
Minimale werkingskosten, maximale flexibiliteit.
Snelle installatie, optimale betrouwbaarheid, perfect comfort.

VRV  
Productcatalogus 

voor installateurs
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VLOERMODEL ZONDER BEHUIZING
RESTAURANTTOEPASSINGEN

INBOUWSATELLIETMODEL
HOTELTOEPASSINGEN

FULLy FLAT cASSETTE
KANTOORTOEPASSINGEN

BUITENUNIT
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Inhoud
VRV, de oplossing 
voor de commerciële sector

Daikin VRV-systemen kunnen op maat worden 
gemaakt om te voldoen aan de voorwaarden 
voor comfort en energie-efficiëntie van elk 
commercieel gebouw.

VRV IV normen & technologieën

Unieke en gepatenteerde technologieën 
die het verschil maken.

Voordelen

Daikin VRV IV-systemen kunnen snel en 
eenvoudig worden aangepast, in bedrijf 
gesteld en onderhouden, en ze bieden 
de eindgebruiker een perfect betrouwbaar 
comfort en controle die op hun behoeften 
is afgestemd.

VRV buitenunits

Daikin buitenunits bieden een oplossing 
voor elke toepassing of voor elk klimaat.

VRV binnenunits 

Dankzij hun speciale ontwerp passen Daikin 
binnenunits uitstekend bij elk interieur, 
van modern tot klassiek, en zijn fluisterstil 
en comfortabel in werking.

Warm water

Efficiënte productie van warm water 
voor vloerverwarming, radiatoren en 
luchtbehandelingsunits, of voor de productie 
van sanitair warm water voor wastafels, 
baden en douches. 

Biddle-luchtgordijnen

Biddle luchtgordijnen kunnen snel een 
eenvoudig worden geïnstalleerd, zijn uiterst 
efficiënt en hebben een terugverdientijd 
van minder dan 18 maanden, in vergelijking 
met elektrische luchtgordijnen.

Luchtbehandeling 

Daikin biedt het meest uitgebreide gamma 
luchtbehandelingsunits voor een gezonde en 
comfortabele omgeving.

Besturingssystemen

De besturingssystemen van Daikin gaan 
van volledige gebouwbeheersystemen 
tot eenvoudige afstandsbedieningen die 
gemakkelijk te gebruiken zijn en een intelligent 
energiebeheer bieden.

Opties en accessoires

Daikin biedt een uitgebreid gamma opties en 
accessoires waarmee onze systemen kunnen 
worden aangepast om te voldoen aan de eisen 
van klanten.
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Waarom kiezen voor Daikin?

Wij garanderen dat uw klanten kunnen rekenen 
op Daikin voor een maximaal comfort, zodat 
zij zich volledig kunnen focussen op de dingen 
die belangrijk zijn op hun werk en thuis.

Wij engageren ons voor een maximale toewijding 
aan ons technologisch vakmanschap, een 
focus op een perfect aangepast design en 
op de hoogste kwaliteitsnormen zodat uw 
klanten kunnen betrouwen op het comfort dat 
wij bieden.

Ons engagement voor het milieu is absoluut. 
Onze producten zijn toonaangevend inzake 
laag energieverbruik en we verbeteren onze 
producten voortdurend om de milieu-impact 
verder te verminderen.

Wij leiden waar anderen volgen. Wij blijven 
wereldwijd marktleider in HVACR-oplossingen, omdat 
onze gespecialiseerde expertise in alle marktsectoren, 
gecombineerd met 90 jaar ervaring ons in staat stelt 
om een toegevoegde waarde te zijn in langdurige 
relaties met onze klanten, gebaseerd op 
vertrouwen, respect en geloofwaardigheid.
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Supermarkten 

Sport & vrije tijdWinkels Restaurants Hotels 

Kantoren Technisch

Openbare 
gebouwen

VRV
De oplossing voor de commerciële sector

De VRV-technologie van Daikin is toonaangevend in 
het aanpassen van systemen aan de individuele eisen 
inzake comfort en energie-efficiëntie van commerciële 
gebouwen. De flexibele VRV-systemen kunnen 
worden gebruikt voor elke toepassing en elk klimaat. 
Deze unieke producten maken het verschil voor u en 
voor uw klanten.
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ARGUMENTKAARTEN

VRV IV legt de lat 
opnieuw hoger

Waarom kiezen voor VRV?
• Uitvinder en marktleider in VRV-systemen sinds 1982

 › Meer dan 90 jaar ervaring in warmtepompen
 › Ontworpen voor Europa, geproduceerd in Europa

• Uniek gamma buitenunits, voor elke toepassing en elk klimaat

• Unieke producten die het verschil maken

In efficiëntie
 › Variabele koelmiddeltemperatuur voor het hoogste seizoensrendement
 › Roundflow-cassette met zelfreinigend paneel (optie)

In comfort
 › Variabele koelmiddeltemperatuur tegen koude tocht
 › Echt continu verwarmen tijdens ontdooiing
 › Units van klasse 15 voor kleine, goed geïsoleerde ruimtes (cassette, wand-,, inbouwsatellietmodel)
 › Laag geluidsniveau voor binnen- en buitenunits

In design
 › Fully flat cassette, volledig geïntegreerd in het plafond
 › Daikin Emura, uniek minimalistisch design

In installatie
 › Automatische koelmiddelvulling en koelmiddel-lekdichtheidscontrole
 › cassette-plafondonderbouwmodel met luchtuitblaas aan 4 zijden (FXUQ)
 › Plug & play Daikin luchtbehandelingsunit
 › Totaaloplossingen, incl. lage- en hoge-temperatuur hydrobox, Biddle luchtgordijnen, enz.

In besturing
 › Intelligent Touch manager, kostenefficiënte mini BMS met integratie van alle zuilen
 › Eenvoudige integratie in extern BMS
 › Aangepaste besturingsoplossingen voor toepassingen zoals technische koeling, winkels, hotels,...

• Maximale betrouwbaarheid

 › Echte technische koeling
 › Gasgekoelde printplaat
 › Uitgebreide testen voor nieuwe units de fabriek verlaten
 › Meest uitgebreide ondersteuningsnetwerk en after sales service
 › Alle reserveonderdelen beschikbaar in Europa

Het VRV-klimaatregelingssysteem is 's werelds eerste individuele klimaatregelingssysteem met variabele koelmiddeldebietregeling; het werd door Daikin gecommercialiseerd in 1982. 

VRV is een handelsmerk van Daikin Industries Ltd. Het is afgeleid van de technologie die wij het "variabel koelmiddelvolume" (Variable Refrigerant Volume) noemen.
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VRV IV-normen
• Variabele koelmiddeltemperatuur

 › Stem uw VRV af op uw behoeften voor het beste seizoensrendement 
en comfort

 › Seizoensrendement (ESEER) tot 28% hoger
 › Eerste weersafhankelijke VRV
 › Geen koude tocht meer door toevoer van hoge 
uitblaastemperaturen

• Continu comfort

 › VRV IV is met zijn echte continue verwarming het beste alternatief 
voor traditionele verwarmingssystemen

• VRV configurator

 › Software voor de snelste en meest precieze indienststelling, 
configuratie en aanpassing

 • Totaaloplossing

 › Eén enkele leverancier voor verwarming, koeling, ventilatie, 
warm water, Biddle luchtgordijnen en besturing

 › combinaties van binnenunits voor privéwoningen en VRV

•  Vrije combinaties van buitenunits die in overeenstemming zijn 
met de beschikbare installatieruimte of met de efficiëntie-eisen

• Display met buitenunits voor snelle on-site instellingen

Voordelen voor installateurs
Daikin-VRV IV is toonaangevend dankzij de 
nieuwste technologie en een tijdbesparende 
inbedrijfstelling & onderhoud

 › Vereenvoudigde en tijdbesparende 
inbedrijfstelling met de VRV configurator

 › Koelmiddel-lekdichtheidscontrole op afstand
 › Eén leverancier = één aanspreekpunt

Uitgebreid gamma opties om te voldoen aan 
de eisen van de klant 

Voordelen voor consultants
De VRV IV-technologie van Daikin is toonaangevend 
in het aanpassen van systemen aan de individuele 
eisen inzake comfort en energie-efficiëntie van 
gebouwen. Hierdoor zijn minder investeringen 
nodig en liggen de bedrijfskosten lager

 › Ecologisch ontwerp
 › Ideaal voor het behalen van hoge 
BREEAM:EPDB-scores

 › Geen koude tocht meer dankzij hogere 
verdampingstemperaturen tot 11 of 16°C, 
waardoor VRV IV-systemen een ideaal alternatief 
zijn voor op water gebaseerde systemen

 › Unieke specificaties voor monovalente 
verwarming

Voordelen voor eigenaars
VRV IV-systemen zijn de ultieme oplossing in 
comfort op maat en intelligente besturing, 
aangepast aan uw individuele behoeften en 
met een maximum aan energie-efficiëntie

 › Jaarlijkse kostenbesparingen tot 28% 
(vergeleken met VRV III)

 › Geen koude tocht meer dankzij de variabele 
koelmiddeltemperatuur

 › Eén enkel aanspreekpunt voor het ontwerp en 
het onderhoud van uw klimaatregelsysteem

 › Het geïntegreerd systeem garandeert 
een maximale energie-efficiëntie voor de 
eindgebruiker

 › Meerdere systemen kunnen op dezelfde manier 
beheerd worden voor belangrijke accounts

Warmtepomp
Warmterecuperatie

Vervangsystemen 
Watergekoeld
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Daikin-filiaal of -verdeler. 

Windows95, Windows98, WindowsNT, Windows2000, WindowsXP en Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft corporation.

Xpress, snelofferte-programma
Xpress is een softwaretool waarmee u ter plaatse een 
offerte kunt maken voor een VRV-systeem van Daikin. 
In slechts 6 stappen zorgt deze tool voor een 
professionele budgetofferte:

 › Selecteer binnenunits
 › Sluit buitenunits aan op binnenunits
 › Automatisch genereren van leidingschema met 
koppelingen

 › Automatisch genereren van aansluitschema
 › Selecteer mogelijke centrale besturingssystemen
 › Visualiseer resultaat in MS Word, MS Excel en 
AutocAD

Digitale hulpmiddelen
 › Bezoek onze website:  
http://www.daikin.be

ARGUMENTKAARTEN

Oplossingen seizoenssimulator
Met deze software tool kunt u een simulatie 
maken van het seizoensrendement, het jaarlijkse 
energieverbruik en de cO

2
-emissie voor een bepaald 

klimaat, het belastingsprofiel (koeling, verwarming, 
warmterecuperatie, covalent, bivalent,...) en het 
systeem of de combinatie van systemen. Dankzij de 
intuïtieve en grafisch overzichtelijke interface kost 
een simulatie slechts een paar minuten. 

Het overzicht aan mogelijke oplossingen stelt u in staat 
om de resultaten van verschillende systeemconfiguraties 
te vergelijken. Eventueel kan een return on investment 
berekening worden gemaakt. Het resultaat van de 
simulatie kan worden geëxporteerd naar een rapport 
dat kan worden afgedrukt. De tool is beschikbaar voor 
zowel een Windows-pc als voor een tablet (iPad).
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Referenties

Porta Fira

"Dit project verstevigt Daikin's positie als marktleider inzake 
airconditioning voor grootschalige gebouwen. Als dusdanig zijn 
wij in staat om oplossingen te bieden die niet enkel opvallen door 
hun nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, maar ook door hun 
energie-efficiëntie."

Eiffage Energie & Thermie

"De klant koos Daikin voor het gebruikscomfort dat we met de VRV IV met continu verwarming bieden. 
Daarnaast was ook het design een belangrijk aspect. Om die reden werd de Fully flat cassette geïnstalleerd, in combinatie met 
Split wandgemonteerde units. Niet enkel waren deze systemen bijzonder eenvoudig te installeren, ze waren voor de klant ook de 
beste oplossing."
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Tegenwoordig wordt in veel gebouwen gebruik 
gemaakt van verschillende, afzonderlijke 
systemen voor verwarming, koeling, verwarming 
van het luchtgordijn en warm water. Het gevolg is 
dat energie wordt verspild. Om een veel efficiënter 
alternatief aan te kunnen bieden werd de VRV-
technologie ontwikkeld tot een totaaloplossing 
die tot 70% van het energieverbruik van 
een gebouw beheert, waardoor enorme 
kostenbesparingen mogelijk zijn.

 › Verwarming en koeling voor comfort het hele 
jaar door

 › Warm water voor een efficiënte productie van 
warm water

 › Vloerverwarming/koeling voor een efficiënte 
verwarming/koeling van de ruimte

 › Ventilatie voor een binnenklimaat van hoge 
kwaliteit

 › Luchtgordijnen voor een optimale 
luchtscheiding

 › Besturingen voor maximale efficiëntie tijdens 
bedrijf

combineer tot 70% van het energieverbruik van uw gebouw

De totale oplossing

Warm water

Luchtgordijnen

Verwarmen

Koelen

Besturingen

Ventilatie
Vloerverwarming

Gemiddeld energieverbruik kantoorGemiddeld energieverbruik hotel

Verlichting

Kantoor- 
apparatuur

Integratie 

apparatuur 

van derden

Verwarmen ruimtes 25%

Koelen ruimtes 9%

Ventilatie 5%

OverigeWarm water 9%

Overige

Kantoren

Keuken

Verlichting

Verwarmen ruimtes 31%

Ventilatie 4% 

Koeling 3% 

Koelen ruimtes 15%

Warm water 17%70% 48%

Integratie 

apparatuur 

van derden
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Verwarmen en koelen Intelligente besturingssystemen

 › combineer VRV-binnenunits met andere stijlvolle 
binnenunits in één systeem

 › Nieuwe generatie roundflow-cassettes zet de norm 
voor efficiëntie en comfort

 › Mini BMS verbindt apparatuur van Daikin en van 
andere leveranciers

 › Integreer intelligente besturingsoplossingen met tools 
voor energiebeheer om bedrijfskosten te verlagen

Biddle-luchtgordijnLage-temperatuur hydrobox

 › Uiterst efficiënte verwarming van de ruimte door: 
- Vloerverwarming 
- Lage-temperatuur radiatoren 
- Warmtepompconvectoren

 › Warm water van 25°c tot 45°c

*enkel voor aansluiting aan VRV warmterecuperatie

 › Efficiënte productie van warm water voor: 
- Douches 
- Wastafels 
- Kraantjeswater voor schoonmaken

 › Warm water van 25°c tot 80°c

Hoge-temperatuur hydrobox* Ventilatie

 › Meest uitgebreide gamma in DX ventilatie – van 
kleine warmterecuperatie-ventilatie tot grootschalige 
luchtbehandelingsunits

 › Zorgt voor een frisse, gezonde en comfortabele 
omgeving

22

 › Terugverdientijd minder dan 1 jaar, vergeleken met 
een elektrisch luchtgordijn

 › Uiterst doeltreffende oplossing voor klimaatscheiding 
aan toegangsdeuren

Eén systeem,  

verschillende toepassingen voor hotels, 

kantoren, winkels, thuis,... 
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VRV  
voor kantoren en banken

VRV  
voor hotels

Efficiëntie op de werkplek 

Een efficiënt beheer van gebouwen en installaties is 
essentieel om de bedrijfskosten tot een minimum te 
beperken

Onze kantooroplossing biedt:
 › Aanzienlijk lagere kosten voor warm water en 
verwarming door hergebruik van warmte die wordt 
gerecupereerd van zones die moeten worden gekoeld

 › Unieke, volledig Fully Flat die volledig vlak wordt 
geïntegreerd in architecturale plafonds

 › Intelligente sensoren
 -  optimaliseren de efficiëntie door de unit uit te schakelen 

wanneer er niemand in de vergaderzaal aanwezig is
 -  optimaliseren het comfort door de luchtstroom 

weg te leiden van mensen en op die manier 
koude tocht te vermijden

 › complete Daikin mini BMS voor 
kantoorgebouwbeheer met Intelligent Touch Manager

 › Plug & play aansluiting op luchtbehandelingsunits 
voor een gezonder binnenklimaat in kantoren

 › Productie van warm water voor wastafels en 
vloerverwarming

 › Echte, betrouwbare technische afkoeling tot -20°c, 
met inbegrip van functie in werking/in stand-by

Gastvrijheid en kostenbesparing

De goede naam van een hotel hangt af van hoe 
welkom en comfortabel gasten zich tijdens hun 
verblijf voelen. Tegelijkertijd moeten hoteleigenaren 
de volledige controle houden over hun bedrijfskosten 
en hun energieverbruik.

Onze hoteloplossing biedt:
 › Verwarming en warm water tegen lage kosten door 
het recupereren van warmte uit zones die moeten 
worden gekoeld

 › De perfecte persoonlijke omgeving voor de gasten 
door het gelijktijdig verwarmen van ruimtes en 
het koelen van andere

 › Flexibele installatie: de buitenunit kan buiten 
worden geïnstalleerd om binnen geen ruimte te 
verliezen, maar ook binnen om buiteninstallaties 
en geluidsoverlast in het stadscentrum tot een 
minimum te beperken

 › Satellietinbouwmodellen zijn speciaal ontwikkeld 
voor kleine, goed geïsoleerde ruimtes zoals 
hotelkamers; dankzij de fluisterstille werking is 
een uitstekende nachtrust gegarandeerd

 › Slim energiebeheer via Intelligent Touch Manager 
zorgt voor een optimale controle van de energiekosten

 › Intelligente en gebruiksvriendelijke besturingen 
in hotelkamers wijzigen de insteltemperatuur 
automatisch wanneer de gast de kamer verlaat of 
een venster opent

 › Eenvoudige integratie in hotelboeking software
 › Productie van warm water voor de badkamer, 
vloerverwarming en radiatoren tot 80°c

22

22

22
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VRV  
voor winkels

VRV  
voor privéwoningen

Lagere kosten voor winkels

Winkeleigenaars moeten voortdurend de ontwikkelings-
kosten en werkingskosten van hun winkels verlagen. 
Daarom zijn betaalbare, energie-efficiënte oplossingen 
van cruciaal belang om de levensduurkosten tot een 
minimum te beperken en tegelijkertijd te voldoen aan 
alle normen en voorschriften.

Onze winkeloplossing biedt:
 › compacte inverter-warmtepomp technologie
 › Flexibele installatie: de buitenunit kan buiten worden 
geïnstalleerd om binnen geen ruimte te verliezen, maar 
ook binnen om buiteninstallaties en geluidsoverlast in het 
stadscentrum tot een minimum te beperken

 › Unieke roundflow-cassettes met zelfreinigend paneel 
(optie), voor een besparing tot 50% van het energieverbruik 
in vergelijking met standaard cassette-units

 › Gebruiksvriendelijke afstandsbediening met  
vergrendelingsfunctie om onbedoeld gebruik te 
voorkomen

 › Individuele regeling van elke binnenunit of van elke 
winkelzone

 › Besparing op exploitatiekosten via bedrijfsmodus voor 
en na openingsuren, met een lager energieverbruik 
voor verlichting, airconditioning,...

 › De meest efficiënte open-deur oplossing met Biddle 
luchtgordijnen

Het is nergens zo goed als thuis

Een kostenefficiënt warmtepompsysteem met 
laag energieverbruik en maximaal comfort voor 
huiseigenaren

Onze oplossing voor privéwoningen biedt:
 › Lagere cO

2
-uitstoot vergeleken met traditionele 

verwarmingssystemen
 › compact design van de buitenunit, met een laag 
geluidsniveau

 › Fluisterstille binnenunits tot slechts 19dBA
 › Daikin Emura, wandmodel met minimalistisch 
ontwerp

 › Uniek Nexura vloermodel met het uitzicht van een 
radiator en de efficiëntie van een warmtepomp

 › Units kunnen in de wand of het plafond worden 
geïntegreerd zodat ze volledig in het interieur 
opgaan

 › Gebruiksvriendelijke, intuïtieve besturing
 › Tot 9 binnenunits kunnen worden aangesloten op 
één buitenunit

Upgrade R-22 en R-407C systemen snel 
naar een hoger niveau met...  

VRV vervangingssystemen
 

22
22

22

 › Houd uw klanten operationeel, zelfs tijdens 
vervanging van het systeem

 › Kortere installatietijden
 › Lagere installatiekosten
 › Vervangen van niet-Daikin systemen
 › Automatische koelmiddelvulling en buisreiniging
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Welk VRV-buitensysteem 
biedt de beste oplossing?

Warmterecuperatie of warmtepomp?

 › Gelijktijdig verwarmen EN koelen met één systeem
 › "Gratis" verwarmen en produceren van warm water door 
warmteoverdracht vanuit zones die gekoeld worden.

 › Maximaal individueel comfort in alle zones
 › Technisch koelen tot -20°c

VRV warmterecuperatie

VRV warmtepomp

Koelen VerwarmenWarm water

Uit de bodem gehaalde warmte levert 

gratis warm water en verwarming

+

 › Voor verwarmen OF koelen met één systeem

Componenten:

Componenten:

Buitenunit

Buitenunit

Binnenunit

Binnenunit

Koelmiddelleiding 
met 3-pijp

Koelmiddelleiding 
met 2-pijps

Enkelvoudige en 
multi BS-boxen: maakt 
individueel schakelen 

van binnenunits tussen 
verwarmen en koelen 

mogelijk

Noorden

Zuiden
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Luchtgekoeld of watergekoeld?

Luchtgekoeld

Watergekoeld

 › Kan snel en eenvoudig worden geïnstalleerd, 
geen extra componenten nodig

 › Lage onderhoudskosten
 › Werkbereik van - 25°c~52°c
 › Kan zowel binnen als buiten worden geïnstalleerd
 › Tot 54 pk vermogen voor één systeem

 › Geschikt voor grote gebouwen met verschillende 
verdiepingen door de nagenoeg onbeperkte 
waterleiding-mogelijkheden

 › Niet blootgesteld aan buitentemperaturen/
klimaatomstandigheden

 › Lagere cO
2
-uitstoot dankzij het gebruik van 

geothermische energie als hernieuwbare energiebron
 › Maakt warmterecuperatie in het hele gebouw 
mogelijk, door de opslag van energie in het 
watercircuit

Componenten:

Componenten:

Buitenunit

Buitenunit

Binnenunit

Binnenunit

Koelmiddelleiding

Koelmiddelleiding (Geothermisch) 
watercircuit
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Oplossing voor optimale efficiëntie en comfort
 › Volledig geïntegreerde oplossing met warmterecuperatie voor maximale efficiëntie 
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › "Gratis" verwarming en warm water door warmterecuperatie
 › Perfect persoonlijk comfort voor gasten/bewoners via gelijktijdig koelen en 

verwarmen
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur 

en continu verwarming
 › Technisch koelen mogelijk
 › Meest uitgebreide gamma BS-boxen op de markt

REYQ-T

      
 

                     

Productoverzicht 
Buitenunits 
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Daikin's optimale oplossing met maximaal comfort
 › Continu verwarmen tijdens ontdooien
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › Kan worden aangesloten op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur 

en continu verwarming

 RYYQ-T
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De oplossing van Daikin voor comfort en laag energieverbruik
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › Kan worden aangesloten op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Ruimtebesparende oplossing zonder verlies van efficiëntie
 › Voor residentiële en lichte commerciële toepassingen
 › Ruimtebesparend ontwerp
 › Kan worden aangesloten op VRV-binnenunits of stijlvolle binnenunits 

(Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

VR
VI

V-
S 

 

se
rie

Ruimtebesparende oplossing zonder verlies van efficiëntie
 › Ruimtebesparend kistmodel voor flexibele installatie
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: nauwkeurige 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 › Kan worden aangesloten op VRV-binnenunits of stijlvolle binnenunits 

(Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

lancering 
herfst 2015

RXYSQ-TV1/TY1      

VR
VI

V-
S 

 

se
rie

  

C
om

p
ac

t

De meest compacte VRV
 › Compact en lichtgewicht, ontwerp met enkelvoudige ventilator, plaatsbesparend 

en eenvoudig te installeren
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: nauwkeurige 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 › Kan worden aangesloten op VRV-binnenunits of stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

lancering 
herfst 2015 

RXYSCQ-TV1

Compact

   

Ve
rv

an
gs

ys
te

m
en

w
ar

m
te

re
cu

pe
ra

tie Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 › Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 › Tot 40% efficiënter dan R-22 systemen
 › Geen onderbreking van het dagelijks werk tijdens de vervanging van het systeem
 › Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten

RQCEQ-P*

         

w
ar

m
te

p
om

p

Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 › Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 › Tot 80% efficiënter dan R-22 systemen
 › Geen onderbreking van het dagelijks werk tijdens de vervanging van het systeem
 › Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYQQ-T*        

             

W
at

er
ge

ko
el

d

W
at

er
ge

ko
el

de
 V

RV
 IV

Ideaal voor hoge gebouwen, met water als warmtebron
 › Lagere CO

2
-uitstoot dankzij het gebruik van geothermische energie als 

hernieuwbare energiebron
 › Geen externe verwarming of koeling nodig bij gebruik in geothermische modus
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › Compact en lichtgewicht, kan worden gestapeld voor maximale ruimtebesparing
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur
 › Variabele waterdebietregeling biedt meer flexibiliteit en controle

RWEYQ-T*

 

      

 Enkelvoudige unit

 Multicombinatie

NIEUW

NIEUW

* Niet Eurovent-gecertificeerd
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Model Productnaam 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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VR
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-w
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p
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Oplossing voor optimale efficiëntie en comfort
 › Volledig geïntegreerde oplossing met warmterecuperatie voor maximale efficiëntie 
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › "Gratis" verwarming en warm water door warmterecuperatie
 › Perfect persoonlijk comfort voor gasten/bewoners via gelijktijdig koelen en 

verwarmen
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur 

en continu verwarming
 › Technisch koelen mogelijk
 › Meest uitgebreide gamma BS-boxen op de markt

REYQ-T

      
 

                     

Lu
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 c
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m
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Daikin's optimale oplossing met maximaal comfort
 › Continu verwarmen tijdens ontdooien
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › Kan worden aangesloten op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur 

en continu verwarming

 RYYQ-T
      

                   

VR
V 

IV
 w

ar
m

te
p

om
p

 

zo
nd
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 c
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u 
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rw
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m
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g

De oplossing van Daikin voor comfort en laag energieverbruik
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › Kan worden aangesloten op stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYQ-T(9)
      

                   

VR
VI

II-
S

Ruimtebesparende oplossing zonder verlies van efficiëntie
 › Voor residentiële en lichte commerciële toepassingen
 › Ruimtebesparend ontwerp
 › Kan worden aangesloten op VRV-binnenunits of stijlvolle binnenunits 

(Daikin Emura, Nexura)

RXYSQ- 
P8V1/P8Y1   

VR
VI

V-
S 

 

se
rie

Ruimtebesparende oplossing zonder verlies van efficiëntie
 › Ruimtebesparend kistmodel voor flexibele installatie
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: nauwkeurige 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 › Kan worden aangesloten op VRV-binnenunits of stijlvolle binnenunits 

(Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

lancering 
herfst 2015

RXYSQ-TV1/TY1      

VR
VI

V-
S 

 

se
rie

  

C
om

p
ac

t

De meest compacte VRV
 › Compact en lichtgewicht, ontwerp met enkelvoudige ventilator, plaatsbesparend 

en eenvoudig te installeren
 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel contactpunt: nauwkeurige 

temperatuurregeling, ventilatie, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen
 › Kan worden aangesloten op VRV-binnenunits of stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura)
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

lancering 
herfst 2015 

RXYSCQ-TV1

Compact

   

Ve
rv

an
gs

ys
te

m
en

w
ar

m
te

re
cu

pe
ra

tie Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 › Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 › Tot 40% efficiënter dan R-22 systemen
 › Geen onderbreking van het dagelijks werk tijdens de vervanging van het systeem
 › Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten

RQCEQ-P*

         

w
ar

m
te

p
om

p

Snelle vervanging van R-22 en R-407C systemen, zonder kwaliteitsverlies
 › Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van bestaande leidingen
 › Tot 80% efficiënter dan R-22 systemen
 › Geen onderbreking van het dagelijks werk tijdens de vervanging van het systeem
 › Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur

RXYQQ-T*        
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Ideaal voor hoge gebouwen, met water als warmtebron
 › Lagere CO

2
-uitstoot dankzij het gebruik van geothermische energie als 

hernieuwbare energiebron
 › Geen externe verwarming of koeling nodig bij gebruik in geothermische modus
 ›  Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 

contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, warm water, 
luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › Compact en lichtgewicht, kan worden gestapeld voor maximale ruimtebesparing
 › Bevat VRV IV-normen en technologieën zoals Variabele koelmiddeltemperatuur
 › Variabele waterdebietregeling biedt meer flexibiliteit en controle

RWEYQ-T*

 

      

capaciteit (pk)
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Opmerkingen

VRV IV warmterecuperatie REYQ-T � O � � � O �  › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 50 ~ 130%

met enkel VRV-binnenunits 

met LT/HT hydroboxen     › Max 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16 pk en groter
 › Aansluitverhouding totaal systeem tot 200% mogelijk

HRV units VAM-, VKM-     
 › Aangepaste systemen (met enkel ventilatie-units) niet 
toegestaan – een combinatie met standaard VRV binnenunits 
is steeds noodzakelijk

AHU aansluiting EKEXV + EKEQMCB   

Biddle lichtgordijn CYV-DK-   

VRV IV warmtepomp RYYQ-T / RXYQ-T(9) � � � O � � �  › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 50 ~ 130%

met enkel VRV-binnenunits   › 200% aansluitverhouding totaal systeem mogelijk onder 
speciale omstandigheden

met residentiële binnenunits    › Enkel één-module systemen (RYYQ 8~20 T / RXYQ 8~20 T)
 › Max 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16 pk, 18 pk en 20 pk

met LT hydroboxen    › Max 32 binnenunits, zelfs op systemen van 16 pk en groter
 › Neem contact op met Daikin in geval van multi-module systemen (>20 pk)

HRV units VAM-, VKM-     

AHU aansluiting EKEXV + EKEQMCB   

AHU aansluiting EKEXV + EKEQFCB 

Biddle lichtgordijn CYV-DK-   

VRV III-S Mini VRV RXYSQ-P8 � � O O � O �  › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 50 ~ 130%

met VRV-binnenunits   
met Split binnenunits 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � O �  › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 50 ~ 130%

met VRV-binnenunits   

met Split binnenunits 

VRV IV-S Mini VRV � � O O � O �  › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 50 ~ 130%

met VRV-binnenunits   

met Split binnenunits 

VRV III-Q vervanging H/R 
RQCEQ-P  O O O O O O  › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 50 ~ 130%

VRV IV-Q vervanging H/P 
RXYQQ-T  O O O  O   › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 50 ~ 130%

VRV IV-W watergekoeld VRV 
RWEYQ-T  O O O  O   › Standaard limiet aansluitverhouding totaal systeem: 50 ~ 130%

� ... aansluiting van binnenunit mogelijk, maar niet noodzakelijk gelijktijdig met andere toegestane binnenunits

 ... aansluiting van binnenunit mogelijk, zelfs gelijktijdig met andere gecontroleerde units op dezelfde rij

O ... aansluiting van binnenunit niet mogelijk op dit buitenunitsysteem
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UNIEK

UNIEK

NIEUW

NIEUW

(1)  Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 27°cDB/19°cNB, buitentemperatuur: 35°cDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m

(2)  Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 20°cDB, buitentemperatuur: 7°cDB/6°cNB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m

Type Model  Productnaam 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

C
as

se
tt

e-
p

la
fo

nd
in

b
ou

w
m

od
el

Roundflow-

cassette

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort
 › Zelfreinigende functie zorgt voor een hoog rendement
 › Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
 › Geschikt voor elk kamerontwerp dankzij de grote flexibiliteit
 › Kleinste installatiehoogte op de markt!

FXFQ-A         

Fully Flat 

cassette

Uniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond integreert
 › Perfecte integratie in standaard architecturale plafondpanelen
 › Een combinatie van een minimalistisch design en technische perfectie
 › Intelligente sensoren besparen energie en optimaliseren het comfort
 › Unit met klein vermogen, ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes
 › Geschikt voor elk kamerontwerp dankzij de grote flexibiliteit

FXZQ-A      

Cassette-

plafondinbouwmodel 

met tweezijdige 

luchtuitblaas

Compact, lichtgewicht ontwerp voor eenvoudige montage in smalle plafondruimtes
 › Diepte van alle units is 620 mm, ideaal voor smalle plafondruimtes
 › Geschikt voor elk kamerontwerp dankzij de grote flexibiliteit
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 › De kleppen sluiten volledig wanneer de unit niet in werking is
 › Optimaal comfort dankzij de automatisch afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting

FXCQ-A        

Cassette-

hoekplafond-

inbouwmodel

Unit met 1-zijdige uitblaas voor hoekmontage 
 › Compacte afmetingen maken installatie in smalle verlaagde plafonds mogelijk
 › Flexibele installatie dankzij verschillende luchtuitblaasopties

FXKQ-MA    

In
b

ou
w

sa
te

lli
et

m
od

el

Satellietmodel 

met lage 

inbouwhoogte

Compact design voor flexibele installatie
 › Compacte afmetingen maken installatie in smalle verlaagde plafonds mogelijk
 › Middelhoge externe statische druk tot 44Pa
 › Alleen roosters zijn zichtbaar
 › Unit met klein vermogen, ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor

FXDQ-A       

 

Inbouw-

satellietmodel 

met middelhoge  

ESP

Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge statische druk op de markt!
 ›  Meest compacte unit in zijn klasse, slechts 245 mm
 › Laag geluidsniveau
 › Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150Pa kan de unit worden gebruikt met slangen 

van verschillende lengtes
 › De functie automatische luchtstroomregeling meet het luchtvolume en de statische druk en past die 

aan naar de nominale luchtstroomsnelheid, waardoor een optimaal comfort wordt gegarandeerd

FXSQ-A           

Inbouw-

satellietmodel 

met hoge ESP

ESP tot 200, ideaal voor grote ruimtes
 ›  Optimaal comfort gegarandeerd ongeacht de lengte van de leidingen of het 

type roosters, dankzij de automatische aanpassing van de luchtstroom
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 › Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van 

achteraanzuiging naar onderaanzuiging

FXMQ-P7     

Inbouwsatellietmodel 

met hoge ESP

ESP tot 270, ideaal voor extra grote ruimtes
 › Alleen roosters zijn zichtbaar
 › Unit met groot vermogen: tot 31,5 kW verwarmingsvermogen

FXMQ-MA9  

Inbouw-

satellietmodel met 

hoog rendement

Voor de hoogste energie-efficiëntie
 › Automatische aanpassing van de luchtstroom garandeert comfort
 › Eenvoudige installatie in smalle plafonds (245 mm hoogte)
 › Dankzij de hoge externe statische druk tot 270Pa kan de unit worden gebruikt 

met slangen van verschillende lengtes
 › Enkel de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar

FXTQ-A    

W
an

dm
od

el

Wandmodel

Voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 › Vlak, stijlvol frontpaneel, eenvoudiger te reinigen
 › Unit met klein vermogen, ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde ruimtes
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor
 › De lucht wordt comfortabel naar boven en beneden in de ruimte verspreid 

dankzij 5 verschillende uitblaashoeken

FXAQ-P       

Pl
af

on
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nd
er

b
ou

w
m

od
el

Plafond-

onderbouwmodel

Voor brede ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 › Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in brede ruimtes dankzij het Coanda-effect
 › Ruimtes met een plafond tot 3,8 m kunnen uiterst eenvoudig worden verwarmd of afgekoeld
 › Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in renovatieprojecten
 › Kan zelfs probleemloos in hoeken of nauwe ruimtes worden gemonteerd
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor

FXHQ-A   

Cassette-
plafondonderbouwmodel 
met vierzijdige 
luchtuitblaas

Unieke Daikin unit voor hoge ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder vrije vloerruimte
 › Ruimtes met een plafond tot 3,5 m kunnen uiterst eenvoudig worden verwarmd of afgekoeld
 › Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in renovatieprojecten
 › Geschikt voor elk kamerontwerp dankzij de grote flexibiliteit
 › Lager energieverbruik dankzij DC-ventilatormotor

FXUQ-A  

Vl
oe

rm
od

el

Vloermodel

Voor airconditioning van de omliggende zone
 › Kan zowel vrijstaand als voor een glazen wand worden geïnstalleerd, omdat 

zowel de voor- als de achterkant zijn afgewerkt
 › Ideaal voor montage onder een raam
 › Vereist zeer weinig installatieruimte
 › Wandmontage vergemakkelijkt reiniging onder de unit 

FXLQ-P      

Afgeschermd 
vloermodel

Ideaal voor installatie in kantoren, hotels en toepassingen in privéwoningen
 › Discreet in de wand verborgen: enkel de uitlaat- en aanzuigroosters zijn 

zichtbaar
 › Kan zelfs onder een venster worden geïnstalleerd
 › Dankzij een diepte van slechts 200 mm is bijzonder weinig inbouwruimte vereist
 › Hoge ESP maakt flexibele installatie mogelijk

FXNQ-A      

Koelcapaciteit (kW)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Verwarmingscapaciteit (kW)2 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Productoverzicht 
Binnenunits 

capaciteitsklasse (kW)

UNIEK
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Aansluitbare buitenunits
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Type Model Productnaam 15 20 25 35 42 50 60 71

Cassette- 
plafond -
inbouwmodel

Roundflow-cassette
(incl. zelfreinigende functie1)

FCQG-F     

Fully Flat  
cassette

FFQ-C      

Inbouw-
satellietmodel

Inbouwsatellietmodel met 
invertergestuurde ventilator

FBQ-D     

Wandmodel

Daikin Emura  
wandmodel

FTXG-LW/LS        

Wandmodel
CTXS-K
FTXS-K          

Wandmodel FTXS-G      

Plafond-
onderbouwmodel

Plafondonderbouwmodel FHQ-C     

Vloermodel

Nexura vloermodel FVXG-K       

Vloermodel FVXS-F       

Flexi-model FLXS-B(9)        

Overzicht  
stijlvolle binnenunits

1 Sierpaneel BycQ140cG + BRc1E52A vereist 
2 Om stijlvolle binnenunits aan te sluiten is een BPMKS-unit vereist 
3 Voor RXySQ-units is een combinatie van Split-binnenunits en VRV-binnenunits niet toegelaten.

capaciteitsklasse (kW)

Afhankelijk van de toepassing kunnen Split en 
Sky Air binnenunits worden aangesloten op onze 
VRV IV buitenunits. Raadpleeg de buitenunits 
portfolio voor combinatiebeperkingen.
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Vijf componenten van 
binnenluchtkwaliteit

 › Ventilatie: zorgt voor de aanvoer van verse lucht
 › Warmterecuperatie: recupereert warmte en 
vocht uit de afgevoerde lucht voor een maximaal 
comfort en rendement

 › Luchtbehandeling: verwarmt of koelt de 
aangevoerde verse lucht voor een maximaal 
comfort en een minimale belasting van de 
airconditioning-installatie

 › Bevochtiging: voor een optimaal evenwicht 
tussen vochtigheid binnen en buiten

 › Filtering: voor het verwijderen van stof, vervuiling 
en geuren uit de lucht

Ventilatie

Warmterecuperatie Bevochtiging

Luchtbehandeling Filtering

Type Productnaam Model Componenten van

binnenluchtkwaliteit

Lu
ch

tb
eh

an
de

lin
gs

-
gr

oe
pe

n DX 
compleet 
verse-lucht 
pakket

Volledig op maat gemaakte oplossing voor ventilatie 
en luchtbehandeling 
 › Invertertechnologie
 › Warmtepomp en warmterecuperatie
 › Levert nagenoeg gratis verwarming
 › Kamertemperatuur via Daikin-regeling
 › Ruim assortiment expansieklep-sets

› Ventilatie

› Warmterecuperatie

› Luchtbehandeling

› Bevochtiging

› Filtering

0 200 400 600 800 1.000 2.000 4.000 6.000 8.000 140.000

Luchtdebiet (m3/u)*

* Het luchtdebiet is slechts richtinggevend en werd berekend op basis van de volgende waarden: verwarmingscapaciteit EKEXV-kit * 200m³/u

** Daikin AHU aangesloten op Daikin chiller-oplossing

**

Ventilatie-assortiment
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Biddle-luchtgordijnen

Maatselector luchtgordijn

Type ITC ITM DMS-IF BACNET

Scherm
Lay-outscherm
Aanraakscherm

Integratie
Mini BMS voor verwarmings- en klimaatregelingsystemen en koelingunits (BACnet en WAGO)
Integratie van apparatuur van andere fabrikanten (BACnet en WAGO)

Besturing

Basisbediening: aan/uit, temp., instelling, luchtdebietinstellingen
Koelmiddel-dichtheidscontrole

Temperatuurbegrenzing

Terugstellen

Automatische omschakeling

Weekschema en speciaal dagpatroon

Timerfuncties
Geforceerd uit

Bewaking

Basisbediening: AAN/UIT-status, bedrijfsmodus, temp. instelpunt
Filterstatus

Storingscode

Geschiedenis (werking, storingen, ...) 
Visualisatie

Opties
PPD

Webtoegang en bediening Std
HTTP-optie

Overige

Vergrendeling 
Voorkoelen/verwarmen

Glijdende temperatuur

Vrij koelen

ACNSS-aansluiting Airconditioning-netwerk-servicesysteem
Maximaal aantal binnenunitgroepen 64 2.560 64 4x64

Networkoplossingen

Assortiment hydroboxen
Type Productnaam Model 80 125

Temperatuur 
uitgaand water

Lage-
temperatuur 
hydrobox

HXY-A

Voor hoog efficiënt verwarmen en koelen van ruimtes 
 › Ideaal voor warm of koud water in vloerverwarming, luchtbehandelingsunits, lage-

temperatuur radiatoren,...
 › Warm/koud water van 5° tot 45°c
 › Groot werkbereik (van -20°c tot +43°c)
 › Volledig geïntegreerde componenten aan waterzijde voor tijdsbesparing bij 

systeemontwerp
 › Plaatsbesparend, modern wandmodeldesign

  5°C - 45°C

Hoge-
temperatuur 
hydrobox

HXHD-A

Voor een efficiënte productie van warm water en ruimteverwarming
 › Ideaal voor warm water in badkamers, wastafels en voor vloerverwarming, 

radiatoren, luchtbehandelingsunits,...
 › Warm water van 25 tot 80°c 
 › "Gratis" verwarming en warm water door warmterecuperatie
 › Gebruikt warmtepomptechnologie voor de warmwaterbereiding: tot 17% zuiniger 

dan een gasketel
 › Mogelijkheid tot aansluiting op thermische zonnecollectoren

 25°C - 80°C

Type Productnaam

Vrijhangend Biddle luchtgordijn CYV S/M/L-DK-F

Biddle luchtgordijncassette CYV S/M/L-DK-C

Ingebouwd Biddle luchtgordijn CYV S/M/L-DK-R

capaciteitsklasse (kW)

Deurhoogte (m)

Uiterst geschikt  

overdekt winkelcentrum of 

ingang met draaideur

Normaal 

geen tegenover elkaar liggende open 

deuren, weinig rechtstreekse wind, 

gebouw met enkel benedenverdieping

Niet geschikt 

ligging op een hoek of plein, 

meerdere verdiepingen en/of 

open traphal

2,3
2,5

3,0

S M L

2,15
2,4

2,75

LMS

2,3
2,0

2,5

LMS

Extra opties
 › Terugverdientijd minder dan 1,5 jaar, vergeleken 
met een elektrisch luchtgordijn

 › Snelle en eenvoudige installatie
 › Maximale energie-efficiëntie dankzij 
gelijkrichtertechnologie

 › 85% efficiëntie bij luchtscheiding
 › cassettemodel (c): gemonteerd in een verlaagd 
plafond, waarbij enkel het sierpaneel zichtbaar is

 › Vrijhangend model (F): eenvoudige montage aan 
de wand

 › Ingebouwd model (R): netjes verborgen in het 
plafond
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VRV IV normen & 
technologieën
Onze VRV IV systemen verleggen de 

grenzen inzake allround klimaatcomfort 

prestaties. Snelle installatie, complete 

flexibiliteit en absolute efficiëntie en comfort 

dankzij het eenvoudige design. Ontdek 

al deze revolutionaire veranderingen op  

http://www.daikin.be/nl/minisite/vrv-iv/
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VRV IV =
3  revolutionaire normen

› Variabele koelmiddeltemperatuur 

› continu comfort tijdens ontdooiing 

› VRV configurator 

+ unieke VRV IV kerntechnologieën

> Nieuw ontwikkelde inverter-compressor

> Met koelmiddel gekoelde printplaat

> 4-zijdige warmtewisselaar

> Voorspellende regeling

> Buitenste rotor Dc motor
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VRF-standaard
De capaciteit wordt enkel geregeld door de variantie 
van de inverter-compressor

Daikin VRV IV
Regeling van de Variabele koelmiddeltemperatuur 
voor energiebesparing in deellast.
De capaciteit wordt geregeld door de 
inverter-compressor EN de variatie van 
de verdampingstemperatuur (Te) en de 
condensatietemperatuur (Tc) van het koelmiddel om 
het hoogste seizoensrendement te bereiken.

Variabele koelmiddel-

temperatuur

Succesverhaal 
Test in de praktijk: tot 46% minder energie 
verbruikt

Een veldtest werd uitgevoerd in een mode-winkelketen in 
Duitsland. Die test toonde aan dat de innovatieve VRV IV duidelijk 
energie-efficiënter is in vergelijking met vorige modellen.

De resultaten tonen aan dat het nieuwe VRV IV-systeem 
tot 60% minder energie verbruikt dan het VRV III-systeem, 
vooral tijdens koelen. De totale energiebesparing tijdens 
verwarmen bedroeg gemiddeld 20%.

Hoe efficiënt is de VRV IV 
warmtepomptechnologie?

De test toonde aan dat door het gebruik van 
lucht, een onuitputtelijke hernieuwbare en gratis 
energiebron, het VRV IV-systeem een volledige en 
milieuvriendelijke oplossing is voor verwarmen, 
koelen en ventilatie in commerciële toepassingen. 
De test toonde bovendien aan dat bedrijven enkel 
door het nauwkeurig en intelligent bewaken 
van klimaatregelingssystemen energieverspilling 
kunnen detecteren en onder controle krijgen. 
Ook dit biedt Daikin aan zijn klanten aan.

Stem uw VRV af op uw 
behoeften voor het beste 
seizoensrendement en comfort
Dankzij de revolutionaire variabele koelmiddeltemperatuur- 
 technologie (VRT), past de VRV IV voortdurend zowel de 
snelheid van de inverter-compressor als de koelmiddel-
temperatuur aan en zorgt op die manier voor de vereiste 
capaciteit om te voldoen aan de gebouwbelasting met 
steeds het hoogste seizoensrendement!

 › Seizoensrendement verhoogd met 28%
 › De eerste weerscompenserende regeling op de 
markt

 › Het comfort van de klant is gegarandeerd dankzij 
de hogere uitblaastemperaturen (waardoor 
koude tocht wordt voorkomen)
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Koelbehoefte

Ontwerppunt

Buitentemperatuur

capaciteit aanpassen 
door Te-regeling om 
te voldoen aan de 
belasting (vermijden 
van overcapaciteit en 
ON/OFF-werking)Sy

ste
em

ca
pa

cit
eit

Een hogere koelmiddeltemperatuur resulteert in een 
hoger seizoensrendement en een hoger comfort

Hoe lager de capaciteitsbehoefte, hoe hoger de koelmiddeltemperatuur kan zijn

Hoe kouder het wordt, hoe lager de belasting voor het gebouw en hoe lager de vereiste capaciteit

Hoe werkt het?
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Instellen van de primaire bedrijfsmodus 
van het systeem

Definiëren van de reactie van het systeem 
op veranderende belastingen

Stap 1 Stap 2

Automatisch*
Krachtig

Op plaatsen waar een snelle toename van de belasting wordt verwacht, zoals vergaderzalen. 
Een snelle reactietijd op een veranderende belasting heeft de hoogste prioriteit, 
met een tijdelijke koude uitblaas als resultaat.

Snel Idem als hierboven, maar met een tragere reactie dan in de krachtige modus.

Matig*
Deze modus is geschikt voor de meeste kantoortoepassingen en is in de fabriek 
ingesteld.
Het perfecte evenwicht: tragere reactiesnelheid met een maximale efficiëntie

Uiterst gevoelig
(klantselectie) Krachtig

Geeft de klant de keuze om de spoeltemperatuur vast te leggen en koude tocht 
te voorkomen. Een snelle reactietijd op een veranderende belasting heeft de 
hoogste prioriteit, met een tijdelijke koude uitblaas als resultaat.

Snel Idem als hierboven, maar met een tragere reactie.

Matig
De temperatuur van de afvoerlucht blijft vrij constant. 
Geschikt voor ruimtes met laag plafond.

Eco
Spoeltemperatuur verandert niet door fluctuerende belasting. 
Geschikt voor computerruimtes. Geschikt voor ruimtes met laag plafond.

Standaard
Huidige VRF-standaard

Geen submodi

Op deze manier functioneren de meeste andere VRF-systemen; 
deze instelling kan worden gebruikt voor alle algemene toepassingen. 
Geschikt voor computerruimtes. 
Geschikt voor ruimtes met laag plafond.

Verschillende modi voor 
een maximaal rendement 
en comfort
Voor een maximale energie-efficiëntie en een 
optimale klanttevredenheid moet de buitenunit de 
verdamping-/condensatietemperatuur aanpassen 
aan het optimale punt voor de toepassing.

Het perfecte evenwicht:  
Maximale efficiëntie het hele jaar door,  

snelle reactie op de warmste dagen

Snelle reactietijd Toprendement

Het hele jaar door een toprendement

Snelle reactietijd Toprendement

6 
octrooien

Hoe moeten de verschillende 
modi worden ingesteld?

* Fabrieksinstelling

VRV III 20 pk (2 modules) VRV IV 18 pk (1 module)

Periode maart 2012 - februari 2013 maart 2013 - februari 2014

Gem. (kWh/maand) 2.797 1.502

Totaal (kWh) 33.562 18.023

Totaal (€) 6.041 3.244

Jaarlijks 
(bedrijfskost/m² (€/ m²)

9,9 5,3 

46% besparing = € 2.797

Gemeten waarden 
Fashion store Unterhaching (Duitsland)

 › Vloeroppervlak: 607m²
 › Energiekost: 0,18 €/kWu
 › Gebruikt systeem:

 - VRV IV warmtepomp met continu verwarming
 - Roundflow-cassettes (zonder zelfreinigend paneel)
 - VAM voor ventilatie (2x VAM2000)
 - Biddle-luchtgordijn.
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Warmtepompen staan bekend om hun hoog 
energierendement bij verwarming, maar het ijs 
dat tijdens het verwarmingsproces gevormd 
wordt, moet geregeld gesmolten worden met een 
ontdooifunctie die de koelcyclus omkeert. Daardoor 
is er in het gebouw een tijdelijke temperatuurdaling 
en dus minder comfort. 
Ontdooien kan meer dan 10 minuten duren 
(afhankelijk van de grootte van het systeem) en treedt 
doorgaans op tussen -7 en +7°c wanneer de lucht het 
vochtigst is. Dat vocht vriest aan op de spoel en heeft 
een aanzienlijke invloed op het comfort binnen en op 
de bedrijfskosten.
De VRV IV heeft het verwarmingsmodel veranderd en 
verwarmt zelfs tijdens de ontdooicyclus. Zo daalt de 
temperatuur niet en is er altijd even veel comfort.

