοκιμαστική λειτουργία

1 Στο BRC944B2 είναι διαθέσιμες μόνο οι λειτουργίες που 
επισημαίνονται με "1"

ΝΕΟ

BRC3A61BRC2C51BRC4*/BRC7*ARC466A1BRC1D52 BRC944B2

Απλοποιημένο ενσύρματο τηλεχειριστήριο  
για κλιματιστικά ξενοδοχείων
 › Περιβάλλον χρήστη με σύμβολα για έξυπνο έλεγχο
 › Οι λειτουργίες περιορίζονται στις βασικές ανάγκες του πελάτη
 › Μοντέρνο σχέδιο
 › Εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη δυνατότητα περιορισμού του σημείου ρύθμισης
 › Επίπεδο πίσω πάνελ για εύκολη εγκατάσταση
 › Διατίθεται σε 2 εκδόσεις:

•	 Τύπος	αντλίας	θερμότητας:	θερμοκρασία,	ταχύτητα	ανεμιστήρα,	ON/OFF 
•	 Τύπος	ανάκτησης	θερμότητας:	θερμοκρασία,	πρόγραμμα	λειτουργίας,	ταχύτητα	ανεμιστήρα,	ON/OFF

 › Αντικαθιστά τα υπάρχοντα BRC2C51 & BRC3A61
 › Διαθέσιμο την άνοιξη του 2014
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Γραφική απεικόνιση ενδεικτικής 
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 

(η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε 
συνδυασμό με FCQG και FCQHG)

BRC1E52A/B Μοντέρνο και φιλικό προς το χρήστη τηλεχειριστήριο

Μια σειρά από λειτουργίες 
εξοικονόμησης ενέργειας που 
μπορούν να επιλεχθούν μεμονωμένα
 › Όριο εύρους θερμοκρασίας
 › Λειτουργία Setback
 › Σύνδεση αισθητήρων παρουσίας και δαπέδου  

(διαθέσιμες στη νέα κασέτα κυκλικής ροής)
 › Ένδειξη kWh
 › Αυτόματη επανεκκίνηση ρυθμισμένης θερμοκρασίας
 › Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης

Όριο εύρους θερμοκρασίας που 
αποτρέπει την υπερβολική θέρμανση 
ή ψύξη
Εξοικονομήστε ενέργεια περιορίζοντας το κατώτερο όριο θερμοκρασίας στη 
λειτουργία ψύξης και το ανώτερο όριο θερμοκρασίας στη λειτουργία θέρμανσης.

Σημείωση: Διαθέσιμο επίσης στη λειτουργία αυτόματης εναλλαγής ψύξης/θέρμανσης.

Η ένδειξη kWh σας βοηθά να 
παρακολουθείτε την κατανάλωσή σας
Η ένδειξη kWh εμφανίζει μια ενδεικτική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της 
τελευταίας ημέρας/ μήνα/ έτους.

Άλλες λειτουργίες
 › Μπορούν να ρυθμιστούν έως και 3 ανεξάρτητα προγράμματα, έτσι ώστε ο 

χρήστης να μπορεί εύκολα να αλλάξει ο ίδιος το πρόγραμμα καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους (π.χ. καλοκαίρι, χειμώνας, ενδιάμεσες εποχές)

 › Δυνατότητα περιορισμού κάποιων λειτουργιών του μενού Εύκολο στη χρήση: 
απευθείας πρόσβαση σε όλες τις βασικές λειτουργίες

 › Εύκολη ρύθμιση: σαφές γραφικό περιβάλλον χρήστη για προηγμένες ρυθμίσεις 
μενού

 › Ρολόι πραγματικού χρόνου με αυτόματη ενημέρωση θερινής ώρας
 › Ενσωματωμένη εφεδρική ισχύς: σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, όλες οι 

ρυθμίσεις παραμένουν αποθηκευμένες για έως και 48 ώρες
 › Υποστήριξη πολλών γλωσσών 

 - Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Γαλλικά, 
Ελληνικά, Ρώσικα, Τούρκικα, Πολωνικά (BRC1E52A)

 - Αγγλικά, Γερμανικά, Τσέχικα, Κροατικά, Ουγγαρέζικα, Ρουμανικά, Σλοβακικά, 
Βουλγαρικά, Σλοβακικά, Σερβικά, Αλβανικά (BRC1E52B)

Εξοικονομήστε 
ενέργεια
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Εσωτερικές μονάδες Siesta Sky Air Ελεγκτές

ACQ-C κασέτα οροφής 4 κατευθύνσεων
- Στάνταρ τηλεχειριστήριο υπερύθρων  (ARCWLA) σε κουτί του διασκομητικού πάνελ ADP125A
- Προαιρετικό ενσύρματο τηλεχειριστήριο ARCWLB
- Προαιρετικό ομαδικό χειριστήριο R04084124324

AHQ-C αναρτώμενη οροφής 
- Στάνταρ τηλεχειριστήριο υπερύθρων  (ARCWLA) σε κουτί της εσωτερικής μονάδας
- Προαιρετικό ενσύρματο τηλεχειριστήριο ARCWB
- Προαιρετικό ομαδικό χειριστήριο R04084124324

ABQ-C κρυφή οροφής - Στάνταρ ενσύρματο τηλεχειριστήριο υπερύθρων (ARCWB) σε κουτί της εσωτερικής μονάδας
- Προαιρετικό ομαδικό χειριστήριο R04084124324

Επισκόπηση χειριστηρίων για Siesta Sky Air

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) ARCWB: 0,15 m x 0,21 m x 0,04 m.
Το ARCWB διατίθεται με καλώδιο 10 μέτρων στο στάνταρ εξοπλισμό, το οποίο μπορεί να επεκταθεί έως 15 μέτρα. 
Με το ARCWB μπορείτε να ελέγχετε μόνο μία εσωτερική μονάδα κάθε φορά. Ομαδικός έλεγχος είναι δυνατός μόνο όταν χρησιμοποιείτε 
το R04084124324.

Χαρακτηριστικό ARCWB 

Προαιρετικό για AHQ-C και ACQ-C
Στάνταρ για ABQ-C

1 Διακόπτης ON/OFF Στάνταρ

2 Ρύθμιση θερμοκρασίας

Προεπιλεγμένο εύρος 16-30 °C Στάνταρ

Προεπιλεγμένο εύρος 20-30 °C Με επιλογή μικροδιακόπτη

Δυνατότητα εναλλαγής °C και °F Στάνταρ

3 Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου στο τηλεχειριστήριο Στάνταρ

4 Ψύξη / Ανεμιστήρας αφύγρανση/ Θέρμανση / Αυτόματο Στάνταρ

5 Λειτουργία ύπνου Στάνταρ

6 Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα Στάνταρ

7 Χρονοδιακόπτης καθυστέρησης Καθυστέρηση 1, 2 & 4 ώρες

8 Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης 7 ημερών Στάνταρ

9 Οθόνη ρολογιού πραγματικής ώρας Στάνταρ

10 Επιλογή κίνησης πτερυγίων

Πρόγραμμα ON/OFF κίνησης πτερυγίων Στάνταρ

Αλλαγή επιλογής κίνησης  
(αποτροπή ρευμάτων/λερώματος ή στάνταρ) Στάνταρ

11 Οθόνη LCD χωρίς οπίσθιο φωτισμό Στάνταρ

12 Κλείδωμα πλήκτρων Στάνταρ

13 'Ενδειξη κωδικών σφαλμάτων Στάνταρ

14 Δέκτης IR για συμβατότητα με τηλεχειριστήριο υπερύθρων 
(απενεργοποιείται όταν η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργή) Στάνταρ

15 Μνήμη τελευταίας κατάστασης από PCB εσωτερικής μονάδας Στάνταρ

16 Αθόρυβη λειτουργία Με επιλογή μικροδιακόπτη

17 Λειτουργία Turbo Με επιλογή μικροδιακόπτη

18 Μοντέλο ελέγχου συμπιεστή (εξαναγκασμένη ενεργ. συμπιεστή) Στάνταρ

19 Κωδικός σφάλματος inverter Daikin Στάνταρ

20 Θύρα επικοινωνίας UART (για πρωτόκολλο Daikin) Στάνταρ

21 Εφεδρική μπαταρία Στάνταρ

Επισκόπηση χαρακτηριστικών 

ARCWLA / ARCWB Μεμονωμένα συστήματα ελέγχου Siesta 
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Ενσωμάτωση  
RA, Sky Air, VRV  
και AHU σε BMS ή  
σε οικιακά συστήματα 
αυτοματισμών

RTD-NET
 › Διασύνδεση Modbus για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

Sky Air, VRV, VAM και VKM

RTD-10
 › Προηγμένη ενσωμάτωση σε BMS των Sky Air, VRV, VAM και 

VKM μέσω: 
 - Modbus
 - Τάσης (0-10 V)
 - Αντίστασης

 › Λειτουργίας κύκλου λειτουργίας/ετοιμότητας για αίθουσες 
server 

RTD-20
 › Προηγμένος έλεγχος Sky Air, VRV, VAM/VKM και αεροκουρτίνων
 › Έλεγχος ζώνης κλώνου ή ανεξάρτητος έλεγχος ζώνης
 › Μεγαλύτερη άνεση χάρη στην ενσωμάτωση αισθητήρα CO

2
 

για έλεγχο του όγκου νωπού αέρα
 › Εξοικονόμηση στα έξοδα λειτουργίας μέσω:

 - λειτουργίας προ/μετά των συναλλαγών και κατά τη διάρκεια αυτών
 - περιορισμού του σημείου ρύθμισης
 - διακοπής λειτουργίας 
 - αισθητήρα PIR για προσαρμοζόμενη νεκρή ζώνη

RTD-HO
 › Διασύνδεση Modbus για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

