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Casetă suspendată cu jet de aer 

în 4 direcţii

Unitate unică de la Daikin pentru camere mari fără tavan fals 
sau spaţiu liber pe pardoseală

  Chiar şi camerele cu un tavan de până la , m pot fi încălzite sau 

răcite foarte uşor, fără reducerea capacităţii

  Poate fi instalată atât în clădiri noi, cât şi în proiecte de reamenajare

  Control individual al fantelor: flexibilitate pentru a se adapta la orice 

dispunere în cameră fără modificarea locaţiei unităţii!

  Consum redus de energie datorită schimbătorului de căldură de 

mici dimensiuni, special conceput, motorului DC al ventilatorului şi 

pompei de condens

  Unitatea modernă se integrează perfect în orice interior. Fantele se închid complet atunci când unitatea nu funcţionează, grilele de aspiraţie a 

aerului nemaifiind vizibile

  Confort optim garantat datorită reglării automate a jetului de aer în funcţie de sarcina necesară

  Cu ajutorul telecomenzii, pot fi programate  unghiuri diferite de refulare între  şi °

  Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălţime de pompare de  mm, măreşte flexibilitatea şi viteza de instalare
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Unitate interioară FXUQ 71A 100A

Capacitate de răcire Capacitate totală Nom. kW 8,0 11,2

Capacitate de încălzire Capacitate totală Nom. kW 9,0 12,5 

Putere absorbită - 
50 Hz

Răcire Nom. kW 0,090 0,200

Încălzire Nom. kW 0,073 0,179

Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 198x950x950

Greutate Unitate kg 26 27

Carcasă Material Răşină

Ventilator Debit de aer - 
50 Hz

Răcire Mică/Mare m³/min 16,0/22,5 21,0/31,0

Încălzire Mică/Mare m³/min 16,0/22,5 21,0/31,0

Filtru de aer Tip Plasă de răşină

Nivel de putere sonoră Răcire Nom./Ridicat dBA 56/58 62/65

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Mic/Nom./Ridicat dBA 36,0/38,0/40,0 40,0/44,0/47,0

Încălzire Mic/Nom./Ridicat dBA 36,0/38,0/40,0 40,0/44,0/47,0

Agent frigori(c Tip/GWP R-410A/2.087,5

Racorduri conducte Lichid Dext mm 9,52

Gaz Dext mm 15,9

Evacuare condens Dint 20/dext 26

Alimentare electrică Fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230

Curent - 50 Hz Amperaj maxim pe siguranţă (MFA) A 16

Sisteme de control Telecomandă cu infraroşu BRC7C58

Telecomandă cu (r BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Telecomandă cu (r simpli(cată pentru aplicaţii hoteliere BRC2E52C (tip cu recuperarea căldurii)/BRC3E52C (tip cu pompă de căldură)
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