VRV IV

VRF-norm

Kamertemperatuur

Tijd

ΔT

Voor enkelvoudige modellen van de VRV IV warmtepomp 
wordt een uniek warmte-opslagelement gebruikt. 
Dit element is gebaseerd op fasewisselend materiaal 
en levert de energie om de buitenunit te ontdooien. 
De energie om te ontdooien wordt tijdens de normale 
verwarmingscyclus in het element opgeslagen.

Hoe werkt het?
Warmte-opslagelement Afwisselend ontdooien

Omdat de VRV IV ook in ontdooimodus verwarmt, 
zijn meteen alle mogelijke nadelen voor het 
gebruik van een warmtepomp als monovalent 
verwarmingssysteem van de baan.

 › Geen invloed op het comfort binnenshuis, 
hetzij via het unieke warmte-opslagelement of 
via afwisselend ontdooien

 › Het beste alternatief voor traditionele 
verwarmingssystemen

De spoel van de buitenunit 

wordt ontdooid …  

… met de opgeslagen energie 

uit het warmte-opslagelement …  

… terwijl de comfortabele 

temperatuur binnen dezelfde blijft. 

De spoel van de buitenunit wordt ontdooid … 

… telkens één tegelijk …

… zodat de comfortabele temperatuur binnen dezelfde blijft.

Op alle multimodellen wordt telkens slechts 
1 buitenspoel ontdooid, wat een continu 
comfort tijdens het hele proces garandeert.

continu verwarmen 
tijdens ontdooiing

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden
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software

Vereenvoudigde inbedrijfstelling 

De VRV-configurator is geavanceerde software 
om het systeem gemakkelijk te configureren en 
in bedrijf te stellen:

 › er is minder tijd op het dak nodig om de buitenunit 
te configureren

 › er kunnen meerdere systemen op verschillende sites 
op dezelfde manier beheerd worden, dus belangrijke 
accounts kunnen makkelijker in bedrijf gesteld 
worden

 › de oorspronkelijke instellingen op de buitenunit 
kunnen gemakkelijk teruggezet worden.

Vereenvoudigde 

inbedrijfstelling

Oorspronkelijke instellingen 

opnieuw instellen
Gebruiksvriendelijke interface in 

plaats van drukknoppen

Vereenvoudigd onderhoud

Buitenunitdisplay voor snelle instellingen ter plaatse, 
fouten kunnen gemakkelijk uitgelezen worden en 
de onderhoudsparameters zijn aangeduid om de 
basisfuncties te kunnen controleren. 

 › gemakkelijk te lezen foutenrapport
 › instellingen kunnen snel en gemakkelijk ter plaatse 
aangepast worden via een duidelijk menu

 › weergave van basisonderhoudsparameters om 
snel basisfuncties te kunnen controleren: hoge druk, 
lage druk, frequentie en bedrijfstijd-geschiedenis 
van compressoren, temperatuur van afvoer-/
aanzuigleiding.

3-cijferig display met 7 segmenten

Software voor eenvoudigere inbedrijfstelling, 
configuratie en aanpassing

 › Grafische interface
 › Systemen op verschillende sites op dezelfde 
manier beheren

 › Oorspronkelijke instellingen terugzetten
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Warmtewisselaar met 4 zijden 
en 3 rijen
 › Het oppervlak van de warmtewisselaar is 
tot 50% groter 

 › (tot 235m2), wat resulteert in een 30% hogere  
efficiëntie

Met koelmiddel gekoelde printplaat
 › Betrouwbare koeling, want niet beïnvloed 
door de omgevingstemperatuur

 › Kleinere schakelkast voor een vlottere 
luchtstroom doorheen de warmtewisselaar, 
voor een toename van de efficiëntie van 
de warmtewisselaar met 5%

Nieuw ontwikkelde 
compressor 

Volledige inverter

 › Met variabele koelmiddeltemperatuur en lage 
opstartstroom

 › Traploze capaciteitsregeling

Borstelloze DC-reluctantiemotor

 › Hogere efficiëntie in vergelijking met Ac-motoren 
door gelijktijdig gebruik van normaal en 
reluctantiekoppel

 › Uiterst efficiënt genereren van hoog koppel 
dankzij krachtige neodymium magneten

 › Minder verlies van stuwkracht dankzij 
hogedruk olie

Hoog efficiënte 6-polige motor, J-type

 › 50% sterker magnetisch veld en hoger 
rotatierendement

Thixogieten proces

 › Het compressievolume neemt met 50% toe 
dankzij het nieuwe, hoog duurzame materiaal 
dat in half gesmolten toestand wordt gegoten

Unieke VRV IV 
kerntechnologieën

37 
octrooien

6 
octrooien

10 
octrooien
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Dc-ventilatormotor

DC motor met buitenrotor voor een hogere 
efficiëntie

 › Een grotere rotordiameter resulteert in een grotere 
kracht voor hetzelfde magnetische veld, met een 
hogere efficiëntie

 › Betere regeling, met meer ventilatorniveaus om 
gelijk te blijven met de reële capaciteit

Sinusgolf-DC-inverter

Door een optimalisering van de sinusgolfvorm kan de 
motor soepeler draaien en beter presteren.

DC-ventilatormotor

Door het gebruik van een Dc-ventilatormotor is 
het bedrijfsrendement veel groter dan dat van 
conventionele Ac-motoren, vooral bij een laag toerental.

E-Pass warmtewisselaar

Door de lay-out van de warmtewisselaar te 
optimaliseren wordt voorkomen dat warmte wordt 
overgedragen van het oververhitte gasgedeelte naar 
het onderkoelde vloeistofgedeelte. Op die manier 
wordt de warmtewisselaar veel efficiënter gebruikt.

Standaard-warmtewisselaar

In 85°c

27°c

Uit 45°c

55°c

55°c

50°c

e-Pass warmtewisselaar

43°c

In 85°c

27°c

Uit 45°c

60°c

55°c

Stroomverbruik

Vooraf gedefinieerde limiet

Tijd

I-demand functie

Beperking van maximaal verbruik vermogen. 
De nieuwe stroomsensor beperkt het verschil 
tussen het werkelijke stroomverbruik en het vooraf 
gedefinieerde stroomverbruik tot een minimum.

Voorspellende 
regelingsfunctie (PcF)
 › Sneller bereiken van de doelcapaciteit/ingestelde 
koelmiddeltemperatuur

 › De ingestelde waarde bereiken zonder doorschieten 
en dus zonder overbodige werking, wat leidt tot 
verbeterde efficiëntie

 › Drie capaciteitsinstellingen zorgen voor een meer 
nauwkeurige regeling, met een hoger comfort voor 
de gebruiker tot gevolg

Een groot aantal Daikin-systemen in gebruik wordt 
al bewaakt door onze i-Net software. Hierdoor zijn 
wij in staat om deze gegevens te analyseren en de 
voorspellende regelingsfunctie verder te ontwikkelen.

Doel

t

(VRV IV)

VRV IV met PcF 

Algemeen VRF met PI-regeling

Doelcapaciteit/ingestelde koelmiddeltemperatuur

2t 

(algemeen VRF)

VRV IV: PCF

De compressor maakt gebruik van voorspellende 

data voor de regeling 

 › Resultaat: snelle convergentie naar de ingestelde 

temperatuur en minder overbodige werking van 

de compressor

Algemeen VRF: Pi-regeling

De compressor maakt enkel gebruik van feedback voor de regeling

 › Resultaat: overbodige werking en langere duur vooraleer de 

instelwaarde wordt bereikt

conventionele motor met binnenrotor

Rotor RotorStator Stator

Daikin buitenrotor

F
F

 

Overbodige 
werking 
compressor

Half zo kort 
tegenover 
algemeen  

VRF

Algemeen VRF:  
dubbele tijd tegenover VRV IV

UNIEK

UNIEK
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De voordelen van VRV
Hoe het uiterst flexibele en efficiënte 

productgamma van Daikin voor u van nut kan zijn
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VRV, een complete commerciële oplossing

Drastisch verlagen van uw bedrijfskosten  32
Maximale betrouwbaarheid 32
Tot 6 maal grotere weerstand tegen corrosie 32

comfort op elk moment gegarandeerd 34

Maximale flexibiliteit 36

Snelle installatie en inbedrijfstelling 38
Eenvoudig onderhoud 38

VRV
Geavanceerde technologie, 

maximale efficiëntie
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UIT
UIT

AAN

AAN

AAN
Nauwkeurige zoneregeling

VRV-systemen hebben lage bedrijfskosten omdat elke 
zone afzonderlijk kan worden bestuurd. Alleen ruimtes 
waar airconditioning nodig is worden verwarmd of 
gekoeld, terwijl het systeem volledig kan worden 
uitgeschakeld in ruimtes waar geen airconditioning 
nodig is.

Warmtewisselaar

Opengewerkte tekening van de tegen corrosie behandelde warmtewisselaar

Aluminium

Wateraantrekkende 
film

corrosiebestendig 
acrylaathars

Anticorrosiebehandeling
De speciale anticorrosiebehandeling van de 
warmtewisselaar maakt de unit 5 tot 6 keer beter 
bestand tegen zure regen en corrosie door zout.  
De roestvrijstalen plaat onderaan op de unit biedt 
nóg meer bescherming.

Uitgevoerde tests:

 › VDA Wechsel-test 
 › Inhoud van 1 cyclus (7 dagen):
 › 24-uren zoutsproeiproef SS DIN 50021
 › 96-uren vochtigheidscyclustest KFW DIN 50017
 › 48-uren kamertemperatuur & kamervochtigheid 
testperiode: 5 cycli

Kesternich test (SO2)

 › inhoud van 1 cyclus (48 uur)  
volgens DIN50018 (0.21)

 › testperiode: 40 cycli 

8
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cyclus

cyclus

 

corrosiegraad

 

corrosiegraad

DAIKIN P.E.

Ongecoat aluminium
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•	 Drastisch	verlagen	van	uw	werkingskosten
•	 Maximale	betrouwbaarheid
•	 	Tot	6	maal	grotere	weerstand	

tegen corrosie
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Alle-inverters compressoren

compressoren met alle-inverter besturing maken het 
mogelijk om het koelmiddelvolume nagenoeg traploos 
te regelen. Op die manier is de capaciteit perfect 
afgestemd op de verschillende belasting in elke ruimte 
en wordt onnodig energieverbruik vermeden. 

Bovendien kunnen alle-inverter compressoren de 
koelmiddeltemperatuur nauwkeurig regelen en zo uw 
VRV automatisch afstemmen op de behoeften van uw 
gebouw en van het klimaat. Zo worden de bedrijfskosten 
tot 28% gedrukt!

ALLE

cyclische werking verlengt 
de levensduur

De cyclische opstartvolgorde van systemen met 
meerdere buitenunits zorgt voor een gelijkmatige 
inschakelduur van alle compressoren en een langere 
levensduur. 

Sequentiële start

Er kunnen tot 3 buitenunits op één voeding worden 

aangesloten en sequentieel worden gestart. Dit zorgt 

voor minder onderbrekers met een lagere capaciteit en 

een eenvoudige bedrading (bij modellen van 10 pk of 

minder).

Slechts één enkele voeding

Technische voordelen VRV

Top kwaliteit  
Enkel hardgesoldeerde 
verbindingen
Alle flens- en flare-verbindingen van de unit werden 
vervangen door hardgesoldeerde verbindingen met 
een hogere koelmiddeldichtheid. Ook de verbinding 
tussen buitenunit en hoofdleiding is hardgesoldeerd.

Flare of flens

Hardsoldeerverbinding
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Intelligente regeling 
zorgt voor comfort

Geen koude tocht meer

De automatische of manuele aanpassing van de 
koelmiddeltemperatuur resulteert in een hogere 
uitblaastemperatuur, waardoor koude tocht van de 
binnenunit wordt vermeden.

VRV-SERIE (DAIKIN-binnenunit (met PID-regeling))

Binnenunit met AAN/UIT-regeling (2,5 pk)

Tijd

Stabiele kamertemperatuur

Koelen
A

an
zu

ig
te

m
pe

ra
tu

ur

Opmerking: In deze grafiek ziet u de meetgegevens in een testruimte 

op basis van de werkelijke warmtebelasting. De thermostaat kan de 

kamertemperatuur stabiel houden tot op ± 0,5°c van het instelpunt.

16°
constante en hoge  

luchtuitblaastemperatuur

Back-upfunctie

In het geval van een compressorstoring neemt een 

andere compressor of buitenunit over zodat een 

tijdelijke capaciteit van 8 uur gegarandeerd is. In die 

tijd kan onderhoud of reparatie worden uitgevoerd 

terwijl het comfort gegarandeerd blijft.

continu verwarmen
Tijdens ontdooiing

 › Geen invloed op het comfort binnenshuis via het 
unieke warmte-opslagelement of via afwisselend 
ontdooien

 › Het beste alternatief voor traditionele 
verwarmingssystemen

Eén buitenunit met 

meerdere compressoren

Systeem met meerdere buitenunits

•	 Comfort	op	elk	moment	gegarandeerd

Stabiele kamertemperatuur

Een elektronisch expansieventiel met PID-regeling 
(Proportional Integral Differencial) stuurt het 
koelmiddelvolume voortdurend bij op basis van de 
belastingschommelingen van binnenunits. Op die 
manier houdt het VRV-systeem een comfortabele 
kamertemperatuur op een nagenoeg constant niveau, 
zonder de temperatuurschommelingen die eigen zijn 
aan klassieke AAN/UIT-besturingssystemen.

VRV IV

VRF-norm

Kamertemperatuur

Tijd

ΔT
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db(A) Waargenomen geluidssterkte Geluid

0 Gehoorgrens - 

20 Uiterst zacht Geritsel van bladeren

40 Zeer zacht Stille kamer

60 Redelijk luid Normaal gesprek

80 Zeer luid Geluid stadsverkeer

100 Uiterst luid Symfonisch orkest

120 Pijngrens Opstijgend straalvliegtuig

Laag bedrijfsgeluidsniveau 
binnenunit
Daikin binnenunits hebben een zeer laag 

geluidsniveau in werking, tot 19 dBA waardoor 

ze ideaal zijn voor geluidgevoelige ruimtes zoals 

hotelkamers, enz ...

emura
FXZQ-A

Kan worden aangesloten op de VRV IV en de VRV III-S warmtepomp Kan worden aangesloten op alle VRV warmtepompen

19dB(A) 25,5dBA

Daikin binnenunits:

Technische voordelen VRV

Fluisterstille nachtstand
Voor zones met strikte beperkingen voor het 
geluidsniveau kan het geluidsniveau van de buitenunit 
worden verlaagd om aan de eisen te voldoen.

Voorbeeld voor VRV IV warmtepomp, fabrieksinstelling.

100%

50%

8 uur

58 dBA

50dBA

45 dBA

10 uur

Stap 1: max. - 8dB (10 pk)

Nachtstand BEGINT Nachtstand EINDIGT

Nachtstand

Stap 1: 50 dB

Stap 2: 45 dBStap 2: max. - 13dB (10 pk)

capaciteit* %

Belasting %

Bedrijfsgeluidsniveau dBA

Piek in de  
buitentemperatuur

<

<

24/7

24/7

00000
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Binnenopstelling
De geoptimaliseerde ventilatorschoepen van de VRV 
verhogen de uitvoer en beperken het drukverlies. 
Samen met de hoge ESP-instelling (tot 78 pa) is de 
VRV-buitenunit daarom ideaal voor binneninstallatie 
met kanalen.

Binneninstallatie betekent minder lange leidingen, 
lagere installatiekosten, meer rendement en een 
mooier uitzicht.

•	 Maximale	flexibiliteit

1 Neem voor meer informatie en beperkingen contact op met uw lokale verdeler

Flexibel ontwerp van de 
leidingen
Door lange buislengtes, grote hoogteverschillen en 
kleine koelmiddelleidingen is een ontwerp met weinig 
beperkingen mogelijk en wordt de ruimte die kan 
worden verhuurd, maximaal benut.

Voorbeeld VRV IV

Totale leidinglengte 1.000m

Grootste lengte reëel (equivalent) 165m (190m)

Grootste leidinglengte na eerste aftakking 90m1

Hoogteverschil tussen binnen- en 
buitenunits

90m1

Hoogteverschil tussen binnenunits 30m

1 Neem voor meer informatie en beperkingen contact op met uw lokale verdeler

2 Wanneer de buitenunit zich onder de binnenunits bevindt
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Ruim capaciteitsbereik
Het VRV-systeem kan praktisch overal worden 
gemonteerd. VRV luchtgekoelde buitenunits kunnen 
koelen tussen -20°c en +52°c omgevingstemperatuur 
buiten en kunnen worden gebruikt als monovalent 
verwarmingssysteem tussen -25°c en +15,5°c.

Onze geothermische watergekoelde units worden niet 
beïnvloed door externe omstandigheden en kunnen 
in de meest extreme klimaten worden gebruikt.

52°C-20°C 15,5°C-25°C

De functie technisch koelen vergroot het werkbereik van het systeem met warmterecuperatie in de 

koelmodus van -5°c tot -20°c1, waardoor het optimaal geschikt is om serverruimtes te integreren.

Koelmodus Verwarmingsmodus
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Verschillende bewoners, 
één enkele buitenunit 
Deze functie zorgt ervoor dat het hele VRV-systeem 
niet uitvalt wanneer de hoofdvoeding van een 
binnenunit wordt uitgeschakeld.  
Dit betekent dat de voeding van de binnenunit kan 
worden uitgeschakeld wanneer een deel van het 
gebouw gesloten is of bij onderhoudswerkzaamheden 
zonder dat dit invloed heeft op de rest van het 
gebouw.

2 oplossingen volgens de behoeften:
 › Service-instelling, zonder extra hardware: voor 
onderhoud dat wordt uitgevoerd binnen 24 uur

 › Optie printplaat: wanneer bewoners voor een 
langere periode de woning verlaten (vakantie) en 
de voeding wordt uitgeschakeld

Geen structurele 
versterking nodig
Dankzij de trillingvrije en voldoende lichte constructie 
van de buitenunits hoeven de vloeren niet versterkt 
te worden, wat de algemene bouwkosten doet dalen, 
in vergelijking met een koelaggregaat. max. 398kg voor een 20 pk unit

op vakantie

in werking

in werking

Meerdere huurders

in bedrijf

Installatie in stappen
Het VRV-systeem kan verdieping per verdieping 
gemonteerd worden. Zo kunnen delen van het 
gebouw zeer snel in gebruik genomen worden of 
kan het airconditioningsysteem fasegewijs in werking 
gesteld en gebruikt worden, zonder te hoeven te 
wachten op de definitieve afwerking van het project.

Installatie verdieping 

per verdieping

In constructie

VRV-systeem

Technische voordelen VRV
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Eenvoudig voldoen aan 
de F-gas regelgeving 

Koelmiddel-lekdichtheidscontrole op afstand

Voer de koelmiddel-lekdichtheidscontrole op afstand 
uit via de Intelligent Touch Manager.

Niet beschikbaar op VRVIII-S of in combinatie wanneer een of meer Split-binnenunits, hydroboxen, ... aangesloten zijn
Deze functie kan - naast de controle op afstand - ook ter plaatse geactiveerd worden via een drukknop op de printplaat.

Maak via internet of 3G verbinding met de klantsite. 

Dit verhoogt de klantentevredenheid omdat er geen storing 

van de airconditioning is tijdens de kantooruren.

Raadpleeg het rapport nadat de controle is uitgevoerd.Stel op afstand de tijd in en start de koelmiddel-

lekdichtheidscontrole wanneer dat voor u het beste uitkomt.

•	 Snelle	installatie	en	inbedrijfstelling
•	 Eenvoudig	onderhoud

Automatisch vullen en testen

Aansluiten van de fles  

op VRV & actieve  

automatische vulfunctie

Bereken extra 

koelmiddelvolume

Vulprocedure  

stopt automatisch:  

kleppen sluiten

Aansluiten van  

de eerste fles op  

VRV & start vulproces

Regelmatig weegschaal  

controleren om het  

gewicht van het  

koelmiddel te controleren

De VRV vulprocedure  

manueel stoppen &  

kleppen sluiten

Manueel

Automatisch

1 2 3 4

1 2

Na afloop van het vullen wordt met een druk op de testknop een controle 

gestart van de bedrading, afsluiters, sensoren en het koelmiddelvolume.

Efficiënt tijdsgebruik

Wanneer de temperatuur onder 20°c* daalt, is een manuele vulling noodzakelijk.

*10°c bij warmtepomp voor koude gebieden

* Niet beschikbaar voor VRV classic en VRV IV W-serie
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Wist u dat
Geplande installatie

64 m koelmiddelleidingen

berekening:   
2,2 kg extra koelmiddel nodig

Reële installatie
76 m koelmiddelleidingen

 2,7 kg extra koelmiddel nodig 
in realiteit

0,5 kg

10% te weinig lading

tot 25% capaciteitsverlies

33% meer energieverbruik

Optimale lading = optimale efficiëntie

›
›

Wanneer de lekdichtheidscontrole wordt geactiveerd, schakelt de unit naar de koelmodus 
en dupliceert bepaalde referentiecondities op basis van opgeslagen gegevens.  
Het resultaat geeft aan of er koelmiddellekkage is opgetreden.

Het koelmiddelvolume in het complete systeem wordt berekend op basis van de 
volgende gegevens:
 › Buitentemperatuur
 › Referentiesysteemtemperaturen
 › Referentiedruktemperaturen
 › Koelmiddeldichtheid
 › Types en aantal binnenunits

Drukknop 
op de printplaat
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Daikin uniforme 
REFNET-leidingen

Het uniforme REFNET-leidingsysteem van Daikin 
is ontworpen voor een eenvoudige montage.
Vergeleken met gewone T-verbindingen, waar de 
koelmiddelverdeling ver van optimaal is, hebben 
Daikin REFNET-verbindingen een optimaal ontwerp 
voor een onbelemmerde koelmiddelstroming.

Daikin Europe N.V. raadt aan uitsluitend Daikin REFNET-leidingen 
te gebruiken.

REFNET-

verdeler

REFNET-verbinding

REFNET-verbinding T-verbinding

Technische voordelen VRV
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Gemakkelijke bedrading - 
“Super Wiring” systeem
Vereenvoudigde bedrading

Met slechts één bedrading kan de communicatie 
tussen binnenunits, buitenunits en de centrale 
afstandsbediening worden voorzien

 › Eenvoudig achteraf naleveren van centrale 
afstandsbediening

 › Onmogelijk om verkeerd aan te sluiten dankzij 
de niet-polaire bedrading

 › Afgeschermde draad kan worden gebruikt
 › Unieke totale lengte van de bekabeling tot 2.000 m

Dwarsbedradingscontrole

De dwarsbedradingscontrole waarschuwt in geval van 
verkeerde aansluitingen in de bedrading en leidingen 
tussen units. 

Automatische adresseringsfunctie

Maakt de bedrading tussen binnen- en buitenunits en die voor 
de groepsbesturing van meerdere binnenunits mogelijk zonder 
de tijdrovende taak om elk adres handmatig in te stellen.

compacte vormgeving
De buitenunits zijn zo compact ontworpen dat ze 
zonder transportproblemen met een gewone lift 
naar het dak van een gebouw gebracht kunnen 
worden. Hierdoor behoren transportproblemen tot 
het verleden, met name wanneer op elke verdieping 
buitenunits gemonteerd moeten worden.

VRV-configuratiesoftware

Voor eenvoudigere inbedrijfstelling, configuratie en 
aanpassing

Gebruiksvriendelijke interface in 

plaats van drukknoppen

3-cijferig display met 7 segmenten
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VRV-buitensystemen
Een oplossing voor elke toepassing
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VRV IV-
warmte-

recuperatie

VRV IV 
warmtepomp 
met continu 
verwarming

VRV IV 
warmtepomp 

zonder 
continu 

verwarming

VRV III-S VRV III-C
Vervanging 

VRV IV 
warmtepomp

Vervanging 
VRV III  

warmte-
recuperatie

Watergekoelde 
VRV IV

p 44 p 54 p 54 p 62 p 70 p 73 p 73 p 84

Variabele koelmiddeltemperatuur        
Continu verwarmen  
(warmte-opslag element)        -

Continu verwarmen  
(afwisselend ontdooien)        -

VRV configurator        
7-segment weergave        
Automatische koelmiddelvulling        
Koelmiddel-lekdichtheidscontrole        
Fluisterstille nachtstand        -

Werking met laag geluidsniveau        -

Kan worden aangesloten op stijlvolle 
binnenunits (Daikin Emura, Nexura)        
Kan worden aangesloten op LT-hydrobox 
voor warm water        
Kan worden aangesloten op HT-hydrobox 
voor warm water        
Volledig invertergestuurde compressoren        
Gasgekoelde printplaat        
4-zijdige warmtewisselaar        -

Borstelloze DC-reluctantiecompressor        
Sinusgolf-DC-inverter        
DC-ventilatormotor        -

E-Pass warmtewisselaar        -

I-demand functie        
Manuele vraag functie        

Overzicht van  

functies
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VRV buitenunits

EIFFAGE OFFIcE,  
VRV IV MET cONTINU VERWARMING

VRV-S SERIE

PARK PHI
BREEAM ® UITSTEKEND 
KANTOORGEBOUW WATERGEKOELDE VRV
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VRV buitenunits

cINEMEERSE, cINEMA, 12 BUITENUNITS MET AHU

HOTEL LE PIGONNET, 8 VERVANGING VRV

THE RANGE SUPERSTORE,  
VRV IV MET cONTINU VERWARMING
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Luchtgordijn

Biddle-luchtgordijn voor VRV (cyV)

Warm water

Lage-temperatuur hydrobox

Hoge-temperatuur hydrobox

22

Binnenunits

VRV-type binnenunits 

Ventilatie

AHU aansluitingsset

Besturingssystemen

VRV IV-warmterecuperatie
Oplossing voor optimale efficiëntie en comfort

VRV IV-normen:

Variabele 
koelmiddeltemperatuur
Stem uw VRV af op uw behoeften voor het 
beste seizoensrendement en comfort

continu verwarmen
De nieuwe norm in verwarmingscomfort

VRV configurator
Software voor eenvoudigere inbedrijfstelling, 
configuratie en aanpassing

 › 7-segment weergave

 › Automatische koelmiddelvulling

 › Koelmiddel-lekdichtheidscontrole

 › Fluisterstille nachtstand

 › Werking met laag geluidsniveau

 › Volledig invertergestuurde compressoren

 › Gasgekoelde printplaat

 › 4-zijdige warmtewisselaar

 › Borstelloze Dc-reluctantiecompressor

 › Sinusgolf-Dc-inverter

 › Dc-ventilatormotor

 › E-Pass warmtewisselaar

 › I-demand functie

Meest uitgebreide gamma BS-kasten voor een snelle installatie

Efficiënte 3-pijps technologie
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"Gratis" verwarming en 
productie van warm water
Tot nu toe maakten de meeste commerciële 
gebouwen gebruik van afzonderlijke systemen voor 
koelen, verwarmen, warm water, enz., wat resulteerde 
in veel verspilde energie.

Een geïntegreerd warmterecuperatiesysteem 
hergebruikt warmte uit kantoren, serverruimtes om 
andere zones te verwarmen of om warm water te 
produceren.

Maximaal comfort
Met een VRV warmterecuperatiesysteem kan 
gelijktijdig worden gekoeld en verwarmd.

 › Voor hoteleigenaars betekent dit dat ze een perfect 
klimaat kunnen creëren voor hun gasten, omdat ze 
vrij kunnen kiezen tussen koelen of verwarmen.

 › Voor kantoren betekent dit een perfect 
binnenklimaat voor kantoren die zowel op het 
noorden als het zuiden zijn gericht.

Koelen

Verwarmen

Warm water

Uit de bodem gehaalde warmte levert 

gratis warm water en verwarming

+

Hoger rendement
In warmterecuperatie-modus is de VRV IV tot 
15% efficiënter. Onder volle belasting is het 
seizoensrendement zelfs tot 28% efficiënter dan bij de 
VRV III, dankzij de variabele koelmiddeltemperatuur.

Efficiënte 3-pijps technologie

Koelbelasting

Verwarmingsbelasting

Omgevingstemperatuur

Verbeterde regeling voor 

gemengde modus

Geoptimaliseerde verdeling van 
de warmtewisselaar voor het 
hoogste seizoensrendement 
in warmterecuperatie-modus
Verticaal verdeelde warmtewisselaar met een 
geoptimaliseerde verhouding voor werking in 
gemengde modus  
De efficiëntie van de warmterecuperatie stijgt 
door stralingsverliezen te verlagen.

30%

70%

Bovendien is de onderzijde van de warmtewisselaar continu warm 

in verwarmingsmodus, wat ijsophoping voorkomt

Ruim verwarmingsbereik
De VRV IV warmterecuperatie heeft een standaard 
werkbereik tot -20°c in verwarming. 
De unit kan ook koelen tot -20 ° c voor technische 
serverruimtes (aangepaste instelling).

-20°cNB

-20°cNB

Technisch koelen

Verwarmen

Koelen

-5°cNB 43°cDB-25°c

15,5°c

cNB: binnentemperatuur

cDB: buitentemperatuur

Noorden

Zuiden
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Voordelen  
van 3-pijps technologie

Lagere drukval betekent 
hogere efficiëntie

 › Vlotte koelmiddelstroom in 3-pijps systeem 
dankzij 2 kleinere gasleidingen resulteert in 
hogere energie-efficiëntie

 › Gestremde koelmiddelstroom in grote gasleiding 
op 2-pijps systeem resulteert in grotere drukval

Meer "gratis" warmte

De Daikin 3--pijps technologie heeft minder energie 
nodig om warmte te recupereren, waardoor de 
efficiëntie gevoelig hoger ligt tijdens warmterecuperatie-
modus. Ons systeem kan warmte recupereren bij lage 
condensatietemperaturen omdat het afzonderlijke gas-, 
vloeistof- en afvoerleidingen heeft.

In een systeem met 2-pijps vormen gas en vloeistof 
een mengsel. Om het gas en het koelmiddel van elkaar 
te kunnen scheiden moet de condensatietemperatuur 
hoger zijn. Een hogere condensatietemperatuur 
betekent dat meer energie wordt gebruikt om warmte 
te recupereren, wat het systeem dus minder efficiënt 
maakt.

3-pijps VRV H/R

2-pijps systeem

Druk 

Leidinglengte

Druk

Enthalpie

Opgenomen vermogen Daikin

Opgenomen vermogen 2 -pijps systeem

condensatie 55°c

condensatie 45°c

Vrij combineren van 
buitenunits

Vrij combineren van buitenunits voor een lagere 
cO

2
-uitstoot; mogelijkheid tot optimaliseren van uw 

systeem voor continu verwarmen, voor een maximale 
efficiëntie.

Totale leidinglengte 1.000m

Grootste lengte reëel (equivalent) 165m (190m)

Grootste leidinglengte na eerste aftakking 90m1

Hoogteverschil tussen binnen- en buitenunits 90m1

Hoogteverschil tussen binnenunits 30m

Flexibel ontwerp van de leidingen

1 Buitenunit in hoogste positie

16
5m
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Volledig vernieuwde  

BS-boxen

BS1Q 10, 16, 25 A

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

 BS 10, 12 Q14 A  BS 16 Q14 A

Enkelvoudige poort 
 › Uniek op de markt
 › compact en eenvoudig te installeren
 › Geen afvoerleiding nodig
 › Ideaal voor verafgelegen ruimtes
 › Functie technisch koelen
 › Aansluiten van units tot klasse 250 (28 kW)
 › Toepassingen met verschillende bewoners mogelijk

Multi-poort: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16
 › Tot 55% kleiner en 41% lichter dan het vorige gamma
 › Snellere installatie dankzij minder soldeerpunten 
en bedrading

 › Alle binnenunits kunnen worden aangesloten op 
één BS-box

 › Minder inspectiepoorten vereist
 › Tot 16 kW capaciteit beschikbaar per poort
 › Aansluiten van units tot klasse 250 (28kW) door 
2 poorten te combineren

 › Geen beperking van ongebruikte poorten, 
waardoor een gefaseerde installatie mogelijk is

Maximale flexibiliteit van 
ontwerp en snelheid van 
installatie
 › configureer uw systeem uiterst flexibel en snel 
met een uniek gamma enkelvoudige en multi 
BS-boxen.

 › Een groot assortiment compacte en lichtgewichte 
multi BS-boxen staat garant voor aanzienlijk 
kortere installatietijden.

 › Vrij combineren van enkelvoudige en multi BS-
boxen

Steeds maximaal comfort

Met de VRV BS-box behoudt elke binnenunit die niet 
wordt gebruikt voor het schakelen tussen verwarmen 
en koelen de constant gewenste temperatuur. Dat 
komt omdat ons warmterecuperatiesysteem de druk 
in het volledige systeem niet moet compenseren na 
een omschakeling.

Uit

Snellere installatie dankzij open aansluiting

 › De leiding moet niet op maat worden gesneden 
vóór het solderen – voor binnenunits kleiner dan 
of gelijk aan 5,6 kW (klasse 50)

 › De leiding op maat snijden en solderen – voor 
binnenunits groter dan of gelijk aan 7,1 kW (klasse 63)
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 › Integreert VRV IV normen & technologieën: Variabele 
koelmiddeltemperatuur, continu verwarmen, VRV configurator, 
7-segment display en volledig invertergestuurde compressoren, 
4-zijdige warmtewisselaar, met koelmiddel gekoelde printplaat, 
nieuwe Dc-ventilatormotor 

 › Werkbereik tot -20°c voor technisch koelen zoals voor 
serverruimtes

 › Bevat alle standaard VRV functies

Oplossing voor optimale efficiëntie en comfort

 › Volledig geïntegreerde oplossing met warmterecuperatie voor 
maximale efficiëntie!

 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 
contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, 
warm water, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › "Gratis" verwarming en warm water door warmterecuperatie
 › Perfect persoonlijk comfort voor gasten/bewoners via 
gelijktijdig koelen en verwarmen

VRV IV-warmterecuperatie

Buitenunitsysteem REYQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Capaciteitsbereik PK 8 10 12 14 16 18 20
Koelvermogen Nom. kW 22,4 (1) (2) 28,0 (1) (2) 33,5 (1) (2) 40,0 (1) (2) 45,0 (1) (2) 50,4 56,0
Verwarmingsvermogen Nom. kW 22,4 (3) (4) 28,0 (3) (4) 33,5 (3) (4) 40,0 (3) (4) 45,0 (3) (4) 50,4 56,0

Max. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 5,31 (1) / 4,56 (2) 7,15 (1) / 6,19 (2) 9,23 (1) / 8,31 (2) 10,7 (1) / 9,61 (2) 12,8 (1) / 11,9 (2) 15,2 18,6
Verwarmen Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 8,05 (3) / 6,83 (4) 9,60 (3) / 9,37 (4) 11,2 (3) / 9,88 (4) 12,3 14,9

Max. kW 5,51 7,38 9,43 11,3 12,9 14,3 17,5
EER 4,22 (1) / 4,92 (2) 3,92 (1) / 4,52 (2) 3,63 (1) / 4,03 (2) 3,74 (1) / 4,16 (2) 3,52 (1) / 3,79 (2) 3,32 3,01
COP - Max. 4,54 4,27 3,98 3,88 3,95 3,60
COP - Nom. 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,16 (3) / 4,90 (4) 4,17 (3) / 4,27 (4) 4,02 (3) / 4,56 (4) 4,10 3,76
ESEER 7,41 7,37 6,84 7,05 6,63 6,26 5,68
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (5)
Indexaansluiting 
binnen

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Max. 260 325 390 455 520 585 650

Afmetingen Unit H x B x D mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Gewicht Unit kg 210 218 304 305 337
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 78 79 81 86 88
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 58 61 64 65 66

Fluisterstille 
nachtstand

Niveau 1 dBA 56 58 58 58 58 60 60
Niveau 2 dBA 55 54 54 52 52 52 52
Niveau 3 dBA 53 52 52 47 47 48 48

Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5,0~43,0
Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5

Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Vulling kg/TCO2

9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52 12,7 15,9

Gas Buitendia. mm 19,1 22,2 28,6
Persgas Buitendia. mm 15,9 19,1 22,2 28,6
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 20 25 32 40 50

Buitenunitsysteem REYQ 10T 13T 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T 30T 32T
Systeem Buitenunit - module 1 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ8T REYQ12T REYQ16T

Buitenunit - module 2 REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ16T REYQ14T REYQ16T REYQ18T REYQ16T
Capaciteitsbereik PK 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Koelvermogen Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0
Verwarmingsvermogen Nom. kW 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0

Max. kW 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 6,34 8,48 10,62 12,46 14,54 16,38 18,11 19,93 22,03 24,43 25,6
Verwarmen Nom. kW 5,42 7,46 9,50 11,04 12,80 14,34 15,95 17,65 19,25 20,35 22,4

Max. kW 6,50 8,76 11,02 12,89 14,94 16,81 18,41 20,73 22,33 23,73 25,8
EER 4,42 4,29 4,22 4,04 3,84 3,75 3,72 3,69 3,56 3,43 3,52
COP - Max. 4,92 4,68 4,54 4,38 4,18 4,10 4,07 3,98 3,92 3,96 3,88
COP - Nom. 5,17 4,88 4,72 4,57 4,37 4,29 4,23 4,16 4,08 4,12 4,02
ESEER - Automatisch 7,77 7,54 7,41 7,38 7,06 7,07 6,87 6,95 6,72 6,48 6,63
ESEER - Standaard 6,55 6,36 6,25 5,98 5,68 5,54 5,46 5,41 5,23 5,03 5,14
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64
Indexaansluiting 
binnen

Min. 125 162,5 200 225 250 275 300 325 350 375 400
Nom. 250 325,0 400 450 500 550 600 650 700 750 800
Max. 325 422,5 520 585 650 715 780 845 910 975 1.040

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gas Buitendia. mm 22,2 28,6 34,9
Persgas Buitendia. mm 19,1 22,2 28,6
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 500 1.000

Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 40 50 63 80
Continu verwarmen v

REYQ-T
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Buitenunitsysteem REYQ 34T 36T 38T 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Systeem Buitenunit - module 1 REYQ16T REYQ8T REYQ10T REYQ12T REYQ14T REYQ16T REYQ18T

Buitenunit - module 2 REYQ18T REYQ20T REYQ12T REYQ16T REYQ18T
Buitenunit - module 3 - REYQ18T REYQ16T REYQ18T

Capaciteitsbereik PK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Koelvermogen Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Verwarmingsvermogen Nom. kW 95,4 101,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Max. kW 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 28,0 31,4 29,74 31,58 32,75 34,83 36,3 38,4 40,8 43,2 45,6
Verwarmen Nom. kW 23,5 26,1 25,10 26,64 28,69 30,45 32,00 33,6 34,7 35,8 36,9

Max. kW 27,2 30,4 29,24 31,11 33,18 35,23 37,1 38,7 40,1 41,5 42,9
EER 3,41 3,22 3,57 3,54 3,60 3,55 3,58 3,52 3,44 3,38 3,32
COP - Max. 3,92 3,72 4,07 4,03 3,96 3,90 3,91 3,88 3,90 3,93 3,95
COP - Nom. 4,06 3,87 4,24 4,20 4,11 4,06 4,02 4,05 4,07 4,10
ESEER - Automatisch 6,43 6,06 6,66 6,68 6,79 6,68 6,75 6,63 6,49 6,37 6,26
ESEER - Standaard 4,97 4,70 5,25 5,20 5,28 5,20 5,23 5,14 5,03 4,93 4,84
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64
Indexaansluiting 
binnen

Min. 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 850 900 950 1.000 1.050 1.100 1.150 1.200 1.250 1.300 1.350
Max. 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560 1.625 1.690 1.755

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 19,1
Gas Buitendia. mm 34,9 41,3
Persgas Buitendia. mm 28,6 34,9
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000

Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 80 100 125
Continu verwarmen v

Buitenunitmodule REMQ 5T
Afmetingen Unit H x B x D mm 1.685x930x765
Gewicht Unit kg 210
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 162
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 77
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 56
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5,0~43,0

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5

Vulling kg/TCO
2
Eq 9,7/20,2

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 20

(1)  Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 27°cDB/19°cNB, buitentemperatuur: 35°cDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m. Data voor serie met standaard efficiëntie. (2)  Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 

27°cDB/19°cNB, buitentemperatuur: 35°cDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m. Data voor serie met hoge efficiëntie, Eurovent-gecertificeerd. (3)  Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 20°cDB, buitentemperatuur: 7°cDB/6°cNB, 

equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m. Data voor serie met standaard efficiëntie. (4)  Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 20°cDB, buitentemperatuur: 7°cDB/6°cNB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m. Data 

voor serie met hoge efficiëntie, Eurovent-gecertificeerd. (5) Reëel aantal aansluitbare binnenunits is afhankelijk van het type binnenunit (VRV indoor, Hydrobox, RA indoor, enz.) en de beperking op de  aansluitingsverhouding voor het systeem (50% <= aansluitingsverhouding <= 130%) 

REyQ-T
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Gedetailleerde technische tekeningen

REMQ5T / REYQ8-12T
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ABAA

RYMQ18-20T, RXYQQ18-20T
RYMQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T 205240

240 210

Notes

Detail ·A· and detail ·B· indicate the dimensions after fixing the attached piping.
Knockout hole.

Gas pipe

Ø ·28.6· brazing connection

Ø ·12.7· brazing connection

Ø ·22.2· brazing connection

Liquid pipe

RYYQ14-20T, RYMQ14-20T, RXYQ14-20T, RXYQQ14-20T             :

Equalising pipe

High pressure/low pressure gas pipe

Items ·4 - 10:·

RYYQ14-16T, RYMQ14-16T, RXYQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T :

RYMQ14-16T                                                  :

RYMQ18-20T                                                  :

REYQ14-20T                                                  : Ø ·22.2· brazing connection

Ø ·25.4· brazing connectionREYQ14-20T                                                  :

1.
2.

3.

6
7
8
9
10

1
2

3

4
5

Ø65
Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

No.

11

Part name Remark

Grounding terminal
Pipe routing hole (bottom)
Pipe routing hole (front)

Power cord routing hole (side)

Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)

Equalising pipe connection port

Gas pipe connection port
Liquid pipe connection port

See note ·3·.

See note ·3·.
See note ·3·.

Inside of the switch box (·M8·)

Power cord routing hole (bottom)

Model

Pitch of foundation bolt holes
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Foundation bolt hole
Oblong hole

Ø ·15.9· brazing connectionRYYQ18-20T, RYMQ18-20T, RXYQ18-20T, RXYQQ18-20T             :

Ø ·28.6· brazing connection

Detail ·A· Detail ·B·

DETAIL B DETAIL A

View ·C·

High pressure/low pressure gas pipe

REYQ14-20T

2D079533B
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A
A
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9

A
B

66

106

C

AC

240208

AB

195

248
AA

REMQ5T, RYMQ10-12T, REYQ8-12T
RYMQ8T
RYYQ10-12T, RXYQ10-12T, RXYQQ10-12T
RYYQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T

--195
248 240208

--

137

21

3

11

16
85

6
7
8
9
10

1
2

3

4
5

Ø65
Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

No.

11

Part name Remark

Grounding terminal
Pipe routing hole (bottom)
Pipe routing hole (front)

Power cord routing hole (side)

Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)

Equalising pipe connection port

Gas pipe connection port
Liquid pipe connection port

See note ·3·.

See note ·3·.

See note ·3·.

Notes

Detail ·A· and detail ·B· indicate the dimensions after fixing the attached piping.
Knockout hole.

Gas pipe
Ø ·19.1· brazing connection
Ø ·22.2· brazing connection

Ø ·28.6· brazing connection

Ø ·9.5· brazing connection

Ø ·12.7· brazing connection

Ø ·19.1· brazing connection
Ø ·22.2· brazing connection

Liquid pipe

Pitch of foundation bolt holes
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h 
of
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lt 
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s

Foundation bolt hole
Oblong hole

AC

RYYQ8T, RYMQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T      :

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYYQ8-10T, RYMQ8-10T, RXYQ8-10T, RXYQ
Q8-10T, REMQ5T, REYQ8-12T
:

RYYQ10T, RYMQ10T, RXYQ10T, RXYQQ10T  :

Model

Equalising pipe

High pressure/low pressure gas pipe

Items ·4 - 10:·

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYMQ8-10T  :
RYMQ12T  :

REMQ5T, REYQ8-12T  : Ø ·19.1· brazing connection

Ø ·25.4· brazing connectionREMQ5T, REYQ8-12T                    :

1.
2.

3.

Inside of the switch box (·M8·)

Power cord routing hole (bottom)

Detail ·A· Detail ·B·

DETAIL ADETAIL B

View ·C·

High pressure/low pressure gas pipe

REMQ5T
REYQ8-12T

2D079532B

REYQ14-20T
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REYQ-T

3D079542

REYQ-T
For single unit installation
<Pattern1>

<Pattern2>

<Pattern3>

<Pattern1>

<Pattern2>

<Pattern3>

<Pattern1>

<Unit: mm>

Wall height unrestricted

Wall height 
unrestricted

10 or more

300 or more

500 or more
<Front>

<Front>

<Front> <Front>

<F
ro

nt>

<S
uc

tio
n s

ide
>

500 or more
50 or 
more

300 or more

300 or more300 or more

10 or more 20 or more 20 or more

200 or more200 or more

100 or more

400 or more

100 or more

100 or more

For installation in rows For centralized group layout

NOTES

1. Heights of walls in case of Patterns 1 and 2:
Front: 1500mm
Suction side: 500mm
Side: Height unrestricted
Installation space as shown on this drawing is based on the cooling operation at 35 degrees outdoor air temperature.
When the design outdoor air temperature exceeds 35 degrees or the load exceeds maximum ability because of much generation load of heat in all outdoor units, take the suction side space 
more broadly than the space as shown in this drawing.

2. If the above wall heights are exceeded then h2/2 and h1/2 should be added to the front and suction side service space respectively as shown in the figure on the right.
3. When installing the units most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best fit in the space available always bearing in mind the need to leave 

enough space for a person to pass between units and wall and for the air to circulate freely. (If more units are to be installed than are catered for in the above patterns your layout should take 
account of the possibility of short circuits.)

4. The units should be installed to leave sufficient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.

10 or more <Front>
500 or more

10 or more

50 or more 50 or more 50 or more <Front>
500 or more

100 or more

10 or more

400 or more

300 or more

300 or more

10 or more

10 or more 10 or more

<Front>
600 or more

20 or more

20 or more<Front>
500 or more

<Pattern2>

100  
or more

50 or more

50 or more

<Front>
500 or more

500 or more
<Front>

100 or more

100 or more

50 or 
more

50 or more

10 or more

10 or more 20 or more

20 or more<Front>
500 or more

300 or more

10 or more

10 or more

<Front>
500 or more

100  
or more

50 or 
more

100  
or more

50 or more 100 or more 50 or more

100 or more 50 or more

<Front>

<Front>

10 or more

10 or more 10 or more

10 or more

500 or more

900 or more
20 or more

500 or more

50 or more

50 or more 50 or 
more

50 or 
more

20 or more
<Front> 500 or more

100 or more 600 or more

<Front>
500 or more

100 or more

3D079542

REYQ-T
For single unit installation
<Pattern1>

<Pattern2>

<Pattern3>

<Pattern1>

<Pattern2>

<Pattern3>

<Pattern1>

<Unit: mm>

Wall height unrestricted

Wall height 
unrestricted

10 or more

300 or more

500 or more
<Front>

<Front>

<Front> <Front>

<F
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nt>

<S
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tio
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>

500 or more
50 or 
more

300 or more

300 or more300 or more

10 or more 20 or more 20 or more

200 or more200 or more

100 or more

400 or more

100 or more

100 or more

For installation in rows For centralized group layout

NOTES

1. Heights of walls in case of Patterns 1 and 2:
Front: 1500mm
Suction side: 500mm
Side: Height unrestricted
Installation space as shown on this drawing is based on the cooling operation at 35 degrees outdoor air temperature.
When the design outdoor air temperature exceeds 35 degrees or the load exceeds maximum ability because of much generation load of heat in all outdoor units, take the suction side space 
more broadly than the space as shown in this drawing.

2. If the above wall heights are exceeded then h2/2 and h1/2 should be added to the front and suction side service space respectively as shown in the figure on the right.
3. When installing the units most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best fit in the space available always bearing in mind the need to leave 

enough space for a person to pass between units and wall and for the air to circulate freely. (If more units are to be installed than are catered for in the above patterns your layout should take 
account of the possibility of short circuits.)