Sky Air, VRV, VAM και VKM
 › Έξυπνος ελεγκτής για δωμάτια ξενοδοχείων

RTD-RA
 › Διασύνδεση Modbus για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

των οικιακών εσωτερικών μονάδων

RTD Διασύνδεση Modbus 
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Κύριες λειτουργίες RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

Διαστάσεις Υ x Π x Β mm 80 x 80 x 37,5 100 x100 x 22

Κάρτα κλειδώματος + επαφή παραθύρου 

Λειτουργία Set back  

Απαγόρευση ή περιορισμός των λειτουργιών τηλεχειριστηρίου (περιορισμός του σημείου ρύθμισης, ...)    ** 

Modbus (RS485)     

Κεντρικός έλεγχος (1)    

Έλεγχος 0 - 10 V  

Έλεγχος αντίστασης  

Εφαρμογή ΙΤ  

Αλληλασφάλιση θέρμανσης  

Σήμα εξόδου (on/ απόψυξη, σφάλμα)  **** 

Εφαρμογή για καταστήματα λιανικής 

Έλεγχος χώρου με χωρίσματα 

Αεροκουρτίνα *** *** 

Επισκόπηση λειτουργιών

Λειτουργίες ελέγχου RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

On/Off M,C M M,V,R M M*

Σημείο ρύθμισης M M M,V,R M M*

Πρόγραμμα λειτουργίας M M M,V,R M M*

Ανεμιστήρας M M M,V,R M M*

Γρίλια M M M,V,R M M*

Έλεγχος διαφράγματος HRV M M,V,R M

Απαγόρευση/Περιορισμός λειτουργιών M M M,V,R M M*

Εξαναγκασμένο off θέρμανσης M

Λειτουργίες παρακολούθησης RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO

On/Off M M M M M

Σημείο ρύθμισης M M M M M

Πρόγραμμα λειτουργίας M M M M M

Ανεμιστήρας M M M M M

Γρίλια M M M M M

Θερμοκρασία RC M M M M

Πρόγραμμα λειτουργίας RC M M M M

Αρ. μονάδων M M M M

Σφάλμα M M M M M

Κωδικός σφάλματος M M M M M

Θερμοκρασία αέρα επιστροφής (Μέση/Ελάχ./Μέγ.) M M M M M

Προειδοποίηση φίλτρου M M M M

Θερμόστ. on M M M M M

Απόψυξη M M M M

Θερμοκρασία στοιχείου είσοδος/ έξοδος M M M M M

M :  Modbus  / R :  Αντίσταση / V  :  Τάση / C: έλεγχος
*    :  μόνο όταν ο χώρος είναι κατειλημμένος / ** :  περιορισμός σημείου ρύθμισης / (*) εφόσον διατίθεται
*** : χωρίς έλεγχο ταχύτητας ανεμιστήρα στην αεροκουρτίνα CYV / ****: λειτουργία & σφάλμα

(1): Με συνδυασμό συσκευών RTD-RA
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Τρία κομψά, εύχρηστα χειριστήρια σας παρέχουν τη δυνατότητα 
κεντρικού ελέγχου του συστήματος Sky Air και VRV: κεντρικό 
τηλεχειριστήριο, ενιαίος έλεγχος on/off και χρονοδιακόπτης 
προγραμματισμού. Αυτά τα χειριστήρια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε ανεξάρτητα είτε σε συνδυασμό, δηλ. 1 ομάδα 
= πολλαπλές (μέχρι και 16) εσωτερικές μονάδες σε συνδυασμό και 
1 ζώνη = αρκετές ομάδες μαζί.
Το κεντρικό τηλεχειριστήριο είναι ιδανικό για ενοικιαζόμενες 
επαγγελματικές εγκαταστάσεις με διάφορες και μη σταθερές 
απαιτήσεις κλιματισμού, και επιτρέπει την ομαδοποίηση εσωτερικών 
μονάδων σε ζώνες κλιματισμού. 
Ο χρονοδιακόπτης προγραμματισμού καθορίζει το χρονοδιάγραμμα 
και τις συνθήκες λειτουργίας για κάθε ζώνη ενώ υπάρχει δυνατότητα 
επαναρύθμισης σε περίπτωση αλλαγής των απαιτήσεων.

DCS302C51
Κεντρικό τηλεχειριστήριο

Δυνατότητα αυτόνομου ελέγχου 64 
ομάδων (ζωνών) εσωτερικών μονάδων. 

•	 Δυνατότητα	ελέγχου	μέχρι	και	64	
ομάδων (128 εσωτερικές μονάδες, 
10 εξωτερικές μονάδες το μέγ.)

•	 Δυνατότητα	ελέγχου	μέχρι	και	
128 ομάδων (128 εσωτερικές μονάδες, 
10 εξωτερικές μονάδες το μέγ.) με 
τη χρήση 2 τηλεχειριστηρίων σε 
διαφορετικές θέσεις

•	 Έλεγχος	ζώνης
•	 Ομαδικός	έλεγχος
•	 Εμφάνιση	κωδικού	δυσλειτουργίας
•	 Μέγιστο	μήκος	καλωδίωσης:	1.000	m	

(συνολικά: 2.000 m)
•	 Δυνατότητα	ελέγχου	κατεύθυνσης	ροής	

αέρα και ταχύτητας ροής αέρα του HRV
•	 Διευρυμένη	λειτουργία	χρονοδιακόπτη

DCS301B51
Ενιαίος έλεγχος ON/OFF

Δυνατότητα ταυτόχρονου και αυτόνομου 
ελέγχου 16 ομάδων εσωτερικών μονάδων.

•	 Δυνατότητα	ελέγχου	μέχρι	και	
16 ομάδων (128 εσωτερικών μονάδων)

•	 Δυνατότητα	χρήσης	2	τηλεχειριστηρίων	
σε διαφορετικές θέσεις 

•	 Ένδειξη	κατάστασης	λειτουργίας	
(κανονική λειτουργία, συναγερμός)

•	 Ένδειξη	κεντρικού	ελέγχου
•	 Μέγιστο	μήκος	καλωδίωσης:	1.000	m	

(συνολικά: 2.000 m)

DST301B51
Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού

Παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού 
64 ομάδων.

•	 Δυνατότητα	ελέγχου	μέχρι	και	
128 εσωτερικών μονάδων

•	 Οκτώ	(8)	τύποι	εβδομαδιαίου	
προγραμματισμού 

•	 Εφεδρική	τροφοδοσία	ισχύος	μέχρι	και	
48 ώρες

•	 Μέγιστο	μήκος	καλωδίωσης:	1.000	m	
(συνολικά: 2.000 m)

Κεντρικά συστήματα ελέγχου

DST301B51DCS301B51DCS302C51
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DTA113B51

DCS601C51

Βασική λύση για έλεγχο Sky Air και VRV

Έως και 4 μονάδες / 1 αντάπτορας

Αντάπτορας DS-NET
DTA113B51

Γλώσσες
 › Αγγλικά
 › Γαλλικά
 › Γερμανικά
 › Ιταλικά
 › Ισπανικά
 › Ολλανδικά
 › Πορτογαλικά

Διαμόρφωση 
συστήματος
 › Δυνατότητα ελέγχου μέχρι και 

64 εσωτερικών μονάδων
 › Οθόνη αφής (έγχρωμη LCD με 

εμφάνιση εικονιδίων)

Διαχείριση
 › Εύκολη διαχείριση 

κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος

 › Βελτιωμένη λειτουργία 
ιστορικού

Έλεγχος
 › Μεμονωμένος έλεγχος (σημείο 

ρύθμισης, έναρξη/διακοπή, 
ταχύτητα ανεμιστήρα) (Μέγ. 
64 ομάδες/εσωτερικές μονάδες)

 › Λειτουργία Set back
 › Βελτιωμένος έλεγχος 

προγραμματισμού  
(8 προγράμματα, 17 τύποι)

 › Ευέλικτη ομαδοποίηση σε ζώνες
 › Ετήσιος προγραμματισμός
 › Χειριστήριο απενεργοποίησης 

σε περίπτωση πυρκαγιάς
 › Έλεγχος διάταξης 

αλληλοσύνδεσης
 › Βελτιωμένη λειτουργία 

παρακολούθησης και ελέγχου HRV
 › Αυτόματη εναλλαγή ψύξης/

θέρμανσης
 › Βελτιστοποιημένη θέρμανση
 › Όριο θερμοκρασίας
 › Κωδικός πρόσβασης: 3 επίπεδα 

(γενικό, διαχείρισης & σέρβις)
 › Ταχεία επιλογή και πλήρης 

έλεγχος
 › Απλή πλοήγηση

Παρακολούθηση
 › Δυνατότητα οπτικής 

παρακολούθησης μέσω 
Γραφικού Περιβάλλοντος 
Χρήστη (GUI)

 › Δυνατότητα αλλαγής 
λειτουργίας μέσω εικονιδίων 
έγχρωμης οθόνης

 › Πρόγραμμα λειτουργίας 
εσωτερικών μονάδων

 › Ένδειξη ανάγκης 
αντικατάστασης φίλτρου

 › Πολλαπλοί Η/Υ

Μειωμένο κόστος χωρίς 
επιπτώσεις στην απόδοση
 › Δυνατότητα δωρεάν ψύξης
 › Μείωση ωρών εργασίας
 › Εύκολη εγκατάσταση
 › Κομψός σχεδιασμός: 

περιορισμένος χώρος 
εγκατάστασης

 › Συνολική εξοικονόμηση 
ενέργειας

Ανοικτή διασύνδεση
 › Δυνατότητα επικοινωνίας με 

οποιοδήποτε ελεγκτή τρίτου 
κατασκευαστή (domotics, 
BMS, κ.λπ.) μέσω ανοικτής 
διασύνδεσης (επιλογή http)

Δυνατότητα σύνδεσης σε
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Split (μέσω αντάπτορα 

διασύνδεσης)

Λεπτομερής και εύκολη παρακολούθηση και 
λειτουργία συστημάτων VRV (μέχρι και 64 ομάδες 
εσωτερικών μονάδων)

Δημόσια τηλεφωνική γραμμή

Σύστημα 
παρακολούθησης 

μέσω δικτύου, 
ACNSS

Ελεγκτής τρίτου κατασκευαστή (domotics, BMS, κλπ)

Ethernet 

DIII-NET

Είσοδος επαφής εξαναγκασμένου OFF

Ενσωματωμένο 
modem

Συναγερμός 
πυρκαγιάς

Εσωτερικές 
μονάδες

BRC1D52

DCS601C51

HRV

 › Κυλιόμενη λειτουργία
 › Εφεδρική λειτουργία
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Μίνι σύστημα διαχείρισης κτιρίου (BMS)Νέο

Μίνι BMS με πλήρη 
ενσωμάτωση σε όλη τη 
γκάμα προϊόντων

Δυνατότητα σύνδεσης έως και 5 
Ιntelligent Touch Manager σε έναν 
μόνο iTM Integrator.

