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Caseta perfect plată
 Design şi geniu într-o armonie 

perfectă

De ce să alegeţi caseta perfect plată

• Design unic pe piaţă, care se integrează perfect plat în 

plafon

• O combinaţie de tehnologie avansată şi eficienţă de top

• Cea mai silenţioasă casetă disponibilă pe piaţă

ARGUMENTE

Avantaje pentru dealeri
› Produs unic pe piaţă!

› Cea mai silenţioasă unitate (25 dBA)

› Telecomanda uşor de utilizat, disponibilă în mai 

multe limbi, permite configurarea uşoară a senzorilor 

opţionali şi controlul poziţiei fantelor individuale

› Satisface gusturile europenilor în materie de design.

Avantaje pentru consultanţi
› Produs unic pe piaţă!

› Se integrează perfect în orice design interior de birou

› Produsul ideal pentru îmbunătăţirea punctajului 

BREEAM/EPBD împreună cu unitatea Sky Air (FFA-A) 

sau cu unităţile VRV IV cu pompă de căldură (FXZQ-A).

Avantaje pentru utilizatorii finali
› Excelenţă în inginerie şi design unic într-o armonie 

perfectă 

› Cea mai silenţioasă unitate (25 dBA)

› Condiţii perfecte de muncă: fără curenţi de aer rece

› Economisiţi până la 27% din factura de energie 

datorită senzorilor opţionali

› Utilizare flexibilă a spaţiului, indiferent de configuraţia 

camerelor, datorită controlului individual al fantelor

› Telecomandă uşor de utilizat, disponibilă în mai multe 

limbi.

FXZQ-A

Alegeţi între panoul alb sau cel gri
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Design unic 

 › Design-ul european satisface toate preferinţele.
 › Integrare perfectă în tavan, lăsând un spaţiu de 
numai  mm.

 › Se integrează perfect într-un singur modul de 
tavan, permiţând montarea corpurilor de iluminat, 
al difuzoarelor şi al sprinklerelor în modulele de 
tavan alăturate.

 › Panou decorativ disponibil în  culori  
(alb şi alb-argintiu). 

Diferenţiere prin tehnologie 

Senzor de prezenţă opţional
 › Atunci când camera este goală, acesta poate regla 
temperatura setată sau opri unitatea, economisind 
energie.

 › La detectarea persoanelor, direcţia jetului de 
aer se adaptează pentru a evita direcţionarea 
curenţilor de aer rece către ocupanţi.

E#cienţă de vârf 

 › Atunci când camera este goală, senzorul opţional 
poate regla temperatura setată sau opri unitatea, 
economisind până la % din energie.

Alte avantaje 

 › Control individual al fantelor: la reamenajarea 
camerei, puteţi controla uşor una sau mai multe 
fante de la telecomanda cu fir (BRCE/BRCH). La 
închiderea sau blocarea completă a fantelor, este 
necesar elementul de etanşare a orificiului de 
refulare a aerului, disponibil ca opţiune. 

 › Cea mai silenţioasă unitate de pe piaţă ( dBA), un 
aspect important pentru aplicaţiile pentru birouri.

Senzor de pardoseală opţional
 › Detectează diferenţa de temperatură şi 
redirecţionează jetul de aer pentru a garanta 
distribuţia uniformă a temperaturii. 

Instrumente de marketing
 › https://www.daikin.ro/ro_RO/product-group/round-flow-cassette.html
 › www.youtube.com/DaikinEurope
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Unitate interioară FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A

Capacitate de răcire Capacitate totală Nom. kW 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60

Capacitate de încălzire Capacitate totală Nom. kW 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 

Putere absorbită - 
50 Hz

Răcire Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092

Încălzire Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 260x575x575

Greutate Unitate kg 15,5 16,5 18,5

Carcasă Material Tablă de oţel galvanizat

Panou decorativ Model BYFQ60C2W1W

Culoare Alb (N9.5)

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm 46x620x620

Greutate kg 2,8

Panou decorativ 2 Model BYFQ60C2W1S

Culoare ARGINTIU

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm 46x620x620

Greutate kg 2,8

Panou decorativ 3 Model BYFQ60B2W1

Culoare Alb (RAL9010)

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm 55x700x700

Greutate kg 2,7

Panou decorativ 4 Model BYFQ60B3W1

Culoare ALB (RAL9010)

Dimensiuni Înălţime x lăţime x adâncime mm 55x700x700

Greutate kg 2,7

Ventilator Debit de aer 
- 50 Hz

Răcire Mică/Mare m³/min 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/10,0 8,0/11,5 10,0/14,5

Încălzire Mică/Mare m³/min 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/10,0 8,0/11,5 10,0/14,5

Filtru de aer Tip Plasă de răşină

Nivel de putere sonoră Răcire Mare dBA 49 50 51 54 60

Nivel de presiune 
sonoră

Răcire Mic/Nom./Ridicat dBA 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0

Încălzire Mic/Nom./Ridicat dBA 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0

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

Racorduri conducte Lichid Dext mm 6,35

Gaz Dext mm 12,7

Evacuare condens VP20 (Dint 20/dext 26)

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

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

Sisteme de control Telecomandă cu infraroşu BRC7EB530W (panou standard)/BRC7F530W (panou alb)/BRC7F530S (panou gri)

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)
 

Dimensiunile nu includ cutia de comandă.

FXZQ-A

Casetă perfect plată

Design unic pe piaţă, care se integrează perfect plat în 
plafon

  Integrare perfectă în panourile de tavan fals standard, lăsând un 

spaţiu de numai  mm

  Conlucrare remarcabilă dintre designul convenţional şi excelenţa în 

proiectare, cu un finisaj elegant în alb sau o combinaţie de argintiu 

şi alb

  Doi senzori inteligenţi, opţionali, îmbunătăţesc eficienţa energetică 

şi confortul

  Unitate de clasa  special dezvoltată pentru camere mici sau bine 

izolate, precum camere de hotel, birouri mici etc.

  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

  Aspiraţie de aer proaspăt opţională

  Pompa de condens, ca dotare standard, cu o înălţime de pompare 

de  mm, măreşte flexibilitatea şi viteza de instalare 

 

 

 
500 mm

FXZQ-A

BRCFW-SBRCHW
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