4. The units should be installed to leave sufficient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.
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10 or more

10 or more 20 or more

20 or more<Front>
500 or more

300 or more

10 or more

10 or more

<Front>
500 or more

100  
or more

50 or 
more

100  
or more

50 or more 100 or more 50 or more

100 or more 50 or more

<Front>

<Front>

10 or more

10 or more 10 or more

10 or more

500 or more

900 or more
20 or more

500 or more

50 or more

50 or more 50 or 
more

50 or 
more

20 or more
<Front> 500 or more

100 or more 600 or more

<Front>
500 or more

100 or more
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Binnenunit BS 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,005
Verwarmen Nom. kW 0,005

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 5 8
Maximale capaciteitsindex van aansluitbare binnenunits 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Afmetingen Unit H x B x D mm 207x388x326
Gewicht Unit kg 12 15
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Leidingaansluitingen Buitenunit Vloeistof Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/9,5

Gas Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/15,9 Hardsoldeerverbinding/22,2
Persgas Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/12,7 Hardsoldeerverbinding/19,1

Binnenunit Vloeistof Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/9,5
Gas Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/15,9 Hardsoldeerverbinding/22,2

Geluidsabsorberende thermische isolatie Polyuretaanschuim, brandwerend naaldvilt
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Totaal circuit Max. zekeringsamp. (MFA) A 15

Individuele BS-box (branch selector) 
voor VRV IV warmterecuperatie
 › Uniek assortiment enkelvoudige en multi BS-boxen voor flexibel en snelle 
ontwerp

 › compact en eenvoudig te installeren
 › Ideaal voor verafgelegen ruimtes omdat geen afvoerleidingen vereist zijn
 › Integratie van serverruimtes in de warmterecuperatie-oplossing mogelijk 
dankzij functie technisch koelen

 › Aansluiten van units tot klasse 250 (28kW)
 › Snellere installatie dankzij open aansluiting
 › Toepasbaar in gebouwen met meerdere huurders
 › Kan worden aangesloten op REyQ-T VRV IV warmterecuperatie-units

BS1Q-A

Binnenunit BS 4Q14A 6Q14A 8Q14A 10Q14A 12Q14A 16Q14A
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Verwarmen Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 20 30 40 50 60 64
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits per aftakking 5
Aantal aftakkingen 4 6 8 10 12 16
Maximale capaciteitsindex van aansluitbare binnenunits 400 600 750
Maximale capaciteitsindex aansluitbare binnenunits per aftakking 140
Afmetingen Unit H x B x D mm 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1.060x430
Gewicht Unit kg 17 24 26 35 38 50
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Leidingaansluitingen Buitenunit Vloeistof Buitendia. mm 9,5 12,7 12,7 / 15,9 15,9 15,9 / 19,1 19,1

Gas Buitendia. mm 22,2 / 19,1 28,6 / 22,2 28,6 28,6 / 34,9 34,9
Persgas Buitendia. mm 19,1 / 15,9 19,1 / 22,2 19,1 / 22,2 / 28,6 28,6

Binnenunit Vloeistof Buitendia. mm 9,5 / 6,4
Gas Buitendia. mm 15,9 / 12,7

Afvoer VP20 (binnendia. 20/buitendia. 26)
Geluidsabsorberende thermische isolatie Urethaanschuim, polyethyleenschuim
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-440
Totaal circuit Max. zekeringsamp. (MFA) A 15

Multi BS-box (branch selector) voor 
VRV IV warmterecuperatie
 › Uniek assortiment enkelvoudige en multi BS-boxen voor flexibel en snelle ontwerp
 › Aanzienlijke reductie in installatietijd dankzij groot gamma, compacte 
afmetingen en lichtgewicht multi BS-boxen

 › Tot 70% kleiner en 66% lichter dan het vorige gamma
 › Snellere installatie dankzij minder soldeerpunten en bedrading
 › Alle binnenunits kunnen worden aangesloten op één BS-box
 › Minder inspectiepoorten vereist, in vergelijking met een installatie met 
enkelvoudige BS-boxen

 › Tot 16kW capaciteit beschikbaar per poort
 › Aansluiten van units tot klasse 250 (28kW) door 2 poorten te combineren
 › Geen beperking van ongebruikte poorten, waardoor een gefaseerde 
installatie mogelijk is

 › Snellere installatie dankzij open aansluiting
 › Kan worden aangesloten op REyQ-T VRV IV warmterecuperatie-units

BS-Q14A

BS1Q-A

BS6,8Q14A
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Binnenunit BSVQ 100P9B 160P9B 250P9B
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,005
Verwarmen Nom. kW 0,005

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 6 8
Maximale capaciteitsindex van aansluitbare binnenunits 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Afmetingen Unit H x B x D mm 207x388x326
Gewicht Unit kg 12 15
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Leidingaansluitingen Buitenunit Vloeistof Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/9,5

Gas Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/15,9 Hardsoldeerverbinding/22,2
Persgas Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/12,7 Hardsoldeerverbinding/12,7 Hardsoldeerverbinding/19,1

Binnenunit Vloeistof Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/9,5
Gas Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/15,9 Hardsoldeerverbinding/15,9 Hardsoldeerverbinding/22,2

Geluidsabsorberende thermische isolatie Polyuretaanschuim, brandwerend naaldvilt
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Totaal circuit Max. zekeringsamp. (MFA) A 15

Individuele BS-box 
(branch selector) voor VRV 
warmterecuperatie
 › Individueel schakelen koelen/verwarmen van 1 groep binnenunits 
mogelijk

 › Maximale ontwerpvrijheid door mogelijkheid om individuele 
en multi-boxen te combineren in één systeem

 › Lage inbouwhoogte
 › Geen afvoerleiding nodig
 › Toepasbaar in gebouwen met meerdere huurders 
(optionele printplaat nodig)

 › Kan worden aangesloten op VRV W-IV serie (RWEyQ-T)

BSVQ-P9B

BSVQ-P9B

Binnenunit BSV4Q-PV/BSV6Q-PV 4Q100PV 6Q100PV
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 0,020 0,030
Verwarmen Nom. kW 0,020 0,030

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 24 36
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits per aftakking 6
Aantal aftakkingen 4 6
Maximale capaciteitsindex van aansluitbare binnenunits 400 600
Maximale capaciteitsindex aansluitbare binnenunits per aftakking 100
Afmetingen Unit H x B x D mm 209x1.053x635 209x1.577x635
Gewicht Unit kg 60 89
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Leidingaansluitingen Buitenunit Vloeistof Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/12,7 Hardsoldeerverbinding/15,9

Gas Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/28,6
Persgas Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/19,1 Hardsoldeerverbinding/28,6

Binnenunit Vloeistof Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/9,5
Gas Type/buitendia. mm Hardsoldeerverbinding/15,9

Geluidsabsorberende thermische isolatie Polyuretaanschuim, brandwerend naaldvilt
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Totaal circuit Max. zekeringsamp. (MFA) A 15

Multi BS-box (branch selector) 
voor VRV warmterecuperatie
 › Snellere installatie dankzij minder soldeerpunten en bedrading
 › Individueel schakelen koelen/verwarmen van max. 4 of 
6 groepen binnenunits mogelijk

 › Maximale ontwerpvrijheid door mogelijkheid om individuele en 
multi-boxen te combineren in één systeem

 › Lage inbouwhoogte
 › Geen afvoerleiding nodig
 › Kan worden aangesloten op VRV W-IV serie (RWEyQ-T)

BSV4Q-PV/BSV6Q-PV

BSV4Q100PV
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VRV IV warmtepomp
Daikin's optimale oplossing 
met maximaal comfort

VRV IV-normen:

Variabele 
koelmiddeltemperatuur
Stem uw VRV af op uw behoeften voor het 
beste seizoensrendement en comfort

continu verwarmen
De nieuwe norm in verwarmingscomfort

VRV configurator
Software voor eenvoudigere inbedrijfstelling, 
configuratie en aanpassing

 › 7-segment weergave

 › Automatische koelmiddelvulling

 › Koelmiddel-lekdichtheidscontrole

 › Fluisterstille nachtstand

 › Werking met laag geluidsniveau

 › Volledig invertergestuurde compressoren

 › Gasgekoelde printplaat

 › 4-zijdige warmtewisselaar

 › Borstelloze Dc-reluctantiecompressor

 › Sinusgolf-Dc-inverter

 › Dc-ventilatormotor

 › E-Pass warmtewisselaar

 › I-demand functie

Gedetailleerde informatie over deze functies vindt u onder de tab vrv iv technologieën

Luchtgordijn
Biddle-luchtgordijn voor VRV (cyV)

Warm water
Lage-temperatuur hydrobox

Binnenunits
VRV-type binnenunits 

Residentiële binnenunits 
(zoals Daikin Emura)

Ventilatie
AHU-aansluitingskit

Besturingssystemen

22
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Combineer VRV-binnenunits met stijlvolle 
binnenunits (Daikin Emura, Nexura, ...)

FVXG-K
Nexura

FXFQ-A
VRV-binnenunit

FXSQ-A
VRV-binnenunit

Aansluitbare binnenunits

Er is een BPMKS-kast nodig om Split-binnenunits op VRV IV aan te sluiten (RyyQ-T en RXyQ-T(9))

KLASSE 15 KLASSE 20 KLASSE 25 KLASSE 35 KLASSE 42 KLASSE 50 KLASSE 60 KLASSE 71

Daikin Emura - Wandmodel
FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Comfort - Wandmodel CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Nexura - Vloermodel FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Classic - Vloermodel FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Flexi-model FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Uitgebreid assortiment binnenunits

FTXG-LW
Daikin Emura

BPMKS967A2
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VRV IV  

bewezen in de praktijk: 
40% hoger rendement

Resultaat: tot 60% minder 
energie verbruikt 
De resultaten van de studie toonden aan dat het 

nieuwe VRV IV systeem veel minder energie verbruikt, 

met name bij het koelen, in vergelijking met het 

VRV III-systeem - in sommige gevallen tot 60% minder. 

Tijdens verwarmen bedroeg de gemiddelde 

besparing 20%.

Een veldtest in een mode-winkelketen in 
Duitsland toonde aan dat de innovatieve 
eigenschappen van de VRV IV de energie-
efficiëntie aanzienlijk hebben verbeterd 
ten opzichte van vorige modellen.

 Energieverbruik VRV III in 2012 in kWh

 Energieverbruik VRV IV in 2013 in kWh

 Trend energieverbruik VRV III

 Trend energieverbruik VRV IV

Gemiddeld dagelijks 

energieverbruik 

tijdens werkuren  

in kWh
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De test in Unterhaching toonde aan hoe de VRV IV 

warmtepomptechnologie een hernieuwbare 

energiebron -lucht- gebruikt voor een complete 

en milieuvriendelijke oplossing voor verwarmen, 

koelen en ventilatie in commerciële omgevingen. 

Tijdens de test werd ook duidelijk dat bedrijven 

enkel door het nauwkeurig en intelligent bewaken 

van klimaatregelingssystemen energieverspilling 

kunnen detecteren en onder controle kunnen krijgen. 

Deze service kan ook door Daikin worden geleverd. 

VRV III 20 pk (2 modules) VRV IV 18 pk (1 module)

Periode maart 2012 - februari 2013 maart 2013 - februari 2014

Gem. (kWh/maand) 2.797 1.502

Totaal (kWh) 33.562 18.023

Totaal (€) 6.041 3.244

Jaarlijks  
(bedrijfskost/m² (€/ m²)

9,9 5,3 

46% besparing = € 2.797

Gemeten waarden 
Fashion store Unterhaching (Duitsland)

 › Vloeroppervlak: 607m²
 › Energiekost: 0,18 €/kWu
 › Gebruikt systeem:

 - VRV IV warmtepomp met continu verwarming
 - Roundflow-cassettes (zonder zelfreinigend paneel)
 - VAM voor ventilatie (2x VAM2000)
 - Biddle-luchtgordijn.
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Totale leidinglengte 1.000m

Grootste lengte reëel (equivalent) 165m (190m)

Grootste leidinglengte na eerste aftakking 90m1

Hoogteverschil tussen binnen- en buitenunits 90m1

Hoogteverschil tussen binnenunits 30m

1 Neem voor meer informatie en beperkingen contact op met uw lokale verdeler
2 Wanneer de buitenunit zich onder de binnenunits bevindt

Vrij combineren van 
buitenunits
Vrij combineren van buitenunits voor het 
verlagen van de cO

2
-uitstoot, voor continu 

verwarmen, voor een maximale efficiëntie of 
voor een andere willekeurige combinatie 

Flexibel ontwerp van de leidingen
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Daikin's optimale oplossing met maximaal comfort

 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enke 
contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, 
warm water, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › Groot assortiment binnenunits: mogelijkheid om VRV te 
combineren met stijlvolle binnenunits (Daikin Emura, Nexura, ...)

 › Integreert VRV IV normen & technologieën: Variabele 
koelmiddeltemperatuur, continu verwarmen, VRV configurator, 
7-segment display en volledig invertergestuurde compressoren, 
4-zijdige warmtewisselaar, met koelmiddel gekoelde printplaat, 
nieuwe Dc-ventilatormotor

 › Beschikbaar als verwarming enkel bij onomkeerbare veldinstelling
 › Bevat alle standaard VRV functies

VRV IV warmtepomp

RYYQ-T / RXYQ-T(9)

Buitenunitsysteem RYYQ/RXYQ 8T/8T9 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Capaciteitsbereik PK 8 10 12 14 16 18 20
Koelvermogen Nom. kW 22,4 (1) / 22,4 (2) 28,0 (1) / 28,0 (2) 33,5 (1) / 33,5 (2) 40,0 (1) / 40,0 (2) 45,0 (1) / 45,0 (2) 50,4 (1) 56,0 (1)
Verwarmingsvermogen Nom. kW 22,4 (3) / 22,40 (4) 28,0 (3) / 28,00 (4) 33,5 (3) / 33,50 (4) 40,0 (3) / 40,0 (4) 45,0 (3) / 45,0 (4) 50,4 (3) 56,0 (3)

Max. kW 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3) 50,0 (3) 56,5 (3) 63,0 (3)
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 5,21 (1) / 4,47 (2) 7,29 (1) / 6,32 (2) 8,98 (1) / 8,09 (2) 11,0 (1) / 9,88 (2) 13,0 (1) / 12,10 (2) 15,0 (1) 18,5 (1)
Verwarmen Nom. kW 4,75 (3) / 4,47 (4) 6,29 (3) / 5,47 (4) 7,77 (3) / 6,59 (4) 9,52 (3) / 9,30 (4) 11,1 (3) / 9,8 (4) 12,6 (3) 14,5 (3)

Max. kW 5,51 (3) 7,38 (3) 9,10 (3) 11,2 (3) 12,8 (3) 14,6 (3) 17,0 (3)
EER 4,30 (1) / 5,01 (2) 3,84 (1) / 4,43 (2) 3,73 (1) / 4,14 (2) 3,64 (1) / 4,05 (2) 3,46 (1) / 3,73 (2) 3,36 (1) 3,03 (1)
ESEER - Automatisch 7,53 7,20 6,96 6,83 6,50 6,38 5,67
ESEER - Standaard 6,37 5,67 5,50 5,31 5,05 4,97 4,42
COP - Max. 4,54 (3) 4,27 (3) 4,12 (3) 4,02 (3) 3,91 (3) 3,87 3,71
COP - Nom. 4,72 (3) / 5,01 (4) 4,45 (3) / 5,12 (4) 4,31 (3) / 5,08 (4) 4,20 (3) / 4,30 (4) 4,05 (3) / 4,59 (4) 4,00 3,86
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (5)
Indexaansluiting binnen Min./Nom./Max. 100/200/260 125/250/325 150/300/390 175/350/455 200/400/520 225/450/585 250/500/650
Afmetingen Unit H x B x D mm 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Gewicht Unit kg 243 252 356 391
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 78 79 81 86 88
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 58 61 64 65 66
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5
Koelmiddel Type R-410A

Vulling kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

GWP 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52 12,7 15,9

Gas Buitendia. mm 19,1 22,2 28,6
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 20 25 32 40 50

Buitenunitsysteem RYYQ/RXYQ 22T 24T/24T9 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T/38T9
Systeem Buitenunit - module 1 10T 8T 12T 16T 8T

Buitenunit - module 2 12T 16T 14T 16T 18T 16T 18T 20T 10T
Buitenunit - module 3 - 20T

Capaciteitsbereik PK 22 24 26 28 30 32 34 36 38
Koelvermogen Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3
Verwarmingsvermogen Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,3

Max. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,0
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 16,27 18,2 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 31,5 29,2
Verwarmen Nom. kW 14,06 15,85 17,29 18,87 20,4 22,2 23,7 25,6 25,1

Max. kW 16,48 18,31 20,30 21,90 23,7 25,6 27,4 29,8 29,2
EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,5 3,46 3,4 3,21 3,6
ESEER - Automatisch 7,07 6,81 6,89 6,69 6,60 6,50 6,44 6,02 6,36
ESEER - Standaard 5,58 5,42 5,39 5,23 5,17 5,05 5,01 4,68 5,03
COP - Max. 4,19 4,10 4,06 4,00 3,91 3,9 3,79 4,1
COP - Nom. 4,37 4,25 4,16 4,1 4,05 4,0 3,95 4,2
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64
Indexaansluiting binnen Min./Nom./Max. 275/550/715 300/600/780 325/650/845 350/700/910 375/750/975 400/800/1.040 425/850/1.105 450/900/1.170 475/950/1.235
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 15,9 19,1

Gas Buitendia. mm 28,6 34,9 41,3
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000

Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 63 80 100
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RyyQ8-12T
RXyQ8-12T(9)

Buitenunitsysteem RYYQ/RXYQ 40T 42T 44T 46T 48T 50T 52T 54T
Systeem Buitenunit - module 1 10T 12T 14T 16T 18T

Buitenunit - module 2 12T 16T 18T
Buitenunit - module 3 18T 16T 18T

Capaciteitsbereik PK 40 42 44 46 48 50 52 54
Koelvermogen Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2
Verwarmingsvermogen Nom. kW 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,0 145,8 151,2

Max. kW 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,0 163,0 169,5
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 31,3 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 43,0 45,0
Verwarmen Nom. kW 26,7 28,49 29,97 31,72 33,3 34,6 36,3 37,8

Max. kW 31,1 32,98 34,70 36,8 38,4 40,0 42,0 43,8
EER 3,6 3,54 3,51 3,46 3,44 3,4 3,40
ESEER - Automatisch 6,74 6,65 6,62 6,60 6,50 6,46 6,42 6,38
ESEER - Standaard 5,29 5,19 5,17 5,13 5,05 5,02 4,99 4,97
COP - Max. 4,0 3,99 3,96 3,94 3,91 3,90
COP - Nom. 4,2 4,14 4,12 4,10 4,05 4,0
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64
Indexaansluiting binnen Min./Nom./Max. 500/1.000/1.300 525/1.050/1.365 550/1.100/1.430 575/1.150/1.495 600/1.200/1.560 625/1.250/1.625 650/1.300/1.690 675/1.350/1.755
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 19,1

Gas Buitendia. mm 41,3
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 1.000

Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 100 125

Buitenunitmodule voor RYYQ combinaties RYMQ 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T
Afmetingen Unit Hoogte/Breedte/Diepte mm 1.685/930/765 1.685/1.240/765
Gewicht Unit kg 188 195 309 319
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 78 79 81 86 88
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 58 61 64 65 66
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5
Koelmiddel Type R-410A

Vulling kg 5,9 6 6,3 10,3 10,4 11,7 11,8
tCO₂eq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6

GWP 2.087,5
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1)  Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 27°cDB/19°cNB, buitentemperatuur: 35°cDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m. Data voor serie met standaard efficiëntie (2)  Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op 

binnentemperatuur: 27°cDB/19°cNB, buitentemperatuur: 35°cDB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m. Data voor serie met hoge efficiëntie, Eurovent-gecertificeerd (3)  Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 

20°cDB, buitentemperatuur: 7°cDB/6°cNB, equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m. Data voor serie met standaard efficiëntie (4)  Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 20°cDB, buitentemperatuur: 7°cDB/6°cNB, 

equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m. Data voor serie met hoge efficiëntie, Eurovent-gecertificeerd (5) Reëel aantal aansluitbare binnenunits aantal hangt af van het type binnenunit (VRV binnenunit, Hydrobox, RA-binnenunit, enz.) en de 

beperking in aansluitingsverhouding voor het systeem (50% < aansluitingsverhouding = < = 130%) | De STANDAARD ESEER-waarde komt overeen met de normale werking van de VRV4-warmtepomp, waarbij geen rekening wordt gehouden met geavanceerde 

energiebesparende werking | De AUTOMATIScHE SEER-waarde komt overeen met de normale werking van de VRV4-warmtepomp, waarbij rekening wordt gehouden met geavanceerde energiebesparende werking (regeling van variabele koelmiddeltemperatuur)

Pr
od

uc
tg

am
m

a 
bu

ite
nu

ni
ts



60

4

51
5

76

765

76

6
7

5

9

272

328

373

930

97 107

13
117

925
9

27
6

12
2

766

72
9

4-15x22.5mm

134

353

10
7

11
2

125

70

10

8

100

160

A
A

33
9

A
B

66

106

C

AC

240208

AB

195

248
AA

REMQ5T, RYMQ10-12T, REYQ8-12T
RYMQ8T
RYYQ10-12T, RXYQ10-12T, RXYQQ10-12T
RYYQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T

--195
248 240208

--
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6
7
8
9
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1
2

3

4
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Ø65
Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

No.

11

Part name Remark

Grounding terminal

Pipe routing hole (bottom)
Pipe routing hole (front)

Power cord routing hole (side)

Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)

Equalising pipe connection port

Gas pipe connection port
Liquid pipe connection port

See note 3.

See note 3.

See note 3.

Notes

Detail A and detail B indicate the dimensions after fixing the attached piping.
Knockout hole.

Gas pipe
Ø 19.1 brazing connection
Ø 22.2 brazing connection

Ø 28.6 brazing connection

Ø 9.5 brazing connection

Ø 12.7 brazing connection

Ø 19.1 brazing connection
Ø 22.2 brazing connection

Liquid pipe

Pitch of foundation bolt holes

Pi
tc

h 
of

 fo
un

da
tio

n 
bo

lt 
ho

le
s

Foundation bolt hole
Oblong hole

AC

RYYQ8T, RYMQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T      :

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYYQ8-10T, RYMQ8-10T, RXYQ8-10T, RXYQ
Q8-10T, REMQ5T, REYQ8-12T
:

RYYQ10T, RYMQ10T, RXYQ10T, RXYQQ10T  :

Model

Equalising pipe

High pressure/low pressure gas pipe

Items 4 - 10:

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYMQ8-10T  :
RYMQ12T  :

REMQ5T, REYQ8-12T  : Ø 19.1 brazing connection

Ø 25.4 brazing connectionREMQ5T, REYQ8-12T                    :

1.
2.

3. Inside of the switch box (M8)

Power cord routing hole (bottom)

Detail A Detail B

DETAIL ADETAIL B

View C

High pressure/low pressure gas pipe

RYYQ8-12T
RYMQ8-12T
RXYQ8-12T
RXYQQ8-12T

2D079532B

Gedetailleerde technische tekeningen

RYYQ8-12T / RYMQ8-12T / RXYQ8-12T(9)
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ABAA

RYMQ18-20T, RXYQQ18-20T
RYMQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T 205240

240 210

Notes

Detail A and detail B indicate the dimensions after fixing the attached piping.
Knockout hole.

Gas pipe

Ø 28.6 brazing connection

Ø 12.7 brazing connection

Ø 22.2 brazing connection

Liquid pipe

RYYQ14-20T, RYMQ14-20T, RXYQ14-20T, RXYQQ14-20T             :

Equalising pipe

High pressure/low pressure gas pipe

Items 4 - 10:

RYYQ14-16T, RYMQ14-16T, RXYQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T :

RYMQ14-16T                                                  :

RYMQ18-20T                                                  :

REYQ14-20T                                                  : Ø 22.2 brazing connection

Ø 25.4 brazing connectionREYQ14-20T                                                  :

1.
2.

3.

6
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Ø65
Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

No.

11

Part name Remark

Grounding terminal
Pipe routing hole (bottom)
Pipe routing hole (front)

Power cord routing hole (side)

Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)

Equalising pipe connection port

Gas pipe connection port
Liquid pipe connection port

See note 3.

See note 3.
See note 3.

Inside of the switch box (M8)

Power cord routing hole (bottom)

Model

Pitch of foundation bolt holes
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lt 
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s

Foundation bolt hole
Oblong hole

Ø 15.9 brazing connectionRYYQ18-20T, RYMQ18-20T, RXYQ18-20T, RXYQQ18-20T             :

Ø 28.6 brazing connection

Detail A Detail B

DETAIL B DETAIL A

View C

High pressure/low pressure gas pipe

RYYQ14-20T
RYMQ14-20T
RXYQ14-20T
RXYQQ14-20T

2D079533B

RYYQ14-20T / RYMQ14-20T / RXYQ14-20T
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Gedetailleerde technische tekeningen

RYYQ-T / RXYQ-T(9)  

RYYQ-T
RYMQ-T
RXYQ-T
RXYQQ-T

3D079542

For single unit installation

(Pattern 1)

300 or more

100 or more

300 or more

10 or more

50 or more

300 or more

20 or more 20 or more 10 or more 10 or more

50 or more

50 or more50 or more

100 or 
more

10 or more

50 or more

100 or 
more

10 or more

50 or more

10 or more100 or more

100 or more

300 or more

100 or more

Wall height unrestricted

50 or more
400 or more400 or more

200 or more

10 or more

50 or more

10 or more

50 or more

10 or more

50 or 
more

10 or more

50 or more

10 or more

50 or more

20 or more

100 or more

10 or more

50 or more

10 or more

50 or more

10 or more

50 or more

20 or more

100 or more

20 or more

100 or more

500 or more

500 or more

300 or more

300 or more

20 or more

100 or more

20 or more

100 or more

20 or more

100 or more

900 or more

600 or more

300 or more 300 or more

100 or 
more

500 or more

500 or more

10 or  
more

50 or  
more

10 or  
more(FRONT) 

500 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT) 
200 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT) 
600 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT)

(FRONT)

(FRONT)

(FRONT)

(FRONT) 
500 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT)
(FRONT) 
500 or more

(Pattern 1) (Pattern 1)

For installation in rows For centralized group layout

Wall height 
unrestricted

(Pattern 2) (Pattern 2)

(Pattern 2)

(Pattern 3) (Pattern 3)

<S
uc

tio
n s

ide
>

<F
ro

nt>

<Unit = mm>

NOTES

1. Heights of walls in case of patterns 1 and 2: 
Front: 1500mm 
Suction side: 500mm 
Side: Height unrestricted 
Installation space as shown on this drawing is based on the cooling operation at 35 degrees outdoor air temperature. 
When the design outdoor air temperature exceeds 35 degrees or the load exceeds maximum ability of much generation load of heat in all outdoor unit, take the suction side space more 
broadly than the space as shown on this drawing.

2. If the above wall heights are exceeded then h2/2 and h1/2 should be added to the front and suction side service spaces respectively as shown in the figure on the right.
3. When installing the units most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best fit in the  

space available. Always keep in mind the need to leave enough space for a person to pass between units and wall and also for the air to circulate freely. 
(If more units are to be installed than are catered for in the above patterns your layout should take account of the possibility of short circuits).

4. The units should be installed to leave sufficient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.
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VRV III-S warmtepomp
Ruimtebesparende oplossing 
zonder verlies van efficiëntie

 › Automatische koelmiddelvulling

 › Koelmiddel-lekdichtheidscontrole

 › Fluisterstille nachtstand

 › Werking met laag geluidsniveau

 › Volledig invertergestuurde compressoren

 › Borstelloze Dc-reluctantiecompressor

 › Sinusgolf-Dc-inverter

 › Dc-ventilatormotor

 › E-Pass warmtewisselaar

 › I-demand functie

Luchtgordijn
Biddle-luchtgordijn voor VRV (cyV)

Besturingssystemen

22

Binnenunits
VRV-type binnenunits

Residentiële binnenunits  
(zoals Daikin Emura,...)

Ventilatie
AHU-aansluitingskit
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Ruimtebesparend ontwerp
De VRVIII-S is smaller en compacter, wat een 
aanzienlijke plaatswinst oplevert bij de montage.

Afmetingen:
Ongeveer 60% minder

Volume: 
Ongeveer 70% minder

900mm

1.
68

5 
m

m

1.
34

5 
m

m

930mm

76
5m

m

320mm

Uitgebreid assortiment binnenunits

Sluit VRV units ...

* VRV-binnenunits en stijlvolle binnenunits kunnen niet worden gecombineerd.

* Om stijlvolle binnenunits aan te sluiten is een BPMKS-unit vereist

FcQG-F

FBQ-D

BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

... of stijlvolle binnenunits aan

FXAQ-P

FXFQ-A

FXSQ-A

FXZQ-A

Aansluitbare stijlvolle binnenunits
KLASSE 15 KLASSE 20 KLASSE 25 KLASSE 35 KLASSE 42 KLASSE 50 KLASSE 60 KLASSE 71

Roundflow-cassette FCQG35F FCQG50F FCQG60F

Fully Flat cassette FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Satellietmodel met lage inbouwhoogte FDXS25F FDXS35F FDXS50F9 FDXS60F

Inbouwsatellietmodel met invertergestuurde ventilator FBQ35D FBQ50D FBQ60D

Daikin Emura - Wandmodel
FTXG20LW
FTXG20LS

FTXG25LW
FTXG25LS

FTXG35LW
FTXG35LS

FTXG50LW
FTXG50LS

Comfort - wandmodel CTXS15K FTXS20K FTXS25K
FTXS35K
CTXS35K

FTXS42K FTXS50K FTXS60G FTXS71G

Plafondonderbouwmodel FHQ35C FHQ50C FHQ60C

Nexura - Vloermodel FVXG25K FVXG35K FVXG50K

Classic - vloermodel FVXS25F FVXS35F FVXS50F

Flexi-model FLXS25B FLXS35B9 FLXS50B FLXS60B

Raadpleeg onze portfolio Binnenunits voor meer informatie over Daikin stijlvolle binnenunits

NIEUW
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VRV-binnenunits 
aangesloten

Stijlvolle 
binnenunits 
aangesloten

Totale leidinglengte 300m 250m

Grootste lengte reëel (equivalent) 150m (175m)

Min. leidinglengte tussen buitenunit en eerste aftakking - 5m

Min. leidinglengte tussen de BP en binnenunit - 2m

Max. leidinglengte tussen de BP en binnenunit - 15m

Grootste leidinglengte na eerste aftakking 40m 40m

Hoogteverschil tussen binnen- en buitenunits 50m (40m1) 30m

Hoogteverschil tussen binnenunits 15m 15m

1 Nominale koelcapaciteiten gebaseerd op binnentemperatuur: 

27°cDB/19°cNB, buitentemperatuur: 35°c equivalente 

koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m. 
2 Nominale verwarmingscapaciteiten gebaseerd op 

binnentemperatuur: 20°cDB, buitentemperatuur: 7°cDB/6°cNB, 

equivalente koelmiddelleidinglengte: 5m; hoogteverschil: 0m

 0 1 2 3 4 5

Verwarmen

Koelen

Hoge cOP-waarden
Een van de belangrijkste kenmerken van VRVIII-S is het 
uitzonderlijke energierendement. Het systeem behaalt 
een hoge prestatiecoëfficiënt tijdens het koelen en 
verwarmen, door de toepassing van uitgekiende 
componenten en functies.

3,99 1

4,55 2

Flexibel ontwerp van de leidingen

1 Buitenunit in laagste positie 
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0m

 re
ël

e 
le

id
in

gl
en

gt
e 

50
m

 h
oo

gt
ev

er
sc

hi
l t

us
se

n 
bi

nn
en

-  
en

 b
ui

te
nu

ni
ts

15
m

 h
oo

gt
ev

er
sc

hi
l t

us
se

n 
bi

nn
en

un
its

40
m

 m
ax

im
um



65

1

2

3

conventioneel Nieuw

De uitstroomranden worden aangezogen door de gebogen 
schoepranden, waardoor de totale turbulentie afneemt.

Aero-ventilatorschoepuiteinden

1. Super aero-rooster

De spiraalvormige ribben zijn uitgelijnd op de 
luchtuitblaasrichting om turbulentie en lawaai 
minimaal te houden.

2. Geluiddemper met gelijkmatige 
luchtinlaat en aero-ventilator 

Deze kenmerken dragen bij tot een aanzienlijke 
vermindering van het geluid. Aan de inlaat van 
de geluiddemper worden geleiders toegevoegd, 
om de luchtstroomturbulentie als gevolg van de 
ventilatoraanzuiging te verminderen. De aero-ventilator 
is voorzien van ventilatorschoepen met gebogen 
schoepranden, die de turbulentie nog meer verminderen.

Geavanceerde technologie

De verdampingscapaciteit 
kan worden verhoogd door 
juist vóór het elektronisch 
expansieventiel onderkoeling 
te nemen.

Via het Sce- bridgecircuit 
een betere cOP in koelen 
en verwarmen

Sce-Bridge circuit

Verbeterde verdampingscapaciteit door 
gebruik van SCe-bridge circuit.

Huidige 
verdampings-

capaciteit

3. e-Bridge circuit

Voorkomt ophoping van vloeibaar koelmiddel in de 
condensor. Hierdoor wordt het condensoroppervlak 
efficiënter benut onder alle bedrijfscondities, wat het 
energierendement ten goede komt. De verhoogde 
verdampingscapaciteit is te danken aan het nieuw 
ontwikkelde koelcircuit, Sce-bridge circuit genoemd, 
dat onderkoeling vóór de expansiecyclus toevoegt. 
Door gebruik te maken van dit circuit neemt de cOP 
in koelen en verwarmen aanzienlijk toe.
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 › Variabele koelmiddeltemperatuur
 › Sluit tot 9 binnenunits aan: ofwel VRV, ofwel stijlvolle 
binnenunits (Daikin Emura, Nexura, ...)

 › Alle binnenunits kunnen individueel worden bestuurd
 › Kan worden aangesloten op alle VRV besturingen, ventilatie, 
luchtbehandelingsunits en Biddle-luchtgordijnen

 › Ruimtebesparend ontwerp
 › Meer flexibiliteit dankzij uitgebreider gamma

Ons succesvol Mini VRV-gamma wordt 
volledig vernieuwd, zodat het nog beter 
geschikt is voor lichte commerciële 
toepassingen waarbij de ruimte beperkt is en 
de verwachtingen inzake prestaties hoog zijn.

VRV IV S-serie
Ruimtebesparende oplossing 

zonder verlies van efficiëntie

 › De meest compacte VRV
 › compacte afmetingen, resulterend in minimale 
visuele impact

 › Lichtgewicht, voor kortere installatietijd en minder 
mankracht

 › Beschikbaar in versie monofasig

 › Beschikbaar in monofasig of driefasig
 › Uitgebreid gamma met units met 8, 10 en 12 pk 
voor grotere toepassingen met beperkte ruimte

4-5 pk

4-5-6 pk

Voorlopig
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RXySQ-P8V / RXySQ-P8y

VRVIII-S warmtepomp

Ruimtebesparende oplossing zonder verlies van efficiëntie

 › Voor residentiële en lichte commerciële toepassingen
 › Uitgebreid gamma binnenunits: sluit ofwel VRV, ofwel 
stijlvolle binnenunits zoals Daikin Emura, Nexura, ... aan

 › Energie-efficiënt verwarmingssysteem gebaseerd op 
lucht-warmtepomptechnologie, resulterend in lagere 
energierekeningen en een lagere cO

2
-uitstoot

 › Er kunnen tot 9 binnenunits worden aangesloten, 
die allemaal afzonderlijk kunnen worden geregeld

 › Mogelijkheid om verschillende types binnenunits 
te combineren: wandmodellen, vloermodellen, 
inbouwsatellietmodellen, plafondonderbouwmodellen, 
roundflow cassettes of cassettes met vierzijdige luchtuitblaas

 › Drie stappen in fluisterstille nachtstand: stap 1: 47 dBA,  
stap 2: 44 dBA; stap 3: 41 dBA

 › Bevat alle standaard VRV functies

RXYSQ-P8V1/RXYSQ-P8Y1

Buitenunit RXYSQ 4P8V1 5P8V1 6P8V1 4P8Y1 5P8Y1 6P8Y1
Capaciteitsbereik PK 4 5 6 4 5 6
Koelvermogen Nom. kW 12,6 14,0 15,5 12,6 14,0 15,5
Verwarmingsvermogen Nom. kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 3,24 3,51 4,53 3,33 3,61 4,66
Verwarmen Nom. kW 3,12 3,86 4,57 3,21 3,97 4,70

EER 3,89 3,99 3,42 3,78 3,88 3,33
Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,55 4,15 3,94 4,42 4,03 3,83
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2) 8 (1) / 8 (2) 10 (1) / 9 (2) 12 (1) / 9 (2)
Indexaansluiting 
binnen

Min. 50 62,5 70 50 62,5 70
Nom. -
Max. 130 162,5 182 130 162,5 182

Afmetingen Unit H x B x D mm 1.345x900x320
Gewicht Unit kg 120
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 106
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 66 67 69 66 67 69
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 50 51 53 50 51 53

Verwarmen Nom. dBA 52 53 55 52 53 55
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~46

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5

Vulling kg/TCO
2
Eq 4,0/8,4

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52
Gas Buitendia. mm 15,9 / 19,1 19,1 15,9 / 19,1 19,1
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300 / 115 300 / 135 300 / 145 300 / 115 300 / 135 300 / 145

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 32,0 16,0

 (1) Wanneer er VRV-binnenunits aangesloten zijn (2) Wanneer er RA-binnenunits aangesloten zijn
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RXYSQ-P8Y1 Hole for anchor
bolt 4-M12

1 Gas pipe connection A
2 Liquid connection pipe Ø9.5  are
3 Service port (in the unit) (2x)
4 Electronic connection and grounding terminal M5 (in switch box)
5 Refrigerant piping intake
6 Power supply wiring intake (knock hole Ø34)
7 Control wiring intake (knock hole Ø27)
8 Drain outlet

MODEL
A

With RA connection With VRV correction
RXYSQ4P8Y1 Ø19.1 Brazing Ø15.9 Flare
RXYSQ5P8Y1 Ø19.1 Brazing Ø15.9 Flare
RXYSQ6P8Y1 Ø19.1 Brazing Ø19.1 Brazing

3TW30374-1B

RXYSQ-P8V1 Hole for anchor
bolt 4-M12

1 Gas pipe connection A
2 Liquid connection pipe Ø9.5  are
3 Service port (in the unit) (2x)
4 Electronic connection and grounding terminal M5 (in switch box)
5 Refrigerant piping intake
6 Power supply wiring intake (knock hole Ø34)
7 Control wiring intake (knock hole Ø27)
8 Drain outlet

MODEL
A

With RA connection With VRV correction
RXYSQ4P8V1 Ø19.1 Brazing Ø15.9 Flare
RXYSQ5P8V1 Ø19.1 Brazing Ø15.9 Flare
RXYSQ6P8V1 Ø19.1 Brazing Ø19.1 Brazing

3TW30374-1B

Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSQ-P8V1

RXYSQ-P8Y1
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RXYSQ-P8V1

3D045696D

•  Obstacle on both sides
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Required installation space
(The unit of these values is ‘mm’)

1. Where there is an obstacle on the suction side:
(a) No obstacle above

(1) Stand-alone installation
• Obstacle on the suction 
 side only

(b) Obstacle above, too
(1) Stand-alone installation

The relations between H, A and L are follows:
L A

L ≤ H 0 < L ≤ 1/2 H 100
1/2 H < L ≤ H 200

H > L Set the stand as: L ≤ H

Close the bottom of the 
installation frame to prevent the
discharged air from being 
bypassed.

(2) Series installation
The relations between H, A and L are as follows

L A
L ≤ H 0 < L ≤ 1/2 H 250

1/2 H < L ≤ H 300
H < L Set the stand as: L ≤ H

Refer to the column of L ≤ H for A

Close the bottom of the 
installation frame to prevent the
discharged air from being 
bypassed.
Only two units can be installed for this series.

5. Multiple rows of series installation
(on the rooftop, etc.)
(a) One row of stand-alone 
installation

(b) Rows of series installation (2 or more)
The relations between H, A and L are as follows

L A
L ≤ H 0 < L ≤ 1/2 H 250

1/2 H < L ≤ H 300
H < L Can not be installed

(2) Series installation (2 or more)

The relations between H, A and L are as follows
L A

0 < L ≤ 1/2 H 250
1/2 H < L ≤ H 300

(a) Obstacle above, too
(1) Stand-alone installation

(2) Series installation (2 or more)

2. Where there is an obstacle on the discharge side:
(a) No obstacle above

(1) Stand-alone 
installation

(b) Obstacle above, too
(1) Stand-alone installation

The relations between H, A and L are as follows
L A

L ≤ H 0 < L ≤ 1/2 H 750
1/2 H < L ≤ H 1000

H < L Set the stand as: L ≤ H

Close the bottom of the 
installation frame to prevent the
discharged air from being 
bypassed.

(2) Series installation (2 or more)
The relations between H, A and L are as follows:

L A
L ≤ H 0 < L ≤ 1/2 H 1000

1/2 H < L ≤ H 1250
H < L Set the stand as: L ≤ H

Close the bottom of the 
installation frame to prevent the
discharged air from being 
bypassed.
Only two units can be installed for this 
series

3.  Where there are obstacles on both suction and 
discharge sides:

Pattern 1
Where the obstacle on the discharge side is higher than the 
unit:

(There is no height limit for obstructions on the intake side)
(a) No obstacle above

(1) Stand-alone installation

Pattern 2
Where the obstacle on the discharge side is lower than the 
unit:

(There is no height limit for obstructions on the intake side)
(a) No obstacle above

(1) Stand-alone installation

(2) Series installation (2 or more)

(2) Series installation (2 or more)

(2) Series installation (2 or more)
• Obstacle on the suction side and both sides

(b) Obstacle above, too
(1) Stand-alone installation

• Obstacle on the suction 
side, too

• Obstacle on the suction 
side and both sides

(2) Series installation (2 or more)
• Obstacle on both sides

4. Double-decker installation
(a) Obstacle on the discharge side 

close the gap A (the gap between 
the upper and lower outdoor units) 
to prevent the discharged air from 
being bypassed.

 Do not stack more than two units.

(b) Obstacle on the suction side close 
the gap A (the gap between the 
upper and lower outdoor units) to 
prevent the discharged air from 
being bypassed.

 Do not stack more than two units.

L > H

L > H

L ≤ H

Gedetailleerde technische tekeningen

RXYSQ-P8V1 / / RXYSQ-PY1
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VRVIII-c 
VRV warmtepomp 
waarbij verwarmen de prioriteit is 
zonder efficiëntie te verliezen

 › Automatische koelmiddelvulling

 › Koelmiddel-lekdichtheidscontrole

 › Fluisterstille nachtstand

 › Werking met laag geluidsniveau

 › Borstelloze Dc-reluctantiecompressor

 › Sinusgolf-Dc-inverter

 › Dc-ventilatormotor

 › E-Pass warmtewisselaar

 › I-demand functie

Luchtgordijn
Biddle-luchtgordijn voor VRV (cyV)

Binnenunits
VRV-type binnenunits 

Besturingssystemen

Ventilatie
AHU aansluitingsset

22
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Ruim verwarmingsbereik
De VRVIII-c heeft een standaard werkbereik voor 
verwarming tot buitenomgevingstemperaturen 
van -25°cNB, dat ook kan koelen tot 
buitenomgevingstemperaturen van -5°cDB.

ve
rw

ar
m

in
gs

ca
pa

ci
te

itStabiele verwarmingscapaciteit
De VRVIII-c heeft een stabiele verwarmingscapaciteit, 
zelfs bij lage omgevingstemperaturen, zodat 
deze geschikt is als enige verwarmingsbron. 
De verwarmingscapaciteit is 130% in vergelijking 
met de standaard VRV verwarmingscapaciteit onder 
vergelijkbare omstandigheden. -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Verwarmingscapaciteit buitenunit van 10 pk

Buitentemp. (°cNB)

(kW) 35
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0,00
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Standaard warmtepomp

Buitentemp. (NB°)

Prestatiecoëfficiënt unit 10 pkHoge prestatiecoëfficiënt bij 
lage omgevingstemperaturen
Het gebruik van de tweetrapscompressie-
technologie zorgt voor energiebesparingen 
bij lage omgevingstemperaturen, met een 
cOP-prestatiecoëfficiënt hoger dan 3,0 bij een 
buitentemperatuur van -10°c voor het volledige 
gamma.

Buitentemp. Buitentemp.

VRVIII-C

-25°cNB -5°c

Standaard VRV

-20°cNB 15,5°c 43°cDB

Verwarmingsmodus Koelmodus

Pr
od

uc
tg

am
m

a 
bu

ite
nu

ni
ts



72

Totale leidinglengte 500m

Grootste lengte reëel (equivalent) 165m (190m)

Langste leidinglengte tussen buitenunit en 
functie-unit

10m

Grootste leidinglengte na eerste aftakking 40m (90m1)

Hoogteverschil tussen binnen- en buitenunits
50m (40m²)

Hoogteverschil tussen binnenunits 30m

1 Neem voor meer informatie en beperkingen contact op met Daikin 
2 Wanneer de buitenunit zich onder de binnenunits bevindt

Flexibel ontwerp van de leidingen
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Snelle opwarming
De benodigde opwarmtijd werd sterk gereduceerd, 
vooral bij lage omgevingstemperaturen. De tijd die 
de warmtewisselaar van de binnenunit nodig heeft 
om een uitblaastemperatuur van 40°c te bereiken, 
werd met 50% verlaagd.

Binnentemperatuur warmtewisselaar VRVIII-c

Binnentemperatuur warmtewisselaar standaard warmtepomp

Binnentemperatuur VRVIII-c

Binnentemperatuur standaard warmtepomp

Start verwarmen

Verstreken tijd (min.)

*  Meetresultaten in Japan met 14 pk-unit (gemeente Akita, januari 2006)

Standaard warmtepomp

Reductie 50%
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Korte ontdooicyclus
De ontdooiduur is tot 4 minuten herleid – minder dan 
de helft van de duur bij het standaard VRVIII-systeem 
(10 minuten), waardoor de binnentemperatuur 
stabieler is met een verhoogd comfortniveau.

* Meetresultaten in Japan met 10 pk-unit (gemeente Akita, januari 2006)

Besturingssystemen
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VRV-vervangsysteem
Snelle vervanging van R-22 en  
R-407c systemen, zonder kwaliteitsverlies

 › Automatische koelmiddelvulling

 › Fluisterstille nachtstand

 › Werking met laag geluidsniveau

 › Volledig invertergestuurde compressoren

 › Borstelloze Dc-reluctantiecompressor

 › Sinusgolf-Dc-inverter

 › Dc-ventilatormotor

 › E-Pass warmtewisselaar

 › I-demand functie

Warmtepomp & warmterecuperatieWarmtepomp 

Gedetailleerde informatie over deze functies vindt u onder de tab VRV IV technologieën

Variabele koelmiddeltemperatuur
 Stem uw VRV af op uw behoeften voor het beste seizoensrendement en comfort

VRV configurator
Software voor eenvoudigere inbedrijfstelling, configuratie en aanpassing

VRV IV

VRV III

Luchtgordijn
Biddle-luchtgordijn voor VRV (cyV)

Binnenunits
VRV-type binnenunits 

Besturingssystemen

Ventilatie
AHU aansluitingsset

22

 › 7-segment weergave

 › Automatische koelmiddelvulling

 › Fluisterstille nachtstand

 › Werking met laag geluidsniveau

 › Volledig invertergestuurde compressoren

 › Gasgekoelde printplaat

 › 4-zijdige warmtewisselaar

 › Borstelloze Dc-reluctantiecompressor

 › Sinusgolf-Dc-inverter

 › Dc-ventilatormotor

 › E-Pass warmtewisselaar

 › I-demand functie
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R-22 verbod in Europa

Service en onderhoud met R-22 zal na 1 januari 
2015 niet langer toegelaten zijn, waardoor 
reparaties van R-22 systemen niet meer mogelijk 
zijn. Vermijd onverwachte stilstanden voor 
uw klanten en vervang deze systemen nu!

Vervangings-
technologie
De snelle en rendabele manier om 

R-22 en R-407c systemen te upgraden 

Deze voordelen zullen uw klanten overtuigen

Vermijd commerciële verliezen

Nu vervangen voorkomt ongeplande, langdurige stilstanden van 
airconditioningsystemen. Het voorkomt ook commerciële verliezen 
voor winkels, klachten van hotelgasten, lager bedrijfsrendement en 
verlies van huurders in kantoren.

Snel en eenvoudig te monteren 

Geen verstoring van dagelijkse werking door de vervanging van 
het systeem, dankzij de gefaseerde, snelle installatie. 

Kleinere afmetingen, grotere prestaties

Dankzij de compactere afmetingen besparen Daikin buitenunits 
veel ruimte. Bovendien kunnen meer binnenunits worden 
aangesloten op de nieuwe buitenunit, in vergelijking met 
het oude systeem, waardoor de capaciteit groter is.

Lagere lange-termijnkosten

De EU-richtlijn verbiedt reparaties van R-22 systemen na 1 januari 2015. 
De verplichte vervanging van R-22 systemen uitstellen tot het systeem 
defect is, heeft enkel nadelen. Het systeem moet binnenkort sowieso 
worden vervangen. Een technisch geavanceerd systeem installeren 
betekent een lager energieverbruik en lagere onderhoudskosten 
vanaf de eerste dag.

Steeds volledig operationeel

De periode van geleidelijke stopzetting van R-22 is voorbij. Act now!

De Daikin kostenefficiënte 
upgrade-oplossing

!  Vervang binnenunits en BS-boxen
Neem contact op met uw plaatselijke 
dealer om te controleren of uw binnenunits 
compatibel zijn, als u die wilt behouden.

!  Vervang buitenunits

Tot 48% minder verbruik

Vergelijking van 10 pk-systemen:
  Koelmodus
  Verwarmingsmodus 

R-410A (RXyQQ-T)R-407c (RSXyP-L7)R-22 (RSXy-KA7)
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Voordelen van VRV-Q om uw winst te verhogen
Optimaliseer de werking van 
uw bedrijf
Kortere installatietijden
Meer projecten in minder tijd dankzij snellere installatie. Het is 
rendabeler dan het volledige systeem met nieuwe leidingen te 
vervangen.

Lagere installatiekosten
Dankzij de vermindering van installatiekosten kunt u 
klanten de meest kostenefficiënte oplossing bieden en 
uw concurrentiepositie verbeteren.

Vervangen van niet-Daikin systemen
Met deze oplossing vervangt u moeiteloos Daikin-systemen 
en systemen van andere fabrikanten.

Uiterst eenvoudig
Dankzij deze eenvoudige oplossing voor het vervangen van 
systemen kunt u meer projecten voor meer klanten uitvoeren 
in minder tijd, en tegen de beste voorwaarden! Iedereen wint.

Conventionele oplossing VRV-Q

1   Koelmiddel recupereren 1   Koelmiddel recupereren

2   Units verwijderen 2   Units verwijderen

3   Koelmiddelleidingen verwijderen Hergebruik van bestaande 
leidingen en bedrading4   Installeren van nieuwe leidingen en bedrading

5   Installeren van nieuw units 3   Installeren van nieuw units

6   Lektest 4   Lektest

7   Vacuümdrogen 5   Vacuümdrogen

8   Vullen met koelmiddel
6    Automatisch vullen koelmiddel, 

reinigen en testen9   Vervuiling verzamelen

10 Werkingstest

â
Tot 45% kortere 

installatietijd

Vergelijking installatiestappen

Gebruiksvriendelijk door 
één druk op de knop:
 › Meten en laden 
van koelmiddel

 › Automatische reiniging 
van de leidingen

 › Werkingstest

Automatische koelmiddelvulling
Dankzij de unieke automatische koelmiddelvullingfunctie is het niet 
nodig om het koelmiddelvolume te berekenen. Het systeem zal perfect 
functioneren. Wanneer u de exacte leidinglengte niet kent (door wijzigingen 
of fouten, of wanneer de oorspronkelijke installatie niet door u werd 
uitgevoerd, of wanneer u een installatie van een andere fabrikant vervangt), 
is dat niet langer een probleem.

Automatische reiniging van de leidingen
De binnenkant van de leidingen hoeft niet gereinigd te worden, 
aangezien dit automatisch door de VRV-Q unit wordt uitgevoerd. 
Bovendien wordt de test automatisch uitgevoerd om tijd te besparen.