HUBiTM Integrator
(DCM601A53)

Έως και 2.560 ομάδες

Επισκόπηση συστήματος

Άμεση σύνδεση plug & play! 

Φωτισμός

Ανεμιστήρας

Αισθητήρας

Αντλία

Συναγερμός 
πυρκαγιάς

Μετρητής kWh

Γραμμή Di/Pi
Μέγ. 200 m

DCM601A51
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υδροδοχείο

Πρόσβαση 
στο Web
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Ψ
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η

 9 Μίνι BMS σε ανταγωνιστική 
τιμή

 9 Διαπυλωνική ενσωμάτωση 
προϊόντων Daikin

 9 Ενσωμάτωση εξοπλισμού 
τρίτου κατασκευαστή 

ΝΕΟ

ΝΕΟ
ΝΕΟ

Internet 
Extranet 

LAN

Επ
αγ
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λμ

ατ
ικ

ή 
θέ
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αν

ση

Split

Διασύνδεση 
WAGO

Πρωτόκολλο 
BACnet 
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DCM601A51

Φιλικό προς το χρήστη
 › Έξυπνο περιβάλλον χρήστη
 › Οπτική άποψη διάταξης και απευθείας πρόσβαση στις βασικές 

λειτουργίες της εσωτερικής μονάδας
 › Όλες οι λειτουργίες είναι απευθείας προσβάσιμες μέσω οθόνης 

αφής ή μέσω διασύνδεσης web

Έξυπνη διαχείριση ενέργειας
 › Παρακολούθηση τήρησης της χρήσης ενέργειας σύμφωνα με το 

πρόγραμμα
 › Βοηθά στον εντοπισμό της προέλευσης απώλειας ενέργειας
 › Αποτελεσματικά προγράμματα εξασφαλίζουν σωστή λειτουργία 

καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
 › Εξοικονομήστε ενέργεια περιορίζοντας το κατώτερο όριο 

θερμοκρασίας στη λειτουργία ψύξης και το ανώτερο όριο 
θερμοκρασίας στη λειτουργία θέρμανσης

Ευελιξία
 › Διαπυλωνική ενσωμάτωση (θέρμανση, κλιματισμός, εφαρμοσμένα 

συστήματα, ψύξη)
 › Πρωτόκολλο BACnet για ενσωμάτωση προϊόντων 3ου 

κατασκευαστή
 › Εντολές I/O για ενσωμάτωση εξοπλισμού όπως φωτιστικά, αντλίες...

σε μονάδες WAGO
 › Τμηματικός σχεδιασμός για χρήση σε μικρές έως μεγάλες 

εφαρμογές
 › Έλεγχος έως και 2.560 ομάδων εσωτερικών μονάδων

Εύκολο σέρβις και έναρξη λειτουργίας
 › Απομακρυσμένος έλεγχος διαρροών και ποσότητας του ψυκτικού 

μέσου, παραλείποντας έτσι μια επί τόπου επίσκεψη
 › Απλοποιημένη διάγνωση προβλημάτων
 › Εξοικονόμηση χρόνου κατά την έναρξη λειτουργίας χάρη στο 

εργαλείο προετοιμασίας έναρξης λειτουργίας
 › Αυτόματη καταγραφή εσωτερικών μονάδων

Επισκόπηση λειτουργιών

Γλώσσες
 › Αγγλικά
 › Γαλλικά
 › Γερμανικά
 › Ιταλικά
 › Ισπανικά
 › Ολλανδικά
 › Πορτογαλικά

Διαχείριση
 › Πρόσβαση στο Web
 › Αναλογική Κατανομή Δαπανών (PPD) (προαιρετικός 

εξοπλισμός)
 › Ιστορικό λειτουργίας (δυσλειτουργίες, ώρες 

λειτουργίας, κ.α.)
 › Έξυπνη διαχείριση ενέργειας
 ›  - παρακολούθηση τήρησης της χρήσης ενέργειας 

σύμφωνα με το πρόγραμμα
 ›  - εντοπισμός προέλευσης απώλειας ενέργειας
 › Λειτουργία Setback
 › Ομαλή μετάβαση θερμοκρασίας

Διαμόρφωση συστήματος
 › Δυνατότητα ελέγχου έως και 2.560 ομάδων 

μονάδων (ΙΤΜ Plus Integrator + 7 iPU (συμπεριλ. 
iTM adaptor)

 › Ethernet TCPIP

Έλεγχος
 › Αυτόνομος έλεγχος (2.560 ομάδες)
 › Ρύθμιση προγράμματος (εβδομαδιαίο πρόγραμμα, 

ετήσιο ημερολόγιο, εποχιακό πρόγραμμα)
 › Έλεγχος διάταξης αλληλοσύνδεσης
 › Περιορισμός σημείου ρύθμισης
 › Όριο θερμοκρασίας

Δυνατότητα σύνδεσης σε

- DX Split, Sky Air, VRV
- Ψύκτες (μέσω ελεγκτή POL638.70)
- Daikin AHU
- Μονάδες Fan coil
- Daikin Altherma Flex
- Υδροδοχεία LT και HT
- Αεροκουρτίνες
- WAGO I/O
- Πρωτόκολλο BACnet

Διασύνδεση WAGO
 › Τμηματική ενσωμάτωση εξοπλισμού τρίτου 

κατασκευαστή
 - Ζεύξη WAGO (διασύνδεση μεταξύ  

 WAGO και Modbus)
 - Στοιχείο Di
 - Στοιχείο Do
 - Στοιχείο Ai
 - Στοιχείο θερμίστορ

Ευελιξία στο μέγεθος
από 64 έως και  
2.560 ομάδες

DCM601A51
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KLIC-DI  Μέγεθος 45x45x15 mm

Sky Air VRV
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ON/OFF  
Πρόγραμμα λειτουργίας Αυτόματο, θέρμανση, αφύγρανση, ανεμιστήρας, ψύξη Αυτόματο, θέρμανση, αφύγρανση, ανεμιστήρας, ψύξη

Θερμοκρασία  
Διαβαθμίσεις ταχύτητας ανεμιστήρα 2 ή 3 2 ή 3

Περιστροφική κίνηση Διακοπή ή κίνηση Περιστροφή ή σταθερές θέσεις (5)

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαχείριση σφαλμάτων Σφάλματα επικοινωνίας

Σενάρια  
Αυτόματη απενεργοποίηση  
Περιορισμός θερμοκρασίας  
Αρχική ρύθμιση  
Διαμόρφωση Master και Slave  

 

Στάνταρ διασυνδέσεις πρωτοκόλλων Διασύνδεση KNX

Ενσωμάτωση Sky Air και VRV σε συστήματα HA/BMS

Ιδ
έα

Ελεγκτής 
Domotica

Συνδέστε εσωτερικές μονάδες Sky Air/ VRV σε διασύνδεση ΚΝΧ για ενσωμάτωση σε BMS

Σειρά διασύνδεσης KNX
Η ενσωμάτωση εσωτερικών μονάδων της Daikin μέσω της διασύνδεσης KNX επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο διαφόρων 
συσκευών, όπως φώτα και παντζούρια /θύρες από ένα κεντρικό τηλεχειριστήριο. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η 
δυνατότητα προγραμματισμού ενός  «σεναρίου» - όπως η «Απουσία» - κατά το οποίο ο τελικός χρήστης επιλέγει μια σειρά εντολών οι 
οποίες θα εκτελεστούν ταυτόχρονα εάν επιλεγεί το συγκεκριμένο σενάριο. Για παράδειγμα στην  «Απουσία», το κλιματιστικό είναι ανενεργό, 
τα φώτα είναι κλειστά, τα παντζούρια είναι κλειστά και ο συναγερμός είναι ενεργός.