Pr
od

uc
tg

am
m

a 
bu

ite
nu

ni
ts



76

RQcEQ712-848P

Buitenunitsysteem RQCEQ 280P 360P 460P 500P 540P 636P 712P 744P 816P 848P
Systeem Buitenunit - module 1 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P

Buitenunit - module 2 RQEQ140P RQEQ180P RQEQ140P RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Buitenunit - module 3 - RQEQ180P RQEQ212P RQEQ180P RQEQ212P
Buitenunit - module 4 - RQEQ212P

Capaciteitsbereik PK 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30
Koelvermogen Nom. kW 28,0 36,0 45,0 50,0 54,0 63,6 71,2 74,4 81,6 84,8
Verwarmingsvermogen Nom. kW 32,0 40,0 52,0 56,0 60,0 67,2 78,4 80,8 87,2 89,6
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 7,04 10,3 12,2 13,9 15,5 21,9 21,2 23,3 27,1 29,2
Verwarmen Nom. kW 8,00 10,7 13,4 14,7 16,1 17,7 20,7 21,2 23,1 23,6

EER 3,98 3,48 3,77 3,61 3,48 2,90 3,36 3,19 3,01 2,90
Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,00 3,72 3,89 3,80 3,72 3,79 3,80 3,81 3,77 3,79
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 21 28 34 39 43 47 52 56 60 64
Indexaansluiting 
binnen

Min. 140 180 230 250 270 318 356 372 408 424
Nom. 280 360 500 540 636 712 744 816 848
Max. 364 468 598 650 702 827 926 967,0 1.061 1.102

Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 57 61 62 63 64 63 64 65 66
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52 12,7 15,9 19,1

Gas Buitendia. mm 22,2 25,4 28,6 34,9
Persgas Buitendia. mm 19,1 22,2 25,4 28,6
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300

Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 30 40 50 60 70 80 90

Buitenunitmodule RQEQ 140P 180P 212P
Afmetingen Unit H x B x D mm 1.680x635x765
Gewicht Unit kg 175 179
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 95 110
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 54 58 60
Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43

Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5

Vulling kg/TCO
2
Eq 10,3/21,5 10,6/22,1 11,2/23,4

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 15 20 22,5

(1) Niet Eurovent-gecertificeerd

VRV-vervangsysteem

Snelle vervanging van R-22 en R-407c systemen, zonder 
kwaliteitsverlies

 › Kostenefficiënte en snelle vervanging door hergebruik van 
bestaande leidingen

 › Tot 80% efficiënter dan R-22 systemen
 › Geen onderbreking van het dagelijks werk tijdens de 
vervanging van het systeem

 › Veilig vervangen van systemen van Daikin en van andere fabrikanten
 › Automatische reiniging van koelmiddelleidingen garandeert 
vervanging van hoge kwaliteit

 › capaciteitsverhoging mogelijk
 › Beperkte en gefaseerde investeringskosten
 › Integreert VRV IV normen & technologieën: Variabele 
koelmiddeltemperatuur, VRV configurator, 7-segment display 
en volledig invertergestuurde compressoren, 4-zijdige 
warmtewisselaar, met koelmiddel gekoelde printplaat, 
nieuwe Dc-ventilatormotor (enkel voor RXyQQ-T)

 › Bevat alle standaard VRV functies

RQCEQ-P (warmterecuperatie)
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VRV-vervangsysteem

Buitenunitsysteem RXYQQ RQYQ140P 8T 10T 12T 14T 16T 18T 20T 22T 24T
Systeem Buitenunit - module 1 - RXYQQ10T RXYQQ8T

Buitenunit - module 2 - - RXYQQ12T RXYQQ16T
Capaciteitsbereik PK 5 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Koelvermogen Nom. kW 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,4
Verwarmingsvermogen Max. kW 16,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 50,4 63,0 69,0 75,0
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 3,36 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 15,0 18,5 16,27 18,21
Verwarmen Max. kW 3,91 5,51 7,38 9,10 11,2 12,8 12,6 17,0 16,48 18,31

EER 4,17 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,36 3,03 3,78 3,70
ESEER - 6,37 (1) / 7,53 (2) 5,67 (1) / 7,20 (2) 5,50 (1) / 6,96 (2) 5,31 (1) / 6,83 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 4,00 (1) / 3,87 (2) 4,42 (1) / 5,67 (2) 5,58 (1) / 7,07 (2) 5,42 (1) / 6,81 (2)
Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,09 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 4,97 3,71 4,19 4,10
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 10 64 (3) 64 (3)
Indexaansluiting 
binnen

Min. 62,5 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Nom. 125 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Max. 162,5 260 325 390 455 520 585 650 715 780

Afmetingen Unit H x B x D mm 1.680x635x765 1.685x930x765 1.685x1.240x765 -
Gewicht Unit kg 175 187 194 305 314 -
Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min 95 162 175 185 223 260 251 261 -
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA - 78 79 81 86 88 -
Geluidsdrukniveau Koelen Koelen dBA 54,0 58 61 64 65 66 -

Fluisterstille 
nachtstand

Niveau 1 dBA 56 58 58 58 58 60 60 -
Niveau 2 dBA 55 54 54 52 52 52 52 -
Niveau 3 dBA 53 52 52 47 47 48 48 -

Werkbereik Koelen Min.~Max. °CDB -5~43 -
Verwarmen Min.~Max. °CNB -20~15,5 -

Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5 -
Vulling kg/TCO2

Eq 11,1/23,2 5,9/12,3 6/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 10,4/21,7 11,7/24,4 11,8/24,6 -

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52 9,52 12,7 15,9
Gas Buitendia. mm 15,9 19,1 22,2 28,6 34,9
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300 300

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415 -
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 15 20 25 32 40 50 63

Buitenunitsysteem RXYQQ 26T 28T 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
Systeem Buitenunit - module 1 RXYQQ12T RXYQQ16T RXYQQ8T RXYQQ10T

Buitenunit - module 2 RXYQQ14T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ16T RXYQQ18T RXYQQ20T RXYQQ10T RXYQQ12T RXYQQ16T
Buitenunit - module 3 - RXYQQ20T RXYQQ18T RXYQQ16T

Capaciteitsbereik PK 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Koelvermogen Nom. kW 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0
Verwarmingsvermogen Max. kW 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 119,5 125,0 131,5
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 19,98 21,98 23,68 26,0 27,7 31,5 31,00 30,97 33,29
Verwarmen Max. kW 20,30 21,90 23,50 25,6 27,2 29,8 29,89 30,88 32,98

EER 3,68 3,57 3,53 3,5 3,4 3,2 3,43 3,60 3,54
ESEER 5,39 (1) / 6,89 (2) 5,23 (1) / 6,69 (2) 5,17 (1) / 6,60 (2) 5,05 (1) / 6,50 (2) 5,01 (1) / 6,44 (2) 4,68 (1) / 6,02 (2) 5,03 (1) / 6,36 (2) 5,29 (1) / 6,74 (2) 5,19 (1) / 6,65 (2)
Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,06 4,00 3,98 3,9 3,8 4,00 4,05 3,99
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64 (3)
Indexaansluiting 
binnen

Min. 325 350 375 400 425 450 475 500 525
Nom. 650 700 750 800 850 900 950 1.000 1.050
Max. 845 910 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365

Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA -
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 19,1

Gas Buitendia. mm 34,9 41,3
Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300

Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 63 80 100

(1) De waarde STANDAARD ESEER komt overeen met de normale werking van de VRV4-warmtepomp, waarbij geen rekening wordt gehouden met de geavanceerde energiebesparingsfunctie (2) De waarde AUTOMATIScHE ESEER komt overeen met de 

normale werking van de VRV4-warmtepomp, rekening houdend met de geavanceerde energiebesparingsfunctie (regeling variabele koelmiddeltemperatuur) (3) Het werkelijke aantal aansluitbare binnenunits hangt af van het type binnenunit (VRV-binnenunit, 

hydrobox, RA-binnenunit, enz.) en de beperking in aansluitingsverhouding voor het systeem (50% <= cR <= 130%) (4) Niet Eurovent-gecertificeerd

RQYQ-P/RXYQQ-T (warmtepomp)

RXyQQ8-12T
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RQCEQ280-360P

3D066856

Model name Outdoor unit 1 Drawing N°. Outdoor Unit 2 Drawing N°.
RQCEQ280P RQEQ140P 3D066441 RQEQ140P 3D066441
RQCEQ360P RQEQ180P 3D066441 RQEQ180P 3D066441

Unit:mm

NOTES 

1. Heights of walls
 Front: 1500mm
 Suction side: 500mm
 Side: Height unrestricted
 The installation space shown in this figure is based on the condition of cooling operation at the outdoor air temperature of 35°C.
 The installation space of suction side shown above must be expanded in the following case.
 - Design outdoor temperature becomes over 35°C.
 - Operating over Max. operating load
 (In case of causing a heavy heating load at indoor unit side)
2. If the above wall heights are exceeded then h2/2 and h1/2 should be added to the front and suction side service spaces respectively as shown in the following figure.
3. When installing the units the most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best fit in the space available always bearing in mind the need to leave 

enough room for a parson to pass between nuits and wall for the air to circulate freely. (If more units are to be installed than are catered for in the above patterns your layout should take ac-
count of the possibility of short circuits.)

4. The units should be installed to leave sufficient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.

SPACE EXAMPLE FOR INSTALLATION

Oblong holes Oblong holes
(Pitch of foundation bolt holes) (Pitch of foundation bolt holes) (Foundation bolt holes)

(P
itc

h o
f fo

un
da

tio
n b

olt
 ho

les
)

Outdoor unit 1 Outdoor unit 2

or more

or more

or more or more

or more < F
ro

nt 
>

< S
uc

tio
n s

ide
 >

or more

(Foundation bolt holes)

(Front)

Gedetailleerde technische tekeningen

RQCEQ280-360P



79

Gedetailleerde technische tekeningen

RQCEQ460-636P

RQCEQ460-636P

3D066860

Model name Outdoor unit 1 Drawing N°. Outdoor Unit 2 Drawing N°. Outdoor unit 1 Drawing N°.
RQCEQ460P RQEQ180P 3D066441 RQEQ140P 3D066441 RQEQ140P 3D066441
RQCEQ500P RQEQ180P 3D066441 RQEQ180P 3D066441 RQEQ140P 3D066441
RQCEQ540P RQEQ180P 3D066441 RQEQ180P 3D066441 RQEQ180P 3D066441
RQCEQ636P RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441

NOTES 

1. Heights of walls
 Front: 1500mm
 Suction side: 500mm
 Side: Height unrestricted
 The installation space shown in this figure is based on the condition of cooling operation at the outdoor air temperature of 35°C.
 The installation space of suction side shown above must be expanded in the following case.
 - Design outdoor temperature becomes over 35°C.
 - Operating over Max. operating load
 (In case of causing a heavy heating load at indoor unit side)
2. If the above wall heights are exceeded then h2/2 and h1/2 should be added to the front and suction side service spaces respectively as shown in the following figure.
3. When installing the units the most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best fit in the space available always bearing in mind the need to leave 

enough room for a parson to pass between nuits and wall for the air to circulate freely. (If more units are to be installed than are catered for in the above patterns your layout should take ac-
count of the possibility of short circuits.)

4. The units should be installed to leave sufficient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.

SPACE EXAMPLE FOR INSTALLATION

Oblong holes Oblong holes

Oblong holes

(Pitch of foundation bolt holes) (Pitch of foundation bolt holes) (Pitch of foundation bolt holes)

(Foundation bolt hole)

(Foundation bolt hole)(Foundation bolt hole)
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h o
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 ho
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)

Outdoor Unit 1 Outdoor Unit 2 Outdoor Unit 3

or more

Unit:mm

or more

or more

or more
or more

or more

or more

or more
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>
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Gedetailleerde technische tekeningen

RQCEQ721-848P

RQCEQ712-848P

3D066865

Unit: mm
Model name Outdoor unit 1 Drawing N°. Outdoor Unit 2 Drawing N°. Outdoor unit 3 Drawing N°. Outdoor unit 4 Drawing N°.
RQCEQ712P RQEQ212P 3D066441 RQEQ180P 3D066441 RQEQ180P 3D066441 RQEQ140P 3D066441
RQCEQ744P RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ180P 3D066441 RQEQ140P 3D066441
RQCEQ816P RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ180P 3D066441
RQCEQ848P RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441 RQEQ212P 3D066441

NOTES 

1. Heights of walls
 Front: 1500mm
 Suction side: 500mm
 Side: Height unrestricted
 The installation space shown in this figure is based on the condition of cooling operation at the outdoor air temperature of 35°C.
 The installation space of suction side shown above must be expanded in the following case.
 - Design outdoor temperature becomes over 35°C.
 - Operating over Max. operating load
 (In case of causing a heavy heating load at indoor unit side)
2. If the above wall heights are exceeded then h2/2 and h1/2 should be added to the front and suction side service spaces respectively as shown in the following figure.
3. When installing the units the most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best fit in the space available always bearing in mind the need to leave 

enough room for a parson to pass between nuits and wall for the air to circulate freely. (If more units are to be installed than are catered for in the above patterns your layout should take ac-
count of the possibility of short circuits.)

4. The units should be installed to leave sufficient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.

SPACE EXAMPLE FOR INSTALLATION

Oblong holes
Oblong holes

(Pitch of foundation bolt holes) (Pitch of foundation bolt holes) (Pitch of foundation bolt holes) (Foundation bolt hole)(Foundation bolt hole)
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h o
f fo
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da
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 ho
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)

Outdoor Unit 1 Outdoor Unit 2 Outdoor Unit 3 Outdoor Unit 4

or more or more or more

or more

or more or more
or more

or more

or more
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>
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 >

(Foundation bolt hole)

Oblong holes

(Foundation bolt hole)

Oblong holes
(Foundation bolt hole)

or more
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RQYQ140P

3D066442
NOTES

1     shows the dimensions after  xing the accessory pipes.
2 For piping connection method (front and bottom sides) see the installation manual.
3 Gas pipe

ø15.9 Brazing connection: RQYQ140P

No. Parts name Remarks
1 Liquid pipe connection port ø9.5 Brazing connection
2 Gas pipe connection port See note 3.
3 Grounding terminal Inside of switch box (M8)
4 Power cord routing hole (side) ø62
5 Power cord routing hole (front) ø45
6 Power cord routing hole (front) ø27
7 Power cord routing hole (bottom) ø50
8 Wire routing hole (front) ø27
9 Pipe routing hole (front) See note 2.
10 Pipe routing hole (bottom) See note 2.

4-15 x 22.5 - mm - Oblong holes
(Foundation bolt hole)

DETAIL FOR FRONT SIDE

DETAIL FOR BOTTOM SIDE

BACK SIDE UP PART

(Pitch of foundation bolt holes)

(P
itc

h o
f fo

un
da

tio
n b

olt
 ho

les
)

(knock-out hole)

(knock-out hole)

(knock-out hole)

(knock-out hole)(knock-out hole)

Gedetailleerde technische tekeningen
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76

765

76
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5

9

272

328

373

930

97 107

13
117

925
9

27
6

12
2

766

72
9

4-15x22.5mm

134

353

10
7

11
2

125

70

10

8

100

160

A
A

33
9

A
B

66

106

C

AC

240208

AB

195

248
AA

REMQ5T, RYMQ10-12T, REYQ8-12T
RYMQ8T
RYYQ10-12T, RXYQ10-12T, RXYQQ10-12T
RYYQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T

--195
248 240208

--

137

21

3

11
16

85

6
7
8
9
10

1
2

3

4
5

Ø65
Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

No.

11

Part name Remark

Grounding terminal

Pipe routing hole (bottom)
Pipe routing hole (front)

Power cord routing hole (side)

Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)

Equalising pipe connection port

Gas pipe connection port
Liquid pipe connection port

See note 3.

See note 3.

See note 3.

Notes

Detail A and detail B indicate the dimensions after fixing the attached piping.
Knockout hole.

Gas pipe
Ø 19.1 brazing connection
Ø 22.2 brazing connection

Ø 28.6 brazing connection

Ø 9.5 brazing connection

Ø 12.7 brazing connection

Ø 19.1 brazing connection
Ø 22.2 brazing connection

Liquid pipe

Pitch of foundation bolt holes

Pi
tc

h 
of

 fo
un

da
tio

n 
bo

lt 
ho

le
s

Foundation bolt hole
Oblong hole

AC

RYYQ8T, RYMQ8T, RXYQ8T, RXYQQ8T      :

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYYQ8-10T, RYMQ8-10T, RXYQ8-10T, RXYQ
Q8-10T, REMQ5T, REYQ8-12T
:

RYYQ10T, RYMQ10T, RXYQ10T, RXYQQ10T  :

Model

Equalising pipe

High pressure/low pressure gas pipe

Items 4 - 10:

RYYQ12T, RYMQ12T, RXYQ12T, RXYQQ12T  :

RYMQ8-10T  :
RYMQ12T  :

REMQ5T, REYQ8-12T  : Ø 19.1 brazing connection

Ø 25.4 brazing connectionREMQ5T, REYQ8-12T                    :

1.
2.

3. Inside of the switch box (M8)

Power cord routing hole (bottom)

Detail A Detail B

DETAIL ADETAIL B

View C

High pressure/low pressure gas pipe

RYYQ8-12T
RYMQ8-12T
RXYQ8-12T
RXYQQ8-12T

2D079532B

4

67

5

9

4-15x22.5mm -

10

8

21

11

97

272

328

373

1240

107

C

13
117

925
9

27
6

12
2

16
85

76

137

765

76

51
5

72
9

1076

134

393

10
7

11
2

125

70

106

71

19
2

A
B

31
0

100

160

AA

3

ABAA

RYMQ18-20T, RXYQQ18-20T
RYMQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T 205240

240 210

Notes

Detail A and detail B indicate the dimensions after fixing the attached piping.
Knockout hole.

Gas pipe

Ø 28.6 brazing connection

Ø 12.7 brazing connection

Ø 22.2 brazing connection

Liquid pipe

RYYQ14-20T, RYMQ14-20T, RXYQ14-20T, RXYQQ14-20T             :

Equalising pipe

High pressure/low pressure gas pipe

Items 4 - 10:

RYYQ14-16T, RYMQ14-16T, RXYQ14-16T, RXYQQ14-16T, REYQ14-20T :

RYMQ14-16T                                                  :

RYMQ18-20T                                                  :

REYQ14-20T                                                  : Ø 22.2 brazing connection

Ø 25.4 brazing connectionREYQ14-20T                                                  :

1.
2.

3.

6
7
8
9
10

1
2

3

4
5

Ø65
Ø27
Ø65
Ø80
Ø65

No.

11

Part name Remark

Grounding terminal
Pipe routing hole (bottom)
Pipe routing hole (front)

Power cord routing hole (side)

Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)
Power cord routing hole (front)

Equalising pipe connection port

Gas pipe connection port
Liquid pipe connection port

See note 3.

See note 3.
See note 3.

Inside of the switch box (M8)

Power cord routing hole (bottom)

Model

Pitch of foundation bolt holes

Pi
tc

h 
of

 fo
un

da
tio

n 
bo

lt 
ho

le
s

Foundation bolt hole
Oblong hole

Ø 15.9 brazing connectionRYYQ18-20T, RYMQ18-20T, RXYQ18-20T, RXYQQ18-20T             :

Ø 28.6 brazing connection

Detail A Detail B

DETAIL B DETAIL A

View C

High pressure/low pressure gas pipe

RYYQ14-20T
RYMQ14-20T
RXYQ14-20T
RXYQQ14-20T

2D079533B

RXYQQ14-20T

Gedetailleerde technische tekeningen
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RQYQ140P

RQYQ140P

3D066327
NOTES

1 Heights of walls in case of patterns 1 and 2: Front: 1500mm. Suction side: 500 mm. Side: Height unrestricted. Installation space to be shown in this drawing 
is based on the cooling operation at 35 degrees outdoor air temperature. When the design outdoor air temperatur exceeds 35 degrees or the load exceeds 
maximum ability because of much generation load heat in all outdoor unit, take the suction side space more broadly than the space to be shown in this drawing.

2 If the above wall heights are exceeded then h2/2 and h1/2 should be added to the front and suction side service spaces respectively as shown in the  gure on 
the right.

3 When installing the units the most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best  t in the space available always 
bearing in mind the need to leave enough room for a person to pass between units and wall and for the air to circulate freely. (If more units are to be installed 
than are catered for in the above patterns your layouts should take account of the possibility of short circuits.)

4 The units should be installed to leave suf cient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.

For single unit installation For installation in rows For centralized group layout

(PATTERN 1) (PATTERN 1) (PATTERN 1) (PATTERN 1) (PATTERN 1)

(PATTERN 2) (PATTERN 2)

(PATTERN 2) (PATTERN 2) (PATTERN 2)

(PATTERN 3) (PATTERN 3)
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nt)
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)

10 or more 10 or more 10 or more 10 or more 10 or more

10 or more

10 or more

10 or more

10 or more

10 or more10 or more
10 or more

50 or more 50 or more 50 or more
50 or more

50 or more 50 or more

50 or more

50 or more 50 or more

50 or more

50 or more 50 or more

10 or more

10 or more

10 or more

300 or more 300 or more 300 or more

600 or more

500 or more

100 or more 100 or more

500 or more

500 or more

500 or more

500 or more

600 or more

100 or more

200 or more
400 or more 400 or more 400 or more

100 or more 100 or more500 
or more

500 
or more

300 
or more

500 
or more

900 
or more

500 
or more

500 
or more

100 or more

500 or more20 or more
20 or more

20 or more
20 or more

20 or more
20 or more 20 or more

20 or more

20 or more

100 or more

100 or more
100 or more

100 or more

100 or more
100 or more

100 or more

50 or more 50 or more 50 or more 50 or more

10 or more

300 
or more

100 or more

300 or more

200 or more

Wall height
unrestricted

Wall height unrestricted

500 
or more

500 
or more

(Front)

(Front)

(Front) (Front)

(Front)

(Front)

(Front)
(Front)

(Front) (Front)

(Front)

(Front)

(Front)

(Front)

(Front)

(Front)

(Front)

(Front)

(Unit : mm) (Unit : mm)

(Unit : mm)

RYYQ-T
RYMQ-T
RXYQ-T
RXYQQ-T

3D079542

For single unit installation

(Pattern 1)

300 or more

100 or more

300 or more

10 or more

50 or more

300 or more

20 or more 20 or more 10 or more 10 or more
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(Pattern 1) (Pattern 1)

For installation in rows For centralized group layout

Wall height 
unrestricted

(Pattern 2) (Pattern 2)

(Pattern 2)

(Pattern 3) (Pattern 3)
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>

<F
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nt>

<Unit = mm>

NOTES

1. Heights of walls in case of patterns 1 and 2: 
Front: 1500mm 
Suction side: 500mm 
Side: Height unrestricted 
Installation space as shown on this drawing is based on the cooling operation at 35 degrees outdoor air temperature. 
When the design outdoor air temperature exceeds 35 degrees or the load exceeds maximum ability of much generation load of heat in all outdoor unit, take the suction side space more 
broadly than the space as shown on this drawing.

2. If the above wall heights are exceeded then h2/2 and h1/2 should be added to the front and suction side service spaces respectively as shown in the figure on the right.
3. When installing the units most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best fit in the  

space available. Always keep in mind the need to leave enough space for a person to pass between units and wall and also for the air to circulate freely. 
(If more units are to be installed than are catered for in the above patterns your layout should take account of the possibility of short circuits).

4. The units should be installed to leave sufficient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.

RXYQQ-T

RYYQ-T
RYMQ-T
RXYQ-T
RXYQQ-T

3D079542

For single unit installation

(Pattern 1)
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(Pattern 1) (Pattern 1)

For installation in rows For centralized group layout

Wall height 
unrestricted

(Pattern 2) (Pattern 2)

(Pattern 2)

(Pattern 3) (Pattern 3)
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NOTES

1. Heights of walls in case of patterns 1 and 2: 
Front: 1500mm 
Suction side: 500mm 
Side: Height unrestricted 
Installation space as shown on this drawing is based on the cooling operation at 35 degrees outdoor air temperature. 
When the design outdoor air temperature exceeds 35 degrees or the load exceeds maximum ability of much generation load of heat in all outdoor unit, take the suction side space more 
broadly than the space as shown on this drawing.

2. If the above wall heights are exceeded then h2/2 and h1/2 should be added to the front and suction side service spaces respectively as shown in the figure on the right.
3. When installing the units most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best fit in the  

space available. Always keep in mind the need to leave enough space for a person to pass between units and wall and also for the air to circulate freely. 
(If more units are to be installed than are catered for in the above patterns your layout should take account of the possibility of short circuits).

4. The units should be installed to leave sufficient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.
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3D079542
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For installation in rows For centralized group layout

Wall height 
unrestricted

(Pattern 2) (Pattern 2)

(Pattern 2)

(Pattern 3) (Pattern 3)
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NOTES

1. Heights of walls in case of patterns 1 and 2: 
Front: 1500mm 
Suction side: 500mm 
Side: Height unrestricted 
Installation space as shown on this drawing is based on the cooling operation at 35 degrees outdoor air temperature. 
When the design outdoor air temperature exceeds 35 degrees or the load exceeds maximum ability of much generation load of heat in all outdoor unit, take the suction side space more 
broadly than the space as shown on this drawing.

2. If the above wall heights are exceeded then h2/2 and h1/2 should be added to the front and suction side service spaces respectively as shown in the figure on the right.
3. When installing the units most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best fit in the  

space available. Always keep in mind the need to leave enough space for a person to pass between units and wall and also for the air to circulate freely. 
(If more units are to be installed than are catered for in the above patterns your layout should take account of the possibility of short circuits).

4. The units should be installed to leave sufficient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.
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Watergekoelde 
VRV IV W-serie
Ideaal voor hoge gebouwen,  
met water als warmtebron

VRV IV-normen:
Variabele koelmiddeltemperatuur
 Stem uw VRV af op uw behoeften voor het beste seizoensrendement 
en comfort

 › Volledig invertergestuurde compressoren

 › Borstelloze Dc-reluctantiecompressor

 › Sinusgolf-Dc-inverter

 › Manuele vraag functie

 › Geothermische werking

Gedetailleerde informatie over deze functies vindt u onder de tab VRV IV technologieën

Luchtgordijn
Biddle-luchtgordijn voor VRV (cyV)

Binnenunits
VRV-type binnenunits 

Besturingssystemen

Warm water
Lage-temperatuur hydrobox

Ventilatie
AHU aansluitingsset

22
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Efficiëntie niet beïnvloed 
door buitenomstandigheden
De watergekoelde VRV-unit werkt met een 
hoger rendement, zelfs in de meest extreme 
buitentemperaturen, dankzij geothermische werking.

Omdat de temperatuur van grondwater, meren 
en rivieren, het hele jaar door relatief constant 
blijft, behoudt ons watergekoelde systeem zijn 
superieure rendement, zelfs bij de meest extreme 
buitentemperaturen, terwijl het rendement van 
luchtgekoelde systemen afneemt.

Geothermische werking en 
voordelen
Bij de geothermische werking wordt de meer stabiele 
temperatuur van de grond rond het gebouw gebruikt, 
waardoor de noodzaak voor een andere warmtebron 
wegvalt. Het vermindert de cO

2
-uitstoot en is een 

energiebron die oneindig hernieuwbaar is.

Buitentemperatuur Wind

Ruim capaciteitsbereik
De standaard watergekoelde buitenunits hebben 
een groot werkbereik van waterintredetemperatuur 
10°c tot 45°c, zowel bij verwarmen als koelen. 
In geothermische modus is het werkbereik nog 
ruimer: tot -10°c* in de verwarmingsmodus en 6°c 
in de koelmodus.

*    Bij een waterintredetemperatuur onder 5°c moet er ethyleenglycol 

aan het water worden toegevoegd

Verwarmen

Koelen

-10°c

6°c 45°c

45°c
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Hoog energierendement 
door 2-traps 
warmterecuperatie
Stap 1: Warmterecuperatie tussen 
binnenunits in hetzelfde koelcircuit

De warmte die binnenunits in de koelmodus afvoeren, 
wordt naar ruimtes gevoerd waar verwarming nodig 
is. Dit garandeert een maximale energiezuinigheid en 
minimale elektriciteitskosten. 

Volledige 

warmterecuperatie

Alle binnenunits in 

de koelmodus

Binnenunits, 

hoofdzakelijk koelen, 

deels verwarmen

Binnenunits, 

hoofdzakelijk 

verwarmen, 

deels koelen

Alle binnenunits in de 

verwarmingsmodus

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

VRV-W

stap 2stap 1

Warmterecuperatie tussen binnenunits Warmterecuperatie tussen buitenunits 
(Warmterecuperatie en warmtepomp)

* De systeemconfiguraties hierboven 

dienen enkel als illustratie.

Koeltoren (gesloten type), ketel

Warmte afgegeven aan circuit

Warmte afgegeven aan circuit

Warmte opgenomen uit circuit

Warmte opgenomen uit circuit

Stap 2: Warmterecuperatie tussen buitenunits 
via het watercircuit - ook beschikbaar op 
warmtepompunits!

De tweede trap van de warmterecuperatie vindt 
plaats in het watercircuit tussen de watergekoelde 
buitenunits.
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Variabele 
waterdebietregeling
Dankzij de variabele waterdebietregeling wordt het 
energieverbruik van de circulatiepomp verminderd, 
door het waterdebiet te reduceren wanneer dat 
mogelijk is en niet voortdurend een vast waterdebiet 
te gebruiken.

Ruimtebesparend - 
Gestapelde opstelling
Het gebruik van een nieuwe warmtewisselaar 
met water en de optimalisering van de 
koelmiddelregelkring leverden het meest compacte 
en lichtste model in de sector op. Met een gewicht 
van 149kg* en een hoogte van 1.000 mm is de unit 
gemakkelijk te monteren. Ook gestapelde opstelling 
is mogelijk, wat nog meer plaatswinst oplevert. 
 
* voor unit 8 pk

Plafondhoogte

Vloerhoogte

100-300mm

3.200 mm  

of hoger

Gestapelde opstelling is mogelijk.

Klep voor variabele  

waterdebietregeling

Inverterpomp

Koeltoren (gesloten type), ketel

Standard waterzeef
Kortere installatietijd dankzij een standaard waterzeef. 

Het nieuwe filter heeft ook minder drukverlies bij 

hogere waterstromen. nieuw filter

oud filter
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Totale leidinglengte 300m

Grootste lengte reëel (equivalent) 120m (140m)

Grootste leidinglengte na eerste aftakking 40m (90m1)

Hoogteverschil tussen binnen- en buitenunits
50m (40m²)

Hoogteverschil tussen binnenunits 15m

1 Neem voor meer informatie en beperkingen contact op met uw lokale verdeler
2 Wanneer de buitenunit zich onder de binnenunits bevindt

Flexibel ontwerp 
van de leidingen
Flexibele waterleidingen

Watergekoelde VRV gebruikt water als warmtebron 
en is optimaal voor grote gebouwen, zoals hoogbouw 
en gebouwen met meerdere verdiepingen, omdat 
het systeem een waterdruk tot 1,96 MPa aankan. 

Indien de actueel geïnstalleerde warmtebron 
werkt met watertemperaturen tussen 10°c en 
45°c, kunnen de bestaande waterleidingen 
en verwarmingselementen mogelijk worden 
hergebruikt. Daardoor is het systeem ideaal voor 
renovatieprojecten. 

Waterleiding

Koelmiddelleiding

Werkelijke leidinglengte tussen de VRV-W en binnenunits: 120m (Equivalente leidinglengte: 140m)

Hoogteverschil tussen binnenunits: 15m

Niveauverschil  

tussen de VRV-W  

en binnenunits:

50 m als de VRV-W zich bovenaan bevindt

40 m als de VRV-W zich onderaan bevindt

Onbeperkte waterleidinglengte

Binnenopstelling

Voor Gerard Schröder was de keuze voor 
het systeem eenvoudig: 'Met het VRV 
warmterecuperatiesysteem heeft Daikin heeft de 
Rolls Royce in warmtepomptechnologie. Als je een 
duurzaam kantoorgebouw wil bouwen, is er echt 
geen ander alternatief.'

BREEAM uitstekend kantoorgebouw

Park Phi, Enschede - Nederland

VRV-WIII geothermisch systeem, Daikin Altherma HT, Sky Air, luchtgekoeld koelaggregaat met 

warmterecuperatie, iManager, iTouch Manager, AcNSS

VRV-W

VRV-W
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Totale leidinglengte 300m

Grootste lengte reëel (equivalent) 120m (140m)

Grootste leidinglengte na eerste aftakking 40m (90m1)

Hoogteverschil tussen binnen- en buitenunits
50m (40m²)

Hoogteverschil tussen binnenunits 15m

1 Neem voor meer informatie en beperkingen contact op met uw lokale verdeler
2 Wanneer de buitenunit zich onder de binnenunits bevindt

PARK PHI
BREAAM® UITSTEKEND 
KANTOORGEBOUW
WATERGEKOELDE VRV
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RWEyQ8-10T

Buitenunit RWEYQ 8T 10T 16T 18T 20T 24T 26T 28T 30T
Systeem Buitenunit - module 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Buitenunit - module 2 - RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T
Buitenunit - module 3 - RWEYQ8T RWEYQ10T

Capaciteitsbereik PK 8 10 16 18 20 24 26 28 30
Koelvermogen Nom. kW 22,4 28,0 44,8 50,4 56,0 67,2 72,8 78,4 84,0
Verwarmingsvermogen Nom. kW 25,0 31,5 50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 4,42 6,14 8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4
Verwarmen Nom. kW 4,21 6,00 8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0

EER 5,07 4,56 5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56
Prestatiecoëfficiënt (COP) 5,94 5,25 5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25
Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 36
Indexaansluiting 
binnen

Min. 100 125 200 225 250 300 325 350 375
Nom. 200 250 400 450 500 600 650 700 750
Max. 260 325 520 585 650 780 845 910 975

Afmetingen Unit H x B x D mm 1.000x780x550 -
Gewicht Unit kg 137 -

Ventilator Luchtdebiet Koelen Nom. m³/min -
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. dBA 50 51 53 54 55 56
Werkbereik Inlaatwatertemperatuur Koelen Min.~Max. °CDB 10~45

Verwarmen Min.~Max. °CNB -10 / 10,0~45
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5

Vulling kg/TCO
2
Eq 3,5/7,3 4,2/8,8 - - - - - - -

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52 12,7 15,9 19,1
Gas Buitendia. mm 19,10 (1) 22,2 (1) 28,6 (1) 34,9 (1)
Persgas Buitendia. mm 15,9 (2) / 19,10 (3) 19,1 (2) / 22,10 (3) 22,2 (2) / 28,60 (3) 28,6 (2) / 34,90 (3)
Water Inlaat/Uitlaat PT1 1/4B binnendraad/PT1 1/4B binnendraad

Totale leidinglengte Systeem Werkelijk m 300
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/380-415
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 20 32 50

 (1) Bij een warmtepompsysteem wordt de gasleiding niet gebruikt (2) Bij een warmterecuperatiesysteem (3) Bij een warmtepompsysteem (4) Niet Eurovent-gecertificeerd

VRV IV watergekoelde serie

Ideaal voor hoge gebouwen, met water als warmtebron

 › Eenvormige standaardproducten en geothermische producten 
vereenvoudigen de opslagruimte. Lagere cO

2
-uitstoot van de 

geothermische serie dankzij het gebruik van geothermische 
energie als hernieuwbare energiebron

 › Geen externe verwarming of koeling nodig bij gebruik in 
geothermische modus

 › Dekt alle thermische behoeften van een gebouw via één enkel 
contactpunt: nauwkeurige temperatuurregeling, ventilatie, 
warm water, luchtbehandelingsunits en Biddle luchtgordijnen

 › compact en lichtgewicht, kan worden gestapeld voor maximale 
ruimtebesparing

 › Integreert VRV IV normen & technologieën: Variabele 
koelmiddeltemperatuur en volledig invertergestuurde 
compressoren

 › 2-traps warmterecuperatie: eerste trap tussen de binnenunits, 
tweede trap tussen de buitenunits dankzij de energieopslag in 
het watercircuit

 › Verkrijgbaar in warmtepomp- en warmterecuperatie-uitvoering
 › Variabele waterdebietregeling biedt meer flexibiliteit en 
controle

 › Voldoet aan de F-gas regelgeving dankzij geautomatiseerde 
koelmiddel-lekdichtheidscontrole

 › Bevat alle standaard VRV functies

RWEYQ-T

Geothermische werkingStandaard werking
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3D085178

RWEYQ-T Top View

Item Part Name Remark
1 Liquid Pipe See note 2
2 Suction Gas Pipe See note 2
3 HP/LP Gas Pipe See note 2
4 Water Inlet PT 1 1/4 B Internal Thread
5 Water Outlet PT 1 1/4 B Internal Thread
6 Drain Outlet PS 1/2 B Internal Thread
7 Earth Terminal M5
8 Power Chord Though Hole Ø29
9 Wiring Though Hole Ø29

10 Pipe routing hole (bottom)
11 Grounding terminal Inside of switch box (M8)

NOTES

1.  Earth terminal is in the switch box
2. Piping size is as follows

MODEL NAME RWEYQ8 RWEYQ10
Operation System Heat Pump Heat Recovery Heat Pump Heat Recovery

Liquid Pipe Ø9.5 Ø9.5 Ø9.5 Ø9.5
Suction Gas Pipe - Ø19.1 - Ø22.2
HP/LP Gas Pipe Ø19.1 Ø15.9 Ø22.2 Ø19.1

 
* Connection method: Liquid Pipe: 
  Suction Gas Pipe: } Brazing connection

 
  HP/LP Gas Pipe:  
* In case of heat pump, suction gas pipe is not used.

Rear View
Right Side View

Bottom View

Front View

8x Ø17 
(Foundation Bolt Hole)

Manufacturer’s 
label

(After attaching 
accessories pipe)

Gedetailleerde technische tekeningen

RWEYQ-T

RWEYQ-T

3D048341F

Water piping 
installation space

Secure 300mm or more of service space 
even not using for rear side take-out

Secure 300mm or more of ventilation space 
above the  marked part of outside unit

H: free
W: 179 mm

Water piping installation space

: Required service space

: Ventilation space

20 or more 20 or more
20 or more 20 or more 20 or more

90
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e

90
0 o

r m
or

e

35
0 o

r m
or

e

250 or less
100 or more

50
0 o

r m
or

e

50
0 o

r m
or

e

350 or less

Service space 
(rear)

Outside unit Outside unit Outside unit

Service space 
(rear)

Service space 
(rear)

Service space 
(front)

Service space 
(front)

Service space 
(front)

Secure enough 
space for removing 

front plate

Space for 
installation in 

a row

Space for 
installation in 

a row

Space for 
installation in 

a row

Space for 
installation in 

a row

Space for 
installation in 

a row

For single unit 
installation

For installation 
in a row

Front view  

Right side view

390 or more

30
0 o

r m
or

e

RWEYQ-T
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VRV binnenunits  
Een van de meest uitgebreide assortimenten 
op de markt: bevat momenteel niet minder 
dan 26 verschillende stijlvolle en elegante 
modellen in 116 verschillende varianten. 
Alle modellen zijn speciaal ontworpen 
voor een maximaal comfort, een minimaal 
geluidsniveau en een eenvoudigere installatie 
en onderhoud.
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VRV binnenunits

VRV binnenunits 

cassette-plafondinbouwmodellen 
FXFQ-A 98
FXZQ-A 102
FXcQ-A 105
FXKQ-MA 108

Inbouwsatellietmodellen 
FXDQ-A 110
FXSQ-A 116
FXMQ-P7 / FXMQ-MA9 118
FXTQ-A 126

Wandmodellen 
FXAQ-P 127

Plafondonderbouwmodellen 
FXHQ-A 130
FXUQ-A 132

Vloermodellen 
FXNQ-A 134
FXLQ-P 135

NIEUW

NIEUW

Split binnenunits

BPMKS     
Accessoires voor het aansluiten van  
stijlvolle binnenunits 139

Wandmodellen 
FTXG-LS/LW 141
cTXS-K / FTXS-K 144

Vloermodellen 
FVXG-K 148
FVXS-F 151

Flexi-modellen  
FLXS-B(9) 153
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VRV binnenunits

ROUNDFLOW-cASSETTE

INBOUWSATELLIETMODEL MET HOGE ESP

KLEIN INBOUWSATELLIETMODEL
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VRV binnenunits

FULLy FLAT cASSETTE

STIJLVOLLE BINNENUNITS

WARMWATERPRODUcTIE
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Overzicht voordelen  

VRV binnenunits
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Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen
Wand- 

modellen
Plafondonderbouw-

modellen
Vloermodellen

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-A FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MA9 FXTQ-A FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Invertertechnologie In combinatie met invertergestuurde buitenunits              
Afwezigheidsfunctie Tijdens de afwezigheid kan het comfortniveau worden gehandhaafd              
Enkel ventilator

De airconditioner kan worden gebruikt als ventilator, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te 
koelen of te verwarmen              

Zelfreinigend filter (optie)
Het filter reinigt zichzelf automatisch één keer per dag. Een eenvoudig onderhoud betekent een optimale 
energiezuinigheid en maximaal comfort zonder dat daarvoor een dure en tijdrovende service nodig is 

Vloer- en aanwezigheidssensor
De aanwezigheidssensor leidt de luchtstroom weg van personen die in de ruimte worden gedetecteerd. De vloersensor 
detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling tussen plafond en vloer.  

Voorkomen van tocht
De ventilatorsnelheid en luchtuitblaasrichting worden gedurende het opstarten in verwarmingsstand of met uitgeschakelde thermostaat 
zodanig aangepast, dat tocht wordt voorkomen. Na het opwarmen kunt u de luchtuitblaas en ventilatorsnelheid naar eigen wens instellen    

Fluisterstille werking Daikin binnenunits zijn fluisterstil. Ook de buitenunits zullen de rust in de buurt beslist niet verstoren       
Automatische omschakeling  
koelen/verwarmen

Schakelt automatisch tussen koelen en verwarmen om de vooraf ingestelde temperatuur te behouden              

Luchtfilter Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen
G1
F8 

(optioneel)
G1  G1 

G1
F8 

(optioneel)


G1
F8 

(optioneel)
  G1 G1 G1 G1

Droogprogramma Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur              

Anti-plafondvervuiling
De luchtuitblaas van de binnenunit is speciaal ontworpen om het uitblazen van lucht tegen het plafond te voorkomen, 
om vuile plekken op het plafond te vermijden    

Verticale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch verticaal te laten bewegen, zodat in de kamer een gelijkmatige 
luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat      

Ventilatorsnelheden Verschillende ventilatorsnelheden kunnen worden geselecteerd, om het comfort te optimaliseren 3 3 3 2 3 3 3 2
3 (50~63) 

2 (80~100)
2 3 3 2 2

Individuele lamelbesturing
Dankzij de individuele lamelbesturing via de bedrade afstandsbediening kan de stand van elke lamel eenvoudig worden 
geregeld om perfect te beantwoorden aan een nieuwe configuratie van de ruimte. Er zijn ook optionele afsluitkits verkrijgbaar   

Weektimer
Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat de werking op een bepaald tijdstip van de dag of week kan starten 
of stoppen              

Infrarood-afstandsbediening Infrarood-afstandsbediening met LCD-scherm om de binnenunit op afstand te bedienen              
Bedrade afstandsbediening Bedrade afstandsbediening om de binnenunit op afstand te bedienen              
Centrale afstandsbediening Centrale afstandsbediening om verschillende binnenunits op één enkel punt te bedienen              

Automatische herstart Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen              
Zelfdiagnose Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven              
Condensafvoerpomp Vergemakkelijkt de afvoer van condenswater uit de binnenunit standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard optie

standaard (50~63)
optie (80~100)

optie optie standaard

Meerdere huurders De stroomtoevoer naar de binnenunit kan worden uitgeschakeld bij het verlaten van het gebouw of voor onderhoud.   () ()    ()   () ()  



97

Bi
nn

en
un

its

Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen
Wand- 

modellen
Plafondonderbouw-

modellen
Vloermodellen

FXFQ-A FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-A FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MA9 FXTQ-A FXAQ-P FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

Invertertechnologie In combinatie met invertergestuurde buitenunits              
Afwezigheidsfunctie Tijdens de afwezigheid kan het comfortniveau worden gehandhaafd              
Enkel ventilator

De airconditioner kan worden gebruikt als ventilator, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te 
koelen of te verwarmen              

Zelfreinigend filter (optie)
Het filter reinigt zichzelf automatisch één keer per dag. Een eenvoudig onderhoud betekent een optimale 
energiezuinigheid en maximaal comfort zonder dat daarvoor een dure en tijdrovende service nodig is 

Vloer- en aanwezigheidssensor
De aanwezigheidssensor leidt de luchtstroom weg van personen die in de ruimte worden gedetecteerd. De vloersensor 
detecteert de gemiddelde vloertemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling tussen plafond en vloer.  

Voorkomen van tocht
De ventilatorsnelheid en luchtuitblaasrichting worden gedurende het opstarten in verwarmingsstand of met uitgeschakelde thermostaat 
zodanig aangepast, dat tocht wordt voorkomen. Na het opwarmen kunt u de luchtuitblaas en ventilatorsnelheid naar eigen wens instellen    

Fluisterstille werking Daikin binnenunits zijn fluisterstil. Ook de buitenunits zullen de rust in de buurt beslist niet verstoren       
Automatische omschakeling  
koelen/verwarmen

Schakelt automatisch tussen koelen en verwarmen om de vooraf ingestelde temperatuur te behouden              

Luchtfilter Vangt de kleinste stofdeeltjes op, om een constante toevoer van schone lucht te garanderen
G1
F8 

(optioneel)
G1  G1 

G1
F8 

(optioneel)


G1
F8 

(optioneel)
  G1 G1 G1 G1

Droogprogramma Deze functie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in kamertemperatuur              

Anti-plafondvervuiling
De luchtuitblaas van de binnenunit is speciaal ontworpen om het uitblazen van lucht tegen het plafond te voorkomen, 
om vuile plekken op het plafond te vermijden    

Verticale autoswing
Mogelijkheid om de uitblaasliniaal automatisch verticaal te laten bewegen, zodat in de kamer een gelijkmatige 
luchtstroom en temperatuurverdeling ontstaat      

Ventilatorsnelheden Verschillende ventilatorsnelheden kunnen worden geselecteerd, om het comfort te optimaliseren 3 3 3 2 3 3 3 2
3 (50~63) 

2 (80~100)
2 3 3 2 2

Individuele lamelbesturing
Dankzij de individuele lamelbesturing via de bedrade afstandsbediening kan de stand van elke lamel eenvoudig worden 
geregeld om perfect te beantwoorden aan een nieuwe configuratie van de ruimte. Er zijn ook optionele afsluitkits verkrijgbaar   

Weektimer
Mogelijkheid om de timer te programmeren, zodat de werking op een bepaald tijdstip van de dag of week kan starten 
of stoppen              

Infrarood-afstandsbediening Infrarood-afstandsbediening met LCD-scherm om de binnenunit op afstand te bedienen              
Bedrade afstandsbediening Bedrade afstandsbediening om de binnenunit op afstand te bedienen              
Centrale afstandsbediening Centrale afstandsbediening om verschillende binnenunits op één enkel punt te bedienen              

Automatische herstart Na een stroomuitval wordt de unit automatisch opnieuw opgestart met de oorspronkelijke instellingen              
Zelfdiagnose Vereenvoudigt het onderhoud door systeemfouten of bedrijfsstoringen aan te geven              
Condensafvoerpomp Vergemakkelijkt de afvoer van condenswater uit de binnenunit standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard optie

standaard (50~63)
optie (80~100)

optie optie standaard

Meerdere huurders De stroomtoevoer naar de binnenunit kan worden uitgeschakeld bij het verlaten van het gebouw of voor onderhoud.   () ()    ()   () ()  

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens
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FXFQ-A

Waarom kiezen voor een roundflow-cassette?
•	 360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort in winkels, kantoren en restaurants.

•	 Uniek zelfreinigend paneel.

Roundflow-cassette

Voordelen voor installateurs
 › De unieke functies en het speciale ontwerp zorgen voor een hoger 

comfort, een betere efficiëntie en een snellere installatie.
 › Onderhoud ter plekke vraagt minder tijd.
 › Gebruik de besturing om elk van de 4 lamellen individueel te openen of 
te sluiten, zodat het systeem perfect is aangepast aan wijzigingen in de 
configuratie van de ruimte
 › Eenvoudig instellen van de sensoroptie voor een beter comfort en een 
hogere energiebesparing.

 › Om toegang te krijgen tot de schakelkast en de leidingaansluitingen moet enkel 
het paneel worden verwijderd. Dit maakt het onderhoud veel eenvoudiger.

Voordelen voor consultants
 › Product met unieke functies in dit marktsegment.
 › Speciaal ontwikkeld voor gebruik in commerciële ruimten en 
kleinhandelszaken van gelijk welke vorm of formaat.

 › Ideaal product voor het verbeteren van de BREEAM-score/EPDB

Voordelen voor eindgebruikers
 › Speciaal ontwikkeld voor gebruik in commerciële ruimten en 

kleinhandelszaken van gelijk welke vorm of formaat.
 › Perfecte omgevingscondities: gedaan met koude tocht of koude voeten.
 › Bespaar tot 50% op de bedrijfskosten met het zelfreinigend paneel. Dit 

zorgt bovendien voor een eenvoudiger onderhoud.
 › Uw klanten kunnen tot 27% op hun energierekening besparen dankzij 

de sensoroptie.
 › Flexibel gebruik van de ruimte dankzij de afzonderlijke lamelbesturing.

Unieke functies die helpen om kosten te besparen

 › Daikin was de eerste die een cassette op de markt 
bracht met het roundflow-principe met sensoren* en 
een uniek zelfreinigend paneel*.

... Een hoger energierendement dan de concurrentie

 › Dankzij het zelfreinigend paneel*:
•	 zijn de bedrijfskosten 50% 

lager in vergelijking met 
standaard oplossingen 
dankzij de dagelijkse 
automatische filterreiniging;

•	 is er minder tijd nodig om 
het filter te reinigen: stof 
kan gemakkelijk worden 
verwijderd met een 
stofzuiger zonder de unit te moeten openen.

 › Dankzij de aanwezigheidssensor wijzigt de unit 
de ingestelde temperatuur of schakelt volledig uit 
wanneer er geen personen in de ruimte aanwezig 
zijn. Dit resulteert in een energiebesparing tot 27%.

Zelfreinigende cassette

Standaard  
Roundflow cassette

cumulatieve energievergelijking over 12 maanden

Energieverbruik (kWu)

50% verschil in 
elektriciteitsverbruik

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000
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3.000

2.000
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* verkrijgbaar als optie

… En meer comfort

 › 360° luchtuitblaaspatroon.
 › De aanwezigheidssensor* leidt de 
luchtstroom weg van personen die 
in de ruimte worden gedetecteerd.

 › De vloersensor* detecteert de 
gemiddelde vloertemperatuur 
en zorgt voor een gelijkmatige 
temperatuurverdeling tussen plafond en vloer. 
Koude voeten behoren dus voorgoed tot het verleden.

Flexibele installatie

 › De lamellen kunnen afzonderlijk worden geregeld 
of gesloten met de bedrade afstandsbediening, 
om perfect te beantwoorden aan de configuratie 
van de ruimte. 
Er zijn ook optionele afsluitsets verkrijgbaar.

Referenties 
Wolverhampton, UK 
De bedrijfskosten werden met 50% verminderd in vergelijking 
met standaard oplossingen dankzij de dagelijkse automatische 
filterreiniging.

aanwezigheidssensor
vloersensor
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Binnenunit FXFQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Koelvermogen Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0
Verwarmingsvermogen Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186
Verwarmen Nom. kW 0,038 0,053 0,061 0,092 0,115 0,186

Afmetingen Unit Hoogte mm 204 246 288
Breedte mm 840
Diepte mm 840

Gewicht Unit kg 19 20 21 24 26
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Sierpaneel Model BYCQ140D7W1

Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen H x B x D mm 60x950x950
Gewicht kg 5,4

Decoratiepaneel 2 Model BYCQ140D7W1W
Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen H x B x D mm 60x950x950
Gewicht kg 5,4

Decoratiepaneel 3 Model BYCQ140D7GW1
Kleur Zuiver wit (RAL 9010)
Afmetingen H x B x D mm 145x950x950
Gewicht kg 10,3

Ventilator-
luchtdebiet-50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 12,5/10,6/8,8 13,6/11,6/9,5 15,0/12,8/10,5 16,5/13,5/10,5 22,8/17,6/12,4 26,5/19,5/12,4 33,0/26,5/19,9

Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog/Nom. dBA 49/- 51/- 53/- 55/- 60/- 61/-
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 31/29/28 33/31/29 35/33/30 38/34/30 43/37/30 45/41/36
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 6,35 9,52

Gas Buitendia. mm 12,7 15,9
Afvoer VP25 (buitendia. 32 / binnendia. 25)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7FA532F

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels -
Bedrade afstandsbediening BRC1D52 / BRC1E52A/B

BYCQ140D7W1 = zuiver wit standaardpaneel met grijze lamellen, BYCQ140D7W1W = zuiver wit standaardpaneel met witte lamellen, BYCQ140D7GW1 = zuiver wit zelfreinigend paneel
De BYCQ140D7W1W heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden om het decoratiepaneel te gebruiken in omgevingen met veel vuil.