φώτα

έλεγχος κλεισίματος 
θυρών

κατάστημα

Διασύνδεση KNX για

Διασύνδεση πρωτοκόλλου Daikin/ KNX
tv
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Στάνταρ διασυνδέσεις πρωτοκόλλων

Ενσωμάτωση ανοικτού δικτύου παρακολούθησης 
και ελέγχου λειτουργιών VRV σε δίκτυα LonWorks

 › Διασύνδεση για σύνδεση Lon σε 
δίκτυα LonWorks

 › Επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου Lon 
(καλώδιο σύστροφου ζεύγους)

 › Δυνατότητα σύνδεσης 64 μονάδων 
ανά DMS-IF

 › Απεριόριστο μέγεθος
 › Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση

Σύστημα 
συναγερμού 
πυρκαγιάς

Ασφάλεια

Δίκτυο 
κτιριακού 
ελέγχου

Αντάπτορας
LonTalk

LonTalk

LonPoint LonPoint

ET
H

ER
N

ET
 (T

C
P/

IP
)

Αντάπτορας

DMS504B51

Τοπικός 
έλεγχος

DIII- NET

Εξωτερική 
μονάδα Sky Air

VAM

Τηλεχειριστήριο

ΥΠΟΔΟΜΗ A/C DAIKIN

Στάνταρ διασυνδέσεις πρωτοκόλλων

 › Τα δεδομένα ΡPD είναι διαθέσιμα σε 
σύστημα BMS

 › Διασύνδεση για σύστημα BMS
 › Επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου 

BACnet (σύνδεση μέσω Ethernet) 
 › Δυνατότητα σύνδεσης 256 μονάδων 

ανά πύλη BACnet 
 › Απεριόριστο μέγεθος
 › Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση

BA
C

N
ET

 /
 E

TH
ER

N
ET

Συναγερμός πυρκαγιάς Ασφάλεια

Τοπικός 
έλεγχος

DIII- NET

Εξωτερική 
μονάδα Sky Air

Τηλεχειριστήριο

ΥΠΟΔΟΜΗ A/C DAIKIN

Μονάδα τροφοδοσίας ισχύος

Αντλία Φωτισμός Ασανσέρ

VAM

DAM602B51/52

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου για τέλεια 
σύνδεση συστημάτων VRV με BMS

Δίκτυο 
κτιριακού 
ελέγχου

LON BMS

Διασύνδεση BACnet

Διασύνδεση LonWorks 
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Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου

Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση
 › Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας χάρη στην ευέλικτη τοποθέτηση του αισθητήρα
 › Δεν απαιτούνται καλωδιώσεις 
 › Δεν απαιτείται διάνοιξη οπών
 › Ιδανικό για ανακαίνιση

Διάγραμμα σύνδεσης PCB εσωτερικής μονάδας Daikin (παράδειγμα FBQ-C8)

Τροφοδοσία ισχύος – X35A

Αισθητήρας αέρα – X16A

ΠΟΜΠΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝΔΕΚΤΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

 › Η θερμοκρασία δωματίου αποστέλλεται στην εσωτερική μονάδα κάθε 90 δευτερόλεπτα ή εάν η διαφορά θερμοκρασίας είναι 0,2 °C ή 
μεγαλύτερη.

ΚΙΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ (K.RSS)

ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Διαστάσεις mm 50 x 50 ø 75

Βάρος g 40 60

Τροφοδοσία ισχύος 16 VDC, μέγ. 20 mA Χ/Ε

Διάρκεια ζωής μπαταρίας Χ/Ε +/- 3 χρόνια

Τύπος μπαταρίας Χ/Ε Μπαταρία λιθίου 3 V

Μέγιστο εύρος m 10

Εύρος λειτουργίας °C 0~50

Επικοινωνία
Τύπος RF

Συχνότητα MHz 868,3

Τεχνικά χαρακτηριστικά

KRCS01-1B
KRCS01-4B

Ενσύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου

 › Ακριβής μέτρηση θερμοκρασίας χάρη στην 
ευέλικτη τοποθέτηση του αισθητήρα

Διαστάσεις (ΥxΠ) mm 60 x 50

Βάρος g 300

Μήκος καλωδίωσης διακλάδωσης m 12

Τεχνικά χαρακτηριστικά

K.RSS
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PCB αντάπτορα - Απλές λύσεις 
για ειδικές απαιτήσειςΆλλες συσκευές ενσωμάτωσης 

(E)KRP1B*

Αντάπτορας 
καλωδίωσης

 › Διευκολύνει την ενσωμάτωση βοηθητικών συσκευών θέρμανσης, υγραντήρων, ανεμιστήρων, σιγαστήρων
 › Τροφοδοτείται από την εσωτερική μονάδα και εγκαθίσταται σε αυτή

KRP2A*/KRP4A*
Αντάπτορας 

καλωδίωσης για 
ηλεκτρικά εξαρτήματα

 › Απομακρυσμένη εκκίνηση και παύση έως και 16 εσωτερικών μονάδων (1 ομάδα) (KRP4A* μέσω P1 P2)
 › Απομακρυσμένη εκκίνηση και παύση έως και 128 εσωτερικών μονάδων (1 ομάδα) (KRP4A* μέσω F1 F2) 
 › Ένδειξη συναγερμού/ απενεργοποίηση λόγω πυρκαγιάς
 › Απομακρυσμένη ρύθμιση σημείου ρύθμισης θερμοκρασίας

Η PCB αντάπτορα Daikin προσφέρει απλές λύσεις για ειδικές απαιτήσεις. Είναι μια επιλογή χαμηλού κόστους 
για την ικανοποίηση απλών απαιτήσεων ελέγχου με δυνατότητα χρήσης σε μονές ή πολλαπλές μονάδες.

Ιδέα και οφέλη
 › Επιλογή χαμηλού κόστους για την ικανοποίηση απλών απαιτήσεων ελέγχου
 › Αποτελεσματική χρήση σε μονές ή πολλαπλές μονάδες
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Εφαρμογές εξαερισμού,  
μονάδων συμπύκνωσης & ΚΚΜ
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ERQ ERQ100-125AV1 ERQ140AV1 ERQ125AW1 ERQ200-250AW1

Κεντρικό δοχείο αποστράγγισης KWC26B160 KWC26B280

Πώμα κεντρικής αποχέτευσης KKPJ5F180 KKPJ5F180 -

Επιλογέας ψύξης/ θέρμανσης KRC19-26A6

Πλαίσιο στήριξης KJB111A

Σημειώσεις

(1) Ο θάλαμος φίλτρου διαθέτει φλάντζα τύπου αναρρόφησης. (Η κύρια μονάδα δεν διαθέτει). Κάποια προαιρετικά εξαρτήματα ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν λόγω των συνθηκών εγκατάστασης του εξοπλισμού. Παρακαλούμε 

επιβεβαιώστε πριν από την παραγγελία. Κάποια προαιρετικά εξαρτήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά. Ο ήχος κατά τη λειτουργία μπορεί να αυξηθεί κάπως ανάλογα με τα προαιρετικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται.

VAM150FA VAM250FA VAM350FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM1000FB VAM1500FB VAM2000FB

Φίλτρο κατακράτησης 
σκόνης

EN779 Medium M6 - - EKAFV50F6 EKAFV50F6 EKAFV80F6 EKAFV80F6 EKAFV100F6 EKAFV100F6 x2 EKAFV100F6 x2

EN779 Fine F7 - - EKAFV50F7 EKAFV50F7 EKAFV80F7 EKAFV80F7 EKAFV100F7 EKAFV100F7 x2 EKAFV100F7 x2

EN779 Fine F8 - - EKAFV50F8 EKAFV50F8 EKAFV80F8 EKAFV80F8 EKAFV100F8 EKAFV100F8 x2 EKAFV100F8 x2

Σιγαστήρας Ονομασία μοντέλου - - - KDDM24B50 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 KDDM24B100 x2 KDDM24B100 x2

Ονομαστική διάμετρος σωλήνα (mm) - - - 200 200 250 250 250 250

Αισθητήρας CO
2

- - BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200

Ηλεκτρικός θερμαντήρας VH για VAM VH1B VH2B VH2B VH3B VH3B VH4B / VH4/AB VH4B / VH4/AB VH5B VH5B
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RXYSQ

Εξωτερικός αντάπτορας ελέγχου για εξωτερική μονάδα
Επιτρέπει την ενεργοποίηση της λειτουργίας χαμηλής στάθμης θορύβου και τρία 
επίπεδα περιορισμού απαίτησης μέσω εξωτερικών ψυχρών επαφών. Συνδέεται στη 
γραμμή επικοινωνίας F1/F2 και απαιτεί τροφοδοσία ισχύος από εσωτερική μονάδα.

DTA104A53/61/62

Για εγκατάσταση μέσα σε εσωτερική μονάδα: ο ακριβής τύπος αντάπτορα εξαρτάται από τον τύπο της εσωτερικής μονάδας 

Δείτε τα Προαιρετικά εξαρτήματα & Αξεσουάρ των εσωτερικών μονάδων

KRC19-26A6
Μηχανικός επιλογέας ψύξης/ θέρμανσης - επιτρέπει την εναλλαγή ενός ολόκληρου συστήματος 
αντλίας θερμότητας ή ενός κιβωτίου BS συστήματος ανάκτησης θερμότητας μεταξύ ψύξης, θέρμανσης 
και ανεμιστήρα μόνο. Συνδέεται στους ακροδέκτες A-B-C της εξωτερικής μονάδας/ του κιβωτίου BS.



KJB111A
Κιβώτιο εγκατάστασης για τον απομακρυσμένο επιλογέα ψύξης/ θέρμανσης KRC19-26 

BPMKS967B2B/B3B
Διακλαδωτής (για σύνδεση 2/3 εσωτερικών μονάδων RA) 

KKPJ5F180
Πώμα κεντρικής αποχέτευσης 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 2MXS40H 2MXS50H  3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E

Γρίλιες ρύθμισης κατεύθυνσης αέρα KPW945A4

ΛΟΙΠΑ VAM150-250FA VAM350-2000FB EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Αντάπτορας καλωδίωσης για ηλεκτρικά εξαρτήματα (σημείωση 6) KRP2A51 (3) KRP2A51(3) KRP2A61 - KRP4A51

PCB αντάπτορα για αφυγραντήρα KRP50-2 (3) BRP4A50A (4/5) - - -

PCB αντάπτορα για θερμαντήρα τρίτου κατασκευαστή BRP4A50 BRP4A50A (4/5) - - -

Απομακρυσμένος αισθητήρας - - - - KRCS01-1

Σημειώσεις

(1) Απαιτείται επιλογέας ψύξης/ θέρμανσης για τη λειτουργία.

(2) Μη συνδέετε το σύστημα σε συσκευές DIII-net  (Intelligent controller, Intelligent Manager, διασύνδεση LonWorks, διασύνδεση BACnet…).