Roundflow-cassette

360° luchtuitblaas voor optimale efficiëntie en comfort

 › Dagelijkse automatische filterreiniging resulteert in een 
hogere efficiëntie en comfort en lagere onderhoudskosten

 › Twee optionele intelligente sensoren verhogen de energie-
efficiëntie en het comfort

 › Individuele lamelbesturing. Flexibiliteit om optimaal aan te 
passen aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie 
van de unit te wijzigen!

 › Kleinste installatiehoogte op de markt: 214 mm voor klasse 20-63
 › Het moderne sierpaneel is verkrijgbaar in 3 verschillende 
uitvoeringen: wit (RAL9010) met grijze lamellen, volledig wit 
(RAL9010) of zelfreinigend paneel

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde 
kleine buizenwarmtewisselaar, Dc-ventilatormotor en 
condenspomp

 › Toevoer verse lucht in hetzelfde systeem geïntegreerd: 
geen extra ventilatie vereist, en dus lagere installatiekosten

FXFQ-A

 › Dankzij de uitblaas van aftakkanalen kan de luchtverdeling in 
onregelmatig gevormde kamers worden geoptimaliseerd of 
kan lucht worden gevoerd naar kleine, aanpalende ruimtes

 › Standaard condensafvoerpomp met een opvoerhoogte van 850mm 
verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

 

BRc1E52A/B BRc7FA532F

FXFQ20-63A

aanwezigheidssensor
vloersensor

////////////////////////////////////////////

Uitblaas via aftakkanaal Hoofduitblaas

Hoofdunit

Opening toevoer verse lucht in behuizing Optionele set voor verse luchttoevoer

* Voert tot 10% verse lucht in de kamer binnen * Maakt het mogelijk om grotere hoeveelheden 
verse lucht toe te voeren

* Verdeelt de verse lucht zodat die efficiënt 
wordt voorgekoeld/voorverwarmd
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXFQ20-63A MET ZELFREINIGEND PANEEL

FXFQ80-125A MET ZELFREINIGEND PANEEL
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXFQ20-63A MET STANDAARD PANEEL

FXFQ80-125A MET STANDAARD PANEEL
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Voordelen voor installateurs
 › Uniek ontwerp op de markt!
 › Dankzij de gebruiksvriendelijke 
afstandsbediening, beschikbaar in verschillende 
talen, kan de sensoroptie eenvoudig worden 
ingesteld en kan de stand van de lamellen 
afzonderlijk worden geregeld.

 › Speciaal ontworpen voor de Europese markt.

Voordelen voor consultants
 › Uniek ontwerp op de markt!
 › Past perfect in elk modern kantoorinterieur
 › Flexibel gebruik van de ruimte dankzij de 
afzonderlijke lamelbesturing.

 › Ideaal product voor het verbeteren van de 
BREEAM-score/EPDB 

Voordelen voor 
eindgebruikers
 › Geavanceerde techniek en uniek ontwerp in één 
 › Fluisterstille unit 
 › Perfecte omgevingscondities: gedaan met 
koude tocht of koude voeten.

 › Bespaar tot 27% op uw energierekening dankzij 
de optionele sensoren

 › Flexibel gebruik van de ruimte dankzij de 
afzonderlijke lamelbesturing.

 › Gebruiksvriendelijke afstandsbediening, 
verkrijgbaar in verschillende talen.

FXZQ-A

•	 Uniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond integreert

Uniek design.

 › Ontworpen door de Duitse designbedrijf om volledig 
te beantwoorden aan de noden op de Europese markt.

 › Volledig vlak geïntegreerd in het plafond.
 › Past volledig in één plafondpaneel zodat verlichting, 
luidsprekers en sprinklers in aangrenzende panelen 
kunnen worden geïnstalleerd.

 › Decoratiepaneel verkrijgbaar in 2 kleuren (wit en 
wit-zilver).

Comfort dankzij unieke technologie

Meest fluisterstille cassette op de markt (25dBA) 

Aanwezigheidssensor (optioneel)
 › Wanneer zich niemand in de ruimte bevindt, kan de 
unit de ingestelde temperatuur aanpassen of volledig 
uitschakelen - voor een optimale energiebesparing.

 › Wanneer de aanwezigheid van personen wordt 
gedetecteerd, wordt de richting van de luchtstroom 
aangepast om te vermijden dat koude tocht wordt 
gericht op aanwezige personen.

Vloersensor (optioneel)
 › Detecteer temperatuurverschillen en 
corrigeert de luchtstroom om een gelijkmatige 
temperatuurverdeling te garanderen.

Maximale efficiëntie

 › Wanneer zich niemand in de ruimte bevindt, kan de 
sensoroptie de ingestelde temperatuur aanpassen 
of de unit volledig uitschakelen, en op die manier 
tot 27% energie besparen.

 › Individuele lamelbesturing: eenvoudig regelen 
van één of meer lamellen via de bedrade 
afstandsbediening (BRc1E52), voor een betere 
afstemming op de configuratie van de ruimte. 
Wanneer de lamellen volledig worden gesloten 
of geblokkeerd is de optie "Afsluitcomponent van 
luchtuitblaas" vereist.

Fully Flat cassette
 Design & technologie worden één
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Binnenunit FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Koelvermogen Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Verwarmingsvermogen Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,043 0,045 0,059 0,092
Verwarmen Nom. kW 0,036 0,038 0,053 0,086

Afmetingen Unit Hoogte mm 260
Breedte mm 575
Diepte mm 575

Gewicht Unit kg 15,5 16,5 18,5
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Sierpaneel Model BYFQ60CW

Kleur Wit (N9,5)
Afmetingen H x B x D mm 46x620x620
Gewicht kg 2,8

Decoratiepaneel 2 Model BYFQ60CS
Kleur Wit (N9,5) + zilver
Afmetingen H x B x D mm 46x620x620
Gewicht kg 2,8

Decoratiepaneel 3 Model BYFQ60B3W1
Kleur Wit (RAL9010)
Afmetingen H x B x D mm 55x700x700
Gewicht kg 2,7

Ventilator-
luchtdebiet-50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 8,5/7/6,5 8,7/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11,5/9,5/8 14,5/12,5/10

Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog/Nom. dBA 49/- 50/- 51/- 54/- 60/-
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 31,5/28/25,5 32/29,5/25,5 33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28 43/40/33
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 6,35

Gas Buitendia. mm 12,7
Afvoer VP20 (binnendia. 20/buitendiam. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7F530W (wit paneel) / BRC7EB530 (standaard paneel) / BRC7F530S (grijs paneel)

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels -
Bedrade afstandsbediening BRC1D52 / BRC1E52A/B

Fully Flat cassette

Uniek ontwerp dat volledig vlak in het plafond integreert

 › Een combinatie van een minimalistisch design en technische 
perfectie

 › Twee optionele intelligente sensoren verhogen de energie-
efficiëntie en het comfort

 › Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed 
geïsoleerde ruimten, zoals kleine kantoren.

 › Individuele lamelbesturing. Flexibiliteit om optimaal aan te 
passen aan de configuratie van de ruimte zonder de locatie 
van de unit te wijzigen!

 
 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, Dc-ventilatormotor en condenspomp

 › Toevoer verse lucht in hetzelfde systeem geïntegreerd:  
geen extra ventilatie vereist, en dus lagere installatiekosten

FXZQ-A

Afmetingen inclusief schakelkast

 › Dankzij de uitblaas van aftakkanalen kan de luchtverdeling in 
onregelmatig gevormde kamers worden geoptimaliseerd of 
kan lucht worden gevoerd naar kleine, aanpalende ruimtes

 › Standaard condensafvoerpomp met een opvoerhoogte van 850mm 
verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

 

BRc1E52A-B BRc7F530W/S

FXZQ-A

aanwezigheidssensor
vloersensor

Opening toevoer verse lucht in behuizing Optionele set voor verse luchttoevoer

* Voert tot 10% verse lucht in de kamer binnen

*  Maakt het mogelijk om grotere hoeveelheden 
verse lucht toe te voeren

////////////////////////////////////////////

Uitblaas via aftakkanaal Hoofduitblaas

Hoofdunit
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXZQ-A NIEUW PANEEL

FXZQ-A OUD PANEEL
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Binnenunit FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
Koelvermogen Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Verwarmingsvermogen Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,031 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149
Verwarmen Nom. kW 0,028 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146

Afmetingen Unit Hoogte mm 305
Breedte mm 775 990 1.445
Diepte mm 620

Gewicht Unit kg 19 22 25 33 38
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Sierpaneel Model BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1

Kleur Zuiver wit (6,5Y 9,5/0,5)
Afmetingen H x B x D mm 55x1.070x700 55x1.285x700 55x1.740x700
Gewicht kg 10 11 13

Ventilator-luchtdebiet-50Hz Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 10,5/9/7,5 11,5/9,5/8 12/10,5/8,5 15/13/10,5 16/14/11,5 26/22,5/18,5 32/27,5/22,5
Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 6,35 9,52

Gas Buitendia. mm 12,7 15,9
Afvoer VP25 (buitendia. 32 / binnendia. 25)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7C52

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels -
Bedrade afstandsbediening BRC1D52 / BRC1E52A/B

Cassette-plafondinbouwmodel 
met tweezijdige luchtuitblaas

compact, lichtgewicht ontwerp voor eenvoudige montage 
in smalle gangen

 › Diepte van alle units is 620 mm, ideaal voor smalle gangen
 › U wilt de kamer renoveren? Met de afzonderlijke klepregeling 
kunnen één of meer kleppen eenvoudig worden gesloten via 
de bedrade afstandsbediening

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, Dc-ventilatormotor en condenspomp

 › Toevoer verse lucht in hetzelfde systeem geïntegreerd: geen 
extra ventilatie vereist, en dus lagere installatiekosten

 › Deze stijlvolle unit past uitstekend bij elk interieur. De flappen 
sluiten volledig wanneer de unit niet werkt en er zijn geen 
luchtinlaatroosters zichtbaar

 › Optimaal comfort gegarandeerd dankzij de automatisch 
afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting

 › Voor het onderhoud wordt het frontpaneel verwijderd
 › Dankzij de uitblaas van aftakkanalen kan de luchtverdeling in 
onregelmatig gevormde kamers worden geoptimaliseerd of 
kan lucht worden gevoerd naar kleine, aanpalende ruimtes

FXCQ-A

BRc1E52A/B BRc7c52

FXcQ20-40A

 › Standaard condensafvoerpomp met een opvoerhoogte van 
500mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere 
installatie

////////////////////////////////////////////

Uitblaas via aftakkanaal Hoofduitblaas

Hoofdunit

Opening toevoer verse lucht in behuizing

* Voert tot 10% verse lucht in de kamer binnen

500 mm
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXCQ20-40A

FXCQ50A
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FXCQ63A

FXCQ80-125A
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Binnenunit FXKQ 25MA 32MA 40MA 63MA
Koelvermogen Nom. kW 2,8 3,6 4,5 7,10
Verwarmingsvermogen Nom. kW 3,2 4,0 5,0 8,00
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,066 0,076 0,105
Verwarmen Nom. kW 0,046 0,056 0,085

Afmetingen Unit Hoogte mm 215
Breedte mm 1.110 1.310
Diepte mm 710

Gewicht Unit kg 31 34
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Sierpaneel Model BYK45FJW1 BYK71FJW1

Kleur Wit
Afmetingen H x B x D mm 70x1.240x800 70x1.440x800
Gewicht kg 8,5 9,5

Ventilator-luchtdebiet-50Hz Koelen Hoog/Laag m³/min 11/9 13/10 18/15
Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dBA 38,0/33,0 40,0/34,0 42,0/37,0
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 6,35 9,52

Gas Buitendia. mm 12,7 15,9
Afvoer VP25 (buitendia. 32 / binnendia. 25)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 15
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C61

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels -
Bedrade afstandsbediening BRC1D52 / BRC1E52A/B

Cassette-
hoekplafondinbouwmodel

Unit met 1-zijdige uitblaas voor hoekmontage

 › Dankzij compacte afmetingen eenvoudig te monteren in 
een plafondruimte van slechts 220 mm (195 met afstandsstuk, 
verkrijgbaar als accessoire)

 › Een optimale luchtstroming ontstaat door uitblaas naar 
beneden, frontale uitblaas (via optioneel rooster) of een 
combinatie van beide

 
 › Voor het onderhoud wordt het frontpaneel verwijderd 
 › Standaard condensafvoerpomp met een opvoerhoogte van 
500mm verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere 
installatie

FXKQ-MA

BRc1E52A/B BRc4c61

FXKQ-M

500 mm

Neerwaartse uitblaas

Frontale uitblaas

Gesloten decoratiepaneel

combinatie
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXKQ25, 32, 40MA

FXKQ63MA

FXKQ25,32,40MA

3D038840

200 mm or more

20 mm or more

1,500 mm or 
more

200 mm or more

Required installation space

1,150 (Suspension position)
1,200 (Ceiling opening)

76
0 (

Ce
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g o
pe

nin
g)

4-M4 hole Suspension bolt

Front discharge duct position

Re
qu

ire
d i

nst
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tio
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1,0
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 or
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ore
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NOTES

1 Location of unit’s name plate:
• For main body: Bottom part of fan housing inside of air suction grille.
• For decoration panel: Service lid face inside of air suction grille.

2 When installing an optional accessory, refer to the installation drawings.

Nr. Name Description
1 Liquid pipe connection ø 6.4 Flare connection
2 Gas pipe connection ø 12.7 Flare connection
3 Drain pipe connection VP25 (O.D. ø 32)
4 Wire intake
5 Interunit wiring connection
6 Grounding terminal Inside switch box (M4)
7 Discharge
8 Air suction grille
9 Long life filter
10 Suspension bolt

FXKQ63MA

3D038841

20 mm or more

1,500 mm or 
more 200 mm or more

200 mm or more

Required installation space

1,350 (Suspension position)
1,400 (Ceiling opening)

76
0 (
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g)
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)

6-M4 hole Suspension bolt

Front discharge duct position

(Re
qu
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d
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)

1,0
00

 or
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ore

NOTES

1 Location of unit’s name plate:
• For main body: Bottom part of fan housing inside of air suction grille.
• For decoration panel: Service lid face inside of air suction grille.

2 When installing an optional accessory, refer to the installation drawings.

Nr. Name Description
1 Liquid pipe connection ø 9.5 Flare connection
2 Gas pipe connection ø 15.9 Flare connection
3 Drain pipe connection VP25 (O.D. ø 32)
4 Wire intake
5 Interunit wiring connection
6 Grounding terminal Inside switch box (M4)
7 Discharge
8 Air suction grille
9 Long life filter
10 Suspension bolt
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750 mm

Binnenunit FXDQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Koelvermogen Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Verwarmingsvermogen Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110
Verwarmen Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Afmetingen Unit Hoogte mm 200
Breedte mm 750 950 1.150
Diepte mm 620

Vereiste plafondruimte > mm 240
Gewicht Unit kg 22 26 29
Behuizing Kleur Verzinkt staal / ongelakt
Ventilator-luchtdebiet-50Hz Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 7,5/7,0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/14,5/13,0
Ventilator-Externe statische druk - 50Hz Hoog/Nom. Pa 30/10 44/15
Luchtfilter Type Verwijderbaar/wasbaar/schimmelbestendig
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 50 51 52 53 54
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 32/31/27 33/31/27 34/32/28 35/33/29 36/34/30
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52

Gas Buitendia. mm 12,7 15,9
Afvoer VP20 (binnendia. 20/buitendiam. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)
Bedrade afstandsbediening BRC1D52 / BRC1E52A/B

Satellietmodel met 
lage inbouwhoogte

compact design voor flexibele installatie

 › Dankzij compacte afmetingen eenvoudig te monteren in een 
plafondruimte van slechts 240 mm

 
 › Dankzij de gemiddelde externe statische druk tot 44Pa kan de 
unit worden gebruikt met slangen van verschillende lengtes

 › Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitlaat- en 
aanzuigroosters zijn zichtbaar

 › Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde 
ruimten, bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde 
Dc-ventilatormotor

 › Flexibele montage: de luchtaanzuigrichting kan worden 
gewijzigd van achteraanzuiging naar onderaanzuiging

 › Standaard condensafvoerpomp met een opvoerhoogte van 750mm 
verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

FXDQ-A

BRc1E52A/B BRc4c65

FXDQ15-32A
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXDQ15-32A

FXDQ40-50A
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXDQ63A

FXQQ15A
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXDQ20-25A

FXDQ40A



114

Gedetailleerde technische tekeningen

FXDQ50A

FXDQ63A
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BRc1E52A/B

FXSQ-A

Inbouwsatellietmodel met 
middelhoge ESP

Meest compacte en krachtigste unit met middelhoge 
statische druk op de markt

Unieke eigenschappen van de FXSQ-A:
 › Meest compacte unit in zijn klasse: slechts 245 mm 
(295 mm inbouwhoogte)

 › Laag geluidsniveau
 › Dankzij de middelhoge externe statische druk tot 150Pa kan de 
unit worden gebruikt met slangen van verschillende lengtes

 › De functie automatische luchtstroomregeling meet het 
luchtvolume en de statische druk en past die aan naar de 
nominale luchtstroomsnelheid, ongeacht de lengte van de 
leiding, waardoor de installatie eenvoudiger wordt en een 
optimaal comfort wordt gegarandeerd. Bovendien kan de 
ESP via de bedrade afstandsbediening worden gewijzigd 
om de hoeveelheid toevoerlucht te optimaliseren 

 › Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitlaat- en 
aanzuigroosters zijn zichtbaar

 › Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed geïsoleerde 
ruimten, bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, enz.

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde 
Dc-ventilatormotor

 › Toevoer verse lucht in hetzelfde systeem geïntegreerd: 
geen extra ventilatie vereist, en dus lagere installatiekosten

FXSQ-A

BRc4c65

 › Flexibele montage - de luchtaanzuigrichting kan worden 
gewijzigd van achteraanzuiging naar onderaanzuiging 

 -  keuze tussen vrij gebruik of aansluiting op optionele 
aanzuigroosters

 › De standaard ingebouwde condensafvoerpomp verhoogt 
de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Voor vrij gebruik in een 
verlaagd plafond

Voor aansluiting op een 
aanzuigcanvas  

(niet geleverd door Daikin)

Voor rechtstreekse 
aansluiting op een 

Daikin-paneel  
(via de EKByBSD-kit)

////////////////////////////////////

Positie toevoer verse lucht

Opening toevoer verse lucht in behuizing

* Voert tot 10% verse lucht in de kamer binnen

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Functie Automatische aanpassing van het 
luchtdebiet

 › Selecteert automatisch de meest geschikte 
ventilatorcurve om een waarde binnen ± 10% van 
het nominale luchtdebiet van de unit te bereiken

 › Waarom? Na installatie van de leidingen zal 
de actuele situatie vaak verschillen van de 
aanvankelijk berekende luchtdebietweerstand. 
Het reële luchtdebiet kan veel lager of hoger zijn 
dan het nominale luchtdebiet, waardoor de unit 
vermogen tekort komt of een oncomfortabele 
luchttemperatuur het resultaat is

 › De functie Automatische aanpassing van het 
luchtdebiet past de ventilatorsnelheid van de 
unit automatisch aan de aanwezige leidingen aan 
(op ieder model zijn 10 of meer ventilatorcurven 
beschikbaar), waardoor de installatie veel sneller 
wordt

Ex
te

rn
e 

st
at

is
ch

e 
dr

uk
 (P

a)

Luchtdebiet (m³/min)

Nominaal luchtdebiet

+/- 10%

50

200

Ventilatorcurve

Reële kanaalweerstandscurve

Kanaalweerstandscurve bij het ontwerp

Nominaal luchtdebiet

Luchtdebiet zonder automatische luchtdebietregeling

Reëel luchtdebiet

Tijdsbesparing

Binnenunit FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A

Koelvermogen Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0
Verwarmingsvermogen Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 10,0 26,0 18,0
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 41 45 92 95 95 121 157 214 -
Verwarmen Nom. kW 38 42 89 92 92 118 154 211 -

Afmetingen Unit Hoogte mm 245 245 245 245 245
Breedte mm 550 700 1.000 1.400 1.550
Diepte mm 800 800 800 800 800

Vereiste plafondruimte > mm 295
Gewicht Unit kg 23,5 24 28,5 29 35,5 36,5 46 47 51
Behuizing Kleur Niet gelakt

Materiaal Verzinkte staalplaat
Sierpaneel Model

Kleur
Afmetingen H x B x D mm
Gewicht kg

Ventilator-
luchtdebiet-50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 -
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 8,7/7,5/6,5 9/7,5/6,5 9,5/8/7 15/12,5/11 15,2/12,5/11 21/18/15 23/19,5/16 32/27/23 36/31,5/26 -

Ventilator-Externe statische druk - 50Hz Hoog/Nom. Pa 150 -
Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog/Nom. dBA 54 55 60 59 61 61 64 -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 29,5/28/25 30/28/25 31/29/26 35/32/29 33/30/27 35/32/29 36/34/31 39/36/33 -

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 31,5/29/26 32/29/26 33/30/27 37/34/29 35/32/28 37/34/30 37/34/31 40/37/33 -
Koelmiddel Type / GWP R410A / 2.078,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm Ø 6,35 (FLARE) Ø 9,52 (FLARE)

Gas Buitendia. mm Ø 12,7 (FLARE) Ø 15,9 (FLARE)
Afvoer VP20 (BUITENDIA 26, BINNENDIA 20). Afvoerhoogte 625 mm

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 50Hz  220-240V
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16 -
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)
Bedrade afstandsbediening BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Inbouwsatellietmodel 
met hoge ESP

Ideaal voor grote ruimtes

FXMQ-P: ESP tot 200

 › De functie automatische luchtstroomregeling meet het 
luchtvolume en de statische druk en past die aan naar de 
nominale luchtstroomsnelheid, ongeacht de lengte van de 
leiding, waardoor de installatie eenvoudiger wordt en een 
optimaal comfort wordt gegarandeerd. Bovendien kan de 
ESP via de bedrade afstandsbediening worden gewijzigd 
om de hoeveelheid toevoerlucht te optimaliseren

 › Dankzij de hoge externe statische druk tot 200Pa is een 
uitgebreid netwerk van slangen en roosters mogelijk

 › Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitlaat- en 
aanzuigroosters zijn zichtbaar

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde 
Dc-ventilatormotor

 › Toevoer verse lucht in hetzelfde systeem geïntegreerd: 
geen extra ventilatie vereist, en dus lagere installatiekosten

 › Flexibele installatie
-  de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van 

achteraanzuiging naar onderaanzuiging

 -  keuze tussen vrij gebruik of aansluiting op optionele 
aanzuigroosters

 › De standaard ingebouwde condensafvoerpomp verhoogt de 
flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

FXMQ-P7/FXMQ-MA9

BRc1E52A/B

FXMQ50P

BRc4c65

////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Voor vrij gebruik in een 
verlaagd plafond

Voor aansluiting op een 
aanzuigcanvas  

(niet geleverd door Daikin)

Voor rechtstreekse 
aansluiting op een 

Daikin-paneel  
(via de EKByBSD-kit)

FXMQ-MA9: ESP tot 270

 › Dankzij de hoge externe statische druk tot 270Pa is een 
uitgebreid netwerk van slangen en roosters mogelijk

 › Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitlaat- en 
aanzuigroosters zijn zichtbaar

 › Unit met groot vermogen: tot 31,5 kW verwarmingsvermogen
////////////////////////////////////

Positie toevoer verse lucht

Opening toevoer verse lucht in behuizing

* Voert tot 10% verse lucht in de kamer binnen

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Binnenunit FXMQ-P7/FXMQ-MA9 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200MA9 250MA9
Koelvermogen Nom. kW 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Verwarmingsvermogen Nom. kW 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 1,294 1,465
Verwarmen Nom. kW 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 1,294 1,465

Afmetingen Unit Hoogte mm 300 470
Breedte mm 1.000 1.400 1.380
Diepte mm 700 1.100

Vereiste plafondruimte > mm 350 -
Gewicht Unit kg 35 46 137
Behuizing Kleur Ongelakt -

Materiaal Verzinkte staalplaat
Sierpaneel Model BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 -

Kleur Wit (10Y9/0,5) -
Afmetingen H x B x D mm 55x1.100x500 55x1.500x500 -x-x-
Gewicht kg 4,5 6,5 -

Ventilator-
luchtdebiet-50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 58/-/50 72/-/62
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 18/16,5/15 19,5/17,8/16 25/22,5/20 32/27,5/23 39/33,5/28 -/-/-

Ventilator-Externe statische druk - 50Hz Hoog/Nom. Pa 200/100 221/132 270/191
Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet -
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog/Nom. dBA 61/- 64/- 67/- 65/- 70/- -/-
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 48/-/45

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 41/39/37 42/40/38 43/41/39 44/42/40 -/-/-
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 6,35 9,52

Gas Buitendia. mm 12,7 15,9 19,1 22,2
Afvoer VP25 (binnendia. 25/buitendiam. 32) PS1B

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16 15
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)
Bedrade afstandsbediening BRC1D52 / BRC1E52A/B
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Luchtdebiet (m³/min)

Nominaal luchtdebiet

+/- 10%

50

200

Ventilatorcurve

Reële kanaalweerstandscurve

Kanaalweerstandscurve bij het ontwerp

Nominaal luchtdebiet

Luchtdebiet zonder automatische luchtdebietregeling

Reëel luchtdebiet

Functie Automatische aanpassing van het 
luchtdebiet

 › Selecteert automatisch de meest geschikte 
ventilatorcurve om een waarde binnen ± 10% van 
het nominale luchtdebiet van de unit te bereiken

 › Waarom? Na installatie van de leidingen zal 
de actuele situatie vaak verschillen van de 
aanvankelijk berekende luchtdebietweerstand. 
Het reële luchtdebiet kan veel lager of hoger zijn 
dan het nominale luchtdebiet, waardoor de unit 
vermogen tekort komt of een oncomfortabele 
luchttemperatuur het resultaat is

 › De functie Automatische aanpassing van het 
luchtdebiet past de ventilatorsnelheid van de 
unit automatisch aan de aanwezige leidingen aan 
(op ieder model zijn 10 of meer ventilatorcurven 
beschikbaar), waardoor de installatie veel sneller 
wordt

Tijdsbesparing
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ50P7

FXMQ63-80P7

FXMQ50P7

3TW32694-1
NOTES

1 Refer to ‘outlook drawing for installing optional accessories’ when installing optional accessories.
2 The required ceiling depth varies according to the configuration of the specific system.
3 For maintenance of the air filter, it is necessary to provide a service access panel.

Refer to the ‘filter installation method’ drawing.

Ø125 (Knock out hole)

Item Name Description
1 Liquid pipe connection Ø6.35 Flare connection
2 Gas pipe connection Ø12.70 Flare connection
3 Drain pipe connection VP25 (0D Ø32, ID Ø25) 
4 Remote control wiring connection -
5 Power supply connection -
6 Drain hole VP20 (0D Ø32, ID Ø25) 
7 Air filter -
8 Air suction side -
9 Air discharge side -

10 Nameplate -

fresh air intake position

6 x M5 (On circumference)

VIEW A-A
DETAIL B

Suspension bolt

(Service space)
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DETAIL B

1038 (Suspension position)
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500 or more

FXMQ63-80P7

Item Name Description
1 Liquid pipe connection ø 9.52 Flare connection
2 Gas pipe connection ø 15.90 Flare connection
3 Drain pipe connection VP25 (OD ø 32, ID ø 25)
4 Remote control wiring connection -
5 Power supply connection -
6 Drain hole VP25 (OD ø 32, ID ø 25)
7 Air filter -
8 Air suction side -
9 Air discharge side -

10 Nameplate -

NOTES

1.  Refer to the outlook drawing of optional accessories when installing them.
2. The required ceiling depth varies according to the configuration of the specific 

system.
3. For maintenance of the air filter, it is necessary to provide a service access 

panel.
4. Optional decoration panel: BYBS71DJW1 (light ivory white 10Y9/0.5)

3TW31234-1B

(Knock out hole)

Suspension bolt

Detail B

Detail B

View A-A

500 or more
(Service space)

Fresh air intake position

(On circumference)
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1038 (Suspension position)
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)

(Ceiling opening)

With decoration panel
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ100-125P7

FXMQ200-250MA9

FXMQ100-125P7

Item Name Description
1 Liquid pipe connection ø 9.52 Flare connection
2 Gas pipe connection ø 15.90 Flare connection
3 Drain pipe connection VP25 (OD ø 32, ID ø 25)
4 Remote control wiring connection -
5 Power supply connection -
6 Drain hole VP25 (OD ø 32, ID ø 25)
7 Air filter -
8 Air suction side -
9 Air discharge side -

10 Nameplate -

NOTES

1.  Refer to the outlook drawing of optional accessories when installing them.
2. The required ceiling depth varies according to the configuration of the specific system.
3. For maintenance of the air filter, it is necessary to provide a service access panel.
4. Optional decoration panel: BYBs125DJW1 (light ivory white 10Y9/0.5)

3TW31254-1B

(Knock out hole)

Suspension bolt

Detail B

Detail B
View A-A

500 or more
(Service space)

Fresh air intake position

(On circumference)
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1438 (Suspension position)
63
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(Ceiling opening)

With decoration panel

3D038851A

FXMQ-MA9

34 - Ø 4.7 hole
(All around)

34 - Ø 4.7 hole
(All around)

32 - Ø 7 hole
(All around)

16 - Ø 8 hole
(All around)

Inspection hole 600 or more

Suction side (Note 2)Discharge side

A View

1100 or more
(Service space)

A View

Piping size (field supply)

Indoor unit Gas side Liquid side

FXMQ200MA9 Ø 19.1 attached piping Ø 9.5

FXMQ250MA9 Ø 22.2 attached piping Ø 9.5

No. Name Description
1 Liquid pipe connection Flare connection
2 Gas pipe connection Attendant piping connection
3 Ground terminal M5 (Inside switch box)
4 Switch box
5 Power supply wiring connection
6 Transmission wiring connection
7 Hook M10
8 Discharge companion flange
9 Suction flange

10 Attached piping Brazing
11 Name plate

12 Drain piping connection
PS1B Internal thread 
Major dia. Ø33.349 
Minor dia. Ø30.391

13 Water supply port

NOTES

1. Location of unit’s Name Plates: Switch box surface.
2. Mount the air filter at the suction side. Select its colorimethod (gravity method) 50% or more.
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ50P7

FXMQ63P7

FXMQ50P7

3TW32698-1

NOTES
1. Fan characteristics as shown are in “fan only” mode.
2. ESP: External static pressure
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Airflow [m3/min] Airflow [m3/min]

Airflow [m3/min]

Fan characteristics (1) Fan characteristics (3)
(airflow auto adjustment)

Fan characteristics (2)
(Field setting with remote control)

Range of available air flow rate (H)

Upper limit of ESP
(max ESP) Upper limit of ESP Upper limit of ESP by

airflow auto adjustment

Lower limit of ESP

H (max ESP)

M (max ESP)

L (max ESP)

L (std ESP)
Upper limit of ESP
(std ESP)

Lower limit of ESP
(max ESP)

Lower limit of ESP
(std ESP)

H (std ESP)

M (std ESP)

Lower limit of ESP by
airflow auto adjustment

L

M

H

FXMQ63P7

3TW32708-1

NOTES
1. Fan characteristics as shown are in “fan only” mode.
2. ESP: External static pressure
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Airflow [m3/min] Airflow [m3/min]

Airflow [m3/min]

Fan characteristics (1) Fan characteristics (3)
(airflow auto adjustment)

Fan characteristics (2)
(Field setting with remote control)

Range of available air flow rate (H)

Upper limit of ESP
(max ESP) Upper limit of ESP Upper limit of ESP by

airflow auto adjustment

Lower limit of ESP

H (max ESP)

M (max ESP)

L (max ESP)

L (std ESP)

Upper limit of ESP
(std ESP)

Lower limit of ESP
(max ESP)

Lower limit of ESP
(std ESP)

H (std ESP)
M (std ESP)

Lower limit of ESP by
airflow auto adjustment

L

M

H
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ80P7

FXMQ100P7

FXMQ80P7

3TW32718-1

NOTES
1. Fan characteristics as shown are in “fan only” mode.
2. ESP: External static pressure
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Airflow [m3/min] Airflow [m3/min]

Airflow [m3/min]

Fan characteristics (1) Fan characteristics (3)
(airflow auto adjustment)

Fan characteristics (2)
(Field setting with remote control)

Range of available air flow rate (H)

Upper limit of ESP
(max ESP) Upper limit of ESP Upper limit of ESP by

airflow auto adjustment

Lower limit of ESP

H (max ESP)

M (max ESP)

L (max ESP)

L (std ESP)

Upper limit of ESP
(std ESP)

Lower limit of ESP
(max ESP)

Lower limit of ESP
(std ESP)

H (std ESP)
M (std ESP)

Lower limit of ESP by
airflow auto adjustment

L

M

H

FXMQ100P7

3TW32728-1

NOTES
1. Fan characteristics as shown are in “fan only” mode.
2. ESP: External static pressure.
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Airflow [m3/min] Airflow [m3/min]

Airflow [m3/min]

Fan characteristics (1) Fan characteristics (3)
(airflow auto adjustment)

Fan characteristics (2)
(Field setting with remote control)

Range of available air flow rate (H)

Upper limit of ESP
(max ESP)

Upper limit of ESP

Upper limit of ESP by
airflow auto adjustment

Lower limit of ESP

H (max ESP)

M (max ESP)

L (max ESP)

L (std ESP)

Upper limit of ESP
(std ESP)

Lower limit of ESP
(max ESP)

Lower limit of ESP
(std ESP)

H (std ESP)

M (std ESP)

Lower limit of ESP by
airflow auto adjustment

L

M

H
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ125P7

FXMQ200MA

FXMQ125P7

3TW32738-1

NOTES
1. Fan characteristics as shown are in “fan only” mode.
2. ESP: External static pressure
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Airflow [m3/min] Airflow [m3/min]

Airflow [m3/min]

Fan characteristics (1) Fan characteristics (3)
(airflow auto adjustment)

Fan characteristics (2)
(Field setting with remote control)

Range of available air flow rate (H)

Upper limit of ESP
(max ESP) Upper limit of ESP

Upper limit of ESP by
airflow auto adjustment

Lower limit of ESP

H (max ESP)

M (max ESP)

L (max ESP)

L (std ESP)

Upper limit of ESP
(std ESP)

Lower limit of ESP
(max ESP)

Lower limit of ESP
(std ESP)

H (std ESP)

M (std ESP)

Lower limit of ESP by
airflow auto adjustment

L

M

H

L

FXMQ200MA

3D035172

NOTES

1.	 The	remote	control	can	be	used	to	switch	between	“high”	and	“low”.
2.	 The	air	flow	is	set	to	“standard”	before	leaving	the	factory.	It	is	possible	to	switch	between	

“standard	ESP”	and	“high	ESP”	by	changing	the	switch	in	the	indoor	unit	electrical	box.

Low
(High	ESP)

Air	flow	(m³/min)

Upp
er	lim

it	of	
ESP

(Sta
ndar

d	ES
P)
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l	s
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ic	
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50Hz 220V
(mmH2O)	(PA) (mmH2O)

Low
(Standard	ESP)

High
(High	ESP)

High
(Standard
	ESP)

Lowe
r	limi

t	of	E
SP

(High
	ESP

)

Lower	lim
it	of	ESP

(Standard
	ESP)

Up
per
	lim
it	o
f	ES

P

(Hi
gh	
ES
P)
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FXMQ250MA

3D035173A

NOTES

1.	 The	remote	control	can	be	used	to	switch	between	“high”	and	“low”.
2.	 The	air	flow	is	set	to	“standard”	before	leaving	the	factory.	It	is	possible	to	switch	between	

“standard	ESP”	and	“high	ESP”	by	changing	the	switch	in	the	indoor	unit	electrical	box.

Low
(High	ESP)

Air	flow	(m³/min)

Upp
er	l
imit

	of	
ES
P

(Hig
h	E
SP
)

Lowe
r	limi

t	of	E
SP

(High
	ESP

)

Lower	limit	of	
ESP

(Standard	ESP
)

Uppe
r	limit

	of	ES
P

(Stan
dard	

ESP)
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l	s
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ic	
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60Hz 220V
(mmH2O)	(PA) (mmH2O)

Low
(Standard	ESP)

High
(High	ESP)

High
(Standard
	ESP)

Gedetailleerde technische tekeningen

FXMQ250MA



126

BRc1E51A/B BRc4c65

FXTQ50A

Binnenunit FXTQ 50A 63A 80A 100A
Koelvermogen Nom. kW 5,6 7,1 8,7 11,2
Verwarmingsvermogen Nom. kW 6,3 8,0 10,0 12,5
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,214 0,243 1,294 1,465
Verwarmen Nom. kW 0,211 0,240 1,294 1,465

Afmetingen Unit Hoogte mm 245 470
Breedte mm 1.400 1.550 1.380
Diepte mm 800 1.100

Gewicht Unit kg 47 51 137
Behuizing Materiaal Verzinkte staalplaat
Ventilator-luchtdebiet-50Hz Koelen Hoog/Laag m³/min 36/26 39/28 58/50 72/62
Ventilator-Externe statische druk - 50Hz Hoog/Nom. Pa 150/50 140/50 221/132 270/191
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dBA 39/33 42/34 48/45
Koelmiddel Type R-410A
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52

Gas Buitendia. mm 15,9 19,1 22,2
Afvoer VP20 PS1B

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16 15
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)
Bedrade afstandsbediening BRC1D52 / BRC1E52A/B

 Enkel aan te sluiten op REYQ8-16T, RYYQ8-16T, RXYQ8-16T(9)

Inbouwsatellietmodel

Voor de hoogste energie-efficiëntie

 › De functie automatische luchtstroomregeling meet het 
luchtvolume en de statische druk en past die aan naar de 
nominale luchtstroomsnelheid, ongeacht de lengte van de leiding, 
waardoor de installatie eenvoudiger wordt en een optimaal 
comfort wordt gegarandeerd. Bovendien kan de ESP via de 
bedrade afstandsbediening worden gewijzigd om de hoeveelheid 
toevoerlucht te optimaliseren (voor klasse 50 en 63)

 › compacte plafondruimtes zijn niet langer een uitdaging: dankzij 
een hoogte van slechts 245 mm kunnen units van klasse 50 & 60 
eenvoudig worden ingebouwd.

 › Dankzij de hoge externe statische druk tot 270Pa kan de unit 
worden gebruikt met slangen van verschillende lengtes

 › Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitlaat- en 
aanzuigroosters zijn zichtbaar

FXTQ-A
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Binnenunit FXAQ 15P 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Koelvermogen Nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Verwarmingsvermogen Nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,017 0,019 0,028 0,030 0,020 0,033 0,050
Verwarmen Nom. kW 0,025 0,029 0,034 0,035 0,020 0,039 0,060

Afmetingen Unit Hoogte mm 290
Breedte mm 795 1.050
Diepte mm 238

Gewicht Unit kg 11 14
Behuizing Kleur Wit (3,0Y8,5/0,5)
Ventilator-luchtdebiet-50Hz Koelen Hoog/Laag m³/min 7,0/4,5 7,5/4,5 8/5 8,5/5,5 12/9 15/12 19/14
Luchtfilter Type Uitwasbaar kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dBA 34,0/29,0 35,0/29,0 36,0/29,0 37,5/29,0 39,0/34,0 42,0/36,0 47,0/39,0
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 6,35 9,52

Gas Buitendia. mm 12,7 15,9
Afvoer VP13 (binnendia. 13/buitendia. 18)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7EB518

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels -
Bedrade afstandsbediening BRC1E52A/B / BRC1D52

Wandmodel

Voor ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder 
vrije vloerruimte

 › Plat frontpaneel past in elk interieur en is makkelijker te reinigen
 › Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 › Unit klasse 15 speciaal ontwikkeld voor kleine of goed 
geïsoleerde ruimten, bijvoorbeeld hotelkamers, kleine kantoren, 
enz.

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde 
Dc-ventilatormotor

 › De lucht wordt comfortabel naar boven en beneden in de 
ruimte verspreid, dankzij 5 verschillende uitblaashoeken die 
via de afstandsbediening kunnen worden geprogrammeerd

 › Het onderhoud wordt via de voorzijde van de unit uitgevoerd

FXAQ-P

BRc1E52A/B BRc7E518

FXAQ15-32P
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXAQ15-32P

FXAQ40-50P

FXAQ15-32P

3D065064A
NOTES

1 Location of unit’s of Name Plate: Right side surface of casing.

2 In case of using infrared remote control, this position will be a signal receiver. Refer to the drawing of 
infrared remote control in detail.

Approx 400

Nr Name Description
1 Front panel
2 Front grill
3 Air outlet
4 Gas pipe Ø12.7mm Flare connection
5 Liquid pipe Ø6.4mm Flare connection
6 Drain hose VP13 (External dia. Ø18)
7 Grounding terminal M4
8 Right side pipe connection hole
9 Left side pipe connection hole

Dimensions for
full open front panel

50 or more 50 or more
(Required space) (Required space)

Piping direction Piping directionName plate Note 2

Piping direction

120 or less
2500 or more
For installation
in high spaces

90
 or
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eq
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30
 or

 m
or

e
(R

eq
uir
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Approx 475
Approx 460

(Filter part)

Filter part

Approx 415

Approx 290
(Flexible tube part)

Ø80 hole
Ø80 hole

Piping and
Wiring intakeMounting location

Outside line

FXAQ40-50P

3D065065A
NOTES

1 Location of unit’s of Name Plate: Right side surface of casing.

2 In case of using infrared remote control, this position will be a signal receiver. Refer to the drawing of 
infrared remote control in detail.

Approx 400

Nr Name Description
1 Front panel
2 Front grill
3 Air outlet
4 Gas pipe Ø12.7mm Flare connection
5 Liquid pipe Ø6.4mm Flare connection
6 Drain hose VP13 (External dia. Ø18)
7 Grounding terminal M4
8 Right side pipe connection hole
9 Left side pipe connection hole

Dimensions for
full open front panel

50 or more 50 or more
(Required space) (Required space)

Piping direction Piping direction
Name plate Note 2

Piping direction

120 or less2500 or more
For installation
in high spaces

90
 or

 m
or

e
(R

eq
uir

ed
 sp

ac
e)

30
 or

 m
or

e
(R

eq
uir

ed
 sp

ac
e)

Approx 475
Approx 460

(Filter part)

Filter part

Approx 415

Approx 290
(Flexible tube part)

Ø80 hole
Ø80 hole

Piping and
Wiring intake

Mounting location

Outside line
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FXAQ63P

FXAQ63P

3D065066A
NOTES

1 Location of unit’s of Name Plate: Right side surface of casing.

2 In case of using infrared remote control, this position will be a signal receiver. Refer to the drawing of 
infrared remote control in detail.

Approx 400

Nr Name Description
1 Front panel
2 Front grill
3 Air outlet
4 Gas pipe Ø15.9mm Flare connection
5 Liquid pipe Ø9.5mm Flare connection
6 Drain hose VP13 (External dia. Ø18)
7 Grounding terminal M4
8 Right side pipe connection hole
9 Left side pipe connection hole

Dimensions for
full open
front panel

50 or more 50 or more
(Required space) (Required space)

Piping direction Piping directionName plate Note 2

Piping direction

120 or less
2500 or more
For installation
in high spaces

90
 or

 m
or

e
(R

eq
uir

ed
 sp

ac
e)

30
 or

 m
or

e
(R

eq
uir

ed
 sp

ac
e)

Approx 475
Approx 460

Filter part

Filter part
Approx 415

Ø80 hole
Ø80 hole

Piping and
Wiring intake

Mounting location

Outside line
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Binnenunit FXHQ 32A 63A 100A
Koelvermogen Nom. kW 3,6 7,1 11,2
Verwarmingsvermogen Nom. kW 4,0 8,0 12,5
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,107 0,111 0,237
Verwarmen Nom. kW 0,107 0,111 0,237

Afmetingen Unit Hoogte mm 235
Breedte mm 960 1.270 1.590
Diepte mm 690

Gewicht Unit kg 24 33 39
Behuizing Kleur Zuiver wit

Materiaal Hars
Ventilator-
luchtdebiet-50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 6,35 9,52

Gas Buitendia. mm 12,7 15,9
Afvoer VP20 (binnendia. 20/buitendia. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7G53

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels -
Bedrade afstandsbediening BRC1E52A/B / BRC1D52

Plafondonderbouwmodel

Voor brede ruimtes zonder verlaagd plafond en zonder 
vrije vloerruimte

 › Ideaal voor een comfortabele luchtstroom in brede ruimtes 
dankzij het coanda-effect: tot 100° uitblaashoek

 
 › Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,8 m kunnen uiterst eenvoudig 
en zonder vermogensverlies worden verwarmd of afgekoeld

 › Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 › De unit is eenvoudig monteerbaar in hoeken en smalle ruimtes, 
omdat 30 mm zijdelingse serviceruimte volstaat

 › Toevoer verse lucht in hetzelfde systeem geïntegreerd: 
geen extra ventilatie vereist, en dus lagere installatiekosten

 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde 
Dc-ventilatormotor en afvoerpomp

 › Deze stijlvolle unit past uitstekend bij elk interieur. 
De kleppen sluiten volledig wanneer de unit niet in werking is

FXHQ-A

BRc1E52A-B BRc7G53

FXHQ63A

//////////////////////

//////////////////////

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

Luchtuitlaat

Luchtinlaat

Belemmering

≥300

30 of meer  
(serviceruimte)

30 of meer  
(serviceruimte)

Opening toevoer verse lucht in behuizing

* Voert tot 10% verse lucht in de kamer binnen
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FXHQ32A

FXHQ63A
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Binnenunit FXUQ 71A 100A
Koelvermogen Nom. kW 8,0 11,2
Verwarmingsvermogen Nom. kW 9,0 12,5
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,090 0,200
Verwarmen Nom. kW 0,073 0,179

Afmetingen Unit Hoogte mm 198
Breedte mm 950
Diepte mm 950

Gewicht Unit kg 26 27
Behuizing Kleur Zuiver wit

Materiaal Hars
Ventilator-
luchtdebiet-50Hz

Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0
Verwarmen Hoog/Nom./Laag m³/min 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0

Luchtfilter Type Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0

Verwarmen Hoog/Nom./Laag dBA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52

Gas Buitendia. mm 15,9
Afvoer Binnendia. 20/buitendia. 26

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC7C58

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels -
Bedrade afstandsbediening BRC1E52A/B / BRC1D52

Cassette-plafondonderbouwmodel 
met vierzijdige luchtuitblaas 

Unieke Daikin unit voor hoge ruimtes zonder verlaagd 
plafond en zonder vrije vloerruimte

 › Zelfs ruimtes met een plafond tot 3,5m kunnen uiterst eenvoudig 
en zonder vermogensverlies worden verwarmd of afgekoeld

 › Kan eenvoudig worden gebruikt in nieuwbouw en in 
renovatieprojecten

 › U wilt de kamer renoveren? Met de afzonderlijke klepregeling 
kunnen één of meer kleppen eenvoudig worden gesloten via 
de bedrade afstandsbediening

 
 › Lager energieverbruik dankzij de speciaal ontwikkelde kleine 
buizenwarmtewisselaar, Dc-ventilatormotor en condenspomp

 › Deze stijlvolle unit past uitstekend bij elk interieur. De kleppen 
sluiten volledig wanneer de unit niet in werking is

 › Optimaal comfort gegarandeerd dankzij de automatisch 
afstemming van de luchtstroom op de vereiste belasting

 › Via de afstandsbediening kunnen 5 verschillende 
uitblaashoeken tussen 0 en 60° worden geprogrammeerd

 › Standaard condensafvoerpomp met een opvoerhoogte van 500mm 
verhoogt de flexibiliteit en zorgt voor een snellere installatie

FXUQ-A

BRc1E52A/B BRc7cB58

FXUQ-A

//////////////////////////////////////////////

≤500

VP20



133

Bi
nn

en
un

its

Gedetailleerde technische tekeningen

FXUQ-A
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Binnenunit FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Koelvermogen Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Verwarmingsvermogen Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,071 0,078 0,099 0,110
Verwarmen Nom. kW 0,068 0,075 0,096 0,107

Afmetingen Unit Hoogte mm 720 / 620 (1)
Breedte mm 750 950 1.150
Diepte mm 200

Gewicht Unit kg 22 26 29
Behuizing Kleur Ongelakt

Materiaal Verzinkte staalplaat
Ventilator-luchtdebiet-50Hz Koelen Hoog/Nom./Laag m³/min 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11/10,0 16,5/14,5/13,0
Ventilator-Externe statische druk - 50Hz Hoog/Nom. Pa 41/10 42/10 52/15 59/15 55/15
Luchtfilter Schimmelbestendig kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA 51 52 53 54
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag dBA 30/28,5/27 32/30/28 33/31/29 35/33/32
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 6,35 9,52

Gas Buitendia. mm 12,7 15,9
Afvoer VP20 (binnendia. 20/buitendia. 26)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 16
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)
Bedrade afstandsbediening BRC1D52 / BRC1E52A/B

(1) zonder staanders

Afgeschermd vloermodel

Ontworpen om te worden ingebouwd in wanden

 › Hoge ESP maakt flexibele installatie mogelijk 
 › Door de geringe hoogte past de unit perfect onder een raam
 › Past onopvallend in elk interieur: alleen de inlaat- en 
uitlaatroosters zijn zichtbaar

 › Dankzij een diepte van slechts 200 mm is bijzonder weinig 
inbouwruimte vereist

FXNQ-A

FXNQ-A

BRc4c65BRc1E52A-B
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Binnenunit FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Koelvermogen Nom. kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Verwarmingsvermogen Nom. kW 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,000
Vermogeninput - 
50Hz

Koelen Nom. kW 0,049 0,090 0,110
Verwarmen Nom. kW 0,049 0,090 0,110

Afmetingen Unit Hoogte mm 600
Breedte mm 1.000 1.140 1.420
Diepte mm 232

Gewicht Unit kg 27 32 38
Behuizing Kleur Zuiver wit (RAL9010) / donkergrijs (RAL7011)
Ventilator-luchtdebiet-50Hz Koelen Hoog/Laag m³/min 7/6 8/6 11/8,5 14/11 16/12
Luchtfilter Type Kunstharsnet
Geluidsvermogenniveau Koelen Nom. dBA -
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Laag dBA 35/32 38/33 39/34 40/35
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 6,35 9,52

Gas Buitendia. mm 12,7 15,9
Afvoer Buitendia. 21 (vinyl chloride)

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Stroom - 50Hz Max. zekeringsamp. (MFA) A 15
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening BRC4C65

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor gebruik in hotels BRC2E52C (met warmterecuperatie) / BRC3E52C (met warmtepomp)
Bedrade afstandsbediening BRC1D52 / BRC1E52A/B

Vloermodel

Voor airconditioning van de omliggende zone

 › Met de optionele achterplaat kan de unit als vrijstaand model 
worden toegepast

 › Door de geringe hoogte past de unit perfect onder een raam
 › Stijlvolle moderne omkasting, afwerking in puur wit (RAL9010) 
en ijzergrijs (RAL7011), past perfect in elk interieur

 › Vereist zeer weinig installatieruimte

 › Wandmontage vereenvoudigt het schoonmaken onder de unit, 
waar zich vaak stof verzamelt

 › Bedrade afstandsbediening eenvoudig integreerbaar in de unit

FXLQ-P

BRc1E52A/B BRc4c65

FXLQ20,25P

//////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

≥100mm

≥1.750mm

Vloermodel Wandmodel

>20mm

>20mm
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3TW32294-1

20 or moreFXLQ20-25P

Item Name Description
1 Liquid pipe connection Ø6.4 Flare connection
2 Gas pipe connection Ø12.7 Flare connection
3 Drain pipe connection O.D.Ø21
4 Switch box
5 Air f lter

100 or more 100 or more

Front of face
1000 or more

Discharge

Suction

1750 or more

Base

Required installation space

Piping hole (rear)

Level adjusting screw in standard accessory
4xM6

2-12x18 Oblong hole
Hole for f xing to the f oor

4-12x30 Oblong hole
Hole for fear mounting

Wiring hole (bottom) Piping hole (bottom)

FXLQ32-40P

Gedetailleerde technische tekeningen

FXLQ20-25P
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Gedetailleerde technische tekeningen

FXLQ50-63P
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Overzicht  
stijlvolle binnenunits

1 Sierpaneel BycQ140cG + BRc1E52A/B vereist 
2 Om stijlvolle binnenunits aan te sluiten is een BPMKS-unit vereist 
3 Voor RXySQ-units is een combinatie van RA-binnenunits en VRV-binnenunits niet toegelaten.

capaciteitsklasse (kW)

Aansluitbare buitenunits

R
Y

YQ
-T

R
X

YQ
-T

(9
)

R
X

Y
SQ

-P
8V

13

R
X

Y
SQ

-P
8Y

13

Type Model Productnaam 15 20 25 35 42 50 60 71

Cassette-
plafond-
inbouwmodel

Roundflow-cassette  
(incl. zelfreinigingsfunctie1)

FCQG-F     

Fully flat cassette FFQ-C      

Inbouw-
satellietmodel

Satellietmodel met lage 
inbouwhoogte

FDXS-F(9)      

Inbouwsatellietmodel met 
invertergestuurde ventilator

FBQ-D     

Wandmodel

Daikin Emura  
wandmodel

FTXG-LW/LS        

Wandmodel
CTXS-K
FTXS-K          

Wandmodel FTXS-G      

Plafond-
onderbouwmodel

Plafondonderbouwmodel FHQ-C     

Vloermodel

Nexura vloermodel FVXG-K       

Vloermodel FVXS-F       

Flexi-model FLXS-B(9)        

Afhankelijk van de toepassing kunnen Split en Sky Air 
binnenunits worden aangesloten op onze VRV IV 
en VRV III-S buitenunits. Raadpleeg de buitenunits 
portfolio voor combinatiebeperkingen.
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combineer VRV binnenunits 
met stijlvolle binnenunits 
op een VRV IV warmtepomp

Sluit enkel stijlvolle binnenunits 
aan op VRV III-S buitenunits 
op een VRV III-S warmtepomp

FVXG-K

Nexura

FXFQ-A

VRV-binnenunit

FXSQ-A

VRV-binnenunit

FTXG-LW

Daikin Emura

BPMKS967A2
VRV IV warmtepomp

RyyQ-T

RXyQ-T(9)

FcQG-F
BPMKS967A2

FTXG-LS - Daikin Emura

FVXG-K - Nexura BPMKS967A2

FBQ-D

VRV III-S warmtepomp

RXySQ-P8V

RXySQ-P8y

VRV warmtepomp in combinatie met 

stijlvolle binnenunits

Branch provider

Om Split en Sky Air binnenunits aan te sluiten  
op VRV buitenunits

BPMKS967A

BPMKS967B2

Branch provider BPMKS967B2 BPMKS967B3

Aansluitbare binnenunits 1~2 1~3

Max. aansluitbare capaciteit binnenunits 14,2 20,8
Max. aansluitbare combinatie 71+71 60+71+71
Afmetingen Hoogte x Breedte x Lengte mm 180x294x350
Gewicht kg 7 8
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ARGUMENTKAARTEN

Daikin Emura
Vorm Functie Opnieuw gedefinieerd

Voordelen
 › Een opmerkelijke combinatie van een minimalistisch design 
en technische perfectie

 › Stijlvol design in mat kristalwit en zilver
 › Fluisterstil geluidsniveau tot slechts 19 dBA 
 › Horizontale en verticale autoswing
 › Een intelligente sensor met 2 zones bespaart energie door de 
insteltemperatuur te verlagen wanneer niemand aanwezig 
is en de luchtstroom weg te leiden van aanwezige personen, 
waardoor koude tocht vermeden wordt

 › Weektimer
 › Online besturing  
Altijd alles onder controle, waar u ook bent 

Waarom kiezen voor Daikin Emura?