(3) Το κιβώτιο εγκατάστασης KRP50-2A90 απαιτείται για  VAM150-250FA.

(4) Απαιτείται επίσης πλάκα στερέωσης EKMPVAM για VAM1500-2000FB.

(5) Θεμαντήρας και υγραντήρας τρίτου κατασκευαστή δεν μπορεί να συνδυαστεί.

(6) Για εξωτερική παρακολούθηση και έλεγχο (έλεγχος ON/OFF, σήμα λειτουργίας, ένδειξη σφάλματος).

(7) Χρησιμοποιείτε τις ERQ, EKEQ, EKEXV μόνο σε συνδυασμό με μονάδες διαχείρισης αέρα. Μην συνδέετε αυτό το σύστημα σε άλλες εσωτερικές μονάδες.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ VAM-FA/FB EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο BRC1D52 BRC1D52 BRC1D52 1 BRC1D52 1

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο VAM BRC301B61 - - -

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ VAM-FA/FB EKEQFCB 2 EKEQDCB 2 EKEQMCB 2

Κεντρικό τηλεχειριστήριο DCS302C51 - - -

Ενιαίος έλεγχος ON/OFF DCS301B51 - - -

Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού DST301B51 - - -

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ VH ΓΙΑ VAM

Τάση τροφοδοσίας 220/250V ac 50/60 Hz. +/-10%
Ρεύμα εξόδου (μέγιστο) 19 A στους 40 °C (περιβάλλοντος)
Αισθητήρας θερμοκρασίας 5k Ω στους 25 °C (πίνακας 502 1T)
Εύρος ελέγχου θερμοκρασίας 0 έως 40 °C / (0-10V 0-100%)
Χρονοδιακόπτης λειτουργίας Δυνατότητα ρύθμισης από 1 έως 2 λεπτά (εργοστασιακά ρυθμισμένος στο 1,5 λεπτό)
Ηλεκτρική ασφάλεια ελέγχου 20 X 5 mm 250 m A

Ενδεικτικές λυχνίες LED Ενεργοποιημένο - Κίτρινη
Θερμαντήρας ενεργός - Κόκκινη (σταθερά αναμμένη ή αναβοσβήνει, δείχνει παλμικό έλεγχο)

Σφάλμα ροής αέρα - Κόκκινη

Οπές στερέωσης Απόσταση μεταξύ κέντρων 98 mm X 181 mm οπών ø 5 mm 
Μέγιστη περιβάλλοντος παραπλήσια στο κιβωτίο διακοπτών 35 °C (κατά τη λειτουργία)
Αυτόμ.διακοπή υψηλής θερμοκρασίας 100 °C Προεπιλεγμένη
Χειροκ. επαναρ. διακοπής υψηλής θερμοκρασίας 125 °C Προεπιλεγμένη
Ρελέ λειτουργίας 1A 120V AC ή 1A 24V DC
Είσοδος σημείου ρύθμισης BMS 0-10 VDC

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ VH ΓΙΑ VAM VH1B VH2B VH3B VH4B VH4/AB VH5B

Απόδοση kW 1 1 1 1,5 2,5 2,5
Διάμετρος αγωγού mm 100 150 200 250 250 350

VAM που μπορούν να συνδεθούν VAM150FA VAM250FA VAM500FB VAM800FB VAM800FB VAM1500FB

- VAM350FB VAM650FB VAM1000FB VAM1000FB VAM2000FB
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Προαιρετικά εξαρτήματα & αξεσουάρ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F ACQ71B ACQ100B ACQ125B FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 ABQ71B ABQ125A ABQ140A

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) ARCWB BRC1D52 / BRC1E52A (3) - BRC1E52B (4)(9)
BRC1D52 / 

BRC1E52A (3)  
BRC1E52B (4)

BRC1D52 / BRC1E52A (3)     BRC1E52B (4) -

Τηλεχειριστηρίο υπερύθρων + διασκομητικό πάνελ - - ADP125A - - - -
I-touch controller DCS601C51 DCS601C51 - DCS601C51 - DCS601C51 (2) -
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (αντλία θερμότητας) BRC7FA532F (5) BRC7FA532F (5) - BRC7EB530/BRC7F530W/BRC7F530S (8-9) - BRC4C65 -
Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - - - - - - -
Τηλεχειριστήριο για κλιματιστικά ξενοδοχείων BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 -
Κεντρικό τηλεχειριστήριο DCS302C51 DCS302C51 - DCS302B51 - DCS302C51 -
Ενιαίος έλεγχος ON/OFF DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 - DCS301B51 -
Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού DST301B51 DST301B51 - DST301B51 - DST301B51 -
Αντάπτορας καλωδίωσης (διάταξη αλληλοσύνδεσης προσαγωγής νωπού αέρα) - - - - - KRP1B54 -
Αντάπτορας για εξωτερικό ON/OFF και παρακολούθηση/ για ηλεκτρικά εξαρτήματα KRP1B57/KRP4A53 (1)(5) KRP1B57/KRP4A53 (1)(5) - KRP1B57/KRP4A53(6) - KRP4A51/KRP2A51 -
Αντάπτορας διασύνδεσης για Sky Air - - - - - DTA112B51 -
Κιβώτιο εγκατάστασης για PCB αντάπτορα KRP1H98 (5) KRP1H98 (5) - KRP1B101/ KRP1BA101 - - -
Απομακρυσμένος αισθητήρας KRCS01-4   KRCS01-4 - KRCS01-4 - KRCS01-1 -
Απομακρυσμένο ON/OFF, εξαναγκασμένο OFF EKRORO2 - - - - EKRORO3 -
Κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων με ακροδέκτη γείωσης (3 κλεμοσειρές) KJB311A KJB311A - - - - -
Κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων με ακροδέκτη γείωσης (2 κλεμοσειρές) KJB212A KJB212A - - - - -
Αντάπτορας καλωδίωσης (ωρόμετρο) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1C11 (1)(5) - EKRP1B2 EKRP1B2 - -
Προαιρετικές PCB για εξωτ. ηλεκτρικό θερμαντήρα, υγραντήρα και/ή ωρόμετρο - - - - - EKRP1B2A (7) -
Προαιρετική PCB για ομαδικό έλεγχο (NIM03) - - R04084124324 - - - R04084124324
Σημειώσεις
(1) Απαιτείται κιβώτιο εγκατάστασης για PCB αντάπτορα.
(2) Απαιτείται αντάπτορας διασύνδεσης για σειρά Sky Air (DTA112BA51).
(3) Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά.  
(4) Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Τσέχικα, Κροατικά, Ουγγαρέζικα, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Βουλγαρικά, Σλοβακικά, Σερβικά, Αλβανικά.
(5) Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε συνδυασμό με BYCQ140*G.
(6) Απαιτείται κιβώτιο εγκατάστασης για PCB αντάπτορα (KRP1B101).
(7) Ηλεκτρικός θερμαντήρας, υγραντήρας και ωρόμετρο παρέχονται κατά την εγκατάσταση. Τα εξαρτήματα αυτά δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο μηχάνημα.
(8) Η λειτουργία αισθητήρα δεν είναι διαθέσιμη.
(9) Η λειτουργία ανεξάρτητου ελέγχου πτερυγίων δεν είναι διαθέσιμη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F ACQ71B ACQ100B ACQ125B FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 ABQ71B ABQ125A ABQ140A

Ανταλλακτικό φίλτρο μακράς διάρκειας KAFP551K160 KAFP551K160 - KAFQ441BA60 - - -
Κιτ αντλίας συμπυκνωμάτων στάνταρ στάνταρ στάνταρ στάνταρ - στάνταρ -
Κάλυμμα απομόνωσης στομίου εξόδου αέρα KDBHQ55B140 (4) KDBHQ55B140 (4) - BDBHQ44C60 - - -
Διασκομητικό πάνελ BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3) BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3) - BYFQ60B3/BYFQ60CW/BYFQ60CS (6) - BYBS45D BYBS71D BYBS125D -
Διασκομητικό πάνελ + τηλεχειριστήριο υπερύθρων - - ADP125A - - - -
 Κιτ για την τοποθέτηση του διακοσμητικού πάνελ απευθείας επάνω στη μονάδα - - - - - EKBYBSD -
Κιτ εισαγωγής νωπού αέρα τύπου απευθείας εγκατάστασης KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2 (6) KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2 (6) - KDDQ44XA60 - - -
Αντάπτορας εξόδου αέρα για στρογγυλό αγωγό - - - - - KDAJ25K56A KDAJ25K71A KDAJ25K140A -
Αποστάτης πάνελ - - - KDBQ44B60 - - -
Κιτ αισθητήρα BRYQ140A (5) BRYQ140A (5) - BRYQ60AW/BRYQ60AS (7) - - -
Σημειώσεις
(1) Οι μονώσεις της BYCQ140DW είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στη λευκή μόνωση είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση του διασκομητικού πάνελ BYCQ140DW
      σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε συσσώρευση ακαθαρσιών δεν συνιστάται.
(2) Για έλεγχο της BYCQ140DG, απαιτείται ο ελεγκτής BRC1E*.
(3) Η BYCQ140DG είναι συμβατή μόνο με Sky Air RZQ(G), RZQS(G), όλες τις εξωτερικές μονάδες VRV, Split RKS, RXS.
(4) Το προαιρετικό εξάρτημα δεν είναι διαθέσιμo σε συνδυασμό με  BYCQ140DG.
(5) Το κιτ αισθητήρα μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε συνδυασμό με BRC1E52A/B.
(6) BYFQ60B2 = Βασική, BYFQ60CW = Λευκή, BYFQ60CS = Γκρίζα.
(7) BRYQ60AW = Λευκή, BRYQ60AS = Γκρίζα.
(8) Και τα δύο τμήματα της εισόδου νωπού αέρα χρειάζονται για κάθε μονάδα. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F ACQ71B ACQ100B ACQ125B FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 ABQ71B ABQ125A ABQ140A