•	 Uniek design. Ontworpen in Europa voor Europa.

•	 Hoog seizoensrendement, verder verbeterd 

door energiebesparende technieken zoals 

een weektimer en een intelligente sensor.

•	 Optimaal comfort dankzij geavanceerde 

technologieën zoals de 2-zone intelligente 

sensor, de fluisterstille werking en de online 

besturing.

emura
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ARc466A1

Binnenunit FTXG 20LW/S 25LW/S 35LW/S 50LW/S
Behuizing Kleur wit of zilver
Afmetingen Unit H x B x D mm 303x998x212
Gewicht Unit kg 12
Luchtfilter Type Verwijderbaar/wasbaar/schimmelbestendig
Ventilator: luchtdebiet Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/min 8,9/6,6/4,4/2,6 10,9/7,8/4,8/2,9 10,9/8,9/6,8/3,6

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/min 10,2/8,4/6,3/3,8 11,0/8,6/6,3/3,8 12,4/9,6/6,9/4,1 12,6/10,5/8,1/5,0
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 54 59 60

Verwarmen dBA 56 59 60
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dBA 38/32/25/19 45/34/26/20 46/40/35/32

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dBA 40/34/28/19 41/34/28/19 45/37/29/20 47/41/35/32
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening ARC466A1

Wandmodel

Design op zijn best, met een maximaal rendement en 
een optimaal comfort

 › Seizoensrendement tot A+++
 › Opmerkelijke mix van minimalistisch design en technisch 
meesterschap, elegant uitgevoerd in zilver en antraciet of 
in mat kristalwit

 › Ontworpen als de perfecte balans tussen technologische 
perfectie en aerodynamische schoonheid

 › Online besturing (optie): regel het binnenklimaat van waar 
u ook bent, met behulp van een app, via uw lokale netwerk 
of via het internet

 › Fluisterstil in werking: u hoort nauwelijks dat de unit werkt. 
Het geluidsdrukniveau daalt tot 19dBA!

FTXG-LW/S

FTXG-LS
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FTXG50LW/S

Gedetailleerde technische tekeningen

FTXG20-35LW/S
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ARc466A6

c/FTXS-K

Binnenunit CTXS15K CTXS35K FTXS 20K FTXS 25K FTXS 35K FTXS 42K FTXS 50K FTXS 60G FTXS 71G
Behuizing Kleur Wit
Afmetingen Unit H x B x D mm 289x780x215 289x900x215 298x900x215 290x1.050x250
Gewicht Unit kg 8 11 12
Luchtfilter Type Verwijderbaar/wasbaar/schimmelbestendig
Ventilator: luchtdebiet Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/min 7,9/6,3/4,7/3,9 9,2/7,2/5,2/3,9 8,8/6,7/4,7/3,9 9,1/7,0/5,0/3,9 11,2/8,5/5,8/4,1 11,2/11,2/7,0/4,1 11,9/11,9/7,4/4,5 16,0/16,0/11,3/10,1 17,2/17,2/11,5/10,5

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/min 9,0/7,5/6,0/4,3 10,1/8,1/6,3/4,3 9,5/7,8/6,0/4,3 10,0/8,0/6,0/4,3 12,1/9,3/6,5/4,2 12,4/10,0/7,8/5,2 13,3/10,8/8,4/5,5 17,2/14,9/12,6/11,3 19,5/16,7/14,2/12,6
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 55 59 58 59 60 63

Verwarmen dBA 56 58 59 60 59 62
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dBA 37/31/25/21 42/35/28/21 40/32/24/19 41/33/25/19 45/37/29/19 45/39/33/21 46/40/34/23 45/41/36/33 46/42/37/34

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dBA 38/33/28/21 41/36/30/21 40/34/27/19 41/34/27/19 45/39/29/19 45/39/33/22 47/40/34/24 44/40/35/32 46/42/37/34
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening ARC466A6 ARC452A3

Wandmodel

Discreet, modern ontwerp voor optimale efficiëntie en 
comfort dankzij de intelligente sensor met 2 zones

 › Discreet, modern ontwerp. Zijn mooi geronde vorm sluit 
naadloos aan op de wand, wat resulteert in een onopvallende 
aanwezigheid die past in elk interieur.

 › Kwaliteitsvolle afwerking in mat kristalwit
 › Fluisterstil in werking: u hoort nauwelijks dat de unit werkt. 
Het geluidsdrukniveau daalt tot 19dBA!

 › Ideaal voor installatie in slaapkamers (klasse 20, 25) en grotere 
of onregelmatig gevormde woonruimtes (klasse 35, 42, 50)

 › Intelligente sensor met 2 zones: de luchtstroom wordt gericht 
naar een zone waar zich op dat moment geen personen 
bevinden; wanneer de sensor geen personen detecteert, 
wordt de unit automatisch overgeschakeld naar de energie-
efficiënte instelling (FTXS35,42,50K)

 › Online besturing (optie): regel het binnenklimaat van waar u 
ook bent, met behulp van een app, via uw lokale netwerk of 
via het internet

C/FTXS-K
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Gedetailleerde technische tekeningen

CTXS15K / FTXS20-25K

FTXS35-42K / CTXS35K
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Gedetailleerde technische tekeningen

FTXS50K

FTXS60G
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Gedetailleerde technische tekeningen

FTXS71G
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Logo grijs

Comfort boven alles
Met Nexura wordt uw leefwereld nog comfortabeler.  
De koelte van een zomerbries of de gezelligheid 
van een extra warmtebron creëert het hele jaar door 
een sfeer van welbehagen in uw woonruimte. Zijn 
onopvallende en tegelijk stijlvolle design met een 
voorpaneel dat bijkomende warmte uitstraalt, zijn lage 
geluidsniveau en zijn beperktere luchtdebiet toveren 
uw kamer om in een gerieflijke oase.

Verwarmingspaneel
Om ook koude dagen nog comfortabeler te maken, 
kan het aluminium voorpaneel van de Nexura-
unit opwarmen zoals een traditionele radiator. 
Het resultaat? Een comfortabel gevoel van warme 
lucht die u omgeeft. En alles wat u moet doen 
om deze unieke functie te activeren, is op de 
'stralingsknop' op de afstandsbediening drukken.

Waarom kiezen voor Nexura?

•	 Uniek verwarmingspaneel dat net als een traditionele radiator werkt

•	 Fluisterstille werking tot slechts 19 dBA

•	 Onopvallend en tegelijk stijlvol design

•	 Lager luchtdebiet, met een gelijkmatige verdeling van lucht in de ruimte

ARGUMENTKAARTEN

Het beste uit twee werelden

Puur comfort  
en design

Online controller
Altijd alles onder controle, waar u ook bent.
Regel het binnenklimaat van waar u ook bent, 
met behulp van een app, via uw lokale netwerk of 
via het internet

stralings-
warmte

Voordelen
 › Verticale autoswing
 › Weektimer
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ARc466A2

FVXG-K

Binnenunit FVXG 25K 35K 50K
Behuizing Kleur Zuiver wit (6,5Y 9,5/0,5)
Afmetingen Unit H x B x D mm 600x950x215
Gewicht Unit kg 22
Luchtfilter Type Verwijderbaar/wasbaar/schimmelbestendig
Ventilator: luchtdebiet Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/min 8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/min 9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 52 58

Verwarmen dBA 53 60
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil/Verwarmingspaneel dBA 39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening ARC466A2

(1) EER/cOP volgens Eurovent 2012, enkel voor gebruik buiten de EU (2) Nominaal rendement: koelen bij 35°/27° nominale belasting, verwarmen bij 7°/20° nominale belasting

Vloermodel met stralingswarmte 
via frontpaneel

Stijlvol vloermodel met stralingswarmte via frontpaneel voor 
een comfortabele warmte en een uiterst laag geluidsniveau

 › Het aluminium deel van het voorpaneel van de Nexura-
binnenunit kan opwarmen, net als een traditionele radiator, 
voor nog meer comfort op koude dagen

 › Nexura is stil en discreet en staat synoniem voor het beste in 
verwarmen en koelen, in comfort en design.

 › De binnenunit verdeelt de lucht op een fluisterstille manier. 
Bij koelen wordt niet meer dan slechts 22 dBA geproduceerd, 
bij verwarmen in stralingswarmtemodus nauwelijks 19 dBA. 
Ter vergelijking: het omgevingsgeluid in een stille ruimte 
bedraagt gemiddeld 40 dBA.

 › comfortabele verticale auto-swing garandeert een tochtvrije 
werking en voorkomt plafondvervuiling

 › Online besturing (optie): regel het binnenklimaat van waar u 
ook bent, met behulp van een app, via uw lokale netwerk of 
via het internet

 › Geschikt voor montage op de wand of gedeeltelijke inbouw 
in de wand

FVXG-K 
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Gedetailleerde technische tekeningen

FVXG25-35K

FVXG50K
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ARc452A1

FVXS-F

Binnenunit FVXS 25F 35F 50F
Behuizing Kleur Wit
Afmetingen Unit H x B x D mm 600x700x210
Gewicht Unit kg 14
Luchtfilter Type Verwijderbaar/wasbaar/schimmelbestendig
Ventilator: luchtdebiet Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/min 8,2/8,2/4,8/4,1 8,5/8,5/4,9/4,5 10,7/10,7/7,8/6,6

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/min 8,8/6,9/5,0/4,4 9,4/7,3/5,2/4,7 11,8/10,1/8,5/7,1
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 52 60

Verwarmen dBA 52 60
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dBA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening ARC452A1

(1) EER/cOP volgens Eurovent 2012, enkel voor gebruik buiten de EU (2) Nominaal rendement: koelen bij 35°/27° nominale belasting, verwarmen bij 7°/20° nominale belasting

Vloermodel

Vloermodel voor optimale verwarmingscomfort dankzij 
de dubbele luchtstroom

 › Door de geringe hoogte past de unit perfect onder een raam
 › Geschikt voor montage op de wand of gedeeltelijke inbouw 
in de wand

 › Het verticale auto-swingsysteem zet de uitblaaslamellen 
omhoog en omlaag om de lucht doeltreffend te verspreiden 
in de ruimte

 › Online besturing (optie): regel het binnenklimaat van waar u 
ook bent, met behulp van een app, via uw lokale netwerk of 
via het internet

FVXS-F
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Gedetailleerde technische tekeningen

FVXS25-35F

3D056135

FVXS25-35F unit (mm)

Main unit fixing screw

Note) 1. The mark (Y) shows piping direction

Main unit fixed screws

666 (half concealed)

Operation lamp

Timer lamp

Indoor unit ON/OFF switch

Signal receiver

Air outlet
selection
switch
(Inside)

Name plate

Drain
socket

Front panel fixed screws

Hole for splint
Hole for piping

Air flow

Required space

(for
maintenance)

(for
performance)

(Wall hole)

Wall hole for half concealed

Terminal block with earth
terminal

Liquid pipe (J6.4 CuT)

Gas pipe (J9.5 CuT)

Room temp. thermistor

Signal transmitter

Infrared remote control

Hole for splint

Hole for piping

Drain hose

Adjusting the air flow direction

Right/left (manual)

Upper air outlet

Lower air outlet

Upward air flow
limit (OFF)

Upward air flow
limit (ON)

Up/down (automatic)
Heat

(Heat pump model)

Hole for piping

Fo
rp

er
fo

rm
an

ce

58
4

(h
al

fc
on

ce
al

ed
)

(W
al

lh
ol

e)

Front panel fixed screws
(inside)

VP20
I.D. J20
O.D. J26
L 220

50 MIN 50 MIN

Cooling / dry

A

Model name label
95 (Half concealed)

85

Cool, dry

3D056136

FVXS50F unit (mm)

Main unit fixing screw

Note) 1. The mark (Y) shows piping direction

Main unit fixed screws

666 (half concealed)

Operation lamp

Timer lamp

Indoor unit ON/OFF switch

Signal receiver

Air outlet
selection
switch
(Inside)

Name plate

Drain
socket

Front panel fixed screws

Hole for splint
Hole for piping

Air flow

Required space

(for
maintenance)

(for
performance)

(Wall hole)

Wall hole for half concealed

Terminal block with earth
terminal

Liquid pipe (J6.4 CuT)

Gas pipe (J12.7 CuT)

Room temp. thermistor

Signal transmitter

Infrared remote control

Hole for splint

Hole for piping

Drain hose

Adjusting the air flow direction

Right/left (manual)

Upper air outlet

Lower air outlet

Upward air flow
limit (OFF)

Upward air flow
limit (ON)

Up/down (automatic)
Cooling / dry Heat

(Heat pump model)

Hole for piping

Fo
rp

er
fo

rm
an

ce

58
4

(h
al

fc
on

ce
al

ed
)

(W
al

lh
ol

e)

Front panel fixed screws
(inside)

VP20
I.D. J20
O.D. J26
L 220

50 MIN 50 MIN

A

Model name label
95 (Half concealed)

85

Cool, dry

FVXS50F
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ARc433B67

FLXS-B

Binnenunit FLXS 25B 35B9 50B 60B
Behuizing Kleur Amandelwit Amandelwit
Afmetingen Unit H x B x D mm 490x1.050x200 490x1.050x200
Gewicht Unit kg 16 17
Luchtfilter Type Verwijderbaar/wasbaar/schimmelbestendig
Ventilator: luchtdebiet Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/min 7,6/7,6/6,0/5,2 8,6/7,6/6,6/5,6 11,4/11,4/8,5/7,5 12,0/10,7/9,3/8,3

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/min 9,2/8,3/7,4/6,6 12,8/10,4/8,0/7,2 12,1/9,8/7,5/6,8 12,8/10,6/8,4/7,5
Geluidsvermogenniveau Koelen dBA 51 53 60

Verwarmen dBA 51 59 - 59
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dBA 37/34/31/28 38/35/32/29 47/43/39/36 48/45/41/39

Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dBA 37/34/31/29 46/36/33/30 46/41/35/33 47/42/37/34
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220-230 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Besturingssystemen Infrarood-afstandsbediening ARC433B67

 (1) EER/cOP volgens Eurovent 2012, enkel voor gebruik buiten de EU (2) Nominaal rendement: koelen bij 35°/27° nominale belasting, verwarmen bij 7°/20° nominale belasting

Flexi-model

Flexi-model, ideaal voor ruimtes zonder verlaagd plafond, 
kan zowel op het plafond als op de wand worden 
gemonteerd

 › Geschikt voor plafond- of laaggeplaatste wandmontage. 
Door de geringe hoogte past de unit onder een raam

 › Het verticale auto-swingsysteem zet de uitblaaslamellen 
omhoog en omlaag om de lucht doeltreffend te verspreiden 
in de ruimte

 › De afwezigheidsfunctie handhaaft de binnentemperatuur 
op het gewenste comfortniveau tijdens uw afwezigheid en 
bespaart zo energie.

 › Online besturing (optioneel): bedien uw binnenunit overal 
via een smartphone, laptop, pc, tablet of touchscreen

FLXS-B(9)
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Gedetailleerde technische tekeningen

FLXS25-35B(9)

FLXS50-60B
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Gedetailleerde technische tekeningen

FLXS25-35B(9)

FLXS50-60B
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Warm water
Efficiënte productie van warm water 
voor vloerverwarming, radiatoren en 
luchtbehandelingsunits, of voor de productie 
van sanitair warm water voor wastafels, 
baden en douches. Door warmterecuperatie 
te integreren in het VRV-systeem is de 
productie van warm water vrijwel gratis.
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Warm water

Lage-temperatuur hydrobox 
HXy-A 158
 

Hoge-temperatuur hydrobox 
HXHD-A 160

Accessoires voor warm water 163
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HXy-A

Binnenunit HXY 080A 125A
Koelvermogen Nom. kW 8,0 12,5
Verwarmingsvermogen Nom. kW 9,0 14,0
Afmetingen Unit H x B x D mm 890x480x344
Gewicht Unit kg 44
Behuizing Kleur Wit

Materiaal Voorgelakte metaalplaat
Geluidsdrukniveau Nom. dBA -
Werkbereik Verwarmen Omgeving Min.~Max. °C -20~24

Waterzijde Min.~Max. °C 25~45
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Koelmiddelcircuit Diameter aan gaszijde mm 15,9

Diameter aan vloeistofzijde mm 9,5
Watercircuit Diameter leidingaansluitingen inch G 1”1/4 (vrouwelijk)
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom Aanbevolen zekeringen A 6~16

Hydrobox voor lage 
temperaturen voor VRV

Voor hoog efficiënt verwarmen en koelen van ruimtes

 › Lucht-water aansluiting op VRV voor toepassingen zoals 
vloerverwarming, luchtbehandelingsunits, lage-temperatuur 
radiatoren,...

 › Temperatuur uitgaand water van 5°c tot 45°c zonder elektrische 
verwarming

 › Indrukwekkend werkbereik: productie van koud/warm water bij 
buitentemperaturen van -20 tot +43°c

 › Bespaart tijd op het systeemontwerp aangezien alle onderdelen 
aan de waterkant volledig ingebouwd zitten met een rechtstreekse 
regeling voor de temperatuur van het uitgaande water.

 › Plaatsbesparend, modern wandmodeldesign
 › Geen gasaansluiting of oliereservoir vereist
 › Kan worden aangesloten op VRV IV met warmterecuperatie en 
warmtepomp

HXY-A

VRV IV warmtepomp 
VRV IV warmterecuperatie

Lagetemp.-radiator

Luchtbehandelingsunit

Vloerverwarming

Vloeistofleiding

F1, F2 communicatie
Gasleiding

Warm/koud water VRV binnenunits
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Gedetailleerde technische tekeningen

HXY-A

HXY-A

HXY-A

3D079938

Required space for service and ventilation

Holes (Ø12) for fixation to the wall
Water out connection (1-1/4” F BSP)
Water in connection (1-1/4” F BSP)
Refrigerant liquid connection Ø9.52 (flare)
Refrigerant suction connection Ø15.9 (flare)
Pump
User interface
Safety valve (pressure)
Air purge
Expansion vessel
Pressure gauge
Heat exchanger (refrigerant / water)
Shut off valve with drain / fill valve (1-1/4” F BSP) (included accessory)
Water filter
Power supply / Communication wire entrance
Service door
Switchbox terminals

HXY-A

3D079876

ES
P 

(kP
a)

Flow (l/m)

            :unit ESP @ 4000rpm (ΔT = 5°C)
            :unit ESP @ 3800rpm (ΔT = 8°C)
Δ: max. ESP if deltaT = 5°C (heating nominal)
: max. ESP if deltaT = 5°C (cooling nominal)

ESP: External Static Pressure
Flow: Waterflow through the unit

NOTES

1 Selecting a flow outside the curves can cause damage to or malfunctioning of the unit. See also minimum and maximum allowed flow in technical specifications.
2 Water quality must be according to EN directive EC 98/83 EC.
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EKHWP-BEKHTS-Ac

HXHD-A

Binnenunit HXHD 125A
Verwarmingsvermogen Nom. kW 14,0
Afmetingen Unit H x B x D mm 705x600x695
Gewicht Unit kg 92
Behuizing Kleur Metaalgrijs

Materiaal Voorgelakte metaalplaat
Geluidsdrukniveau Nom. dBA 42 (1) / 43 (2)

Fluisterstille nachtstand Niveau 1 dBA 38
Werkbereik Verwarmen Omgeving Min.~Max. °C -20~20 / 24 (3)

Waterzijde Min.~Max. °C 25~80
Sanitair warm 
water

Omgeving Min.~Max. °CDB -20~43
Waterzijde Min.~Max. °C 45~75

Koelmiddel Type / GWP R-134a / 1.430
Vulling kg 2
Vulling TCO

2
Eq 2,9

Koelmiddelcircuit Diameter aan gaszijde mm 12,7
Diameter aan vloeistofzijde mm 9,52

Watercircuit Diameter leidingaansluitingen inch G 1" (vrouwelijk)
Waterverwarmingssysteem Watervolume Min.~Max. l 20~200

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/220-240
Stroom Aanbevolen zekeringen A 20

(1) De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 55°c; LW 65°c (2) De geluidsniveaus worden gemeten bij: EW 70°c; LW 80°c (3) Lokale instelling

Hydrobox voor hoge 
temperaturen voor VRV

Voor een efficiënte productie van warm water en ruimteverwarming

 › Lucht-naar-wateraansluiting op VRV voor toepassingen zoals 
badkamers, wasbakken, vloerverwarming, radiatoren en 
luchtbehandelingsunits

 › Wateruittredetemperaturen van 25 tot 80°c zonder elektrische 
bijverwarming

 › Gratis verwarming door afgevoerde warmte uit gekoelde ruimten 
toe te voeren naar ruimten waar verwarming of warm water nodig is

 › Gebruikt warmtepomptechnologie voor de 
warmwaterbereiding: tot 17% zuiniger dan een gasketel

 › Mogelijkheid om zonnecollectoren aan te sluiten op de sanitaire 
warmwatertank

 › Indrukwekkend werkbereik: warmwaterproductie bij 
buitentemperaturen van -20 tot +43°c

 › Bespaart tijd op het systeemontwerp aangezien alle onderdelen 
aan de waterkant volledig ingebouwd zitten met een rechtstreekse 
regeling voor de temperatuur van het uitgaande water.

 › Diverse bedieningsmogelijkheden met weersafhankelijk 
instelpunt of thermostaatregeling

 › De binnenunit en sanitaire warmwatertank kunnen op elkaar 
worden geplaatst om plaats te besparen, of naast elkaar worden 
gemonteerd als de beschikbare hoogte beperkt is.

 › Geen gasaansluiting of oliereservoir vereist
 › Aansluitbaar op VRV IV-warmterecuperatie

HXHD-A

VRV-warmterecuperatie 
(REyQ8-54T)

BS-box

BS-box Hydrobox voor enkel 
verwarmen voor VRV 

Sanitair 
warmwaterreservoir

Daikin 
zonnepaneel

Sanitair warm water

Lagetemp.-radiator

Luchtbehandelingsunit

Vloerverwarming

VRV binnenunits

25°c - 35°c

45°c - 75°c

25°c - 75°c

45°c - 75°c

Vloeistofleiding

F1, F2 communicatie

Gasleiding

Warm water

Afvoergasleiding
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Gedetailleerde technische tekeningen

HXHD-A

HXHD-A

HXHD-A

3TW59914-1B(1)

If required (e.g. Wall  xation)
Pressure gauge can be removed from water lter, maximum distance 
between water lter and pressure gauge ± 600 mm Left Installation

Detail A

Detail A
Scale 1/3 Right installation

1 Remote control (delivered as accessory)
Installation location is outside the unit

2 Discharge pipe connection ø12.7 solder (R410a)
3 Liquid pipe connection ø9.5 solder (R410a)
4 R134a Service ports 5/16”  are (2x)
5 Pressure gauge
6 Blow off valve
7 Drain valve water circuit
8 Air purge
9 Shut-off valves (2x)

10 Water  lter
11 Water in connection G 1° (female)
12 Water out connection G 1° (female)
13 Control wiring intake (knock-out hole ø37)
14 Power supply wiring intake (knock-out hole ø37)
15 Knock-out holes for refrigerant piping and water piping
16 Levelling feet
17 Discharge stop valve ø12.7 solder (R410a)
18 Liquid stop valve ø9.5 solder (R410a)

HXHD-A

3TW59914-1B(2)

Left Installation

Screw  xation of top plate 
(both sides)

Min. 600
(Space required for switch box removal)

Right installation
Upwiring

Model A B C
HXHD-A 355 270 300
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Gedetailleerde technische tekeningen

HXHD-A

HXHD-A

3TW60669-1

unit ESP without DHW 3way valve
unit ESP including DHW 3way valve

Note:
In case of stand alone tank, available ESP during DHW mode: to be con rmed

1. The ESP curves are the maximum ESP curve for different ∆T types (pump rpm = 4400  ∆T = 5°C; pump rpm = 4000 for  ∆T = 10°C).
 The pump of the indoor module is inverter controlled and controls to have a  xed  ∆T between return and leaving water temperature.
2. In case of installing a demestic hot water tank there is an additional pressure drop over the three way valve (delivered as accessory with the tank).

ESP: external static pressure
Flow: water ow through the unit

Warning:
1. Selecting a  ow outside the curve can cause damage to or malfunction of the unit. See also minimum and maximum allowed water  owrange
 in the technical speci cations.
2. Water quality must be according to EN directive EC 98/83 EC.

ES
P 

[k
Pa

]

Flow [l/min]

 (heating)
(heating)
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EKHTS260AcEKHTS200Ac

Accessoire EKHTS 200AC 260AC
Behuizing Kleur Metaalgrijs

Materiaal Gegalvaniseerd staal (gecoate metaalplaat)
Afmetingen Unit Hoogte Geïntegreerd op 

de binnenunit
mm

2.010 2.285

Breedte mm 600
Diepte mm 695

Gewicht Unit Leeg kg 70 78
Tank Watervolume l 200 260

Materiaal Roestvrij staal (EN 1.4521)
Maximale watertemperatuur °C 75
Isolatie Warmteverlies kWu/24u 1,2 1,5

Warmtewisselaar Aantal 1
Buismateriaal Duplex staal (EN 1.4162)
Oppervlak voorkant m² 1,56
Volume interne warmtewisselaar l 7,5

Sanitair warmwaterreservoir

Stapelbare roestvrijstalen sanitaire warmwatertank

 › De binnenunit en sanitaire warmwatertank kunnen op elkaar 
worden geplaatst om plaats te besparen, of naast elkaar 
worden gemonteerd als de beschikbare hoogte beperkt is.

 › Beschikbaar met een volume van 200 en 260 liter
 › Warmteverlies wordt tot een minimum beperkt dankzij isolatie 
van hoge kwaliteit

 › Op geregelde tijdstippen verwarmt de binnenunit het water 
op tot 60°c, om bacteriegroei te voorkomen

 › Efficiënt opwarmen van de temperatuur: van 10°c naar 50°c in 
slechts 60 minuten

EKHTS-AC

Accessoire EKHWP 300B 500B
Afmetingen Unit Breedte mm 595 790

Diepte mm 615 790
Gewicht Unit Leeg kg 59 93
Tank Watervolume l 300 500

Maximale watertemperatuur °C 85
Isolatie Warmteverlies kWu/24u 1,3 1,4

Warmtewisselaar Sanitair warm 
water

Buismateriaal Roestvrij staal
Oppervlak voorkant m² 5,8 6
Volume interne warmtewisselaar l 27,9 29
Bedrijfsdruk bar 6
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K 2.790 2.900

Vullen Buismateriaal Roestvrij staal
Oppervlak voorkant m² 2,7 3,8
Volume interne warmtewisselaar l 13,2 18,5
Bedrijfsdruk bar 3
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K 1.300 1.800

Hulpzonneverwarming Buismateriaal Roestvrij staal
Oppervlak voorkant m² - 0,5
Volume interne warmtewisselaar l - 2,3
Bedrijfsdruk bar 3
Gemiddeld specifiek thermisch vermogen W/K - 280

Sanitair warmwaterreservoir

Kunststof reservoir voor sanitair warm water met 
ondersteuning door zonne-energie

 › Beschikbaar met een volume van 300 en 500 liter
 › Grote opslagtank voor warm water die op elk moment sanitair 
warm water kan leveren

 › Warmteverlies wordt tot een minimum beperkt dankzij isolatie 
van hoge kwaliteit

 › Ondersteuning voor ruimteverwarming mogelijk (enkel bij 
500l-tank)

EKHWP-B

EKHWP300B
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Pompstation

 › Bespaar energie en verminder de cO
2
-uitstoot met een 

zonnesysteem voor de productie van sanitair warm water
 › Pompstation kan worden aangesloten op drukloos 
zonnesysteem

 › Pompstation en besturing zorgen voor het overbrengen van 
zonnewarmte naar de tank voor sanitair warm water

EKSRPS

EKSRPS3

Accessoire EKSRPS 3
Montage Op zijkant van tank
Afmetingen Unit H x B x D mm 815x230x142
Besturing Type Digitale temperatuurverschil-controller met volle-tekst-display

Stroomverbruik W 2
Voeding Spanning V 230
Sensor Temperatuursensor zonnepaneel Pt1000

Sensor voorraadtank PTC
Retourstroomsensor PTC
Sensor voor toevoertemperatuur en debiet Spanningsignaal (3,5V gelijkstroom)

EKSV-P

EKSH-P

Accessoire EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Afmetingen Unit H x B x D mm 2.000x1.006x85 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Gewicht Unit kg 35 42
Volume l 1,3 1,7 2,1
Oppervlak Buiten m² 2,01 2,6

Opening m² 1,79 2,35
Vochtopslorper m² 1,8 2,36

Coating Micro-therm (absorptie max. 96%, emissie ca. 5% +/-2%)
Vochtopslorper Harpvormige koperbuizenopstelling met lasergelaste aluminiumplaat met uiterst selectieve bekleding
Beglazing Enkel veiligheidsglas, +/- 92% doorlatend
Toegestane dakhelling Min.~Max. ° 15~80
Bedrijfsdruk Max. bar 6
Temperatuur bij stilstand Max. °C 200

Zonnecollector 

Thermische zonnecollector voor de productie van 
warm water

 › Zonnecollectoren kunnen tot 70% van de nodige energie 
leveren voor uw productie van warm water - een enorme 
kostenbesparing

 › Verticale of horizontale zonnecollector voor sanitaire 
warmwaterproductie

 › Hoog-efficiënte collectoren zetten alle kortegolfzonnestralingen 
in warmte om dankzij hun uiterst selectieve bekleding

 › Kan eenvoudig op de dakpannen worden geïnstalleerd

EKS(H/V)-P
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Biddle-luchtgordijnen
Biddle luchtgordijnen bieden een zuinige 

oplossing voor handelaars en consultants 

die een efficiënte klimaatscheiding wensen 

aan alle winkel- en kantooringangen. 
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Biddle luchtgordijnen 
aangesloten op Daikin warmtepompen

‘Open deur’ winkels

Hoewel de kleinhandel en andere commerciële 
handelszaken de klantvriendelijkheid van 
'opendeurwinkels' op prijs stellen, brengen open 
deuren ook een gigantisch verlies van warme of 
koude lucht en dus van energie met zich mee. De 
Biddle-luchtgordijnen houden de binnentemperatuur 
op peil en leveren zo een aanzienlijke besparing 
op. Bovendien nodigen ze klanten uit om binnen te 
komen in een aangename winkel- en werkomgeving.

Hoog rendement en 
lage cO

2
-uitstoot

Een efficiënte scheiding van buiten- en binnenklimaat 
beperkt warmteverliezen door opengaande deuren en 
verhoogt de efficiëntie van het warmtepompsysteem. 
Een combinatie van Biddle luchtgordijnen met 
Daikin warmtepompen resulteert in besparingen tot 
72%, in vergelijking met elektrische luchtgordijnen, 
en een terugverdientijd van minder dan 1,5 jaar! 

Vrijhangend (F)

cassette (c)

Ingebouwd (R)

Biddle-luchtgordijn voor aansluiting op 
VRV (CYV) of op ERQ (CYQ)

Er zijn 2 uitvoeringen van Biddle-luchtgordijnen: 
een om op VRV aan te sluiten en een voor ERQ. 
Ze zijn allebei verkrijgbaar in deurbreedten van 

Biddle comfort-luchtgordijnen

3,8m

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

3,3m

3,0m 3,0m2,8m

2,5m 2,5m

3,5m

Voorwaarden voor 
installatie

Gunstig
bijv: overdekt winkel- 
centrum of ingang met 
draaideur

Normaal
Bijv.: weinig rechtstreekse wind, 
geen tegenovergestelde open 
deuren, gebouw met enkel 
benedenverdieping

Ongunstig
Bijv.: ligging op een 
hoek of plein, meerdere 
verdiepingen en/of 
open trap

S M L XL S M L XL M L XL

4

3

2

1

Deurhoogte (m)

Nomenclatuur Biddle comfort-luchtgordijnen 

Welk luchtgordijn biedt 
de beste oplossing?

cA V S 150 DK 80 F S c
Controller (standaard)

Kleur. B=wit(RAL6010), S: grijs (RAL9006)

Installatietype: F=Vrijhangend, C=Cassette, R=Ingebouwd

Capaciteitsklasse (kW)

Daikin directe expansie

Deurbreedte (cm)

Bereik. S=Small, M=Medium, L=Large, XL= Extra Large

Aansluitbaar op VRV

Biddle comfort-luchtgordijn

1 tot 2,5 meter. Hieronder ziet u een overzicht van de 
verschillende versies en beschikbare deurhoogten.

Biddle-luchtgordijnen
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Biddle comfort-luchtgordijn (ca)

VRV

Netwerksysteem

Integratie in een VRV totaaloplossing

CYVS/M/L-DK-F/C/R

 › Aansluitbaar op VRV met warmterecuperatie en 
warmtepomp

 › VRV is een van de eerste DX-systemen die op 
luchtgordijnen kunnen worden aangesloten

 › Vrijhangend model (F): eenvoudige montage aan 
de wand

 › cassettemodel (c): gemonteerd in een verlaagd 
plafond, waarbij enkel het sierpaneel zichtbaar is

 › Verzonken model (R): netjes verborgen in het plafond
 › Levert nagenoeg kosteloze luchtgordijnverwarming 
door recuperatie van warmte van de binnenunits in 
koelmodus (in geval van VRV met warmterecuperatie)

 › Eenvoudige en snelle montage aan een lagere 
prijs omdat geen extra watersystemen, boilers en 
gasaansluitingen vereist zijn

 › GEPATENTEERDE TEcHNOLOGIE: Maximale energiezuinigheid 
dankzij nagenoeg onbestaande turbulentie, optimale 
luchtstroom en de toepassing van geavanceerde 
uitblaas-gelijkrichter-technologie

 › Efficiëntie luchtscheiding (ca. 85%), wat 
warmteverlies en vereiste verwarmingscapaciteit 
binnenunits aanzienlijk beperkt

Terugverdientijd van minder dan 1,5 jaar 

12.000
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elektrisch luchtgordijn
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Daikin-warmtepomp met 
Biddle-luchtgordijn*
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* Berekening terugverdientijd op basis van het volgende: Luchtgordijn is 9 uur/dag – 156 dagen/jaar (1404 uur/jaar) in gebruik. Jaarlijks energieverbruik van een elektrisch 

luchtgordijn: 3.137 EUR (cOP = 0,95). Doorsnee installatiekost: 1.000 EUR; Doorsnee kostprijs uitrusting: 2.793 EUR. Jaarlijks energieverbruik voor cyQS200DK100FBN en  

ERQ100AV: 748 EUR (cOP 4.00). Doorsnee installatiekost: 2.000 EUR; Doorsnee kostprijs uitrusting: 5.150 EUR. Berekening op basis van stroomtarief: 0,1705 EUR/kWu

Biddle-luchtgordijn 
voor VRV
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Biddle-luchtgordijn voor VRV

CYVM150DK80FSC CYVM150DK80CSN CYVM150DK80RSN

Klein Gemiddeld

CYVS100DK80 
*BN/*SN

CYVS150DK80 
*BN/*SN

CYVS200DK100 
*BN/*SN

CYVS250DK140 
*BN/*SN

CYVM100DK80 
*BN/*SN

CYVM150DK80 
*BN/*SN

CYVM200DK100 
*BN/*SN

CYVM250DK140 
*BN/*SN

Verwarmingsvermogen Snelheid 3 kW 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Opgenomen 
vermogen

Enkel ventilator Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Verwarmen Nom. kW 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Delta T Snelheid 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Behuizing Kleur BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Afmetingen Unit Hoogte F/C/R mm 270/270/270

Breedte 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 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Diepte F/C/R mm 590/821/561

Vereiste plafondruimte > mm 420
Hoogte van deur Max. 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) 2,3 (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)
Breedte van deur Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Gewicht Unit kg 56 66 83 107 57 73 94 108
Ventilator-luchtdebiet Verwarmen Snelheid 3 m³/u 1.164 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Geluidsdrukniveau Verwarmen Snelheid 3 dBA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof/Buitendia./Gas/Buitendia. mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Vereiste accessoires (dienen afzonderlijk besteld te worden) Daikin bedrade afstandsbediening (BRC1E52A/B of BRC1D52)
Voeding Spanning V 230

Groot

CYVL100DK125*BN/*SN CYVL150DK200*BN/*SN CYVL200DK250*BN/*SN CYVL250DK250*BN/*SN

Verwarmingsvermogen Snelheid 3 kW 15,6 23,3 29,4 31,1
Opgenomen 
vermogen

Enkel ventilator Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88
Verwarmen Nom. kW 0,75 1,13 1,50 1,88

Delta T Snelheid 3 K 15 14 12
Behuizing Kleur BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Afmetingen Unit Hoogte F/C/R mm 370/370/370

Breedte 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
Diepte F/C/R mm 774/1.105/745

Vereiste plafondruimte > mm 520
Hoogte van deur Max. 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)
Breedte van deur Max. m 1,0 1,5 2,0 2,5
Gewicht Unit kg 76 100 126 157
Ventilator-luchtdebiet Verwarmen Snelheid 3 m³/u 3.100 4.650 6.200 7.750 
Geluidsdrukniveau Verwarmen Snelheid 3 dBA 53 54 56 57 
Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Leidingaansluitingen Vloeistof/Buitendia./Gas/Buitendia. mm 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Vereiste accessoires (dienen afzonderlijk besteld te worden) Daikin bedrade afstandsbediening (BRC1E52A/B of BRC1D52)
Voeding Spanning V 230

(1) Gunstige voorwaarden: overdekt winkelcentrum of ingang met draaideur (2) Normale voorwaarden: weinig directe wind, geen tegenoverliggende open deuren, gebouw met enkel benedenverdieping (3) Ongunstige voorwaarden: ligging op een hoek of 

plein, meerdere verdiepingen en/of open trap
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REMARKS

1	 The	2,500mm	large	devices	have	3	suspension	brackets,	where	the	third	bracket	is	mounted	at	half	the	length	of	the	device.

Suction	grid	
with	filter	

Type L H D U A B
CYVS-DK-FBN/FSN
CYVM-DK-FBN/FSN

1,000	-	1,500	
2,000	-	2,500 270 590 93 171 119

CYVL-DK-FBN/FSN 1,000	-	1,500	
2,000	-	2,500 370 774 124.5 245.5 200

CYVS_DK_FBN/FSN
CYVM_DK_FBN/FSN
CYVL_DK_FBN/FSN
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CYVS_DK_CBN/CSN
CYVM_DK_CBN/CSN
CYVL_DK_CBN/CSN

CU0955X-000
REMARKS

1	 The	2,500mm	large	devices	have	3	suspension	brackets,	where	the	third	bracket	is	mounted	at	half	the	length	of	the	device.

2	 The	mounting	holes	for	finishing	profiles	in	a	lowered	ceiling	(L+8)	x	(D+8)	mm

The	finishing	profiles	are	
supplied	separately.

Suction	grid	
with	filter	

Screw-eye	M6

Number	of	suction	grids	per	device
Device	length Number Suction	grid	length
1000	/	1500 1 1,000	/	1,500
2000	/	2500 2 1,000	/	1,250

*1	drain	grid	per	device

Type L H D U A B E F G
CYVS-DK-CBN/CSN
CYVM-DK-CBN/CSN

1,000	-	1,500	
2,000	-	2,500 270 821 93 171 119 250 411 260

CYVL-DK-CBN/CSN 1,000	-	1,500	
2,000	-	2,500 370 1,105 124.5 245.5 200 181.5 563.5 360

Gedetailleerde technische tekeningen

CYVS_DK_FBN/FSN  /  CYVM_DK_FBN/FSN  /  CYVL_DK_FBN/FSN

CYVS_DK_CBN/CSN  /  CYVM_DK_CBN/CSN  /  CYVL_DK_CBN/CSN
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REMARKS

1	 The	2,500mm	large	devices	have	3	suspension	brackets,	where	the	third	bracket	is	mounted	at	half	the	length	of	the	device.

2	 Holes	(for	finishing	profiles)	-	drain	(L+8)	x	(E+8)	mm	-	suction	(L+8)	x	(G+8)	mm.

The	finishing	profiles	are	
supplied	separately.

Suction	grid	
with	filter	

Number	of	ducts	per	device
Type 1000 1500 2000 2500

CYVS-DK-RBN/RSN
CYVM-DK-RBN/RSN 5 7 10 12
CYVL-DK-RBN/RSN 3 5 6 8

Number	of	suction	grids	per	device
Device	length Number Suction	grid	length
1000	/	1500 1 1,000	/	1,500
2000	/	2500 2 1,000	/	1,250

*1	drain	grid	per	device

Type L H D S U A B E F G J K M T
CYVS-DK-RBN/RSN
CYVM-DK-RBN/RSN 1,000	-	1,500	

2,000	-	2,500 270 561 80-
125 90 171 119 92 139 260 308 Ø160 1044-1544	

2044-2544
1048-1548	
2048-
2548

CYVL-DK-RBN/RSN 1,000	-	1,500	
2,000	-	2,500 370 745 80-

125 121.5 245.5 200 123.5 170 360 408 Ø250 1044-1544	
2044-2544

1048-1548	
2048-
2548

No	ducts	are	supplied

No	ducts	are	supplied

CYVS_DK_RBN/RSN
CYVM_DK_RBN/RSN
CYVL_DK_RBN/RSN

Gedetailleerde technische tekeningen

CYVS_DK_RBN/RSN  /  CYVM_DK_RBN/RSN  /  CYVL_DK_RBN/RSN
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Ventilatie & 
luchtbehandeling
Daikin heeft het grootste assortiment in 

DX‑ventilatie in de markt.

Met een uitgebreid gamma ventilatie‑oplossingen, 

van kleine warmterecuperatie‑ventilatie units 

tot grootschalige luchtbehandelingsunits 

helpen wij onze klanten om een frisse, 

gezonde en comfortabele omgeving te 

creëren in kantoren, hotels, winkels en 

andere commerciële omgevingen.
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Luchtbehandeling

 

Luchtbehandelingstoepassingen 
Overzicht en regelingsmogelijkheden 177
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Ventilatie

VENTILATIE
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Ventilatie

DAIKIN LUcHTBEHANDELINGSUNIT EN ERQ/VRV PLUG & PLAy AANSLUITING
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Luchtbehandelingstoepassingen

Uitgebreid gamma voor luchtdebiet 
Voor toepassingen waar grote volumes behandelde 
frisse lucht nodig zijn (grote atriums, feestzalen, enz.), 
zijn luchtbehandelingsunits de ideale oplossing. 
Het grote gamma luchtbehandelingsunits van Daikin 
kan luchtstromen aan van 500m³/uur tot 140.000 m³/uur. 

De luchtbehandelingsunit kan worden ontworpen 
zodat hij de luchtstroom levert die u nodig hebt. 
Dit gebeurt via de specifieke afmetingen van de 
leidingdoorsnede die bij installatie beschikbaar zijn.

Daikin verse lucht-pakket - plug & play 

De D-AHU Professionele en Energie-serie bieden een 
complete oplossing inclusief unitbesturing (EKEXV, 
EKEQ, DDc controller), in de fabriek gemonteerd en 
geconfigureerd, plug & play met onze ERQ en VRV 
condensatie-units.
De eenvoudigste oplossing omdat u tijd bespaart en 
slechts één punt voor contact heeft!

Return op investering 

De luchtbehandelingsunit (AHU) is essentieel voor 
een doeltreffend klimaatregelingsysteem en de 
besparingen die worden gerealiseerd door onze 
geavanceerde ontwerpen en bedrijfsrendementen 
zorgen voor een snelle terugbetaling van de 
investering. Onze AHU Energy-reeks werd ontworpen 
om unieke prestaties te leveren en de verbruikte 
energie te beperken zodat de energiefactuur kan 
worden verlaagd. Over de volledige verwachte 
15-jarige levensduur van de installatie zal dit resulteren 
in een aanzienlijke besparing, zeker in een periode 
waarin de energieprijzen onophoudelijk stijgen.

Voorgedefinieerde bouwgroottes 

Er zijn 27 gestandaardiseerde bouwgroottes 
beschikbaar, die een optimale combinatie vormen 
tussen financiële waarde en productiestandaardisatie. 
Dankzij Daikin's eigen ontwerp (sectie per sectie) 
kunnen de afmetingen van units per centimeter 
worden aangepast en ter plaatse worden 
geassembleerd, zonder lassen, zodat ze perfect zijn 
aangepast aan de beschikbare ruimte in uw gebouw.

Componenten met hoge efficiëntie

Alle luchtbehandelingsunits van Daikin zijn speciaal 
ontworpen voor een optimaal energierendement. 
Panelen uit polyurethaan of minerale wol garanderen 
een uitstekende thermische isolatie. Met het meest 
uitgebreide gamma filters voldoet u aan de strengste 
eisen.
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Professioneel

750 m3/uur
tot 144.000 m3/uur

Energie

750 m3/uur
tot 100.000 m3/uur

Compact

500m3/uur
tot 25.000 m3/uur

Professioneel
 › Voorgeconfigureerde 
bouwgroottes 

 › Op maat gemaakt van individuele 
klanten

 › Modulaire constructie

Energie
 › High-end oplossing voor 
geoptimaliseerd energieverbruik

 › componenten met hoge 
efficiëntie

 › Hoge return op investering

Compact
 › Voorgeconfigureerde 
bouwgroottes

 › Plug & play-ontwerp
 › Ec-ventilatortechnologie
 › Warmtewiel met hoog 
rendement

 › compacte vormgeving

NIEUW

Luchtbehandelingstoepassingen
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Toepassingen luchtbehandelingsunit

Waarom ERQ en VRV-condensatie-units gebruiken 
voor aansluitingen aan luchtbehandelingsunits?

Hoog rendement

Daikin warmtepompen staan   bekend om 
hun hoge energie-efficiëntie. Het combineren 
van een luchtbehandelingsunit met een 
warmterecuperatiesysteem is nog efficiënter, want 
een kantoorsysteem kan vaak in koelingsmodus zijn 

terwijl de buitenlucht te koud is om naar binnen te 
worden geleid in onbehandelde toestand. In dat 
geval wordt de warmte van de kantoren gewoon 
overgedragen om de koude binnenkomende verse 
lucht op te warmen. 