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) ARCWB BRC1D52 / BRC1E52A (3) - BRC1E52B (4)(9)
BRC1D52 / 

BRC1E52A (3)  
BRC1E52B (4)

BRC1D52 / BRC1E52A (3)     BRC1E52B (4) -

Τηλεχειριστηρίο υπερύθρων + διασκομητικό πάνελ - - ADP125A - - - -
I-touch controller DCS601C51 DCS601C51 - DCS601C51 - DCS601C51 (2) -
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (αντλία θερμότητας) BRC7FA532F (5) BRC7FA532F (5) - BRC7EB530/BRC7F530W/BRC7F530S (8-9) - BRC4C65 -
Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - - - - - - -
Τηλεχειριστήριο για κλιματιστικά ξενοδοχείων BRC3A61 BRC3A61 - - - BRC3A61 -
Κεντρικό τηλεχειριστήριο DCS302C51 DCS302C51 - DCS302B51 - DCS302C51 -
Ενιαίος έλεγχος ON/OFF DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 - DCS301B51 -
Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού DST301B51 DST301B51 - DST301B51 - DST301B51 -
Αντάπτορας καλωδίωσης (διάταξη αλληλοσύνδεσης προσαγωγής νωπού αέρα) - - - - - KRP1B54 -
Αντάπτορας για εξωτερικό ON/OFF και παρακολούθηση/ για ηλεκτρικά εξαρτήματα KRP1B57/KRP4A53 (1)(5) KRP1B57/KRP4A53 (1)(5) - KRP1B57/KRP4A53(6) - KRP4A51/KRP2A51 -
Αντάπτορας διασύνδεσης για Sky Air - - - - - DTA112B51 -
Κιβώτιο εγκατάστασης για PCB αντάπτορα KRP1H98 (5) KRP1H98 (5) - KRP1B101/ KRP1BA101 - - -
Απομακρυσμένος αισθητήρας KRCS01-4   KRCS01-4 - KRCS01-4 - KRCS01-1 -
Απομακρυσμένο ON/OFF, εξαναγκασμένο OFF EKRORO2 - - - - EKRORO3 -
Κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων με ακροδέκτη γείωσης (3 κλεμοσειρές) KJB311A KJB311A - - - - -
Κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων με ακροδέκτη γείωσης (2 κλεμοσειρές) KJB212A KJB212A - - - - -
Αντάπτορας καλωδίωσης (ωρόμετρο) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1C11 (1)(5) - EKRP1B2 EKRP1B2 - -
Προαιρετικές PCB για εξωτ. ηλεκτρικό θερμαντήρα, υγραντήρα και/ή ωρόμετρο - - - - - EKRP1B2A (7) -
Προαιρετική PCB για ομαδικό έλεγχο (NIM03) - - R04084124324 - - - R04084124324
Σημειώσεις
(1) Απαιτείται κιβώτιο εγκατάστασης για PCB αντάπτορα.
(2) Απαιτείται αντάπτορας διασύνδεσης για σειρά Sky Air (DTA112BA51).
(3) Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά.  
(4) Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Τσέχικα, Κροατικά, Ουγγαρέζικα, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Βουλγαρικά, Σλοβακικά, Σερβικά, Αλβανικά.
(5) Η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε συνδυασμό με BYCQ140*G.
(6) Απαιτείται κιβώτιο εγκατάστασης για PCB αντάπτορα (KRP1B101).
(7) Ηλεκτρικός θερμαντήρας, υγραντήρας και ωρόμετρο παρέχονται κατά την εγκατάσταση. Τα εξαρτήματα αυτά δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο μηχάνημα.
(8) Η λειτουργία αισθητήρα δεν είναι διαθέσιμη.
(9) Η λειτουργία ανεξάρτητου ελέγχου πτερυγίων δεν είναι διαθέσιμη.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F FCQG35F FCQG50F FCQG60F FCQG71F FCQG100F FCQG125F FCQG140F ACQ71B ACQ100B ACQ125B FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C FDBQ25B FBQ35C8 FBQ50C8 FBQ60C8 FBQ71C8 FBQ100C8 FBQ125C8 FBQ140C8 ABQ71B ABQ125A ABQ140A

Ανταλλακτικό φίλτρο μακράς διάρκειας KAFP551K160 KAFP551K160 - KAFQ441BA60 - - -
Κιτ αντλίας συμπυκνωμάτων στάνταρ στάνταρ στάνταρ στάνταρ - στάνταρ -
Κάλυμμα απομόνωσης στομίου εξόδου αέρα KDBHQ55B140 (4) KDBHQ55B140 (4) - BDBHQ44C60 - - -
Διασκομητικό πάνελ BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3) BYCQ140D + BYCQ140DW(1) + BYCQ140DG (2)(3) - BYFQ60B3/BYFQ60CW/BYFQ60CS (6) - BYBS45D BYBS71D BYBS125D -
Διασκομητικό πάνελ + τηλεχειριστήριο υπερύθρων - - ADP125A - - - -
 Κιτ για την τοποθέτηση του διακοσμητικού πάνελ απευθείας επάνω στη μονάδα - - - - - EKBYBSD -
Κιτ εισαγωγής νωπού αέρα τύπου απευθείας εγκατάστασης KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2 (6) KDDQ55B140-1 (4)+ KDDQ55B140-2 (6) - KDDQ44XA60 - - -
Αντάπτορας εξόδου αέρα για στρογγυλό αγωγό - - - - - KDAJ25K56A KDAJ25K71A KDAJ25K140A -
Αποστάτης πάνελ - - - KDBQ44B60 - - -
Κιτ αισθητήρα BRYQ140A (5) BRYQ140A (5) - BRYQ60AW/BRYQ60AS (7) - - -
Σημειώσεις
(1) Οι μονώσεις της BYCQ140DW είναι λευκές. Σας ενημερώνουμε ότι η συσσώρευση ακαθαρσιών στη λευκή μόνωση είναι πολύ περισσότερο εμφανής και συνεπώς η τοποθέτηση του διασκομητικού πάνελ BYCQ140DW
      σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε συσσώρευση ακαθαρσιών δεν συνιστάται.
(2) Για έλεγχο της BYCQ140DG, απαιτείται ο ελεγκτής BRC1E*.
(3) Η BYCQ140DG είναι συμβατή μόνο με Sky Air RZQ(G), RZQS(G), όλες τις εξωτερικές μονάδες VRV, Split RKS, RXS.
(4) Το προαιρετικό εξάρτημα δεν είναι διαθέσιμo σε συνδυασμό με  BYCQ140DG.
(5) Το κιτ αισθητήρα μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε συνδυασμό με BRC1E52A/B.
(6) BYFQ60B2 = Βασική, BYFQ60CW = Λευκή, BYFQ60CS = Γκρίζα.
(7) BRYQ60AW = Λευκή, BRYQ60AS = Γκρίζα.
(8) Και τα δύο τμήματα της εισόδου νωπού αέρα χρειάζονται για κάθε μονάδα. 
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Προαιρετικά εξαρτήματα & αξεσουάρ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FDQ125C FDQ200B FDQ250B FAQ71C FAQ100C FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C AHQ71C AHQ100C AHQ125C AHQ140C FUQ71C FUQ100C FUQ125C FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)
BRC1D52 / BRC1E52A (3) / 

BRC1E52B (4)
BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) ARCWB BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)

I-touch controller DCS601C51 - DCS601C51 - - - DCS301C51
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (αντλία θερμότητας) BRC4C65 - BRC7EB518 BRC7G53 - BRC7C58 (6) -
Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC2C51 - - - BRC2C51
Τηλεχειριστήριο για κλιματιστικά ξενοδοχείων - BRC3A61 - - - BRC3A61
Κεντρικό τηλεχειριστήριο DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - DCS302C51 DCS302C51
Ενιαίος έλεγχος ON/OFF DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 DCS301B51
Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού DST301B51 DST301B51 DST301B51 - DST301B51 DST301B51 
Αντάπτορας καλωδίωσης (διάταξη αλληλοσύνδεσης εισροή νωπού αέρα) KRP1C64 KRP1B54 - - - - -
Αντάπτορας για εξωτερικό ON/OFF και παρακολούθηση/ για ηλεκτρικά εξαρτήματα KRP4A51 KRP4A51 (1) KRP1B54 / KRP4A52(1) - KRP4A53 (1) KRP1B57 / KRP4A52
Αντάπτορας διασύνδεσης για Sky Air (2) - DTA112B51 - - - - -
Κιβώτιο εγκατάστασης για PCB αντάπτορα - KRP4A93 KRP1D93A - KRP1B97 KRP4AA95
Απομακρυσμένος αισθητήρας KRCS01-4B - KRCS01-1 KRCS01-4B - KRCS01-4 -
Απομακρυσμένο ON/OFF, εξαναγκασμένο OFF EKRORO3 EKRORO - EKRORO4 - EKRORO5 -
Κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων με ακροδέκτη γείωσης (3 κλεμοσειρές) - KJB311A KJB311A - KJB311A -
Κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων με ακροδέκτη γείωσης (2 κλεμοσειρές) - KJB212A KJB212A - KJB212A -
Προαιρετικές PCB για εξωτ. ηλεκτρικό θερμαντήρα, υγραντήρα και/ή ωρόμετρο EKRP1B2 EKRP1B2 - - - - -
Πλάκα τοποθέτησης για PCB αντάπτορα KRP4A96 - - - - - -
Προαιρετική PCB για ομαδικό έλεγχο (NIM03) - - - R04084124324 - -
Σημειώσεις
(1) Απαιτείται κιβώτιο εγκατάστασης για PCB αντάπτορα.
(2) Απαιτείται αντάπτορας διασύνδεσης για σειρά Sky Air (DTA112BA51).
(3) Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά.
(4) Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Τσέχικα, Κροατικά, Ουγγαρέζικα, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Βουλγαρικά, Σλοβακικά, Σερβικά, Αλβανικά.
(5) Ηλεκτρικός θερμαντήρας, υγραντήρας και ωρόμετρο παρέχονται κατά την εγκατάσταση. Τα εξαρτήματα αυτά δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο μηχάνημα.
(6) Με το τηλεχειριστήριο υπερύθρων, ο έλεγχος μεμονωμένων πτερυγίων και ο αυτόματος έλεγχος όγκου αέρα δεν είναι εφικτός.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ FDQ125C FDQ200B FDQ250B FAQ71C FAQ100C FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C AHQ71C AHQ100C AHQ125C AHQ140C FUQ71C FUQ100C FUQ125C FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C