Buitenlucht = 10°c

Frisse lucht van 21°c. 

Het temperatuurverschil met de 

buitenlucht wordt gratis opgewarmd 

door warmterecuperatie via 

het airconditioningsysteem

Binnentemperatuur van 

22°c, moet worden gekoeld 

omwille van zonnestraling. 

De overtollige warmte kan 

worden overgedragen naar 

de luchtbehandelingsunit.

Snelle reactie op veranderende belastingen 
resulteert in hoog comfortniveau

De Daikin ERQ- en VRV-units reageren snel op 
schommelingen in de temperatuur van de 
toegevoerde lucht, zodat de binnentemperatuur 
stabiel blijft en het comfort van de eindgebruiker 
wordt verhoogd. De ultieme oplossing is het VRV-
gamma dat het comfort nog meer verhoogt dankzij 
continu verwarmen, ook tijdens ontdooien.

Eenvoudig design,  
gemakkelijk te installeren

Het systeem is eenvoudig te ontwerpen en installeren 
omdat er geen extra watersystemen zoals stoomketels, 
tanks, gasaansluitingen, enz. moeten worden voorzien. 
Op die manier worden zowel de totale investering als 
de bedrijfskosten gereduceerd.

VRV IV of ERQ 

condensatie-unit

Elektronische  

interface (EKEQ)

Expansieventiel

(EKEXV)

In de fabriek gemonteerd en 

gelast 'verse lucht'-pakket

gas

vloeistof

DAIKIN verse-lucht pakket
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Flexibele bedieningsmogelijkheden voor luchtbehandelingsunits

Voor een maximale gebruiksflexibiliteit 
zijn er 4 types besturingssystemen verkrijgbaar:

Besturing w: Standaard regeling van luchttemperatuur (uitblaastemperatuur, 
aanzuigtemperatuur, ruimtetemperatuur) via een DDc-controller met 
gebruik van een proportioneel 0~10V algoritme voor vermogenscontrole
Besturing x: Nauwkeurige regeling van luchttemperatuur 
(uitblaastemperatuur, aanzuigtemperatuur, ruimtetemperatuur) waarvoor 
een voorgeprogrammeerde DDc-controller (voor speciale toepassingen) met 
gebruik van een proportioneel 0~10V algoritme voor vermogenscontrole 
vereist is

Besturing y: Regeling van de koelmiddel (Te/Tc) temperatuur via 
Daikin-besturing (geen DDc-controller nodig) met thermostaat van andere 
fabrikant (Daikin-regeling voor aangepaste instellingen en foutmelding)
Besturing z: Regeling van de luchttemperatuur (aanzuigtemperatuur, 
kamertemperatuur) via Daikin-regelaar (geen DDc-controller nodig)

Mogelijkheid X (Td/Tr regeling): 
Nauwkeurige regeling van de luchttemperatuur via de DDC-controller
De kamertemperatuur wordt geregeld via de aanzuig- of uitblaaslucht van 
de luchtbehandelingsunit (keuze van de klant). De DDc-controller vertaalt 
het temperatuurverschil tussen instelpunt en luchtaanzuigtemperatuur 
(of luchtuitblaastemperatuur of kamertemperatuur) naar een 
referentiespanning (0-10V), die wordt doorgegeven aan de Daikin-
schakelkast (EKEQFcBA). Deze referentiespanning vormt de belangrijkste 
ingangswaarde voor de compressor-frequentieregeling.

Mogelijkheid W (Td/Tr regeling): 
Regeling van de luchttemperatuur via de DDC-controller
De kamertemperatuur wordt geregeld via de aanzuig- of 
uitblaaslucht van de luchtbehandelingsunit (keuze van de klant). De 
DDc-controller vertaalt het temperatuurverschil tussen instelpunt 
en luchtaanzuigtemperatuur (of luchtuitblaastemperatuur of 
kamertemperatuur) naar een proportioneel 0-10V signaal, dat wordt 
doorgegeven aan de Daikin-schakelkast (EKEQFcBA).  
Deze spanning regelt de compressorfrequentie.

Mogelijkheid Y (Te/Tc regeling): 
Met vaste verdampings-/condensatietemperatuur
De klant kan een vaste streefwaarde voor de 
verdampingstemperatuur instellen tussen 3°c en 12°c. In dit geval 
wordt de kamertemperatuur indirect geregeld. De koelbelasting 
is afhankelijk van de concrete verdampingstemperatuur 
(m.a.w. belasting van de warmtewisselaar). Er kan een infrarood 
afstandsbediening van Daikin (BRc1D52 of BRc1E52A/B – optie) 
worden aangesloten voor foutmeldingen.

Ts

Tr

Te
AHU

Ruimte

Td
Daikin 

schakelkast:
EKEQFcBA

BRc1D52
BRc1E52A/B BRc1D52

BRc1E52A/B

Ts

Tr

Te

AHU

Ruimte

Td
Daikin 

schakelkast:
EKEQDcB 
EKEQMcB

KRP4A51

AAN / UIT

Mogelijkheid Z (Ts/Tr regeling): 
Regel uw AHU net als een VRV binnenunit met 100% verse lucht 
(BRc1D52 of BRc1E52A/B - optioneel)
Vastleggen instelpunt mogelijk via standaard infrarood afstandsbediening 
van Daikin. In-/uitschakeling op afstand is mogelijk met een optionele 
adapter KRP4A51.
Er moet geen externe DDc-controller worden aangesloten. 
De koelbelasting is afhankelijk van de luchtaanzuigtemperatuur en 
het instelpunt van de Daikin-controller.

* EKEQMcB (voor multicombinaties)

Optionele set Kenmerken

Mogelijkheid w

EKEQFCBA

DDC-controller is vereist
Temperatuurregeling aan de hand van luchtaanzuig- of luchtuitblaastemperatuur

Mogelijkheid x
DDC en Microtech-controller vereist

Nauwkeurige temperatuurregeling aan de hand van luchtaanzuig- of luchtuitblaastemperatuur
Mogelijkheid y Met vaste verdampingstemperatuur, geen invoer van instelpunten mogelijk via afstandsbediening

Mogelijkheid z
EKEQDCB 

EKFQMCBA*
Met infrarood afstandsbediening van Daikin BRC1D52 of BRC1E52A/B

Temperatuurregeling via aanzuigluchttemperatuur

Ts = luchtaanzuigtemperatuur

Td = luchtuitblaastemperatuur

Tr = kamertemperatuur

Te = verdampingstemperatuur

AHU = luchtbehandelingsunit

DDc = Digital Display controller

DDc

Ts

Tr

Te

AHU

Ruimte

Td

Daikin 
schakelkast: 
EKEQFcBA DDc

Ts

Tr

Te

AHU

Ruimte

Td

Daikin 
schakelkast: 
EKEQFcBA
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Luchtbehandelingstoepassing

Een geavanceerde oplossing voor zowel pair als multi-applicatie

 › Invertergestuurde units
 › Warmterecuperatie, warmtepomp
 › R-410A
 › Regeling van kamertemperatuur via Daikin-regeling
 › Ruim assortiment expansieklep-sets beschikbaar
 › BRc1E52A/B wordt gebruikt om de insteltemperatuur  
in te stellen (aangesloten op de EKEQMcBA).

 › Aansluitbaar op alle VRV-systemen met warmterecuperatie  
en warmtepompsystemen

- voor grote vermogens (van 8 tot 54 pk)
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Luchtbehandelingstoepassing

W, X, y regeling voor  
VRV IV warmtepomp
R*yQ8-20T

R*yQ12-54T

Koelmiddelleiding

F1-F2

andere communicatie

Z regeling voor alle  
VRV buitenunits
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Een eenvoudige frisse lucht oplossing 
voor beide pair toepassingen
 › Invertergestuurde units
 › Warmtepomp
 › R-410A
 › Ruim assortiment expansieventielsets beschikbaar

 
Het “Daikin verse-lucht pakket" is een volledige Plug & Play-oplossing. Het bevat een 
AHU, ERQ of VRV condensatie-unit; alle unitbedieningen (EKEQ, EKEX, DDC-controller) 
zijn vóór uitlevering gemonteerd en geconfigureerd. De eenvoudigste oplossing met 
slechts één contactpunt.

F1 - F2

Koelmiddelleiding

Daikin luchtbehandelingsunit

Ventilatie ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Capaciteitsbereik PK 4 5 6
Koelvermogen Nom. kW 11,2 14,0 15,5
VerwarmingsvermogenNom. kW 12,5 16,0 18,0
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 2,81 3,51 4,53
Verwarmen Nom. kW 2,74 3,86 4,57

EER 3,99 3,42
Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,56 4,15 3,94
Afmetingen Unit mm 1.345x900x320
Gewicht Unit kg 120
Ventilator-
luchtdebiet

Koelen Nom. m³/min 106
Verwarmen Nom. m³/min 102 105

GeluidsvermogenniveauKoelen Nom. dBA 66 67 69
GeluidsdrukniveauKoelen Nom. dBA 50 51 53

Verwarmen Nom. dBA 52 53 55
Werkbereik Koelen Min./Max. °CDB -5/46

Verwarmen Min./Max. °CNB -20/15,5
Bij convector-
temperatuur

VerwarmenMin. °CDB 10 (1)
Koelen Max. °CDB 35

Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Vulling kg/TCO

2
Eq 4,0/8,4

LeidingaansluitingenVloeistof Buitendia. mm 9,52
Gas Buitendia. mm 15,9 19,1
Afvoer Buitendia. mm 26x3

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1N~/50/220-240
Stroom Max. zekeringsamp. (MFA) A 32,0

Ventilatie ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Capaciteitsbereik PK 5 8 10
Koelvermogen Nom. kW 14,0 22,4 28,0
Verwarmingsvermogen Nom. kW 16,0 25,0 31,5
Opgenomen 
vermogen

Koelen Nom. kW 3,52 5,22 7,42
Verwarmen Nom. kW 4,00 5,56 7,70

EER 3,98 4,29 3,77
Prestatiecoëfficiënt (COP) 4,00 4,50 4,09
Afmetingen Unit mm 1.680x635x765 1.680x930x765
Gewicht Unit kg 159 187 240
Ventilator-
luchtdebiet

Koelen Nom. m³/min 95 171 185
Verwarmen Nom. m³/min 95 171 185

Geluidsvermogenniveau Nom. dBA 72 78
Geluidsdrukniveau Nom. dBA 54 57 58
Werkbereik Koelen Min./Max. °CDB -5/43

Verwarmen Min./Max. °CNB -20/15
Bij convector-
temperatuur

Verwarmen Min. °CDB 10
Koelen Max. °CDB 35

Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
Vulling kg/TCO

2
Eq 6,2/12,9 7,7/16,1 8,4/17,5

Leidingaansluitingen Vloeistof Buitendia. mm 9,52
Gas Buitendia. mm 15,9 19,1 22,2

Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 3N~/50/400
Stroom Max. zekeringsamp. (MFA) A 16 25
(1) Wanneer de temperatuur op de spoel lager is, moet voorbehandeling van de lucht worden gebruikt (warmtewiel,...) om de temperatuur op de spoel te verhogen

ERQ - voor kleine vermogens
(van klasse 100 tot 250)

Luchtbehandelingstoepassing
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Integratie van ERQ en VRV in luchtbehandelingsunits van andere fabrikanten
een uitgebreid assortiment expansiekleppen en regelkasten

Combinatietabel
Schakelkast  Expansieklep-set :

EKEQDCBV3 EKEQFCBAV3 EKEQMCBAV3 EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500
Z regeling  W,X,Y regeling  Z regeling

Systeem 
A

1-fase
ERQ100 P P - P P P P - - - - -
ERQ125 P P - P P P P P - - - -
ERQ140 P P - - P P P P - - -  -

3-fase
ERQ125 P P - P P P P P - - - -
ERQ200 P P - - - P P P P P - -
ERQ250 P P - - - - P P P P - -

Systeem B VRV III n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1
Systeem B VRV IV 1 -> 3 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2
•	 P (pair toepassing): combinatie is afhankelijk van de capaciteit van de luchtbehandelingsunit
•	 n1 (multi-toepassing: combinatie van luchtbehandelingsunits en VRV DX binnenunits): raadpleeg het engineering databoek om de hoeveelheid te bepalen
•	 n2 (multi-toepassing: verschillende luchtbehandelingsunits of een combinatie van luchtbehandelingsunits en VRV DX binnenunits): raadpleeg het engineering databoek om de hoeveelheid te bepalen 

•	 Regelkast EKEQFA kan worden aangesloten op sommige types VRV IV buitenunits (met een maximum van 3 kasten per unit). EKEQFA regelkasten niet combineren met VRV DX binnenunits, RA binnenunits of hydroboxen

Overzicht van expansiekleppen en schakelkasten

EKEXV - Expansieklep-set voor luchtbehandelingstoepassingen

Ventilatie EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Afmetingen Unit mm 401x215x78
Gewicht Unit kg 2.9
Geluidsdrukniveau Nom. dBA 45
Werkbereik Bij convector-

temperatuur
VerwarmenMin. °CDB 10 (1)
Koelen Max. °CDB 35 (2)

Koelmiddel Type / GWP R-410A / 2.087,5
LeidingaansluitingenVloeistof Buitendia. mm 6,35 9,52 12,7 15,9

(1) De temperatuur van de lucht die in verwarmingsmodus in de convector terechtkomt, kan tot -5°cDB worden verlaagd. Neem contact op met uw plaatselijke verdeler voor meer informatie. (2) 45% relatieve vochtigheid

EKEQ - Regelkast voor luchtbehandelingstoepassingen

Ventilatie EKEQ FCBA DCB MCBA
Toepassing Zie opmerking Pair Multi
Buitenunit ERQ / VRV ERQ VRV
Afmetingen Unit mm 132x400x200
Gewicht Unit kg 3.9 3.6
Voeding Fase / Frequentie / Spanning Hz/V 1~/50/230

De combinatie van EKEQFcBA en ERQ is een pair applicatie. De EKEQFcBA kan worden aangesloten op sommige types VRV IV buitenunits, met een maximum van 3 regelkasten. De combinatie met DX binnenunits, 
hydroboxen, RA-buitenunits,... is niet toegestaan. Raadpleeg de tekening van de combinatietabel van de buitenunit voor meer details.

Capaciteitstabel
Koelen

EKEXV klasse
Toegelaten warmtewisselaarvermogen (kW)

Minimum Maximum

50 5,0 6,2
63 6,3 7,8
80 7,9 9,9
100 10,0 12,3
125 12,4 15,4
140 15,5 17,6
200 17,7 24,6
250 24,7 30,8
400 35,4 49,5
500 49,6 61,6

Verzadigde verdampingstemperatuur: 6°c
Luchttemperatuur: 27°c DB / 19°c WB

Verwarmen

EKEXV klasse
Toegelaten warmtewisselaarvermogen (kW)

Minimum Maximum

50 5,6 7,0
63 7,1 8,8
80 8,9 11,1
100 11,2 13,8
125 13,9 17,3
140 17,4 19,8
200 19,9 27,7
250 27,8 34,7
400 39,8 55,0
500 55,1 69,3

Verzadigde condensatietemperatuur: 46°c
Luchttemperatuur: 20°c DB
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Bedieningen

INTELLIGENT 
TOUcH MANAGER
DcM601A51

INFRAROOD-
AFSTANDSBEDIENING

BEDRADE AFSTANDSBEDIENING
BRc1E52A



185

Be
st

ur
in

gs
sy

st
em

en

Besturingssystemen 

Voorwaardentabellen per toepassing   186

Individuele besturingssystemen 
Bedrade / infrarode afstandsbedieningen 188

centrale besturingssystemen 
centrale afstandsbediening / Uniforme AAN/UIT 
besturing / Planning timer 190
DTA113B51 191

 191 

Mini gebouwbeheersysteem 

 192

Standaard protocolinterfaces 
Modbus interface 194
KNX interface 197
BAcnet interface 198
LonWorks interface 199

Daikin configuratorsoftware 200

Besturingssystemen

Opties & accessoires  

Bewaking op afstand en onderhoud 
I-Net 202
Draadloze kamertemperatuursensor 204
Bedrade kamertemperatuursensor 204
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Daikin biedt verschillende regeloplossingen, aangepast aan de eisen van de 
meest veeleisende commerciële toepassingen.

 › Basis regeloplossingen voor klanten met weinig 
eisen en beperkt budget

 › Integreren van regeloplossingen voor klanten 
die Daikin-units willen integreren in bestaande 
gebouwbeheersystemen

 › Geavanceerde regeloplossingen voor klanten die van 
Daikin een mini gebouwbeheersysteem verwachten, 
inclusief een geavanceerd energiebeheer

Overzicht regeloplossingen

Voorwaardentabellen per toepassing

Winkel Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing

BRC1E52A RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCS601C51 DCM601A51

1 afstandsbediening 
voor 1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit

1 gateway voor 
1 binnenunit 

1 gateway voor 
max. 64 binnenunits 

(groepen) & 
10 buitenunits

1 iTC voor 
64 binnenunits 

(groepen)

1 iTM voor 
64 binnenunits 

(groepen) (1) 

Automatische A/C-regeling       
Beperkte regelmogelijkheden voor winkelpersoneel       
Creëren van zones in de winkel   
Interlock met bv. alarm, PIR-sensor  
Integreren van Daikin-units in bestaand 
gebouwbeheersysteem via Modbus  
Integreren van Daikin-units in bestaand 
gebouwbeheersysteem via KNX 
Integreren van Daikin-units in bestaand 
gebouwbeheersysteem via HTTP 
Bewaken van energieverbruik 
Geavanceerd energiebeheer 
Vrij koelen mogelijk  
Pijleroverschrijdend integreren van Daikin-
producten in Daikin gebouwbeheersysteem 
Integreren van producten van andere fabrikanten 
in Daikin gebouwbeheersysteem 
Standaard webbesturing beschikbaar voor regeling 
via plaatselijke PC 
(1) : 7 iTM plus adapters (DcM601A52) kunnen worden toegevoegd om 512 binnengroepen en 80 buiten (systemen) te bereiken

Hotel Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing

BRC2/3E52C RTD-HO RTD-Net KLIC-DI DCS601C51 DCM601A51

1 afstandsbediening 
voor 1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
1 binnenunit

1 iTC voor 
64 binnenunits 

(groepen)

1 iTM voor 
64 binnenunits 

(groepen) (1) 

Hotelgasten kunnen basisfuncties regelen & bewaken in hun kamer      
Beperkte regelmogelijkheid voor hotelgasten      
Koppeling met raamcontact   
Koppeling met sleutelkaart   
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via Modbus 
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via KNX 
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via HTTP 
Bewaken van energieverbruik 
Geavanceerd energiebeheer 
Pijleroverschrijdend integreren van Daikin-producten in Daikin gebouwbeheersysteem 
Integreren van producten van andere fabrikanten in Daikin gebouwbeheersysteem 
Standaard webbesturing beschikbaar voor regeling via plaatselijke PC 
(1) : 7 iTM plus adapters (DcM601A52) kunnen worden toegevoegd om 512 binnengroepen en 80 buiten (systemen) te bereiken
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technisch koelen Unit Integratie Geavanceerd

DTA113B51 RTD-10 DCM601A51

1 printplaat voor 
4 binnenunits 

(groepen)

1 gateway voor 
max. 8 binnenunits 

(groep)

1 iTM voor 
64 binnenunits 

(groepen) (1) 

Automatische A/C-regeling   
Back-up werking   
Cyclus rotatie   
Beperkte regelmogelijkheden in de technische koelruimte  
Indien kamertemperatuur boven max: alarm weergeven & stand-by 
unit starten.  
In geval van fout wordt een alarm weergegeven.  
(1) : 7 iTM plus adapters (DcM601A52) kunnen worden toegevoegd om 512 binnengroepen en 80 buiten (systemen) te bereiken

Kantoren Unitbesturing Geïntegreerde besturing Geavanceerde besturing

BRC1E52A EKMBDXA DMS504B51
DMS502A51 / 
DAM412B51

DCS302C51 / 
DST301B51

DCS601C51 DCM601A51

1 afstandsbediening 
voor 1 binnenunit 

(groep)

1 gateway voor 
max. 64 binnenunits 

(groepen) & 
10 buitenunits

1 gateway voor 
64 binnenunits 

(groepen)

1 gateway voor 
128 binnenunits 

(groepen), 
20 buiten (2)

1 R/C voor max. 
64 groepen, 

128 binnenunits, 
10 buiten

1 iTC voor 
64 binnenunits 

(groepen)

1 iTM voor 
64 binnenunits 

(groepen) (1) 

Automatische A/C-regeling       (3)  
Centrale regeling voor beheer      
Lokale besturing voor kantoormedewerkers       
Beperkte regelmogelijkheid voor kantoormedewerkers   
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via Modbus 
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via KNX

Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via HTTP 
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via LonTalk 
Integreren van Daikin-units in bestaand gebouwbeheersysteem via BACnet 
Rapport energieverbruik 
Bewaken van energieverbruik 
Geavanceerd energiebeheer 
Pijleroverschrijdend integreren van Daikin-
producten in Daikin gebouwbeheersysteem 
Integreren van producten van andere fabrikanten 
in Daikin gebouwbeheersysteem 
Standaard webbesturing beschikbaar voor 
regeling via plaatselijke PC 
(1) : 7 iTM plus adapters (DcM601A52) kunnen worden toegevoegd om 512 binnengroepen en 80 buiten (systemen) te bereiken 
(2) : uitbreiding vereist om 256 binnenunits (groepen), 40 buiten te bereiken 
(3) : Enkel AAN/UIT

Overzicht regeloplossingen
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BRC944B2* 

Bedrade afstandsbediening 
 › Programmeerbare timer:
Per dag kunnen vijf acties als volgt ingesteld worden:
•	 instelpunt: unit wordt ingeschakeld (AAN) en 

normale werking wordt behouden
•	UIT: unit wordt UITgeschakeld 1
•	 limieten: unit wordt ingeschakeld (AAN) en min./max. 

regeling (zie grenswerking voor meer details)
 › Afwezigheidsfunctie (vorstbeveiliging): tijdens 
afwezigheid kan de binnentemperatuur op een 
bepaald niveau gehandhaafd worden. Deze functie 
kan ook de unit in-/uitschakelen (AAN/UIT)

 › Gebruiksvriendelijke HRV-functie dankzij 
bedieningstoets voor ventilatiemodus en 
ventilatorsnelheid

 › Systeem controleert voortdurend op storingen van 
in totaal 80 componenten

 › Onmiddellijke weergave van foutlocatie en -conditie
 › Minder onderhoudstijd en lagere onderhoudskosten

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Infrarood-afstandsbediening
Bedieningstoetsen: AAN/UIT, timermodus start/
stop, timermodus aan/uit, programmeringstijd, 
temperatuurinstelling, luchtstroomrichting (1), 
selectie bedrijfsmodus, ventilatorsnelheidsregeling, 
reset filtersymbool (2), inspectie (2)/testbedrijf (2) 

Display: Bedrijfsmodus, batterij vervangen, 
ingestelde temperatuur, luchtstroomrichting (1), 
programmeringstijd, ventilatorsnelheid, inspectie/test (2)

1. Niet van toepassing op FXDQ, FXSQ, FXNQ, FBDQ, FDXS, FBQ 

2. Enkel voor units FX** 

3.  Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor een 

overzicht van alle functies.

 › Met symbolen bestuurde interface voor intuïtieve regeling
 › Functies beperkt tot basisbehoeften van klanten
 › Modern design
 › Energiebesparing dankzij key card, integratie van venstercontact en 
beperkte instelpunten

 › Flexibele resetfunctie garandeert dat de kamertemperatuur 
binnen comfortabele grenzen blijft om een optimaal comfort 
voor de gast te verzekeren

 › Vlak achterpaneel voor eenvoudige installatie

 › Eenvoudige inbedrijfstelling: intuïtieve  
interface voor geavanceerde menu-instellingen

 › Beschikbaar in 2 modellen:
•	Warmtepomp-type: temperatuur, 

ventilatorsnelheid, AAN/UIT
•	Warmterecuperatie-type: temperatuur, 

modus, ventilatorsnelheid, AAN/UIT
 › Vervangt bestaande BRc2c51 & BRc3A61

Individuele besturingssystemen 

BRC2E52A / BRC3E52A

BRc4*/BRc7*ARc466A1

BRc944B2

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening, speciaal ontwikkeld voor gebruik in hotels

Display

 › Bedrijfsmodus1

 › Ventilatie met warmterecuperatie (HRV) in werking
 › Omschakeling koelen/verwarmen
 › Aanduiding centrale besturing
 › Aanduiding groepsbesturing
 › Ingestelde temperatuur1

 › Luchtstroomrichting1

 › Tijdsprogrammering
 › Inspectie-/testbedrijf
 › Ventilatorsnelheid1

 › Luchtfilter reinigen
 › Ontdooien/warme start
 › Storing

1 Alleen functies aangeduid met '1' zijn beschikbaar op de BRc944B2
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Grafische voorstelling indicatief 

elektriciteitsverbruik

(functie beschikbaar in 

combinatie met FcQG en 

FcGHQ)

Gebruiksvriendelijke afstandsbediening 
met eigentijds design
BRC1E52A

Een reeks energiebesparende functies die 
elk afzonderlijk kunnen worden geselecteerd

 › Begrensd temperatuurbereik
 › Terugstelfunctie
 › Aansluiting aanwezigheids- en vloersensor 
(verkrijgbaar op nieuwe roundflow-cassette)

 › kWu-indicatie
 › Automatische reset ingestelde temperatuur
 › Uitschakeltimer

Het begrensde temperatuurbereik voorkomt 
overmatig verwarmen of koelen

Bespaar energie door de minimale temperatuurwaarde 
bij het koelen en de maximale temperatuurwaarde bij 
het verwarmen te beperken.
Opmerking: Ook verkrijgbaar in modus automatisch omschakelen 

koelen/verwarmen.

kWu-indicatie volgt uw verbruik op

De kWu-indicatie toont een indicatief 
elektriciteitsverbruik voor de laatste dag/maand/jaar.

Overige functies

 › Er kunnen tot 3 afzonderlijke programma's worden 
ingesteld, zodanig dat de gebruiker in de loop van 
het jaar eenvoudig zelf het programma kan wijzigen 
(bv. zomer, winter, tussenseizoen)

 › Mogelijkheid om menufuncties afzonderlijk te 
beperken 
Eenvoudig in gebruik: alle belangrijke functies 
rechtstreeks toegankelijk

 › Eenvoudige instelling: duidelijke grafische 
gebruikersinterface voor geavanceerde menu-
instellingen

 › Real time klok met automatische 
zomertijdomschakeling

 › Ingebouwde back-up functie: bij stroomuitval 
blijven de instellingen 48 uur lang bewaard

 › Ondersteunt verschillende talen 
Engels, Duits, Nederlands, Spaans, Italiaans, 
Portugees, Frans, Grieks, Russisch, Turks, Pools
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Centrale besturingssystemen

Voor de centrale regeling van het Sky Air en VRV-systeem kunnen 3 compacte, gebruiksvriendelijke controllers 
worden gebruikt: 
Deze besturingen kunnen onafhankelijk worden gebruikt of in combinatie, waarbij 1 groep = 
verschillende (max. 16) binnenunits in combinatie en 1 zone = verschillende groepen in combinatie.
Een centrale afstandsbediening is ideaal voor verhuurde commerciële gebouwen met willekeurige bezetting, 
waarbij de binnenunits kunnen worden gerangschikt in groepen per huurder (zonering). 
De programmeerbare timer programmeert het werkschema en de werkomstandigheden voor elke huurder, 
en de besturing kan gemakkelijk worden gereset afhankelijk van verschillende eisen.

DCS302C51

Centrale afstandsbediening
Voor de individuele besturing van 64 groepen (zones) binnenunits.
 
 › regeling van maximaal 64 groepen (128 binnenunits, max. 
10 buitenunits)

 › met 2 centrale afstandsbedieningen op verschillende locaties 
kunnen tot 128 groepen (128 binnenunits, max. 10 buitenunits) 
worden geregeld

 › zonebesturing
 › groepsbesturing
 › weergave van storingscodes
 › maximale bedradingslengte van 1.000 m (totaal: 2.000m)
 › luchtstroomrichting en luchtdebiet van HRV zijn regelbaar
 › uitgebreide timerfunctie

DCS301B51

Uniforme AAN/UIT-regelaar
Voor de gelijktijdige en individuele besturing van 16 groepen 
binnenunits.

 › regeling van maximaal 16 groepen (128 binnenunits)
 › Mogelijkheid om 2 afstandsbedieningen op verschillende 
plaatsen te gebruiken 

 › aanduiding van de bedrijfsstatus (normale werking, alarm)
 › indicator centrale besturing
 › maximale bedradingslengte van 1.000 m (totaal: 2.000m)

DST301B51

Programmeerbare timer

Maakt de programmering van 64 groepen mogelijk.

 › besturing van maximaal 128 binnenunits
 › 8 soorten weekprogramma’s 
 › maximaal 48 uur noodstroomvoorziening
 › maximale bedradingslengte van 1.000 m (totaal: 2.000m)
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Centrale besturingssystemen

DTA113B51

Basisoplossing voor besturing Sky Air en VRV

 › Rotatiefunctie
 › Back-upfunctie.

BRc1D52

DCS601C51

Gedetailleerde & eenvoudige bewaking en bediening van VRV-systemen (max. 64 groepen binnenunits).

Openbare lijn

Airconditioning-

netwerk-

servicesysteem

controller van andere fabrikant (domotica, BMS enz.)

Ethernet 

DIII-NET

Gedwongen UIT-contactingang

Onboard 

modem

Brandalarm

Binnenunits

DcS601c51

HRV

Talen
 › Engels
 › Frans
 › Duits
 › Italiaans
 › Spaans
 › Nederlands
 › Portugees

Systeemopbouw
 › Er kunnen maximaal 
64 binnenunits worden 
bediend

 › Aanraakscherm (LcD-
kleurenscherm via 
pictogramweergave)

Beheer
 › Verbeterde logfunctie

Besturing
 › Individuele besturing 
(instelpunt, start/stop, 
ventilatorsnelheid) (max. 
64 groepen/binnenunits)

 › Terugstelprogramma
 › Verbeterde 
programmeerfunctie  
(8 programma’s, 17 patronen)

 › Flexibele groepering in zones
 › Jaarprogramma
 › Noodstopbesturing bij brand
 › Vergrendelingscontrole
 › Verbeterde HRV bewakings- 
en besturingsfunctie

 › Automatische omschakeling 
koelen/verwarmen

 › Geoptimaliseerde 
verwarming

 › Temperatuurbegrenzing
 › Wachtwoordbeveiliging: 3 niveaus 

(algemeen, beheer & service)
 › Snelle selectie en volledige 
controle

 › Eenvoudige navigatie

Bewaking
 › Weergave via grafische 
gebruikersinterface

 › Functie om kleur van 
weergegeven pictogrammen 
te wijzigen

 › Bedrijfsmodus binnenunits
 › Filtervervangingssymbool

Kosten besparing
 › Functie vrije koeling
 › Minder installatiekosten
 › Eenvoudig te monteren
 › compact design: weinig vrije 
ruimte nodig voor installatie

 › Minder energiekosten

Open interface
 › communicatie mogelijk met 
iedere controller van een 
andere fabrikant (domotica, 
BMS enz.) via open interface 
(http-optie)

Aansluitmogelijkheden 
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Split (via interface-adapter)

Maximaal 4 units / 1 adapter
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Mini gebouwbeheersysteem (BMS)

Mini BMS  
met volledige integratie 
van alle productgroepen
Systeemoverzicht

NIEUW

•	 Kostenefficiënte mini BMS

•	 Pijleroverschrijdende integratie van Daikin producten

•	 Integratie van apparatuur van derden 

Rechtstreekse plug & play aansluiting! 

Verlichting Ventilator

SensorPomp

Brandalarm

kWh-meter

Di/Pi-lijn

Max. 200m

Binnenunits, 

luchtgordijn,  

hydrobox,

luchtbehandelingsunits

Webtoegang
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en
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ag
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Ko
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g

Internet
Extranet

LAN
3G

http interface

Split

I/O
-m

od
ul

e
I/O

-m
od

ul
e

WAGO  

interface

BAcNET  

protocol

Integratie van apparatuur 
van derden

Volledige regeling van Daikin 
HVAC-R portfolio

DcM601A51

Multi-status apparatuur

AlarmLift Luchtbehandelingsunit

iTM plus adapterlijn
Max. 7 
adapters

DcM601A52

Di/Pi-poort

DCM601A51
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Plug & Play 

Mini gebouwbeheersysteem (BMS) NIEUW

Gebruiksvriendelijkheid 

 › Intuïtieve gebruikersinterface
 › Visueel overzicht van de lay-out en directe toegang 
tot de belangrijkste functies van de binnenunit

 › Directe toegang tot alle functies via het touchscreen 
of via de webinterface

Slim energiebeheer

 › controle of het energieverbruik is zoals gepland
 › Detectie van de oorzaken van energieverlies
 › correcte werking het hele jaar door dankzij 
geavanceerde programmering

 › Energiebesparing door A/c-werking te verbinden 
met andere apparatuur zoals verwarming

Flexibiliteit

 › Pijleroverschrijdende integratie (verwarming, 
airconditioning, toegepaste systemen, koeling, 
luchtbehandelingsunits)

 › BAcnet protocol voor integratie van producten van 
andere fabrikanten

 › I/O voor integratie van apparatuur zoals verlichting, 
pompen,... op WAGO modules

 › Modulair ontwerp voor kleine tot grote toepassingen
 › Regelen van max. 512 binnenunit-groepen via één 
ITM en combineren van verschillende ITM via de 
webinterface

Eenvoudig onderhoud en inbedrijfstelling

 › Koelmiddel-lekdichtheidscontrole op afstand: 
geen interventie ter plekke noodzakelijk

 › Vereenvoudigde probleemoplossing
 › Tijdbesparing op inbedrijfstelling dankzij de 
pre-ingebruiksstellingstool

 › Automatische registratie van binnenunits

Functieoverzicht

Talen
 › Engels

 › Frans

 › Duits

 › Italiaans

 › Spaans

 › Nederlands

 › Portugees

Beheer
 › Webtoegang

 › Power Proportional 

Distribution (proportionele 

stroomverdeling)(optie)

 › Werkingsgeschiedenis 

(storingen, bedrijfsuren, ...)

 › Slim energiebeheer

-  controle of het 

energieverbruik is zoals 

gepland

-  detectie van de oorzaken van 

energieverlies

 › Terugstelfunctie

 › Glijdende temperatuur

Systeemopbouw
 › Er kunnen tot 2.560 

unitgroepen worden 

aangestuurd (ITM plus 

integrator + 7 iPU’s incl. iTM-

adapter)

 › Ethernet TcPIP

Besturing
 › Individuele besturing 

(2.560 groepen)

 › Timerinstelling (weekschema, 

jaarkalender, seizoensschema)

 › Vergrendelingscontrole

 › Begrenzing van instelpunt

 › Temperatuurbegrenzing

Aansluitbaar op
- DX Split, Sky Air, VRV

-  Koelaggregaten  

(via POL638.70 controller)

- Daikin AHU

- Ventilo-convectoren

- Daikin Altherma Flex type

- LT en HT hydroboxen

- Luchtgordijnen

- WAGO I/O, AO en PI

- BAcnet protocolWAGO interface
 › Modulaire integratie van 

materiaal van derden

 -  WAGO-koppeling (interface 

tussen WAGO en Modbus)

 - Di module

 - Do module

 - Ai module

 - Thermistor module

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Flexibiliteit in grootte

Van 64 tot en met  

∞ aantal groepen

Split Vent.-conv. Koelaggregaten en AHU Koeling
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RTD-RA
 › Modbus-interface voor het bewaken en bedienen 
van residentiële binnenunits

RTD-NET
 › Modbus-interface voor het bewaken en bedienen 
van Sky Air, VRV, VAM en VKM 

RTD-10
 › Geavanceerde integratie van Sky Air, VRV, VAM en 
VKM in gebouwbeheersystemen via:
•	 Modbus
•	 Spanning (0-10V)
•	 Weerstand

 › Actief/stand-by functie voor serverruimtes

RTD-20
 › Geavanceerde besturing van Sky Air, VRV, VAM/VKM 
en luchtgordijnen

 › Kloonregeling of onafhankelijke zoneregeling
 › Verhoogd comfort door integratie van cO

2
 sensor 

voor volumeregeling verse lucht
 › Besparing op bedrijfskosten via
•	 Pre/post- en handelsmodus
•	 Begrenzing van instelpunt
•	 Volledige uitschakeling
•	 PIR-sensor voor adaptief dood gebied

RTD-HO
 › Modbus-interface voor het bewaken en bedienen 
van Sky Air, VRV, VAM en VKM

 › Intelligente controller voor hotelkamers

RTD

Standaard protocolinterfaces

Modbus-interface 
Integratie van RA, Sky Air,  
VRV in BMS of  
domoticasystemen
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Belangrijkste functies RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Afmetingen H x B x D mm 80 x 80 x 37,5 100 x 100 x 22
Keycard + raamcontact 
Terugstelfunctie  
Blokkeren of beperken van afstandsbedieningsfuncties (instelpuntbegrenzing, ...)    ** 
Modbus (RS485)     
Groepsbesturing (1)    
0 - 10 V besturing  
Weerstandsregeling  
IT-toepassing  
Verwarmingskoppeling  
Outputsignaal (aan/ontdooien, fout)  **** 
Kleinhandeltoepassing 
Besturing opgedeelde ruimtes 
Luchtgordijn *** *** 
(1): Door het combineren van RTD-RA apparaten 

Overzicht functies

Besturingsfuncties RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Aan/Uit M,c M M,V,R M M*
Instelpunt M M M,V,R M M*
Modus M M M,V,R M M*
ventilator M M M,V,R M M*
Lamel M M M,V,R M M*
HRV-demperbesturing M M,V,R M
Functies Blokkeren/Beperken M M M,V,R M M*
Thermo geforceerd uit M

Bewakingsfuncties RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Aan/Uit M M M M M
Instelpunt M M M M M
Modus M M M M M
ventilator M M M M M
Lamel M M M M M
Rc-temperatuur M M M M
Rc-modus M M M M
nbr-units M M M M
Storing M M M M M
Storingscode M M M M M
Temperatuur luchtafvoer (Gemiddeld /Min/Max) M M M M M
Filteralarm M M M M
Termo aan M M M M M
Ontdooien M M M M
Temperatuur In/Uit coil M M M M M

M :  Modbus  / R :  Weerstand / V :  Spanning / c: regeling
*    :  alleen wanneer er iemand in de ruimte aanwezig is / **:  instelpuntbegrenzing / (*) indien beschikbaar
 *** : geen ventilatorsnelheidsregeling op het cyV-luchtgordijn / ****: werking en storing
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EKMBDXA7V1

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits 64

Maximaal aantal aansluitbare buitenunits 10
Communicatie DIII-NET - Remark DIII-NET (F1F2)

Protocol - Remark 2-draads, communicatiesnelheid: 9600 bps of 19200 bps

Protocol - type RS485 (modbus)

Protocol - max. draadlengte m 500

Afmetingen H x B x D mm 124x379x87
Gewicht kg 2,1
Omgevingstemperatuur - werking  Max. °C 60

Min. °C 0
Montage Binnenopstelling
Voeding Frequentie Hz 50

Spanning V 220-240

Standaard protocolinterfaces

DIII-net Modbus interface
EKMBDXA

Geïntegreerd besturingssysteem voor naadloze aansluiting  
van Sky Air en VRV en BMS-systemen

 › communicatie via Modbus RS485 protocol
 › Gedetailleerde bewaking en regeling van de VRV totaaloplossing
 › Eenvoudige en snelle installatie via DIII-net protocol
 › Aangezien het Daikin DIII-netprotocol wordt gebruikt, is slechts één Modbus-interface nodig per Daikin unit 

EKMBDXA

DIII-NET

VRV-buitenunit

HRV

tot 256 units aansluitbaar per interface*via EKEQ box

VRV-netwerk

Verlichting

Sky Air netwerk

Invertergestuurd koelaggregaat netwerk

PompBrandalarm LiftBeveiliging Voeding

Gebouw-
beheer-
netwerk
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KLIC-DD  Afm. 45x45x15mm KLIC-DI  Afm. 90x60x35mm
Split Sky Air VRV

Basisbesturing
Aan/Uit • • •
Modus Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen Auto, verwarmen, drogen, blazen, koelen
Temperatuur • • •
Ventilatorsnelheidsniveaus 3 of 5 + auto 2 of 3 2 of 3
Swing Stop of beweging Stop of beweging Swing of vaste posities (5)

Geavanceerde functies
Foutenbeheer Communicatiefouten, fouten Daikin-units
Programma's • • •
Automatisch uitschakelen • • •
Temperatuurbegrenzing • • •
Initiële configuratie • • •
Master-en-slave configuratie • •

KNX interface

Standaard protocolinterfaces

KLIC-DD
KLIC-DI

Integratie van Split, Sky Air en VRV in HA/BMS-systemen

Sluit split-binnenunits aan op de  
KNX-interface voor het domoticasysteem

rolluikbesturing

huis

co
nc

ep
t

co
nc

ep
t

Domotica-

controller

Sluit Sky Air- / VRV-binnenunits aan op de  
KNX-interface voor BMS-integratie

KNX interface overzicht
De integratie van Daikin binnenunits via de KNX-
interface maakt het mogelijk om diverse apparaten, 
zoals verlichting en rolluiken, via één centrale 
controller te bewaken en besturen. Een bijzonder 
belangrijk kenmerk is de mogelijkheid om een 
'scenario' te programmeren - zoals “Afwezigheid" - 

licht

licht

rolluikbesturing

winkel

KNX-interface voor

Interface Daikin-protocol/ KNX

Interface Daikin-protocol/ KNX

tv

tv

waarbij de eindgebruiker een reeks commando's 
selecteert die allemaal samen moeten worden 
uitgevoerd zodra het scenario wordt geselecteerd. 
Zo worden bij "Afwezigheid" bijvoorbeeld de 
airconditioning uitgezet, de lichten uitgeschakeld, 
de rolluiken gesloten en het alarm ingeschakeld.

Domotica-

controller
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Standaard protocolinterfaces

Geïntegreerd besturingssysteem voor naadloze aansluiting van VRV,  
toegepaste systemen, luchtbehandelingsunits en BMS-systemen 

Netwerk toegepaste systemen

 › Interface voor gebouwbeheersysteem 
(BMS)

 › communicatie via BAcnet-protocol 
(aansluiting via Ethernet) 

 › Onbeperkte installatiegrootte
 › Eenvoudig en snel te monteren
 › PPD-gegevens zijn beschikbaar op 
het BMS-systeem (alleen voor VRV)

BA
c

N
ET

 /
 E

TH
ER

N
ET

Brandalarm Beveiliging

Lokale besturing

DIII-NET

VRV-buitenunit

Afstandsbediening

Voeding

Pomp Verlichting Lift

HRV

DMS502A51

tot 256 units aansluitbaar per interface

Gebouw-

beheer-

netwerk

BMS

EKAcBAcMSTP

Serieel sequencing-

paneel

EKDSSP-S

EKcMBAcIP

EKcMBAcMSTP

Netwerk luchtbehandelingsunit

VRV-netwerk

Seriële kaart 

BAcnet MSTP

EKcM200J EKcM200J EKcM200J

BACnet interface
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VRV-netwerk

Open netwerkintegratie van bewaking en besturing van VRV-systemen  
en toegepaste systemen in LonWorks-netwerken

 › Interface voor Lon-aansluiting op 
LonWorks-netwerken

 › communicatie via Lon-protocol 
(twisted pair kabel)

 › Onbeperkte installatiegrootte
 › Snel en eenvoudig te monteren

LON BMS

DMS504B51

tot 64 units aansluitbaar per interface

Lokale besturing

DIII-NET

VRV-buitenunit

HRV

Afstandsbediening

Gebouw-

beheer-

netwerk

ET
H

ER
N

ET
 (T

c
P/

IP
)

adapter
LonTalk

LonTalk

BrandalarminstallatieBeveiliging

LonPoint LonPoint

adapter

adapter
LonTalk

Netwerk toegepaste systemen

EKAcLONP

Serieel sequencing-
paneel

EKDSSP-S

Seriële kaart 
LON FTT 10

EKcM200J EKcM200J EKcM200J

LonWorks interface

Standaard protocolinterfaces
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Daikin configurator software

Daikin configurator software

Vereenvoudigde 

inbedrijfstelling

Oorspronkelijke instellingen 

opnieuw instellen

Vereenvoudigde inbedrijfstelling:  
grafische interface om de systeeminstellingen te configureren,  
in dienst te stellen en te uploaden.

Vereenvoudigde inbedrijfstelling
De Daikin configurator voor Daikin Altherma en VRV is 
geavanceerde software om het systeem gemakkelijk te 
configureren en in bedrijf te stellen:

 › Er is minder tijd op het dak nodig om de buitenunit 
te configureren

 › Er kunnen meerdere systemen op verschillende sites 
op dezelfde manier beheerd worden, dus belangrijke 
accounts kunnen makkelijker in bedrijf gesteld 
worden

 › De fabrieksinstellingen op de buitenunit kunnen 
gemakkelijk teruggezet worden.

EKPCCAB3
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Wat betekent I-Net voor u?

Het garanderen van een levenslange optimale 
werking van uw airconditioningsysteem betekent 
dat het systeem steeds op energie-efficiënte 
manier wordt gebruikt, dat onverwachte storingen 
worden vermeden en dat de kosten tot het absolute 
minimum worden beperkt. Hier is I-Net een uitstekend 
hulpmiddel om de efficiëntie van uw gebouwbeheer 
te verhogen. 

Via I-Net bent u 'aangesloten op Daikin': een 
verbinding via internet tussen u, uw airco-systeem 
en Daikin's bewakingscentrum op afstand. Hierdoor 
kunt u uw energieverbruik controleren en kunnen 
de deskundige service-engineers van Daikin de status 
van uw volledige systeem non-stop bewaken, het 
hele jaar door. Via het voorspellen van storingen en 
door middel van technisch advies op basis van data-
analyse kan de werking van uw apparatuur worden 
gemaximaliseerd en kunnen de energiekosten onder 
controle worden gehouden, zonder in te boeten op 
comfort. Hierdoor zal I-Net problemen voorkomen, de 
levensduur van uw systeem verlengen en tegelijkertijd 
uw energierekening doen dalen.

Wat is I-Net?
Een service die is gebaseerd op ons wereldwijde 
bewakingstechnologie op afstand, die ervoor zorgt dat uw 
systeem probleemloos en met maximale efficiëntie functioneert.

I-Net services

I-Net bestaat voornamelijk uit 2 componenten: de 
VRV cloud en I-Net bewaking en analyse van prestaties.

VRV Cloud

Dankzij de VRV cloud heeft u een perfecte controle 
over uw energiebeheer. Met de gebruiksvriendelijke 
trending en analyse-tools voor energiedata heeft 
u een perfect overzicht over mogelijkheden 
voor het reduceren van de cO

2
-uitstoot en voor 

energiebesparingen tot wel 15%. 

Besparen begint bij meten. Verbeter de duurzaamheid 
van uw bedrijf!

I-Net bewaking en analyse van prestaties

Focus op uw core business en laat de HVAc over aan 
Daikin. Daikin I-Net verbindt uw systeem permanent 
met Daikin. Het meldt alarmen en vroegtijdige 
waarschuwingen van systeemafwijkingen voor een 
maximale werking en een optimaal comfort van de 
mensen in het gebouw. Service providers hebben 
webgebaseerde toegang tot de werkingsdata, zodat 
ze volledig voorbereid zijn bij hun aankomst ter plekke. 
Specialisten voeren trendanalyses uit. 
Dankzij al deze functies wordt de betrouwbaarheid 
van het systeem aanzienlijk verhoogd door ervoor te 
zorgen dat het systeem op maximale efficiëntie draait.

24/7

CLOUD

I-Net 
bewaking en analyse  

van prestaties
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Daikin VRV cloud 
Een beter energiebeheer dankzij Daikin 
technologie.
 › Een intelligente visualisatie-tool die u helpt uw 
energie beter te beheren 

 › 24/7 online bewaking door de klant vanaf elke locatie. 
 › Gebruiksvriendelijke visualisatie van VRV 
energiebeheer (kWh)

 › Analyse-ondersteuning van overbodige werking
 › Bewaken van verschillende sites

Bewaking van prestaties
Daikin's unieke I-Net service is erop gericht om 
onbedoelde stilstand of noodreparaties aan de 
apparatuur te voorkomen.

Snelle reacties, beter voorbereid 

 › Wanneer een alarm optreedt, wordt de service 
provider onmiddellijk gewaarschuwd en ontvangt 
die alle cruciale informatie. 

 › Vroege foutindicatie (voorspellingen): werkingsdata 
worden 24/7 gecontroleerd door I-Net voorspellende 
algoritmen om zo snel mogelijk te reageren en 
niet-geplande stilstand te voorkomen.

 › Bewaking van prestaties door Daikin experts 
betekent een gevoelige verbetering van de 
onderhoudsschema's.

24/7

Informatie aan:

 › klanten

 › servicebedrijven

Bewaak uw 

energiebeheer 

Bewaking en analyse 

van prestaties

Dataserver

Internet

Voorspellingsanalyse

Data trend logging

Aansluiting op I-Net via 

ITM, PcASO, ...

cLOUD

 › Deze service is erop gericht het serviceniveau te 
verbeteren, snel en accuraat te reageren, te besparen 
op onverwachte reparatiekosten en te zorgen voor 
de gemoedsrust van onze klanten. Terugkerende 
interventies en verstoring van de rust van bewoners en 
onderhoudsteams worden tot een minimum beperkt. 

Lange levensduur van systemen 

 › I-Net maximaliseert de levensduur van de installatie 
door te garanderen dat de apparatuur in optimale 
omstandigheden functioneert en door onnodige 
belasting van componenten te vermijden.

Analyse
Dankzij de rechtstreekse verbinding met de 
experten van Daikin heeft u een duidelijk 
overzicht van de inzetbaarheid en het gebruik 
van het airco-systeem.
 › Daikin bewaakt permanent het energieverbruik, 
de werking en de comfortdata. Dankzij de periodieke 
analyse van de gegevens is Daikin in staat om 
suggesties te doen voor prestatieverbeteringen.

 › In geval van een probleem analyseren de specialisten 
van Daikin de historiek van de werkingsdata om 
op afstand ondersteuning te kunnen bieden.

controller



204

Ruimtesensoren

Draadloze kamertemperatuursensor

Aansluitschema Daikin binnenunit printplaat (FXSQ-P voorbeeld)

Flexibele en eenvoudige installatie

 › Accurate temperatuurmeting dankzij flexibele 
plaatsing van de sensor

 › Geen bedrading nodig 
 › Geen boorgaten nodig
 › Ideaal voor renovatieprojecten

Luchtsensor – X16A, X19

Voeding – X35, X13

RF zenderRf ontvanger

 › De kamertemperatuur wordt elke 90 seconden naar de binnenunit gestuurd of telkens wanneer het temperatuurverschil 0,2°c of 
meer bedraagt.