Ανταλλακτικό φίλτρο μακράς διάρκειας - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 - KAFP551K160 KAFJ95L160
Κιτ αντλίας συμπυκνωμάτων στάνταρ - K-KDU572EVE KDU50P60 KDU50P140 - στάνταρ -
Κιτ σωληνώσεων τύπου L (με κατεύθυνση προς τα πάνω) - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - -
Κάλυμμα απομόνωσης στομίου εξόδου αέρα - - - - KDBHP49B140 -
Διακοσμητικό πάνελ για έξοδο αέρα - - - - KDBTP49B140 -
Διακοσμητικό πάνελ BYBS125D(1) - - - - -
Προαιρετικό διακοσμητικό πάνελ EKBYBSD - - - - -
Φίλτρο θορύβου - KEK26-1A - - - -
Αντάπτορας εξόδου αέρα για στρογγυλό αγωγό KDAJ25K140A - - - - -
Κιτ εισαγωγής νωπού αέρα τύπου απευθείας εγκατάστασης - - KDDQ50A140 - - -
Σημειώσεις
(1) Για απευθείας τοποθέτηση του διασκομητικού πάνελ της μονάδας απαιτείται η προαιρετικό διασκομητικό πάνελ EKBYBSD.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ RZQG71L8V1/Y1 RZQG100L8V1/Y1 RZQG125L8V1/Y1 RZQG140LV1/Y1 RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1/Y1 RZQSG125L8V1/Y1 RZQSG140LV1/Y1 AZQS71BV1/BY1 AZQS125BV1/BY1 AZQS140BV1/BY1 RZQ200C RZQ250C

Γρίλιες ρύθμισης κατεύθυνσης αέρα - - - -
Πώμα κεντρικής αποχέτευσης - - - KWC26B280

Διακλαδώσεις σωληνώσεων 
ψυκτικού

Για δύο KHRQ22M20TA (KHRQ58T) ² - KHRQ22M20TA (KHRQ58T) ² - KHRQ22M20TA
Για τρεις - KHRQ127H (KHRQ58T) ² - KHRQ127H (KHRQ58T)² - KHRQ250H7
Για τέσσερις - KHRQ22M20TA (KHRQ58T)² - KHRQ22M20TA (KHRQ58T)² - KHRQ22M20TA (x3)

Κιτ αντάπτορα demand KRP58M51 KRP58M51 KRP58M51 KRP58M51
Θερμαντήρας κάτω πλάκας EKBPH140L7 1 - -
Σημειώσεις
(1) Ο θερμαντήρας κάτω πλάκας είναι διαθέσιμος μόνο για μοντέλα RZQG*. 
(2) Για συνδυασμό RZQ(S)G71-140 σε συνδυασμό με FCQG35-71F ή FCQHG71F, χρησιμοποιήστε τη διακλάδωση σωληνώσεων ψυκτικού που δίνεται στις παρενθέσεις.
(3) Για RZQG71L8V1 και EKBPH140L7 απαιτείται η χρήση του αντάπτορα demand KRP58M51 για να συνδέσετε τον θερμαντήρα κάτω πλάκας.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ FDQ125C FDQ200B FDQ250B FAQ71C FAQ100C FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C FHQ140C AHQ71C AHQ100C AHQ125C AHQ140C FUQ71C FUQ100C FUQ125C FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)
BRC1D52 / BRC1E52A (3) / 

BRC1E52B (4)
BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) ARCWB BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4) BRC1D52 / BRC1E52A (3) / BRC1E52B (4)

I-touch controller DCS601C51 - DCS601C51 - - - DCS301C51
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων (αντλία θερμότητας) BRC4C65 - BRC7EB518 BRC7G53 - BRC7C58 (6) -
Απλοποιημένο τηλεχειριστήριο - BRC2C51 - - - BRC2C51
Τηλεχειριστήριο για κλιματιστικά ξενοδοχείων - BRC3A61 - - - BRC3A61
Κεντρικό τηλεχειριστήριο DCS302C51 DCS302C51 DCS302C51 - DCS302C51 DCS302C51
Ενιαίος έλεγχος ON/OFF DCS301B51 DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 DCS301B51
Χρονοδιακόπτης προγραμματισμού DST301B51 DST301B51 DST301B51 - DST301B51 DST301B51 
Αντάπτορας καλωδίωσης (διάταξη αλληλοσύνδεσης εισροή νωπού αέρα) KRP1C64 KRP1B54 - - - - -
Αντάπτορας για εξωτερικό ON/OFF και παρακολούθηση/ για ηλεκτρικά εξαρτήματα KRP4A51 KRP4A51 (1) KRP1B54 / KRP4A52(1) - KRP4A53 (1) KRP1B57 / KRP4A52
Αντάπτορας διασύνδεσης για Sky Air (2) - DTA112B51 - - - - -
Κιβώτιο εγκατάστασης για PCB αντάπτορα - KRP4A93 KRP1D93A - KRP1B97 KRP4AA95
Απομακρυσμένος αισθητήρας KRCS01-4B - KRCS01-1 KRCS01-4B - KRCS01-4 -
Απομακρυσμένο ON/OFF, εξαναγκασμένο OFF EKRORO3 EKRORO - EKRORO4 - EKRORO5 -
Κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων με ακροδέκτη γείωσης (3 κλεμοσειρές) - KJB311A KJB311A - KJB311A -
Κουτί ηλεκτρολογικών συνδέσεων με ακροδέκτη γείωσης (2 κλεμοσειρές) - KJB212A KJB212A - KJB212A -
Προαιρετικές PCB για εξωτ. ηλεκτρικό θερμαντήρα, υγραντήρα και/ή ωρόμετρο EKRP1B2 EKRP1B2 - - - - -
Πλάκα τοποθέτησης για PCB αντάπτορα KRP4A96 - - - - - -
Προαιρετική PCB για ομαδικό έλεγχο (NIM03) - - - R04084124324 - -
Σημειώσεις
(1) Απαιτείται κιβώτιο εγκατάστασης για PCB αντάπτορα.
(2) Απαιτείται αντάπτορας διασύνδεσης για σειρά Sky Air (DTA112BA51).
(3) Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Πορτογαλικά, Πολωνικά.
(4) Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Τσέχικα, Κροατικά, Ουγγαρέζικα, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Βουλγαρικά, Σλοβακικά, Σερβικά, Αλβανικά.
(5) Ηλεκτρικός θερμαντήρας, υγραντήρας και ωρόμετρο παρέχονται κατά την εγκατάσταση. Τα εξαρτήματα αυτά δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο μηχάνημα.
(6) Με το τηλεχειριστήριο υπερύθρων, ο έλεγχος μεμονωμένων πτερυγίων και ο αυτόματος έλεγχος όγκου αέρα δεν είναι εφικτός.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ FDQ125C FDQ200B FDQ250B FAQ71C FAQ100C FHQ35C FHQ50C FHQ60C FHQ71C FHQ100C FHQ125C AHQ71C AHQ100C AHQ125C AHQ140C FUQ71C FUQ100C FUQ125C FVQ71C FVQ100C FVQ125C FVQ140C

Ανταλλακτικό φίλτρο μακράς διάρκειας - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 - KAFP551K160 KAFJ95L160
Κιτ αντλίας συμπυκνωμάτων στάνταρ - K-KDU572EVE KDU50P60 KDU50P140 - στάνταρ -
Κιτ σωληνώσεων τύπου L (με κατεύθυνση προς τα πάνω) - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - -
Κάλυμμα απομόνωσης στομίου εξόδου αέρα - - - - KDBHP49B140 -
Διακοσμητικό πάνελ για έξοδο αέρα - - - - KDBTP49B140 -
Διακοσμητικό πάνελ BYBS125D(1) - - - - -
Προαιρετικό διακοσμητικό πάνελ EKBYBSD - - - - -
Φίλτρο θορύβου - KEK26-1A - - - -
Αντάπτορας εξόδου αέρα για στρογγυλό αγωγό KDAJ25K140A - - - - -
Κιτ εισαγωγής νωπού αέρα τύπου απευθείας εγκατάστασης - - KDDQ50A140 - - -
Σημειώσεις
(1) Για απευθείας τοποθέτηση του διασκομητικού πάνελ της μονάδας απαιτείται η προαιρετικό διασκομητικό πάνελ EKBYBSD.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ RZQG71L8V1/Y1 RZQG100L8V1/Y1 RZQG125L8V1/Y1 RZQG140LV1/Y1 RZQSG71L3V1 RZQSG100L8V1/Y1 RZQSG125L8V1/Y1 RZQSG140LV1/Y1 AZQS71BV1/BY1 AZQS125BV1/BY1 AZQS140BV1/BY1 RZQ200C RZQ250C

Γρίλιες ρύθμισης κατεύθυνσης αέρα - - - -
Πώμα κεντρικής αποχέτευσης - - - KWC26B280

Διακλαδώσεις σωληνώσεων 
ψυκτικού

Για δύο KHRQ22M20TA (KHRQ58T) ² - KHRQ22M20TA (KHRQ58T) ² - KHRQ22M20TA
Για τρεις - KHRQ127H (KHRQ58T) ² - KHRQ127H (KHRQ58T)² - KHRQ250H7
Για τέσσερις - KHRQ22M20TA (KHRQ58T)² - KHRQ22M20TA (KHRQ58T)² - KHRQ22M20TA (x3)

Κιτ αντάπτορα demand KRP58M51 KRP58M51 KRP58M51 KRP58M51
Θερμαντήρας κάτω πλάκας EKBPH140L7 1 - -
Σημειώσεις
(1) Ο θερμαντήρας κάτω πλάκας είναι διαθέσιμος μόνο για μοντέλα RZQG*. 
(2) Για συνδυασμό RZQ(S)G71-140 σε συνδυασμό με FCQG35-71F ή FCQHG71F, χρησιμοποιήστε τη διακλάδωση σωληνώσεων ψυκτικού που δίνεται στις παρενθέσεις.
(3) Για RZQG71L8V1 και EKBPH140L7 απαιτείται η χρήση του αντάπτορα demand KRP58M51 για να συνδέσετε τον θερμαντήρα κάτω πλάκας.

UATYQ-C

Ελεγκτής Rooftop √
PCB √
EXV √
Gold Fin (NA549) √
Σπειροειδής συμπιεστής √
Φίλτρο αέρα Saranet √
Πλευρική παροχή √
Μετατρέψιμη √
Ξηραντήρας φίλτρου √
Διακόπτης υψηλής πίεσης √
Διακόπτης χαμηλής πίεσης √
Διάταξη εξοικονόμησης ECONO-AY1

Δεν διατίθενται προαιρετικά εξαρτήματα για UATYP-AY1(B)
Δεν διατίθενται προαιρετικά εξαρτήματα για ECONO-AY1
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Νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή σήμανση
Η σήμανση σας βοηθά να επιλέξετε εξυπνότερα

Προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αποφασίσουν τι θα αγοράσουν βάσει ομοιόμορφων 
κριτηρίων σήμανσης, η Ευρώπη καθιέρωσε νέα ενεργειακή σήμανση. Η προηγούμενη Ευρωπαϊκή ενεργειακή σήμανση για κλιματιστικά, 
που θεσμοθετήθηκε το 1992, είχε τον αντίκτυπο της. Το 2013 η Ευρώπη εισήγαγε την εποχιακή ενεργειακή σήμανση. Αυτή η σήμανση 
επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν με ακόμα καλύτερα κριτήρια, αφού η εποχιακή απόδοση αντανακλά την αποδοτικότητα 
του κλιματιστικού κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης περιόδου.

Η νέα ενεργειακή σήμανση περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες από το A+++ έως το D που αντιπροσωπεύονται με χρωματική κλίμακα  
από σκούρο πράσινο (μέγιστη ενεργειακή απόδοση) μέχρι κόκκινο (ελάχιστη ενεργειακή απόδοση). Η νέα ετικέτα περιλαμβάνει όχι μόνο  
το βαθμό εποχιακής απόδοσης για θέρμανση (SCOP) και ψύξη (SEER), αλλά επίσης την ετήσια κατανάλωση ενέργειας και τα επίπεδα 
θορύβου.

Όνομα κατασκευαστή και προϊόντος Συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας

SCOP: βαθμός εποχιακής απόδοσης 
κατά τη θέρμανση

Ταξινόμηση από A+++ (μέγιστη 
ενεργειακή απόδοση) έως D (ελάχιστη 
ενεργειακή απόδοση)

Ισχύς σχεδιασμού σε θέρμανση

Νέες τιμές εποχιακής απόδοσης κατά τη 
θέρμανση (SCOP)

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας κατά τη 
θερινή περίοδο, συμπεριλαμβανομένων 
των βοηθητικών προγραμμάτων 
λειτουργίας
Προκειμένου να ληφθεί υπόψη όλη η γκάμα 
συνθηκών, χρησιμοποιούνται 3 κλιματικές ζώνες: 
ψυχρή, μέτρια και θερμή

Μπλε = ψυχρό κλίμα (προαιρετικό)
Πράσινο = μέτριο κλίμα (υποχρεωτικό)
Πορτοκαλί = θερμό κλίμα (προαιρετικό)

SEER: βαθμός εποχιακής απόδοσης 
κατά την ψύξη

Ταξινόμηση από A+++ (μέγιστη 
ενεργειακή απόδοση) έως D (ελάχιστη 

ενεργειακή απόδοση)

Ισχύς σχεδιασμού σε ψύξη

Νέες τιμές εποχιακής απόδοσης 
κατά την ψύξη (SEER)

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας 
κατά τη χειμερινή περίοδο, 

συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών 
προγραμμάτων λειτουργίας

Τιμή στάθμης θορύβου για 
την εσωτερική μονάδα

Τιμή στάθμης θορύβου για 
την εξωτερική μονάδα

Η ετικέτα λεπτομερώς



Σχετικά με την Daikin
Η φήμη που έχει αποκτήσει η Daikin σε διεθνές επίπεδο είναι αποτέλεσμα εμπειρίας σχεδόν 90 χρόνων στην επιτυχή κατασκευή κλιματιστικών 
συστημάτων υψηλής ποιότητας για βιομηχανικές, εμπορικές και οικιακές εφαρμογές και 55 χρόνων πρωτοπορίας στην τεχνολογία αντλίας θερμότητας.

Ποιότητα Daikin
Η ποιότητα της Daikin οφείλεται στην ιδιαίτερη προσοχή που δίνει η εταιρεία σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της παραγωγής, των δοκιμών και 
των υπηρεσιών μετά την πώληση του προϊόντος. Για το σκοπό αυτό, κάθε εξάρτημα επιλέγεται προσεκτικά και ελέγχεται σχολαστικά, ώστε να 
διασφαλιστεί η ποιότητα και η αξιοπιστία του.

Τεχνολογία αντλίας θερμότητας
Οι αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα προσλαμβάνουν το 75% της ενέργειας που αποδίδουν 
από ανανεώσιμες πηγές: τον αέρα της ατμόσφαιρας, ο οποίος είναι ανανεώσιμος αλλά 
και ανεξάντλητος*. Φυσικά, οι αντλίες θερμότητας χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια για 
τη λειτουργία τους, αλλά όλο και περισσότερο αυτή η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί επίσης 
να παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, 
υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα). 

* Στόχος COM της EΕ (2008)/30

θερμοκρασία περιβάλλοντος

ηλεκτρικό ρεύμα

ενέργεια

3/4  kW 

1/4  kW

+ 4/4  kW
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Κλιματισμός

1) Οι ονομαστικές αποδόσεις ψύξης βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 

Εσωτερική θερμοκρασία 27 °CDB/19 °CWB

Εξωτερική θερμοκρασία 35 °CDB

Μήκος σωληνώσεων ψυκτικού 7,5 m

Υψομετρική διαφορά 0 m

2) Οι ονομαστικές αποδόσεις θέρμανσης βασίζονται στις παρακάτω συνθήκες: 

Εσωτερική θερμοκρασία 20 °CDB

Εξωτερική θερμοκρασία 7 °CDB/6 °CWB

Μήκος σωληνώσεων ψυκτικού 7,5 m

Υψομετρική διαφορά 0 m

Τροφοδοσία ισχύος
V1 = 1~, 220-240V, 50Hz

VE = 1~, 220-240V/220V, 50Hz/60Hz*

W1 = 3N~, 400V, 50Hz

Συνθήκες μέτρησης

* Για τροφοδοσία ισχύος VE μόνο τα στοιχεία 1~, 220-240V, 50Hz παρουσιάζονται σε αυτόν τον κατάλογο.

Η στάθμη ηχητικής πίεσης μετράται με μικρόφωνο σε συγκεκριμένη απόσταση από τη μονάδα. Είναι μία σχετική τιμή, που εξαρτάται από την 
απόσταση και το ακουστικό περιβάλλον (σχετικά με τις συνθήκες μέτρησης παρακαλούμε ανατρέξτε στα τεχνικά εγχειρίδια). 
Η στάθμη ηχητικής ισχύος είναι μία απόλυτη τιμή που αντιστοιχεί στην «ισχύ» που παράγει μια ηχητική πηγή.
Για λεπτομερέστερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στα τεχνικά εγχειρίδια.
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Η  
επιχείρησή σας

δικό μας ζήτημαείναι

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SKY AIR 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende

 Τα προϊόντα της Daikin διανέμονται από:
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Το παρόν φυλλάδιο έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και 
δεν συνιστά επ' ουδενί προσφορά δεσμευτική για την Daikin Europe N.V. Η 
Daikin Europe N.V. συνέταξε το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου βάσει 
όλων των πληροφοριών που είχε στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία ρητή 
ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή 
την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου του παρόντος 
καταλόγου και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν. Τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 
Η Daikin Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες 
ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη 
χρήση και/ή ερμηνεία του παρόντος φυλλαδίου. Το σύνολο του περιεχομένου του 
παρόντος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Europe N.V.

Η Daikin Europe N.V. συμμετέχει στο Πρόγραμμα 
Πιστοποίησης Eurovent για Ψύκτες με ψυκτικό υγρό 
(LCP), Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (AHU) και 
Τοπικές Κλιματιστικές Μονάδες (Fan Coil, FCU). Δείτε 
το ισχύον πιστοποιητικό online στην ιστοσελίδα  
www.eurovent-certification.com ή χρησιμοποιώντας 
το: www.certiflash.com
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σχεδιασμού

& ευφυΐας
Συνδυασμός 

«Πρωτοποριακός σχεδιασμός 
εναρμονισμένος με το χρόνο»