Draadloze kamertemperatuursensor set (K.RSS)
Draadloze kamertemperatuur ontvanger Draadloze kamertemperatuursensor

Afmetingen mm 50 x 50 ø 75
Gewicht g 40 60
Voeding 16VDC, max. 20 mA NVT
Levensduur batterij NVT +/- 3 jaar
Batterijtype NVT 3 Volt lithiumbatterij
Maximum bereik m 10
Werkbereik °C 0~50

Communicatie
Type RF
Frequentie MHz 868,3

Technische gegevens

Bedrade kamertemperatuursensor

 › Accurate temperatuurmeting dankzij flexibele 
plaatsing van de sensor

Afmetingen (HxB) mm 60 x 50
Gewicht g 300
Lengte aftakleidingen m 12

Technische gegevens

KRCS01-1B
KRCS01-4B

K.RSS
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Andere integratieoplossingen

De adapterprintplaten van Daikin bieden 
eenvoudige oplossingen voor unieke vereisten. 
Ze zijn een goedkope oplossing voor eenvoudige 
besturingsvereisten en kunnen worden gebruikt met 
één of meerdere units.

(E)KRP1B*
bedradingsadapter

• Vereenvoudigt de integratie van hulpverwarmingstoestellen, bevochtigers, ventilatoren, demper
• Aangedreven door en gemonteerd op de binnenunit

KRP2A*/KRP4A*
Bedradingsadapter voor 
elektrische hulpstukken

• Om tot 16 binnenunits (1 groep) van op afstand te starten en stoppen (KRP2A* via P1 P2)
• Om tot 128 binnenunits (64 groepen) van op afstand te starten en stoppen (KRP4A* via F1 F2) 
• Uitschakeling bij brand/alarm
• Op afstand bijstellen van de temperatuurinstelling

DTA104A*
Externe besturingsadapter 

voor buitenunit

• Individuele of gelijktijdige besturing van bedrijfsmodus VRV-systeem
• Aanvraagregeling van individuele of meerdere systemen
• Geluidsarme optie voor één of meerdere systemen

KRP928*
Interface adapter 

voor DIII-net • Maakt integratie van split units in Daikin gecentraliseerde besturingen mogelijk

KRP413*
Bedradingsadapter normaal 

open contact / normaal 
open pulscontact

• Uitschakelen en automatisch herstarten na stroomonderbreking
• Weergave bedrijfsmodus / fout
• Starten / stoppen op afstand
• Op afstand wijzigen van bedrijfsmodus
• Op afstand wijzigen van de ventilatorsnelheid

KRP980*
Adapter voor split units 

zonder S21 poort

• Aansluiten op een bedrade afstandsbediening
• Aansluiten op Daikin gecentraliseerde besturingen
• Toelaten van extern contact

Concepten en voordelen

 › Goedkope optie voor eenvoudige besturingsvereisten
 › Geschikt voor één of meerdere units

ADAPTER PRINTPLATEN

Eenvoudige oplossingen voor veeleisende behoeften
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Opties & accessoires

ZELFREINIGEND PANEEL

INTELLIGENTE SENSOREN

FILTERS
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Opties & accessoires -   buitenunits

VRV IV met continue verwarming VRV IV zonder continue verwarming
VRV III-S 
Mini VRV

VRV IV Warmterecuperatie

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
systemen met 

2 modules
systemen met 

3 modules
RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-20T
systemen met 

2 modules
systemen met 

3 modules
RXYSQ REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5

systemen met 
2 modules

systemen met 
3 modules

Multi-module aansluitingskit (verplicht) - Verbindt meerdere modules in één koelsysteem - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Uitgebreid niveauverschil kit - Hiermee kan de buitenunit meer dan 50m boven de 
binnenunits worden gemonteerd

- - - - - - - - - - - Unit speciale bestelling

Centrale lekbak kit - Wordt gemonteerd op de onderzijde van de buitenunit en vangt het condensatiewater 
van alle bodemplaten op in één enkel opvangpunt. In koude gebieden moet de bak worden verwarmd via 
een lokaal te voorziene verwarming om te voorkomen dat het condensatiewater in de bak bevriest.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Verwarmingstape kit - Optionele elektrische verwarming om een   probleemloze werking te 
garanderen in extreem koude en vochtige klimaten (één per buitenunit nodig)

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- -

EKBPH012T 

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T 

+ EKBPHPCBT
- - -

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
- -

Externe regelingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie begrenzingsniveaus te activeren via externe droge contacten. Wordt aangesloten op 
de F1/F2-communicatielijn en moet stroom krijgen van een binnenunit*, BSVQ-kast of VRV-
WIII-buitenunit.

Voor installatie in een binnenunit: exact type adapter is afhankelijk van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

Voor installatie in een binnenunit: exact type adapter is afhankelijk van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

BHGP26A1 - Digitale drukmeter-set - geeft standaard de huidige condensatie- en 
verdampingsdruk in het systeem aan, of geeft de posities van de expansiekleppen en 
temperatuursensorgegevens weer in een speciale servicemodus. Aansluiting op de printplaat 
van de buitenunit, voor montage in de buitenunit.

• • • •
1 kit per 

systeem

1 kit per 

systeem • •
1 kit per 

systeem

1 kit per 

systeem
- • • •

1 kit per 

systeem

1 kit per 

systeem

KRC19-26A - Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-box of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-box.

• • • • • • • • • • • - - - - -

BRP2A81 - Koelen/verwarmen selectie printplaat (vereist voor VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - -

KKSA26A560* - Koelen/verwarmen selectie printplaat montageplaat (enkel nodig wanneer 
koelen/verwarmen selectie printplaat en verwarmingstape kit worden gecombineerd) • • • • • • • • • • - - - - - -

KJB111A - Montagekast voor selectie koelen/verwarmen met afstandsbediening KRC19-26A • • • • • • • • • • • - - - - -

EKPCCAB3 - VRV configurator • • • • • • • • • • - • • • • •
BPMKS967A2/A3 - Vertakkingsprovider (voor aansluiting van 2/3 RA-binnenunits) • • - - - - • • - - • - - - - -

KKPJ5F180 - Centrale aftapplug - - - - - - - - - - • - - - - -

DTA104A61/62* - Verbruikprintplaat waardoor externe input het energieverbruik kan beperken • • • • • • • • • • - - - - - -

KKSB2B61* - Verbruikprintplaat montageplaat. Vereist voor het monteren van de verbruikprintplaat op bepaalde buitenunits. - • - • - - - • - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net expander adapter • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q met warmtepomp VRV-vervangsysteem
VRV III-Q met warmterecuperatie VRV-vervangsysteem

VRV-W IV watergekoelde VRV

Toepassing met warmtepomp Toepassing met warmterecuperatie

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T systemen met 2 modulessystemen met 3 modules RQEQ 140~212 systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 4 modules RWEYQ8-10T systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 2 modules systemen met 3 modules

Multi-module aansluitingskit (verplicht) - Verbindt meerdere modules in één koelsysteem - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Centrale lekbak kit - Wordt gemonteerd op de onderzijde van de buitenunit en vangt het condensatiewater 
van alle bodemplaten op in één enkel opvangpunt. In koude gebieden moet de bak worden verwarmd via 
een lokaal te voorziene verwarming om te voorkomen dat het condensatiewater in de bak bevriest.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 kit per module 1 kit per module 1 kit per module - - - - -

Verwarmingstape kit - Optionele elektrische verwarming om een   probleemloze werking te 
garanderen in extreem koude en vochtige klimaten (één per buitenunit nodig)

-
EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- - - - - - - - - - -

Externe regelingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie begrenzingsniveaus te activeren via externe droge contacten. Wordt aangesloten op 
de F1/F2-communicatielijn en moet stroom krijgen van een binnenunit*, BSVQ-kast of VRV-
WIII-buitenunit.

DTA104A53/61/62

Voor installatie in een binnenunit: exact type adapter is afhankelijk van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62

Voor installatie in een binnenunit: exact type adapter is afhankelijk van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A62

Montage in de RWEYQ-buitenunit mogelijk.  Voor montage in binnenunits moet u het gepaste type (DTA104A53/61/62) voor 

de betrokken binnenunit gebruiken. Zie Opties & Accessoires van binnenunits

BHGP26A1 - Digitale drukmeter-set - geeft standaard de huidige condensatie- en 
verdampingsdruk in het systeem aan, of geeft de posities van de expansiekleppen en 
temperatuursensorgegevens weer in een speciale servicemodus. Aansluiting op de printplaat 
van de buitenunit, voor montage in de buitenunit.

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • 1 kit per systeem 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - -

KRC19-26A - Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-box of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-box.

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

BRP2A81 - Koelen/verwarmen selectie printplaat (vereist voor VRV IV) - • • • • - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

KKSA26A560* - Koelen/verwarmen selectie printplaat montageplaat (enkel nodig wanneer 
koelen/verwarmen selectie printplaat en verwarmingstape kit worden gecombineerd)

- - • • • - - - - - - - - -

KJB111A - Montagekast voor selectie koelen/verwarmen met afstandsbediening KRC19-26A • • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

EKPCCAB3 - VRV configurator - • • • • - - - - • • • • •
DTA104A61/62* - Verbruikprintplaat waardoor externe input het energieverbruik kan beperken - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Verbruikprintplaat montageplaat. Vereist voor het monteren van de 
verbruikprintplaat op bepaalde buitenunits.

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net expander adapter • • • • • • • • • • • • • •

Refnet-verbindingen Refnet -verdelers BS-box (branch selector) boxen (BS-kasten) voor warmterecuperatie

Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex 1-poort 1-poort 4-poort 4-poort 6-poort 6-poort 8-poort 10-poort 12-poort 16-poort

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -
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Metrische aansluitingen KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -
Engelse aansluitingen KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Geluidsreducerende set (geluidsisolatie) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-box of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-box.

- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26

1 set per poort 

vereist

-

KRC19-26

1 set per poort 

vereist

Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen met afstandsbediening KRC19-26 - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A

Gesloten buis kit KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Verbindingskit KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Kit stille werking KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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Metrische aansluitingen KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Engelse aansluitingen KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -
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VRV IV met continue verwarming VRV IV zonder continue verwarming
VRV III-S 
Mini VRV

VRV IV Warmterecuperatie

RYYQ8-12T RYYQ14-20T RYMQ8-12T RYMQ14-20T
systemen met 

2 modules
systemen met 

3 modules
RXYQ8-
12T(9)

RXYQ14-20T
systemen met 

2 modules
systemen met 

3 modules
RXYSQ REYQ 8~12 REYQ 14~20 REMQ5

systemen met 
2 modules

systemen met 
3 modules

Multi-module aansluitingskit (verplicht) - Verbindt meerdere modules in één koelsysteem - - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - - - - BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Uitgebreid niveauverschil kit - Hiermee kan de buitenunit meer dan 50m boven de 
binnenunits worden gemonteerd

- - - - - - - - - - - Unit speciale bestelling

Centrale lekbak kit - Wordt gemonteerd op de onderzijde van de buitenunit en vangt het condensatiewater 
van alle bodemplaten op in één enkel opvangpunt. In koude gebieden moet de bak worden verwarmd via 
een lokaal te voorziene verwarming om te voorkomen dat het condensatiewater in de bak bevriest.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Verwarmingstape kit - Optionele elektrische verwarming om een   probleemloze werking te 
garanderen in extreem koude en vochtige klimaten (één per buitenunit nodig)

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT

EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- -

EKBPH012T 

+ EKBPHPCBT

EKBPH020T 

+ EKBPHPCBT
- - -

EKBPH012T + 

EKBHPCBT

EKBPH020T + 

EKBHPCBT

EKBPH012T + 

EKBHPCBT
- -

Externe regelingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie begrenzingsniveaus te activeren via externe droge contacten. Wordt aangesloten op 
de F1/F2-communicatielijn en moet stroom krijgen van een binnenunit*, BSVQ-kast of VRV-
WIII-buitenunit.

Voor installatie in een binnenunit: exact type adapter is afhankelijk van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

Voor installatie in een binnenunit: exact type adapter is afhankelijk van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

BHGP26A1 - Digitale drukmeter-set - geeft standaard de huidige condensatie- en 
verdampingsdruk in het systeem aan, of geeft de posities van de expansiekleppen en 
temperatuursensorgegevens weer in een speciale servicemodus. Aansluiting op de printplaat 
van de buitenunit, voor montage in de buitenunit.

• • • •
1 kit per 

systeem

1 kit per 

systeem • •
1 kit per 

systeem

1 kit per 

systeem
- • • •

1 kit per 

systeem

1 kit per 

systeem

KRC19-26A - Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-box of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-box.

• • • • • • • • • • • - - - - -

BRP2A81 - Koelen/verwarmen selectie printplaat (vereist voor VRV IV) • • • • • • • • • • - - - - - -

KKSA26A560* - Koelen/verwarmen selectie printplaat montageplaat (enkel nodig wanneer 
koelen/verwarmen selectie printplaat en verwarmingstape kit worden gecombineerd) • • • • • • • • • • - - - - - -

KJB111A - Montagekast voor selectie koelen/verwarmen met afstandsbediening KRC19-26A • • • • • • • • • • • - - - - -

EKPCCAB3 - VRV configurator • • • • • • • • • • - • • • • •
BPMKS967A2/A3 - Vertakkingsprovider (voor aansluiting van 2/3 RA-binnenunits) • • - - - - • • - - • - - - - -

KKPJ5F180 - Centrale aftapplug - - - - - - - - - - • - - - - -

DTA104A61/62* - Verbruikprintplaat waardoor externe input het energieverbruik kan beperken • • • • • • • • • • - - - - - -

KKSB2B61* - Verbruikprintplaat montageplaat. Vereist voor het monteren van de verbruikprintplaat op bepaalde buitenunits. - • - • - - - • - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net expander adapter • • • • • • • • • • • • • • • •

VRV IV-Q met warmtepomp VRV-vervangsysteem
VRV III-Q met warmterecuperatie VRV-vervangsysteem

VRV-W IV watergekoelde VRV

Toepassing met warmtepomp Toepassing met warmterecuperatie

RQYQ 140 RXYQQ8-12T RXYQQ14-20T systemen met 2 modulessystemen met 3 modules RQEQ 140~212 systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 4 modules RWEYQ8-10T systemen met 2 modules systemen met 3 modules systemen met 2 modules systemen met 3 modules

Multi-module aansluitingskit (verplicht) - Verbindt meerdere modules in één koelsysteem - - - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 - BHFP26P36C BHFP26P63C BHFP26P84C - BHFQ22P1007 BHFQ22P1517 BHFQ23P907 BHFQ23P1357

Centrale lekbak kit - Wordt gemonteerd op de onderzijde van de buitenunit en vangt het condensatiewater 
van alle bodemplaten op in één enkel opvangpunt. In koude gebieden moet de bak worden verwarmd via 
een lokaal te voorziene verwarming om te voorkomen dat het condensatiewater in de bak bevriest.

KWC26B160 - - - - KWC26B160 1 kit per module 1 kit per module 1 kit per module - - - - -

Verwarmingstape kit - Optionele elektrische verwarming om een   probleemloze werking te 
garanderen in extreem koude en vochtige klimaten (één per buitenunit nodig)

-
EKBPH012T + 

EKBPHPCBT

EKBPH020T + 

EKBPHPCBT
- - - - - - - - - - -

Externe regelingsadapter voor buitenunit - Maakt het mogelijk om de geluidsarme werking 
en drie begrenzingsniveaus te activeren via externe droge contacten. Wordt aangesloten op 
de F1/F2-communicatielijn en moet stroom krijgen van een binnenunit*, BSVQ-kast of VRV-
WIII-buitenunit.

DTA104A53/61/62

Voor installatie in een binnenunit: exact type adapter is afhankelijk van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A53/61/62

Voor installatie in een binnenunit: exact type adapter is afhankelijk van het type binnenunit.  

Zie Opties & Accessoires van binnenunits

DTA104A62

Montage in de RWEYQ-buitenunit mogelijk.  Voor montage in binnenunits moet u het gepaste type (DTA104A53/61/62) voor 

de betrokken binnenunit gebruiken. Zie Opties & Accessoires van binnenunits

BHGP26A1 - Digitale drukmeter-set - geeft standaard de huidige condensatie- en 
verdampingsdruk in het systeem aan, of geeft de posities van de expansiekleppen en 
temperatuursensorgegevens weer in een speciale servicemodus. Aansluiting op de printplaat 
van de buitenunit, voor montage in de buitenunit.

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem • 1 kit per systeem 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - -

KRC19-26A - Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-box of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-box.

• • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

BRP2A81 - Koelen/verwarmen selectie printplaat (vereist voor VRV IV) - • • • • - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

KKSA26A560* - Koelen/verwarmen selectie printplaat montageplaat (enkel nodig wanneer 
koelen/verwarmen selectie printplaat en verwarmingstape kit worden gecombineerd)

- - • • • - - - - - - - - -

KJB111A - Montagekast voor selectie koelen/verwarmen met afstandsbediening KRC19-26A • • • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - - - - • 1 kit per systeem 1 kit per systeem - -

EKPCCAB3 - VRV configurator - • • • • - - - - • • • • •
DTA104A61/62* - Verbruikprintplaat waardoor externe input het energieverbruik kan beperken - • • • • - - - - - - - - -

KKSB2B61* - Verbruikprintplaat montageplaat. Vereist voor het monteren van de 
verbruikprintplaat op bepaalde buitenunits.

- - • - - - - - - - - - - -

DTA109A51 - DIII-net expander adapter • • • • • • • • • • • • • •

Refnet-verbindingen Refnet -verdelers BS-box (branch selector) boxen (BS-kasten) voor warmterecuperatie

Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex Capaciteitsindex 1-poort 1-poort 4-poort 4-poort 6-poort 6-poort 8-poort 10-poort 12-poort 16-poort

< 201 201~290 291~640 > 640 < 291 291~640 > 640 - - - - - - - - - -
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Metrische aansluitingen KHRQM23M20T KHRQM23M29T KHRQM23M64T KHRQM23M75T KHRQM23M29H KHRQM23M64H KHRQM23M75H - - - - - - - - -
Engelse aansluitingen KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H BS1Q-A BSVQ-P8B BS4Q14A BSV4Q100PV BS6Q14A BSV6Q100PV BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A

Geluidsreducerende set (geluidsisolatie) - - - - - - - EKBSVQLNP EKBSVQLNP - - - -

Mechanische keuzeschakelaar koelen/verwarmen - maakt het mogelijk om een volledig 
warmtepompsysteem, of één BS-box of warmterecuperatiesysteem om te schakelen tussen koelen, 
verwarmen en enkel ventilator. Aansluiting op de A-B-C klemmen van de buitenunit / BS-box.

- - - - - - - - KRC19-26 -

KRC19-26

1 set per poort 

vereist

-

KRC19-26

1 set per poort 

vereist

Montagedoos voor keuzeschakelaar koelen/verwarmen met afstandsbediening KRC19-26 - - - - - - - - KJB111A - KJB111A - KJB111A

Gesloten buis kit KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C KHFP26A100C

Verbindingskit KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C KHRP26A1250C

Kit stille werking KDDN26A4 KDDN26A8 KDDN26A8 KDDN26A12 KDDN26A12 KDDN26A16
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Metrische aansluitingen KHRQM22M20T KHRQM22M29T KHRQM22M64T KHRQM22M75T KHRQM22M29H KHRQM22M64H KHRQM22M75H - - - - -

Engelse aansluitingen KHRQ22M20T KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H - - - - -

Opties & accessoires -  buitenunits

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens
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Opties & accessoires -  binnenunits
ov
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e

Decoratiepaneel  

(verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor andere, achterpaneel voor FXLQ)

BYCQ140D7GW1 

(zelfreinigend) *5/*6

BYCQ140D7W1W 

(wit) *3

BYCQ140D7W1 

(standaard)

BYFQ60CW (wit 

paneel)

BYFQ60CS (grijs 

paneel)

BYFQ60B3 (standaard 

paneel)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - -

Kit voor rechtstreekse montage van het decoratiepaneel op de unit - - - - - - - - - - - - -

Pasring voor paneel om de vereiste installatiehoogte te verkleinen -
KDBQ44B60 

(standaard paneel)
- - - - - - - - - - -

Afdichtingskit voor luchtuitblaas in 3 of 2 richtingen KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (wit en grijs 

paneel)
- - - - - - - - - - -

Set voor verse luchttoevoer
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - -

Pulsieplenum - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Filterkamer voor onderaanzuiging - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - -

Duurzaam vervangfilter KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Condensafvoerpomp standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Sensorset BRYQ140A

BRYQ60AW (wit 

paneel)

BRYQ60AS (grijs 

paneel)

- - - - - - - - - - -

Ruisfilter (alleen voor elektromagnetisch gebruik) - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - KEK26-1A - - - - -

*2 Installatiekast vereist voor deze adapters 
*3 De BycQ140D7W1W heeft een witte isolatie 
 Wij wijzen erop dat de vorming van vuil op een witte isolatie duidelijker zichtbaar is en dat het bijgevolg niet aangeraden is om het BycQ140D7W1W sierpaneel  
 te monteren op plaatsen waar vuilophoping een probleem kan vormen" 
*4 Niet aanbevolen omwille van de beperkte functies 
*5 Om de BycQ140D7GW1 te kunnen regelen is de BRc1E-regelaar vereist 
*6 De BycQ140DGW1 is niet compatibel met Mini VRV, Multi en Split non-inverter buitenunits 
*7 Optie niet beschikbaar in combinatie met BycQ140D7GW1 
*8 Beide componenten van de verse-lucht inlaat zijn vereist voor elke unit 
*9 Sensorfunctie niet beschikbaar 
*10 Functie onafhankelijk regelbare kleppen niet beschikbaar

Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen)

Roundflow 
(800x800)

4-zijdig 
(600x600)

2-zijdige luchtuitblaas Hoek (1-zijdige luchtuitblaas) Laag standaard

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140
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BRC1E52A/B
Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(wit paneel)

BRC7F530S *9*10 

(grijs paneel)

BRC7EB530 *9*10 

(standaard paneel)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmterecuperatiesysteem

- - - - - - - • • • • • •
BRC3E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmtepompsysteem

- - - - - - - • • • • • •
DCS302C51
Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Uniforme AAN/UIT-regelaar • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • •
Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

Externe draadloze temperatuursensor K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Bedradingsadapter (verbinding voor luchtaanvoerventilator) - - - - - - - - - - - - -

Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en instelpuntbesturing via 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing  
(bestuurt 1 volledig systeem)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Bedradingsadapter met 2 uitgangssignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - -

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders  
(24 VAC printplaat-voedinginterface)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Externe besturingsadapter voor buitenunit - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Montagekast / montageplaat voor adapterprintplaten  
(Voor units waarbij er geen ruimte is in de schakelkast)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - KRP1B101
KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

Connector voor contact gedwongen stop standaard - standaard standaard standaard standaard standaard - standaard standaard standaard standaard standaard

Aansluiting op centrale besturing standaard - - - - standaard standaard - standaard standaard standaard standaard standaard

Schakelkast met aardklem  (2 aansluitblokken) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Schakelkast met aardklem  (3 aansluitblokken) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Schakelkast met aardklem - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Digitale ingangsadapter - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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Decoratiepaneel  

(verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor andere, achterpaneel voor FXLQ)

BYCQ140D7GW1 

(zelfreinigend) *5/*6

BYCQ140D7W1W 

(wit) *3

BYCQ140D7W1 

(standaard)

BYFQ60CW (wit 

paneel)

BYFQ60CS (grijs 

paneel)

BYFQ60B3 (standaard 

paneel)

BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H BYK45F BYK71F - - - - - -

Kit voor rechtstreekse montage van het decoratiepaneel op de unit - - - - - - - - - - - - -

Pasring voor paneel om de vereiste installatiehoogte te verkleinen -
KDBQ44B60 

(standaard paneel)
- - - - - - - - - - -

Afdichtingskit voor luchtuitblaas in 3 of 2 richtingen KDBHQ55B140 *7
BDBHQ44C60 (wit en grijs 

paneel)
- - - - - - - - - - -

Set voor verse luchttoevoer
KDDQ55B140-1 + 

 KDDQ55B140-2 *7*8
KDDQ44XA60 - - - - - - - - - - -

Pulsieplenum - - - - - - - - KDAP25A36A KDAP25A56A KDAP25A71A KDAP25A140A -

Filterkamer voor onderaanzuiging - - KDDFP53B50 KDDFP53B80 KDDFP53B160 - - - - - - - -

Duurzaam vervangfilter KAFP551K160 KAFQ441BA60 KAFP531B50 KAFP531B80 KAFP531B160 - - - - - - - -

Condensafvoerpomp standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard standaard

Sensorset BRYQ140A

BRYQ60AW (wit 

paneel)

BRYQ60AS (grijs 

paneel)

- - - - - - - - - - -

Ruisfilter (alleen voor elektromagnetisch gebruik) - - KEK26-1A KEK26-1A KEK26-1A - - KEK26-1A - - - - -

Opties & accessoires -  binnenunits

Cassette-plafondinbouwmodellen Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen)

Roundflow 
(800x800)

4-zijdig 
(600x600)

2-zijdige luchtuitblaas Hoek (1-zijdige luchtuitblaas) Laag standaard

FXFQ 20~125A FXZQ 15~50A FXCQ 20~40A FXCQ 50~63A FXCQ 80 ~125A FXKQ 25~40 FXKQ 63 FXDQ 15~63A FXSQ 15~32 FXSQ 40~50 FXSQ 63~80 FXSQ 100~125 FXSQ 140
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BRC1E52A/B
Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 
Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC7FA532F

BRC7F530W *9*10 

(wit paneel)

BRC7F530S *9*10 

(grijs paneel)

BRC7EB530 *9*10 

(standaard paneel)

BRC7C52 BRC7C52 BRC7C52 BRC4C61 BRC4C61 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmterecuperatiesysteem

- - - - - - - • • • • • •
BRC3E52A
Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmtepompsysteem

- - - - - - - • • • • • •
DCS302C51
Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Uniforme AAN/UIT-regelaar • • • • • • • • • • • • •
DST301B51
Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51
Intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • •
Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B

Externe draadloze temperatuursensor K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Bedradingsadapter (verbinding voor luchtaanvoerventilator) - - - - - - - - - - - - -

Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten en instelpuntbesturing via 0-140Ω KRP4A53 *2*7 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A54 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2 KRP4A52 *2

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing  
(bestuurt 1 volledig systeem)

- KRP2A52 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A53 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2 KRP2A51 *2

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger)

EKRP1C11 *2*7 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B56 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2 EKRP1B2 *2

Bedradingsadapter met 2 uitgangssignalen  
(Compressor / Fout, Ventilator)

KRP1B57 *2*7 KRP1B57 - - - - - - - - - - -

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders  
(24 VAC printplaat-voedinginterface)

DTA114A61 DTA114A61 - - - - - DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61

Externe besturingsadapter voor buitenunit - - DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61

Montagekast / montageplaat voor adapterprintplaten  
(Voor units waarbij er geen ruimte is in de schakelkast)

KRP1H98 *7 KRP1A101 KRP1C96 KRP1C96 KRP1C96 - - KRP1B101
KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

KRP1BA101 / 

KRP1B100

Connector voor contact gedwongen stop standaard - standaard standaard standaard standaard standaard - standaard standaard standaard standaard standaard

Aansluiting op centrale besturing standaard - - - - standaard standaard - standaard standaard standaard standaard standaard

Schakelkast met aardklem  (2 aansluitblokken) KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A - - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A

Schakelkast met aardklem  (3 aansluitblokken) KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A - - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A

Schakelkast met aardklem - - - - - - - - KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A KJB411A

Digitale ingangsadapter - - - - - - - - BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51
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Opties & accessoires -  binnenunits

Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen) Plafondonderbouwmodellen Wandmodellen Vloermodellen

Groot 1-zijdige luchtuitblaas 4-zijdige luchtuitblaas Inbouw Vrijstaand

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63
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BRC1E52A/B

Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 

Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmterecuperatiesysteem • • • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmtepompsysteem • • • • • - - - - - • • • •
DCS302C51

Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Uniforme AAN/UIT-regelaar • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • •
Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Externe draadloze temperatuursensor K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten 

en instelpuntbesturing via 0-140Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing  

(bestuurt 1 volledig systeem)
KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen  

(Compressor / Fout, Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Bedradingsadapter met 2 uitgangssignalen  

(Compressor / Fout, Ventilator)
- - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders  

(24 VAC printplaat-voedinginterface)
DTA114A61 DTA114A61 - DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Externe besturingsadapter voor buitenunit DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Montagekast / montageplaat voor adapterprintplaten  

(Voor units waarbij er geen ruimte is in de schakelkast)
KRP4A96 KRP4A96 - KRP1BA101 / KRP1B100 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Connector voor contact gedwongen stop standaard standaard standaard standaard standaard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 standaard standaard standaard standaard standaard

Aansluiting op centrale besturing standaard standaard standaard standaard standaard - - - - standaard standaard standaard standaard standaard

Schakelkast met aardklem  (2 aansluitblokken) - - - KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Schakelkast met aardklem  (3 aansluitblokken) - - - KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Schakelkast met aardklem - - - KJB411A - - - - - - - - - -

Digitale ingangsadapter - - - BRP7A51 - - - - - - - - - -
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Decoratiepaneel (verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor andere, 

achterpaneel voor FXLQ)
BYBS71D BYBS125D - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Kit voor rechtstreekse montage van het decoratiepaneel op de unit EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - - - -

Pasring voor paneel om de vereiste installatiehoogte te verkleinen - - - - - - - - - - - - - -

Afdichtingskit voor luchtuitblaas in 3 of 2 richtingen - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Decoratiepaneel voor luchtuitblaas - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Set voor verse luchttoevoer - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Pulsieplenum KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Duurzaam vervangfilter - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Condensafvoerpomp standaard standaard - standaard - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Sensorset - - - - - - - - - - - - - -

Ruisfilter (alleen voor elektromagnetisch gebruik) - - KEK26-1 - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

L-type leidingenset (voor opwaartse richting) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2   Er is een montagedoos nodig voor deze adapters.

*3   De BycQ140D7W1W heeft witte isolatie.

Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het decoratiepaneel BycQ140D7W1W te gebruiken in omgevingen met een hoge vuilconcentratie.

*4   Niet aanbevolen vanwege de beperkte functies

*5   Voor de besturing van de BycQ140D7GW1 is controller BRc1E vereist

*6   De BycQ140DGW1 is niet compatibel met Mini VRV, multi- en split-buitenunits zonder inverter

*7   Optie niet verkrijgbaar in combinatie met BycQ140D7GW1

*8   Beide componenten van de verse luchttoevoerset zijn nodig voor elke unit

*9   Sensorfunctie niet beschikbaar

*10 Functie onafhankelijke regeling kleppen niet beschikbaar
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Inbouwsatellietmodellen (kanaalmodellen) Plafondonderbouwmodellen Wandmodellen Vloermodellen

Groot 1-zijdige luchtuitblaas 4-zijdige luchtuitblaas Inbouw Vrijstaand

FXMQ 50~80 FXMQ 100~125 FXMQ 200~250 FXTQ50~63 FXTQ80~100 FXHQ 32A FXHQ 63A FXHQ 71~100A FXUQ 71~100A FXAQ 15~63 FXNQ 20~63 FXLQ 20~25 FXLQ 32~40 FXLQ 50~63
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BRC1E52A/B

Premium bedrade afstandsbediening met full-text interface en achtergrondverlichting • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52 

Standaard bedrade afstandsbediening met weektimer •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4 •*4

Infrarood-afstandsbediening met ontvanger BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7G53 BRC7G53 BRC7G53 BRC7C58 BRC7EB518 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC2E52A

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmterecuperatiesysteem • • • • • - - - - - • • • •
BRC3E52A

Vereenvoudigde bedrade afstandsbediening voor warmtepompsysteem • • • • • - - - - - • • • •
DCS302C51

Centrale afstandsbediening • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51

Uniforme AAN/UIT-regelaar • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51

Programmeerbare timer • • • • • • • • • • • • • •
DCM601A51 

Intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • •
Externe bedrade temperatuursensor KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4B KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1 KRCS01-1

Externe draadloze temperatuursensor K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS

Bedradingsadapter voor externe bewaking/besturing via droge contacten 

en instelpuntbesturing via 0-140Ω
KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A52 *2 KRP4A51 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A52 KRP4A53 *2 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51 KRP4A51

Bedradingsadapter voor externe centrale bewaking/besturing  

(bestuurt 1 volledig systeem)
KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 *2 KRP2A51 KRP2A62 KRP2A62 KRP2A62 - KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51 KRP2A51

Bedradingsadapter met 4 uitgangssignalen  

(Compressor / Fout, Ventilator, Back-upverwarming, Bevochtiger)
EKRP1B2 EKRP1B2 KRP1B61 EKRP1B2 *2 KRP1B61 - - - - - KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61 KRP1B61

Bedradingsadapter met 2 uitgangssignalen  

(Compressor / Fout, Ventilator)
- - - - - KRP1B54 KRP1B54 KRP1B54 - - - - - -

Adapter voor toepassingen met meerdere huurders  

(24 VAC printplaat-voedinginterface)
DTA114A61 DTA114A61 - DTA114A61 - - - - - DTA114A61 EKMTAC EKMTAC EKMTAC EKMTAC

Externe besturingsadapter voor buitenunit DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A61 DTA104A62 DTA104A62 DTA104A62 - DTA104A61 - - - -

Montagekast / montageplaat voor adapterprintplaten  

(Voor units waarbij er geen ruimte is in de schakelkast)
KRP4A96 KRP4A96 - KRP1BA101 / KRP1B100 - KRP1D93A KRP1D93A KRP1D93A KRP1B97 KRP4A93 - - - -

Connector voor contact gedwongen stop standaard standaard standaard standaard standaard EKRORO4 EKRORO4 EKRORO4 EKRORO5 standaard standaard standaard standaard standaard

Aansluiting op centrale besturing standaard standaard standaard standaard standaard - - - - standaard standaard standaard standaard standaard

Schakelkast met aardklem  (2 aansluitblokken) - - - KJB212A - KJB212A KJB212A KJB212A KJB212A - - - - -

Schakelkast met aardklem  (3 aansluitblokken) - - - KJB311A - KJB311A KJB311A KJB311A KJB311A - - - - -

Schakelkast met aardklem - - - KJB411A - - - - - - - - - -

Digitale ingangsadapter - - - BRP7A51 - - - - - - - - - -
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Decoratiepaneel (verplicht voor cassettemodellen, optioneel voor andere, 

achterpaneel voor FXLQ)
BYBS71D BYBS125D - - - - - - - - - EKRDP25A EKRDP40A EKRDP63A

Kit voor rechtstreekse montage van het decoratiepaneel op de unit EKBYBSD EKBYBSD - - - - - - - - - - - -

Pasring voor paneel om de vereiste installatiehoogte te verkleinen - - - - - - - - - - - - - -

Afdichtingskit voor luchtuitblaas in 3 of 2 richtingen - - - - - - - - KDBHP49B140 - - - - -

Decoratiepaneel voor luchtuitblaas - - - - - - - - KDBTP49B140 - - - - -

Set voor verse luchttoevoer - - - - - KDDQ50A140 KDDQ50A140 KDDQ50A140 - - - - - -

Pulsieplenum KDAJ25K71 KDAJ25K140 - KDAP25A140A - - - - - - - - - -

Duurzaam vervangfilter - - - - - KAFP501A56 KAFP501A80 KAFP501A160 KAFP551K160 - - - - -

Condensafvoerpomp standaard standaard - standaard - KDU50P60 KDU50P140 KDU50P140 - K-KDU572EVE - - - -

Sensorset - - - - - - - - - - - - - -

Ruisfilter (alleen voor elektromagnetisch gebruik) - - KEK26-1 - KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 KEK26-1 - - - - - -

L-type leidingenset (voor opwaartse richting) - - - - - KHFP5M35 KHFP5N63 KHFP5N160 - - - - - -

*2   Er is een montagedoos nodig voor deze adapters.

*3   De BycQ140D7W1W heeft witte isolatie.

Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het decoratiepaneel BycQ140D7W1W te gebruiken in omgevingen met een hoge vuilconcentratie.

*4   Niet aanbevolen vanwege de beperkte functies

*5   Voor de besturing van de BycQ140D7GW1 is controller BRc1E vereist

*6   De BycQ140DGW1 is niet compatibel met Mini VRV, multi- en split-buitenunits zonder inverter

*7   Optie niet verkrijgbaar in combinatie met BycQ140D7GW1

*8   Beide componenten van de verse luchttoevoerset zijn nodig voor elke unit

*9   Sensorfunctie niet beschikbaar

*10 Functie onafhankelijke regeling kleppen niet beschikbaar

Opties & accessoires -  binnenunits

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens
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BINNENUNITS

FTXG-LW/S
CTXS15-35K
FTXS20-25K

FTXS35-50K FTXS-G FVXG-K FVXS-F FDXS-F(9) FLXS-B(9)
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Bedrade afstandsbediening BRC944 (3) BRC944 (3) (5) BRC944 (3) BRC944 (3) BRC944 (3)  -

BRC1D52 

BRC1E52A 

BRC1E52B (4)

 -

Draadloze afstandsbediening  -  -  -  -  -  - BRC4C65  -

Vereenvoudigde afstandsbediening  -  -  -  -  -  - BRC2C51  -

Afstandsbediening voor hotels  -  -  -  -  -  - BRC3A61  -

Snoer voor bedrade afstandsbediening - 3m BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03 BRCW901A03  -  -  -

Snoer voor bedrade afstandsbediening - 8m BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08 BRCW901A08  -  -  -

Bedradingsadapter normaal open contact / 

normaal open pulscontact
KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) (5) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1) KRP413A1S (1)  - KRP413A1S (1)

Gecentraliseerde regelkaart - tot 5 ruimtes KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2) KRC72 (2)  - KRC72 (2)

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4 KKF910A4  -  - KKF917AA4

Interfaceadapter voor bekabelde afstandsbediening  - KRP980A1  -  -  -  -  -  -

Bedradingsadapter voor elektrische hulpstukken  -  -  -  -  -  - KRP4A54  -

Afstandssensor  -  -  -  -  -  - KRCS01-4  -

Montagedoos voor adapterprintplaat  -  -  -  -  -  - KRP1BA101  -

Schakelkast met aardklem  (3 aansluitblokken)  -  -  -  -  -  - KJB311A  -

Schakelkast met aardklem  (2 aansluitblokken)  -  -  -  -  -  - KJB212A

Interface adapter voor DIII-net KRP928A2S KRP928A2S (5) KRP928A2S (5) KRP928A2S KRP928A2S KRP928A2S  - KRP928A2S

Online controller BRP069A41 BRP06942 (5) BRP06942 BRP069A42 BRP069A42 BRP069A42  - BRP069A42

Modbus-gateway RTD-RA RTD-RA (5) RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-RA RTD-NET  -

KNX gateway KLIC-DD KLIC-DD (5) KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DD KLIC-DI KLIC-DD

ov
er

ig
e

Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit 

titaniumapatiet zonder frame
 -  -  -  -  -  -  -  -

Fotokatalytisch reukverdrijvend filter, met 

frame
 -  -  -  -  -  -  - KAZ917B41

Fotokatalytisch reukverdrijvend filter, zonder frame  -  -  -  -  -  -  - KAZ917B42

Luchtzuiveringsfilter met frame  -  -  -  -  -  -  - KAF925B41

Montagesteun  -  -  -  - BKS028  -  -  -

(1) Bedradingsadapter geleverd door Daikin. Tijdsklok en andere apparaten: ter plaatse aan te schaffen; (2) Bedradingsadapter is ook vereist voor elke binnenunit; (3) Snoer voor bekabelde afstandsbediening 
BRcW901A03 of BRcW901A08 vereist; (4) Standaard wordt geen afstandsbediening meegeleverd met deze binnenunit. Bedrade of draadloze afstandsbediening moet afzonderlijk worden besteld; (5) interfaceadapter 
KRP980A1 vereist

Opties & accessoires -  VRV stijlvolle binnenunits
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Opties & accessoires -  VRV stijlvolle binnenunits

BINNENUNITS

Beschrijving FCQG-F FFQ-C FDBQ-B FBQ-D FHQ-C

Bedrade afstandsbediening
BRC1D52

BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)

BRC1D528
BRC1E52A (3)

BRC1E52B(4)(9)

BRC1D52
BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)

BRC1D52
BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)

BRC1D52
BRC1E52A (3)
BRC1E52B (4)

Intelligent Touch Controller DCS601C51 DCS601C51 - DCS601C51 (2) -

Infrarood-afstandsbediening (warmtepomp) BRC7FA532F (5) 
BRC7EB530W
BRC7F530W

BRC7F530S (8-9)
- BRC4C65 BRC7G53

Vereenvoudigde afstandsbediening  
(met keuzeschakelaar voor bedrijfsmodus)

- BRC2E52C (12) - BRC2E52C (12) -

Vereenvoudigde afstandsbediening  
(zonder keuzeschakelaar voor bedrijfsmodus)

- BRC3E52C (12) - - -

Residentiële centrale afstandsbediening - - - - -
Afstandsbediening voor hotels BRC3A61 - - BRC3E52C -
Centrale afstandsbediening DCS302C51 DCS302B51 - DCS302C51 DCS302C51
Uniforme AAN/UIT-regelaar DCS301B51 DCS301B51 - DCS301B51 DCS301B51
Programmeerbare timer DST301B51 DST301B51 - DST301B51 DST301B51 
Bedradingsadapter (verbinding voor luchtaanvoerventilator) - - - KRP1BA59 -
Adapter voor externe START/STOP en bewaking/voor 
elektrische hulpstukken

KRP1B57
KRP4A53 (1)(5)

KRP1B57
KRP4A53(6)

-
KRP4A52 (1)
KRP2A51 (1)

KRP1B54
KRP4A52(1)

Interfaceadapter voor Sky Air - - - DTA112B51 -

Montagedoos voor adapterprintplaat KRP1H98 (5)
KRP1B101

KRP1BA101
- KRP1B(A)101 KRP1D93A

Afstandssensor KRCS01-4 KRCS01-4 - KRCS01-4B KRCS01-4B
START/STOP op afstand, gedwongen STOP - - - - EKRORO4
Schakelkast met aardklem  (3 aansluitblokken) KJB311A - - - KJB311A
Schakelkast met aardklem  (2 aansluitblokken) KJB212A - - - KJB212A
Schakelkast met aardklem - - - KJB411A -
Bedradingsadapter (uurmeter) EKRP1C11 (1)(5) EKRP1B2 EKRP1B2 - -
Digitale ingangsadapter - BRP7A51 (1) (13) - BRP7A51 -
Optionele printplaat voor externe elektrische 
verwarming, bevochtiger en/of uurmeter

- - - EKRP1B2A (7) -

Optionele printplaat voor groepsregeling (NIM03) - - - - -
Montageplaat voor adapterprintplaat - - - - -

Opmerkingen: (1) Montagekast voor adapter printplaat is noodzakelijk; (2) Interface adapter voor Sky Air-serie (DTA112B51) is vereist; (3) Met inbegrip van de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands, Grieks, Russisch, Turks, Portugees, 

Pools; (4) Inclusief de volgende talen: Engels, Duits, Tsjechisch, Kroatisch, Hongaars, Roemeens, Sloveens, Bulgaars, Slovaaks, Servisch, Albanees; (5) Optie niet beschikbaar in combinatie met BycQ140*G; (6) Installatiekast voor adapter printplaat (KRP1B101) 

vereist; (7) Elektrische verwarming, bevochtiger en urenteller moeten ter plaatse worden aangeschaft. Deze onderdelen mogen niet in de apparatuur worden geïnstalleerd; (8) Sensorfunctie niet beschikbaar; (9) Functie onafhankelijke regeling van kleppen 

niet beschikbaar; (10) Met de infrarood afstandsbediening kunnen de kleppen niet afzonderlijk worden geregeld en kan het luchtvolume niet automatisch worden geregeld; (11) Met inbegrip van sierpaneel; (12) Met inbegrip van de volgende talen: Engels, 

Duits, Frans, Nederlands, Spaans, Italiaans, Portugees; (13) Enkel mogelijk in combinatie met vereenvoudigde afstandsbediening BRc2/3E52c; (14) Enkel voor residentieel gebruik. Kan niet worden gebruikt met andere gecentraliseerde regelapparatuur 
Opmerkingen: (1) De BycQ140DW heeft witte isolatie. Houd er rekening mee dat vuilafzetting beter zichtbaar is op witte isolatie. Daarom wordt afgeraden het decoratiepaneel BycQ140DW te installeren in omgevingen met een hoge vuilconcentratie.

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens

HXY080-125A HXHD125A
Condensbak EKHBDPCA2 -

Digitale I/O printplaat EKRP1HBAA -

Verbruikprintplaat - Vereist om de kamerthermostaat aan te sluiten EKRP1AHTA -
Gebruikersinterface op afstand (afstandsbediening) - Zelfde controller als bij 

Cascade-unit kan parallel of op een andere locatie worden gemonteerd. Als er 

2 controllers worden geïnstalleerd, moet de installateur 1 master & 1 slave selecteren

EKRUAHTB -

Back-up verwarming EKBUHAA6(W1/V3) -

Bedrade kamerthermostaat - Vereist verbruikprintplaat EKRP1AHTA EKRTWA -

Draadloze kamerthermostaat - Vereist verbruikprintplaat EKRP1AHTA EKRTR1 -

Afstandssensor voor kamerthermostaat - Vereist verbruikprintplaat EKRP1AHTA EKRTETS -

Tank voor sanitair warm water - standaard (gestapeld bovenop hydrobox) -
EKHTS200AC

EKHTS260AC
Sanitaire warmwatertank - met mogelijkheid om zonnepanelen aan te sluiten - EKHWP500B

Zonnecollector *1 -
EKSV26P (verticaal)

EKSH26P (horizontaal)
Pompstation - EKSRPS

*1 pompstation is vereist voor deze optie
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Opties & accessoires - ventilatie (luchtbehandelingsunits)

D-AHU Professioneel

Constructie type SP 65 SP 45 FP 50 FP 25

Profiel

Aluminium standaard standaard standaard standaard

Geanodiseerd aluminium optie optie optie optie

Aluminium met thermische onderbreking optie optie optie optie

Geanodiseerd aluminium met thermische onderbreking optie optie optie optie

Hoekstuk Glasvezelversterkt nylon standaard standaard standaard standaard

Paneelisolatie

Polyurethaanschuim dichtheid 45 kg/m3 thermische 
geleidbaarheid 0,020 W/m*K brandreactie klasse 1

standaard standaard standaard standaard

Mineraalwol dichtheid 90 kg/m3 thermische geleidbaarheid 
0,037 W/m*K (gerefereerd op 20°C) brandreactie klasse 0

optie optie optie optie

Extern plaatmateriaal

Grijs gedekt gegalvaniseerd staal, Plastisol-gecoat standaard standaard standaard standaard

Voorgecoat gegalvaniseerd staal optie optie optie optie

Verzinkt staal optie optie optie optie

Aluminium optie optie optie optie

AISI 304 roestvrij staal optie optie optie optie

Intern plaatmateriaal

Verzinkt staal standaard standaard standaard standaard

Voorgecoat gegalvaniseerd staal optie optie optie optie

Grijs gedekt gegalvaniseerd staal, Plastisol-gecoat optie optie optie optie

Aluminium optie optie optie optie

AISI 304 roestvrij staal optie optie optie optie

Basisframe
Aluminium

standaard 
(van grootte 1 tot grootte 17)

standaard 
(van grootte 1 tot grootte 17)

standaard 
(van grootte 1 tot grootte 17)

standaard 
(van grootte 1 tot grootte 17)

Verzinkt staal
standaard 

(van grootte 18 tot grootte 27)
standaard 

(van grootte 18 tot grootte 27)
standaard 

(van grootte 18 tot grootte 27)
standaard 

(van grootte 18 tot grootte 27)
Hendel Glasvezelversterkt nylon standaard standaard standaard standaard

Type

Compressietype standaard standaard standaard standaard

Scharnierfunctie type  
(mogelijkheid om deur te verwijderen)

optie optie optie optie

D-AHU Easy

Constructie type DS 50 DS 25

Profiel Aluminium standaard standaard

Hoekstuk Glasvezelversterkt nylon standaard standaard

Paneelisolatie Polyurethaanschuim thermische geleidbaarheid 0,024 W/m*K Standaard (dichtheid 45 kg/m3) Standaard (dichtheid 47 kg/m3)

Extern plaatmateriaal Voorgecoat gegalvaniseerd staal (RAL 9002) standaard standaard

Intern plaatmateriaal Verzinkt staal standaard standaard

Basisframe Aluminium standaard standaard

Hendel Glasvezelversterkt nylon standaard standaard

Type Compressietype standaard standaard
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DCM601A51 DMS504B51 DMS502A51

LonWorks interface BACnet interface

iTM plus adapter DCM601A52
iTM ppd-software DCM002A51
iTM-energienavigatiesoftware DCM008A51
iTM BACnet optie DCM009A51
WAGO I/O Unit met Modbus-communicatie WGDCMCPLR

Unit met DC24V-voeding: 787-712
Unit met DC24V-voeding: 750-613
Connector: 750-960
Terminatormodule: 750-600
Di-module: 750-400, 750-432
Do-module: 750-513/000-001
Ai-module: 750-454, 750-479
Thermistormodule: 750-461/020-000

Interfaceadapter voor aansluiting op RA-units KRP928A2S KRP928A2S
Interfaceadapter voor aansluiting op R-407C/R-22 Sky Air-units DTA102A52 DTA102A52
Interfaceadapter voor aansluiting op R-410A Sky Air-units DTA112B51 DTA112B51
DIII-plaat DAM411B51
Digitale in-/uitgang DAM412B51

Opties - Besturingssystemen
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Notes:
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Onze nieuwe VRV IV warmterecuperatiesystemen verleggen 
de grenzen inzake allround klimaatcomfort efficiëntie.

Snelle installatie, complete flexibiliteit en absolute 
efficiëntie en comfort dankzij het eenvoudige design. 
Ontdek alle revolutionaire veranderingen op  
www.daikineurope.com/vrviv

+ + + MAX 
comfort

MEER 
gratis 

warmte

SNELLE 
installatie

SNEL 
ontwerp

360°  
efficiëntie

efficiënte 
installatie

efficiënt 
design

bedrijfsrendement

Warmterecuperatie

Deze brochure dient uitsluitend ter informatie en verbindt Daikin Belux tot geen enkele prestatie. Daikin Belux heeft 

de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele garantie geboden voor 

de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud 

van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder 

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Belux wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor 

directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of 

de interpretatie van deze brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin Belux.

Deze publicatie vervangt EcPNL14-115. Gedrukt op chloorvrij papier. Voorbereid door Platzer Kommunikation, Duitsland. 

Daikin neemt deel aan het Eurovent-certificatieptogramma 
voor vloeistofkoelsystemen (LcP), luchtbehandelingsunits 
(AHU), ventilatorconvectoren (FcU) en systemen met variabele 
koelmiddelstroom (VRF). controleer de lopende validiteit van 
het certificaat online: www.eurovent-certification.com of via: 
www.certiflash.com

Daikin Belux Gent  Rijvisschestraat 118 · 9052 Zwijnaarde · Belgium · T 09 244 66 44

Daikin Belux Herentals  Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgium · T 014 28 23 30

Daikin Belux Waver  Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgium · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPR Oostende (Verantwoordelijke uitgever)

EcPNL15 -200A cD· 04/15

Daikin-producten worden verdeeld door:




